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दार्ाा गाउँपालिकाको यस गरिर्ार्य  गाउँ सभाका सदस्यहरू,  

१. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको बललदानीपूर्व सङ्घर्व, महान 

जनयुद्ध र लर्लभन्न समयका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई 

संस्थागत गनव जनलनर्ावलित संलर्धानसभाबाट घोर्र्ा भएको 

नेपालको संलर्धानबमोलजम गलित दामाव गाउँपाललकाका जनताको 

प्रलतलनलधमूलक यस गररमामय सभामा दामाव गाउँपाललकाको आलथवक 

र्र्व २०७८/०७९ को नीलत तथा कायवक्रम प्रसु्तत गनव पाउँदा मलाई 

खुशी लागेको छ । 

२. यस अर्सरमा लोकताब्धिक गर्ति, सङ्घीयता, समारे्लशता, 

सामालजक न्यायका लालग जनयुद्ध, जनआन्दोलन, प्रदेश प्राब्धप्त 

लगायतका आन्दोलनहरूमा  जीर्न उत्सगव गनुवहुने  समू्पर्व ज्ञात 

अज्ञात महान सलहदहरूप्रलत हालदवक श्रद्धासुमन प्रकट गदवछु । 

यसक्रममा बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यब्धि, सलहद पररर्ार  र 

आन्दोलनमा स्वालभमानपूर्वक सहभागी भई योगदान गनुवहने 

व्यब्धित्वहरूको स्मरर् गदै उच्च सम्मान गदवछु । 

३. लर्श्वब्यापी रुपमा फैललएको नयाँ भेररयन्टसलहतको कोरोना भाइरस 

(कोलभड–१९) को महामारीले लर्श्व समुदायलाई आक्रान्त बनाएको छ 

। कोरोनाका कारर् जीर्न गुमाएका िार जना दामाव गाउँपाललका 

र्ासी नागररकसलहत सबै मृतकप्रलत हालदवक श्रद्धाञ्जली अपवर् गदवछु ।  

शोकाकुल पररर्ारजनमा गलहरो समरे्दना प्रकट गदवछु । साथै, 

संक्रलमत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गदवछु । यस लर्र्म 

महामारीबाट जीर्नरक्षाका लालग दामाव गाउँपाललकाले ललइएको 

नीलत, कायवक्रम र योजना कायावन्वयका लालग अग्रपंब्धिमा रहेर काम 

गने स्वास्थ्य कमी, सुरक्षाकमी, स्वयंसेर्क, जनप्रलतलनलध, कमविारी, 
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आम जनसमुदाय र आलथवक तथा भौलतक रुपमा सहयोग गने सबै 

सहयोगी महानुभार्हरूलाई धन्यर्ाद लददै थप सतकव ता र संयमता 

अपनाउन समेत अलपल गदवछु । 

४. २०७८ जेि ३१ गतेको बाढीका कारर् मृतु्य भएका दामाव -४ 

रलतखोलाका ४० र्र्ीय र्ीरबहादुर लर्.क. मृतु्यप्रलत गलहरो दु:ख 

व्यि गदै भार्पूर्व श्रद्धाञ्जली अपवर् गदवछु । पररर्ारजनमा हालदवक 

समरे्दना व्यि गदवछु । यसैगरी सोही लमलतमा दामाव ५ गौतें  लनर्ासी 

३० र्र्ीय खीमा खत्री खड्काको रहस्मय मृतु्यप्रलत दुख व्यि गदै 

घटनाको सत्यतथ्य छानलबन गरी सार्वजलनक गनव र दोर्ीलाई 

हदैसम्मको कार्ावही गनव सम्बब्धित लनकाय समक्ष जोडदार माग गदवछु 

।  

५. कोलभड १९ को महामारीका कारर् भइरहेको जीर्नको क्षलत र 

जोब्धखमलाई मध्यनजर गदै दामाव गाउँपाललकाको समू्पर्व श्रोतसाधन र 

संयि पररिालन गरी नमुना स्वाब सङ्कलन, उपिार, अब्धिजन 

आपूलतव,  स्वास्थ्य उपरकर्, जनशब्धि र और्लधको व्यर्स्थासलहत 

महामारीको नू्यनीकरर् तथा प्रलतकायवमा कुनै कमी हुन नलदन दामाव 

गाउँपाललका प्रयत्नरत रहेको छ ।  

६. आलथवक र्र्व २०७८/०७९ को नीलत तथा कायवक्रम प्रसु्तत गनुवअलघ 

लर्गत िार र्र्वसलहत सोभन्दा अगालडको अर्स्थाबारे सलिप्त रूपमा 

पुनरार्लोकन गनव िाहन्छु ।  

६.१. २०७४ रै्शाख ३१ गते स्थानीय तह पलहलो िरर्को लनर्ाविन सम्पन्न 

भई दामाव गाउँपाललकाको स्थानीय सरकार गिन भएको िार र्र्व 

पूरा भइसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनको आधार तयार 
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गदै पूर्ावधार लर्कास र गत र्र्वदेब्धख कोलभड १९ को महामारीको 

रोकथाम, लनयिर् र व्यर्स्थापनमा लागु्न परेको छ ।  

 

६.२. िाडो लनदेशन र लबना कानुनी आधार शासन गनव लमलै्दन । कानुन 

बनाएर शासन गनुवपछव  भने्न कुरामा हामी दृढ छौ ं। स्थानीय सरकार 

सञ्चालनका लालग कानुनी शून्यताको अर्स्था लथयो । कानुनलबना 

लनर्वयाधार प्रसु्तत गनव कलिन लथयो । यस्तो अर्स्थामा पलहलो र्र्व 

आधारभूत आर्श्यक कानुनको लनमावर्, रर्नीलतक योजना, गुरु 

योजना एर्म् आधार स्तम्भ खडा गने महत्वपूर्व काम सम्पन्न गरेको 

यस गररमामय सभामा स्मरर् गराउँछु ।  

 

६.३. दामाव गाउँपाललकाको स्थानीय सरकार लनर्ावलित र लजमे्मर्ारी प्राप्त  

गरे यता अत्यार्श्यकीय पाँि दजवन कानुन लनमावर्, पाररत र 

स्वीकृत गरी कायावन्वयनमा ल्याइएको छ । िालु आलथवक र्र्वमा 

मातै्र २० र्टा अलत आर्श्यकीय ऐन, लनयमार्ली, कायवलर्लध र 

मापदण्ड पाररत र स्वीकृत भई अलभलेख व्यर्स्थापन गरी 

कायावन्वयनमा ल्याइएको छ ।  

    

  ६.४. िालु आलथवक र्र्वमा मातै्र दामाव गाउँपाललकाको प्रशासकीय 

कायवलर्लध लनयलमत गने ऐन, गाउँ लशक्षा ऐन, आलथवक कायवलर्लध 

लनयलमत र व्यर्ब्धस्थत गने ऐन, र्ातार्रर् तथा प्राकृलतक स्रोत 

संरक्षर् र दामाव गाउँपाललकाको गाउँ प्रहरी ऐन, २०७७ पाररत 

गरी कायावन्वयनमा ल्याइएको छ । स्वयंसेर्क लशक्षक पररिालन, 

करार कमविारी व्यर्स्थापन, लर्द्यालय लेखापरीक्षर्, उद्यमीसँग 

उपाध्यक्ष कायवक्रम, मलदरा लर्क्रीलर्तरर्, व्यर्स्थापन तथा 
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लनयमन कायवलर्लध पलन िालु आलथवक र्र्वमै पाररत गरी 

कायावन्वयन गररएको छ । त्यसैगरी लैलङ्गक लहंसा लनर्ारर् कोर् 

सञ्चालन मापदण्ड, दामाव गाउँपाललकामा भर्न तथा योजना 

मापदण्ड पलन पाररत गरी कायावन्वयनमा ल्याइएको छ । दामाव 

गाउँपाललकाको सार्वजलनक खररद लनयमार्ली, ताललम  

व्यर्स्थापन तथा सञ्चालन कायवलर्लध पलन पाररत भएको छ । दामाव 

गाउँपाललका कक्षा  १ -९  मा लर्द्याथी मूल्याङ्कन, नलतजा प्रकाशन 

तथा प्रमार्ीकरर् कायवलर्लध, २०७८ पलन पाररत गरी 

कायावन्वयनमा ल्याइएको यस सम्मालनत सभामा अर्गत गराउँछु ।  

 

 ६.५. कायावलय सञ्चालनका लालग भौलतक पूर्ावधार लर्हीनताको अर्स्था 

लथयो । सूिना प्रलर्लधको पहँुिबाट दामाव गाउँपाललका लनकै टाढा 

लथयो । इन्टरनेटबाट हुने अलतआर्श्यकीय कायावलयको काम गनव 

इन्टरनेटको जोह गनव बागिौर नगरपाललकाको थारमारे जानुपने 

बाध्यता लथयो । २०७५ सालमा दैलेख लजल्ला पुगेर एभरेष्ट 

र्ायरलेख नेटर्कव सँग सम्झौता गरी दामाव गाउँपाललकाको 

फारूला बजारमा र्ाइफाइ सेर्ा  पुयावएको स्मरर् गराउँछु । हाल 

दामाव गाउँपाललको केन्द्र फारुलाबजारका साथै सबै र्डाहरू, 

माध्यलमक लर्द्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा र्ाइफाइ सेर्ा लर्स्तार 

गररएको छ । गाउँपाललकाका कामकाजहरूलाई सफ्टरे्यर 

प्रर्ालीमाफव त व्यर्ब्धस्थत गररएको छ ।  

 

  ६.६.  गाउँपाललकाका कामकाज सहज रूपमा सञ्चालन गनव 

जनशब्धिको अभार् लथयो । एक जना प्रमुख प्रशासकीय 

अलधकृतको भरमा मातै्र गाउँपाललकाको समू्पर्व कामकाज 
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सञ्चालन गनुवपरेको अर्स्था लथयो ।  जनशब्धि 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 ं ३, सहायक पाँिौ ६ र 

सहायक िौथो ७ जना गरी १७ जनाको दरबन्दी ररि रहेको छ । 

स्वास्थ्य सेर्ातफव  १६ जनाको स्थायी दरबन्दीमा १६ जना नै स्थायी 

पदपूलतव भएको अर्स्था छ ।  

 

   ६.७. मेलडकल अलधकृत, रोजगार संयोजक, सूिना प्रलर्लध अलधकृत, 

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

लर्कास सहजकताव, अ.हे.र्., अनमी, कृलर्, पशुसेर्ा, सर्ारी 

िालक, कायावलय सहयोगी लगायत ६२ जना  करार सेर्ामाफव त 

पररिालन गररएको छ ।  

 

६.८. लबना योजना र मापदण्ड लर्परीत सडक खोललएको अर्स्था लथयो 

। र्सु्तलनष्ट ढङ्गले प्रालर्लधक लागत अनुमान गररएको लथएन । 

DPR लबना उब्जाउयोग्य भूलम र गाउँबस्ती नै उजाड हुने गरी 

टर याक खोल्ने काम भएको लथयो । खानेपानीको हाहाकार लथयो । 

लसंिाइ कुलोहरू पयावप्त लथएनन् । आकाशे पानीको भर पनुवपने 

अर्स्था हामी माझ लथयो । स्वास्थ्य िौकी सीलमत लथए । भएकामा 

पलन सुलर्धा ज्यादै नू्यन लथयो । समुदायको अग्रसरतामा लर्द्यालय 

खोल्ने प्रलतस्पधाव नै लथयो । पूर्ावधार, लशक्षक दरबन्दी लगायतका 
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समस्या लनकै लथयो । त्यसैगरी शैलक्षक गुर्स्तर खस्कदो र लसकाइ 

उपलिी नू्यन भएको हाम्रो लर्गतलाई स्मरर् गराउँछु ।  

 

     ६.९. िालु आलथवक र्र्वमा यस दामाव गाउँपाललकामा दुई र्टा सडक  

आि लकलोलमटर स्तररृ्ब्धद्ध अथावत् िौडा बनाउने काम सम्पन्न 

भएको छ । मौलेखाली लसललङ्गी भुरुङखोला सडक िार 

लकलोलमटर  र उम्मगाउँ लर्ष्टगाउँ लाखुरीडाँडा नुर्ाकोट सडक 

िार लकलोलमटर स्तररृ्ब्धद्ध गररएको हो । यसै आलथवक र्र्वमा  नौ 

र्टा सडक १३ लकलोलमटर टर याक खलनएको छ । ५७ र्टा 

सडकको २ सय ७३ लकलोलमटर ममवत गररएको छ । हालसम्म १ 

सय ४९ लकलोलमटर सडक स्तररृ्ब्धद्ध र नयाँ लनमावर् गररएको छ । 

लर्गत िार र्र्वमा ७ सय २७  लकलोलमटर सडक ममवत सम्भार 

गररएको छ ।  

 

   ६.१०.  यस आलथवक र्र्वमा खानेपानी तफव  नौ र्टा ललफ्ट खानेपानी 

आयोजना सम्पन्न गररएको छ । लसंिाइतफव  पलन नौ र्टा 

आयोजनाको लनमावर् कायव सम्पन्न भएको छ । यसै आलथवक र्र्वमा 

११ र्टा आर.सी.सी. भर्न र ५ र्टा शौिालय लनमावर् भएका छन् 

। र्डा नं ४ र ६ मा लर्द्युत लाइन लर्स्तार भएको छ  भने र्डा नं 

१, २ र ३ को लर्द्युतीकरर्का लालग ७५ लाखको टेन्डर भई 

सम्झौता भइसकेको छ ।  

 

  ६.११.  िालु आलथवक र्र्वमा दुई र्टा झोलुङे्ग  लनमावर् भएका छन् । 

एक र्टा आर.सी.सी. पुल लनमावर् गररएको छ । सलहद सृ्मलत 
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रङ्गशालाको लनमावर् कायव भइरहेको छ । पाँि र्टा सडक र तीन 

र्टा भर्नको डी.पी.आर. िालु आलथवक र्र्वमा सम्पन्न भएको छ ।  

   

 ६.१२. परम्परागत कृलर् प्रर्ालीले नराम्रोसँग गाँजेको अर्स्था लथयो । 

लसंिाइ, मल र उन्नत लबँउको  अभार् लथयो । कृर्कहरू हाल 

व्यर्सायीकरर् उनु्मख भएको अर्स्था छ ।  कृलर् के्षत्रको 

व्यर्सायीकरर्को कामलाई तीव्रता लदइएको छ । परम्परागत 

कृलर् प्रर्ालीलाई आधुलनकीकरर् गनेमा हाम्रो जोड छ । २०७५ 

साल यता यस दामाव गाउँपाललकामा ७० र्टा कृर्क समूह गिन 

भई पररिालन भएका छन् । १६ र्टा व्यर्सालयक कृर्क फमव 

दताव भई लक्रयाशील भएको अर्स्था छ ।  १७ जना युर्ा ललक्षत 

कायवक्रम र कृलर्को यािीकरर्मा जोड लदइ लमलनटेलर 

लगायतका प्रलर्लध हस्तान्तरर् गररएको छ । मकै लबउँ उत्पादन 

कायवक्रमलाई प्राथलमकता लदन ३० हेक्टर जमीनमा ६ सय केजी 

लर्उँ लर्तरर् गररएको छ ।  

 

  ६.१३. तरकारी उत्पादनलाई प्रर्धवन गनव ८ र्टा ग्रीन नेटसलहत १ सय 

२२ र्टा पलाब्धस्टक घर लनमावर् गररएको छ । र्डा नम्बर ५ को 

बछेला र जलेखकव मा १ सय ४० रोपनी जग्गामा आलु पकेट के्षत्र 

लनधावरर् गरी आर्श्यक पूर्ावधार लनमावर् गररएको छ । १४० रोपनी 

जग्गामा आलु बालीको के्षत्र लर्स्तार, आलु गे्रलडङ मेलसन खररद,  

रब्धस्टक स्टोर लनमावर्, लसंिाइ पोखरी लनमावर् तथा पाइप लाइन 

लर्स्तार गररएको छ ।  
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६.१४ बेसार पकेट के्षत्रअन्तगवत दामाव १ र ६ मा बेसारको के्षत्र १ सय ३२ 

रोपनीको लालग १ सय ३२ ब्धिब्धन्टल बेसारको बीउ खररद, बेसार 

बीउ भण्डार सेड लनमावर्, लसंिाइ पोखरी लनमावर् तथा 

बजारीकरर्का लालग आर्श्यक सामग्रीहरू लर्तरर् गररएको छ 

। बेसार पकेट के्षत्र दामाव ५ मा १ सय ४० रोपनी के्षत्रफलमा १ सय 

४० ब्धिन्टल बेसार लबउँ भण्डारर् सेड लनमावर् र बजारीकरर्का 

लालग आर्श्यक सामग्री लर्तरर् गररएकर् छ ।  

 

६.१५. दामाव ४ भल्िौरमा १ सय ४० रोपनीमा लसमीको बीउ उत्पादन 

के्षत्र लर्स्तार हुने प्रलक्रयामा रहेको छ । दुई लसंिाइ पोखरी, पङ्खा 

३०, बोरा लसलाउने मेलसन १ र्टा र बजारीकरर्का सामग्रीको 

व्यर्स्थापन गररएको छ । दामाव ५ र ६ मा कागती पकेट के्षत्र 

कायवक्रम सम्झौता भइ कायावन्वयनमा रहेको  छ । बाली लर्रुर्ामा 

देखापने रोग तथा लकरा लनयिर्का लालग लर्लभन्न लकटानाशक 

तथा लकटनाशक लर्र्ादी लर्तरर्बाट १ हजार ७ सय ५० 

कृर्कहरूलाई सेर्ा प्रर्ाह भएको छ ।   

 

६.१६. तरकारी, खाद्यन्न, पशुपालन र फलफूल पकेट के्षत्र लनधावरर् गरी 

कृर्क प्रोत्साहनका कायवक्रम सञ्चालन गररएको छ । एक घर एक 

करेसाबारीलाई लनरन्तरता लदइएको छ । १ र्टा थे्रसर मेलसन, ९ 

र्टा लमनी टेलर समूह माफव त लर्तरर् गररएको छ । १९ हेक्टर 

जग्गामा २ हजार ४ सय ५८ केजी गहँुको मूलबीउँ दामाव ५ 

लयाँटामा गहँुको लबजरृ्ब्धद्ध कायवक्रम सञ्चालन गररएको छ । ३० 

हेक्टर जग्गामा मकैको मूल बीउँ दामाव ५ लयाँटा र दामाव ६ 

लकमुटाकुरामा लर्तरर् गररएको छ । 
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  ६.१७. दामाव ४ भल्िौरमा रहेको लदपज्योलत तरकारी तथा बीउ 

उत्पादन कृर्क समूहमा रायो ५ केजी, मूला ८५ केजी, सुपर गे्रन 

व्याग ९८ र्टा लर्तरर् गररएको छ । ७५ प्रलतशत अनुदानमा २ 

हजार प्याकेट कन्या च्याउको बीउ लर्तरर् भइ १ हजार घरधुरी 

लाभांलर्त भएका छन् । ८ सय प्याकेट कन्या च्याउको लकट 

लर्तरर् गरी ४० र्टा कृर्क समूह लाभांलर्त भएका छन् । 

गाउँपाललका स्तरमा च्याउ खेती तथा च्याउ लर्उ उत्पादन ताललम 

३२ जनालाई प्रदान गररएको छ । ९ र्टा प्लाब्धस्टक पोखरी १ र्टा 

लसंिाइ पोखरी , िार र्टा लसंिाइ पाइप लाइन र लसंिाइ कुलोहरू 

ममवत गररएको छ । ३० र्टा भकारो लनमावर् गररएको छ । ४.२ 

टन गहँु, ५ टन मकैको उन्नत लबँउ ७५ प्रलतशत  अनुदानमा 

लर्तरर् गररएको छ ।  

 

 ६.१८. 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 लिललङ भ्याट खररद, ६० र्टा क्यान खररद, १५ 

केभीको जेनेरेटर, लमल्क एनालाइजर, गाडी र ३ सय ललटरको 

लडलिज, लक्रम सेपे्रटर मेलसन, खानेपानी लनमावर्, डेस्कटप 

कम्पु्यटर र लप्रन्टरको व्यर्स्था गररएको छ ।  
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 ६.१९. दुध लनयावतका लालग यस दामाव गाउँपाललकाबाट नू्यनतम ६ सय 

७० देब्धख अलधकतम १ हजार १ सय ललटरसम्म दैलनक दुध 

सङ्कलन हुने गरेको छ । यस र्र्व  २ लाख १८ हजार ५ सय ५० 

ललटर दुध संस्थागत रूपमा लनयावत भएको छ । प्रलतललटर ४७ 

रूपैयाका दरले यस र्र्व कृर्कहरूलाई  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 ।  

 

 ६.२०. पशुसेर्ा तफव  आलथवक र्र्व २०७५ /०७६ देब्धख २०७७/०७८ सम्म 

४३ हजार ८ सय ८९ पशुपंक्षीको उपिार गररएको छ । ६१ र्टा 

समूह गिन गरी पररिालन गररएको छ । १२ सय २५ केजी जै 

घाँसको बीउ लर्तरर् गररएको छ । ९ हजार ५ सय र्टा लसडलेस 

लकमु्ब, सुपर नेलपयर ३५ हजार सेट, मलाटो ३५ हजार ५ सय सेट, 

कोइरालो १५ सय गोटा र सुम्बा सेटाररया ४० हजार सेट लर्तरर् 

गररएको छ । व्यर्सालयक पशुपंक्षी सम्बब्धि ताललम िार पटक 

सञ्चालन गररएको छ ।  

 

  ६.२१. दामाव गाउँपाललकामा  ५५  र्टा पशुपालन व्यर्सालयक फमव 

दताव भएका छन् । ६० हजार बाख्रामा पीपीआर भ्याब्धिनेसन 

लगाइएको छ । २१ र्टा बोका लर्तरर् गररएको छ । तीन र्टा 

पशु सेर्ा केन्द्र लर्स्तार गररएको छ । सात र्टा फामवलाई  

व्यर्सालयक युर्ा ललक्षत अनुदान प्रदान गररएको छ । यसैगरी 

दामाव गाउँपाललका लभत्रका सलहद रे्पत्ता पररर्ार र जनयुद्धका 
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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 ।  

 

 ६.२२.  यस दामाव गाउँपाललकामा २ हजार ७ सय ३८ र्टा भैसी रहेका 

छन् । गाई र गोरूको सङ्या ५ हजार ५ सय दुई र बाख्राको 

सङ्या २० हजार ५ सय २६ छ । भेडाको सङ्या २ हजार ३ 

सय ६४ रहेको छ । ब्रोइलर कुखुरा ७ हजार ६ सय ७६ छन् । 

लेस कुखुरा १ सय ३३ र्टा रहेका छन्  । लगरीराज कुखुरा भने 

१०२ र्टा रहेका छन् । हाँस ८० र्टा छन् । परेर्ाको सङ्या १ 

सय ८२ रहेको छ । कुकुर ८ सय १६ रहेका छन् । लबरालोको 

सङ्या भने २ सय ५३ रहेको छ । खरायो ५८ र बङ्गुर १३ र्टा 

रहेको तथ्याङ्क छ ।  

६.२२. लशक्षा के्षत्रमा पूर्ावधार लनमावर्का अलतररि आर्लधक शैलक्षक 

कायवयोजना अद्यार्लधक गररएको छ । स्थानीय पािक्रम लनमावर्, 

पाियोजना सलहतका लशक्षर् लक्रयाकलापमा जोड, प्रलर्लधमैत्री 

लसकाइ लगायतका शैलक्षक कायवक्रममा जोड लदइएको छ । 

लशक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्दै उद्यमशील र प्रलर्लधमैत्री 

बनाउने कुरामा हाम्रो ध्यान केब्धन्द्रत छ । दामावको माटोसँग 

पररलित हुन र दामावमै बसेर स्तरीय जीर्नको सम्भार्नाको खोजी 

गनव हाम्रो दामाव स्थानीय पाठ्यक्रम कक्षा १-५ मा लागू गररएको छ 

।  
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६.२३. लर्द्याथी सङ्या अलधक र लशक्षक दरबन्दी नू्यन रहेको अर्स्था 

लथयो । उि समस्या समाधानका लालग बाललर्कास -१२, 

प्राथलमक २३,  लनम्न माध्यलमक २९, माध्यलमक १५, कम्पु्यटर 

सहायक ५ र ल्यार् सहायक १ गरी जम्मा ८३ जना  स्वयंसेर्क 

लशक्षक छनौट गरी सामुदालयक लर्द्यालयहरूमा पररिालन 

गररएको छ । माध्यलमक लर्द्यालयहरूमा पाँि र्टा कम्पु्यटर ICT 

ल्यार्, ५ र्टा लर्ज्ञान प्रयोगशाला र आधारभूत तहका लर्द्यालयमा 

ल्यापटप र लप्रन्टर प्रदान गररएको छ । िालु आलथवक र्र्वलभतै्र सबै 

लर्द्यालयहरूमा इन्टरनेट जडानको काम अब्धन्तम िरर्मा पुगेको 

छ ।   

  ६.२४. उतृ्कष्टलाई प्रोत्साहन र कामिोर प्ररृ्लत्तलाई लनरुत्सालहत गनवका 

लालग  र्र्व लर्द्यालय, र्र्व लशक्षक, र्र्व लर्द्याथी छनोट गरी पुरसृ्कत 

गररएको छ । अनाथ, असहाय बालबाललकालाई शैलक्षक सामग्री 

तथा अलभभार्कत्व ग्रहर् गने अलभभार्कलाई सम्मान गररएको छ 

।  लर्द्यालय उमेर समूहका मलहनार्ारी हुने छात्राहरूका लालग २५ 

हजार प्याकेट स्यालनटरी प्याड लर्तरर् गररएको छ । दामाव 

गाउँपाललकामा शैलक्षक र्र्व २०७५ को कक्षा ३ को ६०.६९ 

प्रलतशत, कक्षा ५ को ५५.३२ प्रलतशत, कक्षा ८ को ५६.४२ 

प्रलतशत लसकाइ उपलब्धि रहेको छ । शैलक्षक र्र्व २०७६ मा दामाव 

गाउँपाललकाको कक्षा ३ मा ६०.३0, कक्षा ५ मा ५७.०८ प्रलतशत र 

कक्षा ८ को ५७.३० प्रलतशत , कक्षा ९ को ४९.१० प्रलतशत  

लसकाइ उपलिी रहेको छ ।  

  ६.२५. स्थानीय लोक कला संसृ्कलतको संरक्षर् र सम्वधवन गनव दमावली 

घाउटा पुस्तक प्रकाशन गररएको छ । भव्य समारोहका बीि 
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दमावली घाउटा पुस्तक लर्मोिन गनुवका साथै उि घाउटासँग 

सम्बब्धित लभलडयो समेत सार्वजलनक गररएको छ । प्रलतभाहरूको 

सम्मान स्वरूप रालष्टर य कलाकार रामु खड्का लगायतका दजवन 

बढी स्थानीय प्रलतभाहरूलाई अलभनन्दन गररएको छ ।   

 ६.२६. स्थानीय स्तरमै जनशब्धि पररिालन र रोजगार लसजवनाका 

कायवक्रमलाई प्राथलमकता लदइएको छ । प्रधानमिी रोजगार र 

युर्ा रुपान्तरर्का लालग पहल योजना अन्तगवत िालु आलथवक 

र्र्वमा ४ करोड ७७ लाख ७१ हजार बजेट प्राप्त भएको छ । यो 

आलथवक र्र्वमा दामाव गाउँपाललका रोजगार सेर्ाकेन्द्रमा EMIS मा 

सूिीकृत भएका मलहला बेरोजगार सङ्या २ हजार २ जना 

अथावत ४४ प्रलतशत र पुरुर् बेरोजगार सङ्या २ हजार ५ सय 

५८ अथावत् ५६ प्रलतशत गरी ४ हजार ५ सय ५० जना बेरोजगार 

सूिीकृत भएका छन् ।  

 ६.२७.  र्डा नं. १ मा ७ सय ४०, र्डा नं. २ मा ५ सय ८१, र्डा नं. ३ 

मा ६ सय ८२, र्डा नं. ४ मा १ हजार २५, र्डा नं. ५ मा ८ सय 

४५ र र्डा नं. ६ मा ६ सय ७७ जना सूलिकृत बेरोजगार रहेका 

छन् । िालु आलथवक र्र्वमा र्डा नं. १ मा ११ र्टा आयोजनामा १ 

सय ४१, र्डा नं. २ मा ३ र्टा योजनामा १ सय ३८ जना, र्डा नं. ३ 

मा ५ र्टा योजनामा १ सय ५८ जना, र्डा नं. ४ मा ८ र्टा 

योजनामा १ सय ८७ जना, र्डा नं. ५ मा  ७ र्टा योजनामा १ सय 

४३ जना र र्डा नं. ६ मा ७ र्टा  योजनामा १ सय ४२ जनालाई 

रोजगार प्रदान गररएको छ । जसअनुसार जम्मा ३९ र्टा 

योजनामा ९ सय १४ जनालाई १ सय लदनको रोजगारी प्रदान 
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गररएको छ । ११ जनालाई काममा खटाइ रोजगारी प्रदान गनव भने 

बाँकी रहेको छ ।  

 ६.२८. मुयमिी रोजगार अन्तगवत २ करोड ९२ लाख ११ हजार बजेट 

प्राप्त भएको छ । र्डा नं. १  मा २ र्टा योजनामा ८१ जना, र्डा 

नं. २ मा ३ र्टा योजनामा १ सय २९ जना, र्डा नं. ३ मा ३ र्टा 

योजनामा १ सय २९ जना, र्डा नं. ४ मा २ र्टा योजनामा १ सय 

२७ जना, ५ नम्बर र्डामा २ र्टा योजनामा ७७ जना र ६ नम्बर 

र्डामा २ र्टा योजनामा ५९ जनालाई काममा खटाइ रोजगारी 

प्रदान गररएको छ । यसरी जम्मा ६ सय २ जना बेरोजगारले १ सय 

लदनको रोजगारी  प्राप्त गरेका छन् ।   

 ६.२९. युर्ा रुप कायवक्रम, प्रधानमिी रोजगार कायवक्रम र मुयमिी 

रोजगार कायवक्रमका लालग िालु आलथवक र्र्वमा जम्मा १ हजार ५ 

सय १६ जनालाई रोजगारी प्रदान गररएको छ । यसबाट ७ करोड 

८३ लाख ७७ हजार २ सय रुपैयाँ रोजगारबाट प्रत्यक्ष आम्दानी 

भएको छ । आलथवक र्र्व २०७६/०७७ मा २ हजार ८ सय २५ 

सूिीकृतमधे्य १ हजार ५७ जनाले रोजगारी पाएका लथए । लर्लभन्न 

योजनामा  १ करोड ७१ लाखको काम सम्पन्न भएको लथयो । 

  ६.३०. आउदो आलथवक र्र्वका लालग ६ हजार १ सय ९९ जना 

बेरोजगार रोजगार सेर्ाकेन्द्रमा सूिीकृत भएका छन् । सूिीकृत 

भएका बेरोजगार व्यब्धिलाई पलहलो प्राथलमकताक्रम अनुसार 

भदौ मलहनादेब्धख काममा खटाइ रोजगार प्रदान गने योजना रहेको 

छ । त्यसका लालग हालसम्म प्रधानमिी रोजगार 

कायवक्रमअन्तगवत ६ करोड ८६ लाख २६ हजार प्राप्त भएको छ । 
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जसमा १ हजार १ सय ९० जनालाई काममा खटाइ रोजगार प्रदान 

गनव सलकने छ ।  

  ६.३१. लर्गत िार र्र्व यता मलहला बालबाललकासलहतका ललक्षत 

र्गवलाई प्राथलमकता लदई लर्लभन्न कायवक्रम सम्पन्न गररएको छ । 

४५ जना मलहलाहरूका लालग लसलाइकटाइ ताललम प्रदान 

गररएको छ । लैलङ्गक, लहंसा लनर्ारर्, प्रजनन स्वास्थ्य, सरसफाई 

र पोर्र् सुधारका लालग  ५ सय ५० जना सासुबुहारीलाई 

सिेतनामूलक कायवक्रम सञ्चालन गररएको छ ।  

    ६.३२. समाजमा  भएका कुरीलत, कुप्रथा, लैलङ्गक लहंसा तथा मानर् 

बेिलर्खन तथा ओसारपसार लर्रुद्ध २ सय २० जनालाई सिेतना 

प्रदान गररएको छ । १ लाख रुपैयाँको लैंलगक लहंसा कोर् खडा 

गररएको छ । दललत बस्तीमा खरको छानो मुि गने कायवक्रम 

अन्तगवत  २४  पररर्ारको खरको छाना लर्स्थालपत गरी टीनको 

छाना  लनमावर् गररएको छ । अन्तरजातीय लर्र्ाह गने १४ 

जोडीलाई सम्मान गररएको छ । 

  ६.३३. जनजालत लर्शेर् कायवक्रम सञ्चालन गररएको छ । ४५ जनजालत 

पररर्ारका लालग बाख्रा लर्तरर् गररएको छ । मगर समुदायको 

पलहिान झल्काउने ४४ जोडा पोशाक लर्तरर् गररएको छ । 

जनजालतहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी प्रकाशन गररएको छ ।  

कर्ावली प्रदेशको बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीर्न भरीको 

कायवक्रमका लालग २ सय ५९ जना छोरीको बैङ्कमा खाता सञ्चालन 

गररएको छ ।  

 ६.३४.  प्रकोप व्यर्स्थापन, उद्दार तथा राहतका कायवक्रमलाई तीव्रता 

लदइएको छ ।  िालु आलथवक र्र्वमा ६४ जना लर्पद् प्रभालर्त 



18 

 

पररर्ारलाई ४ लाख २७ हजार बराबरको राहत सामग्री प्रदान 

गररएको छ । ४१ जना पलहरो पीलडत पररर्ारका लालग १ सय ३७ 

थान तारजाली उपलि गररएको छ । लर्पन्न २ सय १० 

पररर्ारलाई िामल,  नुन, तेल लगायतका खाद्यन्न सामग्री लर्तरर् 

गररएको छ । श्रममा आधाररत खाद्यन्न कायवक्रम माफव त १ सय ३० 

जनालाई रोजगारी प्रदान गरी खाद्यन उपलि गराएको छ ।  

 ६.३५. दामाव गाउँपाललकालभत्र रहेका २४ जना लगायत  देश भररका 

सलहदहरूको सम्मान र सम्झनामा दामाव गाउँपाललका स्तरीय 

सलहद सृ्मलत रंगशाला लनमावर्का लालग खेल मैदान लनमावर् कायव 

भइरहेको छ । गाउँपाललका र संघीय सरकारको ८२ लाखको 

लागतमा उि खेलमैदानको  लनमावर् सम्पन्न भइ यो र्र्व थप ३५ 

लाखको काम भइरहेको गररमामय सभा समक्ष जानकारी गराउँछु 

।  

  ६.३६. लडलजटल दामावको अर्धारर्सलहत दामाव गाउँपाललकाको 

लडलजटल प्रोफाइल तयार गररएको छ । गाउँपाललकाको 

कायावलय, र्डा कायावलय, स्वास्थ्य िौकी र माध्यलमक लर्द्यालय 

लगायतका सार्वजलनक संस्थाहरूलाई प्रलर्लधमैत्री बनाउन 

इन्टरनेट इ-हालजरी लगायतका प्रलर्लधहरू सञ्चालनमा ल्याइएको 

छ । लडलजटल नागररक र्डापत्र, सार्वजलनक सुनुर्ाई, जनतासँग 

स्थानीय सरकार कायवक्रम, योजना लनमावर्, बजेट लनमावर् र 

कायावन्वयनमा जनसहभालगता, सूिना समे्प्रर्र्का लालग लर्लभन्न 

रेलडयो कायवक्रम लगायतका जनपक्षीय गलतलर्लध र 

कायवक्रमहरूबाट सुशासनको अभ्यास गररएको छ । 
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  ६.३७. न्यालयक सलमलत सलक्रय भएर आफ्नो अलधकार के्षत्रलभत्रका 

उजुरीहरू मेललमलापको माध्यमबाट लकनारा गरररहेको छ । 

आम समुदायमा न्याय र कानुनी शासनको प्रत्याभूलत भइरहेको छ 

। न्यायीक सलमत गिन भएदेब्धख हालसम्म न्यायीक सलमलतमा २ 

सय २३ र्टा उजुरी परेका छन्  ।  जसमधे्य १ सय ५८ मेललमलाप 

भएका छन् । दुई र्टा मुद्धाको लनरूपर् गररएको छ । सात र्टा 

अदालतमा पिाइएको छ । छ जनाले उजुरी लफताव ललएका छन् 

भने नौ र्टा उजुरी स्थलगत भएका छन् । दुई र्टा उजुरी प्रहरी 

कायावलयमा हस्तान्तरर् गररएको छ  । हाल प्रलक्रयामा ३९ र्टा 

उजुरी रहेका छन् । शान्त, समुनत र न्यायपूर्व समाज लनमावर्का 

लालग र्डा स्तरीय मेललमलाप सलमलतलाई थप सलक्रय बनाउनु पने 

आर्श्यक छ । न्याय सलमलतका लालग जनशब्धि व्यर्स्थापनको 

आर्श्यकता महसुस गररएको छ ।  

   ६.३८. पाललकामा रहेका तीन र्टै स्वास्थ्य िौकीको स्तररृ्ब्धद्ध गररएको 

छ । ल्यार् सेर्ा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । तीन र्टा आधारभूत 

स्वास्थ्य केन्द्र र दुई र्टा सामुदालयक स्वास्थ्य इकाइ लर्स्तार गरेर 

प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन गररएको छ । स्वास्थ्य िौकी नभएका 

बाँकी र्डा नम्बर २, ३ र ६ मा भर्न लनमावर् कायव सम्पन्न भएको 

छ ।  गाउँपाललकाको अनुदानमा एमु्बलेन्स सेर्ा सञ्चालन भएको 

छ । गाउँपाललकालाई पूर्व खोपयुि घोर्र्ा गरर पूर्व खोप 

सुलनलिताको कायवक्रम अगालड बढाइएको छ । बहुके्षत्रीय पोर्र् 

कायवक्रम लागू गररएको छ ।  

   ६.३९. र्डा नम्बर ५ को लत्ररे्र्ी स्वास्थ्य िौकीमा सबुज गर् लसमखकव  

व्यारेकको आलथवक प्रालर्लधक सहयोगमा प्रसूलत भर्न लनमावर् गरी 
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सेर्ा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी  र्डा नम्बर ३ को 

फारुलामा बलहरंग सेर्ा सलहतको प्रसुलत सेर्ा भर्न लनमावर् गरर 

सेर्ा सञ्चालन गररएको छ । उि भर्नमा एमलर्लर्एस डाक्टर र 

नसव सलहतको ५ सैयाको कोलभड लर्शेर् अस्थायी अस्पताल र 

नागररक आरोग्यता केन्द्र पलन सञ्चालन गररएको छ । पाललका 

स्तरीय अस्पताल स्वीकृलत र जग्गा प्राप्ती भई पूर्ावधार लनमावर्को 

काम अगालड बढेको  छ । एिरे सेर्ा पलन सुरु गररएको छ ।  

 ६.४०. रोजगार सृजनाका अर्सरहरूलाई प्राथलमकता लदइएको छ । 

उद्यम लर्कासका कायवक्रमहरूलाई गलतशील बनाउन उद्मम 

लर्कास सहजकताव लनयुब्धि गरी पररिालन गररएको छ । िालु 

आलथवक र्र्वमा ८४ जना सम्भालर्त उद्यमी छनोट गरी प्रालर्लधक 

लसप लर्कास ताललम सञ्चालन गररएको छ । र्डा नं. २ का ११ 

जना लक्रस्टल गहना बनाउने उद्यमीहरूलाई पुनतावजगी ताललम 

सञ्चालन गररएको छ ।  त्यसैगरी र्डा नं. ६  का दुई र्टा  मलहला 

उद्यमी समूहलाई कपडा बुनाइ मेलसन प्रदान गररएको छ । यस 

र्र्व उद्यम लर्कास शाखाको तफव बाट नयाँ उद्यमी लसजवनातफव   ९ 

लाख ६ सय लगानी गरी ३६ जना नयाँ उद्यमी लसजवना र ९८ हजार 

लगानीमा ११ जना भइरहेका उद्यमीहरूको स्तरोन्नती गररएको छ 

।  

 ६.४१. दामाव १ मा उद्यमशीलता लर्कास ताललम अन्तगवत २६ जना, र्डा 

नं. २ मा ११ जना, र्डा नं. ४ मा उद्यमशीलता लर्कास ताललम २१ 

जना र प्रालर्लधक लसप लर्कास ताललममा ११ जनालाई बाँस मुढा 

बुनाइ प्रालर्लधक लसप लर्कास गररएको छ । र्डा नं. ६ मा 

उद्यमशीलता लर्कास ताललम अन्तगवत २२ जना र प्रालर्लधक लसप 
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लर्कास ताललम अन्तगवत १५ जना सम्भालर्त उद्यमी 

मलहलाहरूलाई ऊनी कपडा बुनाइ प्रालर्लधक लसप लर्कास 

ताललम प्रदान गररएको छ । प्रलर्लध लसप लर्कास हस्तान्तरर् 

अन्तगवत आि जना मलहला उद्यमीहरूलाई कपडा बुनाइ प्रलर्लध 

हस्तान्तरर्सलहत प्रालर्लधक लसप लर्कास र उद्यमशीलता लर्कास 

ताललम सम्पन्न गररएको छ ।    

   ६.४२. र्न र्ातार्रर्, स्वास्थ्य, सरसफाई र जीलर्कोपाजवनका के्षत्रमा 

सकरात्मक प्रयासहरू सुरु भएका छन् । र्डा ३ को माललकामा १ 

हजार २ सय ओखरका लर्रुर्ा रृ्क्षारोपर् गररएको छ । जलाधार 

तथा जैलर्क लर्लर्धता संरक्षर्का लालग र्न तथा र्न्यजनु्तको 

लसकार, िोरी लनकासी र पैिारीलाई प्रलतबि गररएको छ । 

यसबाट जङ्गल के्षत्र र जङ्गली पशुपंक्षीहरूको रृ्ब्धद्ध भइरहेको छ 

। र्ातार्रर्ीय अनुकूलन र जीलर्कोपाजवन, स्वास्थ्य र 

सरसफाइका के्षत्रमा आशा पररयोजना नेपाल,  रेडक्रस, दललत 

सेर्ा संघ सल्यान, हेल्थ फर लाइफ, सु-आहारा, स्वच्छता 

पररयोजना, आसमान नेपाल  लगायतका गैरसरकारी 

संघसंस्थाहरूसँगको सहकायव पलन अगालड बढाइएको छ ।  

 ६.४३. पाललकालभत्र रहेका धालमवक पयवटकीय एर्म् पुराताब्धत्वक 

सम्पदाको संरक्षर् सम्वधवनमा जोड गररएको छ । माललका, 

दामावकोट, मललबाङ गुफा, लिपे्ल, अँधेरे लगायतका पयवटकीय 

के्षत्रको लर्कासका लालग आर्श्यक पूर्ावधारको काम अगालड 

बढाइएको छ । दामाव गाउँपाललकाको सुन्दर प्राकृलतक छटाले 

भररपूर्व माललका के्षत्र पयवटन पूर्ावधार लर्कासका लालग DPR को 

कायव सम्पन्न गररएको छ । माललका के्षत्रमा मब्धन्दर, पक्की 
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पदमागव, प्रतीक्षालय तथा पदमागव लनमावर् गररएको छ ।  महान 

सलहदहरूको सम्मान र सम्झनामा दामाव गाउँपाललकाको केन्द्र 

फारुलामा सलहद सृ्मलतद्वार लनमावर् गररएको छ । 

  ६.४४. बाललर्र्ाह, छुर्ाछुत, मलहला लहंसा, बाल श्रम शोर्र्, मलदरा 

सेर्न तथा लर्लक्रलर्तरर्, अिलर्श्वास, कुसंस्कार, कुरीलत 

लगायतका सामालजक सांसृ्कलतक लर्कृलत लर्सङ्गलत लर्रुद्धको  

हाम्रो संघर्व पलन जारी छ ।  अझै यो जलटल समस्याका रुपमा 

खडा छ । यसका लालग दामाव गाउँपाललकाले मलदरा व्यर्स्थापन 

तथा लनयमन कायवलर्लध २०७७ पाररत गरी पाललका, र्डा र 

जनस्तरमा अलभमुखीकरर् गरी कडाइपूर्वक कायावन्वयनमा 

ल्याइएको छ । यसले समाजमा शाब्धन्त सुरक्षा र अमनियन 

भएको महसुस गररएको छ ।  

. ६.४५.  दामाव गाउपाललकाबाट कोरोना भाइरस (covid 19) को 

रोकथाम तथा लनयिर्का साथै अनुकरर्ीय प्रयासहरू भएका 

छन् । जस अन्तगवत श्रममा आधाररत खाद्यन्न कायवक्रम  पलन एक 

लथयो । त्यसैगरी सहकारीलाई ढुर्ानी अनुदान लदई सहुललयत 

दरमा खाद्य सामग्री लर्तरर् लगायतका अभ्यासहरू गररएको छ ।   

 ६.४६. यस र्र्व रै्शाख २१ गते यता ३ सय २४ जनाको लपलसआर 

परीक्षर् गररएको छ । जसमधे्य १ सय ५० जना पोजेलटभ रहेको छ 

। हालसम्म एब्धन्टजेन परीक्षर् सङ्या ३ सय १६ मा १ सय १५ 

जनाको पोजेलटभ रहेको छ । हालसम्म सलक्रय संक्रलमत ७८ जना 

रहेका छन् । पाललकाको आइसोलेसनमा उपिार गराइरहेको 

सङ्या ८ र होम आइसुलेसनमा रहेको सङ्या ७० रहेको छ । 

२५ सैयाको पाललका आइसोलेसनबाट लनको भइ लडस्िाजव भएको 
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सङ्या २६ सलहत १ सय ८७  जना रहेको छ ।  दुनै अस्पताल 

डोल्पामा १ जना पुरुर्, सले्ल अस्पताल रुकुम पलिममा एक जना 

मलहला, सल्यान अस्पतालमा पोजेलटभ पुलष्ट भई उिार गरी घर 

फकेका दामाव ४ भल्िौरका एक जना मलहला घरमै र र्ीरेन्द्र नगर 

अस्पतालबाट घर फकव दै गदाव दामाव ५ का एक जना पुरुर् गरी 

िार जनाको मृतु्य भएको छ ।  

 ६.४७. दामाव गाउँपाललकाको फारुलािौरमा सञ्चालन भएको कोलभड 

१९ आइसोलेसनमा २१ र्टा अब्धिजन लसललन्डर, िार र्टा 

अब्धिजन कन्सन्टर ेटर लगायत और्धी, स्वास्थ्य उपकरर्, 

मेलडकल अलधकृत र नसव सलहतका स्वास्थ्यकमी, सफाइकमी 

पररिालन गररएको छ । दामाव गाउँपाललकाको एमु्बलेन्स र 

गाउँपाललकाका दुबै गाडी संक्रलमत लबरामीहरूलाई ओसारपसार 

गनव प्रयोग गररएको छ । कर्ावली प्रदेश सरकारको लर्शेर् 

अनुदानमा २० सैयाको कोलभड आइसोलेसन लनमावर् कायव 

भइरहेको छ । 

 ६.४८. लजन्सी व्यर्स्थापनका लालग सार्वजलनक सम्पलत्त व्यर्स्थापन 

प्रर्ाली (PAMS) कायावन्वयनमा ल्याइएको छ । सार्वजलनक 

खररद व्यर्स्थापनका लालग E-bidding र लसलबन्दी दरभाउ 

जस्ता खररद लर्लधको माध्यमबाट खररद प्रर्ालीमा पारदलशवता 

प्रर्धवन गररएको छ ।  

 ६.४९. यस गररमामय गाउँ सभाका सदस्यहरू अब म यस दामाव 

गाउँपाललकाका लर्द्यमान िुनौलतहरू लर्शे्लर्र् गनव िाहन्छु :  

 बाहै्र मलहना िल्ने भरपदो गुर्स्तरीय सडकको लर्कास  गनुव । 
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 सीलमत साधन स्रोत र बजेटबाट असीलमत माग र आर्श्यकता 

पूरा गनुव । 

 लर्द्युलतकरर्का लालग बजेट भएर पलन बजारमा  सामग्री 

अभार् हुनु ।  

  लर्कासका सामान्य पूर्ावधारको जग उिाउदै  तीव्र लर्कासको 

अपेक्षा सम्बोधन ।  

  बजेट थोरै तर  िूला लागतका लर्कासका पूर्ावधार खडा गनव 

गनुवपने आर्श्यकता  । 

 परम्परागत कृलर् प्रर्ाली ।   

 समालोिनात्मक नभइ  लनरपेक्ष आिोलिनात्मक प्ररृ्लत्त ।  

 भौगोललक लर्कटताका कारर् नर्ीनम सूिना प्रलर्लधका लालग 

टेललफोन लगायत दु्रतगलतको इन्टरनेटको पहँुि लर्स्तार गनुव ।  

 मानर् संसाधनका पक्षमा के्षत्रगत लर्लशष्टताका आधारमा क्षमता 

लर्कासका कायवक्रमहरू सञ्चालन गनुव । 

 स्थानीय स्तरमै व्यर्सायीक सम्भार्नाको खोजीका लालग 

प्रोत्सालहत गनुव ।  

 

६.५०. हामी िुनौलतबाट डराउनु हुदैन । िुनौलतलाई  परास्त गने प्रशस्त 

सम्भार्नाहरू पलन छन् । दामाव गाउँपाललका लभत्र रहेका ती 

सम्भार्नाहरू पलन यस गररमामय सभामा प्रसु्तत गनव िाहन्छु ।  

 नेपाली जनताको लामो त्याग र बललदानीबाट जारी नेपालको 

संलर्धानले सुलनलित गरेका २२ र्टा एकल अलधकारको प्रयोग गनव 

पाउनु नै दमावली जनता र दामाव गाउँपाललकाका लालग पलहलो 

अर्सर हो  ।  
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 जनयुद्ध र जनआन्दोलनले दमावली जनतामा ल्याएको राजनीलतक  

र सामालजक िेतनास्तरको  लर्कास दामावको समृ्वब्धद्ध र लर्कासका 

लालग अको सम्भार्ना हो ।  

 कृलर् र पशुपालनमाफव त आत्मलनभवरताका लालग उपयुि 

हार्ापानी र उलित भू -बनोट ।  

 कृलर् तथा फलफूलका लालग उर्वर माटो तथा पशुपालनका लालग 

उलित र्न तथा िरर् के्षत्र हुनुले दामावमा कृलर्को 

व्यर्सायीकरर्का लालग  राम्रो सम्भार्ना रहेको छ ।  

 जलडबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लालग प्रिुर 

सम्भार्ना रहेको छ ।  

  दुग्धजन्य उत्पादन, बेसार, अदुर्ा, फलफूलजन्य जुसलगायतका 

कृलर्जन्य उद्योग स्थापना  ।  

 माललकाबाट प्यारागलाइलडङ तथा केबुलकारको सञ्चालन ।  

 लर्लभन्न खानीहरूको खोजी तथा त्यसको उत्खननको सम्भार्ना 

पलन हामी माझ रहेको छ ।  

 ३६ र्टा लर्द्यालय तथा उच्च लशक्षाको लालग एक र्टा क्याम्पस 

हुनुले पलन शैलक्षक तथा प्रालज्ञक जनशब्धि उत्पादनको बललयो 

आधार हामी सामु रहेको छ ।  

 संघ र प्रदेश तथा अन्य सरकारी र गैरसरकारी सङ्घ 

संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकायवबाट लर्कासको हातेमालो 

हुनु हाम्रा लालग अको सम्भार्ना हो  ।  

७. अब म यस गररमाय सभा समक्ष आगामी आलथवक र्र्व २०७८/०७९ 

को नीलत तथा कायवक्रम प्रसु्तत गदवछु ।  

८.  नेपालको संलर्धान, २०७२ मा व्यर्स्था गररएका मौललक हक, 

लनदेशक लसद्धान्त तथा नीलतहरू, पन्ध्रौ आर्लधक योजना, कर्ावली 
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प्रदेश सरकारको  आर्लधक योजनाको आधारपत्र, लदगो लर्कास 

लक्ष्य लगायत नेपाल सरकारले अन्तरावलष्टर य मञ्चमा गरेका 

प्रलतबद्धताहरूलाई समेत आत्मसात गरी त्यसैको ममवलभत्र  नीलत तय 

गररएको छ । सोही अनुसार कायवक्रम  लागू हुनेछन् । 

९. यस आलथवक र्र्वको मुल नारा 'िोक ौं र्हार्ािी, उठाऔौं पूर्ााधाि : 

बढाऔ उत्पादन, बन ौं  स्विोजगाि' तय गररएको छ ।  

१०. नयाँ भेररयन्ट सलहतको कोलभड १९ महामारी रोकथाम, लनयिर्, 

प्रलतकायव र उपिारको व्यर्स्थालाई प्राथलमकता लदइनेछ ।  

पाललकालभत्र अब्धिजन लसललन्डर लगायत आर्श्यक और्धीजन्य 

सामग्रीको सहज आपूलतव र उपलिता सुलनलित गरर महामारीबाट 

जनतालाई सुरलक्षत राब्धखनेछ ।  

११. सबै नागररकलाई सुरलक्षत राख्न जनस्तरमा मनोसामालजक परामशव 

सलहतका सिेतनामूलक कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । आयुरे्द 

लिलकत्सा तथा  घरेलु उपिार लर्लधबाट रोग प्रलतरोधी क्षमता बढाउने 

कायवलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१२. 'सुलनलित आधािभूत स्वास्थ्य सेर्ा : स्वस्थ जीर्न ि दीर्ाायुर्ा 

टेर्ा' भने्न नारा अर्लम्बन गररनेछ ।  त्यसका लालग स्वास्थ्य के्षत्रको 

सबलीकरर् गनव पाललकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेर्ा र खोप सेर्ाको 

सुलनलिता गनेछ । और्धी एर्म् उपकरर्को उपलिता, गुर्स्तरीय 

स्वास्थ्य सेर्ा, स्वास्थ्य पूर्ावधार लर्कासलगायतका कायवलाई 

प्राथलमकता लदइने छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यकमीको उपलिता, 

स्वास्थ्यकमी तथा स्वास्थ्यसँग सम्बब्धित सबै जनशब्धिको क्षमता 

लर्कास गररनेछ ।  
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१३. सुरलक्षत मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, दीघव रोगीलाई उपिार तथा 

लनयलमत और्लध सेर्नको व्यर्स्था लमलाइने छ । गाउँपाललका 

के्षत्रलभत्र दामाव गाउँपाललकाका गभवर्ती मलहलाहरूलाई लन:शुल्क 

सेर्ा लदइने छ ।  गाउँपाललकामा स्तनपान कक्ष सञ्चालन गररनेछ । 

पोर्र् कायवक्रम, स्वच्छ र सनु्तललत आहार सरसफाई र स्वास्थ्य 

सिेतना, एमु्बलेन्स सेर्ा, और्धी तथा स्वास्थ्य सामग्री भण्डारर् 

कक्ष जस्ता कायवक्रमलाई प्राथलमकतामा राब्धख सञ्चालन गररनेछ । 

गुर्स्तरीय, आधारभूत स्वास्थ्य सेर्ामा सबै नागररकहरू लर्शेर् गरर 

लर्पन्न, दललत, अपाङगता भएका व्यब्धि, मलहला, बालबाललका, 

लसमान्तकृत, जेष्ठ नागररक समेतको पहँुि रृ्ब्धद्ध गने कायवक्रमहरू 

लागू गररने छ ।  

१४. गाउँपाललकामा के्षत्रको र्सु्तगत अध्ययन गरर आधारभूत स्वास्थ्य 

सेर्ा प्रदान गनवका लालग आर्श्यक मानर् संसाधन लर्कास 

कायवयोजना तयार गरर प्राथलमकता र आर्श्यकताको 

लसद्धान्तअनुसार क्रलमक रुपमा लागू गदे ललइने छ । स्वस्थ 

जीर्नशैलीतफव  प्रोत्साहन गनवका लालग समुदाय स्तरमा सामालजक 

पररिालनका माध्यमद्वारा स्वास्थ्य जागरर् तथा प्रर्दवनात्मक 

कायवक्रम जारी गररनेछ ।  

१५. पाललकाको केन्द्रमा बलहरंग सेर्ा सलहतको प्रसुलत सेर्ा लदने 

उदे्दश्यसलहत यस आलथवक र्र्वदेब्धख आधारभूत सुलर्धासलहतको 

अस्पताल सञ्चालनमा गररनेछ । पूर्व सरसफाईयुि 

गाउँपाललकाको कायवक्रम अगालड बढाइनेछ । पाललका स्तरको एक 

सुलर्धायुि अस्पताल बनाउन आर्श्यक प्रलक्रया अगालड बढाइनेछ 

।  
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१६. पाठ्यपुस्तक रलहत पाठ्यक्रम सलहत कक्षाकोिामा लशक्षक प्ररे्श 

अलभयान सञ्चालन गररनेछ । लर्द्याथी संया अलधक र लशक्षक 

संया नू्यन भएका लर्द्यालयहरूमा लशक्षक लर्द्याथी अनुपात 

लमलाउन गाउँपाललका स्तरबाट स्वयंसेर्क लशक्षक खटाउने 

कायवलाई लनरन्तरता लदइने छ । निाङकनको आधारमा लर्द्यालय 

समायोजन एर्म् पुन: लर्तरर् गररने छ ।  

  १७. लर्द्यालय लशक्षामा नर्ीनतम सूिना तथा सञ्चार प्रलर्लधको 

प्रयोगलाइ जोड लदइने छ ।  सीपमूलक लशक्षाका लालग प्रालर्लधक 

धारका लर्द्यालय सञ्चालनलाई प्राथलमकता लदइ प्रोत्साहन स्वरुप 

जनशब्धि व्यर्स्थापनका लालग अनुदान लदइने छ ।  हाम्रो दामाव 

स्थानीय पाठ्यक्रम २०७७ को ममवअनुरूप प्रते्यक लर्द्यालयमा 

पोर्र् बगैिा बनाइनेछ । लशक्षकको पेसागत क्षमता प्रर्धवन गनुवका 

साथै कायवसम्पादनमा आधाररत पुरस्कार र दण्डको नीलत ललइने छ 

।  

१८. अनुगमनलाई थप प्रभार्कारी बनाउन लर्शेर्ज्ञ सलहतको एकल र्ा 

सामुलहक अनुगमन सञ्चालन गररनेछ । लशक्षक पेसागत लर्कासका 

लालग लर्ज्ञ समूह गिन गरी सहयोग प्रदान गररने छ । लर्द्यालय 

लशक्षालई प्रभार्कारी बनाउन र्र्वमा दुई पटक लर्द्यालयमा 

अन्तरलक्रया सुलनलित गररने छ । लर्द्यालयको अलतररि 

लक्रयाकलाप अलनर्ायव गराई गाउँपाललका स्तरीय अलतररि 

लक्रयाकलाप र पढाइ मेला सञ्चालन गररने छ । लर्सृ्तत 

अध्ययनसलहत दामाव गाउँपाललकाको लशक्षा नीलत बनाइनेछ । 

अलभभार्कको िाहना अनुरुप सामुदालयक लर्द्यालयका तल्ला 



29 

 

कक्षाहरूमा अङ्गे्रजी माध्यमबाट पलन पिनपािन गनव आर्श्यक 

प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१९. लसजवनलशलतालाई प्रोत्साहन, उतृ्कष्टतालाई पुरस्कार र खराबलाई 

दण्डको नीलत अर्लम्बन गररनेछ । उतृ्कष्ट काम गने लशक्षक र 

कमविारीहरूलाई र्ालर्वक रुपमा सम्मान सलहत पुरसृ्कत गररनेछ । 

कायवसम्पादन नू्यन रहेका गैरलजमे्मर्ार रुपमा प्रसु्तत हुने र पदीय 

लजमे्मर्ारी, दालयत्व र आिरर् लर्पररत कायव गने लशक्षक र 

कमविारीलाई दब्धण्डत गररनेछ । प्रधानाध्यापकसँग कायव सम्झौता 

करार गरी थप लजमे्मर्ार बनाइने छ । राम्रा अभ्यासको अनुकरर् र 

अर्लम्बनका लालग लशक्षकहरूलाई भ्रमर्को व्यर्स्था लमलाइने छ 

।  

२०. सबै लर्द्यालयहरूमा इन्टरनेट सेर्ा लर्स्तार गररनेछ । सबै 

लर्द्यालयहरूमा इ-हालजरी जडान गरी लशक्षक कमविारीको 

उपब्धस्थलत  प्रलतशत रृ्ब्धद्धबाट थप लजमे्मर्ार र लगनशील बनाइने छ 

। बाललर्कास कक्षालाई प्रलर्लधयुि बालमैत्री बनाउदै ललइने छ । 

प्रते्यक र्डामा नमुना बाललर्कास कक्षा बनाउन स्माटव 

टीभीसलहतको प्रलर्लधयुि बनाइने छ । बाललर्कास लशक्षकहरूको 

तलबमा मालसक रूपमा ७ हजार र लेखा सहायक र कायावलय 

सहयोगीहरूको अपुग रकम थप गरी मालसक १५ हजार तलब  

पुयावइने छ ।  

२१. सालहत्य, कला, संसृ्कलत, सङगीत, अलभनय र खेलकुद जस्ता 

लसजवनशील के्षत्रमा युर्ाको संलग्नतालाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

समाजमा लर्द्यमान गररबी, अलशक्षा, छुर्ाछुछ, कुरीलत, लैंलगक 
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लहंसा, लर्भेद र लर्र्मता जस्ता   समस्या हटाउन युर्ायुर्ती 

पररिालन गने नीलत ललइने छ । 

 २२. गत आलथवक र्र्वमा रकम अभार् र कोलभड-१९ का कारर् सम्पन्न 

हुन नसकेका नयाँ र क्रमागत योजनालाई प्राथलमकतामा राब्धखनेछ । 

उत्पादन बढ्ने र रोजगार लसजवना हुने योजना तजुवमा गररनेछ ।  

२३. खानेपानीको िरम समस्या रहेको बस्तीहरूमा संघ, प्रदेश र 

स्थानीय सरकारसँगको सहकायवमा योजना सञ्चालन गररने छ । 

यसका लालग आर्श्यक नीलत लनयम र कायवलर्लधको लर्कास गररने 

छ । 

२४. खानेपानी र लसंिाइका नयाँ र साना योजना लनमावर्मा प्रधानमिी र 

मुयमिी रोजगार कायवक्रमसँग साझेदारी गररनेछ । त्यसका लालग 

लनमावर् सामग्री गाउँपाललकाले उपलि गराउने र श्रमको काम 

प्रधानमिी र मुयमिी  रोजगारबाट पररिालन गररनेछ ।  

२५. गाउँपाललकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार 

गरी खानेपानी सुरक्षा आयोजना सञ्चालन गररनेछ । लर्कास 

साझदार संस्थासँग समन्वय गरी योजना कायावन्वयन गररने छ । 

लनमावर् सम्पन्न भइसकेका खानेपानी आयोजनाहरू उपभोिामा 

हस्तारर् गररनेछ । लतनको संरक्षर् तथा ममवत सम्भार गनव 

उपभोिाहरूको संगलित संस्था बनाई कोर्  सञ्चालन गनव 

प्रोत्साहन गररनेछ ।  

२६. लर्.सं. २०७८ लाई 'दार्ाा उज्यािो' र्र्वका रूपमा मनाइने छ ।  

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुि प्रयास र लगानीमा दामाव 

गाउँपाललकालभत्र शाखा लाइन लर्स्तार कायवलाई लतव्रता लदई  
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आलथवक र्र्व २०७८/०७९ लभत्र पूर्व लर्द्युतीकरर्को प्रलक्रया अलघ 

बढाइनेछ । 

 २७. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीि समन्वय र सहकायव गरर मुय 

सडकबाट दामाव गाउँपाललकाको केन्द्रसम्म आउने सडक स्तररृ्ब्धद्ध  

र सडक पुलको लनमावर् कायवलाई प्राथलमकता लदइने छ । हररत 

कृलर् सडक सञ्जालको नीलत अर्लम्बन गदै हररतकृलर् सडक 

लनमावर् गररने छ । सडकको नयाँ ट्याक भन्दा खुललसकेका 

टर याकहरूलाई स्तरोन्नलत गनव जोड लदइने छ । पाललकालभत्र सडक, 

लफल्ड लगाएत भौलतक लनमावर्को लालग प्रयोग हेभी इब्धिबम्यान्ट  

औजार प्रयोग गरर काम गरेर्ापत कानुन बनाइ कर ललइने छ । 

सडक  लनमावर् तथा स्तरोन्नती गदाव कब्धिमा ४० प्रलतशत संरिनाको 

कायव लर्लनयोजन गरी दीगो लर्कासको शुरुर्ातको साथै प्रत्यक्ष 

रोजगारीलाई बढुर्ा लदइनेछ । सडकको दीगो व्यर्स्थापनको लालग 

र्ायोइब्धन्जलनयररङ्ग प्रलर्लधलाई अलङ्गकार गररने छ । सडक 

आसपासमा रृ्क्षारोपर्मा स्थानीय समुदायलाई पररिालन गररनेछ ।  

 

२८. सडक पूर्ावधार लनमावर् लगायतका कायव गदाव भब्धत्कएका लसंिाइ 

कुलो तथा खानेपानी संरिनाको र्डाको लसफाररसमा प्रालर्लधक 

इब्धस्टमेट उिाइने छ । तत्काल ममवतका लालग आर्श्यक लनमावर् 

सामग्री खररद गरर गाउँपाललकाले उपलि गराउनेछ । श्रमदानको 

काम सम्बब्धित उपभोिाहरूलाई गराइने छ । 

 

२९. नेपाल भूकम्पको जोब्धखममा रहेको लर्श्वको ११ औ ंमुलुक हो । यो 

के्षत्र पलन भूकम्पको उच्च जोब्धखममा छ । भर्न लगायतका भौलतक 

संरिनाहरू भूकम्प प्रलतरोधी बनाउन आर्श्यक छ । यसका लालग 
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लसकमी र डकमीहरूलाई आर्श्यक ताललमको व्यर्स्था गररनेछ । 

भर्न आिारसंलहतालाई कडाइका साथ लागू गररने छ । प्रकोपबाट 

हुने क्षलतलाई नू्यनीकरर् गनव सिेतना, उद्धार तथा राहतका 

कायवक्रम सञ्चालन गररने छ । भर्नलगायतका संरिना लनमावर्का 

लालग निापास गरेर मात्र संरिना बनाउनुपने कायवलाई 

कडाइपूर्वक लागू गररनेछ ।  

३०. DPR भइसकेका सडक पुल र झोलुङ पुलमा आर्श्यक बजेट 

लर्लनयोजनका लालग लर्शेर् पहल गररनेछ । पुल बनाउन आर्श्यक 

िाउँहरूमा DPR को काम अगालड बढाइने छ ।  

३१. खेलकुदको लर्कास र प्रर्धवनका लालग खेलकुद पूर्वधारको लर्कास 

गररने छ । खेलमैदान लनमावर् भइरहेको सलहद सृ्मलत रंगशालामा 

पाललका स्तरको कबड हल लनमावर्का लालग पहल गररनेछ । एक 

र्डा एक खेलमैदान लनमावर्का लालग आर्श्यक प्रलक्रया अगालड 

बढाइने छ । युर्ाहरूका लालग व्यर्सायीक योजना तथा सकरात्मक 

सोि सम्बिी लर्शेर्ज्ञबाट प्रलशक्षर् लदइने छ । शारीररक रृ्ब्धद्ध 

लर्कासका लालग खेल र लकशोरीहरूको आत्मा रक्षाको लालग 

ताललम प्रदान गररने छ ।  

३२.  सूिना सञ्चार प्रलर्लधको सहज र गुर्स्तरीय पुहँि पुग्न नसकेको 

यस दामाव गाउँपाललकामा गुर्स्तरीय फोन सेर्ा र इन्टरनेटका लालग 

सम्बब्धित लनकायलाई लर्शेर् पहल गररनेछ । इन्टरनेट सेर्ालाई दु्रत 

गलतमा सञ्चालन गनव Air Fiber device जोलडने छ ।  शीघ्र 4G 

सलहतको इन्टरनेट जडान र टेललकम टार्र लनमावर्का लालग पहल 

गररनेछ  । राजश्व सङ्कलनमा पारदशी र लर्श्वसनीय बनाउन 

सफ्टरे्यर प्रयोगमा ल्याइने छ । योजना र दताव िलानीमा पलन 
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सफ्टरे्यरको प्रयोग गरी कायावलयको कामकाजलाई सहज र 

व्यर्ब्धस्थत बनाइने छ ।  

३३. मानर् संसाधान अन्तगवत कमविारीहरूको क्षमता लर्कासको अर्सर 

प्रदान  गररने छ । सङ्घीय सरकारको घोर्र्ा अनुरुप स्थानीय 

सेर्ाका स्थायी कमविारीहरूको मालसक २ हजारका दरले 

तलबरृ्ब्धद्ध गररने छ ।  पयवटन प्रर्धवन र लर्कासका लालग १२ लदन 

बराबरको तलबसलहतको कमविारी भ्रमर्को व्यर्स्था लमलाइने छ । 

उतृ्कष्ट कमविारी सम्मानका लालग आर्श्यक कायवलर्लध बनाई 

तोलकएको मापदण्डको आधारमा प्रते्यक र्र्व उतृ्कष्ट तीन जना 

कमविारी सम्मान गररने छ ।   

३४. बाललर्र्ाह, छुर्ाछुत, मलहला लहंसा, बाल श्रम शोर्र्, मलदरा सेर्न 

तथा लर्लक्रलर्तरर्, अिलर्श्वास, कुसंस्कार, कुरीलत लगायतका 

सामालजक सांसृ्कलतक लर्कृलत लर्सङ्गलत लर्रुद्ध सामालजक 

सांसृ्कलतक रुपान्तरर्को अलभयान सञ्चालन गररनेछ । 

३५. लडपे्रसन र आत्महत्या पलन जलटल सामालजक समस्याका रुपमा 

रहेकोले मनोपरामशव र जीर्नप्रलतको आशा जगाउन पहल गररनेछ 

। सामालजक संसृ्कलत रुपान्तरर्का लालग संघवर् गरररहेका 

अलभयान्ताहरूलाई प्रोत्साहन, अपराधजन्य लक्रयाकलापलाई 

लनरुत्सालहत र दण्ड सजायलाई थप प्रभार्कारी बनाइने छ ।   

३६. उत्पादन माफव त स्वरोजगार लसजवना र उद्यम लर्कासका लालग 

सहकारी संस्था/कृर्क समूह/युर्ा समूह/ लनजी फमव माफव त 

कृलर्जन्य उत्पादन र कृलर्जन्य लघु उद्यम सञ्चालनका लालग कानुन 

बनाई लर्शेर् अनुदान लदइनेछ ।  
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३७. कृलर्मा िक्लाबन्दी गनव प्रोत्साहन गदै समूह र सहकारी खेतीमा 

आधाररत बजारमुखी उत्पादन गनव प्रोत्साहन गने कायवक्रम सञ्चालन 

गररनेछ । 

 

३८. दामाव गाउँपाललका पशुपालन व्यर्सायका लालग राम्रो सम्भार्ना 

बोकेको गाउँपाललका हो । पशुपालन व्यर्सायको प्रर्दवधन र 

लर्कास गनव दामाव गाउँपाललकालाई दुग्ध पकेट के्षत्रका रूपमा 

लर्कास गररनेछ । पशुमा नश्ल सुधारका लालग कृलत्तम र प्राकृलतक 

गभावधारर्लाई व्यर्ब्धस्थत र नलतजामुखी बनाइनेछ ।  

 

३९. रोजगार लसजवना, खाद्यन्नमा आत्मलनभवर, गररर्ी र भोकमारी 

अन्त्यका लालग  जमीनको सही सदुपयोग हुन आर्श्यक छ । 

'बािीका पाटा ि खेतका गिा : बनाऔौं सबै ि सधैं हिाभिा' भने्न 

नारासलहत कृर्कहरूलाई सदाबहार कृलर्जन्य उत्पादनका लालग 

प्रोत्साहन गररनेछ ।  त्यसका लालग बाँझो जग्गा राखे्न कायवलाई 

लनरुत्सालहत गदै िाउँ सुहाउदो खेती गनव प्रोत्साहन गररने छ ।  

 

४०. कृलर् हाम्रो जीर्न जीउने आधार हो । कृलर् र पशुपंक्षी व्यर्सायको 

प्रर्धवन गरी स्वरोजगार लसजवना गरेर मातै्र धेरै मात्रामा बेरोजगारी 

सङ्या नू्यनीकरर् गनव सलकन्छ । कृलर् तथा पशुपंंक्षी के्षत्रलाई 

व्यर्सालयक बनाउन उत्पादन तथा लर्लक्र पररमार्मा आधाररत  

प्रोत्साहन लदने कायवक्रम सञ्िालन गररने छ । 

 

४१. लर्पन्न नागररकहरूका लालग खाद्यन्न लगायतका दैलनक उपभोग्य 

सामग्री सुपथ र सहज रूपमा उपलि गराउनु स्थानीय सरकारको 

पलन दालयत्त्व हो । त्यसका लालग  सहकारी संस्थाहरू माफव त प्रते्यक 
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र्डामा एक / एक  गोटा सुपथ मुल्यका खाद्य लडपो सञ्चालन गनव  

प्रोत्साहन गररने छ ।  

४२. प्रत्यक्ष रोजगारीको अभार्मा बेरोजगार हुनेको सङ्या अलधक छ 

। दामाव गाउँपालललभत्र रहेको बेरोजगारी समस्या हल गनव प्रधानमिी 

रोजगार कायवक्रम, युर्ा रुपान्तरर् पररयोजना र मुयमिी 

आयआजवन कायवक्रमबाट रोजगारका अर्सर प्रदान गररने छ । 

उि रोजगार कायवक्रममा भौलतक पूर्ावधार लनमावर्का अलतररि 

उत्पादन र लघु उद्यमका के्षत्र थप गरी रोजगारमा पररिालन गररने 

छ ।    

४३.  सबै करदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याउन करदाता लशक्षा 

कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । कर सङ्कलनको कायवलाई सरल, 

सहज, सुलभ र कदरदाता मैत्री बनाइनेछ ।  

४४. 'स्वच्छ र्ातार्रर्, स्वस्थ जीर्न' हररयाली दामावको अलभयान 

सञ्चालन गररनेछ । जलाधार के्षत्र र पानीका मुहानहरूको 

संरक्षर्का लालग रृ्क्षारोपर् अलभयानका साथै र्न तथा र्न्यजनु्त 

लर्शेर् सुरलक्षत के्षत्रको लर्कास गररनेछ । सामुदालयक र्न संरक्षर् 

कायवलाई थप लजमे्मर्ार बनाउन पाललका र्नरक्षक खटाइने छ । 

जलर्ायु अनुकूलन योजना बनाइनेछ ।  

४५. र्न तथा र्ातार्रर् जोगाउन तथा घरलभत्रको धँुर्ा लनयिर् गरर 

भान्छामा काम गने मलहलाहरूको स्वास्थ्यमा पने असरलाई 

नू्यनीकरर् गनव धँुर्ारलहत िुलो बनाउने कायवलाई प्रोत्साहन गररनेछ 

। गाउँको बीि भागमा उलित स्थान छनोट गरी र्रपीपल रोपे्न, 

संरक्षर् गने र िौतारी लनमावर् तथा ममवत सम्भारको कायवमा स्थानीय 

समुदायलाई पररिालन गररने छ ।  
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४६. भौलतक संरिनाहरू लनमावर् गदाव बालमैत्री, अपाङमैत्री, 

र्ातार्रर्मैत्री बनाउन लर्शेर् ध्यान लदइनेछ । पूर्ावधारको लर्कास 

गदाव हुनसके्न भू-क्षयलाई कम गनवका लालग बायोइब्धन्जलनयररङ 

पद्धलतलाई अर्लम्बन गररनेछ ।  

४७. र्ातार्रर्मैत्री लर्कासमा हामी सबै सिेत र सजक बनु्नपने अर्स्था 

आएको छ । लर्कास गदाव महत्वपूर्व सम्पदाको संरक्षर्मा सिेत 

बनु्नपदवछ ।  त्यसका लालग  पयवटकीय जङ्गल,  पानीका मुहान 

भएका,  धालमवक पुराताब्धत्वक र र्ातार्रर्ीय अनुकूलनका 

के्षत्रहरूमा डोजर प्रयोग नगरी  श्रम पररिालनमाफव त पदमागवहरू 

लनमावर् गररनेछ ।  

४८. आलथवक आयवआजवन, संसृ्कलतको आदानप्रदान तथा स्वफूलतवका 

लालग पयवटन आर्श्यक छ । दामाव गाउँपाललकामा पलन  पयवटन 

प्रर्धवनको राम्रो सम्भार्ना रहेको छ । माललका, दामावकोट, 

मललबाङ, गुफा, र्ादने, लिपे्ल, लत्ररे्र्ी, ढाकाडामकोट, मैनेरी, 

अँधेरे लगायतका के्षत्रलाई पयवटकीय के्षत्रका रुपमा लर्कास गरर 

पयवटनको आकर्वक गर्तव्यका रूपमा लर्कास गररनेछ । 

४९. सालहत्य, कला, धालमवक तथा सांसृ्कलतक सम्पदा हाम्रा मौललक 

पलहिान हुन् । त्यसैले परम्परागत रूपमा रहेका धमव र संसृ्कलतका 

सकरात्मक पक्ष तथा कला, लोक संगीत, जनसङ्गीत, पुराताब्धत्वक 

सम्पदाहरूको संरक्षर् तथा जगेनाव गररनेछ । धालमवक, प्राकृलतक, 

ऐलतहालसक एर्म्  सांसृ्कलतक महत्वका धरोहरहरूको ममवत, 

संरक्षर् र लर्कासमा जोड लदइनेछ । 

५०. पलहरो, आगलानी, िट्याङ लगायतका प्राकृलतक लर्पद्को 

जोब्धखमबाट दामाव गाउँपाललका पलन मुि हुन सके्न अर्स्था छैन ।  
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प्राकृलतक लर्पदबाट हुने क्षलतलाई नू्यनीकरर् गनव लर्पद् पूर्वतयारी, 

उद्धार तथा राहतको शीघ्र व्यर्स्था लमलाइनेछ ।  

५१. लर्पन्न, अलतअशि, अपाङ्गता र पूर्व अशि अपाङ्गता, 

बेिलर्खनमा परेका मलहला, बालबाललका, रे्र्ास्तामा परेका जेष्ठ 

नागररकको लहत र कल्यार् तथा स्वास्थ्य उपिारका लालग आलथवक 

सहायता  प्रदान गररने छ । त्यसैगरी सामालजक सेर्ाको भार्ले 

नेपालको संलर्धान र नेपाल सरकारको लहत लर्परीत नहुने गरी 

गिन भइ सामालजक लहत र प्रर्दवधनका लालग आर्श्यक कायवक्रम 

सञ्चालन गने युर्ा समूह, युर्ा क्लर्, अन्य सामुदालयक समूहलाई 

पलन आलथवक सहायता गररने छ । उि कल्यार्कारी कायव अन्तगवत 

गाउँपाललका अध्यक्षबाट प्रदान गररने आलथवक सहायता कोर् 

सञ्चालन  कायवलर्लध, २०७७ बमोलजम बढीमा ३० हजारसम्म 

आलथवक सहायता प्रदान गररनेछ ।  
 

५२. राजनीलतक व्यर्स्था र अर्स्था पररर्तवनका लालग सलहद, बेपत्ता,  

जनयुद्धका घाइते, अपाङ्गहरूको योगदान सदा प्रशंसनीय र उच्च 

छ ।  जनयुद्ध / जनआन्दोलनका  सलहद पररर्ारहरू, बेपत्ता योद्धा 

पररर्ार, घाइते, अपाङ योद्धाहरू, पूर्व जनमुब्धि सेनाका योद्धाहरू 

लगायत मुब्धि र पररर्तवनका लालग योगदान पुयावएका लर्लशष्ट 

व्यब्धिहरूलाई सम्मान, सामालजक पुनवस्थापना, लसप लर्कास तथा 

आयमूलक कायवक्रमहरूमा प्राथलमकता लदइनेछ । जनयुद्धका 

सलहद र रे्पत्ताका छोराछोरीहरूलाई उच्च लशक्षा अध्ययनका लालग 

छात्ररृ्लत्तको व्यर्स्था गररनेछ । जनयुद्धका सलहद र रे्पत्ताका 

आमा, बुर्ा, श्रीमान / श्रीमती र छोराछोरीको हकअलधकार हुनेगरी 

प्रदेश सरकारले लदएको भत्तामा प्रलत पररर्ार मालसक रूपमा रु. 
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१०००। (एक हजार) का दरले थप हुने गरी सलहद पररर्ार 

सामालजक सुरक्षा भत्ता प्रदान गररने छ ।  

५३. तुलनात्मक रुपमा दललतहरू आलथवक रुपले लर्पन्न भए पलन 

उनीहरू लसपका धनी छन् । उनीहरूको परम्परागत पेसालाई 

आधुलनलककरर् र व्यर्सायीकरर् गदै ललइने छ । अव्यर्ब्धस्थत 

दललत बस्तीलाई योजनार्द्ध रुपमा नमुना बस्ती लर्कास कायवक्रम 

सञ्चलान गररनेछ । मानर् अलधकारको लर्श्वव्यापी मान्यता अनुरुप 

दललत अलधकारको संरक्षर् गने र जातीय छुर्ाछुत तथा भेदभार् 

जस्ता अमानर्ीय गलतलर्लधलाई लनरुत्सालहत गनव सिेतना 

कायवक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । अन्तरजातीय लर्र्ाहलाई प्रोत्साहन 

गररनेछ । उच्च लशक्षा अध्ययन गने लर्पन्न दललत समुदायका लालग 

छात्ररृ्लत्त कोर् बनाई छात्ररृ्लत्त प्रदान गररने छ ।  

५४. जेष्ठ नागररक अनुभर्का खानी हुन् त्यसैगरी जू्यदो इलतहास पलन । 

सीमान्तकृत र्गव तथा समुदायको उत्थानका लालग सरकार सिेत र 

लजमे्मर्ार बनु्नपछव  । त्यसका लालग  पररियपत्रका आधारमा घाइते 

अपाङ्ग,  अलतलर्पन्न, दललत, जनजालत, ७५ र्र्व मालथका जेष्ठ 

नागररक, मलहला स्वास्थ्य स्वयंसेलर्का, सलहद रे्पत्ता पररर्ार, 

सामालजक पररर्तवनका लालग योगदान गने लर्लशष्ट व्यब्धिहरूलाई 

सेर्ा सुलर्धाहरूमा प्राथलमकता तथा शुल्कमा लर्शेर् छुट लदइनेछ । 

५५. समाजमा शाब्धन्त र अमनियन कायम हुन कोही पलन हेलपएको र 

िेलपएको महसुस हुने र्ातार्रर् लसजवना हुनुहुदैन । आफ्नो 

के्षत्रालधकारलभत्र रही लर्र्ादको दीगो समाधान जीत जीतको अर्स्था 

लसजवनाका लालग मेललमलापका कायवलाई प्राथलमकतामा राख्नु 

सान्दलभवक हुन्छ । त्यसका लालग न्यालयक सलमलतलाई थप लक्रयालशल 
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बनाई मेललमलापको माध्यमबाट न्याय सम्पादनलाई लछटोछररतो, 

पारदशी र लर्श्वसनीय बनाइनेछ ।  

५६. शाब्धन्त सुरक्षालाई थप मजबुद बनाउ र गाउँपाललकाको 

के्षत्रालधकारका कायवक्रम कायावन्वयनमा गाउँ प्रहरीको भूलमका 

महत्वपूर्व हुन्छ  । नागररक सुरक्षा, न्यालयक सलमलतका फैसला 

कायावन्वयन, सार्वजलनक सम्पलतको सुरक्षा तथा लर्पद् र लर्कास 

लनमावर्मा पररिालन हुने गरर दामाव गाउँपाललकाको गाउँ प्रहरी ऐन, 

२०७७ बमोलजम गाउँ प्रहरी गिन गरी पररिालन  गररनेछ ।  

५७. फरक क्षमता भएका नागररक तथा  बालबाललकाहरूका लालग 

स्थानीय सरकार पलन लजमे्मर्ार छ । अपाङ्गता भएका नागररक र 

अनाथ, असाहय बालबाललका र बाल क्लर्हरूका लालग 

लसफाररसहरू लन:शुल्क गररनेछ भने पञ्जीकरर् सेर्ालाई थप 

सुलर्धाजनक बनाउदै ललगनेछ । एकल मलहलाका लालग आयमूलक 

कायवक्रम सञ्चालन गररने छ । 

५८. आमाबाबु  जीर्नदाता हुन् । आमाबाबुप्रलत छोराछोरीको लजमे्मर्ारी 

र उत्तरदालयत्वबाट पब्धन्छने गलत प्ररृ्लत्तलाई लनरुत्सालहत गनव 

आर्श्यक छ । त्यसका लालग आमाबुर्ाको सम्मान र सामालजक 

सुरक्षालाई पररर्ारस्तरबाटै सुव्यर्ब्धस्थत गनव प्रोत्साहन गररनेछ । 

 

 

धन्यर्ाद ! 


