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र्हा ँउपसथथि सिस्न ेगाउँपासिका उपाध्र्क्षज्र्,ू 

गाउँिभाका िदथर्ज्र्हूरु, राष्ट्रिरे्क कमयचारी िथा उपसथथििम्परू्य महानभुार्हरु, 

नेपािको िंसर्धान बमोसिम थथानीर् िहको िरकारको िर्य बाट र्ि गररमामर् गाउँिभामा 

आर्थयक र्र्य २०७७।०७८ को सिस्ने गाउँ कार्यपासिकाको नीसि िथा कार्यक्रम प्रथिुि गनय पाउँदा 

अत्र्न्िै हर्र्यि र गौरर्ासन्र्ि महिुि गरेको छु । र्ि अर्िरमा िंघीर् िोकिासन्िक गर्िन्ि 

सनमायर्का िासग नपेािी िनिािे पटक–पटक गद ै आएको ऐसिहासिक िनआन्दोिन, िशस्त्र 

आन्दोिन, माओर्ादी िनर्ुद्धको गौरर्पूर्य इसिहाििाईथमरर् गद ैगर्िन्िको थथापनाथय आफ्नो 

अमूल्र् िीर्न उत्िगय गने शहीदहरुप्रसि हार्दयक श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदै, घाइिे, अपाङ्गहरुको त्र्ाग 

र बसिदानिाई उच्च िम्मान प्रकट गदयछु ।  

1 नेपािी िनिाको िाि दशक िामो िंघर्यपसछ िंसर्धानिभाबाट नेपािको िंसर्धान िारी 

भएिँगै नेपािमा िंघीर् िोकिासन्िक गर्िन्िात्मक शािन व्यर्थथा, बहुिर्ाद, िामासिक 

न्र्ार्िसहिको िमानुपासिक, िमार्शेी प्रसिसनसधमूिक व्यर्थथा, मौसिक हक र मानर् असधकार, 

नागररक थर्िन्ििा, धार्मयक थर्िन्ििा िथिा महत्र्पूर्य उपिसधधहरु िंथथागि भएका छन। । 

रासष्ट्रर् एकिा, िमिा र िमन्र्ार्का िाथ िमािर्ाद उन्मखु आर्थयक िमृसद्ध कार्म गनय 

असधकार, िाधन, स्रोि, उत्तरदासर्त्र् र िर्ार्दसेहिा िमेि थथानीर् िहमा थथानान्िरर् गरी 

िार्यभौमित्तािम्पन्न िनिािाई र्ाथिर्मै असधकार िम्पन्न बनाउने प्रर्ाि गररएको छ।  

2 सिस्ने गाउँपासिका िासर्कका सिस्ने, प्र्ाङ, पोखरा गासर्ि पुरै र रुकुमकोट गासर्िको र्डा 

नं. ४ बाहकेका ८ र्टा र्डा िथा थर्ािापाखा गासर्िका र्डा नं. ३ र ४ बाहकेका ७ र्टा र्डा 

िमार्ेश भएर सिस्ने गाउँपासिका ३२७.१२ र्गय कक.मी. के्षिर्िमा रै्सिएको छ भने १६४९७ 
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िनिंख्र्ा रहकेो छ । थथासनर् िहकोसनबायचनबाट र्ि गाउँपासिकाकोगाउँिभा र कार्यपासिका 

गठन पश्चाि २ आर्थयक र्र्यको बिेट िथा कार्यक्रम िभाबाट थर्ीकृि भई कार्ायन्र्र्न िमेि 

भईिकेको छ । िंघीर्िा र थथानीर् िरकारका माध्र्र्मबाट िोकिन्िको आधारसशिाको रुपमा 

रहकेो थथानीर् िहिाई असधकार िम्पन्न बनाईगाउँगाउँमा सिंहदरबारको अर्धारर्ािाई मूियरुप 

कदने चुनौसि र अर्िर हाम्रो काँधमा आएको छ। 

3 गुरु र्ोिनामा उल्िखे गररएको मापदण्ड अनिुार कृसर्, सशक्षा, थर्ाथ्र्, पर्यटन र पूर्ायधार 

र्ुर्ा िथा खेिकुद सर्काि कार्यिाई अगाडी बढाईनेछ । 

4 आगामी बर्यको र्ार्र्यक बिेट, नीसि िथा कार्यक्रम िर् गदाय नपेािको िंसर्धान, चािू 

आर्सधक र्ोिना, नेपाि िरकारको नीसि िथा कार्यक्रम, नेपाि िरकारका सर्सभन्न मन्िािर्को 

बिेट सिसिङ िथा मागयदशयन, थथासनर् िहको र्ोिना िथा बिेट ििुयमा कदग्दशयन(पररमार्ियि), 

२०७४, थथासनर् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४, प्रदशे िरकारका नीसि िथा कार्यक्रम एर्ं प्राप्त 

मागयदशयन िथा सनदशेनहरु, सर्र्र्गि िसमसिबाट प्राप्त िुझार्हरु, र्थिी िथा र्डा भेिाका माग 

िथा िुझार्हरु,  बिेट बक्तव्यको असधनमा रहरे ििुयमा गररनेछ । 

5 र्थाथयपरक आर्श्र्किा र प्राथसमकिामा आधाररि सर्काि र्ोिनामा िगानी गरी 

नसििामुखी र उत्पादनमूिक के्षिमा केसन्िि गने नीसि असख्िर्ार गररनेछ । छररएका टुके्र 

सर्काििाई सनरुत्िाहन र बृहि क्षेि िमेट्ने िमग्र र्ोिनािाई प्रोत्िाहन गररनेछ । 

6 गाउँपासिका सभि िञ्चािन हुने हरेक गसिसर्सधिाई एकद्वार प्रर्ािी बमोसिम िञ्चािन र 

सनर्मन गररनेछ । कुनै पसन िरकारी, गैरिरकारी िंघ िंथथा, सनकार्, के्षि, सर्र्र्गि कार्ायिर्ि े

गाउँपासिका सभि आर्ोिना कार्यक्रम िंचािन गनुयपूर्य गाउँपासिकाको थर्ीकृिी सिने, 

गाउँपासिकाको नीसि िथा कार्यक्रम अनुरुप आर्ोिना र्ा कार्यक्रम िञ्चािन गनुयपने व्यर्थथािाई 

कडाईका िाथ िागु गररनेछ । सि सनकार्बाट बिेट िथा कार्यक्रम गाउँपासिकाको बिेट िथा 
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कार्यक्रममा आर्द्ध हुनेगरी िञ्चािन गने व्यर्थथा समिाइनेछ र कार्यक्रममा हुने दोहोरोपना 

सनर्मन गररनेछ । 

7 गाउँपासिकाको िमग्र सर्कािका िासग िरोकारर्ािाहरुिँग िुमधुर िम्बन्ध थथापना गनय 

आपिी िमझदारी िथा िमन्र्र्मा िोड कदइनेछ । दसैनकीमा असनर्समििा ल्र्ाउने िाना 

अर्रोधिाई थोरै िगासनबाट हटाउन िककने खािको भएमा On The Spot Treatment  नीसि 

अर्िम्र्न गररनेछ । 

8 िार्यिसनक िुनुर्ाई,  िार्यिसनक पररक्षर् सनमायर् कार्यको भौसिक सनररक्षर् मार्य ि सर्काि 

कार्यिाई पारदशी र उत्तरदार्ी बनाईनेछ । र्ोिना छनौट िथा कार्ायन्र्र्न प्रकक्रर्ािाई 

िहभासगिामूिक बनाउन िबै पक्षका िल्िाह, िुझार् र सबचारिाई िमेरटनेछ । 

9 िसक्षि र्गयका कार्यक्रमिाई र्ाथिसर्क िसक्षि र्गय प्रत्र्क्ष िाभासन्र्ि हुने गरी उत्पादनमूिक 

बनाईनेछ । गाउँपासिका सभिका परमपरागि थथासनर् उत्पादनिाई आधुसनकीकरर् गद ै

रोिगारी िृिनामार्य ि आर् र्ृसद्ध गनय प्रोत्िाहन गररनेछ । 

10 थथासनर् िहको िरकारिे कार्यपासिकीर्, व्यर्थथापकीर् र न्र्ासर्क िसमसिको रुपमा 

न्र्ासर्क असधकार िचूी सभिका सर्र्र् कार्ायन्र्र्नको कदशासिर उन्मुख हुद ै िमृद्ध र िमुन्नि 

सिस्ने गाउँपासिका सनमायर्का िासग र्थाशीघ्र सर्थिृि कार्यर्ोिना बनाई कार्ायन्र्र्नमा 

ल्र्ाईनेछ । िमृद्ध सिस्ने गाउँपासिका सनमायर्का िासग िार्यिसनक, सनिी र िहकारी के्षिको 

भूसमकािाई अझ प्रभार्कारी बनाईनेछ । रािश्व प्राप्त गनय प्रभार्कारी व्यर्थथा गररनेछ । 

"हासमि े सिरेको कर हाम्र ै सर्कािका िासग"भने्न नाराका िाथ िबै पेशा व्यर्िार्िाई करको 

दार्रामा िमेरटनेछ । रािश्व र कर प्रशािन िम्बन्धी नीसििाई प्रभार्कारी ढङ्गिे कार्ायन्र्र्न 

गरर िक्ष्र् अनुिार र्ा िो भन्दा बढी रािश्व िङ्किन गनय िर्ि र्डािाई प्रोत्िाहन थर्रुप 

बिेट बाँडर्ाँट गदाय बढी बिेट उपिधध गराईनेछ । बिेट सर्सनर्ोिन गदाय र्डागि आर्श्र्किा 

र प्राथसमकिाका िाथ ै िनिंख्र्ा, भूगोि, पूर्ायधार, िंकसिि रािश्व िगार्ि र्थिुगि ि्र् र 
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ि्र्ाङ्कका आधारमा िंसर्धानिे सनर्दयष्ट गरेका िक्ष्र् हाँसिि गने गरी िर् गररनेछ । बिेट 

सर्सनर्ोिनको दक्षिा र खचय गने क्षमिा असभर्ृसद्ध गररनेछ । िार्यिसनक खररद प्रर्ािीिाई 

प्रसिथपर्धय, पारदशी र गुर्थिरीर् बनाउँद ैिसगनेछ । 

11 कदगो आर्थयक र्ृसद्ध हासिि गरी आर्थयक सर्काि र िमृसद्धको चाहनािाई िाथयक िुल्र्ाउन 

र्डा, टोि र र्थिी थिरबाट प्राथसमकिाका िाथ छनौट भएका िथा गाउँपासिकािे िमिे उच्च 

प्राथसमकिाका िाथ कार्ायन्र्र्न गनय खोिेका कृसर्, सशक्षा, थर्ाथ्र्, खानेपानी, ग्रासमर् िडक, 

उिाय, िघ ु िथा िाना ििसर्द्युि, िूचना िथा िंचार प्रसर्सधिगँ िम्बसन्धि र्ोिनाहरुको 

कार्ायन्र्र्न क्षमिा बढाउनुका िाथै प्रभार्कारी र िर्ार्दहेी अनुगमनको व्यर्थथा गररनछे । 

12 गाउँपासिकाको सर्त्तीर् व्यर्थथापन क्षमिा रिर्ार्दसेहिा बढाईनेछ । िनप्रसिसनसधहरु र 

कमयचारीको क्षमिा असभर्ृसद्धका िासग आर्श्र्क व्यर्थथा गररनेछ । िार्यिसनक िेर्ा प्रर्ाहिाई 

चुथि, दरुुथि र प्रभार्कारी बनाउन िंगठन, िनप्रसिसनसध र कमयचारीको व्यर्िासर्किाका िासग 

प्रोत्िाहन, प्रर्र्द्यन र पुरथकार िाथै िासिमको व्यर्थथा गररनेछ । 

13 सर्ना सधिो कृर्कहरुिाई व्यर्िासर्क ऋर्को व्यर्थथा िथा कृसर् िामासग्रहरुमा िाग्न े कर छुट 

िम्बसन्ध व्यर्थथा गने ।कृसर् उपििाइ िहि बिारको कृसर् उपिको न्रु्निम िमथयन मलू्र् िोकी 

िहकारी र्िार सर्कािको कार्यक्रम िंचािन गररने छ । 

14 गाउँपासिकामा उत्पाकदि महिाई ब्रासण्डङ गरर सबकक्र सर्िरर्का िासग िहकारी िंगको 

िाझेदारीमा ल्र्ार्को िचंािन गररनेछ । 

15 र्िरु्ि भण्डारर्को िागी कोल्ड थटोर सनमायर् गररनेछ । 

16 कृसर् उपििाइ िहि बिारको कृसर् उपिको न्रु्निम िमथयन मलू्र् िोकी िहकारी र्िार 

सर्कािको कार्यक्रम िंचािन गररने छ । 

17 प्राङ्गाररक खेसि सर्काि एर् ं सर्थिारको िासग प्राङ्गाररक मि उत्पादन िथा व्यर्थथापन गनय 

कृर्किाइ गोठ िुधार कार्यक्रमिाइ प्रभार्कारी रुपिे िंचािन गररनेछ । 

18 कृसर् सबमा सनशुल्क रुपमा िंचािन गररनेछ । 
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19 िोपोन्मुख थथानीर् पशपुन्छीहरुको िंरक्षर् केन्ि थथापना गररने छ। 

20 पशु आहाराको िासग डािे िथा भुईघाँि नियरी थथापना गररने छ । 

21 कृसर् व्यर्िार् प्रर्र्द्यनमार्य ि गररबी र बरोिगारी हटाउन सिस्ने गाउँपासिकाका सर्सभन्न 

पकेट क्षिे, सर्कािका पकेट के्षि सर्शेर् कार्यक्रम ल्र्ाईनेछ । मि सर्उ िथा ढुर्ानीमा कार्यक्रम 

कार्यक्रमिाई िहि र व्यर्सथथि बनाईनेछ । कृर्कहरुिाई िीपर्ुक्त बनाई कृसर् पशेाको 

आधुसनकीकरर् र व्यर्िासर्करर् गने क्षमिा सर्काि िासिमको व्यर्थथाका िाथ ै कृसर् 

र्ासन्िकककरर्का िासग अनुदानको व्यर्थथा गररनेछ । 

22 ककिानहरुिे थथासनर् सर्शेर्िामा आधाररि उत्पादन गनेछन र र्िार व्यर्थथापनका िासग 

िहकारीको माध्र्म अपनाइनेछ । अथायि "उत्पादन गन े काम ककिानको सर्क्री गन े काम 

िहकारीको" भने्न मान्र्िािाई थथासपि गररनेछ ।  

23 महको उत्पादन र्ृसद्ध गनय आ. र्. ०७७/०७८ िाई मौरी प्रर्दयन र्र्यको रुपमा कार्ायन्र्र्नमा 

ल्र्ाइनेछ । 

24 माग र आर्श्र्किाको आधारमा आकसथमक बािी उपचार सशसर्र िञ्चािन गररनेछ । 

र्ेमौिमी िरकारी खेिीएर्ंच्र्ाउखेिीको िासग प्िासथटक घर िथा िामग्री िगार्ि उपकरर्हरु 

उपिधध गराईनेछ । अनुदान प्राप्त कृसर् व्यर्िार्ीहरुिाई सनरन्िर व्यर्िार् िञ्चािनका िासग 

सनर्समि हौििा र मागयदशयनका माध्र्मबाट प्रभार्काररिा हाँसिि गनय िोड कदइनेछ । 

25 गाउँपासिका सभिका िम्पूर्य ककिानहरुको पसहचान िथा र्र्गयकरर् गरी ककिान पररचर् पि 

प्रदान गररनेछ । िाथै ककिान िहर्ोग िथा अनुदान कार्यक्रमिाई सनरन्िर िञ्चािनमा ल्र्ाइनछे 

। 

26 थथासनर् खाद्यर्थिुको उत्पादन, प्रर्ोग र बिारीकरर्मा सर्शेर् िोड कदइनेछ । िाथ ै

गुर्थिरीर् खाद्यर्थिकुो प्रर्ोग र प्रर्द्धयनको िासग बिार अनगुमन िथा सनर्मनमा कडाइ 
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गररनेछ । पासिका िदरमुकाम सभि िञ्चािन हुने अगायसनक होटि िथा रेष्ट्रुरेन्टिाई सर्शेर् 

अनुदान कदइनेछ । 

27 गाउँपासिका सभि रहकेा िार्यिसनक िग्गाको खोसिनीसि र पसहचान गनुयका िाथ ै

असिक्रसमि िग्गा थथासनर् िरकारको मािहिमा ल्र्ाउने व्यर्थथा गररनेछ । 

28 गाउँपासिका भरका िामुदासर्क सर्द्यािर्हरुिाई प्रसर्सधमैिी, परू्ायधारर्ुक्त, गुर्थिरीर् र 

िुशािनर्ुक्त बनाउनुका िाथै शैसक्षसर्क िासिका, पररक्षा प्रर्ािी, प्रसिर्ेदन र िेखाङ्कनिाई 

एकरुपिा बनाईनेछ । शैसक्षक के्षिमा दखेापरेका कसमकमिोरी हटाई क्रमशः िुधार गद ैिैिान 

िरोकारर्ािा पक्षहरुिगँको िमन्र्र्मा अनुगमन िथा सनर्मन कार्यमा िोड कदइनेछ । 

29 सशक्षर् पेशामा अधबि प्रसिभाहरुिाई प्ररे्श गराउन सर्श्वसर्द्यािर्बाट उत्कृष्ट अङ्क हासिि गरेका 

प्रसिभािाई िोझै सशक्षर् पेशामा प्ररे्श गनय पाउने कानुनी व्यर्थथा गने । 

30  

31 रासष्ट्रर् पाठर्क्रमिे थथासनर् िहबाट सनमायर् हुनेगरर छुट्याइएको कार्यक्रमिाई थथासनर् 

आर्श्र्किा अनुरुप व्यर्हाररक र िीर्नोपर्ोगी एर्ं िमिामसर्क िुल्र्ाउन सिस्ने गाउँपासिका 

थिरको थथासनर् पाठर्क्रम सनमायर् गदाय भगैेसिक अर्श्था  एसिहासिक पृष्ठभूसम िनिªख्र्ा 

िथकृसि   पेिा व्यर्िार्  िामासिक मूल्र् र मान्र्िा  र पर्यटनिाई प्राथसमकिा कदने व्यर्थथा 

समिाईनेछ ।र्ि पुथिकके नाम हाम्रा सिस्ने रहने छ । शसैक्षक गुर्थिर िुधार गनय 

प्रधानाध्र्ापकिाई सर्द्यािर् थिरमा िमग्र सशक्षर् सिकाइ व्यर्थथापनको नेिृत्र्दार्ी भूसमकाको 

िासग सिम्मेर्ार गराउन र सर्र्र्गि रुपमा सशक्षकहरुको िेर्ाका िासग िासिम िञ्चािन 

गररनेछ । 

32 सर्द्याथी भनाय कार्यक्रमिाई प्रभार्कारी रुपमा कार्ायन्र्र्न गनय घरदिैो कार्यक्रम 

असभर्ानका रुपमा िञ्चािनमा िोड कदइनछे । सर्द्यािर्मा सर्द्याथी उपसथथसििाई असभर्दृ्ध 

गनय १० र्टा सर्द्यिर् छनौट गरी सर्द्यािर् पररक्षर्को रुपमा कदर्ाखािाको व्यर्थथा 
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समिाईकानमा।र्ििाइ बढाएर कार्र्कमय पप्भार्कारी दसेखएकेिे र्ि र्र्य िबै ३८ र्टा 

सर्धािर्मा िागु गररने छ । के्षिका थप सर्द्यािर्हरुमा र्ि कार्यक्रमिाई सर्थिार गद ैिसगनेछ ।  

33 कक्षा छाड्ने िमथर्ा िमाधान गर र सर्द्यािर्मा सर्द्याथी रटकाइ राख्नका िासग आधारभुि िहका 

बािबासिकािाई कदर्ा खािा कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । कार्यक्रमको िर्ििािाई मूल्र्ाङ्कन 

गरी प्रभार्कारीिाको आधारमा आगामी र्र्यहरुमा गाउँपासिका 

34 गाउँपासिका सभिका िामुदासर्क सर्द्यािर्हरुमा सशक्षक दरर्न्दी समिान सशक्षक 

सनर्ुसक्त,सशक्षक िरुर्ा िथा सर्द्यािर् कमयचारी सनर्ुसक्त प्रकक्रर्ािाई व्यर्सथथि, सनर्मिगंि र 

पारदशी बनाउन िोड कदइनेछ । सशक्षा क्षिेमा नर्ीनिम प्रसर्सध र अनकुरर्ीर् कार्यको 

अर्िम्र्न गन ेउद्देश्र्ि ेशसैक्षक भ्रमर् िथा अन्िरसर्द्यािर् भटेघाटिाई िोड कदइनेछ । शैसक्षक 

गुर्थिर र्ृसद्ध गनय  सर्द्यािर्हरुमा प्रसिथपधी भार्ना िागररि गद ै उत्कृष्ट सिकाइ उपिधधी 

हासिि गनय प्रधानाध्र्ापक, सबर्र्गि सशक्षक र सर्द्याथीिाई दण्ड र पुरथकारको व्यर्थथा 

समिाइनेछ । सर्द्यािर्हरुको अनुगमन प्रसिबेदनका आधारमा सर्द्यािर् िाने,मियगने, बन्द गने र 

अनुमिी प्रदान गने कार्यिाई व्यर्सथथि गद ैिसगने छ।  

35 हरेक सर्द्यािर्मा बािसशक्षा कक्षा िञ्चािनका िासग न्र्ुनिम सर्द्याथी िंख्र्ाको उपसथथसि 

िमेिका आधारमा बाि सशक्षा कक्षा व्यर्थथापन िथा िञ्चािन गररनेछ।  

36 गाउँपासिका सभि कसम्िमा ३ सर्द्यािर्मा र्रक-र्रक के्षि िथा सर्र्र्गि प्रासर्सधक सशक्षा 

िञ्चािन नीसि अन्िगयि सिभुर्न िनिा मा. सर्. सछसप्रदहमा इिेसर्किकि इसन्िसनर्ररङ सशक्षा, 

रुसर्कमर्ी मा. सर्. रुकुमकोटमा कृसर् सशक्षािाई िोड कदनुका िाथै िनिा मा. सर्. पोखरामा 

सिसभि इसन्िसनर्ररङ कोर्य िञ्चािनका िासग आर्श्र्क पहि िथा व्यर्थथापन गररन े छ। 

आर्श्र्किाको आधारमा थर्ंर्मिेर्क सशक्षक भनाय गने व्यर्थथा समिाइने छ।  
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37 शैसक्षक गुर्थिर िुधार गनय प्रधानाध्र्ापकिाई सर्द्यािर् थिरमा िमग्र सशक्षर् सिकाई 

व्यर्थथापनको नेिृत्र्दार्ी भूसमकाको िासग सिम्मेर्ार गराउन र सर्र्र्गि रुपमा सशक्षकहरुको क्षमिा 

सर्काि िासिम िञ्चािन गररने। 

38  बािबासिकाहरुको गुर्थिरीर् आधारभूि सशक्षामा िमिामूिक पहुचँ िुसनसश्चि गनय र 

सर्पन्न पररर्ार िथा गररबीिे आक्रान्ि, द्वन्द्वसपसडि, असभभार्क गुमाएका र अिहार् 

छािछािािाई सशक्षामा प्रोत्िासहि गनय पोशाक िथा शैसक्षक िामाग्री सर्िरर्को माध्र्मबाट 

बािबासिकाको सिकाइिाई व्यर्सथथि र प्रभार्कारी बनाइनेछ।  

39 सर्शेर् कक्षा िञ्चािन भएका सर्द्यािर्हरुमा िुथिश्रर्र्, दसृष्टसर्सहन, न्र्ून दसृष्ट र बसहरा 

छािछािाहरुको िासग आर्ािको व्यर्थथा गररनेछ । 

40 थर्ाथ्र् िम्बन्धी िन्दशे एंर् िूचना िुिभ रुपमा प्राप्त गने िूचनाको हक िम्बन्धी  

असधकारिाई कार्यरुपमा पररर्ि गनय थर्ाथ्र् सशक्षा िूचना र िञ्चार कार्यक्रमिाई उच्च 

प्राथसमकिा कदई िनथर्ाथ्र् प्रर्द्वयन गररने छ। रुकुमकोटमा थथापना भएको सिल्िा 

अथपिाििाई ित्काि िञ्चािन गनय पहि गरी थप व्यर्थथापन गररने छ। 

41 सशक्षर् सिकाइ कक्रर्ाकिापिाई प्रभार्कारी बनाउन सर्द्याथी िंख्र्ा कम भएका सर्द्यािर्मा 

बहुकक्षा सशक्षर् व्यर्थथा, कक्षा सशक्षर् पद्धसि मार्य ि पढाई िीप प्रर्द्धयन गनय उपर्कु्त पाठ्यिामग्री, 

िन्दभय िामग्री, स्रोििामग्री,प्रर्ोगात्मक िामग्री, उपर्ुक्त कक्षाकोठा व्यर्थथापन िगार्िको व्यर्थथा 

समिाइने छ। 

42 शैसक्षक गुर्थिर र्ृसद्ध गनय सर्द्यािर्हरुमा प्रसिथपधाय भार्ना िागररि गद ैउत्कृष्ट सिकाइ उपिधधी 

हासिि गनय प्रधानाध्र्ापक सर्र्र्गि सशक्षक र सर्द्याथीिाई दण्ड र पुरष्ट्रकारको व्यर्थथा समिाइने। 

43 सर्द्यािर् सशक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुथिक िमर्ानुकुि पररमाियन गनुयका िाथ ैआधारभुि िहको 

कक्षा १ दसेख ३ िम्मको एकककृि पाठ्यक्रम कार्ायन्र्र्न गद ैिाने । पाठ्य िामग्री थथानीर् िहबाट 

सर्काि गने गरी थथानीर् िहको क्षमिा सर्काि गररने 
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44 गुर्थिरीर् एर्ं थर्ाथ्र् र्द्वयक खाद्य पदाथयको प्रर्द्वयन र प्रर्ोग मार्य ि कुपोर्र्िाई 

न्र्ूनीकरर् गनय पहि गररनेछ। िक्षम एंर् िर्ार्दहेी, अनुगमन िथा सनर्मन िंर्न्ि एंर् 

प्रकक्रर्ाद्वारा गुर्थिरीर् थर्ाथ्र् िेर्ा प्रर्ाह िसुनसश्चि गनय पहि गररनेछ। 

45 सशक्षा- कदर्ा खािा कार्यक्रम १० सर्द्यािर् बाट ३८ सर्द्यािर्मा सर्थिार गररनेछ ।  

46 सर्र्र्गि प्रसर्सधक सशक्षा िञ्चािन गरेका सर्द्यािर् मा सर् रुकुमकोट, मा सर् पोखरा, मा सर् 

सछप्रदह आर्श्किाको आधारमा थर्रं्िेर्क भनाय गने िगार्ि व्यर्थथापनका कार्यहरु गररनेछ । 

47 सर्शेर् कक्षा िंचािन भएका िुथि श्रर्र् दसृष्टसर्सहन न्रु्न दसृष्ट र र्सहरा छािछािाको िासग 

आर्ािको व्यर्थथा व्यर्सथथि  गरर कार्न्र्यन गररने छ । 

48 ककशोर ककशोररमैिी थर्ाथ्र् िेर्ा िथा सर्द्यािर् थिरमा िूचना केन्ि थथापना गरीने छ । 

49 थर्ाथ्र्िंग िम्बसन्धि बहुपक्षीर् िरोकारर्ािा सनकार्हरुको िहकार्यिाई थप िदुढृ गद ै

राज्र्को प्रत्र्ेक नीसिमा थर्ाथ्र्िाई मूि प्रर्ासहकरर् गनय पहि गररनेछ। मसहिा थर्ाथ्र् थर्रं् 

िसेर्कािाई प्रोत्िाहन भत्ताको व्यर्थथापन गररनेछ।  

50 िुनौिो १००० (हिार) कदनका मसहिा िथा र्ािर्ासिका र ककशोर ककशोरीहरुको थर्ाथ्र् 

प्रर्द्धयन गनय सर्शेर् िोड कदइनेछ । 

51 १ (एक) घण्टा भन्दा बढी दरुी भएका र्थिीहरुमा िामदुासर्क थर्ाथ्र् इकाईको व्यर्थथापन 

र िञ्चािनमा सनरञ्िरिा कदइनछे । ििका िासग भौसिक व्यर्थथापन िथा िनशसक्त 

व्यर्थथापन थप गररनछे । 

52 मसहिाको आर्थयक िथा िामासिक शिसक्तकरर्का िासग सिप सर्काि िथा व्यसक्तत्र् 

सर्कािका कार्यक्रमहरु िञ्चािन गरी थथासनर् व्यर्िार्ी मसहिाद्वारा उत्पाकदि व्यर्िासर्क 

उत्पादनिाई रासष्ट्रर् थिरको बिारमा पसहचान गराई सर्गिमा िञ्चासिि ग्रासमर् व्यर्िार्को 

सनरन्िरिा कदइनेछ।  

53 िैङ्गीक सहिंा िथा सर्भदेहरु िुन्र्मा झाररनेछ । 
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54 सिल्िा अथपिाि रुकुम पूर्य िञ्चािनमा आएिा पसन भर्न नभएकोिे नर्ाँ सिल्िा अथपिाि भर्न 

सनमायर्का िासग िम्बसन्धि सनकार्मा पहि गररने छ ।  भने गाउ पासिकाबाट सडसिटि एर्किरे र 

िुिकेरी अपरेशन कक्ष सनमायर् गररने छ । 

55 मानर् बेचसर्खन, िैसङ्गक सहिंा, बािसर्र्ाह, अिमान र अमानर्ीर् भेदभार् सनर्न्िर् र 

व्यर्थथापनका िासग िामुदासर्क िंर्न्िहरुिाई िशक्त रुपमा पररचािन गररनेछ। िोसखममा 

परेका र्गयको राहि िथा उद्वारका िासग सहिंासपसडि उद्दार कोर् थथापना गररनेछ। िब ै

ककसिमका बािश्रम, बािसबर्ाह, बािबासिका मासथ हुने िबै ककसिमका सहिंा, शोर्र् र 

दवू्ययर्हार अन्त्र् गरी बािमैिी गाउँपासिका सनमायर्मा िोड कदइनेछ। सहिंा सपसडि 

मसहिाहरुका िासग सनमायर्ाधीन मसहिा िरे् हाउि आ.र्. २०७६/०७७मा िचंािनमा 

ल्र्ाइनछे। 

56 ििप्रसिशि गभयर्सि िाँच िथा थर्ाथ्र् िंथथामा िुत्केरी गराउन प्रोत्िाहन गररने छ । 

57 िेष्ठ नागररक र िुत्केरी मसहिािाई चेक िाँच गरे र्ापिको रकमिाई सनरन्िरिा कदइने छ । 

58 मसहिा थर्ाथ्र् थर्रं् िेसर्कािाई िूचना आदान प्रदान गने Mobile को व्यर्थथापन गरीने छ । 

59 सहिा सपसडि मसहिाहरुको िासग एक द्वार िंकट व्यर्थथापन केन्ि थथापना गरी िंचािन गररनेछ । 

60  

61 छोररको िन्म भएमा सशक्षा र थर्ाथ्र्का िासग सर्माको व्यर्थथा गररनेछ । 

62 गाउँ घर सर्किसनक/  र खोप सर्किसनकको िासग भर्न बनाउन पहि गरीने छ । 

63 अपाङ्गिा भएका िबै व्यसक्तहरुिाई पररचर्पि प्रदान गरी मध्र्म अपाङ्गिा भएका 

व्यसक्तहरुमा सिप िथा व्यर्िासर्किामा िोड कदद ैआत्मासनभयर र िम्मासनि सिर्नर्ापनमा टेर्ा 

पुर्ायइनेछ। पूर्य अशक्त िथा उसचि िंरक्षकत्र् नपाएका अपांगहरुिाई पूनयथथापनाको व्यर्थथा 

गररनेछ। अपाङ्गिा भएका व्यसक्तहरु मासथ हुने िबै ककसिमका दवू्ययर्हार अन्त्र् गनय कार्यक्रम 

ल्र्ाइनेछ।  
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64 ६०र्र्य उमेर पुगेका िषे्ठ नागररकिाई पररचर्पि सर्िरर् गरर िेष्ठ नागररकहरुिाई कानुन 

प्रदत्त िेर्ाको िहि पहुचँ पुर् र्ाउन िरोकारर्ािाहरु िंग िमन्र्र् र िहकार्य गररनेछ। िेष्ठ 

नागररकको कदनभरीको िमर्िाई िहि बनाउन गाउँपासिका र िामुदासर्क िंर्न्िको 

िहकार्यमा कदर्ा िेर्ा केन्िहरु िंचािन गररनेछ । िेष्ठ नागररकहरुिाई िम्मानिनक व्यर्हार 

गने र्ुर्ा र्गयिाई सिम्मेर्ार बनाउन िचेिना मूिक कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ।  

65 िबै र्डाका िनिामा िहि सपउने पानी पुर् र्ाउन नर्ाँ खानेपानी आर्ोिना सनमायर् र 

पुराना र्ोिनाको ममयि िम्भार गरी सनर्समि गराउनुका िाथै थर्च्छ सपउने पानीका िासग 

आर्श्र्क िनचेिना असभर्ृसद्व गनय कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ। थर्च्छ खानेपानीमा िबैको पहुचँ 

असभर्ृसद्व गररनुका िाथै िरिर्ाई र र्ोहोरमैिा िथा ढि धर्र्थथापनमा सर्शेर् ध्र्ान कदइनेछ। 

मुहान िंरक्षर्का िासग आर्श्र्क व्यर्थथा समिाइनेछ। र्ोहोर व्यर्थथापनका िासग घरघरमा 

कुसहने र नकुसहने र्ोहोर र्र्गयकरर् गरी िंकिन गने कार्य कडाइका िाथ कार्ायन्र्र्न गररनछे।  

66 िदरमुकाममा ित्काि डसम्पङ िाइडको व्यर्थथापन गने कार्य कढिो हुने भएकोिे असहि े

सनथकने र्ोहोर धौिापैरामा िसगने व्यर्थथा गररनेछ।  

67 िसक्षि र्गय िथा िमदुार्मा रहकेा परम्परागि कुरटर उद्योगहरुिाइ प्रर्द्वयन गररनेछ। 

औद्योसगक के्षिमा बाह्य िगानी बढाउन आर्श्र्क नीसिगि कानुनी प्रशािनीक िथा आर्थयक 

िुधारको िागी प्रर्ाि गररनेछ।  

68 िडक नपुगेका ठाउँहरुमा नर्ाँ िर्ाक खोल्न े र िर्ाक खोसिएका िडकहरुमा थिरोन्नसिका 

िासग आर्श्र्क बिेट सर्सनर्ोिन गरी अन्िर र्डा र अन्िर गाउँ िम्म िडक िञ्चािनको 

िुसनसश्चि गररनेछ।  

69 सर्काि सनमायर्का सशिसििामा हुने िथाभार्ी डोिर र थकाभेटरको प्रर्ोग र उपभोक्ता 

िसमसिबाट असनर्समर्ििा कसमकमिोरीिाई सनरुत्िासहि गन े नीसि सिईनेछ । ििका िासग 

मानर्ीर् िनशसक्त र थथासनर् स्रोि िाधनबाट सनमायर् िम्पन्न नहुने र्ोिनाहरुमा ठेक्का 

प्रकक्रर्ाबाट सनमायर् गररनेछ । 
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70 रुकुमकोट सभि ररङरोड रेसडर्ि रोडहरुिाई क्रमशः नर्कशांकन गरी िडकको मागदण्ड 

अनुिार अगाडी बढाइनेछ। िडक पुि र झोिुङ्गे पुिहरुको मुख्र् िंिािको प्राथसमकिा क्रममा 

रहकेा िडक आर्ोिनाहरुको सनमायर्िाई प्राथसमकिा कदइनेछ।  

71 िडकको दरु्ै िर्य  हरीर्ािी कार्म गनय असनर्ार्य रुपमा र्ृक्षारोपन गररनेछ । 

72 गाउँपासिका सभि िञ्चािन हुने आर्ोिनाहरुको प्रसर्सधक िागि अनुमान र मूल्र्ाङ्कन 

अंग्रेिी र नेपािी दरु् ैभार्ामा हुने व्यर्थथागररनेछ । 

73 िडक िञ्जािको पहुचँ नपुगेको सिस्ने गाउँपासिकाको र्डा नं. १ र २ मा िडक सनमायर्को 

िासग सर्शेर् िोड गररनेछ । 

74 शहरी सर्काि िथा भर्न सनमायर् िम्बन्धी मापदण्ड थथासनर् पररर्ेशका आधारमा 

कडाइका िाथ कार्ायन्र्र्न गररनेछ। िामासिक िांथकृसिक िथा ऐसिहासिक पसहचान 

नमेरटने गरी ग्रासमर् र्थिीिाई व्यर्सथथि बिोबािर्ुक्त र गसिसशि िहरमा रुपान्िरर् 

गररनेछ। उत्त र्ािना िाइ व्यर्सथथि गनय सछसप्रदह ढि सनकाि कार्यिाइ  सनरन्िरिा कदइने 

छ ।  

75 पर्यटन के्षििाई अथयिन्िको प्रमुख आधारको रुपमा सर्काि गनय प्राकृसिक, ऐसिहासिक र 

िांथकृसिक पर्यटन, र्ुद्व पर्यटन प्रर्द्वयनका िासगपर्यटककर् िम्पदाहरुको अध्र्र्न, असभिेख िकंिन, 

भार्ा किा िंथकृसिको पसहचान, िंरक्षर्, सर्काि,िम्र्द्वयन र प्रचार प्रिारका िासग आर्श्र्क 

पूर्ायधार सर्कािमा  िोड कदइनेछ । िाथै गुरुर्ोिनामा उल्िेख भएका के्षििाई सर्शेर् 

प्राथसमकिा कदइनेछ। पर्यटकीर् के्षिहरु कमिदह, दउेरािीगुर्ा, झुम्कामारे, िसहदपाकय , गुप्तादह, 

सिस्ने सहमाि, सछपखोिा िनकम्र्नु, िािोपानी र मठ मसन्दरहरुिाई सर्शेर् प्राथसमकिा कदइनेछ। 

76 सहमािी भेगमा पाइने अमलू्र् िसडर्ुटीहरु िथिै पाँच औि,े िटामसि, सखरौिो, सचराईिो, 

पदमचाि, र्ािायगुम्र्ा िगार्िका िडीबुटीको िंरक्षर् िथा व्यर्थथापन गररने छ । 
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77 र्ािार्रर् र ििर्ार् ु मैिी पूर्ायधारमा िोड कदएर िैसर्क सर्सर्धिाको िंरक्षर् िम्र्द्वयन 

िथा ििबार्ु अनुकुिन मार्य ि पर्ाय पर्यटनको प्रर्द्वयनको िागी िोड कदइनेछ। बनके्षिको 

बैज्ञासनक एर्ं कदगो व्यव्थापन गरी बनिन्र् उत्पादन असभबृसद्व गररनछे। िामुदासर्क बन सर्काि 

कार्यक्रम सनसि र्न सर्काि कार्यक्रमिाई प्रभार्कारी ढंगिे िंचािन गररनेछ।  

78 र्ुर्ा शसक्तिाई उद्यमसशििा, थर्रोिगार र आर्आियनमा केसन्िि गनय ित्काि छोटो 

अर्सधको िासिम कदइनेछ। र्ुर्ा िथा खेिकुद के्षिको सर्काििाई प्राथसमकिामा रासखनछे। िाथ ै

गाउँपासिका थिरीर् खेिकुद िथा किा िंथकृसि िंरक्षर् िम्र्द्वयन गनय पासिका थिरीर् 

प्रसिर्ोसगिा आर्ोिनागररनेछ।  

79 िार्यिसनक प्रशािनिाई थर्च्छ, िक्षम, सनश्पक्ष, पेशागि, अनुशािनप्रसि प्रसिर्द्व, पारदशी, 

भ्रष्टाचारमुक्त, प्रसर्सधर्ुक्त, िनउत्तरदार्ी र िहभासगिामूिक बनाउद ै िसगनेछ। िनिाको 

नसिकको िरकारको अनुभुसि कदिाउन र्डा कार्ायिर्बाट प्रर्ाह हुने िेर्ा प्रर्ाहिाई चुथि 

दरुुथि र प्रभार्कारी र्नाइ भ्रष्टाचार मुक्त र िुशािन र्ुक्त बनाइनेछ। र्डा कार्ायिर्बाट हुने 

गरेका िार्यिसनक िेर्ा प्रर्ाह िथा सर्काि सनमायर् िम्बन्धी कार्यको मासिक रुपमा प्रगसि 

प्रसिर्ेदन पशे गने व्यर्थथािाई कडाइका िाथ कार्ायन्र्र्नमा ल्र्ाइनेछ।  

80 गाउँपासिको र्डा नं. १ मा सर्द्युिको पहुचँ नभएको हुदँा नसर्करर्ीर् िथा र्ैकसल्पक उिायको 

िुसर्धाका िासग आर्श्र्क पहि गररने छ । 

81 नेपाि िरकार प्रदशे िरकार िथा थथासनर् िरकारको िगानीमा िम्पन्न हुने २ िाख भन्दा 

र्ढी िागिका आर्ोिनाहरु आर्ोिना थथिमा असनर्ार्य रुपमा होसडङ राखे्न िथािम्पन्न भएका 

आर्ोिनाहरुको सनर्समि िुरक्षा, िंरक्षर् र ममयििम्भारको व्यर्थथा गररनेछ।  

82 िोककल्र्ार् कारी राज्र्को अर्धारर्ा बमोसिम गाउँपासिकाका सर्सभन्न सर्पि प्रभासर्ि 

अिहार् सर्पन्न िंरक्षर् सर्सहन मसहिा र्ािबासिका िेष्ठ नागररक असि अिक्त अपांगहरुको 

िंरक्षर् िथा िहार्िाको व्यर्थथा गररनेछ।  
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83 असि सर्पन्न, िोपोन्मुख र भूसमसहन िकुुम्बािी िमुदार्को र्िोर्ािका िागी भमूी 

व्यर्थथापन गरी आर्ािको व्यर्थथा गररनेछ । 

84 िनर्ुद्ध िथा िनआन्दोिनका शसहद िथा र्ेपत्ता पररर्ारिनका घाइिे अपाङ्ग व्यसक्तहरुको 

पररचर् खुल्ने आर्श्र्क प्रमार्को आधारमा पसञ्जकरर् िथा अन्र् िर्ै प्रकारका सिर्ाररि शुल्क 

शिप्रसिशि छुट हुने व्यर्थथा गररनेछ । िाथै िनिीसर्कामा िहर्ोग पुग्ने गरी प्र्ाकेि कार्यक्रम 

ल्र्ाइनेछ । र्ोग्र्िा पगुेका व्यसक्तहरुिाई रोिगारीको के्षिमा सर्शरे् प्राथसमकिा कदइनेछ । 

85 रुकुमकोट- सछपखोिा- ककदा- िैपा- गुप्तदह- िाङ्गेथिा- सनगािपाटा- सिस्ने सहमाि र्ेश र्कर्ाम्प 

पदमागय सनमायर्गररनेछ । 

86 हाि िम्म िडक िंिाििे नछोएको सिस्नेको र्डा नं १ िाई िडक िंिाि िंग िोड्नका िासग िडक 

सनमायर् (नर्ाँ िर्ाक ) आर्श्र्क र्िेटको व्यर्थथा गने । 

87 सिस्ने सहमाि र्ेश र्कर्ाम्प- कैिाश िाि- खासन द्वारी- िाङरे चौरी खकय - िुनदह- पुपाि पदमागय 

सनमायर् गररनेछ । 

88 िनिाको िूचनाको हकको प्रत्र्ाभूसि कदिाउन िथा िूचना िथा ि्र्ाङ्क व्यर्थथापनको 

िासग िूचना असभिेख केन्िको थथापना गररनेछ । गाउँपासिकाको िार्यिसनक िुनुर्ाई, 

िामासिक पररक्षर्, िार्यिसनक पररक्षर्, व्यर्थथापन पररक्षर्, गुनािो व्यर्थथापनमा उपर्ुक्त 

सर्सध सनमायर् गरी कार्ायन्र्र्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

89 डीसिटाइिेिन मार्य ि शािकीर् व्यर्थथामा िुधार िूचना िञ्चारको पहुचँ नपुगेका थथानहरुमा 

िंचार िेर्ा पुर् र्ाउन सर्शेर् सनरन्िरिा गररनेछ । 

90 िूचना िञ्चारको पहुचँ नपुगेका थथानहरुमा िचंार िेर्ा पुर् र्ाउन सर्शेर् पहि गररनेछ । 

91 गररनेछ । 

92 गाउँपासिका बाट प्रदान गररने िेर्ा र िुसर्धामा प्रसर्सधर्ुक्त (सडसिटाईिेिन) बनाई प्रभार्कारी 

कार्ायन्र्र्नका िासग बिारमा उपिधध नर्ाँ प्रसर्सधहरुको प्रर्ोग गने गरी आर्श्र्क व्यथथा गने । 
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93 थथासनर् िहबाट िञ्चासिि रेसडर्ो पूर्ीरुकुम एर्.एम. िाई िञ्चािन र व्यर्थथापनमा 

सनरन्िरिा कदइनेछ । 

94 गाउँपासिका र र्डा कार्ायिर्हरुको भर्न सनमायर्का िासग न्र्ूनिम िग्गा प्राप्त भइ सर्थििृ 

पररर्ोिना प्रसिर्ेदन िमेि िर्ार भएकोमा भर्न सनमायर् प्रकक्रर्ा अगाडी बढाउन आर्श्र्क 

पहि गररनेछ । बाँकी र्डा कार्ायिर्का िासग िग्गा छनोट गरी आर्श्र्क प्रकक्रर्ा अगासड 

बढाइनेछ । 

95 भर्न सनमायर् मापदण्ड कडाईका िाथ पािना गने गराउनुका िाथ ैिुचना असभिखेका िासग र्िेट 

व्यर्थथापन गरीने छ । 

96 िार्यिसनक िंरचना सनमायर् गदाय ििर्ार्ु अनुकुिन िथा सर्पद िोसखम न्रु्सनकरर् कदगोपना 

कार्म हुने गरी सनमायर् गने व्यर्थथा समिाईनेछ । 

97 रुकुमकोट िोरी िके िम्म केर्िुकार सनमायर् र िंचािनका िासग आर्श्र्क र्िेट व्यर्थथाका िासग 

पहि गने । 

98 र्डा नं ७ सथथि कौचेको सभरमा रहकेो पसहरो सनर्न्िर् िथा रोकथामको िमथर्ा सर्कराि िथा 

िरटि रहकेो र उक्त कार्यका िासग िघंीर् िथा प्रदशे िरकारिंग आर्श्र्क र्िेट व्यर्थथापनका िासग 

पहि गने । 

99 प्रर्यटन प्रर्धयनका िासग गाउँपासिका सभिका िबै पर्यटकीर् क्षिेहरुमा आर्श्र्क पुर्ायधारको 

सनमायर् िथा िुचना असभिखेका िासग र्िेट व्यर्थथा गने । 

100 र्ुर्ाहरुका िासग खिेक्षिेमा आर्श्र्क िरंचना सनमायर्का िासग िब ै क्षिेहरुमा कसम्िमा १ र्टा  

खेिकुदग्रामको सनमायर् िथा िंचािन गरीने छ । 

101 थर्च्छ र प्रर्ाप्त खानेपानीको िुसर्धा नपुगेका शहरउन्मखु िथा दरुदरािका बसथिमा खानेपानीको 

िुसर्धा पुर।र्ाउन आर्श्र्क र्िेटको व्यर्थथा गरीने  छ । 

102 एक घर १२ (बाह्र) र्िरू्िन्र् सबरुर्ा असनर्ार्य रुपमा रोप्ने हुकायउने र प्रत्र्ेक घरधुरीि े

करेिाबारीको व्यर्थथा गनेछन । िर मुख्र् शहरी के्षिमा १८० र्गय समटर िग्गा हुनेिे २ र्टा 
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र्िरू्िका सबरुर्ा असनर्ार्य रुपमा रोप्ने र्ािार्रर् िृिना गररनेछ । िाथै िरकारी कार्ायिर् र 

सर्द्यािर्हरुमा ५० र्टा र्िरू्िका सबरुर्ा असनर्ार्य रुपमा रोप्ने र्ािार्रर् िृिना गररनेछ । 

103  

104 गाउँ प्रहरी व्यर्थथापन कार्यिाई सर्शेर् िोड कदई कार्ायन्र्र्न प्रकक्रर्ा अगाडी बढाईनेछ । 

105 सिस्ने गाउँपासिकामा बिोबाि गने िनिािाई थर्च्छ खानेपानीको व्यर्थथापन गररनेछ । 

एकघर एक धाराको नीसि क्रमशः िागु गररनछे । 

106 िरिर्ाई िथा थर्च्छिा िम्बन्धी कार्यक्रम िञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ । क्रमशः परु्य िरिर्ाईर्ुक्त 

र्डा िथा परु्य िरिर्ाईर्ुक्त गाउँपासिका घोर्र्ाको प्रकक्रर्ा अगाडी बढाइनेछ । 

107 आकसथमक रुपमा सर्पदबाट हुने क्षसििाई न्र्ूसनकरर् गनय सनमायर्पूर्य सर्पि न्र्ूसनकरर् हुने 

प्रकृसिका सडिाईन सथटमेट र सनमायर् भैरहकेो अर्थथामा िमेि गुर्थिरीर् कार्य गने Building Code 

असनर्ार्य िागु गने नीसि सिइनेछ ।  

108 आकसथमक सर्पद िथा प्राकृसिक प्रकोपमा परेका व्यसक्त, िमुदार् िथा िंघ िंथथाहरुिाई 

ित्काि राहिको अनुभूसि हुने गरी राहि िहर्ोग उपिधध गराउने नीसि अनुरुप िर्ै र्डाहरुमा 

सर्पद व्यर्थथापन कोर् थथापना गररनेछ । 

109 उिाय के्षिको सर्काि, सर्थिार र िम्र्र्द्यन गने  उद्देश्र्िे र्डा नं ८ को िामाखोिा र २ को 

िुर्ाङ खोिा िघ ु ििसर्द्युि आर्ोिनाहरु ममयि िम्भार गरर िचुारु गररएको छ भन े आ. र्. 

०७६/०७७ मा र्डा नं. १ को सिस्नेमा ६५ कक. र्ा. को िघु ििसर्द्युि आर्ोिना िम्पन्न गरी 

अँध्र्ारो मुक्त गररनेछ । 

110 िाना िथा िघु उद्योग थथापना गरी रोिगार िृिना गनय औधोसगक ग्रामको सर्थिृि िभे 

गररनेछ र िासिम प्राप्त िनशसक्तिाई व्यर्िासर्किा िर्य  आकर्यर् गनय प्र्ाकेिमा कार्यक्रम 

िञ्चािन गररनेछ । 
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अन्त्यमा, नेपालको संविधानले परिकल्पना गिे बमोविम सबल स्थानीय सिकािको रुपमा विकास 

गनन २ आवथनक िर्नको बिेट,  नीवि िथा कायनक्रम ििजनमा गिी कायानन्वयन गनन सघाउँदै हौसला ि 

साथ वदएि स्थावनय सिकािको हैवसयिले वससे्न गाउँपावलकाको आ.ि. २०७६।०७७ को नीवि िथा 

कायनक्रम यस गरिमामय सभा समक्ष प्रस्तजि गनन पाउने सजअिसि प्रदान गने नेपाल सिकाि, प्रदेश 

सिकाि, सिै िािनैविक दल, िाष्ट्र सेिक कमनचारिहरु, सजिक्षाकमीहरु, वनिी के्षत्र, नागरिक समाि, 

आमसञ्चाि िगि िथा समू्पर्न गाउँपावलका बासीहरुमा हावदनक धन्यिाद ज्ञापन गदनछज । 

 

 

धन्र्र्ाद ! 

कुमारी बराि गौिम 

   अध्र्क्ष  सिस्नेगाउँपासिका 


