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गाउँ सभा सदस्य जू्यहरु 

१. बिश्वब्यापी रुपमा फैलीएको महामारी कोबिड १९ को कारणले ज्यान गुमाएका बकस्पाङका 

नागररकहरु सबहत समु्पणण नेपाली प्रबत हाबदणक श्रद्दाञ्जली र शोकाकुल पररवारजनमा समवेदना प्रकट 

गदै कोबिड १९ िाट संक्रबमत िई बिबिन्न स्वास्थ्य संस्था र होम आईसोलेसनमा रहेका नागररकहरुको 

बशघ्र स्वास्थ्यलािको कामना गदणछु । 

२. ऐबतहाबसक संबवधान सिािाट जारी नेपालको संबवधान २०७२ अनुसार सहकाररता, सह-अस्तित्व र 

समन्वयमा आधारीत संघीय लोकतास्तिक गणति नेपालमा स्थाबनय तहको रुपमा जनताको नबजक 

रहेको स्थाबनय सरकारको बकस्पाङ गाउँपाबलकाको आ.व. २०७८।०७९ को नीबत तथा कायणक्रम 

सम्माबनत गाउँसिा समक्ष ५ औ पटक प्रिुत गनण पाउँदा गौरवास्तन्वत महसुस गरेको छु । 

३. बनरंकुश ब्यिस्थाको अन्त्य गदै स्थाबनय तह सबहतको समानुपाबतक, समािेशी संघीय लोकतास्तिक 

गणति प्राप्तीको लाबग बिबिन्न ऐबतहाबसक जनआन्दोलनमा बजवन उत्सगण गने ज्ञात अज्ञात सबहदहरु 

प्रबत हाबदणक श्रद्दाञ्जली ब्यक्त गदै िेपत्ता, घाईते तथा बपबडत पररवार, आन्दोलनका राजबनबतक, 

नागररक अगुवा र योगदान गने समू्पणण नागररकहरु प्रती उच्च सम्मान ब्यक्त गदणछु ।  

४. बिश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोबिड १९ महामारीको पबहलो लहर बनयिण गनण सफल िएपबन दोश्रो 

लहर चुनौबतको रुपमा देखापयो र बकस्पाङवासी ४ जनाले समेत आफ्नो ज्यान गुमाउन पयो । दोश्रो 

लहरले स्वदेश तथा बवदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउन परेको छ, बनबज के्षत्रको ब्यािसाय तङ्बिन 

नपाउँदै पुनः क्षबत पुयाणएको छ, कृषकको उत्पादनले फेरी िजारमा जोबडन नपाँउदै खेर जाने अवस्था 

आउन पुग्यो । 

५. महामारीको यिो बिषम पररस्तस्थबतमा पबन कोबिड १९ रोकथाम र बनयिणको अिपंस्तक्तमा अनवरत 

सेवामा खबटईने स्वास्थ्यकमी, सफाईकमी, सुरक्षाकमी, जनप्रबतबनधी, कमणचारी र स्वयंसेवकहरु प्रती 

हाबदणक आिार प्रकट गदै स्वदेश तथा बिदेशिाट स्वास्थ्य सामिी उपलब्ध  गराई सहयोग गनुण हुने 

समु्पणण सामबजक संस्था र सहयोगी मनहरु प्रती हाबदणक धन्यिाद ज्ञापन गदणछु । 

६. देशको राबरि य राजबनबतक पररदृष्यले संवैधाबनक र कानुनी प्रश्नहरु बनरन्तर सृजना गरररहेको छ । 

महामारी, बवकास र सुशासनको मूख्य सवालहरु राजबनबतक अन्योलताले छायाँमा परेको महसुस 

िएको छ । राजबनबतक अस्तस्थरताको कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले अपेबक्षत गबत बलन 

नसकेको िेला स्तस्थर स्थाबनय सरकारको उपादेयता िढेर गएको छ । 

७. यो राजबनबतक बिषम पररस्तस्थबत र महामारीको चुनौतीपुणण समयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, 

बिकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, सामुदाबयक संस्था र बनजी के्षत्रको सहकायण र समन्वयिाट 

महामारी सँग जुध्दै गाउँपाबलकाको समतामुलक आबथणक, सामाबजक र िौबतक  बिकासको सपना पुरा 

गनण प्रबतिद्दता जाहेर गदणछु ।  
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गाउँ सभा सदस्य जू्यहरु 

८. सम्भवतः राजबनबतक अवस्था सामान्य गबतले िढ्यो िने हामी जनप्रबतबनधीहरको कायणकालमा प्रिुत 

हुने यो ५ औ िाबषणक बनबत तथा कायणक्रम अस्तन्तम हुनेछ । यस सन्दिणमा म चालु आ.व. २०७७।०७८ को 

बनबत तथा कायणक्रम कायाणन्वयनको प्रगती सँगै गाउँपाबलकाको जनप्रबतबनबधहरुको पबहलो कायणकालको 

बसंहावलोकान गनण चाहान्छु । 

९. संघीय गणति नेपालको जगको रुपमा रहेको स्थाबनय तहमा बनवाणबचत िई सकेपछीको नयाँ संरचना, 

पयाणप्त ऐन, बनयम, बनदेबशका र कायणबवबध अिाव, िुकम्पले पुयाणएको क्षबत, पबहलो दुई आ.व. सम्म 

गाउँपाबलकाले कमणचारी अिाव र पबछल्लो दुई आ.व. मा कोबिड महामारीको िािजुद जनताको 

अपेक्षा पुरा गनण चुनौतीपुणण सामना गनुण पयो । 

१०. यस प्रबतकुलतालाई अनुकुलतामा रुपान्तरण गदै पाबहलो बनवाणबचत जनप्रबतबनधीहरुको कायणकालमा 

गाउँपाबलकाले पुनबनणमाण, िौबतक पूवाणधार, सामाबजक, आबथणक र सुशासनको के्षत्रमा उले्लखबनय 

उपलब्धीहरु हाबसल िएका छन् । 

११. िुकम्प पश्चातको कुल लाििाबह ४८५७ घरधुरी मध्य पुनबनणमाणणमा बनजी आवास सम्झौता गरेका ४७३९ 

घरधुरी मध्य  ४५८० घरधुरी (९४.३ %) ले घर बनमाणण सम्पन्न गरी तेश्रो बकिा समेत प्राप्त गरीसकेका 

छन िने दोश्रो बकिा प्रापत गरेका मध्य तेश्रो बकिा प्राप्त गनण  ९९ घरधुरी र पबहलो बकिा बलएका 

मध्य दोश्रो र तेश्रो बकिा प्राप्त गनण ६० घरधुरी अझैं िाबकं रहेका छन् । 

१२.  िुकम्पिाट क्षबतिि िएका १७ वटा बिद्यालय िवनहरु मध्य १६ वटा बिद्यालयको पुनबनणमाणण सम्पन्न 

िईसकेको छ  िने ज्ञान ज्योबत माध्यबमक बिद्यालयको पुनबनणमाणण िईरहेको छ ।  

१३. गाउँपाबलका अन्तगणत ६ वटा स्वास्थ्य चौकीहरु मध्य िाल्चे, बफकुरर, साले्म र मनकामना स्वास्थ्य 

चौबकहरु ४ वटा बप्रफ्याव िवनमा संचालनमा रहेको साथै गाउँपाबलकाको पहलमा हाल थपमनकामना 

सबहत िाल्चे, बफकुरर र मनकामना स्वास्थ्य चौबकको ४ वटा िवन पुनबनणमाणण िईरहेको छ र काहुले 

स्वास्थ्य चौकी आफ्नै िवनमा संचालनमा रहेको बिबदतै छ । 

१४. सिै स्वास्थ्य चौकीमा िबथणङ सेन्टरको सेवा उपलब्ध रहेको छ । काहुले र िाल्चे स्वास्थ्य चौकीमा ल्याि 

सेवा बििार गररएको छ । खोप केन्द्रहरु २ वटा बनमाणण सम्पन्न िईसकेका छन, १ बनमाणणको अस्तन्तम 

चरणमा रहेको र आगामी आबथणक िषणमा २ वटा बनमाणण सम्पन्न गने बनबत बलईएको छ । कोबिड १९ 

िाट संक्रबमतहरुको उपचारको लागी अस्तिजन सबहत १० िेडको आईसोलेसन सेन्टर स्थापना 

गररएको छ । 

१५.  लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको मनकामना-बफकुरी-सातदोिाटो-काहुले-िाल्चे-साले्म सडक 

योजना अन्तगणत जनप्रबतबनबधहरुको पहलले मनकामना-बफकुरी-सातदोिाटो सडक खण्डको ९ 

बक.मी. कालोपते्र सम्पन्न िई गाउँपाबलकाको ५ र २ नं. वडा केन्द्र सम्म कालोपते्र सडकको पहँुच 

पुगेको छ । साथै गाउँपाबलकाले िाँकी खण्डको बविृत पररयोजना प्रिाव (DPR) तयार गरर कालो पते्र 

गनण पहल गरररहेको छ । कच्ची सडकले १ र ३  नं. वडा सम्म १२ मबहनै सडक पहँुच र ४ नं. वडा केन्द्र 

सम्म िषाणयाम िाहेक यातायात संचालन िईरहेको छ । यसिाहेक मूख्य सडकहरु कामीडाँडा-
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गाउँपाबलका केन्द्र जोड्ने , सोले-बकनेिगर-साले्म, ताप्काचेत-उपल्लो ताजी-िैराम्राङ,   सडक सुधार 

गररएको छ । िषाणत पश्चात िाबषणक रुपमा गाउँपाबलका बित्र रहेका सिै सडकहरु ममणत सूधार गरी 

संचालनमा ल्याईएको छ । 

१६. बकस्पाङ पोखरी नौघडेरी पयणटन गुरुयोजना अन्तगणत बचबडयाखानाको लाबग वन के्षत्र संरक्षण, पोखरी 

संरक्षण र सौन्दयणकरण, फुटपाथ, मस्तन्दर आदी बनमाणण गरी नमुना पयणटबकय बिकासको पुवाणधार 

बवकास गररएको छ । गाउँटोलहरु तथा बकस्पाङ पोखरी जाने गोरेटो िाटो बनमाणण गरी सहज आकषणण 

िनाईएको छ । 

१७. राबरि य प्रसारण लाईन माफण त नै बिधुत सेवा बििार गरी सिै घरधुरीमा पहँुच पुयाणईएको छ । साथै 

मूख्य िजार, चोक र सडकहरुमा सौयण ऊजाण माफण त सडक ित्तीहरु रास्तखएका छन । 

१८.  मानबवकी संकाय मात्र संचालनमा रहेको बफकुरी िहुमुखी क्याम्पसमा िाबणज्य संकाय अन्तगणत 

स्नातक तहको कायणक्रम थप गरी युवाहरुको लाबग उच्च बशक्षाको पहँुच सहज गररएको छ । 

१९. एक घर एक खानेपानी अन्तगणत कररव १८०० घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको पहँुच पुयाणई सबकएको छ 

। 

२०. दुग्ध संकलन केन्द्र पबहलो पटक स्थापना गरी कृषकहरुको दुध संकलन गरी दुग्धजन्य उत्पादन बनयाणत 

गरर कररि १ करोड िाबषणक बित्राउन सफल िएको छ ।  

२१. सुशासन प्रिदणन गनण गाउँ सिािाट २४ वटा ऐन, २१ वटा बनयमावली, बनदेबशका र कायणबिधीहरु तयार 

िएका छन् । 

२२. योजना, लेखा र बजस्तिमा सफ्टवेयर प्रणाली र िौबतक पूवाणधार योजना कायाणन्वयनमा बिधुबतय खररद 

प्रणाली लागु गररएको छ । राजश्व सुधार कायणयोजना तयार गरर कायाणन्वयनमा लबगएको छ ।  

२३. बिषम पररस्तस्थबतका िािजुद पबन गाउँपाबलकाको समि बवकासको लाबग प्रबतिद्द जनप्रबतबनधीहरुको 

पबहलो कायणकालको सबमक्षा गदाण सन्तोषजनक नै रहेको छ । आगामी आबथणक वषणमा अपेबक्षत 

प्रबतफल हाबसल गनण अझै खरो रुपमा प्रिुत हुनै पछण  । 

गाउँ सभा सदस्य जू्यहरु 

२४. नेपालको संबवधान २०७२ ले बनबदणर गरेका राज्यका बनदेशक बसद्दान्त, नेपाल सरकारले गरेका 

अन्तराबरि य प्रबतिद्दता, बदगो बवकास लक्ष, संघीय सरकारको १५ औ ं योजना, िाबषणक नीबत तथा 

कायणक्रम, िागमती प्रदेशको प्रथम आवबधक योजना, िाबषणक नीबत तथा कायणक्रम, गाउँिासीको अपेक्षा, 

औपचारीक तथा अनौपचारीक रुपमा राजबनबतक दल, बिकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, 

संचारकमी, नागरीक समाजिाट आएका सल्लाह, सुझाव र जनप्रबतबनधीहरुिाट िएका प्रबतिद्दताका 

आधारमा तयार गररएको गाउँपाबलकाको आ.व. २०७८।०७९ को िाबषणक नीबत तथा कायणक्रमको 

प्राथबमकताहरु प्रिुत गनण चाहान्छु । 
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२५. गाउँपाबलकाको आ.व. २०७८।०७९ को िाबषणक नीबत तथा कायणक्रमले कोबिड १९ को महामारी 

रोकथाम र बनयिण, कोबिड १९ को महामारीले आबथणक के्षत्रमा परेको असर कम गनण आबथणक 

पुनरुत्थान र आबथणक समावेशीकरण, िौबतक पूवाणधारको बवकास, कृबष र पशुपालनको ब्यािसाबयक 

बिकास, पयणटबकय बिकास, रोजगार सृजना, िैकस्तिक बसकाई प्रणाली, लैबिक समानता र सामबजक 

समािेबशकरण, बिपद ब्यिस्थापनको पुवण तयारी , संस्थागत सुशासनको प्रिदणनमा प्राथबमकता बदएको 

छ ।   

२६. गाउँपाबलकाको योजनािद्द बवकासको लाबग सहिागीमूलक तरीकाले आवबधक बवकास योजना 

तजुणमाको चरणमा रहेको र सोबह मागण बचत्र अनुसार आगामी िाबषणक बवकास योजना तजुणमाको आधार 

हुने बिश्वास बलईएकोछ । 

 

बिश्वब्याापी महामारी कोबभड १९ िाट सृबित संकट ब्यािस्थापन  सम्बन्धमा 

२७. कोबिड १९ महामारी रोकथाम र बनयिणको लागी नेपाल सरकार, िागमती प्रदेश सरकारको 

मागणदशणन र बजल्ला बिपद ब्यिस्थापन सबमबतको समन्वय र सहकायणमा  आिश्यक सचेतनामुलक 

कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ र आिश्यक्ता अनुसार एस्तन्टजेन र बप.बस.आर. जाचँको दायरा 

फराबकलो िनाईनेछ । 

२८. कोबिड १९ को महामारी रोकथाम, बनयिण र उपचारको लाबग अिपंस्तक्तमा खबटने स्वास्थ्यकमी तथा 

अन्य जनशस्तक्तलाई आिश्यक पने आधारिुत स्वास्थ्य सुरक्षा सामिीहरु (मास्क, पन्जा, सेनीटाईजर 

(बपपीई)को पयाणप्त ब्यिस्था गररनेछ । कोबिड १९ को बनयिण, रोकथाम र उपचारको कायण गने 

बसलबसलामा मृतु्य हुने कमणचारीलाई एकमुर रकम १००००००।– (दश लाख) राहत स्वरुप बनजको 

पररवारलाई उपलब्ध गरईनेछ । 

२९. संक्रबमतहरुको उपचारको लागी आईसोलेसन सेन्टरमा अस्तिजन सबहतको आिश्यक औषधी र 

स्वास्थ्य सामािीहरुको ब्यिस्था गररनेछ । होम आईसोलेसनमा रहनेहरुको लाबग स्वास्थ्य परामशण र 

आिश्यक स्वास्थ्य बकटको ब्यिस्था गररनेछ । 

३०. कोबिड १९ िाट मृतु्य हुने ब्यस्तक्तको घरपररवारलाई तत्काल राहत स्वरुप रु २५०००।- सहयोग गने 

ब्यिस्था गररनेछ । 

३१. कोबिड १९ महामारी बनयिणको लाबग  नेपाल सरकार सँग समन्वय गरी प्राथबमकता अनुसार 

गाउँपाबलकाका समू्पणण नागररकहरुलाई कोबिड १९ बिरुद्दको खोप सेवा उपलब्ध गराउन आिश्यक 

पहल गरीनेछ । 

३२. कोबिड १९ महामारीको असरले रोजगारी गुमाएका, र िैदेबशक रोजगारीिाट फकीएका युवाहरुलाई 

लघु उद्यम सम्बन्धी ताबलमको ब्यिस्था, कृबष तथा पशुपालन र बिकासका पुिाणधारमा संलग्न गराई 

रोजगारी सुबनबश्चत गने कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ ।  
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३३. कोबिड १९ महामारीको असरले श्रम गनण नसके्न असक्त, असहाय, आबथणक रुपले बिपन्न  जेष्ठ 

नागररक, अपांग, गिणवती र अबत बिपन्न नागररकहरुलाई आिश्यक्ता अनुसार राहत बितरणको 

ब्यिस्था गररनेछ । 

स्वास्थ्य, खानेपानी  तथा सरसफाई 

३४. वतणमान पररस्तस्थबतमा स्वास्थ्य सुशासन सुदृढीकरण गनण स्वास्थ्य शाखाको जनशस्तक्त पुनरािलोकन 

गरी थप गने, िएको जनशस्तक्तको क्षमता बवकास गने , प्रबतिेदन प्रणाली सुधार गनण सूचना प्रबिबधको 

पहँुच स्वास्थ्य चौकी सम्म सुबनबश्चत गने  ब्यिस्था गररनेछ । 

३५. “आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आफ्नै आँगनमा” िने्न मूल मि सबहत स्वास्थ्य चौकीिाट प्रदान गररने 

खोप सेवा, सुरबक्षत मातृत्व तथा प्रजनन सेवा, पोषण लगायतका जनस्वास्थ्य सेवाहरु र उपचारात्मक 

सेवाहरुलाई  प्रिावकारी िनाउन आिश्यक औषबध, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामिीको लाबग 

आिश्यक स्रोतको ब्यिस्था गरीनेछ । 

३६.  लबक्षत िगण मबहला, िालिाबलका, दबलत, अपांग, जेष्ठ नागररक आबद लाई आधारिुत स्वास्थ्य सेवामा  

पहँुच सुबनबश्चत गनण संघीय तथा प्रदेश सरकार मातहतका बनकाय सँग समन्वय गरी मबहलाको पाठेघर 

पररक्षण जाँच (Screening), जेष्ठ नागररकको स्वास्थ्य पररक्षण, नसने रोग पररक्षण (Screening), गाउँ 

घर स्तिबनक आदी कायणक्रम स्वास्थ्य घुस्ति बशबवर माफण त संचालन गररनेछ । 

३७. घरमा शुन्य सुते्करी िनाउने अबियान संचालन गरी गिणवती मबहलाको गिणजाँच तथा स्वास्थ्य सँस्थामा 

सुते्करी हुन प्रोत्साहनका लाबग उपाध्यक्षको नेतृत्वमा हातमा अन्डा घरमा झन्डा कार्यक्रम संचालन 

गररनेछ । साथै गिणवती मबहला पोषण स्वास्थ्य सुरक्षाको लाबग क्यास्तियम उपलब्ध गराईनेछ । 

३८. मबहला, िाल तथा नवबशशुलाई लबक्षत गरी नेपाल सरकारको प्राथबमकता प्राप्त  राबरि य अबियानको 

रुपमा रहेका स्वास्थ्य सेवा कायणक्रमहरु  राबरि य खोप कायणक्रम, सुरबक्षत मातृत्व तथा िाल स्वास्थ्य 

कायणक्रम, पोषण कायणक्रम, राबरि य क्षयरोग कायणक्रम, स्वास्थ्य बिमा कायणक्रम, आमा सुरक्षा कायणक्रम, 

पररवार बनयोजन कायणक्रम समेतलाई बनरन्तरता बददैं  प्रिावकारी कायाणन्वयनका लागी मबहला स्वास्थ्य 

स्वयंसेवक समेतलाई पररचालन गररनेछ । 

३९. काहुले स्वास्थ्य चौकीलाई १५ सैयाको अस्पतालमा िरोन्नती गनण आिश्यक पहल गररएको छ । 

स्वास्थ्य सँस्थाहरुमा आिश्यकता अनुसार ल्याि लगायतका सेवाहरु बविार गररनेछ । बकशोर 

बकशोरीलाई लबक्षत गरी  बकशोर बकशोरी मैत्री स्वास्थ्य सेवा प्रदान गररनेछ । 

४०. बिद्यालयमा िालिाबलकालाई स्वास्थ्य सम्बस्तन्ध ज्ञान, बसप र अवधारणा अबििृद्दी गनण  बिद्यालय स्वास्थ्य 

बशक्षा कायणक्रम र प्राथबमक उपचारको ब्यिस्था गनण बिद्यालय नसण  कायणक्रम बनरन्तरता बदईनेछ ।  

४१. सिैका लागी स्वच्छ खानेपानी िने्न अबियानका साथ स्वच्छ खानेपानीमा पहँुच वृद्दी गनण खानेपानीको 

लाबग एक घर एक धाराको राबरय नीबत लागु गरी प्रते्यक खानेपानी योजना बदगो रुपमा ब्यब्सस्थापन 

गनण बमटर जडान गनुण पने ब्यिस्था  गररनेछ । साथै पूणण सरसफाई अबियान कायणक्रम संचालन गररनेछ 

। 
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४२. बवद्यालयमा अध्ययनरत बकशोरीहरुलाई स्वच्छ र मयाणदीत मबहनावारीको लाबग सिै बिद्यालयमा बनशुल्क 

स्याबनटरी प्याड उपलब्ध हुने ब्यिस्था बमलाईनेछ । 

४३. गाउँपाबलकाको मूख्य सावणजबनक स्थलहरु, आइसोलेसन तथा  स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आिश्यक 

खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको अवस्था सुदृढ गररनेछ ।  

बशक्षा  

४४. सिै बिद्यालयमा नु्यनतम स्वास्थ्य सामिीहरुको ब्यिस्था सञ्चार संजाल सिलीकरण गदै कोबिड १९ 

महामारीले बवद्यालयमा िालिाबलकाको बशक्षण बसकाईमा पारेको प्रिावलाई नू्यबनकरण गनण संघीय र 

प्रदेश सरकारको मागणदशणन अिलम्बन गरी वैकस्तिक बशक्षण बसकाई पद्दबतलाई प्रिावकारी िनाउन 

जोड बदईनेछ । 

४५. नेपाल सरकारको बशक्षा नीबत सँग तादम्यता गरी ऐन, बनयम तथा मापदण्ड अनुसार बिद्यालय 

समायोजन, नामाकरण, तह वृद्दी तथा घटुवा, बशक्षक दरिन्दी बमलान, सरुवा, करारमा बशक्षक 

ब्यिस्थापन कायणहरु गररनेछ ।  

४६. बशक्षकहरुको सक्षमता बिकासका लागी सूचना तथा संचार प्रबिधी, तथ्याङ्क ब्यिस्थापन र िजेट 

कायाणन्वयन सम्बन्धी कायणक्रम संचालन गररनेछ र बिद्यालयहरुलाई प्रबिधीमैत्री, समतामुलक र िाल 

मैत्री िातािरण प्रिद्दणन गररनेछ । 

४७. सिै िालिाबलकाको बिद्यालय  बशक्षामा पहँुच िृद्दी गनण अबििावक बशक्षा कायणक्रम , बिद्यालय िनाण 

अबियान, बदवा खाजा कायणक्रम , बकशोरीहरुलाई बनशुल्क सेनेटरी प्याड बवतरण कायणक्रमलाई 

बनरन्तरता बदईनेछ । बिपन्न, अबििािक बिबहन, अशक्त र प्रकोप बपबडत िालिाबलकालाई बशक्षा 

सामिी बनशुल्क बवतरण तथा दबलत छात्र सबहत सिै छात्राहरुलाई छात्रवृबत्तको ब्यिस्था गररनेछ । 

४८. यस गाउँपाबलका अन्तगणत रहेका समू्पणण सामुदाबयक बवद्यालयहरुमा प्रारस्तम्भक िाल बवकास देस्तख 

कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत िालििाबलकाहरुलाई स्थानीय िरमा उपलब्ध, पोषणयुक्त र स्वस्थ्यकर 

बदवा खाजा खुवाउनका लाबग घरेलु उत्पादनमा आधाररत बदवा खाजा कायणक्रम (Home Grown 

School Feeding Approach) ढाँचा अपानाईनेछ। बदवा खाजा कायणक्रमको साप्ताबहक मेनु बनधाणरण 

गरी बवद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराईने र सो िमोबजम कायाणन्वयन गराईनेछ 

४९. बवद्यालय पररसरमा अस्वस्थ्यकर खाद्य सामािीहरु अथाणत पतु्र खाना (Junk Food) को प्रयोगलाई पुणण 

रुपमा बनषेध गदै बदवा खाजा कायणक्रमलाई प्रिावकारी रुपमा कायाणन्वयन गनणका लाबग बनबज के्षत्र तथा 

स्थानीय सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था र अन्य बनकायहरु संग समन्वय र साँझेदारी गररनेछ। 

५०. बिद्यालयको गुणिर िृद्दी गनण प्रते्यक बिद्यालयमा माबसक नु्यनतम एक पटक बिद्यालय अवलोकन, 

सुपररवेक्षण तथा अनुगमन गरीने ब्यिस्था गररनेछ ।  

५१. िाल ििहरु पररचालन गरी िालिाबलकाको अबतररक्त क्षमताहरुको पबहचान तथा बिकास गने, 

रारि पबत रबनङ बशल्ड लगायतका कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ ।  
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५२. "प्राबिधीक तथा उत्पादनमुलक बशक्षा समृद्द बकस्पाङको ईच्छा" िने्न नारालाई मुतण रुप बदन कृबष 

प्राबिधीक बशक्षालाई बनरन्तरता बदने र उत्पादनमुस्तख बशक्षालाई जोड बदने स्थाबनय पाठ्यक्रम बनमाणणमा 

जोड बदईनेछ । 

५३. गाउँपाबलकामा तहगत दरिन्दी शुन्य िएका सामुदाबयक बिद्यालयलाई तह अनुसारको बशक्षक 

ब्यिसथापन गनण आिश्यक अनुदानको ब्यिस्था गररनेछ । साथै िाल बवकास केन्द्र र बिद्यालयको 

नु्यनतम िौबतक तथा शैबक्षक पुिाणधार बनमाणण गने ब्यिस्था गररनेछ ।  

लैंबगक समानता तथा सामाबिक समािेशीकरण 

५४. लैंबगक समानता तथा सामाबजक समािेशीकरण पररक्षण कायणबवबध अनुसार लैंबगक समानता तथा 

सामाबजक समािेशीकरण पररक्षण (GESI Audit) गने र कायणयोजना  तयार गरी कायाणन्वयन गररनेछ । 

५५. लैंबगक समानता तथा सामाबजक समािेशीकरण  सम्बस्तन्ध राबरि य नीबत, अन्तराणबरि य प्रबतिद्वताहरु र 

स्थाबनय सवालहरुमा गाउँपाबलकाका जनप्रबतबनबधहरु तथा कमणचारीहरुलाई  क्षमता बवकास गने 

ब्यिस्था गररनेछ । 

५६.  सामाबजक न्याय सबहतको बिकास मूल प्रिाहमा “कोबह पबन पछाडी नछुटुन” िने्न अबिप्रायका साथ 

बसमास्तन्तकृत तथा िबञ्चबतकरणमा परेका  समुदाय दबलत, मबहला, िालिाबलका, अपांग, जेष्ठ 

नागररकलाई सम्बोधन गनण आिश्यक्ता अनुसार आयआजणन, छात्रवृबत्त, बसपमुलक ताबलम कायणक्रमहरु 

संचालन गररनेछ ।  

५७. बिपन्न, दबलत तथा मबहला लबक्षत कायणक्रम  अन्तगणत रोजगारमुलक  ताबलम संचालन  गररनेछ साथै  

प्राबिबधक तथा उच्च बशक्षा पढ्न छात्रवृबत्तको ब्यिस्था गररनेछ । मेबडकलमा स्नातक तह  ( MBBS) 

अध्ययन गनण गाउँपाबलका बित्रिाट सवोतृ्कर अङ्क प्राप्त गने बिद्याथीलाई छात्रवृबत्त प्रदान गररनेछ । 

५८. नेपाल सरकारले अन्तराबरि य समुदाय संग  गरेका प्रबतिद्वताहरु मानव अबधकार, मबहला अबधकार, 

िाल अबधकार, जातीय बविेद सम्बस्तन्ध अन्तराबरि य महासस्तन्धहरु, बदगो बवकास लक्षहरु स्थानीयकरण 

गरी लागु गररनेछ । 

५९. मबहला, जनजाती, दबलत, अपांग आबद संग सम्बस्तन्धत राबरि य तथा अन्तराणबरि य बदवसहरु प्रिावकारी 

रुपमा संचालन गरी सामबजक न्याय र समतामुलक समाज बनमाणण गने अबिपे्रररत गररनेछ । 

गाउँपाबलकामा मबहला तथा िालिाबलका ईकाइको क्षमता बवकास गरी लैंबगक समानता तथा 

सामाबजक समािेशीकरणको सवाललाई मुलप्रवाबहकरण गररनेछ । 

६०. युवाहरुलाई लबक्षत गरी खेलकुद, आयआजणन तथा रोजगारीका  कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

िेरोजगार युवाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोिगार कार्यक्रम माफण त रोजगारीमा संलग्न गने ब्यिस्था गररनेछ 

। 

६१. िालिचाउ, िाल संरक्षण, िाल बवकास र िाल सहिाबगताको लाबग बिद्यालय र समुदायमा आधाररत 

िालिाबलका सम्बन्धी कायणक्रम सँचालन गररनेछ । िाल ििहरुको अबिलेख ब्यिस्थापन गरर 

पररचालन गररनेछ । िाल बिकासको लाबग बिद्यालय र पाबलका िरीय खेलकुद तथा अबतररक्त 

बक्रयाकलापका कायणक्रम संचालन गररनेछ। युवा ििहरुलाई सामाबजक, साँसृ्कबतक, खेलकुद र 

बवकासका कायणक्रमहरुमा  पररचालन गने नीबत अिलम्बन गररनेछ। 
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६२. नेपाल सरकारको  सामाबिक सुरक्षाको नीबत अनुरुप जेष्ठ नागररक, दबलत जेष्ठ नागररक, एकल 

मबहला, सामाबजक सुरक्षा ित्ताको राबरि य कायणक्रमलाई बनरन्तरता बदइने छ । सामाबजक सुरक्षा 

ित्तालाई िैंबकङ प्रणाली माफण त बवतरणको ब्यिस्था थप सहज हुने िातािरण बमलाईनेछ ।  

६३. बववाद बनरुपण गनण मेलबमलापकताणको सुबचकरण गरी वडा तहमै मेलबमलाप केन्द्रलाई बक्रयाशील 

िनाउने र न्याबयक सबमबतको सवबलकरण गरी अझ िढी प्रिावकारी िनाईनेछ ।  

कृबि तथा  पशुपालन  बवकास 

६४. कोबिड १९ महामारीिाट स्थाबनय अथणतिमा परेको असर नु्यबनकरण गनण आबथणक पुनरुत्थान र 

आबथणक समावेबशकरणका कायणक्रमहरु कायाणन्वयन गने बनबत अिलम्बन गररनेछ । रोजगार गुमाएका 

र बिदेशिाट फबकण इका युवाहरुलाई लबक्षत गरी ब्यािसाबयक तरकारी खेती, पशुपालन र लघु उद्यम 

गनण प्रोत्साहन गररनेछ ।  

६५. कृषकहरुलाई प्राबिधीक सेवाको पहँुच सहज िनाउन प्रते्यक वडामा जनशस्तक्त थप गरेर कृबष तथा 

पशु सेवा केन्द्र बविार गरी सेवा प्रिावकारी िनाईने छ । माटो पररक्षण सेवा संचालन गरी माटो 

सुधारको लाबग कृबष चुन बवतरण गररने छ साथै सेवा केन्द्रहरुमा सेवा प्रदान गररने बनयबमत सेवाको 

सूची उले्लख गरी सूचना पाटी राखे्न ब्यिस्था गररनेछ ।  कृषकको टोल िस्ति मै पहँुच हुने गरी पशु 

स्वास्थ्य घुस्ति बशबवर संचालन गरीनेछ ।  

६६. कृबष र पशुपालनको उच्च सम्भावना िएकोले ब्यिसाबयक उत्पादन, िजार प्रिद्वणन, बकसान संरक्षण र 

प्रोत्साहन, तरकारी तथा मासु जन्य उत्पादनमा आत्मबनिणर र बनयाणतमुखी िनाउने नीबत अिलम्बन 

गररनेछ । साना ब्यिसाबयक कृबष उत्पादन केन्द्र (पकेट) कायणक्रम संचालन गररने छ । 

६७. कृबष तथा पशु बिकासको लाबग  सूचना प्रचारप्रसार, ताबलम,  कृषक बसकाई भ्रमण, कृबष मेला 

प्रदशणनीमा सहिाबगता जिा कायणक्रम  संचालन गररनेछ । गाउँपाबलका के्षत्र बित्रका उतृ्कर 

कृषकहरुलाई सम्मान तथा पुरषृ्कत गररने ब्यिस्था गररनेछ । 

६८. गाउँपाबलकाको  फलफुल के्षत्रको बवकासको लाबग फलफुल दशक कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

६९. कृबष, पशु तथा जबडिुटी जन्य उत्पादनलाई िजारीकरण गनण  बनजी तथा सहकारी संस्थाहरुसंग 

साझेदारी गरी कृबष उत्पादनलाई मूल्य सृङ्खला सुदृढ गने  नीबत अिलम्बन गरी  िजार सुबनबश्चत गनण 

ढुवानी ब्यिस्थापनको लागी अनुदानको ब्यिस्था बमलाईनेछ । 

७०. बसंचाई सुबिधा उपलब्ध निएको के्षत्रमा िषणिरी नै बसंचाई गने गरी आिश्यक पुिाणधार बनमाणणका 

कायणक्रम संचालन बनयबमत गररनेछ । 

७१. पशुपालनको के्षत्रमा दुध उत्पादन र बिबक्र गनण प्रोत्साहन गने उदे्दश्यले पशु सुते्करी भत्ता 

कार्यक्रमलाई बनरन्तरता बदईने छ साथै  दुध उत्पादन गरी संकलन केन्द्रमा बिबक्र गने  बकसानलाई 

प्रोत्साहनको लाबग  दुध उत्पादन बिबक्रका आधारमा अनुदान बदने ब्यिस्था गरीनेछ ।  कृबिम 

गभायधान दुध उत्पादनको आधार लाई मुतण रुप बदन  नश्ल सुधारको कायणक्रम संचालन गररनेछ ।  

७२. कृषकको लगानीलाई आबथणक जोस्तखमिाट सुरबक्षत िनाउन र पशुधन संरक्षण गनण पशु तथा िाली 

बिमालाई प्रोत्साहन गररनेछ । कृबष तथा पशु रोग महामारी रोकथाम , बनयिण तथा उपचारका लाबग 

आिश्यक खोप, औषबध तथा बिषाबद र आवश्यक जनशस्तक्तको  ब्यिस्थापन सबहत पुवण तयारीको 

ब्यिस्था गररनेछ ।  



बार्षिक नीति िथा कार्िक्रम, आ.व. २०७८/७९ 

 

 

७३.  स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना हुने गरी ब्यािसाबयक गाई तथा िैसीपालन, नमुना गोठ बनमाणण, उन्नत 

पशु आहारा ब्यिस्थापन,  दाना प्रसोधन प्रबिधी, बहउँदे तथा िषे घाँसको बिरुवा ब्यिस्थापन गरी 

पशुको उत्पादकत्वमा िृद्वी गररनेछ । 

७४. सहकारी संस्थाहरुको सहकायणमा कृबष तथा पशुजन्य उत्पादन िजाररकरणको कायणक्रमहरु संचालन 

गररनेछ । साथै सहकारी संस्थाहरुको सुपररवेक्षण र अनुगमन प्रिावकारी िनाई आिश्यक्ता अनुसार 

क्षमता बवकासका कायणक्रम संचालन गररनेछ । 

 

 

लघु उद्यम तथा बनबि के्षिको बवकास 

७५. बनबज के्षत्रको बिकासको लाबग उद्योग िाबणज्य संघ , लघु उद्यमी संघ जिा संस्थागत संरचना 

पाबलका िरमा स्थापना गनण स्थानीय उद्यमी तथा ब्यपारी सँग अन्तरबक्रया र नुवाकोट उद्योग 

िाबणज्य संघ संग समन्वय गररनेछ । साथै नुवाकोट उद्योग िाबणज्य संघको सहकायणमा ब्यिसाय 

दताण तथा नबवकरण कायणमा सहज िनाउन ब्यिसाय दताण  तथा कर परामशण बशबवर संचालन गररनेछ 

। 

७६. स्थानीय कच्चा पदाथण र स्रोतको उपयोग गदै  दुग्धजन्य पदाथण उत्पादन, िेकरी, चाउबमन, िाँसका 

सामिी , राडीपाखी तथा मौबलक संसृ्कबतक सँग जोबडएका सामािीहरुको लघु उद्यम ब्यिसायलाई 

प्रिद्वणन गनण कोसेली घरको स्थापना गररनेछ ।  

७७. मबहला, दबलत, युवाहरुलाई लघु उद्यम ब्यिसाय माफण त रोजगारी सृजना गनण लघु उद्यम सम्बस्तन्ध 

बसपमुलक ताबलम कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

७८. सहुबलयतपुणण कजाणको लाबग गाउँपाबलका, नुवाकोट उद्योग िाबणज्य संघ र साबनमा िैंक बिचको  

बत्रपबक्षय समझदारीलाई प्रचार प्रसार गदै धेरै िन्दा धेरै लबक्षत वगणलाई फाईदा पुगे्न गरी कायाणन्वयन गनण 

पहल गररने छ । 

 

 

रािश्व नीबत 

७९. राजश्व सूधार कायणयोजना कायाणन्वयन गदै राजश्व प्रशासन सूधार, राजश्व दायरा वृद्दी, राजश्व 

सफ्टवेयरको प्रयोग गरी आन्तरीक आयलाई वृद्दी गरर बदगो स्रोतको रुपमा बवकास गररने छ ।  

८०. राजश्व सुधार कायणयोजना अनुसार ब्यिसाबयक कर लागु गने बनबत अिलम्बन गररनेछ  साथै कोबिड 

१९ िाट असर परेको के्षत्र, दबलत, एकल मबहला, अपांग, िूकम्पिाट बिस्थाबपत ब्यिसायीलाई करमा 

सहुबलयत गने नीबत  अिलम्बन गररनेछ । 

८१. स्थानीय सरकारको के्षत्र बित्रका करको आधार फराबकलो पादै राजश्व िृद्वी गनण कर तथा गैरकर 

राजश्वको अबधकतम पररचालन गररनेछ । 
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८२. आम जनता र ब्यिसायीलाई राजश्वको महत्विारे जनचेतना िृद्वी गनण  कर बशक्षामा बिशेष जोड 

बदईनेछ । गाउँपाबलकालाई सिै िन्दा िढी कर बतने करदाता व्यस्तक्त र ब्यिसाबयक संस्थालाई सम्मान 

गने ब्यिस्था गररनेछ ।  

८३. राजश्व सम्बन्धी कमणचारीहरुको दक्षता अबिवृद्धी गनण ताबलम लगयत क्षमता बवकासका कयणक्रमहरु 

संचालन गररनेछ । 

भौबतक पुिायधार  

८४. िौबतक पुिाणधार बवकासको लाबग सम्पन्न हुन नसकेका अपुरा योजनाहरु, क्रमागत बवकास योजना, 

मूख्य सडक योजना, उत्पादनमुलक योजनाहरुलाई प्राथबमकता बदई  सम्पन्न गने बनती अिलम्बन 

गररनेछ । 

८५. पुवाणधार ममणत तथा सम्भार कोष बनबत तजुणमा गरी सिै वडाहरुमा वषाणयाममा समेत यातायात सेवा 

सुचारु गनण सडक ममणत सम्भारलाई उच्च प्राथबमकता बदईने छ र सडक ममणत र सम्भारको लाबग 

बनयबमत ममणतसम्भारकताण पररचालनलाई बनरन्तरता बदईनेछ । 

८६. िौबतक पुिाणधार योजना बनमाणण गदाण िाल मैत्री, मबहला मैत्री, अपाि मैत्री, िातािरण मैत्री संरचना 

बनमाणण गने नीबतलाई बनरन्तरता बदईनेछ । 

८७. कोबिड १९ महामारीको कारण उत्पन्न िेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गनण श्रममुलक 

योजनाहरुलाई प्राथबमकता दीई कायाणन्वयन गररनेछ/ 

८८. बदगो बवकास र सुरक्षाको लाबग सडक मापदण्ड कायाणन्वयन गरी निा तथा डीजाईन स्वीकृत गने 

कायणलाई प्रचार प्रसार गरी प्रिावकारी िनाईनेछ ।  

८९. पुवाणधार तथा िवन बनयमन शाखाको क्षमता िृद्वी गनण आिश्यक नु्यनतम सामिीहरुको ब्यिस्थाका 

गनुणका साथै आिश्यक्ता अनुसार कमणचारीको क्षमता बिकासको लाबग ताबलम कायणक्रमहरु संचालन 

तथा  सहिबगताको गने ब्यिस्था गररनेछ । 

९०. िौबतक पुिाणधारको गुणिर सुबनबश्चत गनण सुपररवेक्षण तथा अनुगमन बनदेबशका अनुसार अनुगमन 

सबमबतलाई प्रिावकारी रुपमा पररचालन गरी अनुगमन गररनेछ साथै अनुगमन सबमबतको माबसक 

िैठक िसी सबमक्षा गने र कायणपाबलकामा प्रबतिेदन पेश गने ब्यिस्था बमलाईनेछ ।  

९१. बनमाणण ब्यिसायी माफण त कायाणन्वयन गररने िौबतक पुवाणधारका योजनाहरु पारदबशणता सुबनबश्चत गनण  

बिद्युबतय खररद प्रबक्रयालाई  बनरन्तरता बदईनेछ । 

९२. िौबतक पुवाणधारको योजनाहरु कायाणन्वयन गनुण पुवण संबक्षप्त िातािरबणय अध्यन, प्रारस्तम्भक 

िातािरबणय पररक्षण, िातािरबणय प्रिाव मूल्याङ्कन जिा अध्यन प्रबक्रया पुरा गरी कायाणन्वयन 

गररनेछ । 

िन, िातािरण तथा बवपद ब्यािस्थापन 

९३. िनजन्य उत्पादन िाँस, बनगालो, काष्ठ सामािीिाट घरेलु तथा साना उद्योग माफण त रोजगार बसजणना गने 

नीबत बलईएको छ । जबडिुबट नसणरीको बिकासमा जोड बदईने छ । बकस्पाङ नौघडेरी पयणटन गुरु 

योजनामा पाकण  र वनिोज स्थल बनमाणण कायणलाई  जोड बदईनेछ । 
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९४. िषे खहरे खोलाको िाढीको कारण उत्पन्न मानबिय जोस्तखम नू्यनीकरण गरी आवतजावत सहबजकरण 

गनण झोलुिे पुल बनमाणणका लाबग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा बवकास साझेदारहरु सँग सहकायण 

गने नीबत बलईएको छ ।  

९५. गाउँपाबलकाको कबठन िौगोबलक अवस्थाले जलउत्पन्न प्रकोप र पबहरो बनयिण गने कायण चुनौतीपूणण 

िएकोले  बनयिणको  लाबग िायो ईस्तन्जबनयर र तार जाली गने नीबतलाई बनरन्तरता बदईएको छ । 

९६. गाउँपाबलकाका मुख्य िजार केन्द्रहरुमा फोहोरमैला ब्यिस्थापनको लाबग फोहोर संकलन र 

ब्यिस्थापनको ब्यिस्था बमलाईने छ । वडा नं. ३ लाई  पलाबरकजन्य झोलारबहत नमुना वडा िनाउन  

वडा िररय सरसफाई सबमबतलाई प्रिावकारी िनाई कायाणन्वयन गररनेछ । 

९७. बवपद ब्यिस्थापन स्थानीय बनती २०७७ र बवपद जोस्तखम नू्यनीकरण तथा ब्यिस्थापन प्रबतकायण योजना 

२०७७ कायाणन्वयन गरीनेछ । स्थानीय बवपद जोस्तखम ब्यिस्थापन सबमबतलाई सबक्रय िनाई बजल्ला 

बिपद ब्यिस्थापन सबमबत र बवपद ब्यिस्थापनमा कायणरत साझेदार संस्थासँग आिश्यक समन्वय र 

सहकायण गरर बवपद प्रबतकायण प्रणाली प्रिावकारी िनाउन पुवण तयारीलाई प्रिावकारी िनाईनेछ । 

९८. बवपद ब्यिस्थापन कोष माफण त बवपद तथा जोस्तखमहरुिाट सृबजत संकटहरुको सामना गने र  बवपदमा 

परेकाहरुलाई तत्काल आिश्यक राहतको ब्यिस्था गररनेछ । प्रते्यक वडामा बिपद ब्यिस्थापन 

सबमबतलाई न्यनतम उद्दार र राहत सामािीहरुको ब्यिस्था गररनेछ । 

९९. गाउँपाबलकाको िौगबिणक निाङ्कन तयार गरर जोस्तखम संवेदनबशल िु-उपयोग योजना तयार गररनेछ 

। 

सुशासन तथा संस्थागत बवकास  

१००. नागरीक िडापत्र अध्यावबधक, सूचना प्रणालीलाई ब्यिस्तस्थत र पारदशी िनाउने, गुनासो सुनुवाई 

सम्बोधन गरी अबिलेख राखे्न ब्यिस्था गनण सूचना अबधकारी तथा गुनासो सुनुवाई अबधकारीलाई 

प्रिावकारी िनाईनेछ । 

१०१. गाउँपाबलकामा सूचना केन्द्र स्थापना गरी ऐन, बनयम, बनदेबशका, कायणबिबध र बनबतगत अबिलेख तथा 

तथ्यांकलाई ब्यिस्थापन गने र बवकास, प्रशासन, राजबनबत, कला, साबहत्य आबदका पुिकहरु ब्यिस्था 

गरर श्रोत केन्द्रको रुपमा बवकास गररनेछ । 

१०२. स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्यांकन कायण प्रबतिेदन अनुसार कायणयोजना कायाणन्वयन गरी 

संस्थागत क्षमता बवकास गने र स्वमुल्याङ्कन नबतजामा उले्लखबनय सुधार गने ब्यिस्था गररनेछ । साथै 

बवकास र प्रशासनलाई प्रिावकारी िनाउन गाउँपाबलका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासबकय अबधकृत तथा 

प्रमुख  प्रशासबकय अबधकृत र शाखा प्रमुखहरु बिच कायण सम्पादन सम्झौता गररनेछ। 

१०३. खररद प्रणालीलाई ब्यिस्तस्थत गनण खररद गुरु योजना र िाबषणक खररद योजना तयार गरी 

कायाणन्वयन गररनेछ । 

१०४. बिकास साँझेदार र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकायणलाई प्रिावकारी िनाउन समन्वय प्रिावकारी  

िनाउन चौमाबसक सबमक्षा गने ब्यिस्था गररनेछ र  अनुगमन सबमबतिाट सुपररवेक्षण र अनुगमन गने 

ब्यिस्था गररनेछ ।  

१०५. गाउँपाबलकाको ज्ञान तथा अबिलेख ब्यिस्थापनको लाबग प्रते्यक शाखाहरुले चौमाबसक/िाबषणक 

प्रगती सबमक्षा गरी प्रबतिेदन तयार गने र सािणजबनक गने ब्यिस्था गररनेछ । 
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१०६. उत्तरदायी स्थाबनय सरकार िनाउन सािणजबनक सुनुवाई र सामबजक पररक्षण  कायणक्रम संचालन  

र सावणजबनक पररक्षणलाई प्रिावकारी  कायाणन्वयन गररनेछ 

१०७. गाउँपाबलकाको बवबत्तय प्रणाली, ब्यिस्तस्थत, पारदबशण, बवबधसम्मत र प्रिावकारी िनाउन स्थाबनय 

तहको बवबत्तय  सुशासन जोस्तखम मूल्याङ्कन गने बनबत कायाणन्वयन गररनेछ । 

१०८. प्रते्यक शाखाहरुको संस्थागत सुदृबढकरण, जनप्रबतबनधी तथा कमणचारीहरुको क्षमता अबिवृद्दी गनण 

आवश्यक्ताहरु पबहचान गदै क्षमता बवकास योजना तयार गरी कायाणन्वयन गररनेछ । 

१०९. बकस्पाङ गाउँपाबलकाको आबथणक वषण २०७८/७९ को िाबषणक नीबत तथा कायणक्रमले  िाबषणक 

िजेटलाई मागण बनदेश गरी "बवकासको लाबग पुिायधार समृद्द बकस्पाङको आधार" िने्न दृबरकोण 

लाई मुतण र साथणक िनाउन महत्वपूणण हुने बिश्वास बलएको छु । यस िाबषणक नीबत तथा कायणक्रम 

प्रिावकारी  कायाणन्वयनको लाबग यस गाउँपाबलकामा उपलब्ध स्रोत साधनको समुबचत उपयोगिाट 

लक्ष हाबसल गनण समू्पणण गाउँिासी र सरोकारवालाहरुको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गदणछु । 

११०. आबथणक वषण २०७८/०७९ को  िाबषणक नीबत तथा कायणक्रम तयार गनण महत्वपुणण िुबमका बनवाणह गनुणहुने 

जनप्रबतबनबधहरु र गाउँपाबलकाका कमणचारीहरु साथै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा रचनात्मक सहयोग गने, 

राजनीबतक दल, बवकास साझेदार, उद्यमी ब्यिसायी, िुबद्दबजबव, पत्रकार, समाजसेवी, बकसान, मबहला 

तथा बवबिन्न पेशामा संलग्न शुिेचु्छकहरु प्रबत हाबदणक धन्यिाद प्रकट गदणछु । 

 

धन्यिाद!  


