
  भाननीम उऩाध्मऺ ज्मू,                  

  भाननीम सदस्म ज्मूहरु, 

गाउॉसबा सचिवारमका सचिव ज्मू, 

गाउॉसबा सचिवारम एवॊ कामाारमका सम्ऩूणा कभािायी एवॊ ऩत्रकायहरु,                 

 

1) सॊघीम रोकतान्त्त्रीक  गणतन्त्त्रात्भक शासनको आधायका रुऩभा यहेको स्थानीम सयकायको रुऩभा हपु्सेकोट  

गाउॉऩालरकारे आफ्नो स्थाऩनाका ददन देचि मस ऺेत्रका जनताको ईच्छा िाहना य  आकाॊऺाराई ऩयुा गना हयदभ 
कताव्मलनष्ठ क्रिमाचशर य प्रलतवद्ध यहेको महाॉहरु  सफैराई सवाक्रवददतै छ । जनताको अलबभत भापा त स्वतन्त्त्र 
लनवाािनको भाध्मभफाट मस  हपु्सेकोट गाउॉऩालरका सयकायको आलथाक वषा २०७६/०७७ को नीलत तथा कामािभ  

प्रस्ततु गना ऩाउॉदा गौयवाचन्त्वत भहससु गयेको छु ।                  

 

2) सॊघीम रोकतान्त्त्रीक  शासन व्मवस्थाको स्थाऩनाभा जीवन वलरदान गनुाहनुे सम्ऩूणा ऻात अऻात अभय  शक्रहत प्रलत 
बावऩेण श्रद्धाञ्जरी अऩाण गदाछु । शक्रहद वेऩत्ता य घाईते ऩरयवाय  प्रलत उच्ि सम्भान प्रकट गदै घाईतेको चशघ्र 
स्वास््म राबको काभना गदाछु ।                 

 

3) रोकताचन्त्त्रक भूल्म  भान्त्मता, भौलरक अलधकाय , भानव अलधकाय , वालरग भतालधकाय , ऩूणा प्रसे स्वतन्त्त्रता , आवलधक 
लनवाािन य क्रवलधको शासन प्रलत हपु्सेकोट गाउॉऩालरका ऩूणा प्रलतवद्ध यही  स्थानीम तहको हक , कताव्म सॊयऺण य 
उऩमोग सम्फन्त्धभा सदा दृढ सॊकचल्ऩत छ ।                 

 

4) सभाजभा यहेका सफै  प्रकायका क्रवबेद , वचितीकयण य असक्रहष्णतुाको अन्त्त्म गदै याज्मको शासन य क्रवकासको  

अवसयफाट वचितीभा ऩायेका य ऩारयएका वगा , सभदुाम, जाती ऺेत्र य लरङ्गराई  साशनको भूर प्रवाहभा ल्माउन 
हपु्सेकोट स्थानीम सयकाय सधै सिेत य अग्रसय यहनेछ ।                 

 5) हपु्सेकोटवासी सम्ऩूणा दददी वैनी तथा दाज ुबाईहरु महाॉहरुको िाहना , आकाॊऺा य वास्तक्रवक  आवश्मकताराई 
सम्वोधन गना हाभीराई उऩरब्ध स्रोत साधनको भहत्तभ उऩमोग गदै मस  ऺेत्रको सवााङ्गीण क्रवकासभा हपु्सेकोट 
गाउॉऩालरका सदा प्रलतवद्ध यहेकोछ । मस  अलबमानभा क्रवकासका आवश्मकता ऩूलता गना हाभीरे सॊघीम सयकाय , 

प्रादेचशक सयकाय , नीचज ऺेत्र , नागरयक सभाज , गैय सयकायी सॊघ सॊस्था तथा लनकामहरु सॉग आवश्मक  सहकामा 
सहरगानी य सहकायीको भूल्म भान्त्मताराई आत्भसात गदै अगाडी फढी यहेका छौं  । मस िभभा िार ुआ.व. भा 
हाभीरे हाॉलसर गयेका केही भहत्वऩूणा उऩरब्धीहरु राई मस सम्भानीत गाउॉसबाभा प्रस्ततु गना िाहन्त्छु । 

 

   िार ुआलथाक वषाभा सम्ऩन्न बएका भहत्ऩूणा उऩरब्धीहरु : 

1) मस गाउॉऩालरका लबत्रका क्रवलबन्न वडाभा ६२०० लभ . फाटो असाय भसान्त्त सम्भ कारोऩते्र गयी सम्ऩन्न हनुे िभभा 
यहेकोछ । मस आलथाक वषाभा ग्राबेर सडक लनभााण १७ क्रक .लभ. सम्ऩन्न बएको छ बने भाटे सडक २३ क्रक .लभ., 
लसॊिाई कुरो लनभााण य भभात २ क्रक.लभ., कल्बटा लनभााण ३ वटा, िानेऩानी टॊकी लनभााण तथा ऩानी क्रवतयण ९ वटा, 
साईड वार ११ क्रक.लभ. सम्ऩन्न बएको छ। 

  

 

 

               



2) गाउॉऩालरकाको प्रत्मेक वडाभा फाटा-घाटा, कल्बटा, लसॊिाई कुरो, स्कूर, िानेऩानी मोजनाहरु द्रतु गलतभा सॊिारनभा 
यही सम्ऩन्नताको सॊघायभा यहेका छन ्। 

3) िार ुआ .व. भा क्रवकास लनभााण प्रक्रिमाभा जनताको सहबालगता य अग्रसयता भापा त आफ्नो अऩनत्व भहशसु गने 
कामारे हाभीराई प्रयेणा लभरेको छ । 

4) ऩहाडी ऺेत्रको क्रवकासको गलतराई लतव्रता ददन जाऩडाॉडादेचि भयुरीिोरा हुॉदै ऩाल्ऩा लनस्दी जोड्ने सडकको ट्रमाक 
ऩूया बएको छ बने क्रवलबन्न वडाहरुराई जोड्ने दईु वटा पुट ट्रस व्रीज य िाय वटा झोरङु्गे ऩरु लनभााण बई सम्ऩन्न 
हनुे अवस्थाभा छन ्। 

5) फाहनु िौऩायी देचि यलभते हुॉदै साकीडाॉडा लनस्दी जोड्ने फाटोको ट्रमाक ऩयुा गरयएको छ । 

6) हपु्सेकोट गाउॉऩालरकाका क्रवलबन्न वडाहरुराई जोड्ने पुट टे्रस ट्रस क्रव्रज दईु वटा , १ वटा झोरङु्गे ऩरु लनभााण 
सम्ऩन्न बएको, दईु वटा पुट टे्रस ट्रस क्रव्रज य तीन वटा झोरङु्गे ऩरु लनभााणालधन अवस्था बएको । 

7) उज्मारो हपु्सेकोट अलबमानराई ऩणुाता ददन ग्रालभण ऺेत्रभा क्रवद्यतुीकयणको िभराई तीव्रता दददै वडा नॊ . २ को 
भोहनडाॉडा हुॉदै वडा नॊ . ६ को भौराथय , वडा नॊ . ४ को याभकोट हुॉदै वोझाऩोियी सम्भ क्रवद्यतु ऩमुााउने िभ जायी 
छ बने हपु्सेकोटराई ऩूणा रुऩभा ऩूणा रुऩभा उज्मारो गाउॉऩालरका घोषणा गने गयी मस वषा ऩलन उच्ि 
प्राथलभकताभा यािी क्रवद्यतुीकयण कामाराई लनयन्त्तयता ददईएको छ ।  

8) वडा नॊ. ४ को याभकोट, फोझाऩोियी सम्भ क्रवद्यतु ऩोर गाडेय क्रवद्यतुीकयण कामा अगाडी फढाईएकोछ । 

9) शहयी िानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना अन्त्तगात सॊिारन हनु रागेको देउयारी सोतीिोरा िानेऩानी तथा 
सयसपाई उऩबोक्ता सॊस्था भापा त स्वच्छ िानेऩानीको रालग लड .क्रऩ.आय. सम्ऩन्न बई मोजना कामाान्त्वमनभा आई 
सकेकोछ । 

10) वडा नॊ. ४ को भालथल्रो रुम्सी िानेऩानी आमोजना सम्ऩन्न बई स्थानीम जनसहबालगताराई क्रऩउने ऩानीको व्मवस्था 
गरयएकोछ । 

11) वडा नॊ. ४ को लनउयेनी िानेऩानी आमोजना लरचफ्टङ्ग गयी जनताहरुराई क्रऩउने ऩानीको व्मवस्था गरयएकोछ । 

12) क्रऩऩरडाॉडा, साडाबञ्ज्माङ्ग, क्रवरुिका , जाऩडाॉडा, िऩाहा, सटकुन रगामतका क्रवलबन्न स्थानहरुभा स्थानीम जनताहरु 
राबाचन्त्वत हनुे गयी िानेऩानी मोजनाहरु सम्ऩन्न गरयएकोछ । 

13) जगुेऩानीभा लडऩ वोरयङ्ग सॊिारन गयी जनताहरुराई िानेऩानी तथा लसॊिाई सकु्रवधा उऩरब्ध गयाईएकोछ । 

14) हपु्सेकोट गाउॉऩालरका बयी ऩश ुस्वास््म य ऩश ुक्रवकासराई टेवा ऩमुााउन ऩश ुक्रवभा कामािभ सॊिारन गयी सम्ऩन्न 
गरयएकोछ । 

15) जनुेक्रटक योग सम्फचन्त्ध क्रवद्यारम चशऺा कामािभ सॊिारन गयी क्रवद्याथॉहरुभा ऩशफुाट भालनसभा सने योगको 
सम्फन्त्धभा जनिेतना भूरक कामािभ सॊिारन बएका छन ्। 

16) ग्राभीण ऩश ुस्वास््म कामाकताा तालरभ सम्ऩन्न गयी गाउॉका अस्वस्थ ऩश ुऩशहुरुराई सहज उऩिायको व्मवस्था 
लभराईएको छ । 

17) लन्शलु्क ऩश ुस्वास््म चशक्रवय एवॊ ऩश ुिोऩ कामािभ सॊिारन गयी गाउॉऩालरकाभा ऩशऩुारक क्रकसानहरुराई 
ऩशऩुारन तपा  आकक्रषात गरयएकोछ । 

18) घाॉसको क्रवउ तथा वेनाा क्रवतयण कामािभको भाध्मभफाट सहज रुऩभा घाॉस उऩरब्ध गयाई क्रकसानहरुराई ऩशऩुारन 



तपा  आकक्रषात गरयएकोछ । 

19) न्त्मामीक सलभलतराई गाउॉऩालरकाभा दताा बएका ४७ वटा भदु्दाहरु भेरलभराऩ गयी क्रकनाया रगाईएको छ । 
भेरलभराऩकतााराई सात ददने आधायबतू तालरभ प्रदान गरयएकोछ ।  

20) स्थानीम सयकाय सॊिारन ऐन २०७४ का क्रवषशेताका क्रवषमभा अन्त्तयक्रिमा कामािभ प्रदान गरयएकोछ ।  

21) क्रकशोयीहरुराई भक्रहनावायी चशऺा एवॊ भक्रहनावायी हुॉदा प्रमोग गने प्माड क्रवतयण गरयएकोछ ।  

22) वारक्रववाह न्त्मूनीकयण सम्फचन्त्ध अलबभिुीकयण कामािभ सम्ऩन्न गयीएको छ बने वारक्रववाह न्त्मूनीकयणको रालग 
प्राथलभकताभा यािी कामािभ सॊिारन गने व्मवस्थाराई लनयन्त्तयता ददईएकोछ ।  

23) सतु्केयी आभा ऩोक्रषरो िाना कामािभ भापा त २९५ जना सतु्केयी भक्रहरा राबाचन्त्वत बएका छन ्।  

24) सनुौरो १००० ददनका आभा तथा क्रकशोयीहरुराई कयेसावायी व्मवस्थाऩन , कुियुा ऩारन एवॊ िानेऩानी शदु्धीकयण 
सम्फचन्त्ध तालरभ सम्ऩन्न गरयएको छ ।मसफाट २१८ जना गबावती , सतु्केयी तथा क्रकशोयीहरु राबाचन्त्वत बएका छन ्
। 

25) प्रमास गये ऩरयवतान सम्बव छ बन्ने भान्त्मताराई स्थाक्रऩत गना शैचऺक प्रणारीराई चजम्भेवाय , नलतजाभिुी, ऩायदशॉ य 
उत्तयदामी फनाउने िभरे लनयन्त्तयता ऩाएको छ । 

26) स्थानीम चशऺा ऐन लनभााण गयी सीऩभूरक , गणुस्तयीम चशऺाको प्रत्माबतूी ददराउने क्रवषमराई प्राथलभकता ददईएकोछ 
।  

27) वारकऺा चशचऺकाहरुराई भन्त्टेश्वयी लसकाई तालरभ प्रदान गयी स -साना वारवालरकाहरुराई लसकाईभा उत्प्ररेयत 
गरयएकोछ । 

28) क्रवद्यारमहरुभा क्रवद्यतुीम हाचजयी जडान गयी चशऺकहरुराई लनमलभत गयाई क्रवद्यारम चशऺाभा सधुाय गने प्रमासको 
थारनी बएकोछ । 

29) क्रवद्याथॉहरुको लसकाई उऩरब्धीभा वकृ्रद्ध गना साभाचजक य नैलतक चशऺा क्रवषमराई लनजी तथा सभानदुामीक 
क्रवद्यारमभा नेऩारी भाध्मभफाट अध्माऩन गने व्मवस्थाराई अलनवामा गरयएकोछ। 

30) क्रवद्यारम गाभ्ने कामािभ शरुुवात गयी गणुस्तयीम चशऺाको वातावयण लसजाना गना शैचऺक ऺेत्र क्रवकासराई उच्ि 
प्राथलभकताभा यािी मस सम्फचन्त्ध तालरभ सम्भेरन य अन्त्तयक्रिमाराई तीव्रता ददईएकोछ । 

31) क्रवलबन्न क्रवद्यारमहरुभा ICT ल्माव, ऩसु्तकारम व्मवस्थाऩन तथा बवन लनभााणका आमोजना सम्ऩन्न बएका छन ्।  

32) चशऺकहरुराई सकायात्भक सोंि तथा उत्प्रयेणा जगाउन शैचऺक सम्भेरन सॊिारन गरयएकोछ बने आगाभी वषा ऩलन 
मस प्रकृतीका कामािभराई लनयन्त्तयता ददईएको छ । 

33) बकुम्ऩ ऩनुलनाभााण अन्त्तगात १३९ बकुम्ऩ क्रऩडीत भध्मे १०९ जना बकुम्ऩ क्रऩडीतरे तीन रािका दयरे यकभ लरई 
लनजी आवास लनभााण सम्ऩन्न गरयएकोछ । 

34) दईु वटा भाध्मलभक क्रवद्यारमभा ४-४ कोठे बवन लनभााण सम्ऩन्न गरयएकोछ । बने १० वटा क्रवद्यारमहरुभा बकुम्ऩ 
ऩनुलनाभााण अन्त्तगात शौिारम लनभााण कामा सम्ऩन्न हनुे िभभा छन ्। 

35) व्मवसामीक तयकायी क्रवकास आमोजना तपा  ५० प्रलतशत अनदुानभा ११० जना कृषकराई तयकायी वीउ क्रवतयण 
गयएको छ बने ५० प्रलतशत अनदुानभा प्राक्रिक भचल्िङ्ग २९ जना कृषकराई य प्राक्रिक हाउस ९ जना 
कृषकराई क्रवतयण गरयएको छ । 



36) कृक्रष माचन्त्त्रकीकयण कामािभ अन्त्तगात ५० प्रलतशत अनदुानभा क्रवलबन्न मन्त्त्रहरु २७० जना क्रकसानराई क्रवतयण 
गरयएको छ । 

37) व्मवसामीक आर ुक्रवकास आमोजनाफाट ५० प्रलतशत अनदुानभा ७४७ जना क्रकसानराई १८ टन आरकुो वीउ 
क्रवतयण गरयएको छ बने ११२ जना कृषकहरुराई च्माउ वीउ य ऩोलरप्माक क्रवतयण गरयएको छ ।  

38) रैंक्रङ्गक क्रहॊसा क्रवरुद्ध क्रवलबन्न कामािभहरु सॊिारन गरयएको छ । ज्मेष्ठ नागरयक तथा अऩाङ्गहरुको रालग ऩरयिम -

ऩत्र क्रवतयण गरयएको छ । मसै गयी गाउॉऩालरका स्तयीम ज्मेष्ठ नागरयक सॊघको ऩलन गठन गरयएको छ । 
वारवालरका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भालथ हनुे दवु्मावहायका क्रवरुद्ध सिेतना कामािभ सॊिारन गरयएको छ । 

 

   

भाननीम सदस्महरु,                 

 हपु्सेकोट सयकायरे क्रवगतका वषाहरुभा हाॉलसर गयेको उऩरब्धी य अनबुवका आधायभा आगाभी आलथाक  वषाको सयकायको 
नीलत तथा कामािभ मस सम्भानीत गाउॉसबा सभऺ प्रस्ततु गना िाहन्त्छु ।                 

 
              

               

       चशऺा : ( अध्मऺ क्रवधारम सधुाय कामािभ राग ुगरयनेछ ) 
 

                  

 
1) शैचऺक गणुस्तय वकृ्रद्ध गयी  सवासरुब य व्मवहारयक चशऺा प्रदान गना बौगोलरक अवचस्थती जनशचक्तको उऩरब्धता य  क्रवद्याथॉ 

सॊख्माको अनऩुात लभराउन क्रवद्यारमहरु गाभ्ने कामाको थारनी गरयनेछ । 
                

 

2) नभनुा आवासीम लफधारम स्थाऩनाथा ऩूवााधाय लनभााण कामाको थारनी गना आवस्मक फजेटको व्मवस्था लभराएको छु ।  

                

 
3) सफै क्रवद्यारमहरुभा प्रक्रवलधभैत्री  गणुस्तयीम चशऺाको सलुनचित गने कामाको थारनी गना प्रत्मेक क्रवद्यारमभा  स्भाटा क्रास रुभको 

स्थाऩना गना वजेटको व्मवस्था लभराईनेछ । 
                

 
4) क्रवद्यारम जाने उभेयभा वारवालरकाहरुराई क्रवद्यारम ऩमुााउने तथा क्रटकाउने उद्देश्म हाॉलसर गयी क्रवद्याथॉ  बनाा दय वकृ्रद्ध गना तथा 

कऺा छाड्ने दयभा कभी ल्माउन वारवालरकाभा देचिएको  ऩोषणको आवश्मकता ऩूलता गना ददवा िाजा कामािभ राग ुनबएका 
क्रवद्यारमभा ददवा िाजा कामािभ राग ुगरयनेछ । 

                

 
5) प्र.अ., चशऺक कभािायीहरुको  ऺभता क्रवकास गयी गणुस्तयीम चशऺा प्रदान गने वातावयण लभराउन तहगत , क्रवषमगत य ऺेत्रगत 

तालरभ सॊिारन गरयनेछ । 
                

 6) हपु्सेकोट गाउॉऩालरकाको आलथाक साभाचजक रुऩान्त्तयण गयी सवााक्रङ्गण क्रवकासका रक्ष्म हाॉलसर गना शैचऺक ऺेत्रको क्रवकासको ऩूवा 
शताको रुऩभा यहेको मथाथाताराई आत्भसात गदै गणुस्तयीम चशऺा  प्राप्तीराई सलुनचित गना उत्कृि नलतजा हाॉलसर गने क्रवद्यारम , 

प्र.अ., चशऺक तथा क्रवद्याथॉहरुराई तहगत य क्रवषमगत आधायभा ऩयुस्कृत गना क्रवलबन्न  प्रोत्साहनका कामािभ (प्रभाण-ऩत्र सक्रहत 
यकभ, गोल्ड भेडर) को व्मवस्थाको थारनी गरयनेछ ।                 



 
7) क्रवद्यारमहरुको सयसपाईको अवस्थाभा  टेवा ऩमुााउन क्रवशेषगयी शौिारमको अवस्थाभा सधुाय गना हयेक क्रवद्यारमभा क्रवद्यारम  

शौिारम सधुाय आमोजनाको शरुुवात गयेको छु । 
                

  
                  

  
                  

     स्वास््म तथा ऩोषण                

 
1) सतु्केयी आभाको  स्वास्थ तथा ऩोषणको व्मवस्थाराई व्मवचस्थत गना प्रोत्साहन स्वरुऩ हयेक सतु्केयी  आभाराई प्रदान गरयदै 

आएको यकभ उऩरब्ध गयाउन सतु्केयी आभा ऩोक्रषरो िाना कामािभराई लनयन्त्तयता ददएको छु ।                 

 
2) ऩूणा िोऩमकु्त गाउॉऩालरकाको उद्देश्म हाॉलसर गना सॊिारनभा यहेका स्वास््म सॊस्थाका अलतरयक्त वाह्य िोऩकेन्त्द्र सॊिारनको रालग 

सदुृढीकयण गना आवश्मक वजेटको व्मवस्था गयेको छु ।                 

   

                 

     िानेऩानी तथा सयसपाई                

 
1) गाउॉऩालरका बयी स्वच्छ  य सवासरुब िानेऩानीको आऩूलताको व्मवस्थाराई सलुनचित गना शहयी िानेऩानी  आमोजना राग ु

नबएका वडाहरुभा िानेऩानी आमोजना सॊिारन गना आवश्मक वजेटको व्मवस्था  गयेको छु ।                 

 
2) गाउॉऩालरका बयी सयसपाईको व्मवस्थाराई अझ व्मवचस्थत गना सयसपाई सम्फचन्त्ध साभाग्रीहरुको क्रवतयणको  शरुुवात गयेको 

छु ।                 

      मवुा तथा िेरकुद                

 
1) ऩयम्ऩयागत ऩेशा य व्मवसामको प्रवद्धन तथा व्मावसाक्रमकयणको रालग मवुाराई प्रोत्साहन गने कामािभको थारनी गरयनेछ ।   

              

 

2) साभाचजक कुयीलत , अन्त्धलफस्वास य  असभानता लफरुद्ध मवुा ऩरयिालरत नबए सम्भ साभाचजक क्रवकास असम्बव छ बन्ने भभाराई  

फझेुय मस सम्फचन्त्ध कामािभ सॊिारनभा मूवाहरुराई ऩरयिारन गने व्मवस्था लभराएको छु । 
  

              

 

3) वाक्रषाक रुऩभा गाउॉऩालरका स्तयीम िेर सॊिारन तथा अन्त्म यिनात्भक कामािभ सॊिारनाथा आवश्मक वजेट क्रवलनमोजन गदै मूवा 
क्रवहरुराई िेरकुद साभाग्री क्रवतयण गने कामाको थारनी गयेको छु । 

  

              

  
                  

        रैंलगक सभानता य भक्रहरा सशक्तीकयण                

 

1) क्रऩछलडएका तथा क्रवऩन्न भक्रहराहरुको  आलथाक सशचक्तकयण एवॊ चजक्रवकोऩाजान सधुायको रालग आम आजान , ऺभता क्रवकास  

कामािभ सॊिारन गना आवश्मक वजेटको व्मवस्था गयेको छु । 
                



 

2) भक्रहरा क्रहॊसा क्रवरुद्ध मस गाउॉऩालरकारे शनु्त्म सहनचशरताको नीलत अवरम्वन गदै रैंलगक क्रहॊसा लनगयानी सभूह गठन, ऩरयिारन य 
क्रहॊसा क्रऩलडतका रालग याहत तथा ऩनुस्थााऩना कोष स्थाऩना गना आवश्मक प्रवन्त्ध लभराएको छु । 

                

 

3) मवुा मवुतीहरुराई प्राक्रवलधक  चशऺाका क्रवलबन्न तालरभ प्रदान गना वह ुऺेत्रीम य वह ुआमालभक क्रवकास  कामािभराई लनयन्त्तयता 
ददएको छु । 

                

  
                  

     फारफालरका तथा फारभैत्री कामािभ    
              

 1) वार क्रववाह, वारश्रभ, वारवालरका क्रवरुद्धको क्रहॊसा, वार मौन दवु्मावहाय, वारवालरकाको फेिक्रविन सम्फचन्त्ध काननुी प्रावधानका 
क्रवषमभा क्रवद्यारम चशऺाको ऩाठ्यिभको रुऩभा नैलतक चशऺा  क्रवषम सभावेश गयेकोछु । साथै वार क्रव , वार सभूह, क्रकशोय 
क्रकशोयीको सभूह जस्था सॊस्थाहरु क्रवद्यारम तथा सभदुामभा क्रवस्ताय गयी वार अलधकाय सलुनचित गना सिेतना  कामािभ सॊिारन 
गयी लछटै्ट हपु्सेकोट गाउॉऩालरकाराई वारभैत्री गाउॉऩालरकाको रुऩभा रुऩान्त्तयण गने गयी आवश्मक वजेट तथा मोजनाको प्रवन्त्ध 
लभराएको छु ।                 

  
                  

      जेष्ठ नागरयक तथा पयक ऺभता बएका व्मचक्त  
                

 
1) जेष्ठ नागरयकको ऻान, लसऩ य अनबुफराई उऩमोग गना अन्त्तयऩसु्ता लसऩ हस्तान्त्तयण, छरपर य अन्त्तयक्रिमा कामािभका साथभा 

ज्मेष्ठ नागरयक सम्भानको रालग वजेटको प्रवन्त्ध लभराएको छु ।                   

 

2) पयक ऺभता बएका  व्मचक्त प्रलत गरयने क्रवलबन्न प्रकायको अन्त्धक्रवश्वास तथा कुरयती लनमन्त्त्रण य  लनयाकयण गदै पयक ऺभता 
बएका व्मचक्तहरुका रालग गभनचशरता प्रक्रवलध य आम आजान  सम्फचन्त्ध क्रवलबन्न कामािभ सॊिारनको व्मवस्थाराई सलुनचित 
गयेको छु ।                 

          
 

        ऩूवााधाय  क्रवकास                

 1) गाउॉऩालरकाको केन्त्द्र  सलुनचित बई सकेको अवस्थाभा लछटो छरयतो य प्रबावकायी सेवा प्रवाहराई टेवा  ऩमुााउनराई 
गाउॉऩालरकाको बवन लनभााण कामाको शरुुवात गना Sead money को रुऩभा केही यकभको प्रवन्त्ध लभराएको छु । 

                

 2) गाउॉऩालरकाको ऩहाडी य  तयाई ऺेत्रराई एकाकाय गदै आलथाक साभाचजक रुऩान्त्तयणको अलबमानभा सफै ऺेत्र  गाउॉ य वस्तीराई 
गाउॉऩालरकाको केन्त्द्रसॉग जोड्दै ऩवुा ऩचिभ याजभागा सम्भको  सेवा य ऩहुॉिको अवस्थाराई सलुनचित गना ६ वठै वडाहरु जोलडने 
गयी हपु्सेकोट ििऩथ लनभााण कामाको थारनी गना ४ कयोड यकभको व्मवस्था लभराएको छु ।                 



 
3) लगरुवायी िोराभा  जनताहरुको आवत जावतराई सहज फनाई त्मस ऺेत्रका जनताहरुको आलथाक साभाचजक  क्रवकासका 

क्रिमाकराऩहरुराई द्रतुता प्रदान गना आवश्मक ऩने ऩाईऩ ऩरुको लनभााण  कामाराई तरुुन्त्त शरुु गना आवश्मक वजेटको प्रवन्त्ध 
लभराएको छु ।                 

 4) हपु्सेकोटवासी दाजबुाई  तथा दददी वैनीहरुराई वत्तीको अध्मायो भनुी फस्न वाध्म हनु ुऩयेको असहजताराई  लनयाकयण गना 
उज्मारो हपु्सेकोट कामािभ अन्त्तगात आवश्मक यकभको व्मवस्था  लभराएको छु ।                 

 
5) बौगोलरक अवचस्थतीका कायण क्रवकासका क्रिमाकराऩराई एक्रककृत गने अलबमानभा आई ऩयेका असाभन्त्जस्मताराई  सभाधान गदै 

जनताराई आवश्मक ऩने सम्ऩूणा सावाजलनक सेवा य क्रवकास लनभााणको  अलधकाय तथा अवसयराई सलुनचित गना  हपु्सेकोट 
गाउॉऩालरका एक्रककृत नभनुा वस्ती क्रवकास कामािभ  को शरुवात गना  आवश्मक यकभको क्रवलनमोजन गयेको छु । मस कामा 
भापा त त्मस ऺेत्रराई ऩमाटक्रकम ऺेत्रको रुऩभा सभेत क्रवकास गने गयी थऩ आवश्मक वजेटको प्रवन्त्ध लभराएको छु ।                  

 
6) गाउॉऩालरकाको केन्त्द्र झ्मारफासराई ऩूवा ऩचिभ याजभागाको ४० क्रकरोको क्रवन्त्द ुसम्भ जोड्न सम्भेनी  झ्मारफास फीिको सडक 

स्तयोन्नती गना आवश्मक यकभको व्मवस्था गयेको छु ।                 

 
7) वेरवा देचि वडा कामाारम जोड्ने गयी ऩत्थयिोराभा ऩरु लनभााण गयी जनताको सहज आवत जावतराई सहज फनाउन आवश्मक 

वजेटको प्रवन्त्ध लभराएको छु ।                 

 8) ऩूवााधाय ऺेत्रको  क्रवकासराई गलत प्रदान गना य मस कामाभा जनताको आवश्मकता ईच्छा य आकाॊऺा  सम्वोधन होस ्बन्ने 
सॊघीमताको भूर भभाराई आत्भसात गदै वडा स्तयफाट ऩूवााधाय  क्रवकासका आमोजना सम्ऩन्न गना हयेक वाडाहरुराई क्रवकासका 
सूिक तथा आलथाक , साभाचजक एवॊ बौगोलरक सूिक सभेतराई आधाय भानी क्रवकासका सफै आमाभहरुराई सभेट्न ४ कयोड 
वजेट वाडाहरु भापा त मोजना सम्ऩन्न गने प्रवन्त्ध लभराएको छु । 

9) हपु्सेकोट ४ को वाकोट, बारेढुॊगाभा सडक स्तय उन्नलत य िानेऩानीको व्मवस्थाका रालग आवश्मक कामाको थारनी गरयनेछ 
। 

10) लगरुवायी िोराभा फहउुद्देश्मीम ड्याभ फनाइ मस ऺेत्रको रालग आवश्मक हनुे लसिाई य लफधतु उत्ऩादन गरय क्रवतयण गने 
व्मवस्थाको थारनी लभराइने छ ।                 

        

 

          आलथाक क्रवकास                

 1) हपु्सेकोट गाउॉऩालरकाको प्राकृलतक सनु्त्दयता य भनोयभ स्थरहरुको अवरोकनराई व्मवचस्थत गदै  मस ऺेत्रको ऩमाा ऩमाटन , जर 
ऩमाटन, िेर ऩमाटन, सॊस्कृती ऩमाटनराई सलुनचित गने उद्देश्मरे रुद्रऩयुको गोरऩोियी शाचन्त्त वाक्रटका ऩमाटन ऺेत्र व्मवस्थाऩनको 
रालग आवश्मक वजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

                

 2) कृक्रष ऺेत्रको क्रवकास  भापा त मस ऺेत्रको आलथाक साभाचजक क्रवकासभा यहेको अलधकतभ ्क्रहस्साराई  सवु्मवचस्थत गना कृक्रष 
वस्तकुो उत्ऩादन बण्डायण य वजायीकयणराई टेवा ऩमुााउन  आवश्मक वजेटको व्मवस्था लभराएको छु । 

                

 3) कृक्रष ऺेत्रको क्रवकासभा सहकायीभा आधारयत कपी क्रवकास एक्रककृत तयकायी िेती तथा क्रवलबन्न गाउॉ य  वस्तीहरुराई कृक्रषजन्त्म 
वस्तकुो उत्ऩादनका आधायभा ऩकेट ऺेत्र घोषणा गने गयी कामािभ सॊिारन गना आवश्मक प्रवन्त्ध लभराएको छु । 

                



 4) उच्ि भूल्मवारीहरु जस्तै कागती िेती, वषे परपूर िेती, च्माउ िेती, अदवुा िेतीको व्मवसामीकणको रालग क्रवरुवा, वीउ, भर, 

शकु्ष्भ तत्व तथा अन्त्म आवश्मक साभाग्रीहरुको व्मवस्था  लभराईनेछ । मसका साथै ऻान लसऩ प्रक्रवलधको रालग तालरभ 
कामािभहरु तजुाभा गरयनेछ । 

                

 5) सभग्र कृक्रष ऺेत्रको  उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्वभा वकृ्रद्धका साथै लसॊचित ऺेत्रपर क्रवस्तायका रालग सतह  प्रणारीभा आधारयत नहय 
कुरो लनभााण भभात सम्बाय य लसॊिाईको रालग प्राक्रिक  ऩोियी लनभााण एवॊ बलूभगत जरस्रोत लसॊिाईका रालग वोरयङ्ग लनभााण गयी 
लसॊिाई प्रणारीको क्रवकास गरयनेछ । 

                

 6) वढ्दो वातावयणीम  प्रदषुण य भानक्रवम स्वास््मराई भध्मनजय याख्दै यासामनीक भर क्रवषादीको प्रमोगराई  न्त्मूनीकयण गना 
प्राङ्गायीक िेतीभा क्रवशेष जोड ददईनेछ । मसका रालग प्राङ्गायीक भर  जैक्रवक क्रवषादी य प्राङ्गायीक तयकायी िेतीको रालग 
आवश्मक वजेटको व्मवस्था लभराईनेछ । 

                

 7) ऩश ुक्रवकास ऺेत्रभा  ऩश ुआनवुॊशीक सॊयऺण , ऩशऩुॊऺी वधशारा व्मवस्थाऩनराई व्मवचस्थत गदै हाम्रो  गाउॉऩालरकाको सवााक्रङ्गण 
क्रवकासभा ऩश ुक्रवकास ऺेत्रको मोगदानभा वकृ्रद्ध गना आवश्मक वजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

                

 8) हाम्रो गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र उद्योग य  वाचणज्म ऺेत्रको प्रवद्धान गने उद्देश्मरे सम्ऩूणा औद्योलगक य वाचणज्म  ऺेत्रका गलतक्रवधी 
एक्रककृत गना आगाभी वषा हपु्सेकोट भहोत्सव सॊिारन गना आवश्मक वजेटको प्रवन्त्ध लभराएको छु ।                 

 

9) हाम्रो गाउॉऩालरकाको आलथाक साभाचजक रुऩान्त्तयणका क्रिमाकराऩराई गलत प्रदान गना आवश्मक हनुे आधायबतू  ऺेत्रगत ऩूवााधाय 
लनभााण गना ऩक्रहिान बएका गौयवका आमोजनाहरुभा रगानी य सहकामा गना सम्ऩूणा स्थानीम तह, प्रदेश सयकाय, सॊघीम सयकाय, 

वैदेचशक लनमोग, लनजी ऺेत्र य गैय सयकायी ऺेत्रका रगानीकतााहरुराई आह्वान गना मस आ.व. भा  रगानी सम्भेरन गने 
आवश्मक प्रवन्त्ध लभराएको छु ।                 

 10) हाम्रो गाउॉऩालरकाको क्रवलबन्न वस्ती तथा टोरहरुभा आवश्मक बएका लसॊिाई कुरो य नहयहरुराई व्मवचस्थत गना वाडाहरु भापा त 
आमोजना सॊिारन गने गयी आवश्मक व्मवस्था लभराएको छु । 

11) बलूभसधुाय कामािभ राग ुगयी मस सम्फचन्त्ध सभस्मा सभाधान गने लफषमको थारनी गरयने छ ।                 

  
                  

       वन, वातावयण तथा क्रवऩद व्मवस्थाऩन  
              

 
1) वन, वातावयण सॊयऺण य हरयमारी प्रवद्धान गना हाम्रो ऺेत्रका उच्ि स्तयका ऩहाडहरुभा रारीगुॉयास  योऩण गना एक क्रवद्याथॉ एक 

रारीगुॉयास कामािभ सॊिारन गना आवश्मक वजेट क्रवलनमोजन गने प्रवन्त्ध लभराएको छु ।                 

 
2) गाउॉऩालरकाभा प्राक्रिक भकु्त हपु्सेकोट कामािभ सॊिारन गयी ऩमाावयण सॊयऺणराई टेवा ऩमुााउन आवश्मक वजेटको व्मवस्था 

लभराएको छु ।                 

 3) गाउॉऩालरकाका क्रवलबन्न  िोरा य नदी कटानका कायण क्रवऩदभा ऩयेका तथा अन्त्म कायणरे आईऩने क्रवऩदराई व्मवचस्थत  गना 
गाउॉऩालरकाभा क्रवऩद व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩनाको रालग आवश्मक वजेटको व्मवस्था  लभराएको छु। 

                



 
4) िोरा नदीहरुको कटानका  कायण सजृना बएको सभस्मा सभाधानाथा  हपु्सेकोट तटवन्त्ध कामािभ सॊिारनको व्मवस्था लभराएको 

छु ।                 

 
5) क्रवऩद व्मवस्थाऩनको कामाराई व्मवचस्थत गना वाडा स्तयफाट सभेत क्रवलबन्न कामािभ सॊिारन हनुे व्मवस्थाराई लनयन्त्तयता ददएको 

छु ।                 

 

                    सस्थागत क्रवकास                

 

1) सूिना प्रक्रवलधको ऺेत्रभा बएको द्रतुतय क्रवकासको गलतराई हाम्रो गाउॉऩालरकाको सेवा प्रवाह य क्रवकास  लनभााणको क्रिमाकराऩराई 
वाडा केन्त्द्र, क्रवद्यारम, स्वास््म सॊस्था देचि  गाउॉऩालरकाको केन्त्द्र सम्भ जोड्ने प्रक्रवलध क्रवकास गना intranet को क्रवकास, Office 

Automation क्रवलबन्न Software को प्रमोगराई सलुनचित गना आवश्मक प्रवन्त्ध लभराएको छु ।                 

 
2) हाम्रो गाउॉऩालरका  स्तयफाट बक्रवष्मभा सॊिारन हनु सक्ने गौयवका आमोजनाहरुको ऩक्रहिान गयी सॊिारनको  व्मवस्था शरुु गना 

आवश्मक हनुे DPR, IEE, EIA गने कामाको रालग आवश्मक व्मवस्था गयेको छु ।                 

 3) सॊघीम सयकाय , प्रादेचशक सयकाय , क्रवदेशी सयकाय तथा सॊघ सॊस्थाहरुको सहरगानी सहकामाभा सॊिारन  हनुे आमोजनाहरुको 
सम्ऩन्नताको रालग आवश्मक प्रवन्त्ध लभराएको छु ।                 

 4) सावाजलनक सेवा प्रवाह य क्रवकास लनभााणको क्रिमाकराऩहरुराई जनभिुी, नलतजाभिुी, ऩायदशॉ य उत्तयदामीऩूणा फनाउॉदै जनताराई 
आलथाक, साभाचजक रुऩान्त्तयणको मस भहा अलबमानभा सहबागी फनाउॉदै सशुासन कामभ गना आवश्मक व्मवस्था लभराएको छु ।                 

 


