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  माननीर् सर्स्र् ज्रू्हरु, 

गाउँकार्िपालिकाका सम्पूर्ि कमिचारी ,पत्रकारहरु ए्ं सरुक्षाकमीहरु                  

 
1) संघीर् िोकिान्त्त्रीक गर्िन्त्त्रात्मक शासनको आधारका रुपमा रहेको स्थानीर् सरकारको रुपमा हपु्सेकोट 

गाउँपालिकािे आफ्नो स्थापनाका दर्न रे्खि र्स के्षत्रका जनिाको ईच्छा चाहना र आकांक्षािाई परुा गनि 
हरर्म कििव्र्लनष्ठ क्रक्रर्ाखशि र प्रलि्द्ध रहेको र्हाँहरु सबैिाई स्िक्र्दर्िै छ । जनिाको अलिमि मार्ि ि 
स््िन्त्त्र लन्ािचनको माध्र्मबाट र्स हपु्सेकोट गाउँपालिकाको आलथिक ्षि २०७७/७८ को नीलि िथा 
कार्िक्रम प्रस्ििु गनि पाउँर्ा हषिक्र्िोर छु ।                 

 2) संघीर् िोकिान्त्त्रीक शासन व्र््स्थाको स्थापनामा जी्न ्लिर्ान गनुिहनु े सम्पूर्ि ज्ञाि अज्ञाि 
अमरशक्रहिहरु प्रलि िा्पूर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गर्िछु । शक्रहर् ्ेपत्ता र घाईिे परर्ारप्रलि उच्च सम्मान 
प्रकट गरै् घाईिेको खशघ्र स््ास्थ्यर् िािको कामना गर्िछु। हाि क्र््ववव्र्ापी महामारीको रुपमा रै्लिएको 
नो्ेि कोरोना िाईरस कोलिड १९ बाट आक्रान्त्ि िएको र्ो अप्यारो पररखस्थिीमा क्र्लिन्न रे्शमा रहेर र 
आफ्नै गाउँमा र्केर आएका सम्पूर्ि संक्रलमि र्ाजिुाई दर्र्ीबक्रहनीहरुको खशघ्र स््ास्थ्यर् िािको कामना 
गरै् क््ारेन्त्टाईनमा बस्न े सम्पूर्ि र्ाजिुाई दर्र्ीबक्रहनीहरुिाई सकुशि रहनको िालग िग्ानसँग प्राथिना 
गर्िछु। र्ो संकटको बेिा अलि क्र्पन्न, लसमान्त्िकृि, र्लिि उखत्पलडि मजर्रु सबैिाई सहज जी्नको 
िालग उच्च प्राथलमकिामा रािी गाउँपालिकािे सहज ्ािा्रर् लसजिना गने दर्शा िर्ि  िैजाने हर प्रर्त्न 
गने क्र््ववास दर्िाउँछु। र्ो कदिन पररखस्थिीमा अहोरात्र िक्रटने स््ास्थ्यर्कमी, सरुक्षाकमी, कमिचारी, स््र्म ्
से्क, जनप्रलिलनधी, राजनीलिक र्ि, नागररक समाज, क्र्लिन्न संघ संस्था, पत्रकार सबैप्रलि उच्च सम्मान 
प्रकट गरै् धन्त्र््ार् ज्ञापन गर्िछु।                 

 
3) िोकिाखन्त्त्रक मूल्र्मान्त्र्िा, मौलिक अलधकार, मान् अलधकार, ्ालिग मिालधकार, पूर्ि प्रसे स््िन्त्त्रिा, 

आ्लधक लन्ािचन र क्र्लधको शासन प्रलि हपु्सेकोट गाउँपालिका पूर्ि प्रलि्द्ध रही स्थानीर् िहको हक, 

कििव्र् संरक्षर् र उपर्ोग सम्बन्त्धमा सर्ा दृढ संकखल्पि छ ।                 

 4) समाजमा रहेका सबैप्रकारका क्र्िेर्, ्खििीकरर् र असक्रहष्र्िुाको अन्त्त्र् गरै् राज्र्को शासन र 
क्र्कासको अ्सरबाट ्खििीमा परेका र पाररएका ्गि, समरु्ार्, जािी क्षेत्र र लिङ्ग िाई शासनको मूि 
प्र्ाहमा ल्र्ाउन हपु्सेकोट स्थानीर् सरकार सधै सचेि र अग्रसर रहनेछ । 

5) हपु्सेकोट्ासी सम्पूर्ि दर्र्ी ्ैनी िथा र्ाज ु िाईहरु र्हाँहरुको चाहना, आकांक्षा र ्ास्िक्र्क 
आ्श्र्किािाई सम््ोधन गनि हामीिाई उपिब्ध स्रोि साधनको महत्तम उपर्ोग गरै् र्स क्षते्रको 
स्ािङ्गीर् क्र्कासमा हपु्सेकोट गाउँपालिका सर्ा प्रलि्द्ध रहेको छ । र्स अलिर्ानमा क्र्कासका                 



आ्श्र्किा पूलिि गनि हामीिे संघीर् सरकार, प्ररे्श सरकार, नीखज क्षते्र, नागररक समाज, गैर सरकारी संघ 
संस्था िथा लनकार्हरु सँग आ्श्र्क सहकार्ि सहिगानी र सहकारीको मूल्र् मान्त्र्िािाई आत्मसाि गरै् 
अगाडी बढी रहेका छौं। नपेाि सरकारबाट िकडाउनको आरे्श शरुु िई हाि सम्म पलन कार्ािन्त््र्न 
िई रहेको सन्त्र्िि छ। र्स महामारीिे चाि ुआलथिक ्षिको कार्िक्रम कार्ािन्त््र्नमा नकारात्मक प्रिा् 
पारी सकेको छ िने आगामी आलथिक ्षिमा नीलि िथा कार्िक्रम कार्ािन्त््र्न गर्ाि र्स सम्बखन्त्ध पू्ि 
सा्धानी िथा जनस््ास्थ्यर् सम्बखन्त्ध मापर्ण्डिाई समेि हेक्का रािी अगाडी बढ्न ु पने पषृ्ठिलूम छ। 
कोरोना िाईरसको संक्रमर्बाट सखृजि महामारीका ्ा्जरु् चाि ुआ.्. मा हामीिे हाँलसि गरेका केही 
महत््पूर्ि उपिब्धीहरुिाई र्स सम्मानीि गाउँसिामा प्रस्ििु गनि गर्िछु । 

 

  

चाि ुआलथिक ्षिमा सम्पन्न िएका महत्पूर्ि उपिब्धीहरु : 
 

1) र्स गाउँपालिका लित्रका क्र्लिन्न ्डामा ६२०० लम. बाटो असार मसान्त्ि सम्म कािोपते्र गरी सम्पन्न हनुे 
क्रममा रहेको छ । र्स आलथिक ्षिमा ग्रािेि सडक लनमािर् २२ क्रक.लम. सम्पन्न िएको छ िने माटे 
सडक ३२ क्रक.लम., लसंचाई कुिो लनमािर् र ममिि ४ क्रक.लम., कल्िटि लनमािर् ३ ्टा, िानेपानी टंकी 
लनमािर् िथा पानी क्र्िरर् ९ ्टा, साईड ्ाि १९ क्रक.लम. सम्पन्न िएको छ। 

2) गाउँपालिकाको प्रत्रे्क ्डामा बाटा-घाटा, कल्िटि, लसंचाई कुिो, स्कूि, िानेपानी र्ोजनाहरु द्रिु गलिमा 
संचािनमा रही सम्पन्निाको संघारमा रहेका छन ्। 

3) चाि ुआ.्. मा क्र्कास लनमािर् प्रक्रक्रर्ामा जनिाको सहिालगिा र अग्रसरिा मार्ि ि आफ्नो अपनत्् महशसु 
गने कार्ििे हामीिाई प्ररेर्ा लमिेको छ । 

4) पहाडी क्षेत्रको क्र्कासको गलििाई लिव्रिा दर्न जापडाँडा रे्खि मरुिीिोिा हुरैँ् पाल्पा लनस्र्ी जोड्ने 
सडकको ट्रर्ाक पूरा िएको छ िने क्र्लिन्न ्डाहरुिाई जोड्न े र्ईु ्टा रु्ट ट्रस व्रीज र चार ्टा 
झोिङु्गे पिु लनमािर् िई सम्पन्न हनुे अ्स्थामा छन ्। 

5) बाहनु चौपारी रे्खि रलमिे हुरैँ् साकीडाँडा लनस्र्ी जोड्ने बाटोको ट्रर्ाक परुा गररएको छ । 

6) उज्र्ािो हपु्सेकोट अलिर्ानिाई परु्ििा दर्न गाउँपालिकाको पहिमा क्र्द्यिु प्रालधकरर्सँगको समन्त््र्मा 

संघीर् सरकारबाट ग्रालमर् क्र्द्यिुीकरर् अन्त्िगिि रु. एघार करोड पचासी िाि र प्ररे्श सरकारबाट 

ग्रालमर् क्र्द्यिुीकरर् अन्त्िगिि रु. एक करोड असी िाि गरी एकमषु्ट रु. िेह्र करोड पैसठ्ठी िाि रकमको 

बोिपत्र प्रक्रक्रर्ाबाट गाउँपालिकाको ्डा नं. २, ४, ५ र ६ का सम्पूर्ि के्षत्रमा क्र्द्यिुीकरर्को क्रमिाई 

आ.्. २०७६/७७ बाट शरुु िई २०७७/७८ सम्म सम्पन्न हनुे िक्ष्र्का साथ कार्ि िईरहेको छ। र्स 

  

 

 

               



कार्ि सम्पन्न प्ाि हपु्सेकोटिाई पूर्ि रुपमा उज्र्ािो गाउँपालिका घोषर्ा गने गरी गाउँपालिका अगाडी 

बढीरहेको छ। 

7) शहरी िानेपानी िथा सरसर्ाई आर्ोजना अन्त्िगिि संचािन हनु िागेको हपु्सेकोट रे्उरािी शहरी 
िानेपानी िथा सरसर्ाई उपिोक्ता संस्था मार्ि ि स््च्छ िानेपानीको िालग र्ोजना सम्झौिा िई लनमािर् 
चरर्मा प्र्ेश गने िर्ारी गररएको छ। 

8) जगेुपानीमा लडप ्ोररङ्ग संचािन गरी जनिाहरुिाई सरुखक्षि िानेपानी सकु्र्धा उपिब्ध गराईएको छ । 

9) न्त्र्ार्ीक सलमलििाई गाउँपालिकामा र्िाि िएका ४७ ्टा मदु्दाहरु मेिलमिाप गरी क्रकनारा िगाईएको छ 
। मेिलमिापकिाििाई साि दर्ने आधारििू िालिम प्रर्ान गररएको छ । 

10) स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ का क्र्षेशिाका क्र्षर्मा अन्त्िरक्रक्रर्ा कार्िक्रम प्रर्ान गररएको छ 
। 

11) हपु्सेकोट गाउँपालिका िरी पश ु स््ास्थ्यर् र पश ु क्र्कासिाई टे्ा परु्ािउन पश ु क्र्मा कार्िक्रम संचािन 
गरी सम्पन्न गररएको छ । 

12) सनुौिो १००० दर्नका आमा िथा क्रकशोरीहरुिाई करेसा्ारी व्र््स्थापन, कुिरुा पािन ए्ं िानेपानी 
शदु्धीकरर् सम्बखन्त्ध िालिम सम्पन्न गररएको छ ।र्सबाट २१८ जना गिि् िी, सतु्केरी िथा क्रकशोरीहरु 
िािाखन्त््ि िएका छन ्। 

13) र्ईु ्टा माध्र्लमक क्र्द्यािर्मा ४-४ कोिे ि्न लनमािर् सम्पन्न गररएको छ िने १० ्टा क्र्द्यािर्हरुमा 
िकुम्प पनुलनिमािर् अन्त्िगिि शौचािर् लनमािर् कार्ि सम्पन्न हनुे क्रममा छन ्। 

14) व्र््सार्ीक िरकारी क्र्कास आर्ोजना िर्ि  ५० प्रलिशि अनरु्ानमा ११० जना कृषकिाई िरकारी ्ीउ 
क्र्िरर् गरएको छ िने ५० प्रलिशि अनरु्ानमा प्िाक्रष्टक मखल्चङ्ग ३१ जना कृषकिाई क्र्िरर् गररएको 
छ । 

15) व्र््सार्ीक आि ुक्र्कास आर्ोजनाबाट ५० प्रलिशि अनरु्ानमा ४५० जना क्रकसानिाई १६ टन आिकुो 
्ीउ क्र्िरर् गररएको छ िने ११० जना कृषकहरुिाई १००० ्ोिि च्र्ाउको ्ीउ र १६ के.जी. 
पोलिप्र्ाक क्र्िरर् गररएको छ । सहनखशििा कृषक समूह शंिरे्् ४ िाई च्र्ाउिेिीमा व्र््सार् 
उन्त्मिु िएको कारर् पराि काट्ने एक थान चापकटरमा रु िीस हजार अनरु्ान दर्ई जडान गररएको 
छ। 

16) आ.्.०७६/७७ मा कोलिड १९ को प्रिा्िे गर्ाि बन्त्र्ाबन्त्र्ीको प्रिा्िाई हेरी आम कृषकहरुिे उन्नि 
धानको बीउ माग गरेको अ्स्थािाई मध्र्नजर गरै् ५० प्रलिशि अनरु्ानमा करीब ३४ मेक्रट्रकटन क्र्लिन्न 
जािका धानका बीउ ५० प्रलिशि अनरु्ानमा करीब १२ सर् जना कृषकहरुिाई क्र्िरर् गररएकोछ। 

17) कृक्रष बजार क्र्कासका िालग र्स ्षि कृक्रष उपज बजार क्र्कास ि्न लनमािर् र टहरा लनमािर् कार्ि सम्पन्न 



िएको छ। र्सिे गर्ाि र्स पालिकालित्रका सम्पूर्ि कृषकहरुिाई कृक्रष बजार पहुँचमा सरििा िई 
िािाखन्त््ि हनुे रे्खिन्त्छ।  

18) र्स आ.्.०७६/७७ मा साना लसचाई ममिि िथा सम्िार कार्िक्रममा ५ ्टा लसंचाईकुिो ममिि गरी 
करीब २५० जना कृषकहरु िािाखन्त््ि िएका छन ् िने ्डा नं ५ को रुद्रपरुमा ३ ्टा प्िाक्रष्टक 
पोिरीको लनमािर्िे त्र्हाँका करीब ४० घर परर्ारका िालग सानो स्िरमा िरकारी िेिी गरी िािाखन्त््ि 
हनुेछन।् 

19) कृक्रषमा व्र््साक्रर्करर्का िालग उत्प्ररेर्ा जगाउन र्स ्षि पलन ५ जना सर्ि कृषक व्र््सार्ीहरुिाई 
पालिका स्िररर् उत्कृष्ट कृषक परुस्कारबाट सम्मालनि गररनेछ। 

20) र्स आ.्.०७६/७७ मा २३ जना पशपुािक व्र््साक्रर्क कृषकहरुिाई िकारो सधुारका िालग जनही 
१० हजारका र्रिे अनरु्ान उपिब्ध गराई गोि सधुार गररएको छ। 

21) िैंक्रङ्गक क्रहंसा क्र्रुद्ध क्र्लिन्न कार्िक्रमहरु संचािन गररएको छ । ज्रे्ष्ठ नागररक िथा अपाङ्गहरुको िालग 
पररचर्-पत्र क्र्िरर् गररएको छ । र्सै गरी गाउँपालिका स्िरीर् ज्रे्ष्ठ नागररक संघको पलन गिन 
गररएको छ । ्ाि्ालिका िथा ज्रे्ष्ठ नागररक मालथ हनुे र्वु्र्ि् हारका क्र्रुद्ध सचेिना कार्िक्रम संचािन 
गररएको छ । 

22) िकुम्प पनुलनमािर् अन्त्िगिि १३९ िकुम्प क्रपडीि मध्रे् १०९ जना िकुम्प क्रपडीििे िीन िािका र्रिे 
रकम लिई लनजी आ्ास लनमािर् सम्पन्न गररएकोछ । 

 

आगामी ्षि २०७७/०७८ को नीलि िथा कार्िक्रम 

“ स््ास्थ्यर् ” 

 

23) ्ािक्र््ाह न्त्रू्नीकरर् सम्बखन्त्ध अलिमिुीकरर् कार्िक्रम सम्पन्न गरीएको छ िने ्ािक्र््ाह न्त्रू्नीकरर्को 
िालग प्राथलमकिामा रािी कार्िक्रम संचािन गने व्र््स्थािाई लनरन्त्िरिा दर्ईएकोछ । 

24) सतु्केरी आमा पोक्रषिो िाना कार्िक्रमिाई आगामी ्षि पलन लनरन्त्िरिा दर्एकोछु त्र्सबाट 
गाउँपालिकालित्रका २९५ जना सतु्केरी आमा र बच्चाको पोषर् िथा स्र्ाहारिाई चाि ुआलथिक ्षिमा 
व्र््खस्थि गररएकोछ। 

25) मक्रहिा स््ास्थ्यर् स््र्म ्सेक्र्काको िालग ित्ताको व्र््स्था िथा ्लथिङ्ग सेन्त्टरिाई चौलबसै घण्टा संचािन 
गनि आ्श्र्क ्जेट क्र्लनर्ोजन गररएकोछ। 

26) आर्ु् ेर् औषधािर् व्र््स्थापन िथा रे्उरािी स््ास्थ्यर् चौकीमा प्रर्ोगशािा व्र््स्थापन गनि आ्श्र्क 
रकम क्र्लनर्ोजन गरेकोछु। 

27) प्िाक्रष्टक झोिािाई क्र्स्थापन गनि र त्र्सको प्रर्ोगिाई लनरुत्साक्रहि गनि सर्ा झोिा कार्िक्रम संचािन  



गररनेछ। 

28) गिि् िी आमाहरुको िालग कोलिड १९ को संक्रमर् िथा अन्त्र् औिो ए्म ्डेंग ुरोगको संक्रमर् रोकथाम 
िथा लनर्न्त्त्रर्का िालग पर्ािप्त रकम क्र्लनर्ोजन गरेकोछु। 

29) हपु्सेकोटबासी दर्र्ीबक्रहनी र्ाजिुाईहरुको सरसर्ाईिाई व्र्खक्तगि र पारर्ाररक स्िरबाटै सधुार गनि 
व्र््खस्थि जिेुल्नो कार्िक्रम संचािन गररनछे। 

30) सम्पूर्ि ्ाि्ालिका, क्रकशोरी िथा प्रजनन ् उमेरका मक्रहिासम्म पोषर्र्कु्त िाना र सधुाररएको पोषर् 
सम्बखन्त्ध हेरचाहको समान र उपर्कु्त पहुँच परु्ािईनेछ। 

31) क्रकशोरक्रकशोरी, गिि् िी मक्रहिा िथा स्िनपान गराईरहेका आमाहरु, खशश ुिथा साना ्ाि्ालिकाका िालग 
स््स्थ, पोषर्र्कु्त र क्र्क्र्ध िाना र िानाको श्रोि प्र्धिन गररनेछ। 

32) ्हकेु्षत्रीर् पोषर् िथा िाद्यसरुक्षा कार्िक्रम िाग ुगरी संचािनको व्र््स्था लमिाएको छु। 

33) ६ रे्खि २३ मक्रहनासम्मका साना ्ाि्ालिकाको िानािाई क्र्क्र्ध सकु्ष्म पोषक ित्त््हरुद्वारा सधुार गने 
उद्देश्र्का साथ र्ो कार्िक्रम िाग ुगररएकोछ। 

34) प्रारखममक स््ास्थ्यर् से्ा प्रालप्त गनि गाउँपालिका ्ाक्रहर जान नपने व्र््स्थाको सलुनख्ििा गनि रे्उरािी 
स््ास्थ्यर् चौकीमा एम.क्र्.क्र्.एस. डाक्टरको प्र्न्त्ध गररनकुा साथै प्रर्ोगशािा स्थापना गरी Pathology से्ा 
संचािन गररनछे।कोलिड-१९ का कारर् २४ सै घण्टा कार्िस्थिमा िक्रटन सक्ने गरी गाउँपालिका 
लित्रको स््ास्थ्यर् से्ािाई चसु्ि र िरपर्ब बनाेनेछ। 

 

“ िानपेानी िथा सरसर्ाई ” 

 

35) ्डा स्िरीर् िानेपानी र्ोजनाहरु सम्पन्न िई िानेपानी व्र््स्थापनमा सधुार िएकोछ। क्र्पर्को र्स 
समर्मा शदु्ध िानेपानी प्रत्रे्क घरमा परु्ािउने उद्देश्र्िे हरेक ्डाको टोिटोििाई मध्र्नजर रािी शदु्ध 
िानेपानी आपूलििको व्र््स्था लमिाईनेछ। 

36) पूर्ि सरसर्ाई मागि र्शिन २०७३ अनसुार गाउँपालिका स्िरीर् िानेपानी सरसर्ाई िथा स््च्छिा समन्त््र् 
सलमलि र ्डा स्िरीर् W-WASH-CC आ्श्र्किा अनसुार गिन पनुगििन गरी सक्रक्रर् गररनेछ। 

37) पूर्ि सरसर्ाई कार्िक्रमिाई साथिक दर्िाउन अलिर्ानका रुपमा संचािनमा ल्र्ाईनछे। 

38) गाउँपालिका लित्र रहेका िानेपानी उपिोक्ता संस्थाहरुको र्िाि कार्िक्रम संचािन गरर िानेपानी संस्थाको 
संस्थागि क्र्कासको माध्र्म्ाट शदु्ध िानेपानी पहुचँ अलि्ृक्रद्ध ए्ं सरसर्ाई कार्िक्रम संचािन गररनेछ। 

39) िान्त्सा्ाट लनस्कन ेर्ोहोरका कारर् व्र्खक्तगि सरसर्ाईमा पनि गएको प्रलिकुि असर न्त्रू्लनकरर् गनि 
गाउँपालिका लित्र व्र््खस्थि जिेुल्नो कार्िक्रम संचािन गररनेछ। व्र््खस्थि जिेुल्नो्ाट संकलिि पानीको 
उपर्ोग गरी करेसा्ारी िथा र्िरु्ि क्र्रु्ा रोप्ने कार्ि थािनी गररनछे।व्र््खस्थि जिेुल्नो र "एक 
घर÷५ र्िरु्ि क्र्रु्ा रोपर् कार्िक्रम" िाई अन्त्िरआ्द्ध गरी संचािन गररनेछ। 



 

 

 

“ कृक्रष िथा पश ु” 

 

40) जनुेक्रटक रोग सम्बखन्त्ध क्र्द्यािर् खशक्षा कार्िक्रम संचािन गरी क्र्द्याथीहरुमा पशबुाट मालनसमा सने रोगको 
सम्बन्त्धमा जनचेिना मूिक कार्िक्रम संचािन िएका छन ्। 

41) ग्रामीर् पश ुस््ास्थ्यर् कार्िकिाि िालिम सम्पन्न गरी गाउँका अस््स्थ पशहुरुिाई सहज उपचारको व्र््स्था 
लमिाईएको छ । 

42) लनिःशलु्क पश ुस््ास्थ्यर् खशक्र्र ए्ं पश ुिोप कार्िक्रम संचािन गरी गाउँपालिकामा पशपुािक 
क्रकसानहरुिाई पशपुािन िर्ि  आकक्रषिि गररएको छ । 

43) घाँसको क्र्उ िथा ्ेनाि क्र्िरर् कार्िक्रमको माध्र्मबाट सहज रुपमा घाँस उपिब्ध गराई क्रकसानहरुिाई 
पशपुािन िर्ि  आकक्रषिि गररएको छ । 

44) र्धु र मासमुा उत्पार्नको आधारमा अनरु्ान दर्ईनेछ। 

45) बाख्रामा कृलत्रम गिािधान कार्िक्रम संचािन गररनछे। 

46) कोलिड-19 को क्र््ववव्र्ापी असरबाट रोजगारी गमुाएर स््रे्श र्क्रकि एका िथा स््रे्शमै बेरोजगार हनु 
पगेुका श्रलमकहरुमा लनहीि लसप र प्रक्र्लधिाई अलधकिम उपर्ोग गनि लनजहरुको व्र्खक्तगि क्र््रर् माग 
गरर सीप र क्षमिाको आधारमा प्रत्र्क्ष रोजगारी प्राप्त गने आलथिक कार्िक्रमहरु संचिान गनि िथा स्थालनर् 
बजारको मागिाई पूलिि गरै् अधिर्क्ष िथा अर्क्ष श्रलमकहरुिाई कृक्रष िथा पशपुािन कार्िक्रममा प्रोत्सहान 
गरै् बेरोजगारी न्त्रू्नीकरर्मा टे्ा पगु्ने लबशषे कार्िक्रमहरु संचिान गररनेछ | 

47) कृक्रषके्षत्रमा व्र््साक्रर्क्रककरर् गनिका िालग एक गाउँ एक प्रालबलधक कार्िक्रम संचािन गरर हरेक ्डामा 
र्क्ष प्रालबलधक जनशखक्तको व्र््स्था गररने छ | 

48) कृषक र्िाि , व्र््स्थापन, कृक्रष िथा पशपंुक्षी सम्बन्त्धी िथ्यर्ांक अध्र्ा्लधक गने कार्ि संघ संग समन्त््र् 
गरर संचािन गररने छ  | स्थानीर् कुिरुा पािन िथा बंगूर पािन मोडि र्मि स्थापना गने व्र््स्था 
लमिाेन ेछ | 

49) स्थानीर् िेंडा स्रोि संरक्षर् कार्िक्रम ्ाडि न. १ बेि्ामा र स्थानीर् िैसी स्रोि संरक्षर् कार्िक्रम ्ाडि न. 
५ राम्चे र रुद्रपरुमा संचािन गररने छ | 

50) पश ुस््ास्थ्यर् िथा बाँझोपन लन्ारर् खशक्र्र संचािान गररने छ | 
51) व्र््साक्रर्क पशपुािनमा जोड दर्न हरेक ्डामा बोर्र िगार्ि उन्नि जािका बाख्राहरु क्र्िरर् गररने 

व्र््स्था लमिाेने छ | 
52) र्गु्ध उत्पार्नमा संिग्न कृषकहरुिाई क्र्शेष सहलुिर्िको व्र््स्था लमिाेने छ | 
53) बाख्रा ,िैसी आदर्को  साना व्र््सार्ी कृक्रष उत्पार्न केन्त्द्र कार्िक्रम संचािन गररन ेछ | 
54) जनिा आ्ास कार्िक्रमिाई प्रत्रे्क ्डामा संचािन गराई अलि क्र्पन्न ए्म ्न्त्र्नु आर् िएका 



परर्ारहरुिाई सरुखक्षि बासको अनिुिू गने व्र््स्था लमिाईनेछ। 

 

                                “ खशक्षा ” 

57) खशक्षा क्षेत्रमा सूचना प्रक्र्लधको अलधकिम उपर्ोग गरी खशक्षा प्रशासनिाई चसु्ि र अलििेि व्र््स्थापन 
सदुृढ गराेनेछ। 

58) खशक्षकहरुिाई प्रक्र्लध सम्बखन्त्ध िालिम दर्े हरेक क्र्द्यािर्मा आधलुनक खशक्षर् प्रक्र्लधको माध्र्मबाट 
अध्र्ापन गने व्र््स्था लमिाेनेछ ।  

59) गाउपालिकाका सबै सामरु्ाक्रर्क क्र्द्यािर्हरू प्रक्र्लधर्कु्त बनाउन आ्श्र्क बजेटको व्र््स्था गररएको छ 
।  

60) क्र्द्यािर् िह रे्खिनै राक्रिर्िा, गाउँपालिकाको मौलिक किा, संस्कृलि र ज्ञानको सम्मान संरक्षर् सम््द्धिन 
गनि नैलिक क्र्षर्मा बि पगु्ने क्रकलसमको स्थानीर् पायक्रम िर्ार गरी पायपसु्िक लनमािर् गरर 
कार्ािन्त््र्नमा ल्र्ाेनेछ । 

61) आधारििू खशक्षा अलन्ार्ि िथा लनशलु्क िथा माध्र्लमक िहको खशक्षा लनशलु्क पाउने सं्ैधालनक 
अलधकारिाई सलुनख्ि गनि सबै बािबालिकािाई क्र्द्यािर्को पहुँचमा ल्र्ाउन संघ िथा प्ररे्श सँग सहकार्ि 
गररनेछ। 

62) सामरु्ाक्रर्क क्र्द्यािर्मा खशक्षक क्र्द्याथी अनपुाि लमिाउन र्रबन्त्र्ी लमिान कार्िको सरुु्ाि गररएको र 
र्सिाई परु्ििा दर्ेनेछ ।  

63) प्ररे्श िथा संघीर् सरकारसगँ सहकार्ि गरर प्राक्र्लधक क्र्द्यािर्हरु स्थापना गररनछे ।  

64) सामरु्ाक्रर्क क्र्द्यािर् सिािनको अनमुलि प्रर्ान गर्ाि खशक्षक र्रबन्त्र्ी अनरु्ानको रुपमा क्र्द्यािर् संचािन 
िथा व्र््स्थापन अनरु्ानको व्र््स्था लमिाेएको छ ।  

65) क्र्द्यार्िहरुको िौलिक लनमािर्को कार्ििाई प्रिा्कारी रुपमा सिािन गररनछे ।  

66) सामरु्ाक्रर्क क्र्द्यािर्का छात्राहरुिाई लनशलु्क सेनेटरी प्र्ाड क्र्िरर्को व्र््स्था लमिाेनेछ ।  

67) सामरु्ाक्रर्क क्र्द्यािर्का गररब िथा क्र्पन्न ्गिका क्र्द्याथीहरुिाई छात्र्ृखत्त दर्ने कार्िक्रमिाई लनरन्त्िरिा 
दर्ेनेछ ।  

68) अगँ्रजेी, गखर्ि र क्र्ज्ञान लबषर्को लसकाे उपिखब्ध ्ृक्रद्ध गनि थप कार्िक्रम सिािन गररनेछ ।  



69) पसु्िकािर्, क्र्ज्ञान प्रर्ोगशािा र आे.लस.क्रट कार्िक्रम हरेक माध्र्लमक क्र्द्यार्िमा क्रमशिः सिािन गने 
व्र््स्था गररनछे । र्सको िालग संघ िथा प्ररे्शसँग सहकार्ि समेि गररनेछ ।   

70) प्रलिस्पधाित्मक शैखक्षक ्ािा्रर् िर्ार गनि प्रोत्साहान र परुस्कारको व्र््स्था गररनछे ।  

71) प्ररे्श िथा संघीर् सरकारसगँको साझेर्ारीमा क्र्द्यािर्मा िौलिक पू्ािधारको लनमािर् गररनेछ ।  

72) सामरु्ाक्रर्क क्र्द्यार्िहरुको स्िर ्ृक्रद्ध गनि कक्षा ५ र ३ का परीक्षाहरु समेि गाउँपालिकास्िरबाट संचािन 
गने व्र््स्था लमिाेनेछ ।  

73) क्र्द्यािर्हरुमा लनिःशलु्क पायपसु्िक क्र्िरर्को व्र््स्थािाई लनरन्त्िरिा दर्ेनेछ । 

74) र्स ्षि माध्र्लमक िह संचािनका िालग अनमुलि पाएका क्र्द्यािर्हरु ज््ािा आ.क्र्. झ्र्ािबास ,जनिा 
आ.क्र् गहेुरी, खशक्षाबोधानी आ.क्र् रुद्रपरु िथा कक्षा ११,१२ संचािन हनुे हपु्सेकोट मा.क्र्  मौिाथर िाई 
क्र्द्यािर् संचािान, व्र््स्थापन अनरु्ानको व्र््था गरीएको छ | 

75) सामरु्ाक्रर्क क्र्द्यािर्का प्र.अ. र गाउँपालिका बीच शैखक्षक गरु्स्िर ्ृक्रद्ध गनि कार्ि सम्पर्ान सम्झौिा गररन े
छ |  

76) र्स गाउँपलिकाका सामरु्ाक्रर्क क्र्द्यािर्हरुमा प्रालबलधक क्र्द्यािर् संचािान गनि आ्श्र्क व्र््स्था 
लमिाेने छ | 

77) क्र्द्यािर् रेलडर्ो खशक्षा कार्िक्रम संचािन गने व्र््स्था लमिाेने छ | 
78) क्र्पर्का कारर्िे ए्म ्शाररररक समस्र्ाका कारर्िे क्र्द्यािर्को पहुँच िन्त्र्ा टाढा रहेका क्र्द्याथीहरुिाई 

क्र्द्यलुिर् माध्र्मबाट लसकाईको व्र््स्था लमिाईनेछ। 

“ र्ु् ा िथा िेिकूर् कार्िक्रम ” 

माननीर् सर्स्र्हरु  

80) हपु्सेकोट गाउँपालिका स्िरीर् रंगशािा लनमािर्को िालग संघ िथा प्ररे्श संग समन्त््र् गरर लनमािर् कार्ि 
अगालड बढाेने छ |  

81) गाउँपालिका स्िरीर् क्र्लिन्न िेिकूर् प्रलिर्ोलगिा संचािनको व्र््स्था लमिाएको छु |  

82) र्ु् ाहरुिाई क्र्लिन्न लसप मूिक िालिमको व्र््स्था लमिाएको छु | 
83) ्ैरे्खशक रोजगारीबाट र्क्रकि एका र्क्ष जनशखक्तको ज्ञान सीप हस्िान्त्िरर् गने व्र््था लमिाएको छु |  

84)  र्ु् ा उद्यमीहरुिाई नर्ाँ व्र््सार् शरुु गनि Start up Fund को स्थापना गररएको छ ; त्र्सबाट नर्ा ँ
व्र््सार्मा जान चाहने र्ु् ा शखक्तिाई प्रोत्साहन लमल्ने अपेक्षा लिएकोछु। 

85)  हपु्सेकोट गाउँपालिकाका सबै र्ु् ा क्ि्हरुिाई आ्श्र्क हनुे िेिकुर् सामाग्री िररर्का िालग रकम 
क्र्लनर्ोजन गरेकोछु। 



86) हपु्सेकोट गाउँपालिकामा रु्ट्ि, िलि्ि, िगार्िका िेिकुर्को राम्रो सम्िा्ना रे्खिएकोिे  त्र्सको 
थप प्र्द्धिन गनि रािपलि रलनङ्गखशल्ड िथा र्नुाईटेड गोल्डकप रु्ट्ि प्रलिर्ोलगिाका िालग सर्ा जस्िै 
आगामी ्षिका िालग पलन केही रकम क्र्लनर्ोजन गरेकोछु। 

87) र्लिि समरु्ार्को परम्परागि पेशा र सीपको जगेनाि गनि उपर्कु्त कार्िक्रम िर् गरी संचािन गररनछे। 

88) ×खचनौ आफ्नो माटो, बनौ स््ा्िम््ी" िने्न नारा सक्रहि र्ु् ा सीप क्र्कास र उद्यमखशििा कार्िक्रम 
संचािन गररनछे। 

89) िेिको माध्र्म्ाट स््स्थ नागररक िर्ार गनि क्र्लिन्न िेिकुर् कार्िक्रम संचािन गररनेछ। 
 

 

“ बािबालिका िथा बािमैत्री कार्िक्रम ” 

90) र्स गाउँपलिकिाई बािमैत्री गाउँपालिका बनाउन क्र्लिन्न कार्िक्रमहरु संचािान गने व्र््स्था 
लमिाएको छु | 

91) बाि क्र्बाह, बािश्रम, बािबालिका क्र्रुद्ध क्रहम्सा, बािर्ौन र्वु्र्ि् हार, र्वु्र्िशन न्त्रू्नीकरर् सम्बखन्त्ध 
क्र्लिन्न कार्िक्रमहरु संचािन गने व्र््स्था लमिाएको छु |  

92) सा्िजलनक जग्गाको व्र््स्थापन गरर र्सै आ.्. रे्खि केक्रह ्डामा बािउद्यान लनमािर् कार्िको थािनी 
गररने छ |  

“ मक्रहिा बािबालिका िथा सामाखजक न्त्र्ार् ” 

90) घरेि ुक्रहंसामा परेका मक्रहिािाई न्त्र्ार् दर्िाउन उच्च प्राथलमकिा दर्ेने छ | 
91) मक्रहिा अपाङ्ग र बािबालिका िखक्षि कार्िक्रमहरु प्रिा्कारीरुपमा िागू गने व्र््स्था लमिाएकोछु |  

92) अपाङ्ग पररचर्-पत्र घमु्िी खशक्र्र मार्ि ि क्र्िरर् गने कार्ििाई अझ सरिीकृि गररने छ ।  

93) क्रकशोरीहरुको बहआुर्ालमक क्र्कास, िैंलगकिामा आधाररि क्रहंसा न्त्रू्नीकरर्, प्रजनन स््ास्थ्यर् र बाि 
अलधकार प्रबधिन कार्िक्रमहरु संचािन गररनेछ ।  

94) मक्रहिाहरुमा रहेको परम्परागि सीप प्र्धिन गनुिका साथै मक्रहिा उद्यमखशििा प्र्धिन गने कार्िक्रमहरु 
संचािन गररनछे ।  

95) ्ैरे्खशक रोजगारमा गएका परर्ारका मक्रहिाहरुका िालग सीप मूिक कार्िक्रम संचािन गररने छ | 
96) क्रहंसा पीलडिका िालग राहि िथा पनुस्थािपना कोष स्थापना गररने छ | 
97) क्र्द्यािर् क्र्मिु क्रकशोरीहरुका िालग बहआुर्ालमक क्र्कास कार्िक्रम संचािन गररने छ | 



98) अपाङ्गिा िएका व्र्खक्तहरुिाई सीप िथा व्र््साक्रर्क क्र्कास कार्िक्रम िथा उनीहरुिाे सहार्क 
सामाग्री क्र्िरर् गररने छ | 

99) ्हकु्र््ाह र ्ाि क्र््ाहका कारर् मक्रहिाहरुमा पनि गएको सामाखजक ए्ं मनोबैज्ञालनक क्रपडािाई 
न्त्रू्लनकरर् गनि अलधकारमा आधाररि बहकु्र््ाह र ्ािक्र््ाह उन्त्मूिन कार्िक्रम संचािन गररनेछ। 
र्सका िालग क्र्द्यािर्का ्ाि्ालिका उपर्ोग र न्त्र्ाक्रर्क सलमलिको स्िीकरर् गररनेछ। 

100) "हपु्सकोट सरकार, एकि मक्रहिाको साथ" िने्न नारा सक्रहि एकि मक्रहिाहरुको संरक्षर् र सीप 
क्र्कासका िालग एकि मक्रहिा पािशािा संचािन गररनछे। 

 

 

 

“ जेष्ठ नागररक ” 

 

101) गाउँपालिका लित्रका जेष्ठ नागररकहरुको संरक्षर्, लनर्लमि र लनशलु्क स््ास्थ्यर् पररक्षर् िथा 
उपचारकोिालग स््ास्थ्यर् खशक्र्र, जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रमहरु संचािन गररनछे ।  

102) ्डाहरुमा जेष्ठ नागररक, अन्त्िर पसु्िा सीप हस्िान्त्िरर् कार्िक्रम संचािन गररने छ ।  

103) प्रत्रे्क टोिमा जेष्ठ नागररक समूह गिन गरर उलनहरुको जी्नशैिीिाई सखजिो बनाउन क्र्लिन्न 
कार्िक्रमहरु संचािन गररनछे ।  

 

“ न्त्र्ाक्रर्क सलमलि ” 

104) न्त्र्ाक्रर्क सलमलिको कामिाई ्स्िपुरक बनाउन संस्थागि क्र्कास गररनेछ ।  

105) स्थानीर् न्त्र्ार् सम्पार्न कार्ििाई लछटो छररिो र व्र््खस्थि बनाेनेछ ।  

106) मेिलमिापकिाििाई सशक्त बनाउन िालिमको व्र््स्था लमिाेनेछ ।  

“ पर्िटन िथा पू्ािधार क्र्कास ” 

107) हपु्सेकोट गाउँपालिकाको सबै ्डा कार्ाििर्हरुिाई गाउँपालिकाको केन्त्द्रसँग जोड्रै् त्र्हाँका क्र्द्यािर्, 
स््ास्थ्यर् चौकी र अन्त्र् महत््पूर्ि से्ा प्र्ाहका केन्त्द्रहरुिाई समेट्रै् गाउँपालिकाको पहाडी के्षत्रिाई 
महेन्त्द्र राजमागि सम्म जोड्न हपु्सेकोट चक्रपथ लनमािर् र्ोजनािाई लनरन्त्िरिा दर्ईएकोछ।  

108) हपु्सेकोट गाउँपालिकालित्र अब कोही पलन िरको छानो मलुन बस्न ुपने छैन िलन त्र्सको सलुनख्ििाका 
िालग िरको छानोमकु्त गाउँपालिका घोषर्ा गनि आ्श्र्क ्जेट क्र्लनर्ोजन गररएको छ। 



109) रुद्रपरुगढी के्षत्रको ऐलिहालसक िथा पर्िटक्रकर् महत््िाई संरक्षर् गनि त्र्स के्षत्रमा  एक्रककृि नमनुा 
बस्िी लनमािर् गनि ्जेट क्र्लनर्ोजन गररएको छ। 

110) ्न ्ािा्रर् िथा क्र्पर् व्र््स्थापनको िालग आ्श्र्क कार्िक्रम संचािन गररनेछ, र्स अन्त्िगिि 
"ल्र्ाण्ड क्रर्ल्ड साईट" व्र््स्थापनका िालग आ्श्र्क प्रारखम्िक ्जेट क्र्लनर्ोजन गररएको छ। 

111) सटाकुन िानेपानी र गरुुङ्गर्ी िानेपानी र्ोजना संचािनको िालग आ्श्र्क ्जेटको व्र््स्था गररएको 
छ। 

112) खशक्षा्ोधनी मा.क्र्. को अपरुो ि्न लनमािर् गनि आ्श्र्क ्जेटको व्र््स्था गररएकोछ। 

113) ्डा नं ३ र ्डा नं ६ को ्डा ि्न लनमािर् गनि िथा ्डा नं १, २ र ५ का ्डा ि्नहरु लनमािर् 
सम्पन्न गनि पर्ािप्त ्जेट क्र्लनर्ोजन गररएको छ।  

114) नमनुा आ्ालसर् क्र्द्यािर् स्थापना गनिको िालग हपु्सेकोट मा.क्र्. मौिाथर र खशक्षा्ोधनी आ.क्र्. 
रुद्रपरुमा छात्राबास लनमािर् कार्ििाई परुा गनि आ्श्र्क ्जेटको व्र््स्था गररएको छ। 

115) महत््पूर्ि र बहआुर्लमक पर्िटन आर्ोजनाहरु जस्िैिः रुद्रपरुगढी एक्रककृि नमनुा बस्िी िथा होमस्टे 
लनमािर्, रुद्रपरुगढीको पर्िटन प्र्द्धिन िथा पर्मागि लनमािर्, श्री पोिरीको संरक्षर्, रलमिेडाडाँ कृष्र् 
ढुङ्गामा रक क्िाेमक्र्ङ्ग, मौिाथर सामरु्ाक्रर्क होमस्टे, मोहनडाडाँमा मरू्टा्र सक्रहि पाकि  लनमािर् गरी 
पर्िटक पर्मागि लनमािर् ए्ं संचािनका िालग ेच्छुक संघसंस्था, लनजीक्षेत्र, सहकारी िगार्िका 
क्षेत्रहरुिाई  आव्हान गरी ब्र््खस्थि बैज्ञालनक क्र्लध अ्िम््न गरी सा्िजलनक जग्गा िाडामा दर्न े
कार्ििाई उच्च प्राथलमकिामा राखि कार्िन्त््र्न गररनछे। हपु्सेकोट गाउँपालिका ्डा नं १,२ र ३ 
अन्त्िगिि महेन्त्द्र राजमागिको उत्तर िर्ि  रहेका क्र्राट, मर्रुपोिरी, थखुम्करे्बी, लत्रकोर्, सत्र््िी क र 
ि बैज्ञालनक ्न लित्र जंगि सर्ारीको संिाव्र्िा अध्र्र्न गरी उल्िेखिि बैज्ञालनक बनहरुको स्रोि 
प्रर्ोग गरी पर्िटन प्र्द्धिनका िालग जंगि सर्ारी संचािनको प्र्न्त्ध गनि उपर्कु्त समन्त््र् र 
नलिजामिुी सहकार्ि गररनेछ। 

116) हपु्सेकोट गाउँपालिकाको शहरी के्षत्र झ्र्ािबास, लगरु्ारीिाई शहर उन्त्मिु पू्ािधार लनमािर्मा जोड 
दर्ई आगामी दर्नमा व्र््खस्थि िकूम्प प्रलिरोधी आ्ास लनमािर्मा जोड दर्ेनछे। लगर्ारी, बेिु् ा, 
का्ासोिी खजल्िा सर्रमकुामसम्म जोडने सडकको र्ार्ाँ बार्ाँ लनजी के्षत्रसंगको सहकार्िमा व्र््खस्थि 
बस्िीक्र्कास गररनछे। गाउँपालिका के्षत्र लित्र घर लनमािर् गर्ाि अलन्ार्ि रुपमा नापी नक्सा घरजग्गा 
पासको कार्ि अगाडी बढाेनेछ। लछमेकी खजल्िा पाल्पाको लनस्र्ी गाउँपालिकाको कार्ाििर् रे्खि 
हपु्सेकोट ्डा नं ६ हरैु् मोहनडाडाँ लगर्ारी बेिु् ा का्ासोिी खजल्िा सर्रमकुामसम्म जोडन े
सडकिाई उच्च प्राथलमकिामा रािी र्स सडक िण्डमा पने लगर्ारी िोिा िथा पत्थर िोिामा पक्की 
पिु लनमािर्का िालग संघ र प्ररे्शसंग समन्त््र् गरी लछटै्ट सम्पन्न गररनेछ। 

117) हपु्सेकोट गाउँपालिकाको महेन्त्द्र राजमागि अन्त्िगिि का्ासोिी नगरपालिका र मध्र्क्र्न्त्र् ुनगरपालिकाको 
लसमानाको क्र्चमा रहेको ३ क्रकिोलमटर राजमागि क्षेत्र लिन पालिका्ीच समन्त््र् गरी लसमाना एक्रकन 



गरीएको छ। हपु्सेकोटको प्राखचन, ऐलिहालसक, धालमिक ए्ं पर्िटकीर् स्थिको खचनारी झखल्कने गरी 
महेन्त्द्र राजमागि अन्त्िगिि ४० क्रकिो िने्न स्थानमा हपु्सेकोट प्र्ेशद्वार लनमािर् गरर गाउँपालिकाको 
राक्रिर्स्िरमा खचनारी प्र्द्धिन गरी धौ्ार्ी र्िाम िानीको प्र्ेश मागि बनाेने छ । 

118) "क्र्रे्शमा लसकेको सीप र लमक्रहनेि, गाउँपालिकामा उपर्ोग" िने्न मिु नारािाई आधार मानी 
कोलिड÷१९ का कारर् बैरे्खशक रोजगारी्ाट र्केका र गाउँपालिकामा नै बसेर केक्रह गनि ेच्छुक 
नागररकहरुको ईच्छा, ित्परिा, व्र््साक्रर्क सामाथ्यर्ि र उद्यमखशििाको क्र्श्लषेर् गरी  व्र््साक्रर्क 
बाख्रा पािन, च्र्ाउँिेिी, िैसी/गाईपािन, कक्रर् िेिी, िरकारीिेिी आदर् िगार्िका कार्िक्रमहरु 
संचािन गररनेछ।र्सिे बैरे्खशक रोजगारिाई क्रमश लनरुत्साक्रहि गरै् गाउँपालिका लित्र रोजगारी सजृना 
र स््ा्िम््नको क्र्कास हनुेछ। 

119) कोलिड÷१९ का कारर् िाद्य्ािीमा आउन सक्न े जोखिम आकिन गरी िाधान्न आत्मलनििरिा र 
िाधसरुक्षाको सलुनख्ििा गनि गाउँपालिका लित्रको ्डाहरुमा उत्पार्न हनुे ्ािी र्सिहरुको िथ्यर्ाङ्क 
संकिन गरी िाधान्न सन्त्ििुन ्ासिाि (Food Balance Sheet) िर्ार गररने छ।र्स्ाट गाउँपालिका 
लित्रका ्डाहरुको िाधान्न ्ािीको अ्स्था र अन्त्िर ्डा िाधान्न आपूलििको प्रर्ािी सलुनख्ि गनि ए्ं 
िाधान्न ्ािीको समथिन मलु्र् िोक्न अध्र्र्न गररनछे। 

120) व्र््सार् क्र्कास र क्र्स्िार िथा समरु्ार् स्िरमा रोजगारी सजृना गने र उक्त अ्स्था सजृना गनि 
नसकेमा क्षलिपलुिि लिनुिपने प्र्न्त्ध सक्रहि पशपुािन र कृक्रषिके्षत्रमा साना मोडेि र्मि स्थापना र 
संचािनका िालग गाउँपालिका्ाट प्राक्र्लधक से्ा सक्रहिको अनरु्ान कार्िक्रम संचािन गररनेछ।र्सिे 
अनरु्ान लिई व्र््सार् स्थापना गरी क्र्चमै छोडने र अनरु्ानको सक्रह उपर्ोग नहनुे प्र्ृलिको अन्त्त्र् 
गरर थप व्र््सार् क्र्स्िार र रोजगारी सजृना हनुे अपेक्षा गररएको छ। 

121) गाउँपालिका लित्रका प्रत्रे्क ्डाहरुमा टोि सधुार सलमलि गिन गरी गाउँपालिका लित्र ढुङ्गा, लगट्टी, 
्ािु् ा, माटो, र्हत्तर, बहत्तर, िानी, काि र जलडबटुी अ्ैध चोरी िस्करी र लनर्म क्र्पररिको 
लनकासीको कार्ििाई लनरुत्साक्रहि गनि गाउँपालिकािे उिाउने  प्रशासलनक र्ण्ड जरर्ानाको १०% 
प्रोत्साहन रकम ित्काि टोि सधुार सलमलिमा दर्ेन ेप्र्न्त्ध गररनछे। र्सिे प्राकृलिक स्रोि संरक्षर्मा 
नागररक साझेर्ारी प्र्द्धिन गरै् समरु्ार्को क्र्कासमा टे्ा परु्ािउने अपेक्षा गररएको छ।   

122) टोि सधुार सलमलिसंगको सहकार्िमा नागररककै सहिालगिामा घर आगन सडक उज्र्ािो कार्िक्रम 
संचािन गररनछे। 

123) गाउँपालिकाको समन्त््र्मा लनजी के्षत्र ए्ं सहकारीहरुको िगानी लित्राई गाउँपालिका लित्र खचस्र्ान 
केन्त्द्र स्थापनाको प्रक्रक्रर्ा अगाडी बढाईनेछ। सा्िजलनक लनजी साझेर्ारी अ्धारर्ामा आधाररि रक्रह 
गाउँपालिका के्षत्र लित्र अर्ु् ा प्रशोधन केन्त्द्र स्थापना गरी अर्ु् ा ्ािी क्र्कासमा टे्ा परु्ािेनेछ । 

124) कोलिड-१९ का कारर् राहि दर्न ुपने अ्स्थामा रहेका व्र्खक्तहरुिाई गाउँपालिकाको पू्ािधार लनमािर् 
आर्ोजनामा उपर्ोग गने गरी राहिको सट्टा रोजगारी कार्िक्रम संचािन गररनछे। 



125) गाउँपालिकाबाट लछटोछररिो र प्रिा्कारी से्ा परु्ािउन गाउँपालिका ि्न लनमािर् कार्ििाई अगालड 
बढाेने छ ।  

126) चोरमारा-झ्र्ािबास आिोक चक्रपथ, लगर्ारी गैंडािोिा झोिङु्ग े पूि, लगर्ारी गुहेँरी झोिङु्गे पूि 
लनमािर् कार्ििाई प्ररे्शसँग समन्त््र् गरर अगालड बढाेनेछ ।  

127) लगर्ारी िोिा िटबन्त्ध, आकाशे जलु्पेकुिो लनमािर्, जगेुपानी लडप ट्यु् ेि जडान, मोहनडाँडा िानेपानी 
आर्ोजना प्ररे्शसँग समन्त््र् गरर संचािन गररनछे । 

128) बेि्ा-का्ासोिी सडक कािोपते्र, पत्थरिोिा लसंचाे आर्ोजना, शंिरे्् र्ार्ाँ प्रर्ािी लसंचाे 
आर्ोजना, शंिरे्् र्ुे िोिा िानेपानी आर्ोजना, रानी्ेि लसंचाे र्ोजना, हपु्सेकोट िानेपानी 
हपु्सेकोट-4 प्ररे्शसँग समन्त््र् गरर संचािन गररनेछ ।  

129) हपु्सेकोट गाउँपालिकालित्र आ.्.०७६/७७ मा उद्घाटन  िई सकेको "हपु्सेकोट बसपाकि  िथा कृक्रष 
उपज केन्त्द्र ” लनमािर्िाई थप रकम क्र्लनर्ोजन गररएको छ।  

130) शंिरे््घाटमा पिु लनमािर् गनि िथा च ु् ाडीधारा रे्खि ्डा कार्ाििर् सम्म सडक कािोपते्र गनि 
आ्श्र्क रकम क्र्लनर्ोजन गररएको छ। 

131) रुद्रपरु सामरु्ाक्रर्क होमस्टे लनमािर् गनि िथा िागि सहिालगिाबाट सडक कािोपते्र गने नीलि अ्िम्बन 
गने गरी ्जेट क्र्लनर्ोजन गररएको छ । 

132) चालिस किोलमटर रे्खि र्स गाउँपालिकालित्र प्र्ेश गने सडकिाई स्िरउन्निी गरी हपु्सेकोट 
रंगशािासँग जोलडन ेछ । 

“ सशुासन ” 

133) गाउँपालिकाको से्ा प्र्ाह, क्र्कास ए्ं आर्ोजना व्र््स्थापनका िालग क्र्द्यिुीर् सरकारको अ्धारर्ा 
अनरुुप गाउँपालिका र ्डा कार्ििर्हरुको Office Automation कार्िमा जोड दर्ेनेछ।  

134) गाउँपालिकाको प्रशासलनक संरचनािाई चसु्ि, र्रुुष्ि, पारर्खशि, उत्तरर्ार्ी र सशुासनमैत्री बनाई से्ा 
प्र्ाहमा प्रिा्काररिा अलि्ृक्रद्ध गनि गाउँपालिकाका अध्र्क्ष र प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृि, प्रमिु 
प्रशासकीर् अलधकृि र कार्ाििर् ए्ं कार्ििर् अन्त्िगििका ्डा कार्ाििर्का कमिचारीहरु ्ीच 
कार्िसम्पार्न सम्झौिा गररनेछ । कार्िसम्पार्न सम्झौिाका आधारमा उच्च कार्ि सम्पार्न िएका 
कमिचारीहरुिाई सम्मालनि गरी ्ृखत्त क्र्कासका  टे्ा पगु्ने कार्िक्रम िर् गरर कार्िन्त््र्न गररनेछ। 


