
      श्री  

 सभामा उपस्थित सदथय ज्यहुरु, कममचारी, पत्रकार, सरुक्षाकमी ज्यहुरु । 

१. थिानीय सरकारको रुपमा रहेको यस गाउँपालिकाको प्रमखुको रुपमा मैिे नेततृ्व गरेको 
सरकारको अस्ततम चरणको नीलत तिा कायमक्रम कोलभड-१९ को ववषम पररस्थिलत, अथतव्यथत 
जनजीवन, असामातय मौसमिे लनम्तत्याएको वपडा र ववववध चनुौतीहरुको बावजदु पलन  यस 
आलिमक वषम २०७८/०७९ को वावषमक नीलत तिा कायमक्रम प्रथततु गदमछु । 

२. थिानीय सरकारको क्षमतािे भ्याएसम्तम रोकिाम र उपचारको कायमहरु गदामगदै पलन ववश्वव्यापी 
महामारीको रुपमा रहेको कोलभड-१९ बाट अमूल्य जीवन गमुाउन पगु्न ु भएका सम्तपूणम 
दददीबवहनी दाजभुाइहरुमा भावपूणम श्रद्धाञ्जिी व्यक्त  गदै आनततजन गमुाउन ु भएका 
पररवारहरुमा हाददमक समवेदना प्रकट गदमछु । संक्रमणबाट प्रभाववत भई उपचारमा रहनभुएका 
सबैमा शीघ्र थवाथ्य िाभको कामना गदमछु । 

३. नेपािी जनताको रक्षा र थवततत्रताको िालग भएका सम्तपूणम प्रजातास्तत्रक आतदोिनका र संघषममा 
जीवन उत्सगम गनुमहनुे ज्ञात-अज्ञात सवहदहरु प्रलत उच्च सम्तमान व्यक्त  गदमछु । सािै पररवतमनका 
संवाहक, राष्ट्र र रावष्ट्रयता, िोकततत्र तिा समाजवादको आतदोिनमा नेततृ्व गनुमहनुे अग्रजहरुको 
योगदानको स-सम्तमान थमरण गनम चाहतछु । 

४. कोलभड-१९ िगायत ववलभन्न ववपदमा खवटन ुभई जनताको स्जउ धनको सरुक्षामा अग्रपंलतमा 
सेवारत सम्तपूणम थवाथ्यकमीहरु, सरुक्षाकमीहरु, राष्ट्रसेवक कममचारीहरु, पत्रकार, थवंयमसेवक 
तिा जनप्रलतलनलधहरुको उच्च सम्तमान गदै यहाँहरुको उच्च मूल्यांकन हनुेछ भने्न ववश्वास 
ददिाउन चाहतछु । 

५. नेपािको संववधानिे लनददमष्ट गरेका जनताको िोकतास्तत्रक अलधकारको सम्तमान गदै यस 
गाउँपालिकाको थिापना देस्ख नै यहाँका नागररकहरुको आवश्यकता, इच्छा र चाहना अनरुुप 
हरपि कतमव्यलनष्ठ र वक्रयाशीि रहँदै आएको सबैिाई सवमववददतै छ । सािै आउँदा ददनहरुमा 
पलन यहाँहरुको उन्नलतमा तनमनका साि कमम-भलूममा रहने छु भने्न ववश्वास ददिाउन चाहतछु 
। 

६. हपु्सेकोटवासीको ववकास प्रलतको उच्च आकांक्षा, लसलमत श्रोत र साधन, ववश्वव्यापी रोगिे 
आक्रातत मानव जीवन, हामी सबैको कायमक्षेत्रमा भएको िगानी आददका कारण गत आलिमक 
वषममा आशा गररएको जलत प्रलतनि प्राप्त नभएपलन केही महत्वपूणम उपिस्धधहरु प्राप्त भएका  



छन ्। आलिमक वषम २०७७/०७८ मा हामीिे हालसि गरेका केही उपिधधीहरु यस सम्तमालनत 
गाउँसभामा पेश गदमछु । 

आलिमक वषम २०७७/०७८ मा सम्तपन्न भएका महत्वपूणम उपिधधीहरु:  

 आलिमक वषम २०७७ साउन १ देस्ख २०७८ असार १ गते सम्तम यस गाउँपालिकामा जम्तमा 
रु.३२ िाख १ हजार ८ सय ८९ दशमिब ६५ पैसा राजथव आम्तदानी भएको छ ।  

 

पश ुसेवा शाखा अततगमतका उपिधधीहरु  

 चाि ुआलिमक वषममा गाउँपालिका अततरगत बतदकेुिान, मौिािर, भडारी, अधमारा, रुम्तसी, 
धौवादी, पाङ्ग्ग्र ेिगायतका थिानहरुमा लनिःशलु्क पश ुथवाथ्य कायमक्रम, झाँतेमा कालिज प्रवमद्धन 
कायमक्रमहरु सञ्चािन गरी पश ुसेवा शाखाको सेवा प्रवाहिाई जनताको घरदैिोमा परु् याइएको 
र यसबाट ४७९ घरधरुी िाभास्तवत भएका छन ्।  

 यसैगरी लनिःशलु्क औषधी ववतरण कायमक्रमबाट ५७२ र बाँझोपन स्शववर कायमक्रमबाट ३१ 
जना पशपुािक कृषकहरु िाभास्तवत भएका छन भन े२७६ कृषकिाई लनिःशलु्क घाँसको लबउ 
ववतरण तिा २६७० पशचुौपायामा कृलत्रम गभामधानको कायमक्रम सम्तपन्न भएका छन ्। 

 

 सािै चाि ुआलिमक वषम मा ५१०४ पशचुौपायामा खोरेत खोप, ३१२ बंगरु थवाइन वनवर 
खोप, १५०० बाख्रामा वप वप आर खोप र ९२ चौपायामा रेलबज खोप िगाउने कायमक्रम 
सम्तपन्न गररएको छ भने ९० वटा बाख्रामा नश्ल सधुार कायमक्रम तिा वडा नं. १ को बेिवुामा 
भेडा संरक्षण कायमक्रम सम्तपन्न गररएको छ ।  

 कुखरुा भािे बधवुा कायमक्रम गाउँपालिकाको उपयकु्त  क्षेत्रहरुमा यसै आलिमक वषममा सम्तपन्न 
हनुे गरर संचािन गररएको छ । 

 

 

 

मवहिा बािबालिका तिा जेष्ठ नागररक 



 गाउँपालिका थतरीय एकि मवहिा संजाि र ६ वटै वडाहरुमा एकि मवहिाको वडा थतरीय 
एकि मवहिा संजाि गठन गररएको छ । 

 एकि मवहिा आयआजमन तिा थवाविम्तबन कायमक्रम अततगमत २० जना एकि 
मवहिाहरुिाई नाईबर झोिा वप्रतट गने तालिम तिा व्यवसाय सरुुवात गनमका िागी प्रलत 
व्यस्क्त  रु. ५,०००/- लबउपंूजी (Seed Money) यसै आलिमक वषममा उपिधध गराईएको 
छ । 

 बदृ्धबदृ्धाहरुको थवाथ्य अवथिािाई मध्यनजर गरी वडा नं. ५ र ६ का जेष्ठ नागररकहरुिाई 
तयानो कपडा र पौवष्टक आहार ववतरण गररएको छ । 

 अततरपथुता लसप हथताततरण कायमक्रम सम्तपन्न गरी .................जना नयाँ पथुताहरुमा सीप 
पथुताततरण र १५ जोडी सास-ुबहुारीहरुमा सास-ुबहुारी अततरवक्रया र १५ जोडी श्रीमान-
श्रीमतीहरुमा मवहिा-परुुष समववकास कायमक्रम सम्तपन्न  गररएको छ । 

 मवहिा ववकास कायमक्रम अततगमत १८ समूह र ३ सलमलत गठन गरी ९० जना मवहिाहरुिाई 
सशस्क्त करण तनम  पवहिो चरणको तालिम अनसु्शक्षण कायमक्रम सम्तपन्न गररएको छ । 

 िैंलगक वहंसा कोषको थिापना गररएको छ । 

 वडा नं. २,३,४ मा गरी जम्तमा ९ वटा िैंलगक वहंसा लनगरानी समूह गठन तिा पररचािन 
गररएको छ । 

 वडा नं. १ मा ४० जना मवहिाहरुमा िैंलगक वहंसा लबरुद्धको सचेतना कायमक्रम संचािन 
गररएको छ । 

 सम्तपूणम वडाहरुमा घमु्तती स्शववर संचािन गरी ४१७ जना अपांगता भएकाहरुिाई अपांगता 
पररचयपत्र ववतरण गररएको छ । 

 गररवी लनवारणका िालग िघउुद्यम कायमक्रम अततगमत ८२ जना उद्यमी लसजमना गररको छ 
जस मध्ये २२ जनामा बाख्रापािन , २७ जनामा लसिाईकटाई , २७ जनामा हाते होस्जयारी 
सम्तबतधी स्थवटर र गिबतदी र ६ जनामा बाँसको मढुा बनेु्न तालिम सम्तपन्न गररएको छ । 

 

बहकु्षते्रीय पोषण 



 पोषण सधुारका िालग खानेपानी पूवामधार लनमामण कायमक्रम अततगमत स्शक्षा बोधनी माध्यलमक 
लबद्यािय रुद्रपरुमा खानेपानी टंकी र धारा यसै आलिमक वषममा सम्तपन्नताको चरणमा रहेको 
छ  । 

 बहकु्षेत्रीय पोषण कायमक्रम अततगमत सनुौिो १००० ददनका लबपन्न मवहिा, बािबालिका 
तिा वकशोरीहरुिाई हपु्सेकोट गाउँपालिकाको पोषण झोिा राहत ववतरण कायमक्रम सम्तपन्न 
गररएको छ । 

 सामदुावयक लबद्याियहरुमा छात्रामैत्री शौचािय व्यवथिापनका िागी सामग्री ववतरण र 
WASH कनमर थिापना गरर सरसनाई व्यवहार प्रबद्धमन गने कायमक्रम यसै आलिमक वषममा 
सम्तपन्न गररने छ । 

 

 

 

थवाथ्य  

 आस्घल्िो वषम कोलभड-१९ माहामारीको शरुुवात पश्चात भारत तिा अतय मिुकुहरुबाट आउन े
यस गाउँपालिका लभत्रका नागररकहरुिाई नेपाि-भारत लसमा र अतय स्जल्िाहरुबाट  
गाउँपालिका सम्तम ल्याउने,  क्वाररनवटनमा राख्न,े लनजहरुिाई खानबथनको प्रवतध एवम ्कोलभड-
१९ को पररक्षणको व्यवथिा गरी माहामारी लनयतत्रणमा सबैको सहयोगबाट उत्कृष्ट व्यवथिापन 
गरी क्षलत तयूनीकरण गररयो । 

 देउरािी थवाथ्य चौकीिाई थतरोन्नलत गरी देउरािी प्रािलमक अथपताि बनाई स्चवकत्सक 
सवहतको थवाथ्य सेवा प्रवाह गररएको छ । 

 प्रारस्म्तभक थवाथ्य सेवा प्राप्त गनम गाउँपालिका बावहर जान नपने व्यवथिाको सलुनस्श्चतता गदै 
देउरािी प्रािलमक अथपतािमा ल्याब परीक्षण सेवा थिापना गरी लन:शलु्क परीक्षण संचािन 
गररएको छ । 

 पहाडी भेगमा गभमवती मवहिाहरु सतु्केरी हनुे समयमा आउन सक्ने सम्तभाववत जोस्खमिाई 
तयलुनकरण गनम, थवाथ्य संथिाबाट मात्र सतु्केरी गराउनका िागी, वडा नं ५ को धौवादी 
रुद्रपरुमा बलिमङ सेतटर थिापना गरी थवाथ्य सेवा प्रदान गररदै आएको छ । 

 देउरािी प्रािलमक अथपतािको ५ शैया सवहतको अथपताि भवन लनमामणको िागी जलमन 
भोगालधकार लिई लनमामण कायम अगाडी बढाईएको छ । 



 बलििंग सेतटरमा २४ सै कायमरत थवाथ्यकमी तिा वडाका मवहिा थवाथ्य थवयंसेववकाहरुिाई 
आवश्यक िप सेवा सववधा उपिधध गराइएको छ । 

 गभमवती आमाहरुको िागी कोलभड-१९ को संक्रमण तिा अतय औिो एवम ्डेंग ुरोग जथताको 
संक्रमण रोकिाममा ....................जना िाभास्तवत भएका छन ्। 

 सम्तपूणम बािबालिका, वकशोरी तिा प्रजनन उमेरका मवहिासम्तम पोषणयकु्त  खाना र सधुाररएको 
पोषण सम्तबतधी हेरचाहको समान र उपयकु्त  पहुँच पयुामइएको छ । 

 १० शैयाको कोलभड-१९ अथिाई अथपताि थिापना गरी १५ अस्क्सजन लसलितडर र २ 
अस्क्सजन कतसनसेतटर सवहतको आईसोिेसन सेतटर थिापना गररएको छ । 

 थवाथ्य संथिाहरुको भौलतक पूवामधार, जनशस्क्त  र औषधीमा बवृद्ध गरी सबै वडाहरुमा लन:शलु्क 
आधारभतू थवाथ्य सेवा उपिधध गराइएको छ । 

 सबै वडाहरुमा ववशेषज्ञ सवहतको घमु्तती स्शववर संचािन भईरहेको छ । 

 गाउँपालिका लभत्रका थवाथ्य संथिाहरुबाट ववद्यािय थवाथ्य कायमक्रम संचािन भईरहेको  छ 
। 

 आयवेुद थवाथ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका यस हपु्सेकोट गाउँपालिकाका नागररकहरुिाई 
सहज एवं सरि रुपमा आयवेुद थवाथ्य सेवा प्रदान गनम स्जल्िा आयवेुद कायामियसँगको 
सहकायममा नागररक आरोग्य सेवा केतद्र संचािनमा ल्याई लनिःशलु्क सेवा प्रदान गररएको छ । 

 

 गररव नागररकहरुिाई थवाथ्य उपचार सेवामा पहुँच पयुामइएको छ र थवाथ्य लबमा कायमक्रम 
कायामतवयनको चरणमा रहेको छ । 

 आखँामा िाग्न सक्ने ववलभन्न वकलसमका रोगहरुको उपचार गनम अतयत्र जानपुने बाध्यतािाई 
अतत्य गदै सरि सहज एवं हपु्सेकोट बासीको नस्जकैको घरदैिोबाट उपचार सेवा प्रदान गनम 
भरतपरु आखँा अथपताि सँगको समतवयमा हपु्सेकोट आखँा उपचार केतद्र थिापना गरी 
संचािनमा ल्याइएको छ ।  

 सतु्केरी आमा पोवषिो खाना अततगमत २४० जनािाई पोषण थयाहार खचम ववतरण गरीसवकएको 
छ । 

 

स्शक्षा 



 कोलभड-१९ को माहामारीको समयमा रेलडयो स्शक्षा, टोि स्शक्षा, कक्षागत आिोपािो स्शक्षा, 
अनिाईन स्शक्षा जथता ववलभन्न वैकस्ल्पक ववलधहरुबाट स्शक्षा प्रदान गने व्यवथिा गररयो । 

 अलभभावक, ववद्यािी, स्शक्षक, लबद्यािय व्यवथिापन सलमलतका पदालधकारीहरुिाई स्शक्षामा 
उत्प्ररेरत गनम वैज्ञालनक  श्री माहालबर पनुको उपस्थिलतमा शैस्क्षक सम्तमेिन सम्तपन्न गररयो । 

 ४५ जना बािववकास सहयोगी कायमकतामहरुिाई शैस्क्षक सामग्री लनमामण तिा प्रयोग सम्तबतधी 
३ ददने तालिम सम्तपन्न गररयो । 

 गाउँपालिका लभत्रका सम्तपूणम लबद्याियका प्रधानाध्यापकहरुिाई ववलभन्न स्जल्िाका ९ वटा 
नमनुा लबद्याियहरुको अविोकन भ्रमण सम्तपन्न गररयो । 

 स्शक्षकहरुिाई आधलुनक प्रववलध संग जोड्न ७५ जना स्शक्षकिाई कम्तप्यटुर तालिम प्रदान 
गररयो । 

 नयाँ भनाम हनुे ५३८ लबद्यािीहरुिाई झोिा तिा थटेसनरी सामग्री ववतरण गरी अलनवायम 
स्शक्षािाई कायामतवयन गनम सहजता प्रदान गररएको छ । 

 लबद्याियहरुमा  स्शक्षकहरुिाई लसकाई सामग्री लनमामण तालिम सम्तपन्न गररएको छ । 

 लबद्याियहरुमा स्शक्षक दरवतदी समथया हि गनम आधारभतू तहमा २७ र माध्यलमक तहमा 
१ दरवतदी िप गररएको छ । 

 गाउँपालिका लभत्र कायमरत ........ जना स्शक्षकहरुको दरवतदी लमिान गरी जनशक्त ी 
अभावको समथया कम गररएको छ । 

 लबद्यािीहरुको लबद्यािय छाड्ने दर र लबद्यािय सम्तम जाने दरुी कम गनम जनकल्याण रावष्ट्रय 
माध्यलमक लबद्यािय शंखदेव, ज्वािा माध्यलमक लबद्यािय झ्यािबास, जनता माध्यलमक 
लबद्यािय गहेुरी, हपु्सेकोट माध्यलमक लबद्यािय मौिािर, हपु्सेकोट आधारभतू लबद्यािय 
लबरुखकम , पोखरी देवी आधारभतू लबद्यािय सांडाभतज्यांग, बराज ुआधारभतू लबद्यािय भंडारी, 
हपु्सेकोट जनकल्याण आधारभतू लबद्यािय मोहनडाँडा, नमनुा आधारभतू लबद्यािय षटाकुन, 
स्शक्षा बोधनी माध्यलमक लबद्यािय रुद्रपरु, लत्रभवुन आधारभतू लबद्यािय पांग्र े र रावष्ट्रय 
आधारभतू लबद्यािय पहारे बसेनीमा कक्षा िप गररयो । 

 प्रधानाध्यापकहरुसंगको कायमसम्तपादन करार सम्तझौता यसै मवहना लभत्र सम्तपन्न गररने छ । 

 लबद्यािय पनु:लनमामण कायमक्रम अततगमत यसै आलिमक वषममा कररव ७ करोडको िागतमा 
११ वटा लबद्याियहरुमा ४२ वटा कक्षाकोठा, ३ वटा लबद्याियहरुमा थवच्छ वपउने पानी 
व्यवथिाको िागी वनल्टर सवहतको खानपेानी ट्ांकी, ५ वटा लबद्याियहरुमा बािमैत्री 



शौचािय लनमामण सािै ४ वटा लबद्याियहरुमा खानेपानी ट्ांकी ववतरण तिा थवच्छ वपउन े
पानीको व्यवथिापन सम्तपन्न गररएको छ । 

 राष्ट्रपलत शैस्क्षक सधुार कायमक्रम अततगमत ६ वटा लबद्याियहरुमा १२ वटा कक्षाकोठा 
लनमामणको चरणमा रहेको र ११ वटा लबद्याियहरुमा सूचना प्रववलध प्रयोगशािा, लबज्ञान 
प्रयोगशािा, पथुतकािय व्यवथिापन शैस्क्षक सामग्री ववतरण जथता कायमक्रमहरु सम्तपन्न  हनुे 
चरणमा रहेका छन ्। 

 सामदुावयक ववद्याियको अंग्रजेी, गस्णत र लबज्ञान ववषयको लसकाई उपिधधी बवृद्ध गनम ७ 
वटा लबद्याियमा िप अनदुान उपिधध गराई कायमक्रम सम्तपन्न गररएको छ । 

 ३ हजार ८८ छात्रछात्राहरुिाई पोषणयकु्त  ददवा खाजाको व्यवथिा गरी पोषणको स्थिलतमा 
सधुार एवं कक्षा छोड्ने दरमा कमी ल्याइएको छ । 

 वडा नं.१ को जनता माध्यलमक लबद्यािय पररसरमा स्शक्षक तालिम हिको लनमामण सम्तपन्न 
गररएको छ । 

 लबद्यािीहरुको शारीररक तिा मानलसक ववकासका िागी खेि सप्ताह संचािन गरी राष्ट्रपलत 
रलनंग स्शल्ड प्रलतयोलगता सम्तपन्न गररयो । 

 गाउँपालिका र व्यावसावयक स्शक्षा तिा तालिम पररषद्को सहकायममा हपु्सेकोट प्राववलधक 
स्शक्षाियको थिापना गरी कृवष ववज्ञान तिा पश ुववज्ञान धारको कक्षा संचािन गरी तयून 
शलु्कमा दक्ष प्राववलधक जनशस्क्त  उत्पादनमा जोड ददइएको छ । 

 थिानीय स्शक्षा ऐन, लनयमाविी र कायमवीलध लनमामण गरी कायामतवयन गररएको छ ।  

पूवामधार 

 यस गाउँपालिका लभत्रका लबलभन्न वडाहरुमा ८ वकिोलमटर सडक कािोपते्र, २५ वकिोलमटर  
सडक ग्राभेि, २० वकिोलमटर माटे सडक लनमामण, ५ वकिोलमटर लसंचाई कुिो लनमामण, १५ 
वटा साना तिा मझौिा कल्भटम लनमामण, १५ वटा खानेपानी टंकी लनमामण तिा पानी ववतरण, 
२५ वकिोलमटर साईड वाि, ५ वटा भवन (वडा, थवाथ्य,आमा समूह) लनमामणकायम सम्तपन्न 
गररएको छ । 

 गाउँपालिकाको सम्तपूणम वडाहरुमा बाटा-घाटा, कल्भटम, लसंचाई कुिो, लबद्यािय पूवामधार र 
योजनाहरु द्रतु गलतमा लनमामणको चरणमा  रही सम्तपन्नताको संघारमा रहेका छन ्। 



 चाि ुआलिमक वषममा ववकास लनमामण प्रवक्रयामा जनताको सहभालगता र अग्रसरता मानम त आफ्नो 
अपनत्व महशसु गने कायमिे हामीिाई प्ररेणा लमिेको छ । 

 वडा नं. १, २, ३ र ४ मा िागत सहभालगतामा सडक कािोपते्र गने योजना संचािन भई 
सम्तपन्नताको चरणमा रहेका छन ्भने वडा नं. ५ र ६ मा जनसहभालगता मानम त सडक सदावहार 
संचािन हनुे गरी थतरोन्नलत कायम सम्तपन्न हनुे चरणमा छन ्।        

आगामी आलिमक वषम २०७८/०७९ को नीलत तिा कायमक्रमहरु: 

थवाथ्य   

१. बािलबबाह तयूनीकरण सम्तबस्तध अलभमखुीकरण कायमक्रमहरु लबगतका आलिमक वषमदेस्ख 
नै कायमक्रममा राखी सम्तपन्न गररएको छ भने यसिाई प्रािलमकतामा राखी कायमक्रम 
संचािन गने व्यवथिािाई लनरततरता ददईने छ । 

२. "सतु्केरी आमा पोवषिो खाना" कायमक्रमिाई आगामी आलिमक वषममा पलन लनरततरता 
ददइनेछ र गाउँपालिका लभत्रका सतु्केरी आमा र बच्चाको पोषण तिा थयाहारिाई िप 
व्यवस्थित गररने छ । 

३. मवहिाको थतन क्यातसर, पाठेघर क्यातसर र (Prolapse) आङ खथने समथयाको 
उपचारको िालग गाउँपालिकाका समथयाग्रथत मवहिाहरुको त्यांक संकिन गरी प्रदेश 
सरकारको सहकायममा उपचारको व्यवथिा लमिाइनेछ ।  

४. जेष्ठ नागररक, शारीररक असक्षमताका व्यस्क्त  र बािबालिकाहरुको थवाथ्य सवुवधामा 
सहज पहुँच र सेवा प्रवाहिाई िप प्रभावकारी बनाइने छ । 

५. गाउँपालिकाको प्रमखु थवाथ्य केतद्रबाट टाढा रही सामातय थवाथ्य सेवा उपभोग गनम 
बाट  समेत लबमखु रहेका वडा नं. ४, ५ र ६ का पहाडी  भेगमा ववशेषज्ञ सवहतको 
थवाथ्य स्शववरको कायमक्रम संचािन गररनेछ । 

६. प्िास्थटकजतय सामाग्रीको प्रयोगिे थवाथ्य तिा वातावरणमा पाने प्रभावको तयूनीकरण 
गनम ४० माइक्रोनभतदा कमको प्िास्थटक झोिा ववथिावपत गरर "सना झोिा" कायमक्रम 
िाग ुगररनेछ । 

७. गाउँपालिका लभत्रका नागररकहरुको वहृत्तर थवाथ्य सरुक्षािाई सकारात्मक प्रभाव पानम 
व्यवस्थित जठेुल्नो कायमक्रमिाई लनयलमत गररनेछ । 



८. थवाथ्य ववमा कायमक्रमिाई हरेक नागररक समक्ष पयुामइनेछ । 

९. कुनै पलन प्रकारको यौनजतय वहंसा वा सामास्जक बवहष्कारमा पाररएका वकशोरीहरु एवम ्
बािश्रम, बेचलबखन, आददबाट वपलडत बािबालिका एवम मवहिाहरुको िालग 
मनोसामास्जक परामशमदाताको सहयोगमा व्यावसावयक स्शक्षा ददई वा सीपको ववकास 
गरी पनु:थिापना गररने छ । 

१०. यस गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ को िालग लनयलमत हनुे वकलसमिे एम्तबिेुतसको        
व्यवथिा लमिाइने छ । 

११. क्यातसर, मगृौिा रोगी तिा दीघमरोगीहरुिाई राहत थवरुप उपचारका िालग आलिमक   
सहयोगको व्यवथिा लमिाइनेछ । 

१२. गाउँपालिकाको लबकट पहाडी क्षेत्रका सतु्केरी हनुे मवहिाहरुिाई जोस्खमको अवथिा 
हेरी हवाई उद्दारको व्यवथिा गररने छ । 

१३. आददवासी िारु समदुायमा देस्खने लसकिसेि एनेलमया रोगको लन:शलु्क उपचारको 
व्यवथिा गररने छ । 

१४. लबद्यािय तिा समदुाय थतरमा थवाथ्य संथिाहरुको सहयोगमा लबद्यािय थवाथ्य 
कायमक्रम, "सना लबद्यािय, सना समदुाय" कायमक्रम संचािन गररने छ । 

१५. "एक घर एक डथटलबन" कायमक्रम शरुु गरी लडथपोज हनुे र नहनुे नोहोरको वगीकरण 
गदै व्यवथिापन प्रवक्रया लमिाइने छ । 

१६. कोलभड-१९ को महामारीको अवथिा हेरी लबद्यािय एवम ् समदुायमा 'सना हात 
कायमक्रम' िाग ुगररने छ । 

१७. गाउँपालिका लभत्रका सम्तपूणम सामदुावयक लबद्याियहरुमा अध्ययनरत वकशोरीहरुको यौन 
थवाथ्यिाई सधुार गनम लन:शलु्क रुपमा प्रदान गररने सेनीटरी प्याड प्रयोगको 
व्यवथिापनका िालग सहजीकरण गनम सम्तबस्तधत ववद्याियका मवहिा स्शस्क्षकाहरुिाई 
अलभप्ररेरत गने व्यवथिा लमिाइने छ । 

१८. कोलभड-१९ को तयूनीकरणका िालग गाउँपालिकाका सम्तपूणम नागररकहरुिाई लन:शलु्क 
खोपको िालग आवश्यक पहि गररने छ । 

१९. थवाथ्य सेवािाई पारदशी र िप प्रभावकारी बनाउन ददघमरोगीहरुको  लडस्जटि प्रोनाइि 
लनमामण  गरी थवाथ्योपचारमा सहजीकरण गररने छ । 



२०. नागररकहरुको पहुँच पगु्न ेगरी िप स्चवकत्सकीय सेवा, प्रयोगशािा सेवा र नामेसी 
सेवािाई २४ सै घण्टा संचािन गरी आधारभतु औषधीहरुिाई लन:शलु्क उपिधध 
गराउने व्यवथिा लमिाइने छ । 

२१. HIV AIDS, िागपुदािमको लनयतत्रण तिा मददराको प्रयोगिाई लनरुत्सावहत तिा सतुीजतय 
पदािमको लबक्रीववतरणमा प्रभावकारी लनयमन गररने छ । लबद्यािय क्षेत्र, गाउँपालिका 
कायामिय क्षेत्र, सावमजलनक कायामिय क्षेत्रिाई पूणमत: सतुीजतय पदािम र मददरा लनषलेधत 
क्षेत्र बनाउन जोड ददइने छ । 

२२. यस गाउँपालिकाको सामदुावयक थवाथ्य सधुार एवं सरसनाईका िालग सावमजलनक 
शौचाियको लनमामण कायमको योजना अस्घ बढाइने छ । 

२३. गाउँपालिका लभत्रका पयमटकीय तिा सावमजलनक थििहरुिाई थवाथ्य तिा सरसनाई  
मैत्री बनाइने छ । 

२४. कोलभड-१९ को महामारीिे भववष्यमा लसजमना हनु सक्ने असामातय पररस्थिलतको 
आकिन गरी क्वाररनवटन, राहत ववतरण, सचेतनामिुक कायमक्रम, सूचना सम्तप्रषेण, 
त्यांक संकिन, उपचार तिा लनयतत्रणमा खवटने थवाथ्यकमी तिा कममचारीिाई 
ववशेष प्रोत्साहन र सरुक्षा सामाग्रीको व्यवथिापनिाई प्रािलमकता ददइने छ । 

२५. कोलभड-१९ िगायत अतय महामारीजतय सरुवा रोगहरु संग िड्न समदुायिाई नै 
तयार गनम "महामारी ववरुद्ध म, मेरो घर पररवार र समाज, सचेत छौँ " भने्न सचेतनामिुक 
कायमक्रम गनम थवाथ्य लबज्ञ समावेश गरी हरेक लबद्याियमा सातामा कस्म्ततमा एक 
वपररयड थवाथ्य सचेतना कक्षा संचािन गररने छ । 

२६. ६० वषम भतदा मालिका जेष्ठ नागररकहरुिाई देउरािी प्रािलमक अथपतािमा थवाथ्य 
परीक्षण तिा ल्याब पररक्षण सम्तबस्तध सम्तपूणम सेवाहरु लन:शलु्क गररने छ । 

२७. गाउँपालिका लभत्रका सबै नागररकहरुिाई मधमेुहको लन:शलु्क पररक्षणको व्यवथिा 
लमिाइने छ । 

२८. यस गाउँपालिकामा संचालित नागररक आरोग्य सेवा केतद्रिाई प्रदेश सरकारसंगको 
सहकायममा थतरोन्नलत गरर आयवेुद औषधािय संचािन गने व्यवथिा लमिाईने छ । 

२९. भरतपरु आखाँ अथपतािसंगको सहकायममा आखाँ उपचार केतद्र संचािन गररने छ । 

 

स्शक्षा 



३०. स्शक्षा क्षेत्र ववकासको मेरुदण्ड भएकािे यस क्षेत्रमा खवटन ुभएका स्शक्षक कममचारी 
वगमहरुिाई कायमक्षेत्रमा िाग्न िप उत्प्ररेणा होस भने्न हेतिेु स्शक्षक कममचारी  सरुक्षा 
कोषको थिापना गररने छ । यस कोषमा हरेक स्शक्षक कममचारीको मालसक तिबबाट 
रु.५००/- कट्टा गरीने एवं सोही रकम बराबरको रु.५००/- गाउँपालिकाबाट िप 
गरी उक्त  कोषमा एकमषु्ठ रु.१०००/- मालसक रुपमा जम्तमा गररने छ र सो रकम 
तोकीएको कायमववलध बमोस्जम उपिधध गराउने व्यवथिा गररने छ ।    

३१. सबै लबद्याियहरुको भौलतक संरचना लनमामण गदाम बािमैत्री र अपाङ्गमैत्री बनाइने नीलत 
अविम्तबन गररनेछ । 

३२. सम्तपूणम ववद्यािय, स्शक्षक एवं  ववद्यािीहरुबीच समान पवहचान कायम गनमको िालग 
समान डे्रसकोड तिा भवनको रंगरोगनमा एकरुपता कायम गररने छ । 

३३. सामदुावयक लबद्याियहरुका गररव तिा ववपन्न छात्रछात्राहरुिाई छात्रवतृ्ती ददन े
कायमक्रमिाई लनरततरता ददईने छ । 

३४. आधारभतू तहसम्तमको स्शक्षा अलनवायम एवं लनिःशलु्क पाउन ेबािबालिकाहरुको संबैधालनक 
अलधकारिाई व्यवहाररक रुपमा नै लनिःशलु्क प्रदान गररनछे ।  

३५. लबद्यािय तह देस्ख नै रावष्ट्रय एवं थिानीय भेषभषूा, भाषा, धमम एवं संथकृलतको बोध एवं 
संरक्षणका िालग थिानीय पाठ्यक्रम तयार गरी िाग ुगररने छ  । 

३६. राष्ट्र भाषाको सम्तबद्धमनका िालग गाउँपालिकाका सबै लबद्याियहरु लबचमा "थव. श्री नते्र 
बहादरु बयम्तब ुथमलृत कप" भाषागत प्रलतयोलगता गराइने छ सािै मगर भाषा संथकृलतिाई 
प्रवद्धमन गनम सबै लबद्याियहरुको लबचमा "थव. श्री स्चत्र बहादरु कान ुथमलृत कप" भाषा 
एवं संथकृलत प्रलतयोलगता गराई भाषा तिा संथकृलतको संरक्षण कायमिाई अगाडी बढाइने 
छ । 

३७. संघ तिा प्रदेश सरकारको सहकायममा सबै लबद्याियहरुमा ववज्ञान प्रयोगशािा, 
पथुतकािय र I.C.T कायमक्रम संचािनमा ल्याई ववद्याियहरुको शैस्क्षक थतरोन्नती गररन े 
छ । 

३८. प्रलतथपधामत्मक शैस्क्षक वातावरण लनमामण गरी स्शक्षक तिा लबद्यािीहरुको क्षमता 
अलभबवृद्ध गनम प्रोत्साहन र परुथकारको व्यवथिा गररने छ । 



३९. प्रधानाध्यापक र लबद्यािय व्यवथिापन सलमलत अध्यक्षिाई लबद्याियको सवामवङ्गण सधुार 
योजना लनमामण सम्तबस्तध तालिम र भाषा स्शक्षकहरुिाई मागमा आधाररत तालिमको 
व्यवथिा गररने छ । 

४०. सम्तपूणम ववद्याियका स्शक्षकहरुिाई दैलनक पाठयोजना र कायमयोजना लनमामण गनम स्शक्षक 
डायरीको व्यवथिा गररने छ । 

४१. लबद्याियहरुमा लन:शलु्क पाठ्यपथुतक र बािववकास केतद्रका बािबालिकाहरुिाई ददवा 
खाजा कायमक्रमिाई लनरततरता ददईने छ । 

४२. प्रदेश सरकारको सहकायममा लबज्ञान र गस्णत लबषयको गणुथतर सधुार कायमिाई अगालड 
बढाइने छ । 

४३. सामदुावयक लबद्याियहरुमा लबद्यािय समायोजन, दरवतदी लमिान एवं प्रधानाध्यापक 
लमिान जथता कायमक्रमिाई अगाडी बढाईने छ । 

४४. ववद्याियको आलिमक प्रशासन चथुत दरुुथत बनाउन काननुिे तोवकएको ढाँचामा िेखा 
राख्न, ववत्तीय जवानदेहीता कायम गनम आलिमक प्रशासनसंग संिग्न कममचारीिाई तालिम 
तिा उत्प्ररेणा प्रदान गररने छ । 

 

यवुा तिा खेिकुद 

४५. शारीररक व्यायाम मानम त थवथि जीवनशैिीको िालग खलु्िा व्यायामशािा लनमामण गरी 
"लनरोगी हपु्सेकोट लनमामण अलभयान" िाई अगाडी बढाईनेछ । 

४६. संघ तिा प्रदेश सरकार संगको सहकायममा सलुबधा सम्तपन्न हपु्सेकोट रंगशािा लनमामण 
कायमिाई अगालड बढाइने छ । 

४७. एक वडा एक खेि मैदान लनमामण कायमिाई अगाडी बढाई आवश्यक खेिकुद सामग्री 
उपिधध गराइने छ । 

४८. कुनै पलन खेिको रावष्ट्रय/अततरामवष्ट्रय प्रलतयोलगता खेल्ने गाउँपालिका लभत्रका 
खेिाडीहरुिाई मालसक प्रोत्साहन भत्ता उपिधध गराईने व्यवथिा लमिाईने छ । 

४९. दलित समदुाय, मगर, िारु, कुमाि, छ्न्तत्याि आदद अल्पसंख्यक एवं आददवासी 
जनजालतहरुको मौलिक भाषा, किा, धमम एवं संथकृलतको संरक्षण एवं प्रवद्धमनका 
कायमिाई अगाडी बढाइने छ । 



५०. छात्रछात्रा तिा यवुा जनशस्क्त िाई सजृनशीि बनाउदैं दक्ष जनशस्क्त  तयार गनमका 
िालग एक आववष्कार केतद्र संचािनका िालग आवश्यक पहि गररने छ । 

५१. यवुाहरुिाई खेिकुद प्रलत आकवषमत गनम वडा नं १ को बेिवुामा एक बहउुदे्दश्यीय 
कभडमहि लनमामण कायमिाई अगाडी बढाइने छ । 

५२. थिानीय थतरका यवुाहरुका खेिकुद समूह, थपोर्टसम क्िब वा सामास्जक संथिाहरुिाई 
लबलबध खेिकुदका सामाग्री उपिधध गराई यवुाहरुको खेिकूदप्रलतको जागरुकतािाई 
अलभववृद्ध गरीने छ । 

५३. ज्ञान-लसप भएका यवुा उद्यमीहरुिे व्यवशाय शरुु गनम START UP FUND FOR 

BUSINESS कायमक्रम मानम त थवरोजगार बनाउने कायमिाई लनरततरता ददईनछे । 

५४. सम्तपूणम ववद्यािीहरु एवं यवुाहरुिाई खेिकूदको माध्यमबाट एकताबद्ध बनाउदै 
सामास्जक सवहष्णतुा एवं भाततृ्वको ववकास गनम " हपु्सेकोट खेिकुद सप्ताह" एवं 
राष्ट्रपलत रलनंग स्शल्ड प्रलतयोलगता संचािन गररने छ । 

५५. गाउँपालिका लभत्र संचािन गररने खेिकुद सम्तबतधी कायमक्रमहरुिाई व्यवस्थित गनम 
गाउँपालिका थतरीय खेिकुद ववकास बोडमको गठन गररने छ । 

 

 

 

बािमैत्री तिा जेष्ठ नागररक िस्क्षत कायमक्रम 

५६. जेष्ठ नागररक क्िबको गठन गरी अनभुव ज्ञान, सीप पथुताततरण गने वातावरण तयार 
गररने छ ।  

५७. बािमैत्री उद्यानको िालग थिान छनौट गरी यस आलिमक वषममा दईु वटा उद्यान 
लनमामणिाई कायामतवयन गररने छ । 

५८. वडा नं. १ मा थव. श्री स्चत्र बहादरु कान ुथमलृत पाकम  लनमामण गरर बािबालिका एवं 
जेष्ठ नागररक लमिन केतद्रको रुपमा ववकास गररने छ । 

५९. जेष्ठ नागररकहरुिाई लन:शलु्क थवाथ्य पररक्षण, लन:शलु्क थवाथ्य स्शववर एवं जेष्ठ 
नागररक सम्तमान कायमक्रमहरु संचािन गररने छ । 



६०. वडा नं. १ मा थिावपत जेष्ठ नागररक सेवा केतद्रिाई िप व्यवस्थित गरर संचािन गररन े
छ ।  

मवहिा बािबालिका तिा सामास्जक तयाय 

६१. एकि मवहिा, वैदेस्शक रोजगारीबाट वनताम भएका, आलिमक रुपमा कमजोर आदद 
मवहिा िस्क्षत रोजगार कायमक्रम जथतै "सना झोिा लनमामण, ढाका कपडा बनुाई, लसिाई 
कटाई, ऊनी स्थवटर टोपी बनाउन,े स्थक्रन वप्रस्तटङ, धयटुीलसयन तालिम, सेलनटरी प्याड 
बनाउन"े जथता थव:आयआजमनका कायमक्रम संचािन गरर उत्पाददत सामाग्रीको 
बजारीकरणमा गाउँपालिकािे आवश्यक प्रवतध लमिाउने छ । 

६२. यौनवहंसामा परेका बािबालिका तिा मवहिािाई उच्च प्रािलमकतामा राखी िैंलगक वहंसा 
लनवारण कोष मानम त पनु:थिापनाको कायम अगाडी बढाइनेछ छ । 

६३. मवहिा उद्यम कोष थिापना गरी लसपमिुक कायमक्रम र प्रववलध हथताततरण कायमक्रमका 
िालग प्रदेश सामास्जक मतत्राियसंग आवश्यक पहि गरीन ेछ । 

६४. गवृहणी मवहिाको शारीररक एवं मानलसक थवाथ्यमा सधुार गनम गवृहणी थवाथ्य सधुार 
कायमक्रम संचािन गररने छ । 

६५. बहलुबबाह, बािलबबाहको समिु अतत्य गररने कायमक्रम ल्याइने छ । 

६६. गाउँपालिकाका सम्तपूणम अपाङ्ग मवहिा तिा बािबालिकाको िगत संकिन गरी 
सरिीकृत रुपमा पररचयपत्र उपिधध गराउन आवश्यक व्यवथिा लमिाईने छ । 

६७. परम्तपरागत सीपको जगेनाम गनम मगर, गरुुङ, िारु, कुमाि, लबश्वकमाम, ससु्चकार  आदद 
समदुायको परम्तपरागत ज्ञान र सीप हथताततरण तिा संरक्षण कायमक्रम अगाडी बढाइने 
छ । 

६८. "थिानीय सरकार, एकि मवहिाको साि" भन्ने नाराको कायामतवयन गरर एकि मवहिाको 
संरक्षण सािै लसप ववकास एवं थवरोजगारका कायमक्रमहरु संचािनमा ल्याइने छ । 

 

बहकु्षलेत्रय पोषण 

६९. बहृत पोषण कायमक्रम अततगमत खानेपानी तिा सरसनाई, कृवष, पश ुसेवा, मवहिा तिा 
बािबालिका, स्शक्षा र शासकीय प्रवतध जथता क्षेत्रका एकीकृत कायमक्रम संचािन 
गररने छ । 



७०. पोषण सधुारको िालग लबपन्न समदुायका मवहिा समूह र सहकारीहरुिाई लबपन्न 
सदथयहरुको आयआजमन सधुार कायमक्रममा अनदुानको व्यवथिा लमिाइने छ । 

७१. गाउँपालिका लभत्रका पहाडी भेगका मवहिा, बािबालिका तिा वकशोरीहरुको पोषणको 
अवथिा कमजोर रहेको ववषयिाई मध्यनजर गरी सनुौिो हजार ददनका आमा, बच्चा 
तिा वकशोरीहरुको पोषणको स्थिलतमा सधुार गने कायामतवयनमा रहेको बहकु्षेत्रीय पोषण 
कायमक्रमिाई लनरततरता ददइनेछ ।    

 

कृवष तिा पशपुािन  

१. गाउँपालिकािाई दगु्धजतय पदािममा आत्मलनभमर गराउन कृषकिाई प्रोत्साहन थवरूप 
प्रलत लिटर रु.५ /- िप गरर भकु्त ानी ददने कायमक्रम संचािन गररने छ । 

२. कृषकिे उत्पादन गरेको वथतकुो िागतको आधारमा उस्चत मूल्य प्राप्त गने गरी कृवष 
उपजको बजारीकरणका िागी कृवष उपज खररद लबवक्र थििको सलुनस्श्चतता गररने छ 
। 

३. संघीय सरकारको ववशेष अनदुान अततगमतको कृवष उपज केतद्र तिा कोल्ड थटोर लनमामण 
कायमिाई आ.व. २०७८/७९ मा सम्तपन्न गने गरर द्रतु गलतमा अगाडी बढाइने छ ।  

४. पश ुलबमा नश्ल सधुार तिा कृवष लबमा कायमक्रम संचािन गररने छ । 

५. थिानीय प्रजालतका धान, मकै, कोदो, कोशेबािी निनूि तिा अन्नबािी संरक्षणको 
िालग थिानीय लबउ संरक्षण र  ववकास गने गरर लबउ बैंकको थिापना गने नीलत लिईन े
छ । 

६. च्याउको व्यावसावयक तिा बेमौसमी उत्पादनको िागी तालिमको व्यवथिा, बजारको 
सलुनस्श्चतता गदै टनेि सामाग्री एवम ्लबउमा अनदुानको व्यवथिा गररने छ ।  

७. मौरीपािन सम्तभाववत क्षेत्र पवहचान गरर बैज्ञालनक मौरीपािन कायमक्रम संचािन गररन े
छ । 

८. कृवषिाई व्यावसावयकीकरण गनम "पकेट क्षते्र कायमक्रम", "हाईटेक नसमरी" जथता 
कायमक्रम संचािन गररने छ । 

९. प्रत्येक वडाहरुमा कृवष तिा पश ुसेवा केतद्र थिापना गरी एक गाउँ एक प्राववलधक सेवा 
संचािन गररने छ । 



१०. एकीकृत कृवष ववकास रणनीलत बनाई यसका कायमक्रमहरुिाई समतवय गदै अनगुमन 
गररने छ । 

११. गाउँपालिका लभत्रका कृषकहरुिाई सूचीकरण गरी कृषक डाटा बैंक लनमामणको कायम 
प्रारम्तभ गररने छ । यसमा खाद्यान्न बािी, तरकारी, निनूि, पशपुतछी, माछा आदद 
जथता कायमक्रमहरुको त्यांकहरुिाई अद्यावलधक गने कायमक्रम सचुारु गररने छ । 

१२. आलिमक वषम २०७७/०७८ मा थिापना भएका कृवष, पशपुािन, बाख्रापािन, तरकारी 
बारी जथता साना व्यावसावयक कृवष उत्पादन (पकेट क्षेत्र) कायमक्रमिाई लनरततरता 
ददईनेछ । 

१३. पशमुा कृलत्रम गभामधान कायमक्रम, सरुवारोग लनयतत्रण, पश ु खोप कायमक्रम जथता 
सेवाहरुिाई लनरततरता ददईनेछ । 

१४. कृषक समूह र गाउँपालिकाको ५०-५०% साझेदारीमा साना लसंचाई कायमक्रम 
संचािनको व्यवथिा लमिाइने छ । 

१५. कृवष क्षेत्रको लबकासका िालग लसंचाई पूवामधार लनमामण एवं ववकासका कायमक्रम संचािन 
गररने छ । 

१६. थिानीय जातको पाराकोटे भैसी र खरी बाख्राको संरक्षणमा र प्रवद्धमनमा अनदुान ददई 
प्रभावकारी कायमक्रम कायामतवयन गररने  छ । 

१७. व्यावसावयक आि ुखेतीिाई बजाररकरणको सलुनस्श्चतता गरर िप प्रवद्धमनको कायमक्रम 
िाग ुगररने छ । 

१८. व्यावसावयक कृषकहरुिाई व्यवसाय सम्तबस्तध ऋण कजामका िालग Soft Loan को 
व्यवथिा गनम आवश्यक पहि गररने छ । 

१९. वकसानहरुको कृवष पेशािाई िप आकषमक बनाउन र सरुस्क्षत भववष्य लनधामरण गनम  
कृषक पेतसनको व्यवथिा गररने छ सािै बािी लबमाको कायमक्रम समेत िाग ुगररने छ 
। 

पयमटन  

१. नेपाि सरकार र हपु्सेकोट गाउँपालिकाको संयकु्त  िगानीमा रुद्रपरुगढी संरक्षण तिा 
पयमटन प्रवद्धमन कायमक्रमिाई द्रतु गलतमा अगाडी बढाई रुद्रपरुगढीिाई पयमटकीय क्षेत्रको 
रुपमा ववकास गररने छ । 



२. वडा नं ५ धौवादी रुद्रपरु गाउँ र वडा नं ४ को झरना खोिा गाउँिाई होमथटे गाउँको 
रुपमा ववकास गरी व्यवस्थित होमथटे कायमक्रम प्रभावकारी ढंगबाट अगाडी बढाइन 
आवश्यक पहि गररने छ । 

३. पयमटन गरुुयोजना अनसुार गाउँपालिका लभत्रका पयमटकीय सम्तभावना बोकेका प्राकृलतक, 
ऐलतहालसक, धालममक एवं साँथकृलतक क्षेत्रहरुको पूवामधार ववकासका कायमहरु अगाडी 
बढाइने छ । 

४. िािीगरुाँस संरस्क्षत क्षेत्र, रुद्रपरुको संरक्षणको िालग िप िािीगरुाँस वकृ्षारोपण गने 
कायम अगाडी बढाइने छ । 

५.  पटुवाधाप ववष्णधुामदेस्ख वडा नं ४ को मनकामना मस्तदर हदैु अकेिादेवव मस्तदर 
झ्यािबास सम्तम पदमागम लनमामण गने कायमिाई आवश्यक पहि गररनेछ । 

६. वडा न. ५ र वडा नं. ६ मा साहलसक पयमटन Rock Climbing को सम्तभाव्यता 
अध्ययन गररने छ ।  

७. धालममक पयमटकीय क्षेत्र लबष्णधुामको ववकास गरर १००८ वपपिको संरक्षण र 
प्रचारप्रसार गररने छ । 

  

सूचना प्रववलध   

८. गाउँपालिका लभत्र लडस्जटि घर नम्तबर ववतरण कायमक्रम संचािन गररने छ । 

९. इतटरनेट सेवाको पहुँच नपगेुका वडा कायामियहरु तिा अतय थिानहरुमा ईतटरनेट 
सेवा ववथतार गररनेछ । 

१०. गाउँपालिकामा संकिन गररन ेकर तिा राजथविाई ववद्यलुतय प्रणािी मानम त भकु्त ानी 
गनमका िालग Smart Hupsekot App लनमामण गरर प्रयोगमा ल्याइनेछ । 

११. गाउँपालिका लभत्र कायमरत सम्तपूणम सामदुावयक ववद्याियहरुका स्शक्षक कममचारीहरुको  
तिब, भत्ता र पाररश्रलमक गाउँपालिकािे सोझै व्यस्क्त गत खातामा भकु्त ानी हनुे व्यवथिा 
लमिाइने छ। 

१२. गाउँपालिका कायामिय, सम्तपूणम वडा कायामिय, सामदुावयक श्रोत पथुतकािय, बजार क्षेत्र 
तिा महत्वपणुम पयमटकीय क्षेत्रहरुमा Free Wifi Zone  लनमामण गने कायमिाई अगाडी 
बढाइने छ ।    



१३. भरपदो सूचना तिा मनोरंजन प्राप्त गनमका सािै लबद्यािीहरुिाई वैकस्ल्पक ववलधबाट 
अध्यापन गराउन सामदुावयक रेलडयो हपु्सेकोट संचािन गनम आवश्यक प्रवक्रया अगाडी 
बढाइने छ । 

१४. वडा नं १, २, ३ र ४ का समिर भ-ूभागमा नेपाि टेलिकमको IPTV सवहतको Fiber 

Internet ववथतार कायमिाई अगालड बढाईने छ ।  

    

 

 

 

खानपेानी तिा सरसनाई  

 

१५. गाउँपालिका लभत्रका सम्तपूणम घर धरुीहरुिाई सरुस्क्षत वपउने पानीको सलुनस्श्चतता गदै 
तयनुतम यलुनट सम्तमको महशिु आउने घरको धाराको ववि गाउँपालिकाबाट भकु्त ानीको 
व्यवथिा लमिाइने छ। 

१६. पूणम सरसनाई कायमक्रमिाई िप व्यवस्थित बनाई गाउँपालिका भरर िाग ुगररने छ । 

१७. खानेपानी व्यवस्थित र बैज्ञालनक ववतरणका िालग लमटर धारा ववतरण कायमक्रमिाई 
लनरततरता ददईने छ । 

१८. पानीका महुानहरु कुवा, प्राचीन धारा, पधेंरो, पोखरी आददको श्रोत संरक्षणको कायमक्रम 
िाग ुगरी उस्चत व्यवथिापन गरीनेछ । 

१९. सना एवम ्व्यवस्थित जठेुल्नो कायमक्रमिाई िप व्यवस्थित बनाईने छ । 

२०. घर/कायामिय आददबाट लसस्जमत नोहोरिाइ व्यवथिापन गनम कुवहने पदािमिाई कम्तपोथट 
मि तिा नकुवहने पदािमिाई उस्चत उपयोगमा ल्याउने कायमक्रम िाग ुगररने छ । 

२१. सावमजलनक शौचाियको लनमामण र व्यवथिापनमा सम्तबस्तधत संथिाहरु संग समतवय र 
सहकायम गररने छ ।  

२२. खानेपानी योजनािाई िप व्यवस्थित गनम खानेपानी सरुक्षा योजना (Water safety 

plan ) को थिापना गने सािै खानेपानी ववकास एवम ् संरक्षण सलमलत, Village 



Maintenance Worker (VMW)  तालिम एवम ् महुान दताम कायमक्रम अविम्तबन 
गररने छ । 

२३. घर लनमामणको अनमुलत प्रवक्रयामा शौचािय र सेस्फ्टटंकी लनमामणिाई अलनवायम गररने छ 
। 

२४. नोहोर उत्पादन कम गने पनु: प्रयोग गने र सावमजलनक थििमा नोहोर नगनम 
जनचेतनामिुक कायमक्रम संचािन गररने छ । 

२५. सबै खानेपानी आयोजनाहरुिाई खानेपानी सलमलतमा आबद्ध गदै तयनुतम शलु्क िगाई 
मममत तिा सम्तभार कोष थिापना गररने छ । 

२६. अधरुा रहेका सम्तपूणम खानपेानी योजनाहरुिाई पूणमता ददन बजेटको व्यवथिा गररने छ 
। 

सहकारी तिा ववत्तीय क्षते्र ववकास  

२७. कृवष, दगु्ध पदािम, तरकारी, निनुि जथता कायमक्रमिाई सहकारीमा आबद्ध गरर 
बजारीकरण एवम ्पंूजी लनमामणको कायमक्रम संचािन गररने छ ।  

२८. ववलतय संथिाहरुको सहकायममा "ववत्तीय स्शक्षा कायमक्रम" चिाई ''एक घर एक ववत्तीय 
संथिामा खाता '' कायमक्रम िाग ुगररने छ । 

२९. गाउँपालिका लभत्रका सम्तपूणम सहकारी संथिाहरुको अनमुलत लनयमन र ववथतारमा 
प्रवाभकारी कायमक्रम िाग ुगररने छ ।    

३०. सबै वडाहरुमा एक/ एक कृवष सहकारीको थिापनामा थिानीय समदुाय संग सहकायम 
गरर संचािन गने कायमक्रम ल्याइने छ । 

३१. गाउँपालिका लभत्र िप एक "क" वगमको बास्णज्य बैंकको थिापना गनम पहि गररने छ 
। 

 

 

जिश्रोत तिा लसंचाई  

३२. गाउँपालिका लभत्रको सबै खेती योग्य जलमनमा बषै भरर लसंचाई सलुबधा प्रदान गनम 
व्यवस्थित कायमक्रम ल्याईने छ । 



३३. ठुिा लसंचाई तिा पयामप्त लसंचाई सलुबधा पूलतमका िालग प्रदेश तिा नेपाि सरकार संग 
सहकायम गररने छ । 

३४. लगरुवारी खोिा बहूउदेस्श्यय उच्च बाँध पररयोजनाको कायमिाई अगाडी बढाइने छ । 

३५. जलमनमा जिसतह कायम राख्न ररवनि ट्ांक र पोखरी लनमामणको कायमक्रम अगाडी 
बढाइने छ । 

३६. रुद्रपरुगढी क्षेत्रमा शदु्ध वपउनेपानी व्यवथिापन कायमिाई अगाडी बढाईने छ । 

३७. हपु्सेकोट प्राववलधक स्शक्षािय, कोलिया क्षेत्र र जगेुपानी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको 
सहकायममा लडप बोररंग गने कायमिाई अगाडी बढाईने छ । 

३८. गाउँपालिका लभत्रका सबै खोिा तिा पानीका श्रोतहरुिाई सना र थवच्छ राख्न 
संरक्षणका कायमक्रमहरु िाग ुगररने छ । 

वन, वातावरण, जिाधार तिा भ-ूसंरक्षण 

३९. बढ्दो वन तिा वातावरण लबनाशिाई कम गनम बहवुषीय लबरुवा वपपि, लनम, पाकरी, 
िाकुरी, रुद्राक्ष, चतदन जथता वनथपलतको वकृ्षारोपण कायमक्रम गररने छ । 

४०. लब.पी जयस्तत, पषु्पिाि जयस्तत एवम ् ववश्व वातावरण ददवस जथता अवसरहरुमा 
सामवुहक वकृ्षारोपण कायमक्रम चिाइने छ । 

४१. "एक घर पाचँ रुख कायमक्रम" िाग ुगररने छ सािै घरको बगैचा कायमक्रममा औषधी 
जतय र निनूिको लबरुवािाई प्रािालमकता ददईने छ । 

४२. बह-ुउदेस्श्यय नसमरी थिापना गरी यसमा औषधी जतय र निनूिको लबरुवा उत्पादनमा 
प्रािलमकता ददईने छ । 

४३. गाउँपालिका लभत्रका सबै सामदुावयक बनहरुिाई लनयमन गरर व्यवस्थित गररने छ । 

४४. जंगि/ बन क्षेत्रबाट गाउँ प्रवेश गरर मानव तिा बालिनािीिाई हालन नोक्सानी गने 
जनावरको रोकिाममा िालग पखामि, तारजािी, काँडेतार जथता सरुक्षा घेरा लनमामण 
गररने छ । 

४५. आगिागी जथता प्रकोप लनयतत्रणका िालग जनचेतना बढाईने छ । 

४६. वैज्ञालनक वन व्यवथिापन गरर सम्तभाव्य थिानमा जंगि सनारीको प्रवतध गनम पयमटन 
सम्तबस्तध काम गने संथिाहरु संग सहकायम गररने छ । 



४७. घरायसी प्रयोगका िालग दाउराको खपत कम गनम वैकस्ल्पक उजाम प्रवधमन केतद्र जथता 
संथिाहरु संग सहकायम गदै सधुाररएको चिुो, बायो ग्यास, सोिार चिुो जथता 
कायमक्रमहरुिाई प्रािलमकता ददईने छ । 

४८. वन तिा वातावरण संरक्षणका िालग लबलभन्न साझेदारी संथिाहरु, प्रदेश सरकार र नेपाि 
सरकार संग समतवय गरर काम गररने छ । 

४९. जंगि क्षेत्रबाट काठ चोरी तथकरी जंगिी जनावरिाई हानी गने काम पूणमता लनमुमि 
गनम सरुक्षा लनकाय संगको समतवयमा प्रभावकारी कायमक्रम िाग ुगररने छ । 

५०. बन नसमरीको व्यवथिा बन पैदावारिाई व्यवथिापन र वन क्षेत्रमा व्यावसावयक अलिसो, 
तेजपात, अिैची , वटमरु जथता वनथपलत खेलत गने कायमक्रम िाग ुगररने छ । 

५१. रुद्रपरुगढी क्षेत्रमा रोपण गररएका रावष्ट्रय नूि िािीगरुाँसिाई िप संरक्षण गररने छ 
। 

५२. भ-ूथखिन हनुे क्षेत्रको पवहचान गरर संरक्षणको कायमक्रम गररने छ र राम्तचे, पांग्र े र 
वपपिडाँडा पवहरो रोकिामका िालग नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसंग सहकायम गररन े
छ । 

५३. प्राचीन पोखरीहरु तिा पौरास्णक  महत्व भएका थिानहरुको संरक्षण र प्रवधमन गरर 
पयमटन संग जोलडने छ । 

५४. वन क्षेत्र लभत्रका खािी जलमन उपयोगका िालग नेपाि सरकार र प्रदेश सरकार संगको 
सहकायममा सावमजलनक प्रयोजनमा ल्याइने छ । 

५५. नदीजतय पदािम, वन पैदावार र प्राकृलतक श्रोत दोहन र अवैध चोरी लनकासी लनयतत्रणमा 
िप कडाई गररने छ ।   

५६. पानीका महुान तिा जिाधार क्षेत्रमा बन लबनास रोकी संरक्षणका कायमक्रम गररने छ 
। 

 

भलुम व्यवथिा  

५७. कृवष भलूमको खस्ण्डकरण रोवकने छ सािै वथती ववकासिाई बैज्ञालनक बनाईने छ । 

५८. गाउँपालिका लभत्रका सबै प्रकारको भलूमको िगत लिई बैज्ञालनक भलुम व्यवथिापन 
कायमयोजना बनाईने छ । 



५९. सकुुम्तबासी समथयाको समाधान गनम नेपाि सरकार एवम ्प्रदेश सरकार संग सहकायम 
गररने छ । 

६०. भलुम चक्िाबतदी (Land Pulling) को कायमक्रम िािनी गरी व्यावसावयक कृवष तिा 
पशपुािन नममको संचािन गनम प्रोत्साहन गररने छ । 

६१. बाँझो रहेका कृवष योग्य भलूमको िगत लिई त्यथता जलमनहरुिाई कृवष जतय उत्पादनमा 
जोलडने छ । 

उद्योग वास्णज्य तिा आपूलतम  

६२. गाउँपालिका लभत्रका सबै व्यापाररक प्रलतष्ठानहरुिाई दतामको दायरामा ल्याउने र 
उपभोक्त ाको वहत प्रलत संवेदनशीि हनु िगाईनेछ । 

६३. गाउँपालिका थतरीय उद्योग बास्णज्य संघको गठन गरर यस क्षेत्रिाई िप स्जम्तमेवार 
बनाईने छ । 

६४. उपभोक्त ा जागरण अलभयान संचािन गररने छ । उपभोक्त ा वहत संरक्षण मतच बनाई 
दैलनक उपभोग्य वथतकुो गणुथतर, समाप्त लमलत िगायत लबलबध लबषयमा अलभमखुीकरण 
कायमक्रम/जनचेतना गररने छ । 

६५. गाउँपालिका लभत्र एक उद्योग ग्रामको थिापना गररने छ । 

६६. गाउँपालिका लभत्रको उपयकु्त  थिानमा एक पेट्रोि पम्तप थिापना गनम सहजीकरण गररने 
छ । 

६७. गाउँपालिकािे आफ्नै िगानीमा एक क्रसर उद्योग थिापनाका िालग सम्तभावना 
अध्ययनको प्रवक्रया अगाडी बढाईने छ । 

६८. "थिानीय वथतकुो प्रयोग गरौँ र उत्पादनिाई प्रोत्साहन गराउ" भने्न अलभयान संचािन  
गरर कृवष जतय वथतकुो प्रसोधन उद्योग थिापना गनम कदम चालिने छ । 

६९. थिानीय कच्चा पदािममा आधाररत साना उद्योग र घरेि ुउद्योगको थिापना, ववकास र 
प्रवधमनमा जोड ददईने छ । 

७०. रोजगारी उपिधध गराउने थिानीय उद्योगिाई कर छुट अनदुान तिा सहलुियतको 
िालग सहजीकरणको व्यवथिा गररने छ । 

 

        



भाषा, धमम तिा संथकृलत 

७१. गाउँपालिका लभत्रका सबै धमम, भाषा र संथकृलतको सम्तमान गरर यिोस्चत लबकासमा 
ध्यान ददईने छ । 

७२. थिानीय मगर, गरुुङ र िारूहरु िगायत ववलभन्न जतोहरुको  संथकृलतिाई जीवतत राख्न 
परम्तपरागत लगत नाच र बाजाको संरक्षण गररने कायमक्रम ल्याइने छ । 

७३. थिानीय संथकृलत र सम्तपदािाई असर गने अवास्तछत गलतववलधमा रोकिाम लनयतत्रण र 
लनयमन गररने छ । 

७४. धालममक तिा एलतहालसक क्षेत्रहरुको संरक्षण र सम्तबधमन गने कायमक्रमिाई लनरततरता 
ददईने छ । 

७५. मगर समदुायको कौरा, झ्याउरे, गरुुङ्गको घाटु, ब्राह्मण क्षत्रीको वािन, भजन, चडु्का, 
िारु जलतको डस्ण्डया तिा ववववध परम्तपरागत लगत नाँचको प्रवधमन गनम  सांथकृलतक 
महोत्सव गने कायमक्रम ल्याईने छ । 

७६. वडा नं. ४ को मगर संगाहाियिाई िप प्रवधमन गररने छ । 

७७. वडा नं. १,३,र ४ को  संगममा रहेको लबष्णधुाम क्षेत्रिाई िप व्यवस्थित र आकषमण 
बनाइने छ । 

७८. नौमलत बाजाको संरक्षण र प्रवधमनमा उस्चत कायमक्रम ल्याईने छ । 

 

ववपद व्यवथिापन र प्रकोप लनयतत्रण  

७९. ववपद र प्रकोप लनयतत्रणका िालग गाउँपालिकाका सबै घरधरुीमा ववपद पवुम सजकता 
सूचना (SMS) प्रवाह हनुे व्यवथिा लमिाइने छ । 

८०. राहत कायम र उद्दारको िालग वडा नं. ५ र ६ मा MI-17  थतरको हेलिकप्टर बथन 
सक्ने हेलिप्याड लनमामण गररने छ । 

८१. ववपदको अवथिामा उद्दार तिा सरुस्क्षत बासथिानको पवहचान र व्यवथिाको िालग 
बजेटको व्यवथिा गररने छ । 

८२. गाउँपालिका थतरीय ववपद व्यवथिापन एवम ्राहत सलमलत गठन गरर ववपदमा एकद्वार 
प्रणािीबाट समान उद्दार र राहतको कायमक्रम गररने छ ।   



८३. खािी रहेका लबद्याियहरुको भवन, सामदुावयक भवन आददिाई ववपदको समयमा आश्रय 
थििको रुपमा ववकास गररने छ । 

 

जनसंख्या तिा बसाईसराई 

८४. यस गाउँपालिकाको वडा नं. ५ र ६ मा बसाईसराई गरर आउने पररवारिाई प्रलत घर 
रु. १० हजारका दरिे प्रोत्साहन रकम उपिधध गररनेछ । 

८५. बथती ववकास गदाम बाढी पवहरो र ववपदको जोस्खम नहनुे थिानहरुिाई प्रािलमकता 
ददईने छ । 

८६. बजार क्षेत्र (झ्यािबास, लगरुवारी, बेिवुा, शंखदेव, कोलिया, जगेुपानी ) आदद जथता 
वसोबास क्षेत्रहरुिाई िप व्यवस्थित बनाउन अलनवायम पावकम ङ्ग सवहतको घर लनमामणमा 
जोड ददईने छ । 

 

सशुासन तिा संथिागत ववकास 

८७. नागररक (सेवाग्राही) हरुिाई गाउँपालिका क्षेत्रबाट प्रदान गररने सम्तपूणम सरकारी तिा 
लनस्ज  सेवाहरु सरि र सहज बनाईने छ । 

८८. थिानीय सरकार संचािन ऐन-२०७४ मा उल्िेस्खत मयामदा पािन सम्तबस्तध लबलबध 
लबषयहरुिाई कडाईका साि पािनामा जोड ददईने छ । 

८९. गाउँपालिकाबाट प्रवाह हनुे सम्तपूणम सेवाहरुिाई लडस्जटि र ववद्यलुतय माध्यमबाट घरबाटै 
सेवा लिने सक्ने व्यवथिा सचुारु गररने छ । 

९०. जनप्रलतलनलध तिा सरकारी सेवाका सम्तपूणम कममचारीहरुको आचार संवहता तयार गरी 
िाग ुगररने छ । 

९१. गाउँपालिका तिा वडा कायामियमा भएका लनयलमत बैठकका लनणमयहरु वेवसाइट मानम त 
सावमजलनक गररने छ । 

९२. गाउँपालिकाबाट भएका मालसक आय तिा व्ययको वववरण (खचम) मवहनाको अतत्यमा 
वेवसाइट मानम त सावमजलनक गररने छ । 



९३. राजथव तिा सेवा शलु्कमा ववद्यलुतय प्रणािी प्रयोग गरर भकु्त ानी गनम सवकने व्यवथिा 
लमिाईने छ । 

९४. योजना तिा अतय भकु्त ान गनम चेक लबलधिाई ववथिावपत गरर लबधलुतय प्रणािी मानम त 
सम्तबस्तधतको बैंक खातामा भकु्त ान हनुे व्यवथिा लमिाईने छ । 

९५. जनप्रलतलनलध तिा कममचारीहरुको क्षमता ववकास कायमक्रम संचािन गररने छ ।  

९६. योजना सम्तझौता तिा नरनारक जथता कायमहरु गनम गाउँपालिका सम्तम धाउने र कागज 
बोक्ने व्यवथिािाई अतत्य गदै ववद्यलुतय माध्यमबाट Paper Less Service (Project 

Tracking System) को सरुुवात गररने छ ।  

९७. सरकारी सेवाका कममचारी, स्शक्षक र सामास्जक सरुक्षा भत्ता थवयं व्यस्क्त को खातामा 
सोझै भकु्त ान हनुे व्यवथिा लमिाईएको छ ।   

९८. नागररकमा शास्तत सरुक्षाको प्रत्याभतुी ददिाउन र सेवा प्रवाहमा सरिता ल्याउन नगर 
प्रहरीको व्यवथिा गररने छ । 

९९. सावमजलनक खचमिाई लमतव्ययी र नलतजामखुी बनाउने कायममा िप जोड ददई चाि ु
प्रकृलतका खचमहरु कटौती गने नीलत लिईनेछ । 

१००. कायमक्रम कायामतवयन योजना लनमामण गरी चौमालसक खचम सततिुनमा जोड ददईने छ । 
चौमालसक िक्ष्य वकटान गरी त्यसको कायामतवयन समीक्षा गररने छ । 

१०१.  

सामास्जक सरुक्षा तिा संरक्षण 

१०२. छुवाछुत मकु्त  घोषणािाई व्यवहाररक रुपमा कायामतवयन गनमका िालग थिानीय 
सवमपस्क्षय/ सवमदिीय बहृद सचेतना मिुक कायमक्रमको व्यवथिा गररने छ । 

१०३. गाउँपालिका लभत्रका परम्तपरागत सीपहरुिाई बैज्ञालनक ढंगबाट व्यावसावयवककरण गने 
व्यवथिा लमिाईने छ ।  

१०४. नागररकिे प्राप्त गने सबै प्रकारका सेवा सहयोग र अनदुान आदीिाई सवमसिुभ उपिधध 
हनुे व्यवथिा लमिाइने छ । 

१०५. अल्पसंख्यक, जालत, भाषा र लसपको संरक्षणका कायमक्रमहरी ल्याईने छ । 

१०६. गाउँपालिकाका हरेक नागररक हरुिाई रावष्ट्रय पररचय पत्रको पहुँचमा पयुामइन ेछ । 

 



श्रम, रोजगार तिा गररवी लनवारण  

१०७. गाउँपालिका लभत्रका सबै बेरोजगारहरुको त्यांक संकिन गरर उपयकु्त  रोजगारीका 
िालग उम्तमेदवार बैंक थिापना गररने छ ।   

१०८. अलत गररव पररवारहरुको िालग साझा सवुवधा केतद्रको थिापना गररने छ । 

१०९. सम्तभाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलतथपधाममा बदृद्द गनमका िालग समहुमा 
प्रववलध हथताततरण गररने छ । 

११०. आवश्यकता पवहचानका आधारमा गररवी लनवारणका िालग पनु:ताजकी र एडभातस लसप 
ववकास तालिमको व्यवथिा गररएको छ । 

१११. िघ ुउद्यम ववकास मोडेिमा नयाँ उद्यमी लसजमना गने कायमक्रम िाग ुगररने छ । 

११२. दलित घर उज्यािो कायमक्रम संचािन गररने छ । 

११३. जनजालत मवहिा उत्िानको िालग लसप रोजगारमिुक तालिम तिा अनदुान उपिधध 
गराउने व्यवथिा लमिाइने छ । 

तयाय तिा काननु  

११४. तयावयक सलमलतको सेवािाई व्यवस्थित र सवमसाधारणको पहुँचमा पयुामइने छ । 

११५. प्रकलतमक तयायको लसदाततमा आधाररत रही थिानीय सरकार संचािन ऐनिे तोकेको 
क्षेत्रालधकार लभत्र रही तयाय सम्तपादन गररने छ । 

११६. तयाय सम्तपादनको क्रममा आवश्यक पने पक्षिाई गाउँपालिका कायामिय क्षेत्र लभत्र एक 
आश्रय थििको व्यवथिा गररने छ । 

पूवामधार 

११७. सावमजलनक लनस्ज साझेदारी  

११८. लगरुवारी खोिामा बहआुयालमक ड्याम लनमामण गरर ववद्यतुीकरण, लसंचाई र पयमटन 
व्यवसायिाई प्रबद्धमन गररने छ । 

११९. कृषी उपज संकिन केतद्रको थतरोन्नलत गरी स्चथयान केतद्र लनमामण कायमिाई अगालड 
बढाईने छ । 

१२०. रुद्रपरु Hill Station को लनमामण कायमिाई लतब्रता ददनका िागी नेपाि सरकार संग 
समतवय गरी कायमप्रारम्तभ गररने छ । 



१२१. रुद्रपरु धौवादीमा रहेको नमनुा Wind Mill िाई संरक्षण गरर लबद्यतु उत्पादन कायमिाई 
लनरततरता ददईने छ । 

१२२. वडा नं ५ र ६ मा सलुबधा सम्तपन्न बलििंग सेतटर थिापना गररने छ । 

१२३. ल्याण्ड विल्ड साईट लनमामणका िागी उपयकु्त  थिि छनौट गरर लनमामण कायमिाई 
अगाडी बढाईने छ । 

१२४. गाउँपालिका लभत्रका बजार क्षेत्रमा ढि व्यवथिापनको नािी लनमामण गररने छ । 

१२५. हपु्सेकोट प्राववलधक स्शक्षाियको सवुवधा सम्तपन्न भवन लनमामण गररने छ । 

१२६. पवुम-पस्श्चम राजमागमको ४० वक.मी देस्ख हपु्सेकोट रंगशािासम्तमको सडक थतरोन्नलत 
गरर मखु्य लनकास सडकको रुपमा ववकास गररने छ । 

१२७. यस आलिमक वषममा गाउँपालिका लभत्रका १९१ घरधरुीिाई खरको छाना मकु्त  गररने 
छ । 

१२८. लनमामणाधीन वडा कायामिय भवनहरु रगाउँपालिकाको प्रशासलनक भवनको लनमामण 
कायमिाई पूणमता ददईने छ । 

१२९. धौवादी रुद्रपरुमा एक नमनुा आवासीय ववद्याियको थिापना गररने छ । 

१३०. गाउँपालिका लभत्रका मखु्य सडकहरुिाई कािोपते्र गने कायमिाई लनरततरता ददईने छ 
। 

१३१. गाउँपालिका हुँदै स्जल्िा सदरमकुाम जोड्ने लगरुवारी-बेिवुा, जगेुपानी-कावासोती  पदि 
सडक लनमामण कायमिाई पूणमता ददईने छ । 

१३२. गाउँपालिका लभत्रका मखु्य सडक क्षेत्रहरुमा सडक बस्त्तको प्रबतध लमिाई उज्यािो 
हपु्सेकोट नारािाई पूणमता ददईने छ । 

१३३. साहलसक पयमटन प्रबद्धमनका सािै पयमटन क्षेत्र सौतदयमकरण गनमका िागी झरना खोिा, 
राईनो झरना(गैंडा खोिा), बसेनी झरनािाई लबशेष संरक्षण र प्रवधमन गररने छ । 

१३४. पाहडी क्षेत्रका मागमहरुमा आकस्थमक लबसौनीका िागी उपयकु्त  थिानहरुमा प्रलतक्षािय 
लनमामण गररने छ । 

१३५. अधरुो रहेको हपु्सेकोट चक्रपि ट्रयाक लनमामणको बाँकी रहेको खण्डिाई सम्तपन्न गनमका 
िालग आवश्यक बजेटको व्यवथिा गरेको छु । 

१३६. हपु्सेकोट सहरी खानेपानी योजनािाई पूणमता ददनको िालग सहजीकरण गररने छ । 



१३७. हपु्सेकोट गाउँपालिका लभत्रका पाहडी क्षेत्रका खोिाहरुमा सहज आवागमनका िागी 
यस आलिमक वषममा २ वटा झोिुंगे पिु लनमामण सम्तपन्न गररने छ र सम्तपूणम झोिुंगे 
पिुहरुको मममतको िागी आवश्यक बजेटको व्यवथिा गरेको छु । 

१३८. गाउँपालिका लभत्रका सबै सहरी तिा ग्रालमण सडकहरुिाई सौतदयमकरण गनमका िागी 
सडक वकनारामा वकृ्षारोपण कायम गररने छ । 

१३९. गाउँपालिकाको इज्जतको रुपमा रहेको धालममक पयमटकीय क्षेत्र लबष्णधुामको बाँकी 
लनमामण कायमिाई प्रदेश सरकारको समतवयमा सम्तपन्न गररने छ । 

१४०. प्राकृलतक ववपद तिा जलमन कटानिाई लनयतत्रण गनम लगरुवारी खोिा, पत्िर खोिा र 
केरुंगे खोिाका प्रभाववत क्षेत्रहरुमा तटबतधनको कायम अगाडी बढाईने छ । 

१४१. झ्यािबास-डण्डा सडकिाई आवश्यक थतरोन्नलत गररने छ ।   

१४२. शंखदेव चवुाड़ी धारा देस्ख वडा नं ४ को कायामिय जाने सडक थतरोन्नलत गररने छ । 

१४३. देउरािी प्रािलमक अथपतािको ५ शैया सवहतको भवन लनमामण कायम यसै आलिमक वषममा 
सम्तपन्न गररने छ । 

१४४.              

देशमा िोकततत्रको थिापना पश्चात राजनीलतक, सामास्जक र आलिमक उपिधधीिाई संरक्षण गदै यस 
गाउँपालिकािाई िप उन्नत बनाई "हामी हपु्सेकोट वासी हौँ " भलन गववमत हनु ेवातावरण तयार गने 
बाटोमा माहामारीबाट प्रभाववत सामास्जक आलिमक क्षते्रहरुिाई पनु:जीवन ददई ववकास लनमामणिाई लतब्रता 
ददन ेअठोटका साि आलिमक वषम २०७८/०७९ को नीलत तिा कायमक्रम प्रथताव पेश गरेको छु । 

प्रथताववत नीलत तिा कायमक्रमको सनि कायामतवयनबाट हािो गाउँपालिकाको सामास्जक, आलिमक तिा 
ववकास कायमक्रम चिायमान भई सबैिाई समान अवसर र सामास्जक तयाय लमल्न ेछ भन्न ेआशा लिएको 
छु । 

अततयमा हपु्सेकोटको समग्र लबकासमा योगदान गनुमहनु े सम्तपूणम राजनीलतक दि, जनप्रलतलनलधज्यहुरु, 
राष्ट्रसेवक कममचारी, लनस्ज तिा सहकारी र सामदुावयक क्षते्र, श्रलमक वगम, नागररक समाज, सरुक्षा र 
संचार जगत िगायत सम्तपूणम दददीबवहनी दाजभुाई तिा ववकास साझेदार संथिाहरुिाई हाददमक धतयवाद 
ज्ञापन गदमछु ।  

  



जय नपेाि !!!    

िक्ष्मी देवी पाण्डे  

अध्यक्ष 

लमलत २०७८/०३/१० गते               


