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बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 
नवौं गाउँसभा 
अध्र्क्ष श्री लपत्त बहादरु डल्िाकोटीद्वारा प्रस्ततु क्षते्रगत नीलत तथा कार्यक्रम 

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

यस गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैलसयतिे सर्वप्रथम गररमामय नर्ौं गाउँसभामा उपस्स्थत सरै् 

महानभुार्हरुमा हार्दवक स्र्ागत अलभर्ादन गदवछु । देशिाई लनरंकुशताको दिदिबाट मसु्ि र्दिाई 

हामीिाई िोकतन्त्र, स्र्तन्त्रता र स्र्ायत्तताको र्ाटोमा डोर् याउन ेक्रममा सहादत प्राप्त गरेका प्रजातन्त्रका 
सेनानी सहहदहरुप्रलत भार्पूर्व श्रद्धाञ्जिी अपवर् गदवछु । िोकतन्त्र नेपािी जनताको अथक प्रयासको 
पररर्ाम हो । एकात्मक राज्य व्यर्स्थािे अंलगकार गदै आएको एउटै भाषा, एउटै धमव तथा एउटै 

जातजालतको नीलतिे नेपाििाई लनकै पलछ धकेिेको महशसु गरी नेपािमा पटक पटक भएको 
जनआन्त्दोिनबाट नेपाििाई संघीय िोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रात्मक मिुकुको रुपमा घोषर्ा गररएको हो । 

देशको आलथवक समहृद्ध तथा समारे्शी हर्कास नै संघीय िोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रको मूि उदे्दश्य हो । 

नेपािको नयाँ संहर्धान २०७२ िाई कायावन्त्र्यन गने क्रममा सम्पन्न स्थानीय तहको पहहिो चरर्को 
लनर्ावचनबाट जनतािे स्थानीय जनप्रलतलनलधहरु चयन गरी स्थानीय सरकारको रुपमा हामीिाई समु्पेको 
अलभभारा हामीिे कुशितापूर्वक लनभाउँदै आएका छौं । आकालसंदो जनआकांक्षा, कमजोर संस्थागत 

प्रर्न्त्ध, घट्दो स्थानीय श्रोत साधनको र्ार्जदु पलन हामीिे सीलमत श्रोत साधनबाट जनताहरुिाई सरि, 

सिुभ तथा पारदशी रुपमा सेर्ा प्रदान गने अर्सरिाई उत्तरदायीपूर्व ढंगिे परुा गदै आएका छौं । 

संकुस्चत आलथवक श्रोत, जहटि भरू्नार्ट, र्ाढी पहहरोको चरम संरे्दनशीिता, दक्ष जनशस्िको अभार्को 
र्ीच पलन गाउँपालिकािे थपु्रै हर्कास लनमावर्का कामहरु सम्पन्न गरेको व्यहोरा यहाँहरुिाई हर्र्दतै छ । 

गाउँपालिकामा भएको सानो जनशस्िको सहारामा हहंजो पैदि हहंड्न ेजनतािाई सहुर्धा सम्पन्न र्स, जीप 

तथा कारमा हहंड्न सक्ने सामर्थयव पैदा गनुव, हहँजो टुकीको उज्यािोमा र्ाँच्न र्ाध्य जनतािाई झिल्ि र्ल्ने 
र्त्तीको चमकमा र्स्न पाउने र्ातार्रर् शृ्रजना गनुव सानो हर्षय होइन ।  

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

स्थानीय सरकारको स्थापनासंगै हामी जनप्रलतलनलधिे नेततृ्र् गने अर्सर पाएपलछ यस 

गाउँपालिकािाई “कृहष, स्शक्षा, स्र्ास्र्थय, रोजगार र पूर्ावधार, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिको समहृद्धको मूि 

आधार“भन्न ेसोच स्थाहपत गररएको र उि सोचिाई साकार बनाउन आलथवक बषव २०७८/०७९ को 
नीलत तथा कायवक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गनव पाउँदा गौरर्ास्न्त्र्त महशसु गरेको छु । मानर् 

अस्स्तत्र्िाई नै चनुौलत र्दइरहेको कोलभड १९ का कारर् हर्श्वभररमा झण्डै ३९ िाख मालनसहरुिे ज्यान 

गमुाई सकेका छन भने झण्डै ९००० नेपािीहरुिे अकािमा मतृ्यरु्रर् गनव र्ाध्य भएका छन । कोलभड 

१९, हर्श्वका झण्डै ६ करोड मालनसहरुिाई खरानी र्नाएर हर्श्व अथवतन्त्र तहस नहस गरेको दोश्रो 
हर्श्वयदु्दको ठूिदाई बन्ने हो हक भन्ने आशंका धेरै मालनसहरुिे गरेका छन । हर्श्विाई नै चनुौलत र्दंदै 

आएको कोलभड १९ िे हामीिाई पलन बाँकी राख्न ेकुरा आएन । यसिे हाम्रो हर्कास लनमावर् प्रहक्रयामा धेरै 

र्ाधा र व्यर्धानहरु उत्पन्न गर् यो र गरररहेको छ । यसरी उत्पन्न असहज पररस्स्थलतमा यस 

गाउँपालिकार्ासीको जनस्र्ास्र्थय र जीर्न रक्षाको िालग अग्रपंस्िमा खहटएर सेर्ा प्रदान गनुव हनु ेसम्पूर्व 
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स्र्ास्र्थयकमी, जनप्रलतलनलध, कमवचारी , सरुक्षाकमी िगायत अप्रत्यक्ष रुपमा सेर्ा प्रदान गनुव हनुे सरै् 

महानभुार्हरुमा उच्च सम्मान व्यि गदवछु ।  

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका धेरै संभार्नाहरुको खजना हो । गाउँपालिकाको र्क्षस्थि हुँदै र्ग्न े

लरशिुी नदीिे हामीिाई जि पयवटनको आधारस्तम्भ खडा गरेको छ भने प्राकृलतक रुपमा यस 

गाउँपालिकामा पाइने उत्कृष्ट चनुढुङ्गाकै कारर् हाम्रो गाउँपालिकामा ठूिो लसमेन्त्ट कारखाना स्थापना 
भएको छ । चनुढुङ्गािे हामीिाई लसमेन्त्ट, रंग, कागज, रर्र, ग्िास तथा प्िाहष्टक उद्योगहरु स्थापनाका 
िालग सपना देख्न र्ा हर्श्वका ती उद्योगहरुमा कच्चा पदाथव आपूलतवका िालग हर्श्वसंग जोड्ने एउटा आधार 

खडा गरेको छ । गाउँपालिका तरकारी तथा फिफूि उत्पादनको हहसार्िे पलन उर्वरभलूमको रुपमा 
रहेको छ । धार्दङ्गबाट काठमाण्डौमा जाने तरकारीको ठूिो हहस्सा बेनीघाट रोराङिे पलन ओगटेको छ । 

उत्तरमा लरशिुी नदीदेस्ख दस्क्षर्मा महाभारत पर्वत शँृ्रखिासम्म िेक, रे्शी, डाँडाकाँडा समेहटएर बनेको 
हर्लभन्न जातजालत, धमावर्िम्र्ी, भाषाभाषीको साझा फूिर्ारी बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका सम्पूर्व 
गाउँर्ासीहरुको महुारमा खशुीको िहर ल्याउन राजनैलतक, सामास्जक तथा आलथवक रुपमा देस्खएको 
पछौटेपनको अन्त्त गदै पूर्व िोकतास्न्त्रक पद्धलतका साथ स्थानीय सरकारको माध्यमबाट गाउँको हर्कास 

गने ऐलतहालसक स्जम्मेर्ारीिाई परुा गने प्रयास हामी जनप्रलतलनलधिे गदै आएका छौं । हामीिे कोरेका 
हर्कासका सपना तथा योजनाहरुिाई व्यर्हाररक र्नाउन र हामीिाई सही र्ाटोमा डोर् याउन हाम्रा 
शभुस्चन्त्तक, हर्कास साझेदार तथा सरोकारर्ािाहरुिे खेिेको भलूमकाप्रलत म नतमष्तक भएको छु ।  

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु , 

तपाई हामीिाई थाहै छ चाि ुआलथवक र्षव २०७७/०७८ हामीहरुको िालग सखुद रहन सकेन ।  

आ.र्. २०७६/०७७ देस्ख शरुु भएको कोरोना भाइरस –कोलभड–१९) महामारीिे र्षैभरी सताइरह्यो भन े

आलथवक र्षव २०७७/०७८ को शरुुर्ातमै अहर्रि र्षावको कारर् आएको हर्पदिे धेरै भौलतक संरचनाको 
क्षती व्यहोनव हर्र्श र्नायो । हाम्रो हर्कासको गलतिाई कमजोर तलु्याउन कहहिे भकूम्प, कहहिे र्ाढी 
पहहरो त कहहिे कोलभड आए तर हामीिे हहम्मत हारेका छैनौं, जस्तोसकैु हर्षम पररस्स्थलत होस हामी 
जनतािाई हौसिा र्दंदै, उनीहरुकै र्ीच माया र सद्भार् र्ांड्दै आएका छौं । हामीिाई थाहा छ हाम्रो 
गाउँपालिका र्ाढी र पहहरोको पयावय हो तर हामी यही हाम्रो कमजोरीमालथ उलभएर नेपािकै उत्कृष्ट 

गाउँपालिका बन्न चाहान्त्छौं र यो संभर् पलन छ । र्ाढी, पहहरो तथा कोलभडका कारर्िे हामीिे िक्ष्य 

अनसुार राजस्र् संकिन गनव सकेनौं, हाम्रो हर्कास र्जेटको धेरै अंश हर्पद िस्क्षत कायवक्रममा खचव गनुव 
परेको कारर्िे आ.र्. २०७७/०७८ को नीलत र कायवक्रममा हामीिे आशा गरे जस्तो नलतजा हालसि गनव 
सकेनौं ।  

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

प्रस्ततु नीलत तथा कायवक्रम नेपािको संहर्धान २०७२ को भाग ४ को धारा ४९, ५० र ५१ 

अनसुार क्रमसः  राज्यिे तय गरेको दाहयत्र्, लनदेशक लसद्धान्त्त र नीलतिाई स्र्ीकार गदै संहर्धानको 
अनसूुची ८  िे र्दएको स्थानीय तहको अलधकार क्षेरमा रही लनमावर् गररएको छ । पूर्ावधार लनमावर् र सेर्ा 
क्षेरका सधुारिाई मखु्य प्राथलमकतामा राखी नीलत तथा कायवक्रम लनमावर् गरेको छु । हामी र्ीचमा रहेका 
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सीलमत श्रोत र साधनहरुको न्त्यायोस्चत प्रयोग गदै हाम्रा असीलमत आर्श्यकता र चाहनाहरुिाई 

योजनार्द्धढंगिे क्रलमक रुपमा परुा गदै जाने प्रलतर्द्धता व्यि गदै अब म बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको 
आलथवक बषव २०७८।०७९ मा गाउँपालिकािे अर्िम्र्न गने क्षेरगत नीलत तथा आधारहरु पेश गनव 
चाहन्त्छु । 

सामास्जक क्षरेतफव  
स्र्ास्र्थय  

1. कोलभड–१९ (कोरोना भाईरस), रोकथाम, लनयन्त्रर् र उपचारको कायविाई प्रभार्कारी र 

हर्श्वसनीय बनाउन हाि मिेखमुा रहेको धमवशािा आईसोिेसन सेन्त्टरिाई क्रलमक रुपमा 
कोलभड अस्पतािको रुपमा स्थाहपत गदै िलगन े छ । कोलभड रोकथामिाई आर्श्यक पने 

प्रहर्लध, उपकरर्, भौलतक पूर्ावधार, औषधी तथा दक्ष जनशस्ि व्यर्स्थापन कायवका िालग 

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा हर्कास साझेदारहरुसंग समन्त्र्य तथा सहकायव गररनेछ ।  

2. कोलभड–१९(कोरोना भाईरस) को रोकथाम र लनयन्त्रर् गनव यस गाउँपालिका लभर सञ्चालित 

आइसोिेसन सेन्त्टरिाई व्यर्स्स्थत गदै िलगन े छ । शंकास्पद व्यस्िहरुको हप.लस.आर 

परीक्षर् कायविाई तदारुकताका साथ अस्घ र्ढाइने छ  । कोलभड १९ हर्रुद्धको भ्यास्क्सन सरै् 

जनताहरुका िालग सर्वसिुभ रुपमा उपिव्ध हनुे र्ातार्रर् शृ्रजना गनवका िालग गाउँपालिकािे 

समन्त्र्यकारी भलूमका लनर्ावह गनेछ ।  

3. गाउँपालिकाका प्रत्येक घरदैिोमा पगुी र्षवको कस्म्तमा एक पटक आम नागररकहरुको 
स्र्ास्र्थय पररक्षर् गररने छ ।  

4. सरै् र्डामा मात ृतथा र्ािमतृ्यदुर घटाउन ग्रालमर् अल्रा साउण्ड कायवक्रमिाई लनरन्त्तरता र्दंदै 

दक्ष कमवचारको व्यर्स्था गरी स्र्ास्र्थय संस्थामा प्रसतुी सेर्ा सहहतको र्लथवङ सेन्त्टर स्थापना 
गररनेछ र सरै् स्र्ास्र्थय चौकी तथा सामदुाहयक स्र्ास्र्थय इकाईहरुको क्षमता हर्कास गरी 
स्त्तरीय स्र्ास्र्थय सेर्ा प्रदान गररनेछ । 

5. पालिकाबाट लनःशलु्क प्रदान गररने औषधीहरुमा सबै गाउँबासीहरुका िालग सरि र सहज पहुँच 

स्थापना गररनेछ । पालिकालभरका कुपोहषत चेपाङ, गररर्, दलित, सीमान्त्तकृत तथा अपाङ्ग 

र्ािर्ालिकाहरुको पहहचान गरी समदुायस्तरमा पोषर् पनुस्र्थापना केन्त्र स्थापना गरी सधुारका 
िालग पहि गररनेछ । 

6. गाउँर्ासीहरुको स्र्ास्र्थय स्स्थलतिाई ह्दंयमगम गरी जनस्र्ास्र्थयमा प्रलतकुि असर पाने 

सूलतवजन्त्य तथा मर्दराजन्त्य पदाथवहरुको हर्हक्र हर्तरर्मा लनरुत्साहन गने नीलत ल्याइने छ । 

गाउँपालिकामा सूलतवजन्त्य, मर्दराजन्त्य पदाथवको उपयोगमा कमी ल्याउन हर्लभन्न खािका 
चेतनामूिक, अनसुन्त्धानमूिक कायवक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । अत्यालधक रक्सी सेर्नबाट 

आक्रान्त्त हाम्रा समदुायहरुमा समदुायमा आधाररत सधुार केन्त्रहरुको स्थापनामा जोड र्दइन े

छ।  

7. कोलभड १९ बाट प्रभाहर्त लसमान्त्तकृत र्गवहरु (ज्यािादारीमा काम गने श्रलमक, एकि महहिा, 
अपाङ्ग, र्दृ्धर्दृ्धा, अनाथ र्ािर्ालिका आर्द ) को खस्ण्डकृत तर्थयाङ्क संकिन, व्यर्स्थापन गरी 
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हर्लभन्न खािका स्र्ास्र्थय सम्र्स्न्त्ध राहत प्याकेज उनीहरुको पहुँचमा परु् याउने कोस्शस  
गररनेछ ।  

8. स्र्ास्र्थय शाखा र स्र्ास्र्थय संस्थाहरुको र्ीचमा कायवसम्पादन सम्झौता गरी स्र्ास्र्थयको क्षेरमा 
अहोरार काम गने, असि नलतजाका िालग खट्न े कमवचारीहरुिाई प्रोत्साहन  गने नीलत 

अर्िम्र्न गररने छ ।  

9. नागररक स्र्ास्र्थय हर्मा, आधारभतू आकस्स्मक स्र्ास्र्थय सेर्ा तथा स्र्ास्र्थयमा सर्वव्यापी पहुँच 

स्थापना गररनेछ ।  

10. स्र्ास्र्थयमा सरकारी, नीस्ज तथा गैर सरकारी सहकायव र साझेदारीमा जोड र्दइने छ ।  

11. पोषर्को अर्स्थािाई सधुार गनव लमसार्ट र हालनकारक खानािाई लनरुत्साहहत गने नीलत 

अर्िम्र्न गररने छ ।  

12. महहिाको पाठेघर तथा प्रसतुी सम्र्स्न्त्ध समस्यािाई समाधान गनव हर्शेष शीहर्र तथा सचेतना 
कायवक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

13. स्र्ास्र्थय क्षेरको दीगो हर्कासका िालग आर्श्यक पने हर्स्त्तय तथा हर्शेष कोषको व्यर्स्थापन 

गररने छ ।  

स्शक्षा 
14. बािलबकास सहजकताव र हर्द्यािय कमवचारीहरुको हाि खाईपाई आएको पाररश्रलमकमा 

र्रृ्द्द गररनेछ । 

15. आधारभतू हर्द्यािहरुमा नपेाि टेलिकमको सहकायवमा इन्त्टरनेट सेर्ा हर्स्तार गररनेछ।  

16. हर्द्यािय स्शक्षािाई र्ािमैरी, प्रलतहित, शृ्रजनशीि, सहज र सिुभ र्नाइन ेछ ।  
17. हर्द्याियलभरको सशुासनिाई सदुृढ गनव हर्द्यािय व्यर्स्थापन सलमलतको व्यर्स्थापकीय क्षमता 

अलभर्हृद्ध गररने छ ।  

18. हर्द्याियलभरको स्शक्षाको गरु्स्तर अलभर्हृद्ध गनव हर्द्यािय व्यर्स्थापन सलमलत तथा 
प्रधानाध्यापकिाई र्ढी स्जम्मेर्ार र्नाई अस्घ र्ढ्नका िालग हर्द्यािय संस्थागत 

स्र्मूल्याङ्कनको पररपाटीिाई केही हर्द्याियहरुबाट िाग ु गरी क्रमशः अरु हर्द्याियहरुमा 
हर्स्तार गररनेछ । र यसैको आधारमा हर्द्याियहरुिाई ग्रलेडङ गररनेछ । 

19. गाउँपालिका लभरका हर्द्याियहरुको नक्शाङ्कन, स्शक्षक हर्द्याथी अनपुात, शैस्क्षक गरु्स्तर 

समेतको अध्ययन गरी हर्द्यािय समायोजन एरं् एहककरर्, कक्षा घटुर्ा तथा स्शक्षक दरर्न्त्दी 
लमिान गररनेछ । 

20. हर्द्याियका सम्पूर्व स्शक्षकहरु र्षवमा कस्म्तमा एक पटक अलभभार्कहरुको घरदैिोमा 
पगु्ने लनलत अर्िम्बन गररने छ। 

21. हर्द्याियलभर कायवरत स्शक्षकहरुमा आन्त्तररक प्रलतष्पधावको भार्ना जागरर् गराउन 

प्रधानाध्यापक तथा स्शक्षकहरु र्ीच कायवसम्पादन गने र्ातार्रर् शृ्रजना गनवका िालग स्शक्षा 
शाखा तथा हर्द्याियका प्र.अ.हरुको क्षमता हर्कास गररनेछ ।   
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22. प्रारस्म्भक बािहर्कास कक्षा तथा र्ािस्याहार केन्त्रहरूमा बािबालिकाका सरुक्षा, पोषर्, खेि 

(सामग्री र स्थान), शयन स्थि, भर्न, कक्षाकोठा िगायतका आर्श्यक भौलतक पूर्ावधार, बाि 

स्याहार तथा लसकाइ सहस्जकरर् गररनेछ । र्ािहर्कासको हर्हानीको रुपमा रहेको र्ाि 

हर्कास केन्त्रका सहजकतावहरुको क्षमता हर्कासमा जोड र्दइने छ ।  

23. माध्यलमक स्शक्षािाई प्रभार्कारी र्नाउनका िालग सरकारी, नीस्ज तथा सहकारी समेतको 
सहभालगतामा प्रभार्कारी व्यर्स्थापन गररनेछ  

24. सामदुाहयक हर्द्याियका स्शक्षकहरुिाई आफ्नो पेशाप्रलत स्जम्मेर्ार बनाउन नलतजाको 
आधारमा परुस्कार र दण्डको व्यर्स्थािाई कायावन्त्र्यन गररनेछ ।  

25. कोलभड १९ का कारर्िे अर्रुद्ध रहेको लसकाई प्रर्ािीिाई सचुारु गनव दरु स्शक्षा तथा खिुा 
स्शक्षा िगायत रै्कस्ल्पक स्शक्षा प्रर्ािीमा जोड र्दइने छ ।  

26. संस्थागत हर्द्याियहरुको लनयलमत अनगुमन, लनरीक्षर् र लनयमनिाई लनरन्त्तरता र्दइने छ ।  

27. स्शक्षाको पहुँच अलभर्हृद्ध गनवका िालग अलत हर्पन्न तथा लसमान्त्तकृत र्ािर्ालिकाहरुिाई 

शैस्क्षक सामाग्री, हर्द्यािय पोशाक आर्दको क्रमसः व्यर्स्थापन गरी बािबालिकाहरुसँगको 
न्त्यानो माया कायवक्रमिाई प्रभार्कारी बनाइने छ ।  हर्द्यािय र्ाहहर रहेका हर्द्यािय जाने 
उमेरका र्ािर्ालिकाहरुिाई औपचाररक स्शक्षामा पहुँच सलुनस्ित गनव हर्द्यािय भनाव अलभयान 

सञ्चािन गररनेछ ।  

28. स्थानीय तहको अलधकार क्षरेलभर आएको माध्यलमक तह सम्मको शैस्क्षक संस्थाको अनमुलत 

तथा लनयमन कायविाई व्यर्स्स्थत बनाई समयसापेक्ष प्रलतस्पधी गरु्स्तरीय स्शक्षा प्रदान गने 

र्ातार्रर् शृ्रजना गररनेछ । शैस्क्षक सर २०७8 देस्ख स्थानीय पाठ्यक्रम लनमावर् गरी  कक्षा 
१, २ र ३  मा िाग ुगदै क्रमशः कक्षा ८ सम्म परु् याईनेछ । 

29. सामदुाहयक हर्द्याियको स्शक्षर् लसकाईिाई गरु्स्तरीय र्नाउन  खलु्िा सार्वजलनक सनुरु्ाई 

गरी समाज र पेशाप्रलत उत्तरदायी बनाइनेछ । 

30. नीस्ज हर्द्याियहरुिाई शैस्क्षक मापदण्ड अनसुार सञ्चािन भए नभएको हर्षयमा अनगुमन गरी 
मूल्याङ्कन गररनेछ ।  

31. क्याम्पसहरुको  भैलतक परु्ावधारको िालग थप टेर्ा पयुावइनेछ । 

32. हर्द्याियको भौलतक संरचनािाई क्रमसः अपाङ्गमैरी र्नाइन ेछ ।  

33. स्शक्षकहरुहर्चको शैक्षस्र्क अनभुर् आदानप्रदान माफव त स्शक्षर् लसकाई कृयाकिापिाई 
प्रभार्कारी बनाउन हर्षयगत सलमलतहरुिाई पररचािन गररनेछ। 

34. हर्द्याियमा उच्चस्तरीय नलतजा हालसि गने गररर्, दलित, अपाङ्ग छाराहरुिाई परुस्कृत गररने 
छ । टुहरुा र्ािर्ालिका तथा जोस्खममा रहेका र्ािर्ालिकाहरुका िालग छारर्सृ्त्त कायवक्रम 

ल्याइने छ ।  

35. हर्द्यािय हातालभर हनुे कुनै पलन प्रकारको िैहङ्गकतामा आधाररत हहंसािाई लनरुत्साहहत गने 

नीलत अपनाइनेछ ।  
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36. हर्द्याथीहरुका िालग गररदै आएको अलतररि कृयाकिापिाई थप व्यर्स्स्थत गदै अर् 

हामी स्शक्षकहरुका िालग पलन अलतररि हक्रयाकिाप सञ्चािन गने नीलत अर्िम्र्न गनेछौं ।  

खानपेानी तथा सरसफाई 

37. र्डालभर रहेका खानेपानी महुानहरु पहहचान,  संरक्षर्  र संर्द्धवन गरी सबै घरमा एक घर – एक 

धारा परु् याउन ेनीलत अर्िर्म्र्न गरी पूर्व सरसफाईयिु पालिका घोषर्ा गनव पहि गररनेछ । 

38. खानेपानी हर्तरर्िाई सहज र प्रभार्कारी र्नाउन महुानको एकात्मक अलधकार अन्त्त्य गदै 

सामूहहक अलधकार स्थाहपत गररनेछ ।  

39. खानेपानीका महुानको संरक्षर्का िालग महुान आसपासमा उपयिु मापदण्ड बनाई संरक्षर् 

कायविाई सदुृढ गरी खानेपानी सलमलतहरुिाई र्ातार्रर् तथा सरसफाई प्रलत उत्तरदायी बनाउने 
नीलत अबिम्बन गररनेछ ।  

40. सार्नुपानीिे हातधनुे, चपी प्रयोग गने र्ानीको प्रबद्धवन गनव सचेतना लनमावर्को काम गररन ेछ ।  

41. अहर्िम्र् चपी नभएका घरधरुीहरुको पहहचान गरी चपी लनमावर्को अलभयानिाई लनरन्त्तरता 
र्दइने छ ।  

42. खानेपानी तथा सरसफाईको गरुुयोजना लनमावर्का िालग हर्लभन्न हर्कास साझेदारहरुसंग 

हातेमािो गररने छ । 

43. उपभोिा सलमलत दताव भई संचािन भएका लिफ्ट खानेपानी आयोजनाहरुको िाग्न े
हर्द्यतु महशिुको 50 प्रलतशत गाउँपालिकािे बेहोनव आर्श्यक व्यर्स्था लमिाइने छ ।     

संस्कृलत प्रर्धवन 

44. गाउँक्षेर लभरका सरै् जातजालत, धमव, सम्प्रदाय, भाषा र मौलिक संस्कृलतको जगेनाव गने कायविाई 

प्राथलमकता र्दंदै हर्लभन्न जारा, महोत्सर् र पर्वहरुमा जातजालत हर्शेष सांस्कृलतक प्रबद्धवनका 
िालग आर्श्यक सहयोग गररनेछ ।  

45. किा, साहहत्य र संस्कृलतिाई संरक्षर् तथा प्रबद्धवन गनव आर्श्यक तालिम, प्रलतयोलगता, शोध 

तथा कायवशािा जस्ता कायवक्रमिाई थप व्यर्स्स्थत गररनेछ ।  

46. लसमान्त्तकृत चेपाङ समदुायको मौलिक किा सस्कृलत संरक्षर्का िालग चेपाङ सांस्कृलतक 

संग्रहािय स्थापना गने कायविाई लनरन्त्तरता र्दईनेछ । 

47. गाउँपालिका लभर भएका ऐलतहालसक, परुातास्त्र्क, धालमवक, पयवटकीय सम्पदा, मठ मस्न्त्दर, 

पाटी, पौर्ा, सत्ति, कुर्ा, पधेरो, ढुङ्गेधारा, अस्न्त्तम दाह संस्कार गने घाट जस्ता सम्पदाहरुको 
हर्स्ततृ दस्तारे्ज तयार पारी पनुलनवमावर् तथा संरक्षर्को कायविाई जोड र्दइनेछ ।   

48. हामीसंग भएको मौलिक संस्कृलत र संस्कारिाई पयवटन हर्कासको आधारको रुपमा हर्कास 

गररने छ ।    

यरु्ा, खेिकुद तथा मनोरञ्जन 

49. “स्र्ास्र्थयका िालग खेिकुद, खेिकुदका िालग स्र्ास्र्थय“ भन्ने मिु सन्त्देशिाई साकार गनव 
यरु्ाहरुिाई िस्क्षत गरी र्डा स्तरमा भैरहेका यरु्ा तथा खेिकुद हर्कास सलमलतिाई थप सहक्रय 

बनाउँदै गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद हर्कास सलमलत गठन गरी यरु्ा सशस्िकरर् र 
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खेिकूदिाई प्रबदवन गररनेछ ।  हर्द्याथीहरुमा रहेको अन्त्तलनवहहत प्रलतभा प्रष्फुटन गराउन 

खेिकुदका हर्लभन्न कायवक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

50. स्र्ास्र्थय, अनशुासन र राहिय गररमाका िालग खेिकुद र खेिाडीको प्रर्द्धवन गनव कस्म्तमा एक 

र्डा एक खेिकुद मैदान लनमावर् गने नीलत अर्िम्बन गररनेछ भने सामदुाहयक हर्द्याियका 
खेिकुद मैदानको स्तरोन्नलत गने नीलत लिइनेछ । साथै र्डा नं. ५ मा लनमावर्ाधीन हक्रकेट 

रंगशािाको लनमावर् कायविाई तदारुकताका साथ अस्घ र्ढाईने छ  ।  

51. हर्द्यािय तहमा रािपलत रलनङस्शल्ड, हक्रकेट कप, मजदरु सहहद स्मलृत खेिकुद कप, मदन 

भण्डारी फुटर्ि कप प्रलतयोलगता िगायतका हर्हर्ध हर्धामा पालिकास्तरीय खेिकुद कायवक्रम 

सञ्चािन गरी खेिाडीको पहहचान र क्षमता हर्कासको अर्सर प्रदान गररनेछ भने 
गाउँपालिकाको केन्त्रमा एक कर्डवहि लनमावर्को िालग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

िैहङ्गक समानता तथा सामास्जक समारे्शीकरर् 

52. गाउँपालिकािे तयार गरेको िैहङ्गक समानता तथा सामास्जक समारे्शीकरर् नीलत, जेण्डर 

अलडट प्रलतरे्दनिे औलं्याएका सझुार्हरुिाई र्ाहषवक कायवक्रमहरुमा समारे्श गररनेछ ।  

53. नेपाि सरकारिे अंलगकार गरेको र्ािमैरी स्थानीय शासन पद्धलतिाई अर्िम्र्न गरी स्शक्षा, 
स्र्ास्र्थय, महहिा तथा र्ािर्ालिका, सामास्जक शाखा आर्दका र्ीचमा एक्यर्द्धता कायम गररने 
छ ।  

54. गाउँपालिकालभर भएको हर्लभन्न खािका सामास्जक हर्कृलत र हर्सङ्गलतहरु जस्तै र्ािश्रम 

शोषर्, र्ािहहंसा, र्ािरे्चहर्खन, र्ािहर्र्ाह, िैहङ्गकता, भाषा, धमव तथा संस्कृलतको नाममा 
गररने र्ाि हर्भेद हटाउनका िालग टोि हर्कास संस्थाहरुको क्षमता हर्कास गरी हर्लभन्न 

खािका चेतनामूिक कायवक्रमहरु सञ्चािन गररन ेछ ।  

55. गाउँपालिकालभर भएका हर्लभन्न खािका िैहङ्गकतामा आधाररत हहंसािाई लनरुत्साहहत गनव आमा 
समहु, महहिा सहकारी तथा टोि हर्कास संस्थाहरुसंगको साझेदारी माफव त हर्लभन्न खािका 
चेतनामूिक अलभयान सञ्चािन गररनेछ ।  

56. महहिा, र्ािर्ालिका, अपाङ्गहरुमालथ हनुे हहंसािाई व्यर्स्स्थत रुपमा न्त्यनुीकरर् गनव व्यर्स्स्थत 

र मयावर्दत सूचना प्रर्ािी अर्िम्र्न गररने छ ।  

57. भौलतक लनमावर्का उपभोिा सलमलत गठनदेस्ख हर्लभन्न खािका सलमलत, उपसलमलतहरु गठन 

गदाव महहिािाई लनर्ावयक पदमा ल्याउने नीलत अर्िम्र्न गररने छ ।  

58. महहिा र्गवको आलथवक, सामास्जक तथा राजनैलतक क्षेरमा पहुँच परु् याउन उनीहरुको 
सहभालगतािाई सलुनित गने नीलत अबिम्बन गदै महहिा सशस्िकरर्मा जोड र्दई 

उनीहरुिाई प्रलतस्पधी बनाइनेछ  

59. छोरी छोरीको चाहना पगेुर  स्थायी र्न्त्ध्याकरर् गने दम्पस्त्तिाई परुस्कृत गने संस्कारको 
थािनी गररने छ ।  

60. भौलतक पूर्ावधारका संरचनाहरु लनमावर् गदाव महहिा मैरी संरचनाहरु जस्तै महहिा पनुवस्थापना 
केन्त्र भर्न, अस्पताि, खानपेानी, कुटानी हपसानी लमि, कृहष सेर्ा केन्त्र भर्न, महहिा सहकारी 
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भर्न, कृहष पाठशािा भर्न, स्यालनटेरी प्याड हर्सवजनस्थि, इनलसनेरेटर तथा धरु्ाँरहहत चिुो 
आर्दमा प्राथलमकता र्दइने छ । तर महहिाको क्षमता हर्कासका िालग छुट्टाइएको श्रोतबाट 

भौलतक लनमावर् गररने छैन ।  

61. महहिाहरुको िैहङ्गक समानता तथा समता सम्र्स्न्त्ध ज्ञान, सीपको र्हृद्ध र हर्कास गनव सामास्जक 

परामशवकताव भनाव गरी उनीहरुिाई पररचािन गररने छ ।  

62. र्डास्तरमा मेिलमिाप केन्त्र गठन गरी मध्यस्थकतावको क्षमता हर्कास माफव त महहिाहहंसािाई 

न्त्यनुीकरर् गररने छ ।  

63. पालिकास्तरमा हहंसा पीलडत महहिाहरुका िालग हर्शेष कोष स्थापना गरी सो कोष पररचािनका 
िालग कायवहर्लध तयार गरी िाग ुगररन ेछ ।  

64. महहिा तथा र्ािहहंसािाई कम गनव न्त्याहयक सलमलतको संस्थागत क्षमता हर्कासमा जोड र्दइन े

छ ।  

65. हहंसा पीलडत महहिा, र्ािर्ालिका तथा अपाङ्गहरुका िालग पनुस्र्थापना केन्त्र स्थापना गरी 
परामशव सेर्ा उपिव्ध गराइने छ ।  

66. िैहङ्गक हहंसाको बारेमा नीलतगत पैरर्ी गनव सरकारी नीस्ज साझेदारीको अर्धारर्ा अर्िम्र्न 

गररने छ ।  

67. सामास्जक सरुक्षा कायवक्रमिाई प्रभार्कारी र पारदशी ढंगिे अस्घ र्ढाइने छ ।  

68. एकि महहिा हहत कोष, ज्येि नागररक हहत कोष, अपाङ्गता सहायता कोष, र्ािसंरक्षर् कोष 

स्थापना गरी कायावन्त्र्यन गररने छ ।  

69. बािमैरी गाउँपालिका बनाउन पहि गररनेछ ।  

आलथवक क्षरे 

कृहष तथा पशपुािन 

70. कोलभड –१९ को प्रकोपका कारर् यस क्षेरमा पनव गएको आलथवक क्षलतको अध्ययन गरी प्राप्त 

हर्श्लषेर्को आधारमा कृषकहरुिाई राहत तथा अनदुानका कायवक्रमहरु प्राथलमकताका साथ 

संचािनमा ल्याईनेछ ।  

71. कोलभड –१९ को प्रकोपका कारर् रै्देस्शक राजगारी गमुाई गाउँ फहकव एका व्यस्िहरुको सीप 

र दक्षता पहहचान गरी त्यस्ता यरु्ायरु्तीहरुका िालग उपयिु व्यर्साहयक कृहष तथा 
पशपंुक्षीपािन उद्यम कायवक्रम संचािनमा जोड र्दईनेछ ।  

72. कृहष क्षेरको हर्कासका िालग आपूलतवमूखी, टुके्र सहयोग पद्धलत भन्त्दा पलन मागमा आधाररत, 

एहककृत पद्धलतमा जोड र्दइने छ ।  

73. उन्नत कृहष व्यर्सायमा अग्रसर यरु्ा, महहिा, दलित जनजालत तथा पछालड परेको र्गवका िालग 

उन्नत र्ीउ, कृहष औजार, रासायलनक मि, सहलुियत कजावको पहुँच सहज र सरि र्नाईन ेछ ।  

74. उन्नत कृहष प्रहर्लधिाई प्रबद्धवन गनव अगरु्ा हकसानदेस्ख हकसानसम्म भन्ने पद्धलतिाई अंलगकार 

गररने छ ।  
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75. एक गाउँ एक हर्शेष उत्पादनको नारािाई मखुररत गनव कृहष पकेट प्याकेज कायवक्रम ल्याइने 
छ ।  

76. हकसानहरुिाई हर्चौलियाको मारबाट बचाउन उनीहरुिाई कृहष सहकारी संस्थासंग आर्द्ध 

र्नाउन कृहष तथा पशपुािन सहकारी संस्थाको स्थापना, संस्थागत हर्कासमा जोड र्दइने छ ।  

77. अलत गररर्, दलित र सीमान्त्तकृत हकसानहरुको उपजिाई सहजै मखु्य र्जार केन्त्रसम्म 

परु् याउन आर्श्यक पने ढुर्ानी खचवका िालग अनदुान प्रदान गररने छ ।  

78. प्राङ्गाररक खेतीमा आधाररत कृहष व्यर्सायिाई प्रबद्धवन गने नीलत अर्िम्र्न गररने छ ।  

79. र्ािी हर्मा, पश ुहर्मा, सहकारी खेती, सामहुहक खेती प्रर्ािीिाई प्रबद्धवन गने नीलत लिइने छ ।  

80. ग्रामीर्स्तरमा कृहष प्राहर्लधक सेर्ािाई दीगो र्नाउन ग्रामीर् कृहष तथा पश ु स्र्ास्र्थय 

कायवकतावको प्रबन्त्ध गररने छ ।  

81. दगुवम र्डाहरुमा स्थाहपत हनु ेएग्रोभेटहरुिाई अनदुान तथा प्रोत्साहन सहयोग प्रदान गररन ेछ ।  

82. बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा बाख्रा तथा भैंसीको श्रोत केन्त्र स्थापना गररने छ । 

पशपुािनिाई व्यर्स्स्थत र मयावर्दत र्नाउनका िालग चरन क्षेरको हर्कास, प्रजननका िालग 

ए.आई.प्रहर्लध अपनाइने छ ।  

83. पशरु्धशािाहरुिाई व्यर्स्स्थत गनव हकसानहरुिाई सो सम्र्स्न्त्ध तालिम प्रदान गररने छ ।  

84. कृहष समूहहरुिाई सदुृढ गरी उनीहरु माफव त हर्लभन्न कृहष तथा पश ुसम्र्स्न्त्ध ज्ञान तथा सीप 

प्रसारको कायव गररने छ । 

85. कृषक सँग अध्यक्ष कायवक्रम अन्त्तगवत गाउँपालिका लभर समूह र्ा व्यस्िगत रुपमा 
कस्म्तमा ५ र्टा गाई र्ा भैंसी पािन गरी दधु तथा दगु्धजन्त्य पदाथव उत्पादन गने 
कृषकहरु तथा सामूहहक र्ा व्यस्िगत रुपमा व्यर्सायीक फमव दताव गरी कस्म्तमा ३० 
भन्त्दा बढी बाख्रा पािन गने फमवहरुको बाख्राको हर्मा र्ापतको शलु्कमा ५० प्रलतशत 
रकम गाउँपालिकािे अनदुान र्दने व्यर्स्था लमिाईन ेछ ।    

86. महहिा, दलित, अपाङ्ग, सीमान्त्तकृत र्गवहरुिाई कृहष उद्यमी र्नाउनका िालग सहस्जकरर् 

गररने छ ।  

87. कृहष क्षेरको उत्पादकत्र् र्ढाउन कृहष र्न कायवक्रम अर्िम्र्न गररने छ । 

88. गाउँपालिका लभर बाँझो रहेका व्यस्िगत तथा सार्वजलनक खेलतयोग्य जलमनमा समूह 
बनाई सामूहहक खेती गनव चाहने समूहको िालग आर्श्यक अनदुानको व्यर्स्था गरी 
आय आजवन अलभर्हृद्धको कायवक्रम संचािन गररने छ ।    

उद्योग तथा र्ास्र्ज्य 

89. सहलुियत कजाव प्रर्ाहका िालग र्ैंक तथा हर्त्तीय संस्थासंग भएको सहमलत तथा सम्झौतािाई 

प्रभार्कारी, उत्पादनमखुी र्नाइने छ ।  

90. रै्क तथा हर्त्तीय संस्थािे प्रदान गने सहलुियत कजावमा हर्पन्न हकसान, एकि तथा दलित महहिा 
तथा सीमान्त्तकृत र्डा तथा समदुायको पहुँच स्थापनाका िालग हर्शेष नीलत अर्िम्र्न गररन े

छ। रै्देस्शक रोजगारीबाट फकेर नेपािमा केही गनव चाहन े  उद्यमीहरुको सूचना संकिन 
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गरी उनीहरुिाई उद्योग व्यर्साय सञ्चािनका िालग उत्साहजनक र्ातार्रर् शृ्रजना गनव 
सहयोग गररने छ ।  

91. एक स्थानीय तह एक औद्योलगक ग्राम स्थापना गने संघीय सरकारको नीलतिाई कायावन्त्र्यन 

गनव संघ तथा प्रदेश सरकारसंग साझेदारी गररने छ ।  

92. गाउँपालिकालभर सम्पूर्व करदाताहरुिाई प्रोत्साहन गने र्ातार्रर् शृ्रजना गनव सम्पूर्व 
करदाताहरुको प्रोफाइि तयार गररने छ ।  

93. गाउँपालिकामा एउटा स्र्ायत्त राजस्र् शाखा स्थापना गरी यसको संस्थागत हर्कासमा जोड 

र्दइने छ ।  

94. गाउँपालिकाको राजस्र् सधुार कायवयोजनािे लनदृष्ट गरे बमोस्जम क्षमता हर्कासका 
कायवक्रमहरु अस्घ र्ढाइने छ ।  

95. करदाता स्शक्षा, कर असिुी अलभयान, करदाताहरुसंगको अन्त्तहकव यािाई र्ढार्ा र्दइने छ ।  

96. व्यर्साय करको दायरा बढाउँदै िान ेर ठूिा करदाताहरुसंग समीक्षा कायवक्रम गने रर्नीलत 

अपनाइने छ । भकूम्प, कोलभड तथा अन्त्य खािका आकस्स्मक प्रकोपका कारर् आफ्नो 
व्यर्सायबाट हर्स्थाहपत भएका व्यर्सायीहरुको िालग आर्श्यक नीलतगत व्यर्स्था गररने छ ।  

97. महहिा, दलित, पलछ परेको र्गव, अपाङ्गहरु व्यर्साय दताव गनव आएमा हर्शेष छुट र्दन ेव्यर्स्था 
गररने छ । साथै उनीहरुिे सञ्चािन गरेको व्यर्सायिाई हर्शेष प्राहर्लधक सेर्ा टेर्ाको 
व्यर्स्था गररने छ ।  

98. व्यर्साहयक सरुक्षाका िालग व्यर्साय हर्माको नीलत अर्िम्र्न गररने छ ।  

99. सार्वजलनक नीस्ज साझेदारी नीलत अर्िम्र्न गररने छ । औद्योलगक क्षेरका िालग िगानी मैरी 
नीलत अर्िम्र्न गररने छ ।  

100. नीस्ज क्षेरसँगको सहकायवमा दीघवकािीन जडीबटुी, पयवटन, तथा खानीजन्त्य उद्योगहरुको 
अध्ययनको शरुुर्ात गररनेछ । तर पयावर्रर् तथा र्ातार्रर् प्रदषुर् गने उद्योगिाई 

लनरुत्साहहत गने नीलत अबिम्बन गररनेछ । 

101. हर्लभन्न आयआजवनका िालग सीप हर्कास तालिम जस्तै मोटर साईकि, मोर्ाईि, सर्ारी 
चािक, कम्प्यटुर, कपाि काट्न,े प्िस्म्र्ङ्ग, कुक आर्दका िालग िाभग्राही छनौट गदाव जोस्खम 
क्षेरका एकि महहिा, ज्येि नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यस्िहरुिाई प्राथलमहककरर् 

गररने छ ।  

पयवटन 

102. पयवटन हर्कासिाई आलथवक हर्कासको मेरुदण्डको रुपमा हर्कास गररने छ । पयवटन प्रबद्धवन 

अन्त्तगवत लरशिुी नदी यावस्फ्टङ्ग, नोहक गफुा, मजदूर स्मलृत सहहद पाकव , कृषक तालिम केन्त्र, 

कार्ावङ चिुी, जर्ाङ सनु्त्तिा बगैचा, सोलिघोप्टे सोिाभाजा, मनकामना मस्न्त्दर, कोटगढी, 
सनु्त्दरनागी िगायतका क्षेरिाई पयवटन गन्त्तब्य स्थिको रुपमा हर्कास गररन ेछ ।  

103. महाभारत शृ्रखिामा रेहकङ रुटको हर्कास तथा हर्लभन्न र्स्स्तमा होमस्टे संचािनका िालग 

आर्श्यक पहि गरी पयवटन प्रबद्धवनमा टेर्ा परु् याइनेछ ।  
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104. पयवटनको क्षेरमा काम गने नीस्ज क्षेरसंग सहकायव गरी गाउँपालिकामा पयवटन शाखा तथा 
यसको संस्थागत हर्कासका िालग साझेदारी गररने छ ।  

105. गाउँपालिकालभर भएका पयवटन स्थिहरुको सूचना सामाग्री तथा सस्चर व्याख्या पसु्स्तका 
प्रकाशन गररने छ ।  

106. गाउँपालिकालभर रहेका मौलिक संस्कृलतहरुिाई प्रबद्धवन गनवका िालग मौलिक संस्कृलत 

केन्त्रहरुको पहहचान गरी उनीहरुको क्षमता हर्कास गररन ेछ ।  

107. पयवटकहरुको गन्त्तव्य स्थिमा हररयािी सडक, सडक नािी, पाकव , र्सोर्ासस्थि, खानेपानी 
तथा सरसफाई तथा सांस्कृलतक कायवक्रमहरुको उस्चत प्रर्न्त्ध लमिाइने छ ।  

सहकारी 
108. गाउँपालिकालभर भएका सहकारीहरुको िगानी उत्पादनमूिक क्षेरमा गने र्ातार्रर् शृ्रजना 

गररने छ । कृहषको क्षेरमा हर्शेष योगदान परु् याएका सहकारीहरुसंग गाउँपालिकािे साझेदारी 
गनेछ ।  

109. गाउँपालिकालभर भएका सहकारी संस्थाहरुिाई िैहङ्गकतामा आधाररत तथा अन्त्य हर्लभन्न 

खािका हहंसाको अन्त्त गनवका िालग सामास्जक अलभयन्त्ताको रुपमा अस्घ र्ढाइने छ ।   

110. सहकारीसंग भएको पूजँीिाई उद्यम हर्कास तथा रोजगारी शृ्रजना गने क्षेरमा िगानी गने तथा 
हर्शेष र्गवका िालग सामूहहक जमानीमा हर्ना लधतो ऋर् उपिब्ध गराउने नीलत अर्िम्र्न गनव 
गराउन गाउँपालिकािे सहकारी संस्थाहरुसँग साझेदारी गनव सक्ने छ ।    

111. गाउँपालिकालभर भएका सहकारीहरुको आर्श्यकता पहहचान गरी संस्थागत क्षमता 
सदुृहढकरर्का िालग गाउँपालिकािे क्षमता हर्कासका कायवक्रमहरु सञ्चािन गनेछ ।  

112. गाउँपालिका क्षेरलभर सञ्चालित बैंक तथा हर्त्तीय संस्थाहरुिाई गाउँपालिकामा दताव हनु र नया ँ
हर्त्तीय संस्था खोल्न ु पूर्व अलनर्ायव रुपमा गाउँपालिकाको स्र्ीकृलत लिन ुपने नीलत कायावन्त्र्यन 

गररने छ ।  

113. गाउँपालिकालभर रहेका र्ैंक तथा हर्त्तीय संस्थाहरुिाई र्डास्तरमा आफ्नो शाखा हर्स्तार गने 

नीलतिाई प्रोत्साहन गररने छ ।  

114. गाउँपालिकालभर रहेका बैंक तथा हर्त्तीय संस्थाको अनगुमन गरी उनीहरुिाई थप उत्तरदायी 
र्नाइने छ ।  

115. अन्त्तराहिय गैर सरकारी संस्था, लनयोग तथा स्र्देशी िगानीकताविे गाउँमा हर्शेष िगानी गनव 
चाहेमा त्यस्ता संस्थाका िालग िगानीमैरी र्ातार्रर् शृ्रजना गररन ेछ ।  

भौलतक पूर्ावधार क्षरे 

स्थानीय सडक, पिु तथा झोिङु्ग ेपिु 

116. व्यर्स्स्थत सडक सञ्जाि, गाउँपालिकाको केन्त्रबाट बाहै्र महहना चल्न े व्यर्स्स्थत सडक 

लनमावर्िाई हर्कासको मखु्य आधारशीिा मानी लनरन्त्तरता र्दइने छ ।  

117. हर्कासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको परृ्थर्ी िोकमागविाई सरुस्क्षत तथा सनु्त्दर र्नाउन 

राजमागवको केन्त्रबाट १५-१५ लम. दायाँ-बायाँका सम्पूर्व संरचनाहरु हटाई फुटपाथ सहहतको 
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राजमागव लनमावर्को अलभयानिाई लनरन्त्तरता र्दइनेछ । सडक सौन्त्दायविाई र्ढाउन सडक 

हररयािी कायवक्रम तथा सडक नािा लनमावर्िाई प्रोत्साहन गररने छ ।  

118. बजार तथा ग्रामीर् क्षेरको सार्वजलनक जग्गा, सार्वजलनक भर्न, तथा सार्वजलनक सम्पस्त्तको 
सरुक्षा व्यर्स्थाको नीलत अपनाइने छ ।  

119. जोस्खम संरे्दनशीि भउूपयोग योजना, र्ािमैरी तथा अपाङ्गमैरी पूर्ावधार, पूर्ावधार 

संरचनाहरुका िालग ममवत संभार कोषको व्यर्स्थािाई प्राथलमकता र्दइन ेछ । अव्यर्स्स्थत 

बसोबासिाई व्यर्स्स्थत बनाउने कायवयोजना लनमावर् गररने छ ।  

120. सडक लनमावर् गदाव सडक भर्न संहहता पूर्व रुपमा पािना गररन ेछ ।  

121. २०७२ रै्शाख १२ र त्यसपलछका पराकम्पबाट नीस्ज आर्ास पूर्वरुपमा क्षलत भएको र हर्लभन्न 

कारर्बस नीस्ज आर्ास पूनलनवमार् अनदुान तथा सेर्ा सहुर्धाबाट पूर्वरुपमा बस्ञ्चत अत्यन्त्त 

जोस्खम र्गवका िाभग्राहीहरुका िालग नीस्ज आर्ास पनुलनवमार् अनदुान कायवक्रम तजुवमा गरी 
िाग ुगररने छ ।  

122. भौलतक पूर्ावधार क्षेरिाई व्यर्स्स्थत र प्रभार्कारी र्नाउनका िालग टुके्र अलन साना 
योजनाहरुको सट्टामा ठूिा आयोजनाहरुको तजुवमा तथा कायावन्त्र्यन गने रर्नीलत अर्िम्र्न 

गररने छ ।  

लसंचाई 

123. गाउँपालिकािे लसंचाईका आयोजनाहरुमा िगानी गदाव कृहष उत्पादनको र्ढी संभार्ना भएको 
स्थानमा िगानी गने नीलत अर्िम्र्न गनेछ । नहर कुिोबाट लसंचाई हनु नसक्न े स्थानमा 
लिफ्ट लसंचाई, लडप र्ोररङ, प्िाहष्टक पोखरी जस्ता कायवक्रमिाई प्राथलमकता र्दई कायव  
गररनेछ ।  

124. लसंचाईको क्षेरमा सार्वजलनक नीस्ज साझेदाररताको नीलत अर्िम्र्न गररने छ । लसंचाई 

संरचनाको ममवत तथा संभारमा जोड र्दइने छ ।  

125. लसंचाई क्षेरको र्हृद्ध र हर्कासका िालग स्थानीय सामाग्रीको प्रयोगमा जोड र्दइन ेछ ।  

126. लसंचाईको क्षेरमा काम गने मानर्ीय श्रोतको क्षमता हर्कास गने नीलत अर्िम्र्न गररन ेछ ।  

भर्न तथा शहरी हर्कास 

127. राजमागवको नस्जक रहेका मस्झमटार, फस्जमटार, धषुाटार, हर्शािटार, र्ाहनुटार तथा 
ररचोकटार जस्ता टारहरुमा नमनुा र्स्स्त लनमावर्को िालग आर्श्यक पूर्ावधार हर्कासमा जोड 

र्दइनेछ । शहरीकरर् तथा र्स्ती हर्कासको नीलत लनमावर् गरी कायवयोजना तयार गरी िागू 

गररने छ । 

128. गाउँपालिका क्षेरमा नया ँ घर लनमावर् गदाव नक्सापास सहहत भर्न लनमावर् संहहता मापदण्ड 

२०७२ िाई पूर्व रुपमा पािना गनव अलभप्ररेरत गररनेछ । गाउँपालिका घोषर्ा हनु ुअस्घ बनेका 
घरहरुिाई समेत गाउँपालिकािे लनधावरर् गरेको मापदण्डमा नक्सापास र लनयलमत गने 

अलभयानिाई लनस्ित समयसीमा तोकी कडाइ गररनेछ । साथै अब उप्रान्त्त गाउपालिकालभर 

बन्ने घरमा कम्तीमा १ रुख र १ सेफ्टी ट्ांकी अलनर्ायव गररने नीलतिाई लनरन्त्तरता र्दईनेछ ।  
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उजाव,  िघ ुतथा साना जिहर्द्यतु (रै्कस्ल्पक उजाव समेत) 

129. हर्द्यतु पहुंच नपगेुका टोि र्स्तीमा चाि ुआलथवक र्षवलभर केन्त्रीय प्रशारर्को हर्द्यतु सहुर्धा 
परु् याउन आर्श्यक पहि गररने छ । केस्न्त्रय प्रशारर् िाईनको पहुँचबाट टाढा रहेका 
गाउँर्स्तीहरुमा सौयव उजाव उत्पादनिाई प्रोत्साहन गरी उज्यािो गाउँपालिका अलभयान सञ्चािन 

गररनेछ ।  

130. गाउँपालिकाको राजमागव क्षेर र सार्वजलनक चोक तथा धालमवक स्थिहरुमा क्रलमक रुपमा सौयव 
र्त्ती जडान गनव पहि गररनेछ र बैकस्ल्पक उजाव प्रबद्धवन केन्त्रसँगको समन्त्र्यमा धुँर्ारहहत चिुो 
लनमावर्िाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

संचार 

131. नेपाि टेलिकमसँगको सहकायवमा ग्रामीर् क्षेरका सबै स्थानमा गरु्स्तरीय मोबाइि फोन तथा 
इन्त्टरनेट सेर्ाको सलुनस्ितता गरी र्डा कायावियमा इन्त्टरनेट सेर्ाको हर्स्तार गरी दैलनक 

प्रशासलनक कायविाई प्रहर्लधमैरी र्नाइने छ ।  

र्ातार्रर् तथा हर्पद व्यर्स्थापन क्षरे 

र्न तथा भ ू– संरक्षर् 

132. गाउँ क्षेरका सामदुाहयक तथा सरकारी र्नको संरक्षर् गदै र्कृ्षारोपर् कायव अगालड बढाइनेछ 

भने आर्श्यकता अनसुार जलडबटुी हर्कास कायवक्रम तथा भसंूरक्षर् कायवक्रम सञ्चािन  
गररनेछ । 

133. सामदुाहयक र्न व्यर्स्थापन नीलतिाई सहयोग पगु्न े खािका कायवक्रमहरु कायावन्त्र्यन गरी 
सामदुाहयक र्न उपभोिा समूहहरुको क्षमता हर्कासका कायवक्रमहरु ल्याइनेछ । 

134. सार्वजलनक जग्गा, ऐिानी प्रलत, बाटो चौतारो, चोक, एरं् परम्मपरागत खलु्िा क्षेर र सरकारी 
जलमनिाई लसमाङ्कन गरी संरक्षर् गररनेछ । पहहरो तथा भकू्षय संरे्दनशीि क्षेर पहहचान गरी 
न्त्यूनीकरर्का उपायहरु अर्िम्र्न गररने छ ।  

135. र्कृ्षारोपर् र तारर्ार माफव त गाउँपालिका क्षेरलभरका जिाधार संरक्षर् गनुवका साथै पानी 
भकारी  (प्िाहष्टक पोखरी) लनमावर्का िालग आर्श्यक योजना संचािन गररनेछ ।  

र्ातार्रर् संरक्षर् र जिर्ाय ुपररर्तवन 

136. स्र्स्थ नागररक सम्र्दृ्ध गाउँपालिकाको आधार भन्ने मान्त्यताका साथ स्र्ास्र्थय तथा सरसफाई 

क्षेरको हर्कासमा हर्लभन्न लनकायिाई पररचािन गरी पूर्व सरसफाई यिु गाउँपालिका 
लनमावर्को कायवक्रम सञ्चािन गररनेछ । सरसफाईिाई दीगो र्नाउन सरसफाई गरुुयोजना 
लनमावर् गररने छ । हरेक योजना लनमावर् गदाव र्ातार्रर् तथा पयावर्रर्ीय पक्षिाई हर्शेष ध्यान 

र्दइने छ ।  

137. गाउँपालिकािे जिर्ाय ुअनकुुिन नीलत, योजना तथा जिर्ाय ुअनकुुिन कायवयोजना लनमावर् 

गनेछ । साथै जिर्ाय ु संरक्षर्का िालग स्थानीय समदुायको सहभालगताका िालग 

अलभमसु्खकरर् कायवक्रमहरु सञ्चािन गररने छ ।  
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138. संकटमा पनव िागेका कुर्ा, पोखरी, जिाशय संरक्षर् तथा संर्द्र्धन गने नीलत अंलगकार गररने छ 

। र्ाढी पहहरो र्ढी आउने तथा भकू्षयको र्ढी प्रकोप भएको ठाउँमा कृलरम पोखरी लनमावर् गने 

कामिाई प्राथलमकता र्दइने छ । साथै रैथाने जातका र्ोट हर्रुर्ाहरुको र्ीउ संरक्षर् गने 

कायविाई प्रोत्साहन गररने छ ।  

फोहरमैिा तथा ढि व्यर्स्थापन 

139. लरशिुी नदीको स्र्च्छता पनुस्र्थाहपत गनव नदीमा फोहर फाल्न ेकायविाई लनरुत्साहहत गनव हर्शेष 

अलभयान कायवक्रम सञ्चािन गररने छ ।   

140. राजमागव आसपासका घरहरुबाट उत्सजवन हनुे गल्ने फोहोरिाई कम्पोष्ट मि र्नाई कृहष 

उत्पादनमा प्रयोग गने नीलत अर्िम्र्न गररन े छ । नगल्ने फोहोरफाई पनुः प्रयोग गने 

प्रहर्लधिाई प्रोत्साहन गदै  फोहरिाई मोहरमा रुपान्त्तरर् गने नीलत अर्िम्र्न गररनेछ ।  

गाउँपालिकािाई प्िाहष्टकमिु क्षेर र्नाउनका िालग जनसमदुायको क्षमता हर्कास गने नीलत 

अर्िम्र्न गररने छ ।   

141. टोि हर्कास संस्था तथा क्िबहरुिाई पररचािन गरी सरसफाई तथा हररयािी क्षेर हर्स्तार 

गरी र्ातार्रर्ीय सन्त्तिुन कायम गने कायवको स्जम्मेर्ारी र्दईन ेछ । 

142. र्दगो हर्कासको पाँच स्तम्भको रुपमा रहेको हर्श्वव्यापी मान्त्यता अन्त्तगवत परृ्थर्ीको श्रोत 

साधनको संरक्षर्, मानर्ीय गररर्ी तथा भोकमरीको उन्त्मिुन, प्रकृलतसंग सामन्त्जस्यता कायम 

गदै प्राप्त गररने समहृद्ध, शास्न्त्तपूर्व, न्त्यायसंगत समारे्शी समाजको लनमावर् तथा सशि 

हर्श्वव्यापी साझेदाररतामा आधाररत र्दगो हर्कासको एजेण्डाहरुिाई आत्मसात गररन ेछ ।  

जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रर् 

143. नदीनािाबाट उत्पन्न हनुे प्रकोप लनयन्त्रर् गनव खोिामा तटबन्त्द, र्कृ्षारोपर् कायवक्रम गररने 
छ।   

हर्पद व्यर्स्थापन 

144. गाउँपालिकामा हर्पद व्यर्स्थापनका िालग एक हर्पद व्यर्स्थापन कोषको लनमावर्, हर्पद 

व्यर्स्थापन कायवयोजना लनमावर् गरी हर्लभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुसंग समन्त्र्य 

गररने छ । गाउँपालिकाका सरै् र्डाहरुमा हर्पद जोस्खम न्त्यलुनकरर्का िालग जनचेतनामूिक 

कायवक्रम, हर्पद व्यर्स्थापन कायवयोजना र्नाई कायावन्त्र्यन गररन ेछ ।   

संस्थागत हर्कास, सेर्ा प्रर्ाह र सशुासन क्षरे 

सामान्त्य सेर्ा 
145. गाउँपालिकाको आन्त्तररक लनयन्त्रर् प्रर्ािीिाई सक्षम, जनउत्तरदायी र अथवपूर्व र्नाउन 

आन्त्तररक िेखा परीक्षर् शाखा, सार्वजलनक सनुरु्ाई, सार्वजलनक अलडट, अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन प्रर्ािीिाई सदुृढ र्नाइने छ । गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता स्र्मूल्याङ्कन 

प्रलतरे्दन २०७7 िे र्दएको सझुार् बमोस्जम गाउँपालिकाको हरेक शाखाको संस्थागत 

हर्कासको अर्स्थाको समीक्षा गरी प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एरं् 
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प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र गाउँपालिकाका शाखा प्रमखुहरु र्ीच कायवसम्पादन सम्झौता 
गररने छ  

146. कायव सम्पादनमा उत्कृष्ट कमवचारीिाई प्रोत्साहन गने पररपाटीको हर्कास गररन े छ । 

जनप्रलतलनलध, गाउँपालिका तथा र्डा कायावियका कमवचारीहरुको क्षमता हर्कास गनवका िालग 

क्षमता हर्कास योजना तयार गरी सो क्षेरमा श्रोत हर्लनयोजन गररन ेछ ।  

147. गाउँपालिकािे गरेका असि अभ्यासहरुिाई लिहपर्द्ध गरी गाउँपालिकाको रे्भसाईटमा राख्न े

अभ्यासिाई प्रबद्धवन गररने छ ।  

148. जनताको सूचनाको हकिाई जीर्न्त्त र्नाई राख्न गाउँपालिका सम्र्स्न्त्ध सूचना, आफूिे गरेका 
असि काम, गाउँपालिकािे गरेका महत्र्पूर्व लनर्वय दरुदराजका जनताहरुिाई ससूुस्चत गनव 
हरेक र्षव सशुासन र्िेुहटन प्रकाशन गररनेछ । आफ्ना कामकारर्ाहीहरुिाई फेसर्कु पेज, 

रे्भसाईट, र्िेुहटन, सूचना पाटी माफव त पारदशी गररनछे ।  

149. गाउँपालिकाको प्रशासलनक लनमावर्ालधन भर्निाई लनन्त्तरता र्ददै र्डा कायावियको भर्निाई 

सवु्यर्स्स्थत र्नाउन हर्शेष पहि कदमी गररन ेछ ।    

150. भ्रष्टाचार, अलनयलमता तथा हढिाससु्तीप्रलत शून्त्य सहनशीिताको नीलत अर्िम्बन गरी 
गाउँपालिकाको सेर्ा प्रर्ाहिाई गरु्स्तरीय र्नाइने छ ।   

151. नेपाि सरकारिे आन्त्तररक पयवटनका प्रबवद्दनका िालग व्यर्स्था गरे बमोस्जम यस 
गाउँपालिकामा कायवरत कमवचारीहरुका िालग  १० र्दनको पयवटन काजको व्यर्स्था 
गररनेछ । साथै गाउँपालिकामा कायवरत कमवचारीहरुको मनोबि उच्च राखी कायव 
अलभप्ररेरत गनव कायवक्षमता/ अलतररि कामको आधारमा कायवहर्लधको आधारमा 
प्रोत्साहन भत्ताको व्यर्स्था गररनेछ ।   

152. नेपाि प्रहरीसंगको सहकायवमा नगर प्रहरी माफव त गाउँपालिका तथा र्डा कायावियहरुको 
सरुक्षा, गाउँ शास्न्त्त सरुक्षाको र्ातार्रर् कायम गररन ेछ ।  

153. मिेख ु देस्ख मैर्ाखोिासम्म परृ्थर्ी राजमागवको दायाँबायाँ १५ लमटर क्षेरलभर रहेका 
रुखहरुिाई हटाउन पहि गररनेछ । 

154. दलित र भलुमहीन सकुुम्बासी र अव्यर्स्स्थत बसोबासीिाई व्यर्स्स्थत गनव कायवक्रम 
सहहत अस्घ बढाइनेछ । 

155. गररर् घरपररर्ारिाई  सम्बस्न्त्धत मन्त्राियको सहजीकरर्मा राहष्टय पररचय पर हर्तरर् 
गनव पहि गररनेछ । 

सूचना प्रहर्लध  

156. सूचना र प्रहर्लधको माध्यमबाट गाउँर्ासीिाई गाउँपालिकाको सूचनामा पहुँच स्थाहपत गनव, 
आफ्ना गनुासाहरु व्यि गने र्ातार्रर् शृ्रजना गनव, गाउँपालिकालभर भएका ऐलतहालसक, 

धालमवक तथा पयवटकीयस्थिहरुको र्ारेमा जानकारी लिन ेर्ातार्रर् शृ्रजना गररन ेछ ।  
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पस्ञ्जकरर्  

157. अनिाईन व्यस्िगत घटना दताव प्रहक्रयािाई थप र्डाहरुमा हर्स्तार गदै िलगनेछ र सामास्जक 

सरुक्षा भत्ता पाउने व्यस्िहरुको हर्र्रर्िाई थप अद्यार्लधक गररने छ  । 

158. प्रधानमन्त्री रोजगार कायवक्रमिाई प्रभार्कारी बनाउने लनलत अर्िम्बन गररनेछ । 

स्थानीय तर्थयाङ्क संकिन र अलभिेख व्यर्स्थापन   

159. तर्थयमा आधाररत योजना तजुवमा प्रहक्रयािाई स्थाहपत गराउन हर्लभन्न हर्कास क्षेरका खण्डीकृत 

सूचनाहरु संकिन, हर्श्लषेर्, प्रशोधन तथा भण्डारर् गरी रे्भसाईट माफव त सरै्िाई सहज पहुँच 

हनुे व्यर्स्था गररने छ ।  

सशुासन प्रर्धवन  

160. गाउँपालिकालभर सञ्चािन हनु े हर्लभन्न योजना तथा कायवक्रमिाई गरु्स्तरीय तथा पारदशी 
र्नाउन रु तीनिाख भन्त्दा र्हढ िागतको योजना तथा कायवक्रमको योजना सञ्चािन स्थिमै 

सूचना पाटी राख्न ेतथा सरै् योजना तथा कायवक्रमहरुको कायव सम्पन्न पिात सरै् उपभोिाको 
उपस्स्थलतमा सार्वजलनक परीक्षर् गने व्यर्स्थािाई लनरन्त्तरता र्दइनेछ ।  

161. प्रत्येक योजना तथा कायवक्रमका िालग उपभोिाहरुको छुटै्ट अनगुमन सलमलत, प्रत्येक र्डामा 
र्डा सलमलत र गाउँपालिकामा गाउँपालिका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गर्ठत अनगुमन सलमलत 

गरी तीन तहको अनगुमन संयन्त्रबाट सरै् योजना तथा कायवक्रमहरुको अनगुमनको 
व्यर्स्थािाई लनरन्त्तरता र्दइनेछ । 

162. गाउँपालिका सबै र्डा कायावियमा सेर्ाग्राहीिे सहज र सरिरुपमा नागररक बडापर देख्न ेगरी 
नागररक बडापर टाँस गररनेछ । नागररक बडापरका बारेमा सेर्ाग्राहीिाई सचेत गररदै 

िलगनेछ । सूचनाको हक सम्बन्त्धी कानून बमोस्जम सेर्ाग्राहीिे मागेका हर्र्रर्हरु समयमै 

उपिब्ध गराइनेछ । 

163. गाउँपालिकाबाट संचालित योजना तथा कायवक्रमहरुको सार्वजलनक परीक्षर्, सार्वजलनक 

सनुरु्ाई र सामास्जक पररक्षर्का कायवहरु लनयलमत रुपमा गररनेछ । 

164. गाउँपालिकाको हर्लभन्न शाखाहरुबाट गररएको सेर्ाको सन्त्तषु्टी मापन सभे गरी सो अनसुार 

शाखाबाट प्रदान गररने सेर्ािाई सवु्यर्स्स्थत गररन ेछ ।  

165. जनताको गनुासाहरुिाई सम्र्ोधन गनव एक जना गनुासो सम्र्ोधन अलधकारीको व्यर्स्था 
गररनकुो साथै गनुासो पेहटकाको व्यर्स्था पलन गररन ेछ । गाउँका जनताहरुको गनुासो गनुासो 
पेहटकामा आउने र्ातार्रर् र आएका गनुासोहरुिाई समसु्चत रुपमा सम्र्ोधन गने स्जम्मा 
हामीमा अन्त्तलनवहहत हनुेछ ।  

अनसुन्त्धान, हर्कास र हर्हर्ध 

166. गाउँपालिकाको आर्लधक हर्कास योजना, हर्लभन्न क्षेरको गरुुयोजना र्नाउन े कामिाई 

प्राथलमकता र्दइने छ ।  
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167. गाउँपालिकाको हर्कास लनमावर्का गलतहर्लधहरुमा सहकायवको संस्कृलत लनमावर् गररन े छ । 

हर्लभन्न सामास्जक संघसंस्थासंग हातेमािो गरी हर्कास लनमावर्का गलतहर्लधहरु अस्घ र्ढाइने 
छ।  

168. नहर्नतम ज्ञान प्रबद्धवन गने उदे्दश्यिे हर्लभन्न कायवमूिक अनसुन्त्धानमा जोड र्दइने छ ।  

गाउँ सभाका सदस्यज्यहुरु, 

झण्डै १ र्षवदेस्ख यता हर्श्वनै कोलभड १९ को कारर्िे राहीमाम र्नेको छ । यदु्धिे मार अशास्न्त्त 

हुँदो रहेनछ, अशास्न्त्त मच्चाउन आखँािे देख्न नसहकन ेर्ोसोबाट र्नेको लनजीर् जीर् काफी हुँदो रहेछ भन्ने 
नया ँसन्त्देश हामीिे पाएका छौं । हाम्रो लछमेकी लमर देश चीनबाट शरुु भएको यो महामारीिे भारत हुँदै 

हाम्रो सामाथ्र्यमा धार्ा बोलिरहेको छ । कोरोना भनेको एउटा सामसु्न्त्रक तफुान जस्तो हो, यसिे कलत 

बेिा कसिाई आक्रमर् गछव अलन कसको घरमा रुर्ार्ासी मच्चाउँछ केही ठेगान छैन त्यसैिे होस्शयारी 
अपनाउनकुो अको हर्कल्प छैन । कोरोनाको संक्रमर् कहहिेसम्म रहह रहने हो हामी कोही पलन अनमुान 

गनव सक्दैनौं । तर गाउँर्ासीको नाममा हामीिे गरेको प्रलतर्द्धतािाई कोरोनािे रोक्न ेछैन, छेक्ने छैन यो 
हाम्रो आशा र अपेक्षा हो । ईश्वरमालथ आस्था गने नगने यो हाम्रो कुरा हो तर हरेक मालनसमा धालमवकता 
हनु्त्छ यो मेरो हर्श्वास हो । यो संसारिाई आपतकािीन अर्स्थाबाट जोगाउने, र्चाउन े भनेकै लतनै 

व्यस्िहरुिे गछवन जसको मन लनष्कपट हनु्त्छ । आज हाम्रो अस्घ पहहिा आफू र्ाँच्न ेअलन अरुिाई पलन 

र्ाँच्न सहयोग गने चनुौलत खडा भएको छ । त्यसैिे मास्क िगाउँ, सेलनटाईजरको प्रयोग गरौं, सामास्जक 

दरुी कायम गरौं, भीडभाडबाट र्चौं, पोहषिो खानेकुरा खाउँ भन्त्दै बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका 
उपाध्यक्षज्यू, र्डा अध्यक्षज्यूहरु, कायवपालिकाका सदस्यज्यहुरु, र्डा सदस्य ज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृतज्यू, गाउँपालिकाका शाखा प्रमखुहरु सहहत सम्पूर्व कमवचारीहरु, र्डा सस्चर् िगायत र्डा 
कायावियका कमवचारीहरु, अन्त्य सरकारी कायावियका कमवचारीहरु, स्शक्षक, हर्लभन्न संघ सस्था, उद्योगी, 
व्यर्सायी, तथा समस्त बेनीघाट रोराङ गाउँर्ासीहरुमा हार्दवक आभार तथा धन्त्यर्ाद व्यि गदवछु । 

~ धन्त्यर्ाद ~ 


