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उपाध्यक्ष मार्फ त प्रस्तुत आ.व. २०७७/०७८ को नीतत तथा कायफक्रम  

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय,  

प्रमुख अततथथज्यू,  

अततथथज्यू,  

राजनीततक दलका पार्टी प्रतततनथिज्यूहरु,  

वडा अध्यक्षज्यूहरु, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु,  

सम्पूणफ कमफचारी ममत्रहरू र अन्य उपस्स्थत महानुभावहरू।  

 

१. ववश्वभर फैलिएको कोलभड-१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीबाट लसर्जित ववषमा 
पररर्थिततका कारण हाि ववकास प्रयास अवरुद्ध भई आर्ििक तिा मानवीय सङ्कट 
उत्पन्न हुन पुगेको छ। यस पररर्थिततमा अग्रपङ्ततमा रही अनवरत रूपमा खटटरहनु 
भएका थवाथ्यकमी, सुरक्षाकमी िगायत सम्पूणि राष्ट्रसेवक कमिचारीहरूप्रतत उच्च 
सम्मान व्यक्त गर्िछौँ। लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका सािै थवरे्श तिा ववरे्शमा 
रहनु भएका टर्र्ी बटहनी तिा र्ाजुभाइहरूमा परेको असहजताप्रतत गाउँपालिका पररवार 
र्ुुःख व्यक्त गर्िछ। यस महामारीबाट थवरे्श तिा ववरे्शमा ज्यान गुमाउनु भएका 
नेपािी टर्र्ी बटहनी र र्ाजुभाइहरूप्रतत हाटर्िक श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गर्िछौँ। सािै 
शोकाकुि पररवारजनप्रतत हाटर्िक समवेर्ना व्यक्त गरै् उपचाररत सबैको शीघ्र थवाथ्य 
िाभको कामना गर्िछौँ।  

२. सङ्घीय िोकतार्न्िक गणतन्ि प्रार्ततका िार्ग जीवन आहुतत टर्ने ज्ञात अज्ञात 
सटहर्हरूप्रतत हाटर्िक श्रद्धाञ्जिी अपिण गरै् यस अलभयानको नेततृ्व प्रर्ान गनुि हुने 
सम्पूणि श्रद्धेय अग्रजहरूप्रतत सम्मान व्यक्त गर्िछौँ। नेपािको राजनीततक तिा 
प्रशासतनक ऐततहालसक नक्सा अद्यावर्धक गने पुतनत कायिको नेततृ्वर्ायी भूलमकाका 
िार्ग सम्माननीय प्रधानमन्िीज्यूको उच्च सम्मान गरै् कृतज्ञता प्रकट गर्िछौँ। सािै 
सक्रियतापूविक कायि सम्पन्न गरेकोमा नेपाि सरकारिाई ववशेष धन्यवार् टर्न 
चाहन्छौँ।  
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३. सङ्घीय गणतन्ि नेपािको थिापना भए पश्चात जनताको जनारे्श प्रातत संववधानसभा 
माफि त तनमािण गररएको संववधानको कायािन्वयन गन ेलशिलशिामा २०७४ थिानीय 
तहको तनवािचन पश्चात तपाईँ हामी लिख ुतामाकोशी गाउँपालिकाबासीको थिानीय 
सरकारको प्रतततनर्धको रुपमा सेवा गने अवसर प्रातत भए पश्चात हामीिे लिख ु
तामाकोशीबासीको जनताका जनअपेक्षा अनुरुप कायि गने प्रयत्न गरर नै रहेका छौँ। 
ववकास भनकैे जनताका अपेक्षाहरूिाई सम्बोधन गन ेिममा सरकारिे गने तनरन्तर 
सकारात्मक पररवतिनका िार्ग गने प्रयत्नहरूको तनरन्तर प्रक्रिया रहेछ। त्यसैिे गत 
गाउँसभामा प्रथततु भएका जनताका चाहानाहरू अटहिे पतन तनरन्तर रटहरहेको 
अवथिािाई मध्यनजर गनि जरुरी छ। तर ववगत ६ मटहना अगाडड रे्खख चीनको हुवेइ 
प्रान्तको वुहान सहरबाट रे्खा परेको कोलभड–१९ (कोरोना) भाइरसको महामारीिे 
संसारिाइ नै तहसनस माि पारेको छैन वतिमान मानव सभ्यता र अर्थतत्व मार्ि न ै
सबैभन्र्ा ठूिो चुनौततको रुपमा रे्खा परेको कारण गत ववगतका नीतत तिा 
कायििममा िम भङ्गता समेत रे्खा परेको अवथिा रहको तफि  सवकैो ध्यानाकषिण 
गराउन चाहन्छु। 

४. कोलभड–१९ िे नेपािको परम्परागत ववकासप्रततको दृर्ष्ट्टकोणमा केही पररवतिन ल्याएको 
छ। यस ववपवििे हाम्रो समग्र ववकास पद्धतत, ववकास अवधारणा र आर्ििक सामार्जक 
ववकासको अभ्यासमा पुनुःववचार गनुि पने अवथिा लसजिना गररटर्एको छ। 
ववकासप्रततको अभीमुखीकरणमा व्यापक रुपान्तरणको आवश्यकता रे्खखएको छ।  

५. मुिुकको राजनीततक तिा प्रशासतनक संरचना पररवतिन पश्चातको यो घडीमा उलभएर 
संववधानिे पररकल्पना गरेको र्ीगो शार्न्त एवं हामी सबैिे अपेक्षा गरेको समदृ्ध 
नेपाि : सुखी नेपािीको िक्ष्यिाई आत्मसात ्गरी लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको 
ववकास र समदृ्र्धको िार्ग वावषिक नीतत तिा कायििम प्रथततु गनि यहाँहरू माझ 
उलभएको छु।  
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६. मुिुकमा अटहिे राजनीततक सङ्िमणको अन्त्य भएको छ। मुिुक अटहिे आर्ििक 
ववकासको बाटोमा अतघ बटिरहेको छ। सङ्घीय शासन प्रणािीिे रे्शभर ववकासमा 
प्रततथपधाि बिेको छ  र ववलभन्न तहका सरकारहरूबीच प्रततथपधाित्मक ववकासको 
अवधारणा ववकलसत हँुरै् आएको छ।  

७. गाउँपालिकाबासीहरूमा ववकास तनमािणको चाहना अर्धक रहेको र सोही अनुरुप 
ववकासका गततववर्धहरू समेत सञ्चािनमा रहेको अवथिामा ववश्वव्यापी कोरोना 
महामारीको कारण हाम्रो गाउँपालिका तिा गाउँपालिकाबासी पतन नराम्ररी प्रभाववत 
भएका छौँ। यथतो अवथिामा उपिब्ध साधन र स्रोतको समुर्चत व्यवथिापन र 
प्रयोगद्वारा गाउँबासीको चाहाना बमोर्जम लिख ुतामाकोशी गाउँपालिकाको समदृ्र्ध 
र ववकासको िार्ग अर्धकतम प्रगतत हालसि गने योजना तिा कायििमहरूिाई ध्यान 
टर्नु छँरै्छ तर त्यो भन्र्ा एक कर्म अगाडड लिख ुतामाकोशीबासीहरूिाई कोरोना 
मुक्त वातावरण लसजिना गरी कोरोनाको कहािी िाग्र्ो कहरबाट जनतािाई मुक्त 
गराउनु लिख ुतामाकोशी गाउँपालिकाको पटहिो कतिव्य हुन गएको छ। त्यसैिे लिख ु
तामाकोशी गाउँपालिका थिानीय जनताको कोरोना कहरिे तनम्त्याएको असहज, भय 
र िासर्ीपूणि अवथिाबाट जनतािाई मुक्त गराउन तल्िीन र प्रततवद्ध रहेको कुरा 
जानकारी गराउन चाहन्छु। जनतासँग सबैभन्र्ा तनकट रहेको सरकार भएको कारण 
हामी जनप्रतततनधीहरू जनता र हामी बीचको सम्बन्धिाई प्रगाि बनाइ राख्न हामी 
हरवखत कटटबद्ध रहेका छौँ। बहुजाततय, बहुधालमिक, बहुसांथकृततक तिा भौगोलिक 
ववववधता युक्त हाम्रो लिखु तामाकोशी गाउँपालिकािाई समदृ्र्धको बाटोतफि  डो¥याउन 
यहा ँरहेका प्राकृततक, धालमिक, सांथकृततक, पुरातार्त्वक महत्वको थिान तिा वथत ुर 
यस गाउँपालिकाका ववषेशताहरूको संरक्षण गरै् नयाँ सम्भावानाहरूको खोजी गनुि पने 
आवश्यकता रहेको छ। लिखु तामाकोशी गाउँबासीिे हामीिाई सुर्म्पएको र्जम्मेवारी, 
हामीिाई गरेको ववश्वास मूितुः सुशासन सटहतको ववकास र अलभयानका िार्ग 
तनरन्तर िागी पने प्रततबद्धता व्यक्त गर्िछौँ। 
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८. थिानीय तहको तनवािचन पश्चात गठन भएको जनप्रतततनर्धमूिक यस गररमामय 
सभामा चौिो पटक यस गाउँपालिकाको नीतत तिा कायििम लिएर उपर्थित भएको 
छु। ववगत वषिहरूमा हामीिे लिएका नीतत तिा कायििमिे यस गाउँपालिकाको 
ववकासको गतत मापनयोग्य र अनुमानयोग्य तवरबाट अगाडड बिेको मेरो ववश्वास 
रहेको छ। अतघल्िा वषिमा हामीिे लिएका नीतत तिा कायििमहरू कररब कररब पूरा 
भएका छन।्  

९. टििो गततमा रहेको गाउँपालिकाको ववकासिाई पतछल्िा २ वषिको वावषिक नीतत तिा 
कायििम एवं बजेटिे जनतामा आशाको क्रकरण छाएको हाम्रो ववश्वास रहेको छ। यस 
अवर्धमा गाउँपालिकाबासीहरू आधारभूत ववकासका पूवािधारहरूबाट िाभार्न्वत हुन 
सकेका छन। सब ैवडाहरू सडक सञ्जाििे जोडडएका छन। खानपेानी, लसचंाइ सुववधा 
कृवष तिा पशु सेवा सम्बन्धी सुववधा, शैक्षक्षक क्रियाकिापहरूको बिोिरी, पयिटन 
पूवािधारको ववकास, बजारीकरण जथता के्षिमा उल्िेख्य सुधार भएको छ।  

१०. नीततगत थपष्ट्टता, कायि र्जम्मेवारीको बोध, कमिचारी संयन्िको सुदृिीकरण, जनशर्क्त 
व्यवथिापन एवं पूवािधार के्षिको ववकासिे हामीमा अर्धकारको प्रयोग बिेको छ भने 
अर्धकारिे टर्एको सेवाको र्जम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा वहन गनि टेवा पुगेको छ।  

११. हामीिे तय गरेका ववकासका प्रािलमकताहरू पूरा हँुरै् गएका छन।् यद्यवप आगामी 
टर्नमा हामीिे लिने ववकासका नीतत एवं कायििमिाई टर्गो र पररणाममुखी बनाउरै् 
िैजानु उविकै चुनौतीपूणि समेत रहेको छ।  

१२. नेपािको संववधान, ऐन, कानुन, मन्िाियहरूवाट प्रातत पररपि, टर्ग्र्शिन र ववलभन्न 
ववषयगत बजेट लसलिङको आधारमा सहभार्गतामूिक तवरिे आयोजना र कायििम 
छनौट गरी नीतत कायििम र बजेट तजुिमा गरेका छौँ। सािै आर्िकं वषि २०७७/०७८ 
मा संववधानिे प्रर्ान गरेको अर्धकार के्षिलभि रही थिानीय थतरमा बाकँी रहेका 
महत्वपूणि ऐन, तनयम र कायिववर्ध, तनरे्लशका तयार गरी सोही बमोर्जम कायि अगाडी 
बिाउनु पने टड्कारो आवश्यकता छ। 
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सभाध्यक्ष महोदय,  

१३. “सबकैो ऐक्यबद्धता : थवच्छ, सुन्र्र समदृ्ध लिखु तामाकोशी हाम्रो प्रततवद्धता” 
भन्न े यस गाउँपालिकाको र्रु दृर्ष्ट्टिाई चररतािि गनि जाततय, धालमिक, भावषक, 

सांथकृततक तिा भौगोलिक बबववधता युक्त सामार्जक एकता भएको प्राकृततक 
सौन्र्यििे भररपूणि यस गाउँपालिकािाई िप शैर् क्षक, आर्ििक, सामार्जक, साँथकृततक 
र पयिटनको केन्रको रुपमा ववकलसत र समदृ्ध बनाउरै् िैजानका िार्ग आ.व. 
२०७७/७८ मा यो नीतत तिा कायििम तजुिमा गरी यस सम्मातनत सभामा प्रथतुत गने 
अनुमतत चाहान्छु।  

१४. नेपािको सववधान, थिानीय सरकार सञ्चािन ऐन, सङ्घीय एवम ्प्ररे्श सरकारको 
नीतत तिा कायििम, सङ्घीय एवं प्ररे्श सरकारको आवर्धक योजना, नेपाि सरकारिे 
रार्ष्ट्रय/अन्तरार्ष्ट्रय जगत्मा प्रततवद्धता जनाएका ववषयहरू, टर्गो ववकासको िक्ष्य, 

एवम ् आम लिख ु तामाकोशी गाउँपालिकाबासी आमा बुबा, र्ाजुभाइ तिा टर्र्ी 
बटहनीहरूिे व्यक्त गनुि भएका ववकासका चाहना र आकाङ्क्षाहरू नै यस नीतत तिा 
कायििमका मागि तनरे्शनहरू हुन।्   

१५. आम लिख ुतामाकोशी गाउँपालिकाबासीको वाथतववक आवश्यकतािाई सम्बोधन गनि 
तछटो छररतो र प्रततफियुक्त ववकासिाई प्रवद्र्धन गनि र न्यून स्रोतबाट अर्धकतम 
उपिब्धी हालसि गनुि यस नीतत तिा कायििमको मूख्य ध्येय रहेको छ।   

१६. कायिन्वयन गनि नसक्रकन ेप्रकृततका ववकासका योजना पेश गरी तपाईँ हामी आम 
नागररकमा भ्रम फैिाउनु र नीतत तिा कायििमिाई ववकासको मोटो कागजी र्थताबेज 
बनाउनु भन्र्ा कायािन्वयन योग्य संक्षक्षतत योजना र कायििमको गोजी पािो बनाउनु 
मेरो मूख्य िक्ष्य हो।  
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आगामी आ.व. २०७७।०७८ मा रे्हाय बमोर्जमका नीतत तिा कायििम संञ्चािन 
गररनछे। 
 

आथथफक ववकास  

१७. आर्ििक ववकास र समदृ्र्ध गाउँपालिकाको मूख्य उद्रे्श्य रहेकािे गाउँपालिका लभिका 
सम्पूणि योजना   तिा कायििमिाई सोही टर्शामा अतघ बिाइनेछ।  

१८. रोजगार कायििमिाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाबाट बजेट ववतनयोजन गरी 
थिानीय पूवािधार ववकाससगैँ रोजगारीका माध्यमबाट आय आजिनमा वदृ्र्ध गराइनेछ। 
गाउँपालिकाको समग्र ववकासको िक्ष्य प्रार्ततको योजना तजुिमाका िार्ग आवर्धक 
योजना तनमािण गररनेछ र सोही बमोर्जम आर्ििक एवम ्अन्य क्रियाकिाप सञ्चािन 
गररनछे।   

कृवष तिा पशुपंक्षी ववकास (पशुपािन तिा ग्रालमण कृवष : गाउँको समदृ्र्ध)  

१. कृवषमा उन्नतत :लिख ु तामाकोशी गाउँपालिकाबासीको समुन्नतत भन्ने नारामा 
आधाररत रही लिख ुतामाकोशी गाउँपालिकािे कृवष के्षििाई व्यावसातयक, आत्मतनभिर 
तिा प्रमुख आय स्रोतको रूपमा ववकास गने गरी मुख्य प्रािलमकतामा राख्न ेनीतत 
लिइनेछ।  

२. टर्गो कृवष प्रणािीिाई प्रवद्र्धन गनि ५ वषे रणनीततक पि तयार गररनेछ।   

३. हररत खाद्य (Food Green) िाई बिावा टर्न घरको तनमािण सम्पन्न प्रमाण पि 
प्रर्ान गर्ाि कर्म्तमा पतन र्ईुवटा फि टर्ने रुख रोपेको हुनु पने व्यवथिािाई िाग ू
गररनछे।  

४. कृवष तिा लसचंाई के्षिको समग्र ववकासका िार्ग कृवष सहकारी सञ्जाि तनमािण, 

अगाितनक कृवष उत्पार्न, बबउ बबजन, क्रकट ववतरण तिा सतह लसँचाई (कुिो, तिार्थटक 
पोखरी, र्थप्रङ्कि लसचंाइ, िोपा लसचंाइ) को प्रबद्र्धन गनिका िार्ग कृवष तिा लसचंाई 
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कायाििय िगायत अन्य सरोकारवािा तनकायहरूसँग समन्वय गरी कृषक समूहहरूिाई 
प्रोत्साटहत गररनछे।  

५. कृषकहरूको मागको आधारमा बेमौसमी तरकारी खतेी तिा व्यावसातयक खेती 
प्रणािीिाई अविम्बन गरै् िर्गनछे। 

६. लिख ुतामाकोशी गाउँपालिकाको ववकट के्षिका कृषकहरूिाई प्रािलमकतामा राखी 
आवश्यकता अनुसारको कृवष औजार तिा बीउ ववजनहरू उपिव्ध गराउने नीतत 
लिइनेछ।  

७. पशु बीमा र कृवष बीमािाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गनि सहजीकरण गररनेछ।  

८. कृवष सहकारीहरूिाई उल्िेखनीय कायिहरू गनि गराउनका िार्ग प्रोत्साहन गररनेछ।  

९. गाउँपालिकामा उत्पाटर्त र्गु्ध पर्ािि, खाद्य पर्ािि, तरकारी फिफूि िगायत नगरे् 
बािी उत्पार्नहरूको बजारमा तनकासी गनि पहँुच वदृ्र्ध गरै् आन्तररक बजार 
ववथतारका िार्ग जोड टर्इनेछ। सािै उत्पाटर्त कृवषजन्य वथतहुरूिाई भण्डारणको 
व्यवथिा गनि पहि गररनछे।  

१०. र्धु, मासु र माछाको उत्पार्नमा जोड तगा पशुपािनका िार्ग घाँसे खेती कायििम 
प्रवद्र्धन गररनछे। पशुपंछी पािन तिा कृवषिाई व्यवसायीकरण गनि चाहने युवा 
क्रकसानहरूिाई ज्ञान, सीप, प्रववर्ध र िर्जर्थटक सपोटि प्रर्ान गररनेछ।  

११. र्चनौँ आफ्नो माटो : बनाऔ ँआफ्नै गाउँ भन्ने मूि नाराका साि खाद्य तिा 
नगरे् बािी (कोर्ो खेती, धान खेती, मकै खेती, फापर खतेी, आिु, ओखर, टटमुर) प्रवद्र्धन 
कायििम सञ्चािनमा ल्याइनेछ।  

१२. ववरे्श पिायन भएका युवािाई कृवषमा आकवषित गरी रोजगारीको अवसर लसजिना 
गरै् थवरोजगार तिा आत्मतनभिर बनाउन कृवषमा यान्िीकीकरण आधुतनकीकरण, 

व्यवसायीकरण र बजारीकरण कायििमिाई प्रवद्िधन गररनेछ।  
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१३. गाउँपालिकाको उपयुक्त थिानमा पशु थवाथ्य चौकी थिापनाका िार्ग पहि 
गररनछे।  

१४. सम्बर्न्धत तनकायमा र्ताि भई गाउँपालिकामा सूचीकृत हुने कृवष फमि, कृषक 
समूह अन्तगित पशु पंछी व्यवसाय सञ्चािन गरी आएका कृषकहरूिाई ५० प्रततशत 
अनुर्ानमा पशु थवाथ्यसँग सम्बर्न्धत औजारहरू िगायत तालिम र िर्जर्थटक 
सपोटि उपिव्ध गराउने नीतत लिइनेछ र यसिाई उत्पार्नसँगै जोड टर्इनेछ। 

१५. नेपाि सरकारको नीतत अनुरुप वैरे्लशक रोजगारीबाट फक्रकि एका युवाहरूिाई कृवष 
तिा पशुपािन व्यवसायमा आकवषित गनि बारीका पाटा र खेतका गरा : हुन्छन ्सबै 
हराभरा भन्ने मूि नीततका साि सामूटहक कृवष तिा पशुपािन गनि चाहेमा तनर्श्चत 
अनुर्ान टर्ने नीतत लिइनेछ।  

१६. मत्थयपािक र कुखुरापािक कृषकहरूिाई तनर्श्चत अनुर्ानमा माछाका भुरा तिा 
कुखरुाको चल्िा ववतरण गने नीतत लिईनेछ।  

१७. “आफ्नो िार्ग आफैं  उत्पार्न गरौं, तरकारीमा आत्मतनभिर बनौं” र “एक घर एक 
करेशाबारी” भन्न े नाराका साि तरकारीमा आत्मतनभिर हुन आवश्यक नीतत तय 
गररनछे।  

१८. आम लिख ु तामाकोशी गाउँपालिकाबासीिाई थवच्छ माछा मासु उपभोग गने 
वातावरणको सुतनर्श्चतता प्रर्ान गनिका िार्ग पशु बधशािा र मासु जाँच गने ऐन, 

२०५५ को कायािन्वयनमा आवश्यक पहि गने नीतत लिइनेछ। सािै मासु 
व्यवसायीहरूिे गाउँपालिकािे तोकेको थिानमा मािै मासुको कारोवार गनिको िार्ग 
प्रोत्साहन गररनछे।  

१९. कृवष उत्पार्नको के्षिमा गाउँपालिका आफैँ िे तनर्श्चत थिानको छनौट गरी 
सामुटहक व्यवसाय सञ्चािन गराई रोजगारीको लसजिना गररनेछ।  
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२०. पशुधन सुरक्षाको िार्ग नाम्िे जकुा, कृणा, जुम्रा, िुतो, जथता ववलभन्न औषधीको 
आवश्यकतािाई पूतत ि गनि पशु लशववर सञ्चािन गररनेछ। 

२१. पशु नश्ि सुधार गनिका िार्ग सबै वडाहरूमा बोयर जातको बीउँ बोका, उन्नत 
जातको राँगा तिा बङ्गुर ववतरण गररनेछ । 

२२. कृवषरोड संरक्षणका िार्ग वकृ्षारोपणका कायििम सञ्चािनमा ल्याइनेछ।  

२३. अगाितनक खेती प्रणािीिाई प्रोत्साटहत गरी ववषार्धको प्रयोगिाई हटाइनेछ। एवम ्
आगामी आ.व.लभि गाउँपालिकािाई अगाितनक गाउँपालिका घोषणा गनि जोडर्ार पहि 
गररनछे। 

२४. एक वडा तह : एक पकेट के्षि भन्ने नीतत लिई फिपूmि तिा खाद्य बािी र 
नगरे्बािीिाई ववशेष प्रोत्साहन गरै् ववशेष गरी टटमुर, ओखर, क्रकवी, कागती, अिैँची 
तिा जुनारसुन्तिा र लिचीको उत्पार्नमा जोड टर्इनेछ। यसका िार्ग सम्बर्न्धत 
ववषय ववज्ञ खझकाइ सम्भाव्यता अध्ययन गरी पकेट के्षि घोषणा गररनछे। कृवषयोग्य 
भूलमको तनयलमत माटो परीक्षण, कृषकहरूिाई माटोको प्रकार, गुणथतर र हावापानी 
अनुकूि खतेी गनि एवम ् उर्चत मािामा मि बबउँ प्रबन्ध लमिाउन र ववषाटर्को 
प्रयोगिाई तनरुत्साटहत गरी अगाितनक खेती प्रणािीको प्रोत्साहन गनि सङ्घीय 
सरकारद्वारा थवीकृत र्रबन्र्ी बमोर्जम यसै आ.व.को सुरुमै यस गाउँपालिकामा ररक्त 
रहेका प्राववर्धक कमिचारी करार सेवामा तनयुक्त गने नीतत लिइनेछ। १ वडा १ कृवष 
तिा पशु सेवा प्राववर्धकको व्यवथिा गरी कृषकहरूिाई सेवा प्रर्ान गररनेछ। 

२५. परर्जवी तनयन्िण कायििमिाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 

२६. तोरी खेती प्रवद्र्धन कायििम सञ्चािनमा ल्याइनेछ।  

२७. िोपउन्मुख हुरै् गएको पशु (बाख्रा तिा भेडा) पािनिाई प्रवद्र्धन गररनछे।  

२८. कृवष तिा पशु पािन के्षिको ववकासको िार्ग कृषकहरूिाई तालिम तिा क्षमता 
अलभवदृ्र्धका कायििम संञ्चािनमा ल्याइनेछ।  
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२९. “खोिा खोल्सीको पानी, पाखाबारीको र्जन्र्गानी” नाराका साि गाउँपालिकाका स-
साना खोल्सा खोल्सी, कुवा जथता पानीका मुहान संरक्षण गरी कृवष कायिमा प्रयोग 
गररनछे।  

३०. गाउँपालिका थतरीय कृवष उपज सङ्किन केन्र थिापना गररनेछ। गाउँपालिकाको 
केन्र धोवीमा डरेी सञ्चािनका िार्ग आवश्यक व्यवथिा लमिाइनेछ।    

३१. नसिरी प्रविद्धनका िार्ग १ वडा १ नसिरी कायििम सञ्चािन गनि पहि गररनछे 
सािै कृवषजन्य बोटववरुवाको आयत न्यूतनकरण गररनेछ। थिानीय उत्पार्निाई 
प्रािलमकता टर्इनेछ।  

३२. सङ्घीय सरकारको नीतत बमोर्जम भूलमको खोजी र प्रववर्धको संयोजनमा 
कृवषभूलमको सर्पुयोग गरी कृवषको व्यवसातयक उत्पार्न बिाउन भूलमबैँकको थिापना 
गररनछे। भूलमको चक्िाबन्र्ीिाई प्रोत्साहन गरी करार, व्यावसातयक, सहकारी र 
सामूटहक खतेी गनि समुर्ायको समन्वयमा एकै प्रकारका बािी िगाउने व्यवथिा 
लमिाइनेछ। 

पयफर्टन 

१. पयिटन के्षिको टेवाका िार्ग गाउँपालिका के्षिको पयिटकीय सम्भावनायुक्त के्षिको 
पयिटन पूवािधार ववकास ववथतार र संरक्षणमा जोड टर्इनेछ।  

२. गाउँपालिका के्षिलभिका धालमिक, साथकृततक, ऐततहालसक सम्पर्ाको तनयलमत 
संरक्षण र प्रविद्धन गररनछे।   

३. एक वडा एक नमूना पयिटकीय गन्तव्य तनमािणमा जोड टर्इनेछ।  

४. गाउँपालिकाको र्चनारी/पटहचान प्रविद्धन गन े संघ संथिा, व्यर्क्त वा कायििम 
आयोजकिाई प्रोत्साहन गररनछे।  



“हामी सबैको ऐक्यबद्धता:  सुशासनयुक्त, समदृ्ध लिखुतामाकोशी हाम्रो प्रततवद्धता” 

11 
 

५. पयािपयिटनको प्रवद्र्धन : लिख ुतामाकोशी गाउँपालिकाको संथकृतत सम्वद्र्धन भन्ने 
मूि नाराका साि सबै जातजातत किा भाषा, धमि सथकृतत एवम ्समुर्ायको रीततर्ितत, 

रहनसहनिाई सम्मान गरै् प्रोत्साहन गररनछे। साटहत्य तिा किा के्षिको ववकासका 
िार्ग प्रविद्धनात्मक कायििम सञ्चािन गररनछे।  

६. आटर् कािरे्खख बसोबास गरै् आएका आटर्बासी जनजातत िगायत ववशेष 
जातजातत, समुर्ाय र सम्प्रर्ायको ववशेष संथकृतत, चाडपवि, रीततररवाज र परम्परािाई 
संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गररनछे।  

७. भङृ्गेश्वर (कोटगाउँ), र्चिाउने आइतबारे मर्न्र्र, ऐरम्बास, कािीरे्वीथिान 
(बबजुिीकोट र गोठगाउँ सीमाना), ििारी (बबजुिीकोट : सूयािथत हेनि सक्रकने उच्च 
थिान), र्गद्धे डाँडा (सैपु) र बिपुरेश्वर गफुा (र्रुागाउँ) र्रुागाउँको कुवपन्डमेा हािसािै 
पिा िागेको तर नामाकरण भइ नसकेको खोज अनुसन्धाकै िममा रहेको गुफा तिा 
५ नं. वडा नागर्हको र्गर्ानचौर पयिटकीय थिििाई पयिटनमैिी बनाउन पूवािधारको 
ववकास गररनछे। सािै गाइखकेनीरे्खख आइतबारे र्चिाउने मर्न्र्र सम्मको 
केविकारको िार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गररनछे र वडा न.ं ६ मा रहेको नविरे्श्वर 
महारे्व मतनर्र हँुरै् के्षताकुण्ड महारे्व मर्न्र्रसम्म पयिटकीय पर्मागि तनमािण 
गररनछे। धोवीको खाराङखुरुङ गफुा पयिटक प्रवद्र्धन र व्यवर्थित गररनेछ।  

८. आन्तररक र बाह्य पयिटकिाई सुववधा टर्न उर्चत थिानमा होटि, रेथटुरा, पाकि , 
र्थवलमङ पुि (खखम्ती, हिेरे्), होमथटे (मानेडाँडा, नागर्ह, र्गर्ानचौर) तनमािण गरी 
सञ्चािन गनि सङ्घीय सरकार, प्ररे्श सरकारसँग थिानीय सरकारिे सहकायि गनेछ 
र तनजी के्षि तिा सविसाधारण नागररक समेतिाई सो कायिका िार्ग प्रोत्साहन 
गररनछे।  

९. यस गाउँपालिकाको तछमेकी गाउँपालिका तिा नगरपालिकामा रहेका पयिटकीय 
थिि, धालमिक थििसम्म आवतजावतका िार्ग सहज सडक सञ्जाि तनमािणका िार्ग 
तनरन्तरता टर्इनेछ।  
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१०. वडा नं. १ र्रुागाउँ र्थित झन्डीडाडँा समेत भनेर र्चतनने र्रुववन डाँडामा 
आ.व.२०७७/०७८ लभिै दृश्याविोकनका िार्ग भ्यु टावरको सम्भाव्यता अध्ययन तिा 
डड.वप.आर.गरी आन्तररक र बाह्य पयिटन प्रवद्र्धनका िार्ग सोिुखुम्बु, ओखििुङगा, 
लसन्धुिी, र्ोिखा र रामेछापका अर्धकांश भूभाग तिा यस गाउँपालिकाको समग्र भू-
भागको दृश्याविोकन गरै् भ्यु टावरसम्म पुग्ने पर्मागि र ववश्राम थिि यसै र्जल्िाको 
तछमेकी गाउँपालिका गोकुिगङ्गा गाउँपालिकासँगको साझेर्ारीमा समेत तनमािण गन े
र पयिटकिाई दृश्याविोकन गराउने नीतत लिइएको छ।  

 

उद्योग तथा वाणणज्य  

१. एक घर : एक उद्यमी नीतत अविम्बन गरी िघु उद्यम ववकास मोडिमा नया ँ
उद्यमीहरू तनमािण गने नीतत लिइनेछ।  

२. गाउँपालिकालभि सञ्चािन हुने ववलभन्न उद्योगमा आम नागररकको शेयर िगानी 
गने र त्यसको िार्ग पालिकालभि रहेका अतत ववपन्न गररब पररवाहरूका िार्ग 
तनर्श्चत प्रततशत शेयर गाउँपालिकािे िगानी गने नीतत अविम्बन गनछे।  

३. खतनजजन्य उद्योग सम्भाव्यताको खोज अनुसन्धानको िार्ग नेपाि सरकार र 
प्ररे्श सरकारिाई अनुरोध गररनेछ।  

४. उद्यमीको थतरोन्नतत गनिका िार्ग उनीहरूको आवश्यकता पटहचानको आधारमा 
पुनुःताजगी एडभान्स सीप ववकास तालिम सञ्चािन गररनछे।  

५. गाउँपालिकामा रहेका सम्पूणि थिेट िुङगा, तामाखानी, खरीखानी, मावििखानी 
(र्रुागाउँ), तामाखानी (काङवा, ततल्पुङ, ऐरम्बास, खखम्ती),  एवम ्फिामखानी (र्रुागाउँ) 
िगायत अन्य खानीहरूको संरक्षण गरी रोजगारी लसजिना गनि खानीजन्य उद्योग 
प्रवद्र्धनको नीतत अविम्बन गररनछे।  

सहकारी नीतत  
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लशक्षा, तालिम र सूचनाको माध्यमबाट सहकारीको संथिागत क्षमता ववकास र 
सहकारीसम्बन्धी जनचेतना अलभबदृ्र्ध गने सम्बन्धमा रे्हायका नीततहरू अविम्बन 
गररनछे:- 

१. सहकारी के्षिको ववकास, ववथतार र प्रबद्र्धनका िार्ग र्ीघिकािीन रणनीततक 
योजनाको तजुिमा गरी कायािन्वयन गररनेछ। 

२. सहकारी उद्योग व्यवसायको ववकास, ववथतार र प्रवद्र्धनमा थिानीय सरकार तिा 
ववकास साझेर्ारहरूको सहभार्गतािाई प्रोत्साटहत गररनेछ। 

३. सहकारी लशक्षा, तालिम र सूचनािाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन पालिका लभिका 
सम्बर्न्धत सरकारी तनकाय तिा सहकारी संघ संथिाहरूिाई प्रभावकारी िङ्गिे 
पररचािन गररनछे। 

४. आम नागररकहरूिाई सहकारी सम्बन्धी जनचेतना अलभवदृ्र्धका िार्ग थिानीय 
तनकाय, सहकारी के्षि, नागररक समाज, ववकास साझेर्ार, शैक्षक्षक के्षि, सञ्चार जगतका 
सािै सम्बद्ध सामार्जक संघ संथिाहरू पररचािन गररनछे। 

५. कृवष के्षि िगायत अन्य उत्पार्न तिा सेवामा आधाररत सबै प्रकारका व्यवसायमा 
सहकारीिाई श्रलमकहरूको थवालमत्व रहने सहकारी उद्योग व्यवसाय माफि त 
रोजगारीको लसजिना गनि नीततगत व्यवथिाका सािै उपयुक्त कायििमहरूको तजुिमा 
गरी कायािन्वयन गररनेछ। 

६. सहकारी उद्योग व्यवसायिाई थवच्छ र वातावरणमैिी बनाउन आवश्यक प्रववर्धको 
उपयोगमा जोड टर्इनेछ। 

७. कृवष उत्पार्न, भण्डारण, प्रशोधन तिा बजारीकरण र कृवष सामग्रीको आपूतति 
व्यवथिापनमा कृवष सहकारी संघ संथिाहरूको संिग्नतािाई प्रोत्साहन गररनछे। 

८. साविजतनक के्षिका किकारखाना, कृवष फमि तिा बजार केन्रहरूको व्यवथिापन 
गने नीतत लिइनेछ।  
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९. कृवष, लशक्षा, थवाथ्य, उजाि, बीमा, पयिटन, सञ्चार जथता उत्पार्न तिा सेवाका 
उद्योग व्यवसायमा सहकारी संघ संथिाको िगानी र व्यवथिापनिाई उत्पेर्ररत 
गररनछे। 

१०. सहकारी के्षिमा अनुसन्धान तिा ववकासको कायििाई प्रोत्साटहत गरै् यस के्षिमा 
नवीन प्रयोग तिा सम्भावनाका नया ँके्षिहरूको पटहचान गररनछे। 

११. थिानीय पँूजी, श्रम, सीप र साधनको पररचािन गरी ग्रामीण अिितन्िको ववकास 
गनि सहकारीमा आधाररत कृवषसँग सम्बर्न्धत उद्योग व्यवसायिाई प्रवद्र्धन गररनछे।  

१२. गररबी तनवारण कोष माफि त सञ्चालित समूहहरुिाई वडाथतरमा सहकारी माफि त 
एकीकृत गरी पररचािन गररनेछ।  

वविीय के्षि  

१. कोलभडको असर न्यूनीकरणका िार्ग वविीय सेवा प्रभाविाई व्यवर्थित रूपमा 
तनयमन, सञ्चािन तिा वविीय  के्षिको स्रोत पररचािन गररनेछ।  

२. भुक्तानी प्रणािीिाई सुरक्षक्षत आधुतनक र ववद्युतीय प्रववर्धमा आधाररत बनाइनेछ। 

३. बकै तिा वविीय संथिािाई बाह्य पँूजी पररचािन गनि प्रोत्साटहत गररनेछ। 

४. आम नागररकमा पहँुच पुग्ने गरी बीमाको र्ायरा ववथतार गररनेछ। 

५. िगानी तिा व्यापारिाई व्यवर्थित गनि आवश्यक कानुन तजुिमा गररनेछ। 

६. ववलभन्न समूह माफि त बचत तिा ऋणको कारोबार गने स-साना समूहहरूिाई 
सहकारी संथिामा र्ताि गनि प्रोत्साटहत गररनेछ। 

७. बैँक तिा वविीय संथिाहरूको थिापना गनि आवश्यक सहजीकरण गररनेछ। 

८. बचत गन ेप्रणािीिाई व्यवर्थित गनि नयाँ बैँक खाता सञ्चािनका िार्ग आम 
नागररकहरूिाई प्रोत्साटहत गररनछे।  
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सामास्जक ववकास  

मिक्षा  

“समदृ्ध लिख ु तामाकोशीको प्रािलमकता: घर-घरमा लशक्षा, थवाथ्य र थवोरोजगार 
सेवा ” 

१. “प्राकृततक रुपमा लसर्जित संिमणबाट बचौं बचाऔ,ं सुरक्षक्षत वातावरणमा लसकौं 
लसकाऔ ं” भन्न ेनाराका साि ववद्याियहरुमा सामार्जक र्रूी अपनाई लसकाइिाई 
तनरन्तरता टर्इने छ सािै वैकर्ल्पक माध्यामबाट पतन ववद्यािय लसकाइिाई 
सहजीकरण गररनछे।  

२. लशक्षासम्बन्धी थिानीय वावषिक शैक्षक्षक योजना तिा कायिववर्ध तनमािण गरी 
कायािन्वयन गररनछे।  

३. ववद्याियमा सुशासन: नागररक सबैमा अनुशासन नाराका साि अनुगमन तिा 
सुपरीवेक्षणका माध्यमबाट शैक्षक्षक के्षििाई व्यवर्थित गररनछे।  

४. बािमैिी ववद्यािय रार्ष्ट्रय प्रारुप, २०६७ अनुसार एकै क्रकलसमको रङरोगन तिा 
बबगे्रका संरचनाको पुनुःतनमािण गरी भौततक संरचनाको सुदृिीकरण गररनेछ।  

५. पालिकाको शैक्षक्षक गततववर्ध बारे जाकारी  टर्न शकै्षक्षक क्यािेन्डर, बुिेटटन, 

थमाररका जथता सामग्री प्रकाशन तिा ववतरण गररनछे।  

६. पालिका लभिका उत्कृष्ट्ट ववद्यािय, लशक्षक र ववद्यािीिाई सम्मान तिा पुरथकृत 
गररनछे। 

७. ववद्यािीहरुको प्रततभा प्रष्ट्फुटन गराउन ववलभन्न क्रकलसमका प्रततयोर्गतात्मक 
कायििम सञ्चािन गररनछे।  

८. पालिकालभि सञ्चािन हुने ववलभन्न परीक्षाहरुिाई व्यवर्थित गररनछे।  
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९. जीवनमा लशक्षाको औपचाररक सुरुवातको रुपमा रहने बाि ववकास लशक्षािाई 
रोचक, ज्ञानवद्र्धक र ब्यवर्थित बनाइनेछ।  

१०. बाि सहयोगी कायिकताििाई तालिमको व्यवथिा गररनेछ।  

११. आधारभुत र माध्यलमक लशक्षामा सबै बािबालिकाहरुको समतामुिक पहँुच, 

गुणथतर र सान्र्र्लभकता तिा संथिागत सक्षमता हुनेछ।  

१२. लसकाई उपिब्धी कम प्रततशत भएका ववषयगत लशक्षकहरुिाई गखणत, ववज्ञान र 
अङगे्रजी ववषयको तालिम सञ्चािन गररनेछ। शैक्षक्षक संथिाहरुिाई गुणथतरीय 
बनाउन अध्ययन अविोकन भ्रमण गराई त्यहाँको असि अभ्यास अनुशरण गराइनेछ। 

१३. गाउँपालिका पूणि साक्षर घोषणा भइ नसकेकािे त्यसका िार्ग आवश्यक रणनीतत 
योजना तिा कायििम सञ्चािन गररनेछ।  

१४. गररव, ववपन्न, द्वन्द्व पीडडत तिा आर्ििक अवथिा कमजोर भएका 
ववद्यािीहरुिाई शैक्षक्षक सामग्रीको व्यवथिा तिा छािववृिको िार्ग तनर्श्चत कोष 
थिापना गरी सञ्चािन गररनछे।  

१५. ववगत िामो समयरे्खख समथयामा रहेका सामुर्ातयक ववद्याियहरुमा गणुथतरीय 
लशक्षाका िार्ग तनजी स्रोतका लशक्षकहरु तिा अन्य कमिचारीको सेवा सुववधाको स्रोत 
जुटाउने प्रयोजनािि आवश्यक बजेटको व्यथिा गररनेछ।  

१६. ववद्यािी सङ्ख्या कम भएका ववद्याियहरुमा नर्जकको ववद्याियमा गाभ्ने र 
र्रबन्र्ी लमिान गने  कायििाई अगाडड बिाइनेछ।  

१७. सामुर्ातयक ववद्याियको शैक्षक्षक गुणथतरको सुधार गनि ववद्याियका 
प्रधानाध्यापक र ववषय लशक्षकहरुसँग कायि सम्पार्न करार गरी कायिसम्पार्निाई 
प्रभावकारी बनाइनेछ।  
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१८. सामुर्ातयक लसकाई केन्रिाई सूचना प्रववर्ध पूवािधार सटहतको शैक्षक्षक सूचना 
केन्रको रुपमा ववकास गन ेकायििमिाई कायािन्वयन गररनेछ।  

१९. सम्भाव्यताका आधारमा आवश्यक तनयम कानुन तिा कायिववर्ध तजुिमा गरी 
भाषा नीतत तिा मातभृाषा लशक्षा कायििम कायािन्वयनमा ल्याइनेछ।  

२०. यस गाउँपालिकालभि रहेका द्वन्द्व पीडडत पररवारहरुको आर्ििक अवथिामा 
सुधार ल्याउने नीतत लिइनेछ।   

युवा तथा खेलकुद 

१९. प्रत्येक वषि गाउँपालिकाथतरीय ववलभन्न खेिकुर् कायििम सञ्चािन गरर खेिकुर् 
के्षिको ववकासका िार्ग गाउँपालिकाथतररय मुि खेिकुर् ववकास सलमतत र वडा 
थतरीय उपसलमततहरु गठन गरर कायििम कायािन्वयन गररनेछ। एक वडा एक 
खेिमैर्ान कायििम तरुुन्त कायािन्वयनमा िर्गनछे।  

२०. समदृ्ध राष्ट्र तनमािणमा युवाको भूलमकािाई मध्यनजर गरै् युवा बेरोजगारिाई 
न्युनीकरण गनि युवा थवोरोजगार सम्बन्धी ववववध कायििमहरु सञ्चािन गररनेछ।  

२१. पालिकालभि िुतत बािबबबाह, घरेिु टहसंा, छुवाछुत, वगीय ववभेर् जथता कुसंथकार 
तिा कुरीततको न्युतनकरण गनि ववववध क्रकलसमका जनचेतना जगाउने कायििममा 
युवाहरुिाई पररचािन गररनेछ।  

२२. पालिका थतरीय खुल्िा खेिकुर्, अन्तर ववद्यािय खेिकुर् प्रततयोर्गताहरु 
सञ्चािन गररनेछन।्  

२३. युवा उद्यमीहरुिाई हौसिा प्रर्ान गनि सम्मान एवम ्पुरथकृत गररनेछ।  

२४. ववद्याियहरुिाई खेिकुर्का सामग्रीहरु ववतरण गररनेछ।  

स्वास््य  
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१. कोलभड-१९ को सङ्िमणिाई यिाशीघ्र रोकिाम तिा तनयन्िण गनि मापर्ण्ड 
अनुसार परीक्षणको र्ायरा वदृ्र्ध, िप वप.लस.आर. ल्याव सञ्चािन, केस इन्भेर्थटगेसन, 

कन्रयाक्ट रेलसङ र परीक्षण कायिका िार्ग गाउँपालिकाको केन्र धोबीमा व्यवथिा 
लमिाइनेछ।  

२. सरकारी तिा अन्य सामुर्ातयक अथपतािसँगको सहकायिमा तनुःशुल्क थवाथ्य 
लशववर सञ्चािन गररनेछ।  

३. यस गाउँपालिकालभि कायिरत मटहिा थवाथ्य थवयम ् सेववकाहरुको क्षमता 
ववकासका िार्ग उर्चत प्रोत्साहन भिाको व्यवथिा गररनेछ।  

४. नेपाि सरकारको नीतत अनुसार नै गाउँपालिकालभिका थवाथ्य संथिाहरुको भौततक 
सुधार गरी थवाथ्य सुववधािाई सहज र पहँुचयोग्य बनाइनेछ।  

५. ६० वषि मार्िका ज्येष्ट्ठ नागररकहरुको थवाथ्य जाँचको िार्ग तनुःशुल्क थवाथ्य 
परीक्षण लशववर िगायत ज्येष्ट्ठ नागररक सम्मान र पररचयपि ववतरणको व्यवथिा 
लमिाइनेछ।  

६. यस गाउँपालिकालभि र्ीघिरोग, नसने रोग, मटहिाहरुको पाठेघरको मुखको क्यान्सर 
रोग न्यूनीकरण गनिका िार्ग लशववर सञ्चािन गररनेछ।   

७. थवाथ्य तिा व्यर्क्तगत सरसफाइ कायििम अन्तगित ववद्याियमा अध्ययनरत 
छािाहरुको त्याङ्क सङ्किन गरी तनुःशुल्क थयातनटरी तयाड ववतरणका िार्ग 
आवश्यक उपकरणको व्यवथिा गररनछे।  

८. महामारी रोग तनयन्िणका िार्ग र् यावपड रेथपोन्स टटम (RRT) गठन गरी 
आवश्यकता अनुसार कायिसञ्चािन गररनेछ।  

९. यस गाउँपालिकाको बर्ििङ सेन्टरमा सुत्केरी भएका मटहिाहरुिाई कायिववर्ध तजुिमा 
गरी सो बमोर्जम उर्चत सुत्केरी भिाको व्यवथिा लमिाइनेछ।  
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१०. थवाथ्य संथिामा कायिरत कमिचारीहरुको क्षमता अलभवदृ्र्धका िार्ग तालिम, 

गोष्ट्ठी तिा अध्ययन अविोकनको व्यवथिा गररनेछ।  

११. आपतकािीन अवथिामा बबरामी बोक्नका िार्ग व्यवथिा गररएको तनुःशुल्क 
एम्बुिेन्स सेवािाई तनरन्तरता टर्इनेछ।  

१२. थवाथ्य संथिाहरुको रेकडड िङ ररपोटटिङहरुिाई व्यवर्थित गरी 
सफ्टवेयर/अनिाइनबाट सञ्चािन गन ेव्यवथिा लमिाइनेछ।  

१३. मनोसामार्जक परामशिर्ाताको व्यवथिा तिा सोसँग सम्बर्न्धत कायििमहरु 
सञ्चािन गररनछे।  

१४. नेपाि सरकारबाट सशति सटहत आएका कायििमिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन 
गररनछे।  

१५. नेपाि सरकार र प्ररे्श सरकारको साझेर्ारीमा १५ शैयाको हर्थपटि तनमािणको 
िार्ग ववशेष पहि गररनेछ।  

१६. कोलभड १९ रोग समुर्ायमा फैलिन नटर्न क्वाररन्टाइन व्यवथिापनिाई िप 
प्रभावकारी बनाइनेछ। आवश्यकता अनुसार आइसोिेसनको समेत व्यवथिा 
लमिाइनेछ।  

१७. कोलभड १९ तनयन्िण रोकिाममा खटटने थवाथ्यकमी र कमिचारीहरुिाई 
आवश्यक सुरक्षा सामाग्री प्रर्ान गरी सङ्घीय सरकार तिा थिानीय सरकारको 
सहकायिमा जोखखम भिाको व्यवथिा गररनछे।  

१८. थवाथ्य सम्बन्धी थिानीय ऐन, तनयमाविी तिा कायिववर्ध तनमािण गरी 
कायािन्वयन गररनछे।  

१९. सबै थवाथ्य संथिामा आवश्यक औषर्ध, सामग्री, औजार उपकरण तिा खोप 
खररर् तिा ववतरण गररनछे।  
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२०. थवाथ्य संथिामा ररक्त रहेका र्रबन्र्ी पूतत िका िार्ग करार सेवाबाट पर्पूतत ि 
गररनछे। 

२१. अनुगमन तिा मूल्याङ्कनका माध्यमबाट थवाथ्य के्षििाई व्यवर्थित गररनेछ।  

२२. वन हटि वल्ड वाइड संथिा तिा कायििमसँग समन्वय गरी थवाथ्य संथिाको 
थतरोन्नतत गररनछे।  

२३. सबै थवाथ्य संथिामा इन्टरनेट प्रववर्धको व्यवथिा गरी मालसक ९म्ज्क्ष्क्द्र्० 
ररपोटटिङ गन ेव्यवथिा लमिाइनेछ।  

२४. गाउँघर र्क्ितनक तिा खोप र्क्ितनक सञ्चािन गररनछे। सािै क्रफल्ड भिा टर्ने 
व्यवथिा लमिाइनेछ।  

२५. बर्ििङ सेन्टरमा कायिरत नलसिङ थवाथ्यकमीहरुिाई प्रचलित कानुन र सूचकका 
आधारमा कायिसम्पार्न मूल्याङ्कन गरी नाइट भिा टर्ने व्यवथिा लमिाइनेछ।  

खानेपानी तथा सरसर्ाइ  

१. गाउँपालिकाबासीिाई थवच्छ खानेपानीको व्यवथिा गनिका िार्ग पानीको मुहान 
संरक्षण तिा सुदृिीकरण गरै् िर्गनेछ। सबै नागररकिाई खानेपानीमा पहँ ुच ववथतार 
गनि आवश्यक योजना सञ्चािन गररनेछ।  

२. पालिकालभिका सबै साविजतनक तनकायहरुमा सुववधा सम्पन्न शौचािय तनमािण 
गने नीतत लिइनेछ।  

३. यस गाउँपालिकाको अर्धकांश के्षि र गाउँपालिकाबासीिाई समेट्ने गरी खानेपानी 
ट्याङ्की थिापना, सञ्चािन एवम ्व्यवथिापन गनि टहङ्गाखोिा–िाडखकि  मुहान हँुरै् 
धोवीबजार-वडा नं. ३, ४ र ५ बहृद् खानेपानी योजनाको चािु आ.व.२०७६/०७७ मा 
भएको डड.वप.आर. बमोर्जम गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना अन्तगित आवश्यक 
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बजेटको व्यवथिा गरी चािु आ.व.२०७६/०७७ कै एक घर एक धारा नीतत अनुरुप 
आगामी आ.व.२०७७/०७८ को र्ोस्रो चौमालसकलभि कायि सम्पन्न गररनछे।  

४. लिख ुतामाकोशी गाउँपालिकााबासीको रहर : सफा र थवथि गाउँघर भन्ने नीतत 
अनुरुप यस गाउँपालिकालभिका प्रमुख बजारकेन्र तिा साविजतनक जमघट र भेिा 
हुने महत्वपूणि थिानमा फोहोरमैिा व्यवथिापनका िार्ग डथटबबनको व्यवथिा 
लमिाइनेछ।  

लैँथगक समानता र सामास्जक समावेिीकरण  

१. समावेशी ववकास : समथयाको तनकास भन्ने नीततिाई आत्मसात ्गरै् िक्षक्षत वगि, 
मटहिा, र्लित, अपाङ्गता भएका व्यर्क्त, जनजातत, बािबालिका, जषे्ट्ठ नागररक 
कायििम शसक्तीकरणमा ध्यान टरँ्रै् आयआजिन, सीपमूिक ववलभन्न किा र संथकृतत 
झर्ल्कन ेकायििममा जोड टर्इनेछ। यसका िार्ग टोिटोिमा गाउँपालिका कायििम 
माफि त आवश्यक बजटे ववतनयोजन गरी कायािन्वयन गररनछे।  

२. छुवाछुत, जाततय, भेर्भाव िगायतका ववकृतत न्यूनीकरणमा ववशेष अलभयान 
सञ्चािन गररनछे।  

३. अपाङ्गता हुने व्यार्क्तहरुको पररचय पि ववतरण कायि सहज र सरि बनाई 
क्षमता र सीप ववकासमा ववलभन्न कायििमहरु सञ्चािन गररनछे। 

४. जेष्ट्ठ नागररकसँगको ज्ञान, सीप र अनुभविाई आत्मीकरण गनि ववलभन्न 
अन्तरक्रिया कायििम सञ्चािन सािै सम्मान कायििम गररनछे।  

५. मूति-अमूति सांथकृततक सम्पर्ा संरक्षण तिा प्रवद्र्धन कायििम माफि त 
गाउँपालिकाकािाई र्जल्िाकै सांथकृततक धरोहरका रुपमा ववकास गररनेछ।  

पूवाफिार ववकास (पूवाफिार समुन्नततको आिार : ववकास जनताको अथिकार) 



“हामी सबैको ऐक्यबद्धता:  सुशासनयुक्त, समदृ्ध लिखुतामाकोशी हाम्रो प्रततवद्धता” 

22 
 

१. राज्य पुनुःसंरचनाका िममा बन्ने थिानीय तह अन्तगित रहने ववलभन्न तनकाय 
तिा कायािियहरूको व्यवथिापनका िार्ग आगामी आर्ििक वषि २०७७/०७८ लभि ै
गाउँपालिकाको आफ्नै नाममा जग्गा प्रातत गरी सोको डड.वप.आर. गराई सो 
बमोर्जमको आवश्यक बजेटका िार्ग नेपाि सरकार, प्ररे्श सरकार र यस थिानीय 
सरकारको सहकायिमा गाउँकायिपालिकाको प्रशासकीय भवन तनमािण कायि सम्पन्न 
गनुिका सािै िमागत रूपमा वडा नं. २, ३, ६ र ७ नं. वडाको वडाकायाििय भवन 
तनमािण कायि यसै आर्ििक वषिमा सुरु गररनेछ भने वडा नं. १ र्रुागाउँ र वडा नं. ४ 
बबजुिीकोटको भवन आवश्यक ममित सम्भार र ववथतार गररनेछ। यसै चािु आ.व. 
२०७६/०७७ मा तनमािण कायि सुरु भएको  ५ नं.वडा नागर्हको वडाकायाििय भवन 
आगामी आ.व.२०७७/०७८ मा सुसम्पन्न गररसक्रकनेछ।  

२. आर्ििक वषि २०७७/०७८ लभिै गाउँपालिकाको समग्र के्षिको जनअपेक्षक्षत तिा 
सुव्यवर्थित ववकास र समदृ्र्धका िार्ग अल्पकािीन, मध्यकािीन र र्ीघिकािीन 
िक्ष्य सटहतको ५ रे्खख २० वषीय बहृत ्एकीकृत ववकास योजना (Integrated Urban 

Development Plan- IUDP) तयार गरी ववगतको अभ्यासमा रहेका टुिे योजनाहरूमा 
बजेट ववतनयोजन गने परम्परािाई अन्त्य गरै् पूवािधार ववकासका केही ठूिा र ववशेष 
महत्वका योजनाहरू सञ्चािनमा ल्याइनेछ।  

३. आगामी आर्ििक वषि २०७७/०७८ लभि यस गाउँपालिकाको भूउपयोग नीतत तयार 
गरी सोही अनुरुप ववकास तनमािण तिा सहरीकरण कायििम सञ्चािन गररनेछ।  

४. वथती ववकास, सहरी योजना तिा भवन तनमािण सम्बन्धी आधारभूत मापर्ण्ड, 

२०७२ मा व्यवथिा भए बमोर्जम घरमा सेफ्टी ट्याङ्की तनमािण र जडान भएका तिा 
तोक्रकएको सडक के्षिार्धकारको जग्गा पुग्ने गरी सडकको चौडाइ भए पश्चात माि 
घरिाई तनमािण सम्पन्न प्रमाण पि टर्ने व्यवथिािाई कडाइका साि िाग ूगररनेछ। 
सािै गाउँपालिकािे िागू गरेको यातायात गुरुयोजना ( Municipal Transportation 

Master Plan-MTMP ) अनुसार तनमािण तिा ववथतार भएका वा हुने सडकमा अवरोध 
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खडा गरी क्षतत पुगेमा सोको क्षततपूतत ि सम्बर्न्धत व्यर्क्त, पक्ष, तनकाय वा 
घरपररवारबाट असुि उपर गने नीतत कडाइका साि िागू गररनेछ।  

५. सङ्घीय सरकार, पूवािधार ववकास साझेर्ारी कायििम तिा प्ररे्श सरकारको सहयोग 
तिा थिानीय सरकारको सहकायिमा गाउँपालिका जोड्ने मुख्य सडकहरू हिेरे्-धोवी-
लसररसे-िाँड े र धोवी-टर्िौरी-सैपु-र्रुागाउँ जोड्ने सडक ग्राभेि तिा कािोपिे गने 
कायिमा ववशेष पहि र जोड टर्इनेछ।  

६. अत्यन्त ैसामररक महत्व रहेको गाउँपालिकाको केन्र, धोवीबजार र तछमेकी र्ईु 
नगरपालिकाहरु िमशुःरामेछाप-सािु-कुकुरकाटेभन्ज्याङ-खरानेटार-काङबा-र्चिेचौतारा-
धोवी र मन्ििीबाट कठजोर-ऐरमबास-काङवा खिीडाँडा हँुरै् धोवीरे्खख ववकटमा रहेको 
र्रुागाउँसम्म जोड्ने चािु आ.व.२०७६/०७७ मा सुरु गररएको सडक चौडा तिा ववथतार 
कायििाई ववशेष जोड र तनरन्तरता टर्ई बाहै्र मटहना ठूिा सवारी साधन समेत चल्न 
सक्ने गरी थतरोन्नततको कायििाई तीव्रता टर्इनेछ।  

७. खखम्ती-लशवािय-धोवी सडक, छागँा-ततल्पुङ-कटहरे-बोहोरागाउँ-बाँसबोटे-गैरी-धोवी 
सडक, धोवी थवाथ्यचौकी हँुरै् भाङटार-र्चिेचौतारा सडक र टर्िौरी-जगमाने-सानापानी-
खावपङ-वडाकायाििय सडक थतरोन्ततत तिा कािोपि ेगन ेपहि गररनछे।  

८. छनौट तिा तजुिमा गररएका लिख ुतामाकोशी गाउँपालिकाका गौरवका आयोजनाहरू 
बोिपि (टेन्डर) आव्हान गरी कायािन्वयन गररनछे।  

९. हाि भइरहेका सडकहरूको थतरोन्नतत गररनछे भने वातावरण संरक्षण तिा ववपद् 
व्यवथिापनका दृर्ष्ट्टिे नयाँ रयाक खोल्ने कायििाई अत्यावश्यक बाहेक तनरुत्साटहत 
गररनछे।  

मसिंचाई  

१. लसचंाई व्यवथिा नभएका खेतीयोग्य जलमनहरुको वगीकरण गरी आवश्यक ठूिा 
साना लसचंाई कायििमहरु संचािन गररनेछ। 
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२. गाउँपालिकाबाट लसचंाईको िार्ग स्रोत नपुग भएमा समपुरक अनुर्ानको व्यवथिा 
गरी वा ववशेष अनुर्ान कायििम अन्तगित प्ररे्श सरकार र सङ्घीय सरकारसँग 
अनुर्ान माग गररनेछ।  

भवन तथा सहरी ववकास  

१. अतत ववपन्न पररवारको पटहचान गरी घरववहीन पररवारको िार्ग जनता आवास 
कायििम तिा गररवसँग गाउँपालिका कायििम सञ्चािन गररनेछ।  

२. एकीकृत बथती ववकासको िार्ग सबै वडाको सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ।  

 

 

 

 

 

 

 

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन  

वन, वातावरण, जलवायु तथा भूसिंरक्षण   

 (क) वन 

१. मलखुतामाकोिी के्षत्र तथा वररपररको वन : लिखु तामाकोशीबासीको धन भएकािे 
वन, वन्यजन्त,ु पशुपंक्षी, वनथपतत तिा जैववक ववववधताको संरक्षण गने नीतत 
अविम्वन गररनेछ। 

२. ववपद् व्यवस्थापन : सबै सावधान को नीतत अनुरुप नर्ी तनयन्िण, पटहरो 
तनयन्िण, जिाधार संरक्षण, वन फडानी तनयन्िण, वन्यजन्त ुचोरी तनकासी तनयन्िण, 
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वन पैर्ावार तनयन्िण, वकृ्षारोपण कायििम, फोहोरमैिा व्यवथिापन, जि उत्पन्न प्रकोप 
तनयन्िण िगायतका ववषयिाई महत्वका साि सम्बोधन गररनछे।  

३. जिवायु पररवतिनसँग सम्बर्न्धत के्षिमा कायिररत ववलभन्न संघ संथिाहरुसँग 
सहकायि गरी जिवायु अनुकुिन सम्बन्धी कायििम सञ्चािन गने नीतत लिइएको 
छ। बािी पटहरो भू-क्षयिाई न्यूनीकरण गनि बायो इर्न्जतनयरररङ्गको प्रववर्ध 
अङ्र्गकार गररनेछ।   

४. नर्ी कटान र भू-क्षयको खतरा हुने थिानको पटहचान गरी िुङ्गा, वािुवा र र्गटी 
िगायत उत्खनन ्गने कायिमा बन्रे्ज िगाइनेछ सािै उक्ि के्षिको वकृ्षारोपण तटबन्ध 
तनमािण गने कायिमा संघ र प्ररे्शको सहयोग लिइनेछ। 

५. समदृ्र्धको िार्ग वन कायििम प्रभावकारी बनाउन जडडबुटी उत्पार्न माफि त 
जडडबुटी खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी व्यावसातयक जडडबुटी खेती गनि प्रोत्साहन 
गररनछे।  

(ख) जलािार सिंरक्षण  

 १. पानीका मुहानहरुको संरक्षण गनि आवश्यक कायििम संचािन गररनेछ।  

 २. एक वडा एक पोखरी अलभयान सञ्चािन गरी जिाधार संरक्षणको कायििाई    

जोड टर्इनेछ। 

(ग) र्ोहोरमैला व्यवस्थापन  

१. हरेक वडाका टोि बथतीहरुमा फोहोरमैिा ववसजिन थिि तनमािण कायििाई 
प्रभावकारी बनाइने छ।  

२. कुटहने र नकुटहने फोहोर छुट्याई कुटहने फोहोरबाट जवैवक मि बनाउन प्रोत्साहन 
गररन ेछ।  

 ३. तिार्थटकजन्य बथतुहरुको आयत न्युतनकरण कायििम गररने छ।  
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(घ) ववपद व्यवस्थापन  

१. ववपर् व्यवथिापनसँग सम्बर्न्धत ऐन, कानून, कायिववधी तनमािण गरी कायिन्वयन 
गररनछे।  

२. ववपर् व्यवथिापन कोषमा आवश्यक रकम िप गरै् िर्गनछे।  

३. ववपर् व्यवथिापनको पूवि तयारीमा आवश्यक सामाग्री, औजार, उपकरण, खररर् गरी 
ववपर् व्यवथिापन सलमतत माफि त प्रयोगको िार्ग व्यवथिा गररनेछ। 

सिंस्थागत ववकास सेवा प्रवाह तथा सुिासन  

१. गाउँपालिकाको कायाििय, वडाकायाििय तिा ववषयगत शाखा वा इकाइको सेवा 
प्रवाहिाई सम्भव भएसम्म सूचना प्रववर्धमैिी बनाइनेछ। त्यसको िार्ग आवश्यक 
कागजात, िाग्ने समय, प्रक्रिया र र्थतुर समेतको जानकारी हुने गरी मोबाइि एतसको 
तनमािण गररनछे। यथतो एतसिाई गाउँपालिका सम्बन्धी जुनसुकै जानकारी प्रातत गनि 
सक्रकन ेस्रोतका रूपमा थिावपत गररनछे।  

२. साविजतनक सुनुवाइ, सामार्जक परीक्षण, तसे्रो पक्ष अनुगमन, सामुर्ातयक थकोर काडि 
जथता ववर्धहरूको प्रयोग गरी सुशाासन अलभवदृ्र्ध गररनुका सािै भ्रष्ट्टाचार ववरुद्धको 
शून्य सहनशीितामा जोड टर्इनेछ।  

३. आवश्यक थिानहरूमा एकीकृत घुर्म्तसेवा समेत सञ्चािन गररनेछ।  

४. उपभोक्ता सलमततिाई योजना सम्पन्न गनि गराउन अपनाउनु पने ववर्ध, प्रक्रिया 
िगायतका सम्पूणि ववषयमा जानकारी हुने गरी प्रारम्भमै तालिम टर्ने व्यवथिा 
लमिाइनेछ। उपभोक्ताहरूिे बुझ्ने गरी िगत इर्थटमेट तयार पाने व्यवथिा 
लमिाइनेछ। अनुगमन तिा मूल्याङ्कन कायििाई प्रभावकारी बनाइनेछ।  

५. वेभसाइट, अडडयो–लभजअुि सूचना पाटी तिा नागररक वडापिको उपयोगिाई 
प्रभावकारी बनाइनेछ।  



“हामी सबैको ऐक्यबद्धता:  सुशासनयुक्त, समदृ्ध लिखुतामाकोशी हाम्रो प्रततवद्धता” 

27 
 

६. वविीय तिा आर्ििक अनुशासन कायम गनि र तछटो छररतो सेवा प्रवाह गनि 
प्रशासतनक क्रियाकिापमा प्रववर्धको प्रयोगमा जोड टर्इनेछ। िेखा, राजथव, र्जन्सी 
तिा जनशर्क्त व्यवथिापन िगायतका कायििाई समेत सफ्टवेयरमा आधाररत 
बनाइनेछ।  

७. थक्यानर सटहतको किर वप्रन्टर प्रत्येक वडाकायािियसम्म पुर् याई भरपर्ो इन्टरनेट 
सुववधा ववथतार गरी सम्पवि कर, व्यर्क्तगत घटना र्ताि, सामार्जक सुरक्षा ववतरण, 

र्ताि नवीकरण िगायतका कायिहरूिाई वडाथतरबाटै अनिाइन लसथटममा िर्गनेछ।  

८. पुराना घटना र्ताि सुरक्षक्षत गनिका िार्ग डडर्जटाइजेसन गररनेछ। घटना र्ताि गनि 
कोही नछुटुन ्कोही नर्ोररयुन ्भन्ने उद्रे्श्यका साि घटना र्ताि र सामार्जक सुरक्षामा 
पहँुच पुर् याउन सञ्चार तिा वडा वडामा घटना र्ताि लशववर सञ्चािन गररनछे।  

८. गाउँपालिकाको वेभसाइटिाई सम्पूणि सूचना प्रातत गनि सक्रकने ििोका रूपमा 
ववकास गनुिका सािै गाउँपालिका तिा वडाकायाििय समेतको फेसबुक पेज तनमािण 
गरी सूचना सम्पे्रषणमा जोड टर्इनेछ।  

९. कमिचारीको क्षमता ववकासका िार्ग आवश्यक ववलभन्न तालिम तिा अलभमुखीकरण 
कायििमहरू सञ्चािन गररनछे। ववज्ञ खझकाइ कमिचारी तिा जनप्रतततनर्धहरूिाई 
सेवाग्राहीमैिी बनाउन उत्पे्ररणात्मक तिा सकारात्क सोच र समदृ्र्ध सम्बन्धी 
कायििमहरू सञ्चािन गररनछे।  

१०. गाउँपालिकाका सबै कायािियहरूिाई डडर्जटािाइज्ड गने गरी तयारी गररनेछ।  

११. सम्पवि कर सम्बन्धी व्यवथिािाई अतनवायि रूपमा कायािन्वयन गररनछे।  

१२. गाउँपालिकाका सबै वडा तिा कायािियहरूमा सुझाव पेटटका, नागररक वडापि, 

सूचना अर्धकारी तिा गुनासो सुन्ने अर्धकारीको व्यवथिा गररनेछ।  

१३. गाउँपालिकामा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूिाई सहज रूपमा सेवा लिनका िार्ग 
कायािियमा थिापना गररएको सहायता कक्षिाई अझै सशक्त बनाइनेछ।  
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१४. न्यातयक सलमतत अन्तगित गटठत मेिलमिाप केन्रहरूिाई तनयमानुसार तछटो 
छररतो िङ्गिे सेवा प्रर्ान गररने नीतत लिइनेछ।  

१५. सामार्जक सुरक्षा भिा ववतरण प्रक्रियािाई बैँङ्क्रकङ प्रणािीद्वारा व्यवर्थित 
गररनछे।  

१६. गाउँपालिकाका सबै वडा तिा कायािियहरूमा लसलसटटलभ र इ-हार्जरी जडान 
गररनछे।  

आदरणीय सभाध्यक्षज्यू,   

हामीिे पयाितत समथयाहरूका बीचमा सम्भावना खोज्रै् गरेको अवथिा हो। मुिुकिे 
सङ्घीय शासन व्यवथिा अबिम्वन गरे पश्चात ्थिानीय तहमा सम्भावना र अवसर 
खोज्ने सािै मुिुकको कायाँपिट गने र्ायीत्व हाम्रो काँधमा रहेको छ। यसका िार्ग 
हामीिे योजना तजुिमा गर्ाि सेवामूिक, उत्पार्नमूिक, रोजगारमूिक, वातावरणमैिी र 
रीततररवाजको संरक्षण गने खािका कायििमहरूिाई सन्तुलित िङ्गिे अगाडड बिाउन 
सक्रकयो भने मुिुकिे अगाडड सारेको समदृ्ध नेपाि : सुखी नेपािीको नारा साकार 
पारेर रे्शिाई समदृ्ध बनाउन सक्रकने कुरामा ववश्वास व्यक्त गनि चाहान्छु। यस 
गाउँपालिकािाई समदृ्ध बनाई जनतािाई सुखी बनाउन सक्रकन्छ। हामीिे यी अवसर 
उजागर गरै् नमुना गाउँपालिका बनाउन जनतािे हामीिाई तनवािर्चत गरी पठाउनु 
भएको छ। जनताको नजरमा हामीिे यो अर्ग्न परीक्षामा उिीणि हुनुछ। यो जङ्घार 
तने माध्यम भनकेो हामीिे बनाएको नीतत तिा कायििम र यसिाई सघाउने योजना 
तनमािण नै हुन।् तसिि आजको प्रथतुत नीतत तिा कायििम अनुसार आगामी आर्ििक 
वषिको योजना तिा कायििम बन्ने र प्रभावकारी कायािन्वयनमा गम्भीर छिफि र 
सल्िाह सुझाव प्रातत हुने नै छ भन्ने पूणि ववश्वास लिएको छु ।  

ववववध कारणवश चािु आ.व.२०७६/०७७ को नीतत तिा कायििम र बजेट तोक्रकएको 
लमतत र समयमा न ैल्याई पाररत गनि नसकी यही जेठ मटहनाबाट भखिर गतत लिन 
िागेको हाम्रो गाउँपालिकाको समदृ्र्धको यािामा पुनुः कोलभड-१९ सङ्िमणको कारण 
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केही अवरोध लसजिना भएको छ। रे्श बन्र्ाबन्र्ीको अवथिामा रहँर्ा बन्र् प्रायुः रहेका 
आर्ििक गततववर्धहरुिाई अव पुनुःजीवन टर्न र यिाथिानमा ल्याउन िप प्रयास गनुि 
पने भएको छ।  

आजको प्रथततु नीतत तिा कायििम तयार गनि प्रत्यक्ष रुपमा अहोराि खटटई सहयोग 
गनुि हुने प्रमुख प्रशासकीय अर्धकृत श्री धनेन्र भुजेिज्यू तिा आर्ििक प्रशासन शाखा 
र अन्य ववषयगत शाखाका कमिचारी सािीहरुिाई ववशेष धन्यवार्का सािै आजको 
यस कायििममा पाल्नु हुने प्रमुख अततर्ि, यस र्जल्िाका प्रतततनर्ध सभा सर्थयज्यू, 

प्ररे्श सभा सर्थयज्यूहरु, सम्पूणि वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरु, कायिपालिका सर्थयज्यूहरु, 

गाउँसभा सर्थयज्यूहरु िगायत राजनीततक र्िका पाटी प्रतततनर्ध, बुद्र्धजीवी, 
समाजसेवी, लशक्षक लशक्षक्षका, पिकार, सुरक्षाकमी र रे्श ववरे्शमा रहनु भएका यस 
लिख ुतामाकोशी गाउँपालिकाबासी आम र्ाजभुाइ, टर्र्ीबटहनीहरु सबैमा हाटर्िक कृतज्ञता 
र आभार प्रकट गर्िछु र अब म लिख ुतामाकोशी गाउँपालिकाको आ.व.२०७७/०७८ को 
आयको संक्षक्षतत वववरण पेश गने अनुमतत चाहन्छु।  

धन्यवार्। 


