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श्री गाउँपार्िकाका अध्र्क्ष ज्रू्,  

श्री गाउँसभाका सदस्र् ज्रू्हरु,  

श्री राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु । 

1. नेपालको राष्ट्रिय ष्ट्ित, आष्ट्थिक, सामाष्ट्िक न्याय सष्ट्ितको लोकताष्ट्न्िक मलू्य र मान्यतामा आधाररत समािबाद 

प्रष्ट्त प्रष्ट्तबद्ध रिदँ ैसमनु्नत संष्ट्िय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपणूि ष्ट्िभदे रष्ट्ित समानतामलूक सबल र 

समदृ्ध नेपालको ष्ट्नमािण गने, उदशे्यका साथ काष्ट्लञ्चोक गाउँपाष्ट्लकाको आष्ट्थिक बर्ि २०७९ को नीष्ट्त तथा 

कायिक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गनि पाउँदा मलाई खसुी लागकेो छ । यस िष्ट्िमा नेपाली िनताले मलुकुको 

स्ितन्िता, भौगोष्ट्लक अखण्िता, साििभौष्ट्मकता, स्िाष्ट्धनता, स्िाष्ट्भमान, लोकतन्ि र अग्रगामी पररितिनको लाष्ट्ग 

पटक पटक गरेका रारिष्ट्ित, ऐष्ट्तिाष्ट्सक १० िर् ेिनयदु्ध, िनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, लगायत, सशस्त्र संिर्ि 

त्याग र िष्ट्लदानको स्मरण गदै ज्ञात अज्ञात शष्ट्िद प्रष्ट्त िाष्ट्दिक श्रद्धाञ्िली व्यक्त गदिछु । 

2. नपेालको संष्ट्िधान, संि एिमं प्रदशे सरकारका आिष्ट्धक योिनाले पररलष्ट्ित गरेका सरकारको न्याय, ष्ट्दगो 

ष्ट्िकासको लक्ष्य िस्ता ष्ट्िर्यिरुमा सरकारको न्यनुतम साझा कायिक्रम गठबन्धनका तथा रािष्ट्नष्ट्तक दलिरुका 

िोर्णा पि, संष्ट्िय तथा प्रदशे सरकारको ष्ट्नष्ट्त तथा कायिक्रम, रािष्ट्नष्ट्तक दल र अन्य सरोकारिालािरुबाट प्राप्त 

सझुाििरु समतेको आधारमा काष्ट्लन्चोक गाउँपाष्ट्लकाले यो ष्ट्नष्ट्त तथा कायिक्रम तिुिमा गरेका छौ ँ। 

3. यो ष्ट्नष्ट्त तथा कायिक्रमको कायािन्ियन गदाि गणुस्तरीय िनशष्ट्क्तको उत्पादन र रोिगारी,ष्ट्दगो पिूािधार ष्ट्नमािण, ष्ट्दगो 

ष्ट्िकास, उत्पादन र उत्पादकत्िमा  िषृ्ट्द्ध, प्रयाििरणीय संरिण र सािििष्ट्नक सेिामा नागररकिरुको सिि पि चँलाई 

प्राथष्ट्मकता ष्ट्दईने छ । 

अध्र्क्षज्रू्, 

4. आत्मष्ट्नभिर कृष्ट्र् भन्ने सोचलाई साकार बनाउन ष्ट्कसानको समदृ्ध पाष्ट्लका बनाउन र आिश्यकता र चािानालाई 

आत्मसाथ गद ैभगुोल र िातािरण सिुाउँदो कृष्ट्र् उत्पादनलाई प्रोत्सािन गररनेछ, कृष्ट्र् िेिलाई ष्ट्िष्ट्शष्टीकरण, 

आधषु्ट्नष्ट्ककरण, औद्योष्ट्गकीकरण, याष्ट्न्िकरण र व्यिसायीकरण मार्ि त रूपान्तरण गररनेछ । 

5. पाष्ट्लकालाई अण्िा, माछा -मास ु आलु , प्याि, लसनु र अदिुा लगायतका िस्तिुरूमा आत्मष्ट्नभिर 

बनाउनउत्पादनमा आधाररत प्रोत्सािन कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। आधषु्ट्नक र स्िचाष्ट्लत प्रष्ट्िष्ट्धबाट कृष्ट्र् तथा 

पशपुन्छी पालन गने ष्ट्कसान, व्यिसायी र सिकारीलाई प्रोत्सािन र बिारीकरणका लाष्ट्ग सििीकरण गररनेछ । 

6. आगामी पाँच िर्ि ष्ट्भिमा कोिी पष्ट्न भोकै नपने बातािरण सिृना गनि खाद्य उपलब्धताको सषु्ट्नष्ट्ितता गररनेछ । 
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7. कृष्ट्र् िेिमा प्रिाि भइरिकेो अनदुान कायिलाइ व्यिष्ट्स्थत बनाउन यिुा स्िरोिगार कोर्को साझदेारीमा िमु्ती कोर् 

स्थापना गरी समिू, सिकारी र ष्ट्निी िेिलाई बीउ पूँिी उपलब्ध गराउने व्यिस्था ष्ट्मलाइनेछ। 

8. पाष्ट्लकामा उत्पाष्ट्दन ष्ट्िष्ट्भन्न तरकारी र र्लरू्ल िन्य िस्तिुरूको गणुस्तर कायम गद ै प्रशोधन, ब्राष्ट्ण्िङ्ग र 

ष्ट्ितरण गने ष्ट्निी िेिसगकँो सिकायिमा र्लरु्ल प्रशोधन केन्रको स्थापना गररनेछ । 

9. ष्ट्कष्ट्ि र्लको व्यािसाष्ट्यक उत्पादन र भण्िारणलाई टेिा पयुािउन साझदेारीमा शीतभण्िार स्थापना गररने छ । 

10. (रोग हटाउन उत्पादन बढाऔ भन्ने पररकल्पनाका साथ पशमुा लाग्ने खोरेत, ष्ट्पष्ट्पआर  र रेबीि रोग उन्मलुन गनि 

ष्ट्नशलु्क खोप अष्ट्भयान कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। मत्स्य र कृष्ट्र् िेिमा ष्ट्िष्ट्भन्न रोगिरूको कारणबाट िने 

िेष्ट्तलाई न्यनुीकरण गररने छ ।  

11. पशसु्िास््य तथा ष्ट्ललष्ट्नकल सेिालाई ष्ट्िस्तार गनि ििा सँगको समन्ियमा स्िास््य ष्ट्ललष्ट्नकल कायिक्रम 

सञ्चालनमा ल्याई सेिा प्रिाि गररनेछ ।  

12. माष्ट्थल्लो भगेमा बसोबास गने ष्ट्कसानिरूको िीष्ट्िकोपाििनको प्रमखु स्रोतको रूपमा रिकेो चौरँीपालन तथा अन्य 

भागमा पशपुालन प्रिद्धिन गनि पश ु ष्ट्चष्ट्कत्सक सेिा सष्ट्ितको नशल सधुार, आिार व्यिस्थापन, खकाि सधुार, 

ताष्ट्लम लगायतका कायिक्रमिरू सञ्चालन गरर अनगुमन कायिलाइ प्रभािकारी बनाइने छ । 

13. कृर्किरूको िगीकरण गरी कृर्क पररचय पि ष्ट्ितरण गररनेछ । सो को आधारमा कृर्किरूलाई ष्ट्िर्ेश सि ष्ट्लयत 

प्रदान गररनेछ । 

14. दगु्ध व्यिसायलाई प्रोत्सािन गनि यस गाउँपाष्ट्लका दगु्ध ष्ट्चस्यान केन्रको स्थापना तथा संचालन गने नीष्ट्त ष्ट्लइनेछ 

। साथै ष्ट्कसानलाइ दधुको उष्ट्चत मलु्य पाउनको लाष्ट्ग यस िर्ि गाउँपाष्ट्लकामा दगु्ध प्रशोधन केन्रको स्थापना 

गररनेछ । 

15. व्यिसायी कृष्ट्र् उत्पादनको लाष्ट्ग सम्भायता अध्ययन गरी आल ुतथा तरकारी आष्ट्दको पकेट िेिको रुपमा ष्ट्िकास 

र ष्ट्िस्तार गररनेछ  

16. र्लरु्ल खषे्ट्त ष्ट्कष्ट्ि सनु्तला केरा  पशपुालन बाख्रा तथा चौरीको लाष्ट्ग पकेट िेि ष्ट्िस्तार कायिक्रम संचालन 

गररनेछ । गाउँपाष्ट्लका ष्ट्भिका  पश ुस्िास््य और्धोपचारलाई ष्ट्नशलु्क उपल्ब्ध गराइने छ । 

17. प्रत्येक ििामा कष्ट्म्तमा एउटा कृष्ट्र् उपि संकलन केन्र तथा कष्ट्म्तमा पाष्ट्लकाष्ट्भि एक नसिरी स्थापना गररने भएको 

छ । 

18. काष्ट्लन्चोक गाउँपाष्ट्लकाको तल्लो िेिमा आपँ, केरा, रुख कटिर, भईुकटिर, िलिुािदे, मिेा र मध्यम िेिमा 

सनु्तला,कागती लगायत अष्ट्मलो िन्य र्लरु्ल र उच्च िेिमा ष्ट्कष्ट्ि िस्ता र्लरु्ल र िष्ट्िबटुी खषे्ट्तलाइ व्यापक 



 

4 

रुपमा लगाउन ष्ट्कसानलाइ प्रोत्सािन गररनेछ । ष्ट्चया, कर्ी, अलैंची, िनुार, सनु्तला, आलु, एभोकािो, ष्ट्पकानट, 

ष्ट्टमरु, केरा तथा कागतीको उन्नत बीउ र ष्ट्िरुिामा ७५ प्रष्ट्तशत अनदुानको व्यिस्था गररनेछ । 

19. कृर्किरुका कृष्ट्र् उत्पादनलाइ उत्पादन स्थलबाटै खररद गरर ष्ट्लने संयन्ि व्यिस्था गरर कृर्कले उत्पादन गरेका 

कृष्ट्र् उपि तथा पशपुन्छी बिारसम्म पयुािउन ष्ट्कसान भ्यानको आिश्यक व्यिस्था गररनेछ । 

20. कृष्ट्र् ष्ट्िज्ञिरु मार्ि त माटो ,िािापानी आदीको पररिण गराई तत्त िेिमा लाग्ने बालीको ष्ट्सर्ाररस गरर अन्न तथा 

नगदिेालीका उत्पादनको िेििरुलाई पकेट िेिको रुपमा ष्ट्िकास गररनेछ । रैथाने िातको ष्ट्िउ ष्ट्ििन तथा स्थाष्ट्नय 

िातको पश ुउत्पादनको लाष्ट्ग ष्ट्िशेर् अनदुानको व्यिस्था गररनेछ । 

21. गाउँपाष्ट्लकाले अगिुा कृर्किरुको लाष्ट्ग कम्तीमा बर्िमा एकपटक कृर्क भ्रमण गराउने व्यिस्था ष्ट्मलाईनेछ । 

22. कृर्किरुको उत्पादनको संरिण गनि बाँदर ष्ट्िज्ञिरुको परामशिमा एक िर एक बाँदर पाल्ने कायिक्रमलाइ प्रोत्सािनको 

लाष्ट्ग आिश्यक बिटेको व्यिस्था गररनेछ । 

23. गाउँ पाष्ट्लकाले कृष्ट्र् बाली एिम ्पशधुन ष्ट्िमा कायिलाई व्यापक रुपमा प्रोत्सािन गररने छ । 

24. िेरीमा दधु ष्ट्िक्रीगने ष्ट्कसानलाइ प्रष्ट्तष्ट्लटर दधुमा तीन रुपैया अनदुानको व्यिस्था गररनेछ । 

25. व्यािसाष्ट्यक ष्ट्कसानकालाइ सिकारी मार्ि त स्िरोिगार कोर्को साझदेारीमा सि ष्ट्लयत ब्यािदरमा सलुभ किाि 

उपलब्ध गराइनेछ  । 

26. व्यिसाष्ट्यक पशपुालन तथा कृष्ट्र् र्ामि समिु सिकारीलाई लागत साझदेारीका आधारमा ष्ट्िशेर् अनदुानको 

व्यिस्था गररनेछ । 

27. प्रत्येक टोल टोलमा टोल सधुार सष्ट्मष्ट्त गठन गरी ष्ट्िकास ष्ट्नमािण कायि अष्ट्ि बढाइने नीष्ट्त ष्ट्लइनेछ । 

28. कृष्ट्र् पेशालाई व्यिसायीकरण गराई गररिी ष्ट्निारण ष्ट्नमूिल पानि गरैसरकारी संि संस्थाको साझदेारीमा योगदानमा 

आधाररत कृष्ट्र् ष्ट्िउ ष्ट्ितरण कायिक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।  

29. गाउँपाष्ट्लका ष्ट्िष्ट्भन्न िेिमा कृष्ट्र् तथा पश ुष्ट्शष्ट्िर  संचालन गररनेछ । 

30. गाउँपाष्ट्लका ष्ट्भिका उत्कृष्ठ ष्ट्कसानलाई उष्ट्चत परुस्कारको व्यिस्था गररने छ । 

31. कालोबिारी ष्ट्नयन्िण गनि व्यिसायी र टोल ष्ट्िकास संस्थािरुलाई सिभागी बनाई अनगुमन संयन्ि ष्ट्नमािण गररनेछ 

र आिश्यक मापदण्ि बनाई त्यस्तो कायिलाई दष्ट्ण्ित गने नीष्ट्त ष्ट्लइनेछ । 

32. स्थानीय स्रोत साधन कच्चा पदाथिको उपयोगको लाष्ट्ग साना तथा मझौला उद्योग खोल्ने कायिलाई प्रश्रय ष्ट्दई 

गाउँपाष्ट्लकाको तर्ि बाट अनदुानको व्यिस्था गररनेछ । 
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33. गाउपाष्ट्लका ष्ट्भि उत्पादन भएका खपुािने, ष्ट्कष्ट्ि लगायत र्लरु्लको िसु िाइन प्रशोधन तथा स्थानीय पेय 

पदाथिलाई व्यिष्ट्स्थत उत्पादन ब्राष्ट्ण्िङ र बिारीकरण गनि मद्धत गररनेछ । 

34. पाष्ट्लका ष्ट्भिका  सिकारी संि संस्थािरूलाई समते पररचालन गरी स्थाष्ट्नय सरकारको ष्ट्नयमन िेिाष्ट्धकारमा पने 

सिकारी संस्थािरूसँग सिकायि गद ैत्यस्ता संस्थािरूको ष्ट्नयष्ट्मत र सिन अनगमुनगरी सुशासन सिकारी ष्ट्नमािणको 

अष्ट्भयान सञ्चालन गररनेछ । 

35. पाष्ट्लका िेिष्ट्धकारमा रिकेा कृष्ट्र् सिकारीको ष्ट्नयमन तथा अनगमुन िमता अष्ट्भबषृ्ट्द्ध गररनेछ । कृष्ट्र् सिकारी 

संिसंस्थािरू समेतको लागत साझदेारीमा सिकारी सञ्चालक, कमिचारी तथा सदस्यिरूको िमता अष्ट्भबषृ्ट्द्ध 

गररनेछ । 

36. पष्ट्िचान भएका गररब तथा ष्ट्िपन्न िर पररिार लष्ट्ित गरी व्यिसाष्ट्यक सीप अष्ट्भबषृ्ट्द्ध गने  ताष्ट्लम कायिक्रमिरू  

ष्ट्ित्तीय पि चँमा सििीकरण मार्ि त स्िरोिगार र रोिगारीको अिसर सिनृा गने नीष्ट्त ष्ट्लइने छ । 

37. सिकारी व्यिस्थापन सचूना प्रणाली मार्ि त सिकारी िेिको त्याङ्क सङ्कलन र अद्यािष्ट्धक गरी  व्यष्ट्व्स्थत 

गररनेछ । 

38. स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदाथि, प्रष्ट्िष्ट्ध र सीपमा आधाररत लि,िरेल ुतथा साना उद्योगिरूलाई प्रोत्सािन 

गररनेछ । पाष्ट्लका ष्ट्भिका साना तथा मझ्यौला उद्यमीिरूको प्रशासकीय िमता अष्ट्भबषृ्ट्द्ध गन ेकायिक्रम ष्ट्निी 

िेिसँगको सिकायिमा सञ्चालन गररनेछ । 

39. गाउँपाष्ट्लका िेिष्ट्भि ष्ट्क्रयाशील गरै सरकारी संस्थािरुको कायिलाई व्यिष्ट्स्थत गरी नष्ट्तिामलूक िनाउन र 

प्रभािकारी पररचालन गनि गरैसरकारी संस्था पररचालन नीष्ट्त सष्ट्ित पररचालन गररनेछ ।  

40. व्यिसाय करको दायरा बढाउने र बढी भन्दा बढी व्यिसायीिरुलाई कर ष्ट्तनि प्रोत्साष्ट्ित गनि ष्ट्िष्ट्िध कायिक्रम सष्ट्ित 

कर िागरण कायिक्रम सञ्चालन गनुिका साथै रािस्ि संकलन कायिलाई व्यिष्ट्स्थत गरी ििा कायािलयिरुबाटै 

व्यिष्ट्स्थत कर, शलु्क तथा दस्तरु असलु गने व्यिस्था गररनेछ । 

41. गाउँपाष्ट्लका अन्तगित रिकेा सािििष्ट्नक िग्गामा गाउँपाष्ट्लकाले िा व्यष्ट्क्त स्ियंले गाउँपाष्ट्लकाको स्िीकृत ष्ट्लई 

अस्थाई संरचना बनाई उपभोग गनि ष्ट्दइएको खण्िमा ििाल ष्ट्िटौरी कर असलु गररनेछ । यसरी अस्थाइ संरचना 

बनाई उपभोग गदाि गाउँपाष्ट्लकाले आिश्यक परेको खण्िमा सम्झौता भगं गरी उक्त िग्गा खाली गनि बाधा परेको 

माष्ट्नने छैन। 

42. एकीकृत सम्पत्ती कर, व्यिसाय कर, िर बिाल कर, बिाल ष्ट्िटौरी कर, मनोरञ्िन कर आष्ट्दलाई पारदशी र 

प्रभािकारी बनाउन आिश्यकता अनसुार कायिष्ट्िधी,  ष्ट्नदषे्ट्शका बनाई व्यिष्ट्स्थत गररनेछ । 
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43. गाउँपाष्ट्लकास्तरीय सिकलाई कालो पि े ढलान तथा स्तरोन्नती गरी बाहै्र मष्ट्िना सिक संचालन गररने नीष्ट्त 

अिलम्बन गररनेछ । 

44. गाउँपाष्ट्लकाका िरेक ििा र प्रमखु स्थान िोि्न िाल भएकै चररकोट – ष्ट्सङ्गटी र सनुखानी – साङ्िा सिकको 

गाउँपाष्ट्लकाको ष्ट्समाना सम्मको सिकलाई व्यष्ट्स्थत गरी त्यिी सिकलाई काष्ट्लञ्चोक मष्ट्न्दर सम्म िोि्ने र 

गाउँपाष्ट्लका स्तरीय चक्रपथ ष्ट्नमािण गररनेछ । यसका लाष्ट्ग यो सिक िेि भरी पयिटन पिूािधार ष्ट्नमािण गनि ष्ट्िशरे् 

कायिक्रम बनाईनेछ । 

45. िरेक धमि संस्कार र िातिातीको परम्परागत िाटिरुको व्यिस्थापन गरी सषु्ट्िधायकु्त बनाईनेछ । 

46. भौष्ट्तक ष्ट्नमाािणको ठेलका कायािन्ियनको क्रममा ष्ट्नमाािण कायिताष्ट्लकाको पालना गराइनेछ र सोको आधारमा 

भौष्ट्तक प्रगष्ट्तको अनुगमन गररनेछ । भौष्ट्तक संरचना गणुस्तर परीिण गनि ल्यािको स्थापना गररनेछ । 

47. खाद्य सुरक्षाका िार्ग उत्पादन, उत्पादनका िार्ग  र्सिंचाई”भन्ने नारालाइ साकार पानि ष्ट्नमािणाधीन ष्ट्सैचाइ 

आयोिनािरू सम्पन्न गररने र सम्भाव्यताको आधारमा नयाँ आयोिनािरूलाई अगािी बढाइनेछ । 

48. ष्ट्िगतमा ष्ट्नमािण गररएका ष्ट्िष्ट्भन्न भौष्ट्तक पिुािधार तथा आयोिनाको अनुगमन गरी त्यस्को प्रभािकाररताको 

बारेमा प्रष्ट्तिदेन तयार गरी आिश्यक कािाििी अगाष्ट्ि बढाइनेछ । 

49. ििासँगको सिकायिमा  परम्परागत , ताल तलैया र पोखरीसंरिण तथा पनुस्थापना गरी ष्ट्संचाइ सेिा उपलब्ध 

गराइनेछ । 

50. काष्ट्लञ्चोक गाउँपाष्ट्लकालाई उत्पादनमा िोि ष्ट्दने र यिुा स्िरोिगारको अष्ट्भिषृ्ट्द्ध गने उद्दशे्य अनरुुप ष्ट्सँचाइलाई 

सिि पि चँ ष्ट्िस्तार गररनेछ ।  

51. प्रत्येक िरमा शदु्ध ष्ट्पउने पानीको व्यिस्था गरर पँधेरो, कुिा, ढुङ्गधेारा आष्ट्दको संरिण गररनेछ । 

52. गाउँपाष्ट्लका ष्ट्भि केष्ट्ि भागमा ररचािि पोखरीको ष्ट्नमािण गररनेछ । पानीको प्राकृष्ट्तक स्रोत नभएका पाष्ट्लकाका 

बेष्ट्स सखु्खाग्रस्त टारिरूमा  नष्ट्िकैको नदीबाट ष्ट्लष्ट्टटङ गरी ष्ट्संचाई तथा ष्ट्पउने पानीको व्यिस्था गररनेछ । 

53. यस अष्ट्ि ष्ट्िणि रिकेा  ष्ट्संचाई कुलोिरुको ममित सम्भार गररने छ । सम्भाव्यता र आिश्कताका आधारमा नयाँ 

ष्ट्संचाई कुलोिरु ष्ट्नमािण गररनेछ । 

54. सम्भाव्यता र आिश्यकता िरेी थोपा ष्ट्संचाई योिना ष्ट्नमािण गररनेछ । 

55. गाउँपाष्ट्लका ष्ट्भि ष्ट्नमािणि न बाँकी रिकेा ििा कायािलय भिन‚ स्िास््य चौकी भिन सामदुाष्ट्यक स्िास््य इकाइ 

भिन ष्ट्नमािण गररनेछ । 
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56. गाउँपाष्ट्लकालाई उज्यालो कायिक्रम अन्तरगत ग्राष्ट्मण ष्ट्िद्यतुीकरण सोलार लि ुलष्ट्िद्यतु बैकष्ट्ल्पक ऊिािको प्रयोग 

मार्ि त ऊिािको पिचँ ुपयुािउने नीष्ट्त ष्ट्लइनेछ । बैकष्ट्ल्पक उिाि कायिक्रमलाई पाष्ट्लकामा प्रोत्सािन गररनेछ । 

57. सािििष्ट्नक ष्ट्निी  िेि सँग सिकायि गरी सौयि सिक बत्ती ििान तथा सञ्चालनमा िनसिभाष्ट्गतालाई प्रोत्साष्ट्ित 

गररनेछ, साथै िकैष्ट्ल्पक उिाि प्रिद्धिन गने कायिलाई प्रोत्साष्ट्ित गद ैलष्ट्गनेछ । 

58. िलष्ट्िद्यतुको खपत बढाउन र एलपी ग्याँसको खपत िटाउन संष्ट्िय तथा प्रदशे सरकारसँग समन्िय गरी ष्ट्िद्यतुीय 

चलुो इन्िलसनमा अनदुान ष्ट्दइने व्यिस्था ष्ट्मलाइनेछ । 

59. सौयि उिाि, बायोग्याँस लगायतका बैकष्ट्ल्पक उिािको लाष्ट्ग प्रोत्सािन गररने छ । 

60. गाउँपाष्ट्लकाष्ट्भिका लि ुिलष्ट्िद्यतुलाई दताि/अनमुष्ट्त ष्ट्दई व्यिष्ट्स्थत गरी करको दायरामा ल्याई रोिगारी आष्ट्थिक 

िषृ्ट्द्ध गररनेछ । 

61. ठूला आयोिनािरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा ष्ट्ि.ष्ट्प.आर.गरी सामाष्ट्िक, आष्ट्थिक र िातािरणीय दृष्ट्ष्टकोणबाट 

सम्भाव्य आयोिनािरुको कायािन्ियनमा िोि ष्ट्दईने छ । अधरुा तथा क्रमागत आयोिनािरुलाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्दई 

सम्पन्न गद ैलष्ट्गनेछ । 

62. भौष्ट्तक पिूािधार तथा संरचनािरुको गणुस्तर कायम गने कायिलाई प्रभािकारी बनाउन उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्त र अनगुमन 

सष्ट्मष्ट्तलाई थप प्रभािकारी बनाइनेछ । 

63. उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्त मार्ि त सञ्चालन ि ने आयोिनािरु ष्ट्नमािण सम्पन्न भई र्रर्ारक भएपष्ट्छ दीििकालसम्म 

आयोिनाको सञ्चालन, व्यिस्थापन र ममित सम्भारमा स्ियं उपभोक्तािरुलाई नै ष्ट्िम्मिेार बनाउने नीष्ट्त ष्ट्लइनेछ 

साथै स–साना ममित संभारको लाष्ट्ग ििा स्तरको बिटे कायिक्रममा समािेश गरी कायािन्ियनमा ष्ट्लइनेछ । 

64. ष्ट्िकास व्यिस्थापनका दृष्ट्ष्टले पछाष्ट्ि परेका ििािरुमा सन्तषु्ट्लत ष्ट्िकास गने नीष्ट्त अिलम्िन गररनेछ । सोिी 

अिधारणा अनरुुप िनसंख्या, िेिर्ल, ष्ट्िकासको अिस्था, आन्तररक आयमा योगदान िस्ता सचूकका 

आधारमा ििा स्तरीय श्रोतसाधनको बाँिर्ाँि गने नीष्ट्त अिलम्बन गररनेछ । 

65. खररद गरर ष्ट्ितरण गररने प्रकृष्ट्तका आयोिना संचालन गदाि अष्ट्निायि सािििष्ट्नक खररद ऐन तथा ष्ट्नयमािलीको 

पणूि रुपमा कायािन्ियन गररनेछ, साथै यस्ता प्रकृष्ट्तका योिना संचालन उपभोक्ता सष्ट्मष्ट्त मार्ि त गररने छैन । 

66. यस आष्ट्थिक िर्ि २०७२ सालको भकूम्प पीष्ट्ित लाभग्रािीिरुको सरोकारिाला ष्ट्नकायसँग समन्िय गरी सम्पन्न 

ि न नसकेका पनुष्ट्निमािण कायिक्रमलाई अगािी बढाइनेछ ।  
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67. प्रताप स्मषृ्ट्त कलेि र काष्ट्लनाग बि मखुी लयाम्पसमा ष्ट्िद्याथीको आियकता र चािना अनुसार ष्ट्िर्यिरुको थप 

गरी गाउँपाष्ट्लकाको उच्च ष्ट्शिा अध्ययन गने प्रमखु थलो बनाएर उच्च ष्ट्शिा अध्ययन गनि सदरमकुाम र रािधानी 

िान ुपने  बाध्यताको अन्त्य गररने छ । 

68.  पाष्ट्लकाको लाष्ट्पलाङमा िाल संचालन भ ै रिकेा प्राष्ट्िष्ट्धक ष्ट्िर्यिरुको पठपाठन लाइ व्यिष्ट्स्थत गद ै गाउँ 

पाष्ट्लकाको लगानी सािििष्ट्नक ष्ट्नष्ट्ि साझदेारीमा मोिलमा एउटा बि उद्दशे्यीय प्राष्ट्िष्ट्धक ष्ट्शिालय संचालन गनि 

पिल गररने छ । त्यस्तो ष्ट्शिा लयमा तोष्ट्कएको कोटामा गाउँ पाष्ट्लकाको ष्ट्सर्ाररसमा ष्ट्नशलु्क अध्ययनको 

व्यिस्था ष्ट्मलाइने छ । 

69. सामदुाष्ट्यक ष्ट्िद्यालयमा ष्ट्िद्याथी भनाि दर शत प्रष्ट्तशत पयुािइने छ । 

70. सामदुाष्ट्यक ष्ट्िद्यालयलाइ अब्बल नबनाए सम्म ष्ट्शिामा भएको असमानता िट्दनै भन्ने मान्यतालाइ मलु मन्ि 

बनाएर सामदुाष्ट्यक ष्ट्िद्यालयको गणुस्तर बढाउन ष्ट्िशरे् कायिक्रम चलाइने छ । 

71. कम्प्यटुर साइन्स लगायतको ल्याबको स्थापना गद ैसबै सामदुाष्ट्यक ष्ट्िद्यालयका किा कोठा र पठनपाठन लाइ 

ष्ट्िष्ट्िटलाइिसेन गराइने छ । 

72. गाउँपाष्ट्लका िेिष्ट्भिका सिै ष्ट्िद्यालय, समदुाय, ििा र गाउँपाष्ट्लकास्तरमा बालललि र बालसंिाल गठन 

पनुगिठनलाई ष्ट्नयष्ट्मतगरी िमता ष्ट्िकासका कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

73. ष्ट्िद्याथी संख्या कम ि ने सामदुाष्ट्यक ष्ट्िद्यालयलाई भगूोल र ष्ट्िद्याथी संख्याको आधारमा मिि गररने नीष्ट्त ष्ट्लइने 

छ साथै ष्ट्िद्याथी ष्ट्शिक अनपुातका आधारमा गाउँपाष्ट्लकाले ष्ट्शिक अनदुान कोटा बाल किा नभएका 

ष्ट्िद्यालयमा ष्ट्िद्याथी संख्या िरेी थप बाल किाको व्यिस्था गररनेछ । 

74. ष्ट्शिकको प्रधानाध्यापकसँग र प्रधानाध्यापकको गाउँपाष्ट्लकासँग कायिसम्पादन करार सम्झतैा गररनेछ । 

75. गाउँपाष्ट्लकाष्ट्भिका प्रत्येक ष्ट्िद्यालय ििा कायािलय स्िास््य चौकीमा इन्टरनेट सेिाको ष्ट्िस्तार गररनेछ । 

76. स्थानीय पाठयक्रम ष्ट्नमाणि गरी िाललाइ किा १-३ सम्म स्थानीय  पाठयक्रम अनसुार पठन पाठनको व्यिस्था 

ष्ट्मलाइने छ।गाउँपाष्ट्लकाका ििा नम्िर २,३.४ मा रिकेा ष्ट्िद्यालयिरुमा संस्कृत तथा नैष्ट्तक ष्ट्शिाको पठन पाठन 

गराउने व्यिस्था ष्ट्मलाइने छ । 

77. प्राष्ट्िष्ट्धक तथा व्यिसाय ष्ट्शिालाई िोि ष्ट्दद ैप्रोत्सािन स्िरुप स्नातक प्राष्ट्िष्ट्धक अध्ययन गने ष्ट्िद्याथीिरुलाई 

प्राष्ट्िष्ट्धक स्नातक छािबषृ्ट्त्तको व्यिस्था गररनेछ । 

78. गाउँपाष्ट्लकाका आधारभतु तथा माध्यष्ट्मक ष्ट्िद्यालयमा स्काउट साथै योग साधनालाई  व्यिष्ट्स्थत गररनेछ । 
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79. ष्ट्शिाको गणुस्तर अष्ट्भबषृ्ट्द्धका लाष्ट्ग ष्ट्शिकिरुका लाष्ट्ग ष्ट्िष्ट्भन्न पररिष्ट्तित पाठयक्रम प्रबोष्ट्धकरण र कम्प्यटुर 

तथा सचुना प्रष्ट्िष्ट्ध सम्िन्धी ताष्ट्लमको व्यिस्था गररनेछ । 

80. गाउँपाष्ट्लका ष्ट्भि धेरै िनसंख्या थामी िातीको भएकोले स्थानीय भार्ा अन्तरगति थामी भार्ाको पाठयक्रम ष्ट्नमािण 

गरी पठन पाठन संचालन गररने छ । 

81. गाउँपाष्ट्लकाष्ट्भिका ष्ट्िद्यालयका ष्ट्िच किा ३ र किा ५ को स्तर मापन परीिा  गाउँपाष्ट्लकास्तरीय अन्तर 

ष्ट्िद्यालय ष्ट्िष्ट्भन्न शषै्ट्िक प्रष्ट्तयोष्ट्गता सञ्चालन गररनेछ  

82. सिकारी ष्ट्शिालाई गाउँपाष्ट्लकाले ष्ट्नमािण गने स्थानीय पाठ्यक्रममा समािेश गररनेछ   

83. मनोसामाष्ट्िक परामशिको रुपमा सििकतािको व्यिस्था साथै छािािरूलाइि सेष्ट्नटरी प्याि ष्ट्निःशलु्क उपलब्ध 

गराइनेछ । 

84. अपाङ्गता भएका बालबाष्ट्लकालाई शषै्ट्िक सामग्री ष्ट्ितरण कायक्रम संचालन गररने छ । 

85. बालष्ट्िकास ष्ट्शिक, ष्ट्िद्यालय सिायक र ष्ट्िद्यालय सियोष्ट्गलाइ प्रोत्सािन स्िरुप आिश्यक रकम थप गरी 

न्यनुतम माष्ट्सक तलि रु १५००० बनाइनेछ । 

86. गाउँपाष्ट्लका ष्ट्भि कम्प्यटुर नभएका ष्ट्िद्यालयमा कम्प्यटुरको व्यिस्था गररनेछ । 

87. ष्ट्िद्याथी केष्ट्न्रत ष्ट्िद्यालय व्यिस्थापन सधुार कायिक्रम मार्ि त सामदुाष्ट्यक ष्ट्िद्यालयलाइ प्रोत्सािन गररने छ । उच्च 

र न्यनु ष्ट्सकाई उपलब्धी भएका ष्ट्िद्यालय ष्ट्बच शषै्ट्िक उपलब्धी र व्यिस्थापष्ट्कय िमता बषृ्ट्द्धका लाष्ट्ग अनभुि 

आदान प्रदान कायिक्रम संचालन गररने छ । शषै्ट्िक उपलब्धी सचुकको आधारमा ष्ट्शिण संस्थािरुलाई प्रोत्सािन 

गररने छ ।  

88. काष्ट्लन्चोक गाउँ पाष्ट्लकाको इच्छा समषृ्ट्द्धको लाष्ट्ग प्राष्ट्िष्ट्धक ष्ट्शिा भन्ने नारा साथ प्राष्ट्िष्ट्धक ष्ट्शिा संचालन 

भरैिकेा सामदुाष्ट्यक ष्ट्िद्यालयलाइ प्रोत्सािन गररने छ ।  

89. बालबाष्ट्लकाको संिािक ष्ट्िकास गने थलोको रुपमा रिकेो बालष्ट्िकास केन्रलाइ ििाको सिकायिमा नमनुा 

केन्रको रुपमा स्तरउन्नष्ट्त गने कायिक्रमलाई ष्ट्नरन्तरता ष्ट्दइने छ ।  

90. ष्ट्िद्यालयमा रिकेो पिूिप्राथष्ट्मक ष्ट्शिाको ष्ट्सकाइलाइ प्रभािकारी बनाउन ििाको सिकायिमा भौष्ट्तक संरचना 

सधुार तथा आधषु्ट्नक पाठ्य सामाग्री तयार गरी ििामा कष्ट्म्तमा एउटा ष्ट्िद्यालयमा नमनुा बाल ष्ट्िकास केन्र 

संचालन गररने छ । 

91. सामदुाष्ट्यक ष्ट्िद्यालयको गणुस्तर अष्ट्भबषृ्ट्द्धका लाष्ट्ग सचुना प्रष्ट्िष्ट्ध प्रयोग शाला  ष्ट्िज्ञान तथा ष्ट्िर्यगत 

प्रयोगशालािरु स्थापना गने कायिक्रमलाइ ष्ट्नरन्तरता ष्ट्ददँ ैथप ष्ट्िद्यालयिरुमा ष्ट्िस्तार गररने छ । 
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92. अपाङ्गता भएका बालबाष्ट्लकािरुको गणुस्तरीय ष्ट्शिामा पि द्दच बषृ्ट्द्ध गनि ष्ट्िद्यालयिरुलाइ अपाङ्ग मषै्ट्ि 

ष्ट्िद्यालयका रुपमा ष्ट्िकास गररने छ । अपाङ्गता भएका व्यष्ट्क्तका लाष्ट्ग िमता ष्ट्िकासका कायिक्रमिरु संचालन 

गनुिका साथै साितेा सामाग्री ष्ट्ितरण गररने छ । यस गाउँपाष्ट्लकाबाट ष्ट्नमािण ि ने संरचनालाइ अपाङ्ग मिैी बनाइने 

छ । 

93. बालमिैी स्थाष्ट्नय गाउँपाष्ट्लका िोर्णा भसैकेको र त्यसको प्रभािकारी कायिन्ियनका लाष्ट्ग प्रत्येक ििामा 

अनगुमनलाई प्रभािकारी बनाईने छ । आमा र बबुा दबैु नभएका बालबाष्ट्लकािरुलाई उपलब्ध गराइद ैआएको 

सामाष्ट्िक सरुिा कायिक्रमलाई ष्ट्नरन्तरता ष्ट्दईने छ । 

94. गाउँपाष्ट्लका  खेलकुद ष्ट्िकास र ष्ट्िस्तारका लाष्ट्ग गाउँपाष्ट्लका  खेलकुद सष्ट्मष्ट्त र ििा तिसँगको सिकायि र 

साझदेारीमा गाउँपाष्ट्लका स्तरीय आिश्यक पिुािधार ष्ट्नमािण गररनेछ । 

95. प्रत्येक ििामा खले मदैान ष्ट्नमािण र स्तरोन्नष्ट्त गररनेछ  िरेक माध्माष्ट्मक ष्ट्िद्यालयका ष्ट्शिकिरू मध्येबाट एक 

िनालाई प्रष्ट्शिण प्रदान गरी खलेकुद िनशष्ट्क्त तोलने व्यिस्था ष्ट्मलाइने छ। 

96. गाउँपाष्ट्लकामा अध्यि तथा उपाध्यि कप प्रष्ट्तयोष्ट्गता िर्िको कष्ट्म्तमा एकपटक गने र ििास्तर, पाष्ट्लका स्तर र 

ष्ट्िल्लास्तरमा खेलकुद  प्रष्ट्तयोष्ट्गता आयोिना गररनेछ । 

97. ष्ट्िष्ट्भन्न खलेकुदका उत्कृष्ट खेलािीिरुलाई ष्ट्नशलु्क प्रष्ट्शिणको व्यबस्था ष्ट्मलाईनेछ । 

98. पाष्ट्लकामा सािष्ट्सक खलेको सम्भाव्यता अध्ययन गरर आइस स्की, ष्ट्िपलाइन, प्याराग्लाइष्ट्िङ, यािष्ट्टटङ 

लगायतको ष्ट्िकासको पिल गररनेछ ।  

99. अन्तर पाष्ट्लका साझदेारीमा १५ शयै्याको ष्ट्संगटी ष्ट्संगटी अस्पताललाइ २५ शयै्या सष्ट्ितको अत्याधषु्ट्नक सेिा 

सषु्ट्िधा सम्पन अस्पतालका रुपमा ष्ट्िकास गररनेछ । उपाचारका लाष्ट्ग चररकोट र रािधानी िान ुपने बाध्यतालाइ 

अन्त्य गररनेछ । 

100. लाष्ट्पलाङ ष्ट्स्थत आयुिदे और्धालयलाइ थप सेिा ष्ट्िस्तार गद ैसषु्ट्िधा सम्पन बनाइने छ । 

101. ७५ बर्ि माष्ट्थका नागररकको ष्ट्नशलु्क स्िास््य ष्ट्िमा गररने छ । िरेक गाउँपाष्ट्लका िासीलाइ स्िास््य ष्ट्िमाको 

पि च ष्ट्भि लैिान ष्ट्िशेर् कायिक्रम ल्याइने छ । 

102. गाउँपाष्ट्लकाका ७० िर्ि माष्ट्थका िषे्ठ नागररक, सतु्केरी, क िगिका अपाङका लाष्ट्ग ष्ट्नशलु्क एम्बलेुन्स सेिामा  

उपल्व्ध गराइने छ । 

103. िरेक ििा गाउँको स्िास््य चौकीलाइ गणुस्तररय सषु्ट्िधा सष्ट्ितको बनाइने छ । 
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104. मष्ट्िला स्िास््य स्ियम सेष्ट्िकाको सषु्ट्िधा िमता बढाएर गाउँपाष्ट्लका बासीको िरै सम्म स्िास््य सषु्ट्िधा पयुािईने 

छ । 

105. ष्ट्िद्यालयिरुमा बालबाष्ट्लकािरुको ष्ट्नशलु्क स्िास््य पररिण गराइने छ । 

106. प्रत्येक ििामा समय ष्ट्मलाएर ष्ट्िशरे्ज्ञ सेिा सष्ट्ितको स्िास््य ष्ट्शष्ट्िर संचालन गररने छ । 

107. िषे्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका (क िगि), असिाय तथा गभििती मष्ट्िलािरुको स्िास््य पररिण मष्ट्िनाको एक 

पटक िर िर म ैगएर िाँच गने व्यिस्था ष्ट्मलाइने छ । 

108. स्िास््य संस्थालाई ष्ट्नशलु्क और्धीको व्यिस्था गररनेछ । 

109. प्रत्येक ििामा चौष्ट्िस िण्टे प्रसषु्ट्त सेिा सञ्चालन गनि आिश्यक सामग्री तथा िनशष्ट्क्तको व्यिस्था गररनेछ । 

110. अन्तर पाष्ट्लका साझदेारीमा ष्ट्संगटी अस्पताल, प्रताप स्मषृ्ट्त कलेि, संस्कृत ग्राम, बारुणयन्ि, शि िािन 

व्यिस्थापन गनि सरोकारिाला ष्ट्नकायसँग समन्ियको लाष्ट्ग पिल गररनेछ  ।  

111. प्रत्येक व्यष्ट्क्तलाई आधारभतु स्तरको खानेपानी तथा सरसर्ाइको पि चँ पयुािउन  एक िर एकधारा पणुि सरसर्ाइ 

िाम्रो अष्ट्भभारा अष्ट्भयानलाइ लगाष्ट्ि बढाइनेछ । पाष्ट्लका र समदुायको सिलगानीमा खानेपानी आयोिना एिम 

मित्िपुणि सािििष्ट्नक स्थलमा सािििष्ट्नक शौचालय ष्ट्नमािण गने नीष्ट्त ष्ट्लइनेछ । 

112. पाष्ट्लका ष्ट्भि सस्भाव्यताको आधारमा खानेपानीमा स्रो संरिण भषु्ट्मगत िल  व्यिस्थापन तथा पनुभरण कायिक्रम 

सञ्चालन गररने छ । सखु्खाग्रस्त िेि लष्ट्ित गरी खानेपानी आपषू्ट्ति सम्बन्द्धी ष्ट्िशरे् कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ 

।  

113. ष्ट्निी िेिको साझदेारीमा नमनुा पयिटकीय गन्तव्य स्थलिरूको पष्ट्िचान गरी सञ्चालन तथा  व्यिस्थापन गररनेछ। 

निीन पयिटकीय गन्तव्यिरूको गरुुयोिना तयार गरी पयिटकीय पिूािधारिरूको ष्ट्नमािणमा िोि ष्ट्दइनेछ । 

114. पयिटन िेिबाट प्राप्त ि ने लाभलाई ग्रामीण तिसम्म पयािउन िोमस्टेलाई एक प्रमख ुमाध्यमको रूपमा ष्ट्िकास गररनेछ 

। यसका लाष्ट्ग िमता ष्ट्िकास ताष्ट्लम सञ्चालन गररनेछ । 

115. परुाताष्ट्विक एिम मौष्ट्लक, िातीय, धाष्ट्मिक , सांस्कृष्ट्तक लगायतका सम्पदािरू, गषु्ट्ठिरु र िातीय संस्थािरूको 

संरिण, सम्िद्धिन र अष्ट्भलेखीकरण गररनेछ । परम्परागत, मौष्ट्लक कला र लोक संगीत,नतृ्य, नाट्य, सामाष्ट्िक, 

प्रदशिनकारी लोककलािरूको अष्ट्भलेखीकरण, संरिण, अनसुन्धान र ष्ट्िकास गने नीष्ट्त ष्ट्लइनेछ । 

116. पाष्ट्लका ष्ट्भिका लोपोन्मखु  तथा ष्ट्समान्तकृत  िाष्ट्त, समदाुयको भार्ा, साष्ट्ित्य लोकोष्ट्क्तलाई ष्ट्लष्ट्पपबद्ध, 

अष्ट्भलेखीकरण, अध्ययन, अनसुन्धान, संरिण, सम्िद्धिन एिम ्ष्ट्िकासका लाष्ट्ग संि संस्थािरू सँग समन्िय र 

सिकायि गरी प्रिद्धिन गने नीष्ट्त ष्ट्लइनेछ । 
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117. काष्ट्लन्चोक मष्ट्न्दर िेिको पयिटन ष्ट्िकासका ष्ट्नष्ट्म्त संष्ट्िय  र प्रदशे सरकार संग ष्ट्बशरे् पिल गरेर बिृत्तर 

काष्ट्लन्चोक िेि ष्ट्बकास सष्ट्मष्ट्त गठन गद ैसंष्ट्िय र प्रदशे सरकार समतेको लगानीमा काष्ट्लन्चोक पयिटन ष्ट्िकास 

कायिक्रम लाग ुगनि पिल गररनेछ । यो िेिको संरिणमा ष्ट्िशेर् िोि ष्ट्दईनेछ । 

118. गाउँपाष्ट्लका भरर छररएर रिकेा ष्ट्िष्ट्भन्न िातिाती,भार्ा, धमि,समदुाय लगायतको परम्परागत संस्कृष्ट्त 

चािपिि,भरे्भरु्ा,भार्ा,पञ्चेबािा,बालन,सेलो आष्ट्द िगनेाि र प्रिद्धिन गनि गाउँपाष्ट्लकाले ष्ट्िशरे् लगानी गनेछ । 

119. आन्तररक र बाह्य पयिटक ष्ट्भत्र्याउन व्यििाररक पयिटन ष्ट्नष्ट्त ष्ट्नमािण गररनेछ । 

120. काष्ट्लन्चोक मष्ट्न्दरलाई मलुकुकै प्रमखु धाष्ट्मिक गन्तव्य बनाईनेछ । यिाँ पगु्ने सिकलाई कालोपिे सष्ट्ितको सषु्ट्िधा 

सम्पन्न बनाउन संष्ट्िय तथा प्रदशे सरकार संगको  पिलमा बिटे व्यिस्था गररनेछ । गाउँपाष्ट्लका ष्ट्भिका 

ऐष्ट्तिाष्ट्सक तथा परुाताष्ट्त्िक मठ, मष्ट्न्दर, धारा, ष्ट्िष्ट्ट, टुटेपानी, माने, गमु्बा, पाटी, पौिा लगायत मित्िपुणि 

स्थलिरुको खोि तथा अनसुन्धान गरी पयिटकलाई आकष्ट्र्ित गररनेछ । 

121. लाष्ट्पलाङ,लाष्ट्मिाँिा र बाबरेको माष्ट्थल्लो िेिमा प्रस्ताष्ट्ित संस्कृत ग्रामको ष्ट्नमािण कायिलाई तत्कालै अष्ट्ि 

बढाईनेछ । 

122. थामी समदुायको परम्परागत कला संस्कृष्ट्तको संरिण गद ैष्ट्नमािणाष्ट्धन थामी संग्रािलयलाई व्यिष्ट्स्थत गरी पयिटन 

आकर्िणको केन्र बनाईनेछ । 

123. ऐष्ट्तिाष्ट्सक मित्िको चौिारालाई पयिटष्ट्कय िेिका रुपमा ष्ट्िकास गररनेछ । 

124. पयिटष्ट्कय मित्िका िेिलाई स्तररय सिक संिालले िोष्ट्िनेछ । आिश्यकता अनसुार पैदलमागि ष्ट्नमािण गररनेछ  

125. ष्ट्िष्ट्भन्न िातिाष्ट्तको धमि‚ सँस्कृष्ट्त‚ कलाको संरिण‚ संम्बद्धिन, ष्ट्िकास गनिको लाष्ट्ग भलेा मिोत्सि कायिक्रम 

सञ्चालनमा प्रोत्सािन गररनेछ । 

126. समािमा रिकेा ष्ट्िकृष्ट्त, कुसंस्कृष्ट्त र ष्ट्िसङ्गष्ट्तको अन्तय गरी ससंुस्कृष्ट्त र सभ्य समािको ष्ट्नमािणमा िोि ष्ट्दइनेछ 

। 

127. यस गाउँपाष्ट्लका अन्तगित रिकेा मष्ट्न्दर तथा पोखरी एिमं ्तालको सदुृढीकरण एिम ्सौन्दयीकरण गरी आन्तररक 

तथा बाह्य पयिटकको लाष्ट्ग पयिटकीय केन्र स्थापना गद ैलष्ट्गनेछ । 

128. गाउँपाष्ट्लकाष्ट्भि ष्ट्िष्ट्भन्न पदमागििरुको ष्ट्नमािणलाई ष्ट्नरन्तरता ष्ट्दइनेछ । 

129. कुरी बिारलाई व्यिष्ट्स्थत गरी भषू्ट्म संरिण नीष्ट्त अिलम्िन गरी करको दायरामा ल्याइ आयआििन बढाई 

सम्बष्ट्न्धत िेिको पयिटन प्रििद्धनमा लगानी गररनेछ । 



 

13 

130. शङ्ंकर पाकि  मष्ट्न्दर र भकुम्प पाकि लाई काष्ट्लञ्चोक गाउँपाष्ट्लकाको मित्िपणूि योिनामा ष्ट्िकास गरी राष्ट्रिय 

पयिटकीय आकर्िण केन्रको रुपमा ष्ट्िकास गद ैलष्ट्गनेछ ।  

131. लैङ्ष्ट्गक ष्ट्िसंा ष्ट्िरुद्ध शनु्य सिनष्ट्शलताको ष्ट्नष्ट्त अिलम्बन गररने छ । कायिस्थलमा ि ने यौनिन्य दवु्यिििार 

लगाएतका लैष्ट्ग्ङक ष्ट्िसंाबाट ष्ट्पष्ट्ित तथा प्रभाष्ट्ितिरुको लाष्ट्ग उदार राित मनसामाष्ट्िक परामशि सेिा र 

पनुस्थापना लगायतका सामाष्ट्िक सरुिाका कायिक्रम संचालन गररने छ ।  

132. लोपउन्मखु तथा ष्ट्समान्तकृत समदुाय र उपाङगता भएका दष्ट्लत एकल मष्ट्िला सामाष्ट्िक  र आष्ट्थिक 

सशक्तीकरणका लाष्ट्ग ष्ट्सप पुँिी र प्रष्ट्िष्ट्ध उपलब्ध गराइने छ । 

133. िीिनस्तर सधुारकालाष्ट्ग गाउँपाष्ट्लकामा  बसोबास गने ष्ट्िपन्न दष्ट्लत समदाुयको िीिनस्तर सधाुरका लाष्ट्ग  

ष्ट्िशेर् कायाक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

134. सामाष्ट्िक, िातीय ष्ट्िभदे,  बालबाष्ट्लका तथा यिुालाई लष्ट्ित गरी लागऔुर्ध दवु्यिसन, कायिस्थलमा ि ने िरेलु 

ष्ट्िसंा, यौष्ट्नक तथा लैष्ट्ग्ङक ष्ट्िसंा, कुररष्ट्त, बाल ष्ट्ििाि, मानि बेचष्ट्िखन र ष्ट्िद्यतुीय अपराध ष्ट्िरुद्ध सचेतना, 

दवु्यिििार, यौनिन्य  िरेल ुष्ट्िसंा लगायतका कुररष्ट्तिरु न्यनुीकरण गनि सचेतना अष्ट्भयान संचालन गररनेछ । 

135. छुिाछुतमकु्त समािको अिधारणालाई साथिक िनाउन समदुाय तिसम्म अन्तरिलुन लगायतका कायिक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । िातीय भेदभाि, छुिाछुत सामाष्ट्िक अपराध िस्ता प्रिषृ्ट्त्तिरुलाई दण्िनीय बनाइनेछ । 

136. यौष्ट्नक लैष्ट्गकं अल्पसंख्यकिरुको मलूप्रिािीकरणका लाष्ट्ग िमता अष्ट्भिषृ्ट्द्ध र आय आििनमा सिकायि गने 

कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

137. एकल मष्ट्िलािरुको सीप ष्ट्िकास र आय आििन िमता ष्ट्िकास तथा आयआििन गने कायिक्रम संचालन गनि 

प्राथष्ट्मकता ष्ट्दइनेछ। 

138. लष्ट्ित िगि मष्ट्िला नेततृ्ि ष्ट्िकास र सशष्ट्क्तकरणका लाष्ट्ग िमता ष्ट्िकास कायिक्रम तथा आय आििनका लाष्ट्ग 

सीप ष्ट्िकास कायिक्रमिरु कायािन्ियन गररनेछ । 

139. मष्ट्िलािरुको लाष्ट्ग व्यटुीपालिर, िोष्ट्ियारी, दनुा-टपरी ष्ट्नमािण, िोको िालो ष्ट्नमािण, ड्राइष्ट्भङ, मोिाइल, 

ष्ट्सलाईकटाई ताष्ट्लम, मन्टेश्वरी ताष्ट्लम, टेष्ट्लष्ट्भिन, मषे्ट्शनरी औिार, अचार, लयाण्िी बनाउने िस्ता ताष्ट्लमको 

व्यिस्था गररनेछ । 

140. ज्येष्ठ नागररकिरुको उच्च रक्तचाप, लयान्सर, मधमुिे, आङ खस्ने िस्ता स्िास््य परीिण ष्ट्शष्ट्िर र सिायता सामग्री 

ष्ट्ितरण कायिक्रमिरु िेिगत रुपमा संचालन गररनेछ। स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगको लाष्ट्ग सीप ष्ट्िकास सम्बष्ट्न्ध 

ष्ट्िष्ट्भन्न ताष्ट्लमको आयोिना गररनेछ । 
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141. गाउँपाष्ट्लकाको पष्ट्िचान ष्ट्दने, रोिगारी र स्िरोिगाररता सिृना गने, स्थानीय श्रोत साधनको अष्ट्धकतम प्रयोग गने  

गराउने कायिक्रमलाई प्राथष्ट्मकता ष्ट्दइनेछ । 

142. परम्परागत पेशा, सीप र प्रष्ट्िष्ट्धमा आधाररत व्यिसायलाई समािशेीकरण र आधषु्ट्नकीकरण गनि प्रोत्सािन गररनेछ 

। 

143. पाष्ट्लकाष्ट्भि िजै्ञाष्ट्नक िन व्यिस्थापनमा िोि ष्ट्ददै िन पैदािारको व्यिस्थापन, संरिण, प्रिद्धिन र ष्ट्िकासाारा 

ििृत रोिगारी सिृना गररनेछ । स्थानीय स्तरको और्ष्ट्धिन्य ििीबटुीको उत्पादन, प्रशोधन, भण्िारण र ष्ट्नकासीमा 

ष्ट्िशेर् िोि ष्ट्दईनेछ । आिश्यकता अनसुार लोपोन्मखु िष्ट्िबटुीलाई संरिणको लाष्ट्ग प्रष्ट्तबन्ध गररनेछ । 

144. समदाुयमा आधाररत िन व्यिस्थापन समिूको संस्थागत ष्ट्िकासमा िोि ष्ट्दइनेछ । साथै िन उद्यमको ष्ट्िकास तथा 

प्रिद्धिनका लाष्ट्ग सीप तथा प्रष्ट्िष्ट्ध िस्तान्तरण सम्बष्ट्न्ध कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ साथै सामदुाष्ट्यक िनको 

अनगुमन गरी प्रभािकारी व्यिस्थापन गररनेछ । 

145. स्थानीय िलिाय ु अनकुुलन कायियोिनाको आधारमा िलिाय ु पररितिनको िोष्ट्खम न्यनुीकरणका लाष्ट्ग 

कायिक्रमिरू सञ्चालन गररनेछ । समदाुयको उत्थानशीलता ष्ट्िकासका साथै पिूािधार ष्ट्िकासलाई िातािरण मिैी 

बनाइनेछ । 

146. ष्ट्िपद िोष्ट्खम न्यनुीकरणको लाष्ट्ग िमता ष्ट्िकास कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। पाष्ट्लका गोदाम िरमा ष्ट्िपद उद्धार 

एिम ंराित सामग्रीको पयािप्त मौज्दातको व्यिस्था गररनेछ । 

147. सङ्िीय सरकार, प्रदशे सरकार र गाउँपाष्ट्लकाको सिकायिमा ष्ट्िपद उत्थानशील समाि ष्ट्नमािणमा िोि ष्ट्दइनेछ। 

ष्ट्िपद ्प्रभाष्ट्ितिरूको लाष्ट्ग ष्ट्निी आिास पनुष्ट्नमाािण तथा पनसु्थाापना कायिलाई ष्ट्नरन्तरता ष्ट्दइनेछ । 

148. यस गाउँपाष्ट्लकामा रिकेो आकष्ट्स्मक ष्ट्िपद व्यिस्थापन कोर्को रकमलाई िषृ्ट्द्ध  गररनेछ । 

149. ष्ट्िपद पिूि तयारी तथा प्रष्ट्तकायि योिना र िोष्ट्खम न्यनुीकरण सम्िन्धी ताष्ट्लम तथा औिारको व्यिस्था गररनेछ ।  

150. ष्ट्िपद िोष्ट्खम न्यनुीकरणका लाष्ट्ग पिूि सचूना प्रणाली सम्िन्धी कायिक्रम तिुिमा र कायािन्ियन गररनेछ । 

151. गाउँपाष्ट्लकाष्ट्भिका सबै कायािलयबाट सञ्चालन ि ने सेिालाई चसु्त, दरुुस्त, रुत र सरलीकृत गद ैलष्ट्गनेछ । 

152. गाउँपाष्ट्लकाको शाष्ट्न्त सवु्यिस्था कायम गनि पाष्ट्लका गाउँ प्रिरीको अिधारणालाई अगाष्ट्ि ल्याइनेछ साथै एक 

प्रिरी ष्ट्िट स्थापना गरी पररचालन गररनेछ । 

153. प्रष्ट्िष्ट्धमिैी गाउँपाष्ट्लकाको रुपमा पष्ट्िचान गराउन ष्ट्िष्ट्िटल गाउँपाष्ट्लकाको रुपमा ष्ट्िकास गररनेछ । 

154. सचूनामा पि चँ िषृ्ट्द्ध गनि गाउँपाष्ट्लकामा िनप्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धिरु र कमिचारीिरुलाई सचूना प्रष्ट्िष्ट्धसँग सम्बष्ट्न्धत ताष्ट्लम 

अष्ट्भमखुीकरण कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । गाउँपाष्ट्लकाको सचूना केन्रलाई थप व्यिष्ट्स्थत र सदुृढ बनाइनेछ । 
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गाउँपाष्ट्लकाको भौगोष्ट्लक सचूना प्रणाली अद्यािष्ट्धक गद ै योिना तिुिमाऽ रािश्व पररचालन र योिना 

कायािन्ियनमा ल्याइनेछ । 

155. सेिाग्रािी नागररकिरुको गनुासो व्यिस्थापन गनि गनुासो अष्ट्धकारी तोकी गनुासो व्यिस्थापनलाई थप व्यिष्ट्स्थत 

िनाइनेछ । 

156. स्थानीय रेष्ट्ियोिरु, अनलाईन, पिपष्ट्िकािरुसंग सम्झौता गरी पाष्ट्लकाका सम्पणूि गष्ट्तष्ट्िष्ट्ध िनतामा परु् याउन 

रेष्ट्ियो कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

157. गाउँपाष्ट्लका कायािलयमा आन्तररक सञ्चार सदुृढ गनि इन्टरकम टेष्ट्लर्ोन प्रणालीलाई ििान गररनेछ । 

गाउँपाष्ट्लकाको कायि प्रणालीलाई सरुष्ट्ितऽ पारदशी र थप व्यिष्ट्स्थत िनाउन ििा कायािलयिरुमा समते क्रमश 

ष्ट्िष्ट्िटल प्रष्ट्िष्ट्ध ििान गररनेछ । 

158. व्यष्ट्क्तगत िटना दताि तथा सामाष्ट्िक सरुिाको प्रभािकाररता कायम गनि ष्ट्िष्ट्भन्न ष्ट्कष्ट्समका िनचेतनामलुक 

कायिक्रमिरू गररने नीष्ट्त ल्याइनेछ । 

159. सामाष्ट्िक सरुिा प्रणालीलाई व्यिष्ट्स्थत बनाउनको लाष्ट्ग ििामा दताि ष्ट्शष्ट्िर सञ्चालनलाई ष्ट्नरन्तरता ष्ट्ददँ ै

बैंष्ट्कङ्ग प्रणालीबाट भकु्तानी ि ने व्यिस्था ष्ट्मलाईनेछ । 

160. गाउँपाष्ट्लकाको कायािलयबाट भए गरेका ष्ट्क्रयाकलापिरुको साप्ताष्ट्िक रुपमा कायािलयको िभेसाइट तथा संचार 

माध्यमबाट सािििष्ट्नक गररनेछ । 

161. गाउँपाष्ट्लकाको ष्ट्िष्ट्िटल प्रोर्ाइलको ष्ट्नमािण गररनेछ । 

162. सािििष्ट्नक खररद ऐन, २०६३ तथा ष्ट्नयमािली, २०६४ एिमं ् प्रदशे सािििष्ट्नक खररद ष्ट्नयमािली, २०७६ 

बमोष्ट्िम खररद प्रकृयालाई एकद्धार प्रणाली अपनाइ सािििष्ट्नक खचिमा ष्ट्मतव्ययीता अपनाइनेछ । 

163. सशुासन पारदष्ट्शिता र ििार्दषे्ट्ितामा अष्ट्भिषृ्ट्द्ध गराउन गाउँपाष्ट्लकाले ष्ट्लएको समग्र नीष्ट्त र संचाष्ट्लत कायिक्रम 

आयोिनाले पारेको सामाष्ट्िक प्रभािको लेखािोखा गने गरी सामाष्ट्िक परीिण र सि ैआयोिना कायिक्रमिरुमा 

सािििष्ट्नक परीिण र ििा िेिगत रुपमा सािििष्ट्नक सनुुिाई कायिक्रम सम्पन्न गररनेछ। 

164. गाउँपाष्ट्लकाको संस्थागत ष्ट्िकास, तथा सशुासन, ििार्देष्ट्िता तथा पारदशीता कायम गनि आिश्यकतानसुार 

गाउँपाष्ट्लकाको ऐन, ष्ट्नयमिरु, कायिष्ट्िष्ट्धिरु, ष्ट्नदषे्ट्शकािरु तिुिमा तथा संसोधन गरी कायािन्ियनमा ल्याइनेछ । 

सेिा प्रिािमा सचूना प्रष्ट्िष्ट्धको प्रयोग िढाउँद ैलष्ट्गनेछ । 
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165. िनप्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध तथा कमिचारीिरूको आचारसंष्ट्िताको कायािन्ियनलाई प्रभािकारी बनाइनेछ । स्थानीय तिबाट प्रदान 

गररने सेिाको गणुस्तरमा सधुार गद ैप्रष्ट्क्रया सरलीकृत गने र सेिामा सििसाधारण िनताको पि चँ अष्ट्भिषृ्ट्द्ध गने 

नीष्ट्त ष्ट्लइनेछ । 

166. प्रचष्ट्लत काननू बमोष्ट्िम ििा कायािलयबाट सम्पादन गररने सबै ष्ट्कष्ट्समका सेिािरुलाई ष्ट्िकेन्रीकरण सेिा 

सञ्चालन गने र ष्ट्िकेन्रीकरण सेिा सञ्चालनको नीष्ट्तलाई प्रभािकारी र व्यििाररक बनाइनेछ । 

167. काष्ट्लञ्चोक गाउँपाष्ट्लकालाई  भ्रष्टचारमा शनु्य सिनशीलताको नीष्ट्तलाई ष्ट्नरन्तरता ष्ट्दइनेछ । 

168. कायि दिता, ष्ट्नयमीतता, ििार्दषे्ट्िताका आधारमा ष्ट्निामती परुस्कार तथा दण्िको व्यिस्था गरी कमिचारीिरुको 

प्रोत्सािन कायिक्रम ल्याइनेछ ।  

169. िर दलैोमा सेिा प्रिाि गनि र असारे ष्ट्िकासलाई दरुुत्सािन गनि ष्ट्िकास ष्ट्शष्ट्िरलाइ ष्ट्नरन्तरता ष्ट्दइनेछ । 

170. न्याय सम्पादन कायिलाई अझ व्यिष्ट्स्थत, ष्ट्िश्वसनीय र प्रभािकारी बनाउन एक इिलासको ष्ट्नमािण गररनेछ । 

171. पाष्ट्लकामा सषू्ट्चकृत भएका मेलष्ट्मलापकताििरुको सष्ट्क्रयताका आधारमा परुस्कारको व्यिस्था गररनेछ । ष्ट्नरकृय 

मलेष्ट्मलापकताििाट िटाई नयाँ मलेष्ट्मलापकतािको छनौट तथा िमता ष्ट्िकास गररनेछ । 

172. न्याय ष्ट्नरुपणलाई व्यिष्ट्स्थत गनि िमता ष्ट्िकासका कायिक्रमिरु सञ्चालन गररनेछ ।  

173. न्याय िेिका सचूनालाई व्यापक र सििसाधारणको पि चँमा परु् याउनका लाष्ट्ग ििाका ष्ट्िष्ट्भन्न स्थानमा िोष्ट्िङ्ग 

िोिि राष्ट्खने व्यिस्था गररनेछ ।  

174. स्थानीय समदुायका िनतालाई ष्ट्िष्ट्भन्न सचूना , मनोरञ्िन र उपयोगी सीप तथा ज्ञान प्रिाि गनिका लाष्ट्ग 

ष्ट्िल्लाबाट प्रसाररत एर्.एम. रेष्ट्ियोलाई मित्िपूणि माध्यमका रुपमा उपयोग गनेछ । 

175. गाउँपाष्ट्लका स्तरमा रेष्ट्ियो, पिपष्ट्िका, अनलाइन न्यिुपोटिल िस्ता सञ्चार माध्यम सञ्चालन गनि प्रेररत गररनेछ 

। त्यसरी पाष्ट्लका स्तरबाट सञ्चाष्ट्लत ि ने सञ्चार माध्यमको ष्ट्टकाउ र सञ्चालनका ष्ट्नम्ती गाउँपाष्ट्लकाले लगानी 

सष्ट्ित सिकायि गनेछ । 

176. दोलखा ष्ट्िल्लाबाट प्रकाष्ट्शत तथा प्रसाररत रेष्ट्ियो, अनलाईन न्यिुपोटिल, पि पष्ट्िका लगायत अन्य प्रकाशन 

तथा प्रसारण माध्यम सञ्चार माध्यमिरुको िमता ष्ट्िकासमा आबस्यक सियोग गररनेछ । ष्ट्िल्लाका पिकारिरुको 

िमता अष्ट्भिषृ्ट्द्ध गनि िरेक िर्ि लेखनितृ्ती ताष्ट्लम िस्ता कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

177. गाउँपाष्ट्लका भररका ष्ट्िद्यालय, स्िास््यचौकी, ििा कायािलय, सामदुाष्ट्यक भिन लगायतका नागररकको पि चँ 

रिने गरी फ्री िाईर्ाईको व्यिस्था गररनेछ । 
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178. नेपाल सरकार ष्ट्निी िेि र गाउँपाष्ट्लकाको साझदेारीमा अष्ट्प्टकल र्ाइिर तथा टेष्ट्लर्ोन टािरको ष्ट्िस्तार  गररनेछ 

। 

179. काष्ट्लञ्चोक गाउँपाष्ट्लकालाई ष्ट्िष्ट्िटल पाष्ट्लकाको रूपमा ष्ट्िकास गनि सबै िेिमा सचूना प्रष्ट्िष्ट्धलाई ष्ट्िस्तार 

गरी सचूना प्रष्ट्िष्ट्धमा आधाररत व्याििाररक योिना र रणनीष्ट्त बनाउने नीष्ट्त ष्ट्लइनेछ । 

180. सञ्चारकमीिरूको िकष्ट्ितको लाष्ट्ग ष्ट्िशेर् कायिक्रमिरू सञ्चालन गररनेछ । 

181. सािििष्ट्नक खचिलाई नष्ट्तिामखुी बनाउन  िेिगत तथा भौगोष्ट्लक सन्तलुन समते ि नेगरी ष्ट्िष्ट्नयोिन कुशलता 

अष्ट्भबषृ्ट्द्ध गररनेछ । प्रष्ट्तर्ल दरको आधारमा आयोिनाको प्राथष्ट्मकीकरण गद ै सािििष्ट्नक खचिमा गणसु्तर 

अष्ट्भबषृ्ट्द्ध गररनेछ । बिटे अनुशासन कायम राख्द ैखचि व्यिस्थापनमा ष्ट्िम्मिेार पदाष्ट्धकारीलाई नष्ट्तिा प्रष्ट्त थप 

उत्तरदायी बनाइनछे । 

182. ष्ट्नमािणाधीन र अधरुा आयोिना तथा कायिक्रमिरूलाई पणूिता ष्ट्दनेगरी बिटे ष्ट्िष्ट्नयोिन गने व्यिस्था ष्ट्मलाइनेछ 

। पिूितयारी नभएका आयोिना तथा कायिक्रममा बिटे छुट्याउने कायिलाई ष्ट्नरूत्साष्ट्ित गररनेछ । आयोिना बैंक 

सचूना प्रणाली र मध्यमकालीन खचि संरचना सचूना प्रणालीलाई  कायािन्ियनमा ल्याइनेछ । 

183. भ्रष्टाचार ष्ट्िरुद्ध शनू्य सिनशीलताको नीष्ट्न ष्ट्लइनेछ । पाष्ट्लकाबाट ि ने सेिा प्रिािलाई उच्चतम प्रष्ट्िष्ट्धको प्रयोग 

मार्ि त थप सििसलुभ, गणुस्तरीय र पारदशी बनाइनेछ । 

184. काष्ट्लञ्चोक गाउँपाष्ट्लकाको लाष्ट्ग आिश्यक िनशष्ट्क्तको माग र आपषू्ट्ति बीच सन्तलुन कायम गनि अध्ययन 

अनसुन्धन कायिलाई  प्राथष्ट्मकता ष्ट्दइनेछ । 

185. पाष्ट्लका र ििामा ष्ट्निािष्ट्चत िनप्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध र कमिचारीको िमता अष्ट्भबषृ्ट्द्ध, नेततृ्ि ष्ट्िकास र ष्ट्िर्यगत ज्ञानमा 

बढोत्तरी गद ैस्िच्छ, सिम, ष्ट्नरपि, सेिामलूक र व्यिसायीक िनशष्ट्क्त ष्ट्नमािणमा िोि ष्ट्दइनेछ । 

186. पाष्ट्लका र ििाका नाममा रिकेा सम्पणूि िग्गा िष्ट्मन, भिन, सिारी साधन लगायतका भौष्ट्तक सम्पष्ट्त्तको एकीकृत 

ष्ट्ििरण तयार गररनेछ । 

187. पाष्ट्लका ष्ट्भिका बाँझो िष्ट्मनलाई पष्ट्िचान गरी सामदुाष्ट्यक खतेीलाई प्रोत्सािन गररने छ । 

188. पाष्ट्लका बाट अनदुान ष्ट्लई दरुुपयोग गनेलाई आगामी कायिक्रम तथा योिनामा अनदुान प्रदान गररने छैन । 

189. पाष्ट्लका ष्ट्भिका िरेक ििामा ३०० सीट िमताको सभािल ष्ट्नमािण गररनेछ । 

190. गाउँपाष्ट्लका ष्ट्भिका लि ुिलष्ट्िद्यतुको त्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसको अिस्था अध्ययन गरी गाउँपाष्ट्लकाबाट 

संचालन गररनेछ । 
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अन्त्यमा, यस काष्ट्लञ्चोक गाउँपाष्ट्लका, गाउँ-कायिपाष्ट्लका कायािलयले आ.ि. ०७९/८० को लाष्ट्ग तय गररएका नीष्ट्त 

तथा कायिक्रम अनरुुप सेिा प्रिािलाई चसु्त र दरुुस्त बनाउन, सािििष्ट्नक पारदष्ट्शिता कायम गनि ष्ट्िम्मिेार पदाष्ट्धकारी, 

रािनीष्ट्तक दल, गाउँिासी र रारिसेिक कमिचारीलाई िाष्ट्दिक अनरुोध गदिछु । 

कुल बिादरु बढुाथोकी 

उपाध्यि 

काष्ट्लञ्चोक गाउँपाष्ट्लका 


