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आ.व. ०७७/७८ को नीलि िथा कार्यक्रम 





छत्रकोट गाउँपालिका 
गलु्मी 

आ.व. ०७७/७८ को नीलि िथा कार्यक्रम 
सम्पूर्य सभा सदस्र्हरु, 

१. ववश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा मानव जगिमा त्रास लसजयना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमर्को जवटि 
अवस्थामा आठौ गाउँसभामा उपस्स्थि भएका छौं ।  

२. र्स घलिमा संघीर् िोकिास्रत्रक गर्िरत्रात्मक शासन व्र्वस्था स्थापनाका िालग आफ्नो प्रार् उत्सगय 
गने सम्पूर्य शवहदहरु प्रलि सम्मान गदै भावपूर्य श्रद्दारजिी टक्र्र्ाउँछु, सम्पूर्य अग्रजहरु प्रलि सम्मान व्र्क्त 
गदयछु । 

३. स्थानीर् िह स्थापना पश्चािका िीनवटा नीलि िथा कार्यक्रमहरुको सफि कार्ायरवर्नबाट आम 
नागररकको आवश्र्किाहरुको पररपूलिय गनय िथा वास्िवमै जनिाको नस्जकको सरकारको अनभुिुी ददिाउन 
सफि भएका छौं । नागररक आवश्र्किा पररपलुियका िालग स्थानीर् सरकारको महत्व रहेको र्थाथयिािाई 
व्र्वहारबाट पषु्टी गनय सक्षम भएका छौं ।  

४. कृवि,स्शक्षा,स्वास््र्,पवुायधार-समदृ्ध जनिा हाम्रो प्रलिवद्धिा पररकल्पना साथ प्रथम देस्ि आठौं गाउँसभा 
सम्म आइपगु्दा पाररि नीलि र कार्यक्रम कार्ायरवर्न गदाय छत्रकोट गाउँपालिकाका सबै जन प्रलिलनलधहरु, 
कमयचारी र छत्रकोट वासी सम्पूर्य जनिाहरु र सरोकारवािा सबैबाट प्राप्त पूर्य सहर्ोग र ित्परिाका िालग 
सम्पूर्य प्रलि सम्मान व्र्क्त गदयछु । 

५. आ.व. ०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७ मा प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रम र कार्ायरवर्नबाट प्राप्त  
पररर्ाम समेििाई हेदाय छत्रकोटवासी बीच गरेको प्रलिवद्धिािाई परुा गनय हामीिे गदै आएको प्रर्त्न सम्पूर्य 
छत्रकोटवासीिे अनभुलूि गनुय भएको छ भने्न महसूस गरेको छु।   

६. एलिहालसक प्रमार्हरुका आधारमा लिपिेुक, कािापानी र लिस्म्पर्ाधरुा समेटेर नेपािको नक्सा जारी 
गरेकोमा नेपाि सरकार प्रलि धरर्वाद व्र्क्त गदयछु ।  

७. ववकासिाई सहजीकरर् गनय िथा नागररक अपेक्षािाई सहज ढंगबाट परुा गनय गठन गररएका २८ 
वटै व्िकहरुिाई संस्थागि रुपमा ववकास गदै िलगनेछ ।    

८. हामीिे नेितृ्व गरेको र्स अवधीमा काठका पोिहरु मकु्त गाउँपालिका आजै र्स सभाबाट घोिर्ा 
गदयछु । ठुिा िानेपानी र्ोजनाहरु सञ्चािन गरी घरघरमा िानेपानी परु्ायउने हाम्रो िक्ष्र् परुा हुँदैछ। विा 
कार्ायिर्हरुसम्म पगु्ने सिकिाई ८ लमटरको मापदण्ि बमोस्जम ववस्िार गने कार्य अस्रिम चरर्मा पगेुको छ 
। ववद्यािर्का भवनहरुको लनमायर् कार्य धमाधम भैरहेका छन ्।  

९. ४५६ जना व्र्वसावर्क कृिक िर्ार गने कार्य अगािी बढाइएको छ । कृवि िथा पशपुािनमा 
प्राववधक सहर्ोग, औजार उपकरर् अनदुान कार्यक्रम, उत्पादनमा आधाररि अनदुान कार्यक्रम िथा दधु 
उत्पादनमा  अनदुान कार्यक्रमिाइ लनररिरिा गरेका छौ साथै र्स विय दधुमा आत्मलनभयर गाउँपालिका घोिर्ा 
गरीने अलभर्ान अगािी बढाइने छ ।  



 

अव म आ.व. ०७७/७८ को नीलि िथा कार्यक्रम र्स आठौ सभामा प्रस्ििु गदयछु । 

वविर्क्षते्रगि नीलि िथा कार्यक्रमहरु: 

कोलभि-१९ 

र्स गाउँपालिकामा कोलभि-१९ बाट १ जना व्र्क्तीको मतृ्र् ुभएको प्रलि श्राद्धाञ्जिी व्र्क्त गनय चाहरछौं । 
ववश्वव्र्ापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोलभि-१९ का कारर् हाम्रो गाउँपालिका समेि प्रभाववि बरर्ो 
। र्सको व्र्वस्थापन गनयका िालग नेपािभारि लसमाबाट र्ािार्ािका साधन व्र्वस्थापन गरी क्वारेरटाइनमा 
िाना स्वरं्सेवक सरुक्षाको व्र्वस्था गरी १४ ददन रािी र ७ ददन होम क्वारेरटाइनमा बस्ने व्र्वस्था 
गररएको छ  र आर.लि.टी. िथा वप.लस.आर. परीक्षर् गरी िक्षर् देस्िएकािाई आइसोिेसन कक्षमा राख्न ेर 
आवश्र्किा अनरुुप अरर् अस्पिाि पठाउने कार्य गरररहेका छौं । घरमै वस्नपुने स्स्थलिको कारर् िनावमा 
रहने र्वुाहरुिाई उत्पादनमा जोड्नपुछय भनेर मापदण्ि अनसुारको िािि िर्ार गरी आउनेिाई कागिी, 
सरुििा, कफी िगार्ि मागका आधारमा ववरुवा लनिःशलु्क रुपमा उपिब्ध गराउँदै आएका छौं । र ववपन्न, 
गरीव र असहार्िाई राहि वविरर् कार्य सक्दो रुपमा अगािी बढाएका छौं ।  

प्रधानमरत्री रोजगार कार्यक्रम र ववकास लनमायर् कार्य समेि वाट स्थानीर् स्िरमा रोजगारी केही मात्रामा 
लसजयना गररएको िथा मखु्र्मरत्री ग्रालमर् ववकास कार्यक्रम र गाउँपालिकािे गरेका उत्पादनमा आधारीि 
अनदुान कार्यक्रम जोिी ट्याक्टर, मौरीघार, भकारो सधुार, soil cement, पोिरी लनमायर्, बाख्रा वविरर्,िोर 
सधुार, ववउववजन वविरर् कार्यिे उत्पादन वृवद्ध हनुेमा ववश्वास लिएको छु ।  

कोलभि-१९ लसजयना गरेका ववववध चनुौिीहरुका ववच पररवारका सदस्र्हरु ववच एकैठाउँमा बस्न े अवसर 
सजृना भएकोिे र्स अवस्थािाई स्वरोजगार िथा स्वलनभयर बने्न िफय  उपर्ोग गनय अवसरको रुपमा ग्रहर् गने 
नीलि लिइएका छौं ।  

कोरोना भाइरसका कारर् क्वारेरटाइन होम क्वारेरटाइनमा बसेर संर्मिा देिाउने सबैजना नागररकहरु,ब्िक 
स्िररर् सलमलिहरु, स्वास््र् सेवामा अनवरि िट्न े स्वास््र्कमीहरु, सरुक्षाकमी, सरदेश प्रवाह गने 
सञचारकमी, राजनलैिक पाटी, सामास्जक अलभर्ारिा, नागररक समाज, विा र क्िबस्िरका सलमलि स्वास््र् 
सामाग्री िथा अरर् राहिमा सहर्ोग गने सहर्ोगी दािाहरु िगार्ि सम्पूर्य महानभुावहरु प्रलि म प्रशंसा गदै 
हाददयक आभार एवं धरर्वाद टक्राउँदछु ।  

१. स्वास््र्: 
– छत्रकोट गाउँपालिका लभत्र रहेको प्राथलमक स्वास््र् केरर शृ्रङ्गाको स्िरोन्निी भई १५ शैय्र्ाको 

अस्पिािमा लनमायर्को कार्य प्रारम्भ हनुेछ ।  



– विा नं. ३ को स्वास््र् चौकी भवन लनमायर्को प्रवक्रर्ा अगािी बढाईनेछ ।  
– सामदुावर्क स्वास््र् इकाई बोहा, झेदी, मनभाक, वोिर र नरम गरी ५ स्थानमा भवन बनाईनछे ।  
– सबै स्वास््र्कमीिाई ररफे्रश िालिम व्र्वस्था गदै प्रभावकारी स्वास््र् सेवा जनिामा परु्ायउन संभव 

सबै भएसम्मका उपार् अविम्बन गररनेछ ।  
– कोरोना भाइरस (कोलभि-१९) र संभाववि आकस्स्मक हनु सक्ने स्वास््र्मा प्रलिकूि प्रभाव छाड्न े

सबै प्रकारका रोगबाट संक्रलमि हनु नददन र्ोजनावद्ध प्रकृर्ाहरु अविम्बन गररनेछ ।  
– कोलभि-१९ का कारर् स्वास््र् संस्थामा आएका समस्र्ा र स्वास््र् सम्बरधी प्राि ि्र्ांक र थप 

अध्र्र्न गरी कार्यक्रम चिाइनेछ ।  
– स्वास््र्का कमयचारी एवं सबै  कमयचारीको मनोवि उच्च रहन े गरी िालिम र सेवा सवुवधा बारे 

कामको आधारमा ध्र्ान परु्ायइनेछ ।  
– औिधीको लनर्लमि आपूलिय गररनेछ । 
– गाउँपालिकास्िरमा प्रवद्धयनात्मक, प्रलिकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्थापनात्मक स्वास््र् सेवा सञ्चािन 

गने ववलधको लनररिरिा रहन ेछ । 

– स्वस्थ जीवनशैिी, पोिर्, शारीररक व्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास््र् वृिको पािना, पञ्चकमय िगार्िका 
जनस्वास््र् सेवाको प्रबद्धयन गररनेछ । 

– सलुिय, मददरा र िागू पदाथयजरर् वस्िकुो प्रर्ोगमा लनर्मन गने एवं सचेिना अलभबवृि गनय ववलभन्न 
कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

– स्वास््र् सँस्थाको लनर्मन र अनमुलि प्रदान गररने छ । आकस्स्मक स्वास््र् सेवाको िालग आवश्र्क 
कार्य अगािी बढाइने छ । 

– “असहार् स्वास््र् उपचार सहार्िा कोि”को स्थापना गरीसवकएको छ र र्सिाई लनररिरिा ददइनेछ 
। र्स्िो कोिमा जनुसकैु व्र्स्क्त, सँस्थािे सहर्ोग गने ववद्यमान व्र्वस्था कार्म रहने छ । 

– सगुर र ब्िि प्रसेरका ववरामीिाई िस्क्षि गरी “गाउँपालिका सगुरप्रसेर पवहचान र ररू्नीकरर् 
कार्यक्रम”  िाई लनररिरिा ददइनेछ । 

– पूर्य सँस्थागि सतु्केरी (No Home Delivery) गाउँपालिका बनाउने नीलि र्थावि छ । र्सको िालग 
सवै स्वास््र् सँस्थामा वलथयङ सेरटर स्थापना गरी घरमै सतु्केरी हनुे प्रचिनिाई अरत्र् गदै सँस्थागि 
सतु्केरी हनु े व्र्वस्था लमिाइने छ ।आगामी १ विय लभत्र No Home Delivery गा.पा. घोिर्ा 
गररनेछ । 

– सरुस्क्षि माितृ्व कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा अगािी बढाउन गभयवलि झण्िा एवं पोिर् 
कार्यक्रमको लनररिरिा रहनछे ।  

– स्वास््र् सँस्थाहरुको भौलिक पक्षमा सधुार िथा कमयचारी व्र्वस्थापन गरी सेवा प्रवाहिाई सदुृढ 
पाररनेछ । 



– मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकािाई मालसक प्रोत्साहन रकम (Incentive Money) प्रदान गने कार्यक्रमिे 
लनररिरिा पाउने छ । 

– स्वास््र्कमीको माध्र्मद्वारा ववद्यािर् र समदुार्मा स्वास््र् सरदेश प्रवाह गने व्र्वस्था र्थावि रहने 
छ । 

– गरु्स्िरीर् उपचार सेवा प्रदान गनय क्रमश: स्वास््र् संस्थाहरुमा प्रर्ोगशािा सेवा बढाइने छ।  

– मटुुरोग, मगृौिारोग, क्र्ारसर, दम जस्िा गम्भीर प्रकृलिका रोगको बारे सचेिना कार्यक्रम संचािन 
गररनेछ ।  

– स्वास््र् ववमा िाग ुगररनछे । 

२. कृवि / पशपुािन: 
– र्स विय छत्रकोट गाउँपालिकािाई "वकसानको भरोसाको सरकार" को रुपमा अगािी बढाइनेछ ।  

– "सबै वकसानको घरदैिोमा प्राववलधक सेवा-कृवि उपजमा टेवा" भने्न नारािाई साथयकिा प्रदान गररनेछ 
।  

– "छत्रकोट गाउँपालिकाको पवहचान उँि ुउत्पादन हाम्रो सान" भने्न नारािाई आत्मसाि गदै  प्रत्र्के 
विामा एक उत्पादन एक पवहचान हनुेगरी लनम्न कार्यक्रम ल्र्ाइनछे । 

– विा न १-िरकारी ,विा न २ -वगरँ पािन, विा न ३-भैसी पािन, विा न ४ - भैसी पािन, विा 
न ५ -केरा , विा न ६ – बाख्रा   

– सुन्तला, उखु, कागती, कफी, भुुँइकटहर, केरा लगायतका नगदे बालीहरु उत्पादनमा विशेष जोड 
ददईनेछ ।  

– कोरोना भाइरसका कारण स्िदेश फकेका व्यक्ततहरुलाई लक्षित गरेर कृवष पशुपालन काययक्रम 
राखखनेछ ।  

– घमु्िी प्रर्ोगशािा बाट माटो परीक्षर् गरी पकेट के्षत्रको घोिर्ा कार्यक्रमहरु अगािी बढाइनेछ ।    

– विगतमा खेती गरेको तर बाुँखिएको जग्गाको वििरण तैयार गरी बाुँिो जग्गालाई उत्पादनमा 
लैजाने काययक्रम ल्याईनेछ ।  

– आ.ि. ०७७/०७८ लाई कृवष िषयको रुपमा काययक्रमहरु लक्षित गररनेछ ।  
– अलधकांस नागररकिे कृवि पेशािाई मखु्र् पेशाको रुपमा अंगािेको र्स गाउँपालिकामा परम्परागि र 

लनवायहमूस्ि िेलि प्रर्ािीिाई आधलुनक कृवि प्रर्ािी िफय  उरमूि गदै कृवि उत्पादनमा मात्रात्मक र 
गरु्ात्मक बवृि गरी कृविजरर् उत्पादनको आर्ाििाई रर्नुीकरर् गदै  लनर्ायि बढाई कृिकको आर् 
आजयनमा बवृि गने नीलििाई लनररिरिा प्रदान गररने छ ।   

– कृवि िथा पशपुािन पेशािाई सम्मालनि पेशाको रुपमा ववकास गदै लनस्श्चि मापदण्िको आधारमा 
व्र्वसावर्क वकसानहरुिाई क्रमश:“क”, “ि” र “ग” वगयमा बलगयकरर् गरी र्स विय देस्ि िाग ु
गररनेछ ।  



– उत्कृष्ट वकसान (क वगय) को मापदण्ि परुा गने वकसानिाई “वकसानपेरसन”को व्र्वस्था गररनेछ । 
क्रमश:'क' हररर्ो, 'ि' लनिो र  'ग' पहेिो कािय वकसानिाई ददइनेछ, वकसानको उमेर, उत्पादन 
कार्यमा िाग्ने समर्, उत्कृष्ट बन्न गनुयपने उत्पादन र अरर् मापदण्ि बनाइएको छ। 

– कृवि बीउववजन,  मि र औिलधहरुको आपूलिय र लनर्मन गररनेछ । व्र्ावसावर्क कृिकहरुिाई 
आधलुनक औजारहरु उपिब्ध गराउँदै थप व्र्वस्स्थि गररनेछ ।  

– अगायलनक िेलििाई प्रोत्सावहि गररनेछ । 

– छत्रकोट ५ मा "ढंुगे देउरािी वागवानी" का िालग बजेट ववलनर्ोजन गरी कृिकहरु समिेको 
सहभालगिामा वागवानी संचािन कार्यववलध बनाई वागवानीको कार्य प्रारम्भ गररएको छ र र्सिे 
लनररिरिा पाउनेछ । 

– कृवि र पश ुववमा कार्यक्रम िाग ुगररनेछ । 

– उत्पादनमा आधाररि अनदुानिाई लनररिरिा दददै अनदुान उत्पादन कै आधारमा ददने िफय  जोि 
ददइनेछ। 

– उन्नि जािका पशपुािन गरी कृिकको आर् आजयनमा वृवि गने नीलि लिइने छ । 

– व्र्ावसावर्क पशपुािनको मापदण्ि लनधायरर् गरी उत्प्ररेर्ा, अनदुान र सहजीकरर् गने कार्य प्रारम्भ 
भइसकेको छ ।  

 

३. स्शक्षा 
– गाउँपालिका स्िरमा “गाउँस्शक्षा सलमलि” गठन गरी कार्य प्रारम्भ भईसकेको र एक 

“स्शक्षासल्िाहकार बोिय” समेि गठन गररनेछ। 

– स्शक्षा क्षेत्रको समग्र गरु्स्िरको िीव्र सधुार गदै प्राववलधक स्शक्षािाई ववशेि जोि ददइदै आत्मवोध 
मा.वव. मा प्राववलधक स्शक्षा सचािन भैसकेको र शृ्रङ्गामा प्राववलधक स्शक्षा संचािन प्रकृर्ा अगािी 
बढाइनेछ ।  

–  प्रत्र्ेक माध्र्लमक ववद्यािर्हरुमा पसु्िकािर्को व्र्वस्था प्रारम्भ भएकोमा थप व्र्वस्स्थि गररने छ 
। 

– शैस्क्षक पूवायधार लनमायर् र ममयि सम्भारमा ववशेि ध्र्ान ददइने छ । 

– अङग्रजेी र नेपािी दवैु माध्र्मबाट स्शक्षर् लसकाइको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाउदै जाने नीलि 
िाग ु गरेका छौं साथै लनररिरिा ददइने छ ।  

– ववद्याथीहरु ववच Learning by Doing and Doing by Learning को अवधारर्ा ल्र्ाइनेछ । 

– ववद्यािर्को भौलिक पक्षको सधुारमा ववशिे ध्र्ान दददै आएका छौं । प्रा.वव. िह १२, आधारभिू िह 
१६ र मा.वव िह २० कोठा ररू्निम परु्ायउने गरी कार्यिाई लनररिरिा ददइने छ ।  

– स्शक्षाको गरु्स्िर वृवि र व्र्वस्थापनमा सहर्ोग गनय स्शक्षा प्रलेम, स्शक्षववद, प्राज्ञ, ववश्वववद्यािर्का 
ववद्याथीहरु आददिाई स्वसे्च्छक स्वरं् सेवा गने अवसर प्रदान गररने छ । 



– एक स्शक्षक कक्षा एक शैस्क्षक सामग्रीको अवधारर्ा ल्र्ाइनेछ । 

– गाउँपालिका र ववद्यािर् बीच शैस्क्षक गरु्स्िर अलभववृद्ध एवं भौलिक संरचनागि पक्ष समेिको 
व्र्वस्थापन र लनर्मन गनय गररएको ५१ बुदँाको प्रलिवद्धिािाई व्र्वहारमा िाग ु गने नीलििे 
लनररिरिा पाउनेछ । उक्त बुदँाहरु अद्यावलधक गदै िलगने छ । 

– एक ववद्यािर् एक र्ोगा स्शक्षकको अवधारर्ा अगािी बढाइनेछ ।  

– सीमारिकृि र ववपन्न कुमाि, बोटे, मसु्िम, दलिि, उस्त्पलिि समदुार् र पढाइबाट बस्ञ्चि भएका 
वािवालिकािाई पढाइ िेिाइको िालग थप उपर्कु्त वािावरर् सजृना गररने छ । 

– उत्कृष्ट कार्य गने ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलि, प्रधानध्र्ापक, स्शक्षकहरुको कार्य उत्प्ररेर्ा बढाउन े
कार्य गररने छ । साथै परुस्कार र दण्िको नीलििाई किाइका साथ िाग ुगररने छ । 

– मापदण्ि अनसुार िोवकएको ववद्याथी संख्र्ा नपगेुका ववद्यािर्िाई दगुयमिा समिेको अवस्थािाई ध्र्ान 
परु्ायई गालभने छ। 

– वाि ववकास सहर्ोगी कार्यकिायिाई ददईने पोशाक भत्तािाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

– "स्शक्षा ववकास र्ोजना गलु्मी" कार्ायरवर्नमा जोि ददइनछे । 

– ववपन्न पररवारको प्रलिभावान ववद्याथीिाई छात्रवृलि प्रदान गरी स्वास््र् एवं अरर् प्राववलधक स्शक्षाका 
िालग सहर्ोग गने नीलि लिइनेछ । 

– Child Dedicate and Learning Device मा ववद्याथी केस्ररि गररनेछ ।  

४. िानेपानी िथा सरसफाई 

– गाउँपालिका लभत्रका प्रत्र्के घरका भारसा-भारसामा सफा िानेपानी परु्ायउने कामको लनररिरिा रहन े
छ । 

– र्स गा.पा. लभत्रका ठूिा िा.पा. आर्ोजना हुँगा, पस्ल्िकोट र धरमपानीका पानी िलससकेको र 
दौंघामा अस्रिम चरर्मा पगेुकािे र्सै विय सम्पन्न गररनछे ।  

– "गलु्मी वृहि पस्म्पङ्ग िानेपानी आर्ोजना" (छत्रकोट ५ को परुा र ३ को केवह भाग समेट्ने) 
र्ोजनािाई आगामी विय देस्ि कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइनछे । उपभोक्ताको िफय बाट वेहोररने बजेटको 
व्र्वस्था गररनछे । 

– िानेपानीका र्ोजनाहरु संचािन गदाय आवश्र्किाको आधारमा सहिगानीको नीलि लिइने छ । 

– पानीका महुान र स्रोि संरक्षर्मा ववशिे ध्र्ान ददइँदै सम्पन्न िानेपानी आर्ोजना उपभोक्ता सलमलििाई 
हस्िारिरर् गररनेछ ।  

– मापदण्ि परुा गरेका विाहरुिाई पूर्य सरसफाइर्कु्त विा घोिर्ा गदै अरिि छत्रकोट 
गाउँपालिकािाई परु्य सरसफाईर्कु्त गाउँपालिका बनाइनछे । 

– प्रत्र्ेक घर पररवारिाई आफ्नो फोहर र बिेनी पानीको आफै व्र्वस्थापन गनय उत्प्ररेरि गररने छ । 

 

 



५. लसंचाई 

– "कृविको मूि आधार लसंचाईमा पूवायधार" को अलभर्ानिाई साथयकिा प्रदान गररनेछ ।  

– लसंचाई प्रर्ािीको लनमायर्, संचािन र व्र्वस्थापन गरी उपभोक्ताहरुसंगको सहकार्यमा ममयि संभारको 
व्र्वस्था लमिाइने छ । 

– परम्परागि ढंगिे लसंस्चि भइ आएका जग्गाहरुको कुिाको व्र्वस्थापन गदै नर्ाँ सम्भाव्र् 
र्ोजनाहरुको पवहचान गरी अगालि बवढने छ । 

– लसंचाई के्षत्रका साना मझौिा र वृहि लसंचाई र्ोजनाहरुको बलगयकरर् गरी व्र्वस्थापन गने नीलि 
लिइने छ । 

– ररिी िोिा बाट मनभाक अगाहा लिफ्ट लसंचाई प्रारम्भ गने । 

– िर्जर्ायङ्ग िोिामा बोररङ बाट पानी लनकािी लसंचाई गने प्रर्त्न गररनेछ । 

 

६. सिक, र्ािार्ाि 

– आ.व. २०७६/०७७ िाई सिक विय घोिर्ा गरी सफििापूवयक कार्य सम्पादन गररएको छ, 
िाग्िा-िाग्िामा मोटरबाटो परु्ायउने नीलि र्स विय पूर्यिा प्रदान गररनछे ।   

– गाउँपालिका लभत्र सिकको वलगयकरर्लनम्नानसुार मापदण्िमा लनधायरर् गरी सवकएकोिे र्सै अनसुारका 
सिकहरु लनमायर् गदै िलगन ेछ । 

क) टोि स्िरीर् सिक – ३ मीटर चौिाई 

ि) स्थानीर् सिक  – ४ मीटर चौिाई 

ग) ग्रालमर् सिक   – ५ मीटर चौिाई 

घ) गाउँपालिका स्िरीर् सिक – ६ मीटर चौिाई 

ङ) अरिर गाउँपालिका सिक – ८ मीटर चौिाई 

 

– गाउँकार्यपालिका कार्ायिर्देस्ि सवै विा कार्ायिर् सम्म पगु्ने मोटर बाटोको ग्रिे सधुार िथा 
स्िरोन्नलि कार्य सम्पन्न गररसवकएको छ उक्त सिकहरुिाई क्रमश कािोपते्र गररन ेनीलि लिइने छ 
।  

– छत्रकोट चक्रपथ लनमायर्को िालग बजेट ववलनर्ोजन गरी बोिपत्र आह्वान गररसवकएको छ र ६ लमटर 
चौिाईको मापदण्ि अनसुार ०७७।०७८ मा लनमायर् कार्य प्रारम्भ गररनेछ । 

– दघुयटना ररू्लनकरर् गदै छत्रकोट गाउँपालिकािाई शरुर् दघुयटना के्षत्र बनाइने छ । र्सको िालग 
सिकहरुको सदुृवढकरर् गने, प्राववलधक वहसाविे उपर्कु्त सवारी साधनहरुको संचािन गने र 
व्र्वसार्ी, चािक िथा सहचािकिाई आवश्र्क अलभमसु्िकरर् गररन ेछ र ट्रावफक लनर्म सम्बरधी 
होिीङ बोियहरु रास्िनेछ । 

 

 



७. सेवा प्रवाह 

– "स्थानीय नागरिकको खुसी नै हाम्रो सन्तुष्टी" भन्ने नारालाई आत्मसाथ गररनेछ ।  

– "भ्रष्टाचारमा शरुर् सहनशीििा" को नीलि अबिम्बन गररनेछ । 

– पारदस्शयिा, जवाफदेवहिा, सहभालगिा र कानूनको शासन जस्िा सशुासनका आधार स्िम्भहरुको 
आधारमा सेवा प्रवाहको प्रवरध लमिाइने छ । 

– नागररक विापत्र, सावयजलनक सनुवुाई, सामास्जक परीक्षर्, घमु्िी सेवा, ववद्यलुिर् शासन जस्िा सेवा 
प्रवाहका नववनिम आर्ामहरुिाई अलधकिम प्रर्ोगमा ल्र्ाइन ेछ । 

– स्थानीर् िहका कमयचारी र जनप्रलिलनलधहरुिाई नर्ाँ िररकािे सेवा प्रवाह गनयका िालग आवश्र्क 
सहजीकरर् गररनेछ ।  

– अफ्यारो िथा असहज अवस्थामा पलन जनिाको सेवामा समवपयि हनुे नै सावयजलनक प्रशासन हो, 
त्र्सकारर् अलनवार्य उत्कृष्ठ कमयचारी घोिर्ा कार्यक्रम एवं कमयचारीको मनोवि उच्च राख्न प्रोत्साहन 
भत्ता, आरिररक भ्रमर्, नववनिम िालिम िगार्ि आवश्र्क अरर् व्र्वस्थाहरु प्रबरध गररनेछ ।  

– गाउँपालिका लभत्र रहेका संचार माध्र्मबाट आवलधक रुपमा गाउँपालिका सम्बरधी कार्यक्रम उत्पादन 
गरी प्रसारर् गने कामिाई लनररिरिा ददइनछे । 

 

८. िस्क्षि वगय 
– मवहिा, वािवालिका, दलिि, ववपन्न वगय, आददवासी जनजालि, अल्पसंख्र्क, (वोटे, माझी, कुमाि, मसु्स्िम) 

िगार्िका िस्क्षि वगयको िालग चेिना अलभबवृि, आर् आजयन, रोजगार िथा सीपमूिक कार्यक्रममा 
ववशेि ग्राह्यिा ददइनेछ । 

– बािमैत्री िथा अपाङ्ग मैत्री कार्यक्रम ल्र्ाइनछे ।  

– एकि मवहिा र परुुििाई सहर्ोग गने लनिी लिईने छ । र्ो विय कार्यववलध बनाई िाग ुगररनेछ । 

– बाि वववाह र छुवाछुि ववरुद्धको अलभर्ान चिाइने छ । 

– दलिि समदुार्का परम्परागि पेशा सरक्षर्, प्रोत्साहन िथा आधलुनवककरर् कार्यको प्रारम्भ गररएको 
छ र र्सिाई लनररिरिा प्रदान गररनेछ । 

– ववपन्न पररवारका नवजाि स्शशिुाई जीवन ववमा प्रारम्भ गररनेछ । 

– ६ वटा विामा रहेका १-१ वटा मवहिा समहुिाई िघ ुउद्यम सञ्चािनका िालग वीउँ पजुी उपिब्ध 
गराइनेछ ।  

 

९. र्वुा िथा िेिकुद 

– "र्वुािाई काम ददने घरघरमा आम्दानी" नीलि अनरुुप र्वुा िस्क्षि गलिववलध र र्वुा रोजगारीिाई 
ववशेि ग्राह्यिा ददई कार्यक्रम बनाई अगािी बढाइने छ । 



– िेिािीहरुको क्षमिा अलभवृवद्ध प्रादन गनय ववशेि प्रस्शक्षकहरुको व्र्वस्था गरी प्रस्शक्षर् कार्य अगािी 
बढाइनेछ ।  

– आ.व. ०७४।०७५ को नीलि अनसुार गाउँपालिकाका सबै विाहरुमा िेिको िालग िेिकुद 
मैदानहरु लनमायर् गररएको छ र आगामी वियमा थप आवश्र्क मैदानको लनमायर्, स्िरोन्निी र संरक्षर् 
गररनेछ । बढुाचौर, िर्जर्ायङ्ग, ददगाम र हुँगा िेि मैदानिाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

– गाउँपालिकाको शृ्रङ्गामा िेिकुद कविय हि लनमायर् गररने छ । 

– हरेक विामा व्र्ािलमरटन कोटय बनाउने नीलि अनरुुप नबनेको विामा र्सै विय सम्पन्न गररनेछ र सबै 
मा.वव. र आधारभिू िह सम्मको ववद्यािर्हरुमा िेिकुद स्शक्षकहरुको व्र्वस्था गररनेछ ।  

– िेिकुद प्रवद्धयन सलमलि गठन गरी काम भईरहेकोिाई थप व्र्वस्स्थि गररनेछ । 

– किबहरुिाइ िेिकुद सामाग्रीको ब्र्वस्था गरीदै िलगनछे । 

 

१०. संचार 

– दौंघा र पस्ल्िकोटमा नेटवकय को स्िर ववृद्ध गने कार्य सम्पन्न गररनेछ ।  

– आवश्र्किा पवहचान गरी संचार प्रववलध (WI-FI) िाई नागररक समक्ष परु्ायइनेछ ।  

– विा र गाउँपालिकािाई प्रववलधमर् बनाउनेछ ।  

११. उजाय  

– सबै सावयजलनक स्थानहरुमा सोिार जिान गरी "उर्जर्ािो छत्रकोट" अलभर्ानिाई र्सविय पूर्यिा 
ददइनेछ । 

– छत्रकोट उजाय पिान बलनसकेकोिे बैकस्ल्पक उजाय प्रवधयन केरर िथा अरर् सहर्ोग दािाहरुको 
सहर्ोगमा उर्जर्ािो छत्रकोट अलभर्ानिाई अगािी बढाइनेछ ।  

 

१२. ि्र्ाङक अलभिेि 

– गाउँपालिका के्षत्रलभत्र सम्पन्न भएका िथा चािू र्ोजनाको वववरर् र त्र्स्िो र्ोजनाको सम्पस्त्तको 
अद्यावलधक अलभिेिन गररन ेछ । 

– छत्रकोट गाउँपालिका लभत्र सबै घरधरुीको सवेक्षर् गरी आर् अवस्था र्वकन गररनेछ र प्रत्र्ेक 
नागररकको औिि आर्को स्स्थलि पवहचान गररनेछ ।  

– सम्पूर्य सरकारी कार्ायिर्हरुको अलभिेि प्रर्ािीिाई व्र्वस्स्थि बनाइने छ । 

– गाउँपालिका लभत्रका ऐलिहालसक, धालमयक, परुािात्वीक महत्वका सम्पूर्य वविर्हरुको िोज गरी 
अलभिेिीकरर् गररने छ । 

– स्थानीर् िहको सबै ि्र्ाक लिई सघीर् सरकारको कार्यक्रम अनसुार गाउँपालिकाको सबै के्षत्रको 
ि्र्ाक लिन ेर ववगिमा भएका ि्र्ाकिाइ अध्र्ावलधक गदै जाने नीलि लिइनछे । 

 



१३. बजार व्र्वस्थापन र आपूलिय 
– बजार व्र्वस्थापन सलमलिहरुसँगको सहकार्यमा उपर्कु्त मूल्र्मा गरु्स्िरीर्  सामाग्रीहरुको आपलुियको 

प्रवरध लमिाइनछे ।  

– बजार अनगुमन गने कार्यिाई लनर्लमि बनाई उपभोक्ताको अलधकार सलुनस्स्चि गररनेछ । 

– स्थानीर् वस्िकुो प्रर्ोगमा प्राथलमकिा ददने नीलि लिइन ेछ। 

 

१४. वन वािावरर् जैववक ववववधिा 
– वन, जङ्गि, वरर्जरि,ु चराचरुुङ्गी, जि उपर्ोग, िलनज पदाथय, वािावरर्, पर्ायवरर् िथा जैववक ववववधिा 

सम्बरधी नीलि कानून, मापदण्ि लनधायरर्, र्ोजना बनाई कार्ायरवर्न र लनर्मन गररन ेछ । 

– जैववक ववववधिाको संरक्षर् र सम्वदयन गदै जैववक ववववधिािाई आर् आजयनको माध्र्मका रुपमा 
उपर्ोग गनय स्थानीर्सँग सहकार्य गररनेछ ।  

– जलिवटुी िेिीको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी सामदुावर्क वनहरुमा जलिवटुी िेिी गनय सामदुावर्क वन 
उपभोक्ता सलमलिहरु सँग सहकार्य गररनेछ ।  

– मानव वरर्जरि ुद्वरद ववशेि गरी बाँदर, बदेँिबाट कृिकहरुिे वेहोनुयपरेको क्षलि रर्नुीकरर्का िालग 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

– ववकास लनमायर् कार्य गदाय वािावरर्ीर् पक्षमा ध्र्ान ददएर गररनेछ । मोटरबाटोको वकनारामा 
हररर्ािी प्रवदयन गनय वर, पीपि िगार्िका वहवुिीर् ववरुवा रोपर् कार्य अगािी बढाइनेछ ।  

– ररजाचय पोिरीहरुको ममयि िथा नर्ाँ ररचाजय पोिरीहरु लनमायर् गने कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

– जिाधार के्षत्र पवहचान गरर  संरक्षर् गररने छ । 

– सामदुावर्क वन, धालमयक वन, सरकारी वन र लनस्ज वन संरक्षर् गने नीलि लिईने छ । वन 
व्र्वस्थापनको ददगोपनमा ध्र्ान ददइनेछ। 

 

१५. सहकारी 
– सहकारी सस्था सम्बरधी स्थानीर् नीलि, कानून लनमायर् िथा वविर् क्षेत्रगि मापदण्िको लनधायरर् िथा 

कार्ायरवर्न एवं लनर्मन गररने छ । 

– एक व्र्स्क्त एउटा मात्र वविर्गि सहकारी संस्थाको सदस्र् रहन े व्र्वस्था कार्ायरवर्नका िालग 
अनगुमन िथा लनर्मनिाई प्रभावकारी गराइनेछ ।  

– सहकारी सम्बरधी राविर्, केररीर् वविर्गि, प्रादेस्शक र स्थानीर् सङघ सँस्थाहरुसँग समरवर् र 
सहकार्य गररने छ । 

– छत्रकोट लभत्रका सबै सहकारीहरुको प्रलिलनलधत्व हनुेगरी छत्रकोट ववस्शष्टकृि सहकारी संस्था 
लिलमटेि बनाई बाँझो जग्गािाई उत्पादनमा िैजाने कार्य प्रदेश सरकार संगको सहकार्यमा गररनेछ।  

 



१६. जेष्ठ नागररक, अपाङगिा भएका व्र्स्क्त र असक्त व्र्वस्थापन 

– जेष्ठ नागररक, अपाङगिा भएका व्र्स्क्त, असहार्, बेबाररसे र असक्त व्र्स्क्तहरुिाई सहर्ोग र सम्मान 
गने कार्यिाई लनररिरिा ददइने छ । 

– जेष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई पषु्िा हस्िारिरर् गने कार्यको थािनी गररनेछ ।  

– अपाङगिा भएका व्र्स्क्तहरुिाई अशक्तिाको आधारमा चौमालसक रुपमा पररचर्पत्र वविरर् गने कार्य 
गररनेछ र वावियक रुपमा अपाड्गगिा पररचर् पत्रको नववकरर् गने व्र्वस्था लनररिर गररनेछ । र्स 
आलथयक वियबाट शरुु गररएको ग र घ वगयका अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्तिाई गाउँपालिकाबाट सामास्जक 
सरुक्षा भत्ता प्रदान गने कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

 

१७. मानव संसाधन िथा रोजगारी 
– "पालिकामै सीप पालिकामै रोजगारी" भने्न अलभर्ानका साथ वैदेस्शक रोजगारीबाट फकेका,  

रोजगारीको िोजीमा रहेका र क्वारेरटाइनमा बसेका र्वुा जनशस्क्तको वववरर् िथा उनीहरुमा भएको 
सीप र दक्षिाको अलभिेि रोजगार सूचना केररमा अद्यावलधक गरी उनीहरुिाई स्थानीर् स्िरमा कृवि 
उद्योग िथा ववकास लनमायर्का कार्यमा आवद्ध गरी आर् आजयनमा जोि ददइनेछ ।  

– प्रधानमरत्री स्वरोजगार कार्यक्रम माफय ि रोजगारी प्रदान गने कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ ।  

 

१८. ववपद व्र्वस्थापन 

– ववपद प्रलिकार्य र्ोजना िर्ार गरी कार्ायरवर्न गररनेछ । जोस्िमर्कु्त स्थानहरुको पवहचान गरी 
संरक्षर्मा जोि ददइनछे ।  

– ववपद व्र्वस्थापन कोिमा आवश्र्क रकमको प्रबरध गररनेछ । स्थानीर् ववपद व्र्वस्थापन कोिमा 
सहर्ोग गनय इच्छुक व्र्स्क्त, संघ संस्थाहरुबाट सहर्ोग लिइने कार्य लनररिर गररनेछ ।  

– प्रत्र्ेक विामा रहेका स्वरं्सेवक आकस्स्मक उद्दार टोलििाई आवश्र्क िालिम र सामाग्रीको 
उपिब्धिा गराइनेछ ।  

– पूवायधार ववकास कार्यक्रम संचािन गदाय ववपद जोस्िम संवदेनस्शििािाई केस्रद्वरदमुा रािी 
कार्ायरवर्न गनय सघाउ पगु्न ेगरी लिजाइन र इस्टीमेट गने व्र्वस्था लमिाइने छ ।  

 

१९. भािा संस्कृलि किा 
– सबै समदुार्को भािा सँस्कृलिको संरक्षर् किाको ववकास र ववशेि गरी अल्पसंख्र्ामा रहेका कुमाि 

बोटे र मसु्स्िम सँस्कृलिको संरक्षर् र उत्थान गररनेछ । 

– छत्रकोट लभत्रका सरार् ँ नाँच,मारुनी,िािे,देउसी, लिज लगि,सोरठी,परचेबाजा,भजन, वकियन िगार्िका 
संस्कृिी प्रवयधन गने लनिी िाई लनररिरिा ददइन ेछ । 

– वृद्धहरुिाई मस्रदरसँग जोिेर ववश्रामस्थि नाचगान, भजन कृिन, छिफि गने स्थानको रुपमा 
ववकलसि गदै िलगने छ । 



– छत्रकोट संग्रहािर्को प्रारम्भ गररने छ। 

– छत्रकोट मस्रदर समेिका अरु महत्वपूर्य, ऐलिहालसक मस्रदर पौवाहरुको संरक्षर् नीलििाई लनररिरिा 
ददइनेछ । 

 

२०. पर्यटन 

– गुिँ र िदुोिाई पर्यटकीर् कोशेिीको रुपमा ववकास गरी होमस्टे कार्यिाइ लनररिरिा ददइनछे । 

– कृवि, पश,ु धालमयक, सांस्कृलिक केरर िथा View Tower िाई पर्यटन सँग जोिी Eco-Tourism को 
अवधारर्ा ल्र्ाइनछे ।   

– छत्रकोट के्षत्र िगार्ि गाउँपालिका लभत्रका सबै पर्यटवकर् स्थान ,मस्रदरहरुको ,ऐलिहासीकिा िोजी 
गरर पर्यटकीर् आकियक गाउँपालिकाको रुपमा ववकास गररने छ । 

– छत्रकोट संग्राहिर्को स्थापना गरी पर्यटकीर् दृवष्टकोर्बाट अगािी बढाइनछे ।  

– छत्रकोट ४ ददगाम घिाममा लनमायर्ाधीन मौिीपोिरा िाि लनमायर्को कार्य लनररिरिा दददै उक्त िाि 
र वररपररको के्षत्रिाई पर्ाय पर्यटकीर् आकियक स्थानको रुपमा ववकास गररन ेछ । 

२१. राजस्व 

–  सबैभरदा बढी कर लिने िीनजना नागररकिाई परुस्कृि गररनेछ ।  

– स्थानीर् राजस्वको आधार ववस्िार िथा प्रवधयन गररने छ । 

– करको दार्रािाई फरावकिो बनाइने छ । 

 

२२. सावयजलनक सम्पस्त्त संरक्षर् 

– सावयजलनक सम्पस्त्तको संरक्षर् गनुय प्रत्र्के नागररकको कियव्र् भएकोिे सो को संरक्षर् गनुय सबैको 
कियव्र् हनुेछ । 

– गाउँपालिकालभत्रका सावयजलनक सम्पस्त्तको अलभिेस्िकरर् गरी त्र्सको संरक्षर् गररन ेछ । 

– सावयजलनक सम्पस्त्तको दरुुपर्ोग गनेिाई सजांर् र संरक्षर् गनेिाई परुस्कृि गररने नीिी लिईने छ । 

 

२३. शास्रि सरुक्षा 
– नेपाि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी िगार्ि सरुक्षा लनकार्हरुसगँको सहकार्यमा गाउँपालिका क्षेत्रमा शास्रि 

सरुक्षा कार्म गररने छ । 

– िास, जवुा िथा मददरा लनर्मन गने नीिी लिईने छ ।  

– नगर प्रहरीको व्र्वस्था गरीनेछ । 

२४. उद्योग 

– कृविको उत्पादनिाई िघ,ु घरेि ु िथा साना उद्र्ोग िफय  रुपारिरर् गनयको िालग उद्यम ववकास 
िालिम िथा  एिभारस िालिम प्रदान गरीने छ । 

– दौंघामा प्रर्ाप्त ढुङ्गा भएकोिे समसु्चि प्रर्ोगका िालग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररने छ। 



 

२५. भ-ूउपर्ोग नीलि 

– नेपाि सरकार बैज्ञालनक र व्र्वहाररक भ-ूउपर्ोग नीलि बनाइ िाग ुगररने छ । 

– उत्पादनशीि बाँझो जग्गािाई उत्पादन िफय  िैजाने कार्यक्रम ल्र्ाइन ेछ । 

– िर्जर्ायङ्ग िोिा, ररिी िोिा, बलिघाट िोिा समिेका िोिा के्षत्रका जग्गाहरुको अवस्थाको पवहचान 
गरी व्र्वस्स्थि पररर्ोजना लनमायर् गरर जग्गा प्रर्ोगमा ल्र्ाइने छ । 

– िर्जर्ायङ्ग िोिा बगर जग्गा प्रर्ोग गरी उत्पादन बढाउनको िालग  लि.वप.आर. िर्ार गरी अगालि 
बवढनेछ । 

 

२६. आवास 

– पक्की संरचना लनमायर् गदाय अलनवार्य रुपमा नक्सापास गनुयपने व्र्वस्था गररनेछ ।   

– भकुम्प प्रलिरोधी भवन/घर लनमायर् गने नीलि िाग ुगररन ेछ । भकुम्प प्रलिरोलध घर लनमायर्को िालग 
स्थानीर् लसकमी िकमीहरुिाई िालिम ददने कार्यको लनररिरिा हनुेछ । 

– बोटे कुमाि िगार्िका िस्क्षि वगयहरुको आवास लनमायर् कार्यिाई लनररिरिा ददइनेछ साथै 
सकुुम्बासीहरुिाई पूर्यरुपमा र्सै विय लभत्र आवासको व्र्वस्था गररनेछ । 

 

२७. ववववध 

– लनस्ज सहकारी र सरकारी साझेदारी फमयहरु संचािन गने नीलि लिइने छ । 

– छत्रकोट गाउँपालिकाको र्ोजनावध्द ववकासको िालग आवलधक र्ोजना िथा २० विे गरुु र्ोजना 
बनाई ववकासको कार्यिाई व्र्वस्स्थि रुपमा अगािी बढाउने नीलि अविम्बन गररनछे ।  

– गाउँपालिकाको आवश्र्किाको आधारमा ववलभन्न आर्ोग, सल्िाहकार सलमलि गठन गदै िलगने छ, 
र्सै सभाबाट गाउँपालिका स्िरीर् ववज्ञहरुको प्रलिलनलधत्व हनुे गरी सल्िाहकार बोिय गठन गररनेछ ।  

– लछमेकी गाउँपालिकाहरुसँग लमत्रवि सम्बरध कार्म गने िथा आपसी चासोका वविर्हरुमा समरवर् र 
सहकार्य गरी अस्घ बवढने छ । 

– नेपािको ७ प्रदेशका १/१ वटा गाउँ/नगर पालिकासँग लमिेरी सम्बरध कार्म गरी अनभुवको 
आदान प्रदान िथा भाइचाराको सम्बरध स्थावपि गररने छ, प्रदेश नं. ३ को टोिा न.पा.सँग मैत्रीपूर्य 
सम्बरध स्थावपि गररसवकएको छ । र्स्िो सम्बरध अरर् स्थानीर् िहसँग समिे क्रमशिः ववकलसि 
गदै िलगने छ । 

– छत्रकोटमा उत्पाददि ववशिे वस्ििुाई संग्रहािर्मा राख्न ेव्र्वस्था गररने छ । 

–  गा.पा. र विा कार्ायिर्हरुको भवन बनाउने प्रर्त्नमा ववशेि ध्र्ान ददइनेछ । विा नं. ३ को भवन 
लनमायर् कार्य प्रारम्भ भैसकेको र विा नं. १ र ५ को विा कार्ायिर् भवन आगामी विय प्रारम्भ गररन े
छ । 



– कलिपर् र्ोजनाहरुमा ववलनर्ोस्जि रकम नपगु हनु गएकोहरुमा अपगु हनुका कारर् सावयजलनक गरी 
उक्त प्रलिवदेन सवहि सम्बस्रधि विाको लनर्यर् समिे गरी गाउँपालिकामा पेश गनुय पने नीलि 
अविम्बन गररनेछ । 

– स्थानीर् सरकारको कामिाई नस्जकबाट नागररकिे ध्र्ान पूवयक हेरेका छन ् भने्न सच्चाईिाई 
आत्मसाथ गरी अस्घ बवढनेछ । 

ववत्तीर् सशुासन िथा उत्तरदावर्त्व  

– सावयजलनक िचयिाई लमिव्र्र्ी, पारदशी र सावयजलनक जवाफदेहीिा बमोस्जम अलधकिम उपादकत्व 
प्राप्त गने गरी िचय गररनेछ । 

– चौमालसक िचयको िक्ष्र् प्रालप्तमा जोि ददइनेछ । 

– स्व-अनशुासनद्वारा ववत्तीर् अनशुासन कार्म गररनेछ । आरिररक लनर्रत्रर् प्रर्ािीिाई मजबिु 
बनाइनेछ । 

– सरकारी सम्पस्त्तको संरक्षर् गने िथा अलभिेि व्र्वस्थापन कार्यिाई व्र्वस्स्थि गररनछे ।  

– उल्िेस्िि नीलिहरु नेपािको सववधान, सघ, प्रदेशको काननुसग ँ नबाँस्झने हद सम्म िाग ुहनुेछ 
। 

– ववगि केवह ददन देस्ि िगािार आइरहेको अववरि विायको कारर् छत्रकोटवासीमा पनय गएको 
अििुनीर् क्षलिप्रलि छत्रकोट गाँउपालिका गस्म्भर छ, र्स क्षलििे पारेको मकायिाइ  ववशिे 
प्राथलमकिा दददै स्थानीर् सरकार िालग रहने छ । 

 

▪ आ.व. ०७४।०७५, ०७५।०७६ र ०७६।०७७ मा गररएको कार्यमा छत्रकोटवासी र सरोकारवािा 
सबै पक्षिे परु्ायएको सहर्ोग र सहार्िाको ििेुर प्रसंशा एवं सहर्ोग परु्ायउने सबैिाई सम्मान व्र्क्त 
गदयछु । 

▪ आगामी ददनमा छत्रकोटवासी सम्पूर्य ववुाआमा दाजभुाइ दददीबवहनीको सिु सम्वृवद्धको िालग भावी 
पसु्िाको लनस्म्ि नमूना र सम्वृद्ध छत्रकोट बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षबाट पूर्य सहर्ोग हनुे अपेक्षा र ववश्वास 
लिएको छु ।   

धरर्वाद!! 
              मधकृुष्र् परि 

       अध्र्क्ष 

लमलि: २०७७।३।१०        छत्रकोट गा.पा., गलु्मी 
 

 

 



 

 

 

 

 


