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नरहररनाथ गाउँपाषलकाको गररमामर् सािौं गाउँसभामा उपषथथि गाउँ कार्यपाषलकाका सदथर्ज्र्ूहरु, 

सम्पूर्य गाउँसभाका सदथर्ज्र्ूहरु, राजनीषिक दलका प्रमुख िथा प्रषिनीषधज्र्ूहरु, पत्रकार षमत्रहरु र 

षर्षभन्न िाखामा कार्यरि कमयचारी लगार्ि उपषथथि सम्पूर्य महानुभार्हरु, 

 षर्श्वमा कोरोना भाईरस कोषभड–१९ ले षर्श्व समुदार् नै आिषककि भईरहेको र्ो सन्दभयमा आर्थयक 

संकट ददनानुददन बढ्दै गईरहेको छ । थर्देि िथा षर्देिमा रोजगारी िथा अध्र्र्नको षिलषसलामा 

रहेका नागररकहरु लषक्षि कार्यक्रमहरु र र्ो महामारीको रोकथाम िथा न्र्ूषनकरर्को लाषग र्स बियको 

नीषि िथा कार्यक्रममा षर्िेि जोड ददईएकोछ ।  

नरहररनाथ गाउँपाषलकाको सािौं गाउँसभा मार्य ि गाउँपाषलकाको समग्र आर्थयक, भौषिक, सामाषजक, 

साँथकृषिक रुपान्िरर्का लाषग आर्थयक र्िय २०७७/०७८ को नीषि िथा कार्यक्रम प्रथििु गनय पाउँदा 

मलाई गौरर् लागेको छ । र्स अर्सरमा अषधकार प्राषिका लाषग भएका जनर्िु जनआन्दोलन 

लगाएि संषिर्िा प्राषिका लाषग आफ्नो जीर्न उत्सगय गनूयहुने ज्ञाि अज्ञाि िषहदहरु प्रषि हार्दयक 

श्रिासुमन अपयर् गदयछु । लोकिन्त्र र सिंीर्िा प्रािीको क्रममा बेपत्ता, िाईिे, अपाकगिा भएका र्ोिा 

र आन्दोलनमा थर्ाषभमान पूर्यक सहभागी भई र्ोगदान पुर्ायउने महान व्यषित्र्हरुप्रषि सम्मान व्यि 

गनय चाहन्छु । 

❖ षर्श्वभरी महामारीको रुप षलएको कोरोना भाईरस (कोषभड–१९) महामारीको चपटेामा 

परररहेको असहज र चुनौषिपूर्य पररषथथिीमा आज र्स नरहररनाथ गाउँपाषलकाको 

गाउँसभामा नीषि िथा कार्यक्रम प्रथिुि गदै थर्देि िथा षर्देिमा अदशृ्र् दशु्मन कोरोना 

भाईरस (कोषभड–१९) का षर्रुि करिन र्ुि लषडरहनु भएका समथि थर्देिी िथा षर्देिी 

महानुभार्हरुलाई षसघ्र थर्ाथ्र् लाभको कामना सँगै ज्र्ान गुमाउनु हुने सम्पूर्यमा भार्पूर्य 

श्रदाञ्जली अपयर् गदयछु । 

❖ नेपालको संषर्धान २०७२, थथानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, संिीर् एर्म् प्रदेि 

सरकारको नीषि िथा कार्यक्रम, संिीर् एर्म् प्रदेि सरकारको आर्षधक र्ोजना, नेपाल 

सरकारले राषिर्/ अन्िराषिर् जगिमा प्रषिर्ििा जनाएका माषमलाहरु, ददगो षर्कासको 

लक्ष्र्, एर्म् आम नरहररनाथ गाउँपाषलका बासी आमाबुर्ा, दाजुभाई िथा दददीबषहनीहरुले 

अपेक्षा गनुयभएका षर्कासका चाहना र आकांक्षाहरु नै र्स नीषि िथा कार्यक्रमका मागय 

षनदेिनहरु हुन् । 

❖ आम नरहररनाथ गाउँपाषलका बासीको र्ाथिषर्क आर्श्र्किालाई सम्बोधन गनय षछटो छररिो 

र प्रषिर्लर्ुि षर्कासलाई प्रर्द्र्धन गनय र न्र्ून स्रोिबाट अषधकिम् क्षेत्र समेट्नु र्स नीषि 

िथा कार्यक्रमको मूख्र् ध्र्ेर् (लक्ष्र्) रहेकोछ । 
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❖ कार्ायन्र्र्न गनय नसदकने प्रकृषिका षर्कासका र्ोजना पेि गरी आम नागररकमा भ्रम रै्लाउनु 

र नीषि िथा कार्यक्रमलाई षर्कासको मोटो कागजी दथिारे्ज बनाउनु भन्दा कार्ायन्र्र्न, 

र्ोग्र्, संषक्षि, र्ोजना र कार्यक्रमको गोजी पात्रो बनाउनु हाम्रो मुख्र् लक्ष्र् हो । 

 

❖ थर्ाथ्र्  

1. कोरोना षनर्न्त्रर् िथा रोकथामको महाअषभर्ान सँगै आर्थयक षर्कास िथा समृि र आत्मषनभयर  

गाउँपाषलका बनाउने मूख्र् उद्देश्र् अनुरुप गाउँपाषलका षभत्रका सम्पूर्य र्ोजना िथा 

कार्यक्रमहरुलाई सोही ददिामा दुर्ि् गषिमा अषि बढाईनेछ । 

2. षर्श्वभरी महामारीको रुपमा रै्षलएको (कोषभड–१९) रोकथाम िथा षनर्न्त्रर्का लाषग 

आर्श्र्कीर् औिषध, उपकरर् िथा अन्र् आर्श्र्कीर् सामग्रीहरुको व्यर्थथापन गररनेछ । 

3. जनिाको प्रत्र्क्ष थर्ाथ्र्को ख्र्ाल गदै कोषभड–१९ रोकथाम िथा षनर्न्त्रर्का लाषग 

क्वारेन्टाईनको व्यर्थथापनसँगै आर्श्र्किाका आधारमा प्रा.थर्ा.के. कुमालगाउँमा ५० िैर्ाको 

आईसुलेिन कक्ष थथापना गरर आर्श्र्किा अनुसार थप उषचि प्रकारको आईसुलेिन कक्षको समेि 

षनमायर् गररनेछ । 

4. मषहला थर्ाथ्र् थर्र्ंसेषर्काहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यर्थथा गररनेछ । 

5.  सुत्केरी मषहलालाई उिारको व्यर्थथा गररनेछ ।  

6. षबरामीहरुको आकषथमक सेर्ालाई मध्र्नजर गदै गाउँपाषलकािारा एउटा एम्बुलेन्सको व्यर्थथा 

गररनेछ । 

7. गाउँपाषलका षभत्रका सबै थर्ाथ्र् चौकीहरु, प्राथषमक थर्ाथ्र् केन्रमा कार्यरि षचदकत्सकहरुको  

सेर्ालाई सुधारसगँै षनर्षमििा गराईनेछ । 

8. कोषभड–१९ रोकथाम िथा षनर्न्त्रर्का लाषग खरटने थर्ाथ्र्कमीहरुका लाषग प्रोत्साहन भत्ताको 

समेि व्यर्थथापन गररनेछ । 

9. प्राथषमक थर्ाथ्र् केन्र कुमालगाउँमा २४ सैं िण्टा आकषथमक सेर्ा सञ्चालनलाई थप प्रभार्कारी 

बनाईनेछ । 

10. षर्िेिज्ञ षचदकत्सकहरुको उपषथथषिमा एदककृि थर्ाथ्र् षिषर्र सञ्चालन गररनेछ । 

11. औिधी व्यर्थथापनलाई थप प्रभार्कारी बनाईनेछ । 

12. सबै थर्ाथ्र् चौकीहरुमा बर्थयङ सेन्टर थथापना गरी सञ्चालनमा ल्र्ाईनेछ . 

13.गाउँपाषलका षभत्र रहेका सम्पूर्य थर्ाथ्र् चौकीमा गुर्थिरीर् सेर्ा प्रर्ाहका लाषग थर्ाथ्र् 

चौकीको थिरोन्निी र प्राथषमक थर्ाथ्र् केन्र कुमालगाउँलाई १५ िैर्ाको अथपिालमा थिररृ्षि 

गनयको लाषग षर्िेि पहल गररनेछ । 

14.  थर्ाथ्र् चौकीहरुको समग्र व्यर्थथापकीर् पक्षलाई संर्ेदनषिलिाका साथ षर्ििे ध्र्ान ददईनेछ ।  

15. बन्दाबन्दीको समर्मा पषन गाउँपाषलका मार्य ि औिधी, खाद्य्र्र्थिु लगार्िका अत्र्ाआर्श्र्क 

उपभोग्र् र्थिुहरुको सहज आपूर्िय हुने व्यर्थथा गररएको र थप व्यर्थथापनका लाषग समेि पहल 

गररनेछ । 
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16.  गाउँपाषलकालाई कोषभड–१९ मुि गाउँपाषलका बनाउनु पषहलो प्राथषमकिा अनुरुप र्ो 

महामारीको रोकथामका लाषग अपनाउनुपन ेथर्ाथ्र् सजगिाका साथ कोरोनाबाट आरु् पषन बचौं 

र अरुलाई पषन बचाऔं भने्न मूल ममयलाई आत्मसाथ गदै कोरोना षभषत्रन र संक्रषमिको संख्र्ा बढ्न 

नददन उच्च सिकय िा अपनाउन जनचेिनामूलक कार्यक्रम अपनाईनेछ । 

17.  ददिय रोगका षर्रामीहरुका लाषग आर्श्र्क सामाषजक सहार्िा गररनेछ । 

18. बहुक्षेत्रीर् पोिर् कार्यक्रम अन्िगयि सुनौला हजार ददनका आमा िथा बालबाषलकाहरुको पोिर् 

अर्थथा सुधारका लाषग षर्िर्गि िाखाले सञ्चालन गने कार्यक्रमलाई थप प्रभार्कारी बनाईनेछ ।  

19. थर्देि िथा षर्देिबाट आएका र आउन बाँकी रहेका नागररकहरुलाई सुरषक्षि िर्रले 

क्वारेन्टाइनमा राषखने र अन्र् नागररकहरुलाई संक्रषमि हुन नददकन उच्च सिकय िा अपनाइनुका साथै 

षर्षभन्न िाउँहरुमा क्वारेषन्टनको व्यर्थथा गदै उषचि प्रर्न्ध सषहिको आइसुलेिन कक्षको 

व्यर्थथापन गररनेछ । 

20. आधारभुि थर्ाथ्र् सेर्ालाई थप प्रभार्कारी बनाईनेछ । 

21. कोरोना भाइरस (कोषभड १९) मा खरटने थर्ाथ्र् कमीलाई संि िथा प्रदेि सरकारले व्यर्थथा 

नगरेमा र्स गाउँपाषलकामा उषचि पुरुथकार िथा पोत्साहनको व्यर्थथा गररनेछ ।   

22. ददियरोगका षर्रामीहरुलाई औिधीको व्यर्थथापन गररनेछ । 

❖ षिक्षा 

1. पहहंचानको आधारमा स्रोि र सामग्रीको व्यर्थथा गरर गाउँपाषलकाको अगुर्ाइमा रै्कषल्पक 

कक्षा संचालन गरर सबैलाई साक्षर बनाइने छ । 

2. माध्र्षमक िहको प्रर्ोगात्मक षबिर्का षर्द्याथी पररचालन गरर अनौपचाररक षिक्षा सचंालन 

गने व्यर्थथा गररनेछ ।  

3. षर्द्याथी षनर्षमि गनयका लागी गररब, षर्पन्न, र्गय र र्रक क्षमिा भएकाहरुको पहहंचान गरी 

िैषक्षक सामग्री, पोिाक र छात्ररृ्षत्तको व्यर्थथा गररनेछ । 

4.  कमजोर षर्द्याथीका लाषग उपचारात्मक षिक्षर् संचालन गने र र्सका लाषग स्रोि 

गाउँपाषलका र गैह्रसरकारी संथथासँग साझेदारी गररनेछ । 

5. आधारभूि िह (१–३) मा अँग्रेजी भािामा षिक्षर् संचालन गनय सम्बषन्धि पक्षसँग पहल गररन े 

र र्सका लाषग षिक्षकलाई आर्श्र्क िाषलमको व्यर्थथा गररनेछ । 

6. अषभभार्कलाई सकारात्मक अषभभार्कत्र् सम्बषन्ध चेिनामूलक कार्यक्रम संचालनका लाषग 

व्यर्थथा गररनेछ । 

7. षर्द्यालर्मा कोषभड–१९ लाई मध्र्नजर गदै माषसक रुपमा बालबाषलकाको थर्ाथ्र् 

पररक्षर्को व्यर्थथा षमलाईने छ । 

8. थथानीर् स्रोि साधनको पहहंचान गरर थथाषनर् आर्श्र्किा अनुकुलको पाठ्यक्रम िर्ार गरी 

लागू गने व्यर्थथा गररनेछ । 

9. बालर्ाषलकालाई समुदार् थिरमा पररर्ोजना कार्य र सामुदाषर्क कार्यिारा अध्र्र्न गन े

र्ािाबरर् षमलाउन स्रोि साधनको व्यबथथा गररने छ  

10. गाउँपाषलकाको िैषक्षक गुर्थिर बृषिका लाषग प्रधानाध्र्ापकसगँ कार्य–सम्पादन करार 

सम्झौिाको व्यर्थथा गररने छ । 
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11. षर्पि जोषखम न्र्ूषनकरर् सम्बषन्ध िाषलमको व्यर्थथा गरर जनचेिनामुलक कार्यक्रमको 

व्यर्थथा गररने छ । 

12. गुर्थिरीर् षसकाईका लाषग षर्द्यालर्का कक्षाकोिा छापामर् गने व्यर्थथा गररनेछ । 

13.अनुगमनका आधारमा उत्कृष्ट षर्द्यालर्लाई पुरथकृि गने व्यर्थथा गररने छ । 

14. षसकाइ गुर्थिरका लाषग प्रत्र्ेक षर्द्यालर्लाई क्रषमक रुपमा षडषजटलको पहँुचमा लैजाने 

व्यर्थथा गररनेछ । 

15. षिक्षालाई बाल मैत्री र षिक्षामैत्री बनाउन प्रत्र्ेक षर्द्यालर्मा कक्षाकोिाको थिरीर् 

व्यर्थथापन गनय सम्बषन्धि षर्द्यालर् पररर्ारहरुलाई उत्साषहि बनाईनेछ । 

16. षिक्षकले दैषनक पािनोटको िर् गरी पिन–पािन गराउनुपने, िैषक्षक सामग्रीको र्थोषचि 

प्रर्ोग गरी षिक्षर् गनय उत्प्ररेरि गररनेछ । 

17. बालर्ाषलकालाई आधारभूि िह दषेख माद्यषमक िहसम्म षनिःिुल्क षिक्षामा पहँुचको 

षनरन्िरिालाई थप बढर्ा ददईनेछ । 

18.  बालर्ाषलकाहरु षर्द्यालर् नजाने र छाड्ने प्ररृ्षिलाई न्र्ूषनकरर् गनय पहल गररनेछ । 

19. सामुदाषर्क र नीषज षर्द्यालर् बीचको िैषक्षक असमानिा िटाउँदै सरकारी षर्द्यालर्को 

थिरोन्निी र सुषर्धार्ुि नमूना षर्द्यालर्को षर्कास गदै षिक्षा क्षते्रमा भईरहेको अनुगमन िथा 

षनररक्षर् प्रर्ालीलाई षनरन्िरिा ददईनेछ । 

20. षर्द्यालर्मा छात्ररृ्षि, षनिःिुल्क पाठ्यपुथिक, ददर्ा खाजा लगार्िका कार्यक्रमलाई लषक्षि 

र्गयमा केषन्रि गररनेछ । 

21. गाउँपाषलका षभत्रका सम्पूर्य षर्द्यालर्हरुमा अध्र्र्नरि षर्द्याथीहरु र अध्र्ापन गराउन े

षिक्षकहरुको पोिाकको अषनर्ार्िायलाई षनरन्िरिा दददै षिक्षक षर्द्याथीहरुमा एकरुपिाको 

सन्देि प्रर्ाह गनय पहल गररनेछ । 

22.  षर्द्यालर् व्यर्थथापन सषमषिलाई िैषक्षक सुधारका लाषग षजम्मेर्ार र जर्ार्देही बनाईनेछ । 

23. प्रत्र्ेक षर्द्यालर् र बालषर्कास केन्रलाई िैषक्षक सामग्रीको व्यर्थथापन गररनेछ ।  

24. बालषर्कास केन्र, आधारभुि िह (१–३) सम्मको कक्षाकोिाको बसाई व्यर्थथापनका लाषग    

कापेट षपर्म र माषथल्लो कक्षालाई र्र्नयचरको व्यर्थथापन गररनेछ । 

25. िैषक्षक सुधार अषभर्ानलाई षनरन्िरिा ददई थप प्रभार्कारी बनाईनेछ । 

26. षर्द्यालर्थिरको परीक्षालाई मर्ायददि बनाउन अनुगमनको पाटोलाई जोड ददईनेछ ।  

27. गाउँपाषलकाको षिक्षा ऐन िथा षनर्मार्लीका आधारमा षिक्षा सम्बषन्धका सम्पूर्य कामहरु 

कार्ायन्र्र्न गररनेछ । 

28. षिक्षक षर्द्याथी अषभभार्क र षर्.व्य.स.को आचारसहहंिा षनमायर् र अध्र्ार्षधक गरी 

षनरन्िरिा ददइनेछ । 

29. जनप्रभाि कृषि प्राषर्षधक षिक्षालर् श्रीकोटलाई थप थिरोन्निी गने र आर्श्र्किाको 

पषहचान गरी थप प्राषर्षधक षिक्षालर्को थथापना गनय पहल गररनेछ ।  

30. लकडाउनका बेला षर्द्याथीहरुमा पनय गएको असुषर्धालाई मध्र्नजर गदै र्स गाउँपाषलकाका 

थथानीर् षिक्षकहरुलाई गाउँटोलमा खटाई कल सेन्टर थथापना गरी पढाईको गुर्थिरलाई थप 

बढार्ा ददईनेछ । 
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❖ परू्ायधार 

1. लाषलिाट–सुनथराली बषडमाषलका पर्यटदकर् सडक मागय षनमायर्का लाषग सिं र प्रदिेसँग  

बजेट माग गनय पहल गने र थथानीर् िहबाट पषन बजेटको व्यर्थथापन गररनेछ ।  

2. लाषलिाट दषेख सुनथराली षर्मानथथल, गाउँपाषलका हँुदै रुप्सा चुनासम्म र खुलालु, लालु 

देषख माल्कोट हँुदै रुप्सा चुनासम्मको षनमायर्ाषधन सडकलाई षर्िेि प्राथषमकिा ददई 

आर्श्र्किाका आधारमा बजेटको व्यर्थथापन गररनेछ । 

3. रुप्सादेषख षत्ररे्र्ी बषडमाषलका जोड्ने सडक षनमायर्का लाषग पहल गररनेछ ।  

4. लालु–खुलालुलाई षजरो पोईन्ट माषन षर्श्वकुना षपपलरुख लालु हुदै माल्कोट थाडुमाडु उच्छर् 

अन्िर प्रदेि रामारोिन पर्यटकीर् क्षेत्र जोड्ने सडक षनमायर् गररनेछ । 

5. षछमेकी गाउँपाषलका सँग आर्श्र्क सम्बन्ध र प्ररामिय गरी सुनथराली–सान्नी षत्ररे्र्ी र 

रुप्सा–सान्नी षत्ररे्र्ी अन्िरपाषलका जोड्ने सडक षनमायर्का लाषग षर्िेि पहल गररनेछ ।  

6. र्डा नं ९ देषख अछामको कालाषभर सडकको सभे कार्य अगाषड बढाइनेछ । 

7. भैसेिै–गर्ेिपुर हँुदै र्ाउसेरासम्म सडक षनमायर् कार्य अगाषड बढाईनेछ ।  

8. सुनथराली देषख गाउँपाषलकासम्म कृषि सडक कार्य अगाषड बढाईनेछ ।  

9. सुनथराली षर्मानथथल देषख षजल्ला सदरमुकाम, मान्म जोड्ने केर्लकार षनमार्यको लाषग 

सभाव्यिा अध्र्र्न (सभे) गनय आर्श्र्क पहल गररनेछ  

10. सुनथराली षर्मानथथलको षनमायर् कार्य सम्पन्न गराई षनर्षमि उडान सेर्ा सुचारु गनयको 

लाषग सम्बषन्धि षनकार्मा षर्िेि पहल गररने छ । 

11. माध्र्षमक षिक्षा परीक्षा (SEE) सञ्चालन हुने परीक्षा केन्रहरुमा भर्न िथा दर्ल्डहरुको 

िेरबार गररनेछ । 

12. गाउँपाषलकाले िोकेको थथानमा सम्बषन्धि र्डाले र्डा कार्ायलर्को भर्न षनमायर् गनयका 

लाषग प्रदेि सरकार िथा संिीर् सरकारसगँ माग गररनेछ । 

13.उपभोिा सषमषि मार्य ि सञ्चाषलि र्ोजनाहरुलाई प्रभार्कारी र पारदयिी बनाइनेछ । 

14. गाउँपाषलकाको केन्रसँग जोषडने मुल सडक र अन्र् सडकहरुको थिरोन्निी गररनेछ । 

15. गाउँपाषलकाको समग्र षर्कासको लक्ष्र् प्राषिको र्ोजना िजुयमाका लाषग आर्षधक र्ोजना 

षनमायर् गररनेछ र सोही बमोषजमका आर्थयक एर्म् अन्र् दक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गररनछेन् । 

16. भर्न षनमायर् आचारसंषहिालाई लाग ू गनयका लाषग आर्श्र्क मापदण्ड िर्ार गरी लाग ू

गररनेछ ।  

17. र्स गाउँपाषलकाको भर्न षनमायर् कार्यलाई समर्मै सम्पन्न गनयका लाषग षर्िेि पहल गररनेछ ।  

18. गाउँपाषलकाको जुनसूकै संरचना षनमायर् गदाय र्रक क्षमिा मैत्री संरचना षनमायर्मा जोड ददइनेछ ।  

❖ खानपेानी िथा सरसर्ाई 

1. खानेपानी िथा सरसर्ाइलाई व्यर्षथथि गनय िर–िरमा खानेपानीको धारा र षमटर प्रर्ालीको 

अर्धारर्ा ल्र्ाई कार्ायन्र्र्नको लाषग षर्िेि पहल गररनेछ । 

2. पानीको सम्भाषर्ि स्रोिहरुको पहहंचान गरी प्रत्र्ेक र्डामा ससँचाई कूला िथा ससँचाई पोखरी 

आर्ोजना षनमायर् कार्यलाई प्राथषमकिा ददईनेछ । 



 

7 

 

3. खानेपानीको मुहान संरक्षर् कार्य अषनर्र्ार्य गररनेछ र सडक षनमायर् गदाय बन्द भएका ससँचाई 

कुला िथा मुहानहरुलाई पुनिः ममयि सम्भार गनय गराउन पहल गररनेछ । 

4. एक िर, एक धारा कार्यक्रमलाई थप प्रभार्काररिाका साथ प्रत्र्ेकको िर–िरमा िुि षपउने 

पानीको व्यर्थथा षमलाईनेछ । 

5. उप्पँर्ाडाँडा कुराय रुप्सा कुमालगाउँ हुदै कोटबाडासम्म खानेपानी र्ोजनाको व्यर्थथा गररनेछ ।  

❖ कृषि 

1. दोभान बजारमा कृषि उपज िरकारी िथा र्लरू्ल संकलन केन्रको थथापना भईसकेकाले 

र्सलाई व्यर्षथथि गररनेछ । 

2. बैदेषिक रोजगारबाट र्र्कय एका र्ुर्ा जनिषिलाई कृषि िथा पिुपालन व्यर्सार्मा आकय षिि 

गनय सोही अनुरुपका कार्यक्रमहरु षसजयना गराईनेछ । 

3. गाउँपाषलकाको खुलालु बजारमा रहेको दधु डेरीलाई व्यर्षथथि गररने छ ।  

4. कृषिमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी थर्रोजगार बनाउन अनुदानको व्यर्थथा गररनेछ ।  

5. सहकारी साझेदारी कार्यक्रम अन्िगयि कृषि, पिु र थर्ाथ्र् क्षेत्रमा आर्–आजयनका कार्यक्रम 

सञ्चालन गररनेछ ।  

6. कृषि उत्पादन सम्बन्धी ऐन, कार्यषर्षध, षनदेषिका, मापदण्ड बनाई कृषि उत्पादनमा नीषिगि 

सुधार ल्र्ाइनेछ ।   

7. कोषभड–१९ बाट षसर्जयि खाद्य संकटलाई न्र्ूषनकरर् गनय उन्नि र्ीउ, षर्रुर्ा िथा प्राषर्षधक 

सहर्ोग कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

8. कृषि बजार सूचना िथा हाट बजारको पूर्ायधार षनमायर् गररनेछ ।  

9. षनर्ायहमुखी कृषि प्रर्ालीलाई सुधार गरी कृषिलाई व्यर्सार्ीकरर् गनयका लाषग आर्श्र्क 

कार्यक्रमको संचालन गररनेछ । 

10. एक िर एक करेसाबारी, एक गाउँ एक पहहंचान जथिा कार्यक्रमहरु िर् गरी लागु गररनछे  । 

11. कृषि क्षेत्रको माटोको पररक्षर् गरी सोही अनुसारको बाली िथा र्लरू्ल खेिीको व्यर्थथा 

गररनेछ ।  

12. र्स गाउँपाषलकाको हार्ा पानीलाई मध्र्नजर गरी पकेट क्षेत्रको पहहंचान गरी सोही 

आधारमा र्लरू्ल िथा िरकारी खेिी गनयको लाषग व्यर्थथापन गररनेछ ।   

13.दकसानका कृषि उत्पादनलाई बजारीकरर्को लाषग ढुर्ानीमा सहुषलर्ि ददइनेछ ।  

14. दकसानका बालीनाली क्षषि पुर्ायउने षर्षभन्न खालका रोग दकराहरुको व्यर्थथापनको लाषग 

बाली संरक्षर्का कार्यक्रमहरु संचालन गररनेछ ।  

15. कोषभड–१९ ले हुन सके्न भोकमरीबाट बच्नको लाषग षर्षभन्न खाद्यन्न बालीको जोन ब्लक र 

पकेट क्षेत्र थथापना गररनेछ ।  

❖ पिपुकं्षी 

1. गाउँपाषलका षभत्रका िरपालुर्ा पिुपंक्षीहरुलाई व्यर्षथथि, सुरषक्षि र थर्थथ राख्न 

आर्श्र्किा अनुसारका औिधीहरुको व्यर्थथा षमलाईनेछ । 
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2. र्न्र्जन्िु िथा षर्नका अंगहरुको चोरी, षनकासीलाई षनर्न्त्रर् गरर संरक्षर्को लाषग आर्श्र्क 

व्यर्थथा षमलाईनेछ ।  

3. पिु चौपार्ामा लागे्न षर्षभन्न रोग िथा महामारीको पहहंचान गरर उपचार गनयका लाषग 

समर्ानुकुल व्यर्थथा षमलाईनेछ । 

4. पहहंचान र लगनषिलिाका आधारमा कुखुरापालन र्मयहरुलाई उन्नि जािका कुुुखुराहरु 

पाल्नका लाषग उषचि अनुदानको व्यर्थथा गररनेछ ।  

5. व्यर्साषर्क बाख्रा र भेडापालकहरुलाई व्यर्साषर्क पिुपालनका लाषग उत्प्ररेर्ासँगै 

पहहंचानका आधारमा राहि प्र्ाकेजका कार्यक्रमहरु िर् गररनेछन् । 

6. थथानीर् जािका कुखुरा व्यर्सार् गने इच्छुक व्यषि र्ा र्मयलाई षर्िेि अनुदानको व्यर्थथा 

गररनेछ ।  

7. कृषि िथा पिुपालन व्यर्सार् गने कृिकहरुको पिु िथा बाली षर्मा जथिा कार्यक्रमहरुलाई 

प्रथाषमकिा ददइनेछ ।  

❖ र्रु्ा िथा खलेकुद 

1. “थर्ाथ्र्का लाषग खेल, रािका लाषग खेल” भने्न नारालाई साकार बनाउन षनर्षमि रुपमा 

गाउँपाषलका थिरीर् खेलकुद सम्बषन्ध कार्यक्रम संचालन गररने व्यर्थथा षमलाईनेछ । 

2. खेलकुदका माध्र्मबाट गाउँपाषलकाको षचनारी अषभबृषि गनय खेलाडी, खेलप्रेमी िथा 

संथथालाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

3. रहगाडमा नरहररनाथ खेलमैदानको षनमायर् भईरहेको र र्सको थिर उन्निीका लाषग षर्िेि 

व्यर्थथा षमलाईनेछ । 

4. थर्थथ नागररक उत्पादनका लाषग षर्षभन्न खेलहरुको आर्ोजना गरर खेलाडीहरुलाई 

प्रषिष्पधायिारा खेलकुद प्रषिर्ोषगिाको आर्ोजना मार्य ि खेलमा ध्र्ान ददन र्ुर्ाहरुलाई प्रेररि 

गराईनेछ । 

5. र्ुर्ाहरुको पलार्न रोक्न, सीप, दक्षिा र दक्रर्ाषिलिाको पषहचान गरी थर्रोजगार बनाउन 

अनुदानको व्यर्थथा गरर थर्रोजगार कार्यक्रममा लगानी गररनेछ । 

6. र्ुर्ािषि पररचालन गरी षर्कास षनमार्यका दक्रर्ाकलापहरुलाई षिब्रिा ददईनेछ । 

❖ सहकारी िथा सिं सथंथा 

1. र्स नरहररनाथ गाउँपाषलकाको भौषिक सधुार िथा सामाषजक सुधारको लाषग षर्षभन्न संि 

संथथासँग समन्र्र् गरी साझेदारी कार्यक्रमको लाषग षर्िेि पहल गररनेछ ।  

2. सहकारीसंग साझेदारी गरी सुपथ मूल्र् पसल संचालनमा ल्र्ाईनेछ ।  

3. गाउँपाषलका षभत्र कार्यरि गैरसरकारी संथथा िथा षर्षत्तर् संथथाहरुको काम कारर्ायहीलाई व्यर्षथथि, 

पारदिी, षनर्षमि र मर्ायददि बनाउन नीषिगि षनर्यर् गरी कार्ायन्र्र्न गनय पहल गररनेछ । 

4. सहकारी र समुहलाई साझेदारी मार्य ि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

❖ कला, धमय र सथंकृषि 

1. पुरािाषत्र्क, ऐषिहाषसक, धार्मयक र साँथकृषिक सम्पदाहरुको अषभलेषखकरर् गरर संरक्षरर् र 

सम्बियन गनय रर्नैषिक र्ोजनाहरु िर्ार गरर लागु गररनेछ । 
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2. गाउँपाषलकामा रहेका धार्मयक सम्पदाहरुको जगेना, संरक्षर् गनयका लाषग षर्िेि ध्र्ान ददईनेछ  

3. सबै जािजाषि, कला, भािा, धमय, संथकृषि एर्म् समुदार्को रीषिररर्ाज, रहनसहनलाई                       

सम्मान गदै संरक्षर्मा षर्िेि ध्र्ान ददईनेछ । 

4. साषहत्र् िथा कला क्षेत्रको षर्कासको लाषग संरक्षर्ात्मक र प्रर्यिनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन 

गररनेछ । 

5. सामाषजक, साँथकृषिक अर्थथाको अध्र्र्न गरर ददियकाषलन रर्नीषिक गुरु र्ोजना बनाई 

गाउँपाषलकाको आर्थयक, सामाषजक िथा साथंकृषिक कार्य अगाषड बढाइनेछ, । साथै सामाषजक, 

सांथकृषिक कुरीषि, धार्मयक अन्धषर्श्वास, जाषिर् षर्भेद, लैषकगक भदेभार् षर्रुि िुन्र् 

सहनषिलिा कार्म गनय गाउँपाषलका थिरीर् रर्नीषि िर्ार गरी जनचेिनात्मक कार्यक्रम 

संचालन गररनेछ । 

6. गाउँपाषलका षभत्रका लोपोन्मखु कला, सँथकृषिको जगेना गदै कलाकाररिा क्षेत्रलाई व्यर्षथथि 

िथा मर्ायददि गनय आर्श्र्क व्यर्थथा षमलाईनेछ । 

 

❖ मषहला, बालबाषलका, जषे्ठ नागररक र र्रक क्षमिा 

1. मषहला, दषलि, र्ालबाषलका, ज्र्ेष्ठ नागररक, अल्पसंख्र्क, र्रक क्षमिा भएका िथा हरेक 

दषृष्टकोर्ले र्षञ्चि भएका नागररकका लाषग श्रोि, साधन र राज्र्को हरेक षनकार्मा समान 

अर्सर कार्म गने रर्नीषि िर्ार गररनेछ, साथै लषक्षि र्गयको कार्यक्रमहरु संञ्चालन गदाय 

लषक्षि र्गयको आर्–आजयन गनयका लाषग प्रभार्कारी ढकगले कार्ायन्र्र्न गनय षर्िेि पहल 

गररनेछ ।  

2. मषहला लषक्षि कार्यक्रमबाट बालषर्र्ाह, बहु–षर्र्ाह, मषहला हहंसा, छुर्ाछुि, जारी प्रथा, 

छाउपडी प्रथा र दाईजो प्रथा लगार्िका सामाषजक कुरीषिहरुको अन्त्र् गनय रर्नैषिक 

अषभर्ानका साथै सबै र्डाहरुमा जनचेिनामुलक कार्यक्रमहरु संञ्चालन गररनेछ । 

3. मषहला अषधकार, मषहला थर्ाथ्र्, सुरषक्षि मषहनार्ारी, सुरषक्षि मािृत्र् सम्र्षन्ध नीषि 

बनाई अषभर्ानका साथ कार्ायन्र्र्नमा ल्र्ाईनेछ । 

4. बालश्रममुि गाउँपाषलका िोिर्ाका लाषग षर्िेि कार्यक्रम िर् गररनेछ । 

5. बालर्ाषलकाहरुमा रहेका अन्िरषनषहि प्रषिभाहरुको पहहंचान गरी लषक्षि कार्यक्रमहरु 

सञ्चालन गररनेछ । 

6. अषि जोषखममा रहेका बालर्ाषलकाहरुको ि्र्ाकक संकलन गरी कार्यक्रम संञ्चालन गररनेछ । 

7. जेष्ठ नागररकहरु प्रषि गररन े व्यर्हारमा पररर्ियन ल्र्ाउन जेष्ठ नागररकहरुलाई सम्मान 

कार्यक्रमलाई षनरन्िरिा दददँै सहारा षर्षहन जेष्ठ नागररकहरुका लाषग बृिाश्रम षनमायर् 

गररनेछ । 

8. दषलि लषक्षि कार्यक्रमाबट जािीर् छुर्ाछुि प्रथालाई अन्त्र् गनयका लाषग पाषलका भररमा 

जनचेिनामुलक कार्यक्रम संञ्चालन गररनेछ । 
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9. नरहररनाथ गाउँपाषलकाका नारी, पुरुि झै बराबरी भने्न नाराका साथ षर्कासमा रहेको 

र्ोजना िथा कार्यक्रममा मषहला सहभाषगिा सुषनषिििा गररनेछ । 

10. िषहद पररर्ार, र्रक क्षमिा, जोषखममा रहेका नागररक र एकल मषहलाहरुलाई सम्मान 

कार्यक्रम सषहि आर्–आजयनका लाषग षसपमूलक र रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

11. कुनै पषन लषक्षि र्गयका कार्यक्रमहरु संञ्चालन गदाय सम्बषन्धि र्डाहरुलाई षजम्मा ददईन े

व्यर्थथा षमलाईनेछ । 

12. दषलि, मषहला र र्रक क्षमिा भएका व्यषिहरुलाई रोजगारीको षसजयना गररनेछ । 

 

❖ सचूना प्रषर्षध 

1. नरहररनाथ गाउँपाषलकाको सूचना, समाचार र लोककल्र्ार्कारी षर्ज्ञापनका र सुचनाको 

हकलाई मध्र्नजर गदै सूचनामैत्री गाउँपाषलका बनाउन गाउँपाषलकािारा एउटा १०० र्ाटको 

रेषडर्ो सुनथराली एर्.एम. संचालन गररनछे । 

2. इन्टरनटेको गुर्थिर समर्ानुकूल बनाउन इन्टरनेट प्रदार्क संथथाहरुसँग पहल गरी गुर्थिरीर् 

सेर्ाको सुषनषििा गराईनेछ ।  

❖ लिजुलषर्द्यिु 

1. नरहररनाथ गाउँपाषलका र्डा नं. ७ मा रहेको धाँचुखोला जल षर्द्युि आर्ोजनालाई 

संचालनमा ल्र्ाउनको लाषग पहल गररने छ ।  

2. नरहररनाथ गाउँपाषलका र्डा नं. ५ को रुप्सा जाँत्तडा लिु जलषर्द्युि आर्ोजनाको अर्रुि 

रहेको षनमायर् कार्यलाई संचालनमा ल्र्ाउनको लाषग पहल गररनेछ । 

3. नरहररनाथ गाउँपाषलका र्डा नं. ७ मा रहेको उच्छर् खोला लिु जलषर्द्युि संचाषलि 

आर्ोजनालाई षनरन्िरिा ददनको लाषग षर्िेि व्यर्थथा षमलाईनेछ ।  

4. र्डा नं. ८ मा रहेको िल्लो रहगाडको बहडेछडामा जलषर्द्युि उत्पादनको सम्भार्ना रहेकाले 

सम्भाव्यिा अध्र्र्नका लाषग पहल गररने छ । 

5. गाउँपाषलका षभत्रका सम्भाव्य लिु–जलषर्द्युि आर्ोजना षनमायर्का लाषग सम्बषन्धि 

षनकार्मा माग गररनेछ । 

❖ पर्यटन 

1. एक र्डा एक पर्यटनको पहहंचान गरी नमूना पर्यटकीर् गन्िव्य क्षेत्र षनमायर्मा जोड ददईनछे । 

2. सुनथराली षर्मानथथल र नरहररनाथको जन्मथथललाई षर्िेि पर्यटकीर् क्षेत्रको रुपमा षर्कास 

गनयको लाषग प्रचार–प्रसारको लाषग पहल गररनेछ । 

3. गाउँपाषलकाको केन्रमा रािगुरु नरहषनाथज्र्ूको िाषलक षनमायर् गनय पहल गररनेछ ।  

4. पर्यटकीर् क्षेत्रको पहहंचान गरी पर्यटकीर् थथल बनाउनको लाषग षर्िेि पहल गररनेछ ।  

5. गाउँपाषलकाको पार्क पने थथानमा िषहद थमृषि प्रषिक्षालर्को थथापना गररनेछ ।  
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❖ र्न, र्ािार्रर् िथा षर्पद व्यर्थथापन 

1. हररर्ो र्न, समुदार्को धन भने्न मूल नाराका साथ प्रदेि सरकारसँग र षजल्ला षडषभजन र्न 

कार्ायलर्सँग समन्र्र् गरी र्न व्यर्थथापन िथा रृ्क्षारोपर् कार्यलाई प्रभार्कारी बनाईनेछ ।  

2. र्न षर्नाि िथा अषिक्रमर् षनर्न्त्रर्का लाषग आर्श्र्क व्यर्थथा गररनेछ, साथै थर्च्छ 

र्ािार्रर्को लाषग एक व्यषि एक रुखको अर्धारर्ालाई गाउँपाषलकाका खाली थथानहरुमा 

रृ्क्षारोपर् गरर थर्च्छ र्ािार्रर्मैत्री गाउँपाषलका बनाउन पहल गररनेछ । 

3. धुँर्ारषहि चुलो, प्लाषष्टकजन्र् बथिुहरुको उषचि षर्सयजन गरर र्ािार्रर् प्रदिूर् हुनबाट 

बचाउनका लाषग आर्श्र्क कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

4. सार्यजषनक थथलहरुमा धुम्रपान, मद्यपान िथा सुर्ियजन्र् पदाथय षर्दक्र षर्िरर् िथा सेर्न 

षनिेषधि क्षेत्र िोिर्ाका लाषग पहल गररनेछ । 

5. दैषर्क षर्पद जोषखम न्र्ूषनकरर् एर्म् राहि पुनिःथथापनका लाषग षर्पद ् व्यर्थथापन कोि 

मार्य ि कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

❖ रोजगार  

1. रोजगारीको षसजयनाका लाषग अध्र्क्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

2. बेरोजगार र्ुर्ाहरुको पसहँचान गरी रोजगारीको र्ािार्रर् षसजयना गररनेछ ।  

3. गाउँपाषलकाका िुला र्ोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्र्मन्त्री रोजगार कार्यक्रम, 

सामाषजक सुरक्षा कार्यक्रम र षर्षभन्न संि–संथथाका कार्यक्रमहरुलाई थप प्रभार्कारी बनाउन 

गाउँपाषलकाले रोजगारीका अर्सरहरु षसजयना गदै थथानीर् थिरमा उपलब्ध स्रोि साधनको 

पहहंचान गरी पूर्ायधार षर्कासको गषिलाई बढर्ा ददँदै रोजगारीका माध्र्मबाट जनिाको 

दैषनक आर्–आजयनमा बृषि गररनेछ । 

4. मुख्र्मषन्त्र रोजगार कार्यक्रम िर्य  थथानीर् िहमा सुषचकृि भएका बेरोजगार व्यषिहरुलाई 

कामका लाषग पाररश्रषमकमा आधाररि सामुदाषर्क आर्ोजना मार्य ि रोजगारी सजृयना गरर 

प्रभार्कारी रुपमा कार्ायन्र्र्न गररनेछ ।  

5. अध्र्क्ष रोजगार कार्यक्रममा सुषचकृि रे्रोजगार र्ुर्ाहरुलाई काममा खटाएर थप रोजगारी 

षसजयना गररनेछ । 

❖ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमिर्य  

1. थथाषनर् िहमा दिाय भएका बेरोजगार व्यषिहरुलाई न्र्ूनिम रोजगारीको प्रत्र्ाभूषि गनयका 

लाषग कामका लाषग पाररश्रषमकमा आधाररि सामुदाषर्क आर्ोजना संचालन गरर श्रममूलक 

आर्ोजना मार्य ि समुदार्को षर्कास सँगै सामाषजक  संरक्षर्को प्रत्र्ाभषूि गराईनेछ ।  

2. र्ूर्ा रोजगारीका लाषग रुपान्िरर् पहल आर्ोजना िथा कामका लाषग पाररश्रषमकमा 

आधाररि सामदुाषर्क आर्ोजनालाई संचालनलाई प्रभार्कारी रुपमा कार्ायन्र्र्न गररनछे ।  

3. थथाषनर् िहमा सञ्चाषलि १ करोड भन्दा कम बजेटको आर्ोजनामा सम्भर् भएसम्म रोजगार 

सेर्ाकेन्रमा सूषचकृि बेरोजगारलाई खटाएर थप रोजगारी षसजयना गररनेछ ।  
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❖ परुुथकार िथा प्रोत्साहन 

1. र्स गाउँपाषलकाको आन्िररक श्रोिबाट िलब भत्ता खाइरहेका षिक्षक िथा कमयचारीको िह 

हेरी िलब भत्ता १०–२० प्रषिििका दरले िलर् भत्ता बृषि गररनेछ ।  

2. गाउँपाषलकाका षिक्षकहरु र कमयचारीलाई षर्षभन्न मूल्र्ांकनका आधारमा र्ियको उत्कृष्ट 

पुरुथकारिारा सम्मान गररनेछ । 

3. माध्र्षमक षिक्षा परीक्षामा उत्कृष्ट सूषचबाट एक छात्र एक छात्रालाई प्राषर्षधक षर्िर् 

अध्र्र्नका लाषग पञ्चदेर् प्राषर्षधक षर्द्यालर् मान्म काषलकोटमा छात्ररृ्षत्तको व्यर्थथापन 

गररनेछ । 

4. गाउँपाषलकामा माध्र्षमक षिक्षा परीक्षा ९ र SEE पररक्षामा उत्कृष्ट षर्द्याथी र षर्द्यालर्लाई  

अध्र्क्ष उत्कृष्ट छात्ररृ्षत्त कार्यक्रम मार्य ि उषचि पुरुथकारको व्यर्थथा गररनेछ ।  

5. गाउँपाषलकासँग समन्र्र् गरी षर्कास षनमायर्का कार्यमा र्ोगदान पुर्ायउने संिसंथथा िथा 

व्यषिलाई उषचि पुरथकार िथा सम्मानको व्यर्थथा गररनेछ ।  

 

❖ राहाि िथा उिार  

1. कोरोना भाईरसले षर्पदमा परेका व्यषिहरुको पहहंचान गरी उि व्यषिहरुलाई उिार िथा 

राहिको व्यर्थथा गररनेछ ।  

2. गाउँपाषलका षभत्रका गभयर्िी अर्थथामा रहेका सुत्केरी मषहलाहरुको लाषग गाउँपाषलका षभत्र 

सुत्केरी हुन नसकी ररर्र गनुय परेमा सतु्केरी मषहलाहरुको उिारका लाषग गाउँपाषलकामा 

उपाध्र्क्ष उिार कोिको थथापना गररनेछ  । 

3. असार्, अपांग, षर्पन्न िथा ददियरोगका षर्रामीहरुलाई सामाषजक सहार्िाको व्यर्थथापन गररनेछ ।  

4. कोषभड–१९ रोकथाम िथा षनर्न्त्रर्का लाषग षर्िेि पहल गररनेछ ।  

5. गाउँपाषलका अन्िगयिका १ देषख ९ र्डाहरुमा रहेकी सुनौला हजार ददनका आमाहरुलाई िुि 

षपउने पानी प्रर्ोग गनयको लाषग दर्ल्टर व्यर्थथा गररने छ ।  

❖ उद्योग - बाषर्ज्र् 

1. गाउँपाषलकाको पार्क पने थथानमा थथानीर् बजारलाई व्यर्थथापन गररनेछ ।  

2. कोषभड–१९ का कारर् षसजयना हुनसके्न कालो बजारीर्ालाई षनर्न्त्रर् गररनेछ । 

3. गाउँपाषलका थिरीर् बजार व्यर्थथापन सषमिीलाई सदक्रर् बनाउन उत्साषहि गररनेछ । 

4. मददरा बेचषबखनको कार्यलाई षनर्न्त्रर् गरी सभ्र् िथा रचनात्मक समाजको षनमायर् गनय 

पहल गररनेछ ।  

5. गाउँपाषलका षभत्रका षर्षभन्न थथलहरुमा दरुीका आधारमा बथिुहरुको ढुर्ानीको मूल्र् षनधायरर् 

गररनेछ ।  

6. गाउँपाषलका सेर्ा क्षेत्र षभत्र चल्न े सर्ारी साधनहरुको गाउँपाषलकामा सुषचकृि गरी गाषड 

भाडा दर षनधायरर् गररनेछ ।  
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❖ सिुासन र कर 

1. गाउँपाषलकामा “जनिासँग जनप्रषिषनधी” कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

2. सार्यजषनक प्रिासन सेर्ाप्रर्ाह र सुिासनलाई चुथि दरुुथि बनाउन समर् सापेक्ष प्रषर्षध–मैत्री 

बनाउँदै सेर्ा प्रर्ाहलाई जन अपेक्षा अनुरुप षछटो छररिो सभय–सुलभ, सरल र गुर्थिरीर् 

सेर्ालाई  प्रभार्कारी ढंगले सञ्चालन गररनछे । 

3. उपभोिा अषधकार सरुषक्षिका लाषग बजार अनुगमनलाई षनर्षमि गररनेछ । 

4. नागररकको सूचनाको हकलाई प्रत्र्ाभूि गररनेछ । 

5. गाँउपाषलकाको आन्िररक आम्दानीको स्रोि रृ्षि गनय करका सम्भाषर्ि क्षेत्र एर्मं दार्राहरु 

पहहंचान गरर प्रगषिषिल कर प्रर्ाली लागू गने िर्य  षर्िेि जोड ददईनेछ । 

6. षर्कास र्ोजनालाई सहभाषगिामूलक बनाउन र लागि कम गरी गाउँपाषलकाको उच्चिम् 

षर्कास हाँषसल गनय समपुरक कोि मार्य ि षर्षभन्न र्ोजनाहरु सञ्चालनमा ल्र्ाईनेछ । 

7. गाउँपाषलकाका हरेक कार्यको अनुगमन िथा मूल्र्ाककनलाई षनर्षमि, व्यर्हाररक, र्ाथिषर्क, 

नषिजामुखी र मापनीर् बनाईनेछ ।      

     

अन्त्र्मा सक्षम र समृि गाउँपाषलका षनमार्यका लाषग आर्थयक र्िय २०७७/०७८ को नीषि 

िथा कार्यक्रममा समेरटएका षर्िर्हरुको कार्ायन्र्र्न गनुय गराउनु महत्र्पूर्य कार्य हुन जान्छ । 

नरहररनाथ गाउँपाषलकाको अषनर्ार्य िथा ऐषिहाषसक कामहरु हामीप्रषि बर्ादार रहेको र 

आम नरहररनाथ गाउँपाषलका बासी जनिाको षर्कास र पररर्ियनको उत्कण्ि इच्छालाई पुरा 

गनुय हाम्रो षनर्र्यकल्प षजम्मेर्ारी हो । कोरोना भाईरस रोकथाम कार्यको महाअषभर्ानमा 

र्ोगदान पुर्ायउदै आउनुभएका जनप्रषिनीषध, राजनीषिक दल, थर्ाथ्र्कमी, सुरक्षाकमी, 

षिक्षक, कमयचारी, सञ्चारकमी, नीषज िथा व्यर्साषर्क क्षेत्र, सामुदाषर्क क्षेत्र, श्रषमक र्गय, 

नागररक समाज, र सम्पूर्य दाजुभाई िथा दीदीबषहनीहरुलाई रचनात्मक सुझार् र सहर्ोगको 

अपेक्षासँगै हार्दयक धन्र्र्ाद ज्ञापन गदयछु ।                                             

 –धन्र्र्ाद ।।। 

 

                                                  

धीर बहादरु षबष्ट 

गाउँपाषलका अध्र्क्ष 

नरहररनाथ गाउँपाषलका  

गाउँपाषलकाको कार्ायलर् 

कुमालगाउँ, काषलकोट 

कर्ायली प्रदेि, नपेाल 


