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माललङ, लमजुङ 

२०७७ 



 

मस गरयभाभम सबाका सबाध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्म ज्मूहरु, 

 

 सॊघीम रोकतान्त्रिक गणतरि नेऩारको सॊविधान सबाफाट नननभित नेऩारको सॊविधान, 2072 अनसुाय गठित 
स्थानीम तहभा हाभी स्थानीम सयकायको रुऩभा  ननिािन्त्चत बई सयकाय सॊचारन गयेको करयि 3 फर्ि ऩगेुको छ 
। मी विगत तीन िर्िभा हाभीरे सभग्र क्व्होरासोथाय गाउऩानरकाको विकास तथा सभवृिको रानग तीन िटा 
नीनत, कामिक्रभ तथा फजेटको कामािरिमन गरयसकेका छौँ । कोनबड १९ को विश्व्माऩी भहाभायीफाट नसन्त्जित 
असहज तथा जवटर ऩरयन्त्स्थनत य फरदाफरदीका फीच आज भ क्व्होरासोथाय गाउॉऩानरकाको आिौँ गाउॉसबा 
(चार ुआ.ि.को फजेट अनधिेशन) भा आनथिक िर्ि २०७७।०७८ का रानग नीनत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि 
गइयहेको छु ।  

 मस चनुौतीऩूणि घडीभा गाउॉसबाराई सम्फोधन गरययहॉदा भ सॊघीम शासन प्रणारी य सभाजिाद उरभखु 
रोकतारिीक गणतरिात्भक याज्म स्थाऩनाका रानग बएका आरदोरन य सॊघर्िहरुभा फनरदान गने सम्ऩूणि ऻात-

अऻात शवहदहरुप्रनत उच्च सम्भानका साथ बािऩूणि श्रिाञ्जरी अऩिण गदिछु साथै घाइते मोिा य फेऩत्ता 
नागरयकहरुराई सम्भानका साथ सम्झन चाहारछु । 

 कोनबड १९ को कायण विश्व नै शताब्दीकै िूरो भाननएको भहाभायीसॉग जनुधयहेको छ । भहाभायीको कायण 
सभग्र याष्ट्र य विश्वकै आनथिक साभान्त्जक ऩऺहरुभा नकायात्भक असय ऩनुगयहेको अिस्थाभा हाम्रो गाउॉऩानरका 
ऩनन सो फाट अछुतो यहन सकेको छैन । मसरे गाउॉऩानरकाको विकास य सभवृिको रक्ष्म  प्राप्तीभा ्मिधान 
खडा गयेको छ । नत नसन्त्जित ्मिधानहरुराई हटाउॉदै य चनुौतीराई अिसयभा ऩरयणत गदै गाउॉऩानरकाको 
विकास तथा सभवृिराई हाॉनसर गने कति् म स्थानीम सयकायको हो । मसको रानग हाभीहरुफीच ऐक्यफिता य 
आऩसी सहकामि आिश्मक छ।   

 भहाभायी योकथाभ य ननमरिका रानग अऩनाइएको फरदाफरदी, साभान्त्जक दयुी रगामतका कामिभा अनशुानसत य 
सवक्रमताऩूििक सहमोग गनुिहनुे सम्ऩणुि क्व्होरासोथायफासी प्रनत हाठदिक आबाय ब्मक्त गनि चाहरछु य मसको 
योकथाभ य ननमरिणभा अग्रऩन्त्ततभा खट्नहुनु ेस्िास््मकभॉ तथा ्मिस्थाऩन कामिभा सॊरग्न सफै कभिचायी तथा 
जनप्रनतनननध एिभ ् याजनैनतक दर य साभान्त्जक अनबमारताहरुराई हाठदिक धरमफाद ठदन चाहरछु ।भहाभायी 
योकथाभ, ननमरिण य उऩचायका रागी स्थाऩना गरयएको कोर्भा नगद यकभ जम्भा गयी मोगदान ऩमुािउन ुहनु े 
साथै याहत साभग्री तथा स्िास््म साभग्री जस्ता न्त्जरसी िस्तहुरु सहमोग गनुिहनु ेसफैभा धरमफाद ठदन चाहरछु। 

सबाध्मऺ भहोदम, 

सबा सदस्महरु, 

 क्व्होरासोथाय गाउॉऩानरकाराई आनथिक रुऩरे सम्ऩन्न, बौनतक रुऩरे सवुिधासम्ऩन्न, याजनीनतक रुऩरे सभािेशी/ 
सहबानगताभरुक, िाताियणीम रुऩरे स्िच्छ, सपा तथा ्मिस्थाऩकीम रुऩरे सु् मिन्त्स्थत ऩानरकाको रुऩभा 
विकास गनुि नै गाउॉऩानरकाको रक्ष्म तथा उद्देश्म यहेको छ ।  



 

 उच्च ऩहाडी बौगोनरक फनािट यहेको मस गाउॉऩानरकाभा सििसाधायण जनतारे प्रत्मऺ अनबुतू गने खारका, 
आनथिक सभवृि य साभान्त्जक रुऩारतयणभा टेिा ठदन,े ऺेिगत य बौगोनरक सरतरुन कामभ याख्दै मोजना तजुिभा 
गने, स्थानीम जनताराई मोजना तजुिभा साथै कामािरिमनभा प्रत्मऺ सहबागी फनाउने, भागभा आधारयत मस 
ऺेिको भाटो सहुाउॉदो कामिक्रभ तथा विकास गनतविनधहरु सञ्चारन गयी सभिृ गाउॉऩानरका फनाउने हाम्रो 
प्रभखु नीनत मथाित नै यहेको छ ।  

 रोकतरिको यऺा एिॊ सदुृढीकयण गदै मसको साथिक प्रमोग गयी सॊविधानको ऩूणि कामािरिमन य सॊघीमताको 
कुशरताऩूििक ्मिस्थाऩन गनि स्थानीम सयकायरे भहत्िऩूणि बनूभका ननिािह गदै आएको छ ।साथै सॊविधानरे 
अॊगीकाय गयेको सॊघीम याज्म प्रणारीराई कामिभूरक फनाई जनताको सेिा, सयुऺा, सभवृि य सखुका रानग 
गाउॉऩानरका प्रनतिि छ । 

 विश्व्माऩी भहाभायीको रुऩभा देखाऩयेको कोनबड-१९ योग कवहरे य कसयी सभाप्त होरा बने्न अरमौर 
यहेकै फेरा योग विरुि रड्न हाम्रा स्थावऩत सेिा तथा सॊमरिहरु अऩमािप्त देन्त्खॉदै गएका छन ्। मस 
अिस्थाभा भहाभायीको योकथाभ, उऩचाय तथा ननमरिणभा गाउॉऩानरकारे विशेर् ध्मान ठदनेछ ।  

 भहाभायीको पैरदो स्िरुऩराई भध्मेनजय गदै स्िास््म सेिाराई सदुृढ/सफरीकयण गने, खानेऩानी तथा 
सयसपाई गणुस्तय सधुाय कामिक्रभराई अगाडी फढाइनेछ ।  

 कोनबड १९ को कायणरे गाउॉऩानरकाको आनथिक तथा साभान्त्जक ऺेिभा ऩनि गएको नकयात्भक असयराई 
कभ गदै मसको ऩनुरुत्थान य विकासको रानग कामिक्रभहरु फनाइ अगाडी फवढनेछ ।  

 नेऩार सयकायरे नरएको सभिृ नेऩार सखुी नेऩारीको रक्ष्म तथा प्रदेश सयकायरे नरएका विकासका 
रक्ष्महरुसॉग तादाम्मता यहन ेगयी गाउॉऩानरकाका मोजनाहरु ननभािण य कामािरिमन गरयनेछ ।  

 एवककृत य दीघिकानरन दृविकोण सवहत गाउॉऩानरकाको सभग्र विकासको खाका तमाय गयी कामािरिमनका 
रानग गाउॉऩानरकाको आिनधक विकास मोजना ननभािण गरयनेछ । गाउॉऩानरका विकासको मोजना फैंक ननभािण 
गने, भध्मभकानरन खचि सॊयचना फभोन्त्जभ फजेट ननभािण तथा खचि गने अभ्मासको थारनी गरयनेछ ।  

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ आगाभी आनथिक िर्ि २०७७।०७८ का रानग ननधाियण गरयएका ऺेिगत नीनत तथा कामिक्रभहरु प्रस्ततु 
गने अनभुनत चाहारछु ।  

आनथिक विकास : 

 गाउॉऩानरकाको विकासको रानग कृवर्, ऩशऩुारन य ऩमिटन ऺेिको आधनुनकीकयण, विविनधकयण, प्रविनधकयण य 
प्रिििन गयी जनताको आमभा िृवि गने नीनत गाउॉऩानरकारे नरनछे। मसको रानग कृवर् तथा ऩशऩुारन ऺेिभा 
उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि िृवि य ऩमिटकको सॊख्माभा गणुात्भक य ऩरयभाणात्भक सधुायका रानग आिश्मक 
आधायबतू ऩूिािधायहरु ननभािण गरयने नीनत नरइनेछ । 



 

 कृवर् विऻ, जनप्रनतनननध य स्थानीमहरूको फहृत छरपरभा फनाईएको फहृत कृवर् तथा ऩशऩुारन गरुुमोजना 
अनरुुऩ प्रथभ चयणभा आत्भननबिय य दोश्रो चयण ननमाितभखुी कृवर् मोजना फनाई आमात प्रनतस्थाऩन तथा ननमाित 
प्रिििनको नीनत राई सभम साऩेऺ फनाउदै ननतजाभरुक मोजना प्रवक्रमा अिरम्फन गरय दृढ सॊकल्ऩका साथ 
राग ुगरयनेछ। 

 प्रनतस्ऩधॉ, तरुनात्भक राबको सम्बािना बएको, बौगोनरक एिॊ ऩमािियणीम न्त्स्थनत अनकुुर हनुे य उच्च भूल्म 
ऩने परपूर, नगदे तथा खाद्य फारीहरुतपि  कृर्कहरुराई आकवर्ित गने नीनत गाउॉऩानरकारे अॊगीकाय गनेछ 
।  

 एक िडा एक ननमाितभखुी नसियी स्थाऩनाको रानग ऩहर तथा सभरमि गरय गाउॉऩानरकाको िाताियण 
अनकुुरका जनडिवुट, परपुर, घाॉस, रुख, विरुिाका फेनाि उत्ऩादनभा जोड गरयनछे। 

 गाउॉऩानरका ऺेि नबि यहेका कृवर् तथा ऩशऩुारक कृर्कराई भागका आधायभा सीऩ तथा ऺभता विकास गने 
कामिक्रभ तथा तानरभ सॊचारन गरय प्राथनभकताका साथ अगाडी फढाउने ्मिस्था नभराईनछे । 

 फाॉझा जनभन ऩाखा जग्गाभा परपुर िन प्रणारी अऩनाउन प्ररेयत गरयनेछ जस अनसुाय रुख य छहायी भनुन 
हनुे खेनतफारी गनि स्थानीम सभदुामराई प्रोत्साहन य अनदुान प्रदान गरय आम आजिनभा िृवि गरयनेछ । 

 प्राकृनतक सरुदयतारे बरयऩूणि तथा गरुूङ सॊस्कृनतको धनी क्व्होरासोथाय गाउॉऩानरका नेऩारको एक ऩमिटवकम 
गरत्म बएकोरे मसफाट जनताराई अनधक रुऩभा राबान्त्रित गयाउन गाउॉऩानरकाका ऩमिटवकम गरत्महरुभा 
आगाभी ऩाॉच िर्ि नबि ऩमिटक सॊख्मा दोब्फय फनाउने रक्ष्म नरइएको छ । त्मसको रानग ऩमिटनभैिी 
िाताियण ननभािण, आिश्मक  ऩूिािधायहरुको ननभािण, ऩाकि  तथा दृष्मािरोकनको रानग भ्मूटािय ननभािण, होटर 
तथा ऩमिटन सेिा उद्योगहरुको सॊख्मा िृवि गने, ऩमिटन ्मिसाम गने ्मन्त्क्त तथा सॊस्थाहरुको ऺभता विकास 
गने, यावष्ट्रम तथा अरतयावष्ट्रम ऺेिभा प्रचाय प्रसाय कामि गरयनेछ ।  

 प्रधानभरिी योजगाय कामिक्रभराई आनथिक तथा ऩूिािधाय विकासका आमभसॉग जोडी श्रभ भरुक आमोजना 
छनोट गरयनेछ ।सनु्त्चकृत फेयोजगाय ्मन्त्क्तहरुको सीऩ विकास साथै सीऩ हस्तारतयणका रानग  विशेर् अिसय 
ठदइनेछ ।गाउॉऩानरका अरतयगतका फेयोजगाय ्मन्त्क्तहरुको योजगाय सेिा केरर भापि त ्त्माङ्क तथा अनबरेख 
्मिस्थाऩन चसु्त ऩादै स्ियोजगाय तथा सीऩभूरक कामिक्रभ कामािरिमनभा जोड ठदइनेछ ।  

 स्थानीम तहभा उऩरब्ध हनु ेस्रोत साधनराई उच्चतभ प्रमोग गरयनेछ, ऩयम्ऩयागत सीऩ य ऻानको जगेनाि गदै 
आधनुनकयणभा जोड ठददै आनथिक सभवृिको ठदशा तपि  गाउॉऩनरकाराई उरभखु गयाईनेछ ।   

 सहकायी ऺिेको प्रिििनका रानग सहकारयता सम्फन्त्रध सहकायी न्त्शऺा प्रिििन कामि सञ्चारन गरयनेछ। 
सहकायीहरुको विकासको रानग आिश्मक कामिक्रभहरु सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।  

साभान्त्जक विकास : 

 िैदेन्त्शक योजगायीफाट पकेका जनशन्त्क्तरे आजिन गयेको सीऩ, ऻान, ऺभता तथा साधनस्रोत राई उद्यभशीरता, 
स्ियोजगाय य ्मािसावमक कामि भापि त उत्ऩादनन्त्शर ऺेिभा रगानी गनि प्रोत्साहन गरयनेछ। 



 

 गरयि तथा जेहेरदाय उत्कृि अॊक ल्माई उच्च न्त्शऺा अध्ममन गने ईच्छुक विधाथॉराई छाििृन्त्त्त प्रदान गरयनछे 
साथै एस.ई.ईभा उत्कृि अॊक ल्माउने विधाथॉ राई ऩयुस्कृत गने कामिक्रभ राई ननयरतयता ठदईनछे । 

 हयेक विद्यारमभा प्रायन्त्म्बक फारविकास तथा न्त्शऺा कामिक्रभको विकास गयी प्रायन्त्म्बक फार कऺाभा ननधािरयत 
भाऩदण्ड अनरुुऩ फसाई ्मिस्था य सयसपाईराई ध्मान ठदई खेर साभाग्री, भनोयञ्जन साभाग्री, अनडमो नबनडमो 
साभाग्री सवहत आकर्िक भनोयञ्जक य फारभैिी कऺा कोिाको ्मिस्थाऩन गरयदै रानगने छ। 

 कोयोना बाईयस (कोनबड १९ ) को भहाभायीको योकथाभ तथा ननमरिण प्रमास स्िरूऩ हेल्थ डेस्क स्थाऩना 
तथा सॊचारन, सचेतना कामिक्रभ, क्विायेरटाइन ्मिस्थाऩन, स्िास््म साभग्री खरयद तथा ्मिस्थाऩनभा उच्च 
प्राथनभकता ठदई आिश्मक फजेट ्मिस्थाऩन गरयनेछ । 

 गाउॉऩानरकाभा कामियत भवहरा स्िास््म स्िमॊसेविकाहरु राई भानसक प्रनतिेदन ऩेश गदाि प्रदान गने मातामात 
तथा प्रोत्साहन खचि ठदने कामिक्रभराई ननयरतयता ठदईनछे । 

 सम्ऩूणि साभदुावमक विद्यारमहरुभा कोयोना बाईयसको भहाभायीफाट फच्न स्िास््म साभग्री तथा स्िास््म न्त्शऺा 
प्रदान गरयनछे साथै शैन्त्ऺक गणुस्तय अनबिृविका रानग अनबबािक न्त्शऺा कामिक्रभ सभेत राग ुगरयनेछ । 

 साभदुावमक विद्यारमको शैन्त्ऺक गणुस्तय अनबिृविका रानग शैन्त्ऺक साभाग्रीभा आधारयत ऩनुिताजकी तानरभ,  
विद्यारम ्मिसस्थाऩन सनभनत, न्त्शऺक अनबबािक सॊघ, अनबबािक य न्त्शऺक अरतयवक्रमा कामिक्रभ, विद्याथॉ 
सचेतना कामिक्रभ, कऺागत उत्कृि विद्याथॉ, विद्यारम य उत्कृि विर्म न्त्शऺकराई ऩयुस्कृत गने जस्ता 
कामिक्रभराई अगाडी फढाइन ेछ। 

 गाउॉऩानरकाका स्िास््म सॊस्थाहरुभा और्नधको अबाि हनु नठदन य ननशलु्क आधायबतू स्िास््म सेिाभा 
नागरयकको सयर ऩहचुको रानग आिश्मक ्मिस्था गरयने छ। 

 स्िस्थ बारसाको अिधायणा अनरुुऩ स्िास््म खानाको प्रमोग गनि हयेक नागरयकराई ससुनु्त्चत गरयदै स्िास््म 
िाताियण य सवक्रम जीिनशैरीको प्रिििन गनि एक घय एक कयेसाफायी , एक घय एक धाया,  एक िडा एक 
साििजाननक ऩाकि  य ्मामाभ हर ननभािण य स्थाऩनाका रानग सयोकायिाराहरुसॉग आिश्मक सभरिम तथा 
ऩैयिी गरयने छ । 

 आधायबतू खानेऩानी सेिा ऩमुािउने कामिक्रभराई उच्च प्राथनभकता ठदई एक घय एक धाया नीनतराई प्रबािकायी 
रुऩभा सञ्चारनका रानग सॊघ/प्रदेश सयकाय सॉग सहकामि - सहरगानी गरयने छ । 

 निजात न्त्शश,ु न्त्शश ुभतृ्मदुय, भात ृभतृ्मदुय य िारभतृ्मदुयहरुराई घटाई औसत आम ुफढाउदै रनगनेछ । 

 दीघियोगी जस्तै नभगगौलरा, भटुु योगी य ननको नहनुे क्यारसय योगको उऩचायाथि आनथिक सहमोग कामिक्रभराई 
ननयरतयता ठदईनेछ । 

 गाउॉऩानरका नबि प्रचनरत बार्ा, बेर्बरू्ा, सॊस्काय, भौनरक यहनसहन साॊस्कृनतक, ऩयुातान्त्त्िक तथा ऐनतहानसक 
भहत्िका तारतरैमा, ऩोखयी, कुिा, चौतायाको भभित सॊबाय न्त्जणिद्वाय सॊयऺण, सम्फििन य प्रिििनभा जोड ठदईन े
छ । ऩयम्भयागत बेर्बरू्ा, करा सॊस्कृनतको सय-सभानको सॊयऺणको रानग नमाॉ सॊग्रारमहरुको ननभािण तथा 
स्तयोउन्ननत गरयने छ।  



 

 साभान्त्जक रमाम य सभानताका रानग सकायात्भक विबेदको नीनत अनरुुऩ ऩछाडी ऩयेका भवहरा, फारफानरका, 
जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता, दनरत तथा अल्ऩसॊख्मक िगि तथा सभदुामराई विकासको भरुधायभा ल्माउन रन्त्ऺत 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनछे। 

ऩूिािधाय विकास : 

 साभान्त्जक-आनथिक एवककयण, उद्योग ्माऩायको विकास, ऩमिटन विकास, िस्त ु तथा सेिा उत्ऩादन तथा 
वितयणको प्रबािकायी ्मिस्थाऩनराई टेिा ऩमुािउने तथा आभ नागरयकका आधायबतु आिश्मकताहरु ऩरयऩूनति 
गने खारका ऩूिािधायहरुको विकासभा जोड ठदइनछे ।  

 गाउॉऩानरका नबि हयेक िडाभा एक ्मिन्त्स्थत फसऩाकि  तथा साििजननक शौचारम ननभािण कामिराई अगाडी 
फढाईनेछ । गाउॉऩानरका नबि फने्न साििजननक ननभािणका कामिभा अऩाङ्गभैिी, जेष्ठ नागरयक तथा फारभैिी हनुे 
गरय ननभािणका कामि अगाडी फढाउने ्मिस्था नभराईनेछ ।  

 मसै िर्ि गाउॉऩानरकाको ५ फरे् आिनधक मोजना तमाय गरय गाउॉऩानरकाभा सॊचारन सम्बावित मोजनाहरुको 
मोजना फैंक फनाई सॊघ/प्रदेश सयकायको सहकामिभा डी.ऩी.आय तथा कामि सॊचारनका रानग आिश्मक ऩहर 
गरयनेछ । 

 सडक िगॉकयण तपि  सम्ऩूणि सडकको रम्फाई, चौडाई, फाटाको उऩबोग सिायी साधनको चाऩ य भहत्ि 
सभेतका आधायभा सडकको दयुी भाऩन गरय क,ख,ग य घ िगिभा िगॉकयण गरय ऩूणि कामािरिमन गरयनेछ साथै 
्मन्त्क्तगत घय ननभािण गदाि गाउॉऩानरका सॉग ननभािण कामिको ऩिुि अनभुनत नरनऩुने ्मिस्था अङ्गीकाय गरयनछे 
।   

 टोरटोरभा बएका साभदुावमक बिनहरु राई नसकाई तथा अध्ममन केरर िा साभवुहक ्मिसावमक उत्ऩादनको 
कामिभा प्रमोग गनि प्ररेयत गरयनेछ । 

 हारसम्भ ननभािण बएका सडक, नसॊचाई खानेऩानी सम्फन्त्रध बौनतक ऩूिािधायको ठदगोऩना कामभ गनि िाताियणीम 
प्रबाि रमूनीकयण गने उऩामहरु अिरम्फन गरय भभित सम्बाय कामिमोजना तथा कोर् स्थाऩना गरय क्रभश 
कामािरिमन गने नीनत अिरम्फन गरयनेछ ।  

 आिश्मक िडा कामािरम य स्िास््म चौकी बिनहरू ननभािण तथा भभित-सम्बाय तथा सूचना प्रविनधमकु्त िडा 
कामािरमका रानग आिश्मक िजेट विननमोजन गनुिका साथै केरर य प्रदेश सयकाय सॉग सभरिम गरयनेछ। 

 गाउॉऩानरका अरतयगत विद्यतु सवुिधाफाट िन्त्ञ्चत यहेका फस्तीहरुभा फैकन्त्ल्ऩक उजाि प्रमोग गरय, प्रदेश सयकाय 
सॉग सभरिम गरय उज्मारो प्रदेश अनबमान कामिक्रभ सॊचारनका रानग ऩहर गरयनेछ।निीकयणीम उजािराई 
प्राथनभकताभा याखी ऩमिटकीम स्थानभा सडक सौमि फन्त्त्त जडान कामिराई प्राथनभकता ठदईनछे। 

• गाउॉऩानरकाराई आगाभी ३ फर्ि नबि ऩूणि रुऩभा खयको छानो भकु्त गाउॉऩानरका फनाउने रक्ष्म  अनरुुऩ 
आिश्मक फजेट तथा कामि अन्त्घ फढाईनेछ । 

 

 



 

िन, िाताियण तथा विऩद् ्मिस्थाऩन 

 सडक तथा अरम बौनतक ऩूिािधाय ननभािण गदाि िनजॊगर, जनडफटुी, ऩानीका भहुान, नसभसाय ऺेि तथा 
िरमजरतरुाई असय नऩने गयी िातायणीम जोन्त्खभ ्मिस्थाऩन तथा रमूनीकयणका ऩऺभा उच्च सॊिेदनशीर बई 
कामि सम्ऩादन गरयनछे । जैविक विविधता तथा ऩमािियणीम सॊयऺण गनि उऩबोक्ता सनभनत तथा स्थानीम गैय 
सयकायी सॊस्थाहरुराई जागरुक फनाइनेछ ।  

 साभदुावमक िनहरुभा जडीफटुी तथा परपूर खेतीको रानग सम्बा्मता अध्ममन गरयनेछ । साभदुावमक 
िनहरुभा अरम गैयकाष्ठ ऩैदािाय य आम आजिनका रानग विविध कामिक्रभहरु सञ्चारन गनि अनबप्ररेयत गरयनेछ।  

 विऩद ्मिस्थाऩन सनभनतहरुराई सवक्रम तलु्माइनेछ, विऩद जोन्त्खभ नक्वसाङ्कन तथा विऩद प्रनतकामि मोजना 
ननभािण तथा राग ु गरयनेछ । आऩतकानरन कामिसञ्चारन केररको सॊस्थागत सऺभता अनबिृवि गरयनछे । 
आऩतकानरन उिाय साभग्रीको खरयद गरय िडा िडासम्भ ऩमुािउने ्मिस्था नभराईनछे ।  

 क्व्होरासोथाय गाउॉऩानरकाराई िाताियणभैिी गाउॉऩानरका ननभािण गनि आिश्मक ऩूिािधाय तथा सूचकहरु ऩूया 
गदै रनगनेछ । ब-ूसॊयऺण, जराधाय ्मिस्थाऩन य जरउत्ऩन्न प्रकोऩ रमूनीकयणका कामिक्रभहरु प्रबािकायी 
रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।  

 नमाॉ ट्रमाक खोनरएका सडकभा ब-ूऺम, ऩवहयो फाट जोगाउन िृऺायोऩण तथा फामो इन्त्रजननमरयङ्ग कामिको रानग 
सम्फन्त्रधत मोजनाफाट नै ननन्त्ित प्रनतशत छुट्याउनऩुने ्मिस्था गरयनेछ ।  

 ऩूणि सयसपाई गाउॉऩानरका ननभािणको रानग थऩ ऩूिािधायहरु तमाय गरयनेछ । फजायोरभखु ऺेि तथा घना 
फस्तीऺेिको पोहोयभैरा ्मिस्थाऩनको रानग पोहोयभैरा ्मिस्थाऩन मोजना फनाइ कामािरिमन गरयनेछ।  

 

सशुासन, सॊस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह : 

 रमावमक सनभनतको कामि सम्ऩादन प्रकृमा प्रबािकायी फनाउन सनभनतका ऩदानधकायी तथा भेरनभराऩकतािहरुराई 
रमावमक ऻान, सीऩ अनबिृविका रानग आिश्मक ्मिस्था नभराइनछे ।  

 गाउॉसबा तथा गाउॉ कामिऩानरका अरतयगतका विनबन्न सनभनत/उऩसनभनतहरुराई सवक्रम तलु्माइनछे । 
सनभनत/उऩसनभनतहरुको ननमनभत फैिक तथा प्रनतिेदन प्रणारीराई ्मिन्त्स्थत गरयनेछ ।  

 गाउॉऩानरकारे नरएका नीनतहरुको प्रबािकायी कामािरिमन गनि गाउॉ कामिऩानरकाको कामािरम, िडा 
कामािरमहरुफाट प्रदान गरयने सेिा प्रिाहराई गणुस्तरयम, नछटो छरयतो, सभमानकुुर प्रविनधभैिी य प्रबािकायी 
फनाउनका रानग सॊस्थागत सधुायहरु गरयनेछ ।ऩूॉजीगत फजेट कामािरिमनभा तीब्रता ठदइनछे। गाउॉसबाफाट 
ऩारयत िावर्िक कामिक्रभ तथा फजेट कामािरिमनका रानग ननन्त्ित कामिमोजना फनाई अन्त्घ फढाइनेछ ।   

 गाउॉऩानरकाराई सशुासनभैिी फनाउन सशुासन नीनत फनाइ राग ु गरयनेछ । नागरयकप्रनतको जिापदेवहता 
उत्तयदावमत्ि, ऩायदन्त्शिता कामभ याख्न विनबन्न सशुासन सॊमरिहरुको प्रमोगभा िृवि गरयनेछ ।  

 सेिा प्रिाहको अिस्था य कामिफोझका आधायभा भौजदुा जनशन्त्क्तको ऺभता विकास गदै ननतजाभखुी फनाउॉदै 
रनगनेछ । कभिचायीराई कामिसम्ऩादनको आधायभा दण्ड य ऩयुस्कृत गरयनेछ ।  



 

 गाउॉकामिऩानरकाको आम, ्मम तथा साििजननक खरयद प्रवक्रमाराई ्मिन्त्स्थत तथा ऩायदशॉ 
फनाइनेछ।आरतरयक याजश्वका दय तथा दामयाराई ्मिन्त्स्थत तथा िैऻाननक फनाइ याजश्व िृविभा जोड 
ठदइनेछ। 

 आरतरयक ननमरिण प्रणारीराई ्मिन्त्स्थत गरयनेछ, ऩेश्की तथा फेरुज ुपर्छ्यगौलटभा जोड ठदॉदै शरुम फेरुज ुनीनत 
अफरम्फन गरयनेछ ।  

 विद्यारम, सहकायी, आभा सभूह, उऩबोक्ता सनभनत, मिुा क्वरफ तथा अरम स्थानीम गैय सयकायी सॊस्थाहरुको 
ऺभता विकास गयी रेखा तथा अनबरेख ्मिस्थाऩन य सॊस्थागत सदुृढीकयणका रानग आिश्मक सहमोग 
गरयनेछ।  

 

गाउॉऩानरकाको आगाभी आनथिक िर्िको नीनत तथा कामिक्रभराई भतुिरुऩ ठदन सफै ऺेिफाट सहमोग हनुे अऩेऺा 

याख्दै गाउॉऩानरकाको सभग्र विकासभा मोगदान ठदनहुनु े याजनीनतक दर, फवुिन्त्जिी, सभाजसेिी, याष्ट्रसेिक, ननजी, 

सहकायी तथा साभदुावमक ऺेि, आभसॊचायजगत रगामत सम्ऩूणि ठददीफवहनी तथा दाजबुाइहरुराई हाठदिक धरमिाद 

ऻाऩन गदिछु ।  

                                             कुभायी भनुी गरुूङ 

                                             उऩाध्मऺ 

                                            क्व्होरासोथाय गाउॉऩानरका 
                                              भानरङ, रभजङु। 

 


