
 

नीतत तथा कामयक्रभ :  

• साना तथा टुके्र मोजनाहरूराई तनरूत्साहहत गदै ठूरा मोजनाहरूराई प्राथतभकता ददने नीती मस गाउॉऩातरकारे 
तरएको छ। भध्मभ तथा ठूरा मोजनाहरूभा केन्द्र तथा प्रदेश सयकायसॉग सहकामय गयी सभऩूयक कोषको 
सहमोगभा त्मस्ता मोजना सम्ऩन्न गने रक्ष्म तरइएको छ। मसका तनम्म्त गत आ.व. को तरुनाभा आगाभी 
आ.व.भा ऩमायप्त भात्राभा कोषको व्मवस्था गने नीतत तरइएको छ। 

• बौततक ऩूवायधाय अन्द्तगयत सडक तपय  नमाॉ ट्रमाक खोल्ने बन्द्दा बइयहेको सडकहरूको स्तयोन्नतत गने तपय  वजेट 
हवतनमोजन गने नीतत अवरम्वन गरयएको छ। सवै भौसभभा सचुारू हनुे गयी कुरेसो तनभायण तथा ग्राबेर गने 
कामयराई प्राथतभकता ददने नीतत तरइएको छ। 

• वैदेम्शक योजगायीराई न्द्मूनीकयण गनय उत्ऩादनभूरक तथा तछटो प्रततपर ददने मोजनाहरू कामायन्द्वमन गने नीतत 
तरॉदै कृहष, ऩशऩुारन तथा ऩमयटन प्रवधयनका मोजनाहरूभा वजेट हवतनमोजन गने नीतत तरइएको छ। 

• आन्द्तरयक आम्दानीराई वमृ्ध्द गनय याजश्व को दयबन्द्दा दामयाराई वढाउॉदै सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायवाट 
प्राप्त वजेटको प्रबावकायी कामायन्द्वमन गने नीतत तरइएको छ। 

• आतथयक वषयको शरुूदेम्ख नै मोजना कामयन्द्वमन प्रहक्रमा अगातड वढाउन मोजना कामायन्द्वमन तातरका वनाइ 
उऩबोक्ताको अतधकतभ सहबातगताभा सभमभा नै मोजना कामायन्द्वमन तथा अनगुभन भूल्माॊकन वस्ततुनष्ठ वनाउने 
नीतत अवरम्वन गरयनछे।  

  ऺते्रगत नीतत कामयक्रभ  

१. आतथयक हवकास : 

 कुनै ऩतन ऺेत्रको हवकासको रातग त्मस ऺेत्रका जनताको योजगायी य आम आजयनभा फढोत्तयी  हनु ुऩदयछ । 
गाउॉऩातरकाको हवकासको रातग कृहष तथा ऩशऩुारन ऺेत्रको आधतुनकीकयण य हवहवतधकयण गयी जनताको 
आमभा वृहि गने नीतत गाउॉऩातरकारे तरनेछ । मसको रातग कृहष तथा ऩशऩुारन ऺेत्रभा उत्ऩादन तथा 
उत्ऩादकत्व वृहिका रातग  आवश्मक आधायबतू ऩूवायधायहरु तनभायण गरयने नीतत तरइनेछ । मसको रातग 
कृहष हवऻ, जनप्रतततनतध य स्थानीमहरूको फहृत छरपरभा फनाईएको फहृत कृहष तथा ऩशऩुारन गरुुमोजना 
अनरुुऩ प्रथभ चयणभा आत्भतनबयय य दोश्रो चयण तनमायतभखुी कृहष मोजना फनाई आमात प्रततस्थाऩन तथा 
तनमायत प्रवियनको नीतत अफरम्फन गरयनेछ। 

 प्रततस्ऩधॉ, तरुनात्भक राबको सम्बावना बएको, बौगोतरक एवॊ ऩमायवयणीम म्स्थतत अनकुुर हनु ेय उच्च भूल्म 
ऩने परपूर, नगदे तथा खाद्य फारीहरुतपय  कृषकहरुराई आकहषयत गने नीतत गाउॉऩातरकारे अॊगीकाय 
गनेछ ।  

 सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॊग आवश्मक सभन्द्वम गदै कृहष तथा ऩशऩुारनको आधतुनकीकयण तथा 
माम्न्द्त्रकीकयणभा जोड ददइनेछ । प्रदेश सयकाय सॉगको सहकामयभा शीत बण्डाय तनभायणको रातग 
आवश्मक ऩहर गरयनछे। 
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 तनवायहभखुी कृहष तथा ऩशऩुारनराई हवस्थाहऩत गयी साभहुहक तथा व्मवसाहमक कृहष तथा ऩशऩुारनभा जोड 
ददईनेछ ।उत्कृष्ट कृषकराई प्रोत्सहान स्वरूऩ पभय हवस्ताय य व्मवस्थाऩनका रातग अनदुानको व्मवस्थाऩन 
गरयनेछ । 

 अगायतनक तयकायी, दधु, परपुर, भासभुा आत्भतनबयय फन्नका रातग उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा वहृि गने 
कामयक्रभ ल्माईनेछ ।  

 आधतुनक फधशारा तनभायण गरय स्वस्थ य सपा भास ुतफहक्र हवतयणका रातग ऩहर गरयनेछ। 

 प्राकृततक रूऩरे ऩाइन ेजतडवटुीको सॊयऺण गदै जतडवहुट नसययी तथा खेती य उऩबोग एवॊ प्रवधयनभा जोड 
ददइनेछ। 

 प्राकृततक सनु्द्दयतारे बरयऩूणय तथा गरुूङ सॊस्कृततको धनी क्वव्होरासोथाय गाउॉऩातरका नेऩारको एक ऩमयटहकम 
गन्द्तव्म बएकोरे मसफाट जनताराई अतधक रुऩभा राबाम्न्द्वत गयाउन गाउॉऩातरकाका ऩमयटहकम 
गन्द्तव्महरुभा आगाभी ऩाॉच वषय तबत्र ऩमयटक सॊख्मा दोब्फय फनाउन ेरक्ष्म तरइएको छ । त्मसको रातग 
ऩमयटनभैत्री वातावयण तनभायण, आवश्मक  ऩूवायधायहरुको तनभायण, ऩाकय  तथा दृष्मावरोकनको रातग भ्मूटावय 
तनभायण, होटर तथा ऩमयटन सेवा उद्योगहरुको सॊख्मा वहृि गने, ऩमयटन व्मवसाम गने व्मम्क्त तथा 
सॊस्थाहरुराई ऺभता हवकास गने, याहष्डम तथा अन्द्तयायहष्डम ऺेत्रभा प्रचाय प्रसाय कामय गरयनेछ ।  

 साकय  याष्डकै नभूना ऩमयटकीम गाउॉ तथा नेऩारकै ऩहहरो स्भाटय तबरेज घरे गाउॉराइ “स्भाटय तबरेज” का 
अन्द्म आमाभहरुको अवधायणाराई भूतयरुऩ ददन आवश्मक कामयहरु गरयनछे । 

 सहकायीको भाध्मभफाट आतथयक उन्नतत गनय तथा घय घयभा योजगायी तसजयना गनय आवश्मक नीतत तथा 
कामयक्रभ ल्माईनेछ। सफै सहकायी सॊस्थाराई अतनवामय अन-राईन प्रहवतधभा रुऩान्द्तयण गनय केम्न्द्रम सहकायी 
सफ्टवेमय प्रमोग गरय अनगुभन प्रततवेदन ऩेश गनय रगाईनछे । 

 प्रधानभन्द्त्री योजगाय कामयक्रभराई सायबतू रुऩभा राग ुगरय वेयोजगाय व्मम्क्तहरुराई कम्म्तभा १०० ददनको 
योजगाय प्रदान गनयका रातग स्थानीम तहकै हवकास तनभायणका कामयक्रभभा प्राथतभकता ददइनछे ।  

 सूचीकृत फेयोजगाय व्मम्क्तहरुराई दऺ/ऺभतावान फनाउन तथा स्वयोजगाय फनाउनका रातग व्मवसाहमक 

तातरभ प्रदान गने कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनछे ।1
 

 स्थानीम तहभा उऩरब्ध हनु ेस्रोत साधनराई उच्चतभ प्रमोग गरय ऩयम्ऩयागत तसऩ य ऻानको जगेनाय गदै 
आधतुनकयणभा जोड दददै आतथयक सम्फदृको ददशा तपय  गाउॉऩतरकाराई उन्द्भखु गयाईनेछ ।  

२. साभाम्जक हवकास : 

 मस गाउॉऩातरकाभा यहेका साभदुाहमक हवद्यारमहरुराई नभनुा साथै फारभैत्री2 हवद्यारमको रुऩभा हवकास 
गनयका रातग हवद्यारमहरु छनौट गरय  सूचना प्रहवतधभैत्री तथा अॊग्रजेी भाध्मभको म्शऺा कामयक्रभको सरुुवात 
गरय आगाभी फषयहरुभा सम्ऩूणय साभदुाहमक हवधारमहरुभा राग ुगरयनेछ। 

                                                           
1 सभासदस्य श्री गित बहादरु िुरुङद्वारा दताा िररएको संशोधन प्रस्ताव पाररत भइ थप भएको 
2 सभासदस्य श्री सोम गव.क.द्वारा दताा िररएको संशोधन प्रस्ताव पाररत भइ पररवतान भएको 
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 गरयव तथा जेहेन्द्दाय, उत्कृष्ट अॊक ल्माई प्राहवतधक म्शऺा अध्मन गने हवधाथॉराई छात्रवतृ्ती 3 कामयक्रभ तथा 
स.ई.ईभा उत्कृष्ट अॊक ल्माउने साभदुाहमक हवद्यारमका हवधाथॉ राई ऩयुस्कृत गने कामयक्रभराई तनयन्द्तयता 
ददईनेछ।  

 भाध्मतभक हवद्यारम सञ्चारनको रातग आवश्मक ऩूवायधाय ऩयुा गयेको तथा भाध्मतभक तह सञ्चारनको 

सम्बाव्मता यहेका हवद्यारमहरुराई क्रभश: तह वृहि गदै रैजान ेनीततगत व्मवस्था अॊगातरनेछ ।4
 

 सम्ऩूणय हवधारमहरुभा प्राथतभक उऩचायका रातग प्राथतभक उऩचाय फक्वस (First-Aid Kit) को व्मवस्था 
गरयनेछ।साभदुाहमक हवद्यारमहरुको शैम्ऺक गणुस्तय अतबवृहिका रातग अतबबावक म्शऺा कामयक्रभ सभेत 
राग ुगरयनेछ । 

 साभदुाहमक हवद्यारमहरुको गणुस्तय य साखभा अतबवहृिको रातग सावयजतनक ऩद धायण गयेका व्मम्क्तहरुरे 
आफ्ना फारफातरकाराई साभदुाहमक हवद्यारमहरुभा बनाय गने नीतत अॊगीकाय गदै अगाडी फहढनछे ।  
साभदुाहमक हवद्यारमहरुभा हवद्यातथय सॊख्माको आधायभा उऩमकु्त देम्खएका हवद्यारमहरुराई भजय गने नीतत 

तरई टाढाफाट आउने हवद्यातथयहरुको रातग छात्रावासको तनभायण गने कामयक्रभ राग ुगरयनेछ ।5
 

 गाउॉऩातरका तबत्रका सवै स्वास््म सॊस्था तथा हवद्यारमहरूभा आधायबतू सूचना प्रहवतधका साभग्री जडान तथा 
व्मवस्थाऩन गदै रतगनछे । 

 गाउॉऩातरकाका स्वास््म सॊस्थाहरुभा औषतधहरूको अबाव हनु नददन आवश्मक व्मवस्था गरयनछे । स्वास््म 
सेवाको गणुस्तयभा अतबवृहि गनय आवश्मक कामयक्रभहरु गरयनेछ ।  

 भहहरा स्वास््म स्वमॊसेहवकाहरूराई भातसक प्रततवेदन ऩेश गदाय मातामात तथा प्रोत्साहन खचय ददन े
कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददईनेछ। 

 कुनै ऩतन वारवातरका कुऩोषणवाट ग्रहषत हनुवाट वचाउन ऩोषणको व्मवस्था हवद्यारमगत रूऩभा, सनुौरा 
हजाय ददनका आभा तथा वच्चा कामयक्रभ तथा हवहवध जनचेतना भूरक कामयक्रभ गरयनेछ। 

 ऩूणय खोऩ सतुनम्ितता तथा ददगोऩना घोषणा कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददईनेछ। 

 आकम्स्भक सेवा तथा हवयाभीहरूराई तरुून्द्त प्रषेण गने य स्वास््म सेवा उऩरव्धताका रातग एम्वरेुन्द्स सेवा 
आयम्ब गरयनेछ। 

 गाउॉऩातरका तबत्र प्रचतरत सॊस्काय तथा सॊस्कृतत तथा गाउॉऩातरका तबत्र यहेका भठ, भम्न्द्दय, चौताया, गमु्फा, 
क्ववोईफो तधॉ आददको सॊयऺणभा जोड ददईनेछ। ऩयम्ऩयागत बेषबषुा, करा सॊस्कततका सय-साभानहरूको 
सॊयऺणको रातग सॊग्रहारमहरूको तनभायण तथा स्तयोन्नतत गरयनेछ। 

                                                           
3 सभासदस्य श्री राजु िुरुङद्वारा दताा िररएको संशोधन प्रस्ताव पाररत भइ पररवतान भएको 
4 सभासदस्य श्री राजु िुरुङद्वारा दताा िररएको संशोधन प्रस्ताव पाररत भइ थप भएको 
5 सभासदस्य श्री बुद्दि प्रसाद िुरुङद्वारा दताा िररएको संशोधन प्रस्ताव पाररत भइ थप भएको 
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 गाउॉऩातरकाराई आगाभी आतथयक वषय तबत्रभा ऩूणय सयसपाइ उन्द्भखु गाउॉऩातरका तनभायण गनयको रातग 
आवश्मक कामयक्रभहरु गरयनेछ । ऩूणय सयसपाई उन्द्भखु गाउॉऩातरका फनाउन नेऩार सयकायरे तोकेको 
सचुकहरु ऩयुा गनय प्राथतभकता ददई काभ कायवाही अगाडी फढाईनेछ । 

 ऩूणय सयसपाइ उन्द्भखु गाउॉऩातरका तनभायण अतबमान अन्द्तयगत स्थानीम आभा सभहु, मवुा क्वरव तथा 
गैयसयकायी सॊस्थाहरूसॉग सहकामय गयी वाॉकी वडाहरूराई ऩूणय सयसपाइ उन्द्भखु वडाको रूऩभा घोषणा गनय 
आवश्मक कामयहरु गरयनेछ। 

 साभाम्जक न्द्माम य सभताका रातग सकायात्भक हवबेद को नीतत अनरुुऩ ऩछाडी ऩयेका भहहरा, फारफातरका, 
ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता, दतरत तथा अल्ऩसॊख्मक वगय तथा सभदुामराइ हवकासको भरुधायभा ल्माउन 
रम्ऺत कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

  फजेट तथा मोजना तजुयभा कामायन्द्वमन वाट प्राप्त प्रततपरको वाॉडपाॉडभा भहहरा, दतरत, अऩाॊग, ज्मेष्ठ 
नागरयक तथा अल्ऩसॊख्मक य हऩछतडएका वगयका सभदुामका नागरयकको सहबातगता सतुनम्ित गरयनछे।  

 ददघययोग जस्तै तभगौरा, भटुु योगी  य ..तनको हनु सक्वन े क्यान्द्सय योगको 6  उऩचायाथय आतथयक सहमोग 
कामयक्रभराई तनयन्द्तयता ददईनेछ । 

 वारहववाह, वहहुववाह तथा भहहरा हहॊसाराई न्द्मूनीकयण गनय जनचेतनाभूरक कामयक्रभहरू सञ्चारन गरयनछे। 

 एक घय एक धाया नीततराई आत्भसात गयी गाउॉऩातरका आपैरे वा प्रदेश सयकाय तथा सॊघीम सयकाय य 
अन्द्म सॊघ सॊस्था सॉग सहकामय गयी क्रभवि रूऩभा मोजना कामायन्द्वमन गरयनछे। 

 स्वास््मका रातग खेरकुद, याहष्डमता य एकताका रातग खेरकुद बने्न अतबमानराई अगाडी फढाइनेछ । 
गाउॉऩातरका तरग पुटवर तथा यास्ट्रऩतत यतनॊङ म्शल्ड प्रततमोतगताराई तनयन्द्तयता ददइनेछ । खेराडीहरुको 
प्रततबा प्रस्पुटनका तनतभत्त स्थानीम क्वरफहरु, सभूह तथा अन्द्म सॊघ सॊस्था  सॊग सभन्द्वम गरय खेरभा 
सहबागी गयाईनेछ।…खेरकुद प्रततमोतगता सञ्चारन गदाय मसको उऩादेमताराई भध्मेनजय गदै तभतव्ममीताभा 

ऩमायप्त ध्मान ददइनेछ ।7  

 हवकृतत य हवसॊगतत हटाउन, सभ्मता य ससुॊस्काय फढाउन, मवुा ऩीढीराई कुरतफाट जोगाउन खेरकुद य 
अततरयक्त हक्रमाकराऩभा जोड ददइनेछ । एक वडा एक खेर भैदान तनभायणको नीतत तरइनेछ । तनतभयत 
खेरभैदानहरुको स्तयउन्नतत गरयनेछ। 

३. ऩूवायधाय हवकास :  

 साभाम्जक-आतथयक एहककयण, उद्योग व्माऩायको हवकास, ऩमयटन हवकास, वस्त ु तथा सेवा उत्ऩादन तथा 
हवतयणको प्रबावकायी व्मवस्थाऩनराई टेवा ऩमुायउने तथा आभ नागरयकका आधायबतु आवश्मकताहरु ऩरयऩूतॉ 
गने खारका ऩूवायधायहरुको हवकासभा जोड ददइनेछ ।  

                                                           
6 सभासदस्य श्री िमीमाया िुरुङद्वारा दताा िररएको संशोधन प्रस्ताव पाररत भइ थप भएको 
7 सभासदस्य श्री पेमा िुरुङद्वारा दताा िररएको संशोधन प्रस्ताव पाररत भइ थप भएको 
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 म्जल्रा सदयभकुाभ, गाउॉऩातरका केन्द्र तथा वडा कामायरम सॊग जोतडने सडकराई प्रदेश सयकायको सहमोग 
तथा सहकामयभा स्तयोन्नतत गरयनेछ।९ वटै वडाहरुका फस्तीहरुभा सडक सञ्जार जोडी गाउॉ- गाउॉराई एक 
आऩसभा जोड्ने नीतत अवरम्फन गरयने छ ।  

 दइु म्जल्रा तथा दइु स्थानीम तह जोड्ने सडकखण्डराई प्राथतभकताका साथ तनभायण गनयको रातग सॊघीम 
तथा प्रदेश सयकायसॉग सहकामय य सभन्द्वम गरयनछे । 

 आवश्मक वडा कामायरम य स्वास््म चौकी बवनहरू तनभायण तथा भभयत-सॊहाय तथा सूचना प्रहवतधमकु्त वडा 
कामायरमका रातग आवश्मक वजेट हवतनमोजन गनुयका साथै केन्द्र य प्रदेश सयकाय सॉग सभन्द्वम गरयनेछ। 

 गाउॉऩातरका अन्द्तयगत हवद्यतु सहुवधाफाट वम्ञ्चत यहेका फस्तीहरुभा प्रदेश सयकाय सॊग सभन्द्वम गरय 
उज्मारो प्रदेश अतबमान कामयक्रभ सॊचारनका रातग ऩहर गरयनेछ। 

 नवीकयण उजायराई प्राथतभकता याखी ऩमयटकीम स्थानभा सडक सौमय फम्त्त जडान कामयराई प्राथतभकता 
ददईनेछ।साना तथा रघ ुजर हवद्यतु गहृहरुफाट अटुट रुऩभा हवद्यतु उत्ऩादनभा सहमोग ऩमुायउन आवश्मक 
कामयहरु गरयनेछ । 

 वडाहरुभा अतत आवश्मक यहेका साभाम्जक बवन तनभायण कामयतपय  ध्मान ददइनेछ ।  

• खारी एवॊ वाझो यहेका पाॉटहरूभा तसॉचाइ सहुवधा ऩमुायउनको रातग मोजना छनौट एवॊ वजेट हवतनमोजनभा 
प्राथतभकता ददइनछे। 

• साना तसॊचाईका मोजनाहरुभा ऩतन गाउॉऩातरकारे अनदुान ददई उत्ऩादकत्व वृहिभा जोड ददने नीतत 
अवरम्फन गरयनेछ। 

      वन, वातावयण तथा हवऩद् व्मवस्थाऩन 

 "क्वव्होरासोथाय फासीको चाहाना, स्वच्छ सपा य हयाबया ऩातरका हाम्रो काभना"  अतबमान सॊचारन 
गरयनेछ।जरवाम ु ऩरयवतयन सॊग जधु्न प्रवाब न्द्मूनीकयण कामयक्रभहरु अऩनाउन नसहकएऩतन हवतबन्न 
अनकुुरनका कामयक्रभहरु अम्घ फढाउदै रतगनछे।  

 हवऩद व्मवस्थाऩन सतभततराई सहक्रम तलु्माइ वडास्तयभा ऩतन हवऩद व्मवस्थाऩन सतभतत तनभायण तथा हवऩद 
व्मवस्थाऩन यणनीतत तमाय गरयनेछ। 

 हवऩद व्मवस्थाऩनको तनम्म्त अतत आवश्मक साभानहरूको व्मवस्थाऩन गने तथा सयोकायवारा गैयसयकायी 
सॊस्थाहरूसॊग सहकामय गयी हवऩद जोम्खभ न्द्मूनीकयणका उऩामहरू अवरम्वन गरयनछे। 

 एक व्मम्क्त एक परपूरको तफरुवा योऩने कामयक्रभराई हवस्ताय गरय तनयन्द्तयता ददईनेछ। 

 नमाॉ ट्रमाक खोतरएका सडकभा ब-ूऺम, ऩहहयो फाट जोगाउन Bio-Engineering प्रहवतधराई प्रमोगभा ल्माउन े
व्मवस्था तभराईनछे । 

 आऩतकारीन उद्दाय साभग्रीको खरयद गरय वडा तथा टोर-टोरभा ऩमुायउने  व्मवस्था तभराईनेछ ।  
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 साभदुाहमक वन उऩबोक्ता सतभततहरुराई वैऻातनक वन व्मवस्थाऩन सम्फम्न्द्ध आवश्मक तातरभ तथा सचेतना 
कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।सघन वन पॉ डानी कामयराई तनरुत्साहहत गरयनेछ ।   

४. सशुासन, सॊस्थागत हवकास तथा सेवा प्रवाह : 

 गाउॉऩातरकाफाट प्रवाह हनुे सेवा प्रवाहराई गणुस्तरयम, तछटो छरयतो फनाउनका रातग आवश्मक कदभहरु 
चातरनेछ । सावयजतनक सेवा प्रवाहका नमाॉ अभ्मासहरुराई राग ुगदै रतगनछे ।ऩूॉजीगत फजेट कामायन्द्वमनभा 
तीब्रता ददइनेछ । ठूरा य छानीएका आमोजनाहरुको प्रबावकायी अनगुभना रातग रतु अनगुभन टोरी 
ऩरयचारन गरयनेछ।गाउॉसबाफाट ऩारयत वाहषयक कामयक्रभ तथा फजेट कामायन्द्वमनका रातग तनम्ित कामयमोजना 
फनाई अम्घ फढीनेछ ।   

 सशुासनका भूर आधायहरु हवततम अनशुासन, ऩायदशॉता य जवापदेहहता राई सशक्त  फनाउन तथा हवततम 
जोम्खभराई न्द्मूनीकयण गनय गाउॉऩातरकाफाट प्रदान गरयने सेवा सहुवधाको प्रबावकारयता वृहि गरय 
सेवाग्राहीराई तछटो छरयतो एवॊ ऩायदशॉ रुऩरे सेवा प्रदान गने कामयभा सहमोग ऩमुायउन सावयजतनक सनुवुाई, 
साभाम्जक ऩरयऺण, सहबातगतात्भक अनगुभन- भलु्माॊकन जस्ता कामयक्रभहरुको थारनी गरयनेछ। 

 गाउॉऩातरकाका कभयचायीहरूराई सशुासन तथा सकयात्भक सोच रगामत सेवा प्रवाह सम्वन्द्धी य अन्द्म 
तातरभहरूको व्मवस्था गयी सशुासनराई अतबवमृ्ध्द गरयनछे। 

 गाउॉकामयऩातरकाको आम, व्मम तथा सावयजतनक खरयद प्रहक्रमाराई व्मवम्स्थत तथा ऩायदशॉ 
वनाइनेछ।आन्द्तरयक याजश्वका दय तथा दामयाराई व्मवम्स्थत तथा वैऻातनक वनाइ याजश्व वृम्ध्दभा जोड 
ददइनेछ। 

 सावयजतनक मातामातको सवायी बाडादयराई एकरुऩता य उऩमकु्तता कामभ गनय सयोकायवाराहरुसॉग तनमतभत 

छरपर गदै अॉगाडी फढीनछे ।8
 

 फढी फजेट यकभ हवतनमोजन बएका आमोजनाहरुको कामायन्द्वमनभा प्रबावकायीता ल्माउन क्रभश:  टेन्द्डय 

प्रहक्रमा अवरम्फन गदै रतगनेछ ।9
 

 उत्कृष्ट काभ गने कभयचायी, उऩबोक्ता सतभततराई ऩयुस्कृत गने नीततराई तनयन्द्तयता ददइनेछ। 

 गाउॉ कामयऩातरकाको कामायरम य मस अन्द्तगयतका शाखा कामायरमहरुभा इ-हाम्जयीको व्मवस्था 
गरयनेछ।इन्द्टयनेट जडान गनय वाॉहक वडा कामायरमहरूभा इन्द्टयनेट जडान गयी प्रमोगभा वढावा ददईनेछ । 

 कामायरम ऩरयसय तथा ऩमयटकीम स्थरका सॊयचना तथा अन्द्म सम्ऩततको सयुऺायथ CCTV जडान गरयनेछ । 

 गाउॉऩातरकाको घयधयुी सवेऺण तथा रगत सॊकरन गरय एहककृत गाउॉऩातरका प्रोपाईर तनभायण गरयने छ 
।गाउॉऩातरकाको ऐततहातसक, साॊस्कृततक हवशषेता, प्राकृततक सनु्द्दयताराई सभेटी वृत्तम्चत्र तनभायण गरयनेछ। 

                                                           
8 सभासदस्य श्री बुद्दि प्रसाद िुरुङद्वारा दताा िररएको संशोधन प्रस्ताव पाररत भइ थप भएको 
9 सभासदस्य श्री पेमा िुरुङद्वारा दताा िररएको संशोधन प्रस्ताव पाररत भइ थप भएको 
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 गाउॉऩातरकाका गततहवतधहरू वेवसाइट, सञ्चाय भाध्मभ तथा साभाम्जक सॊजारवाट सावयजतनकीकयण गने 
कामयराई तनयन्द्तयता ददईनेछ।सेवा प्रवाहराई सयर तथा सहज फनाउन नागरयक फडाऩत्र, तनवेदनको उम्चत 
ढाॉचाहरु तमाय गयी सफै वडा कामायरमहरुफाट प्रदान गरयने सेवाराई एकरुऩता गरयनछे ।  


