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क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको ऩाच  गाउॉसबा (फजेट अलधवेशन)का सबाध्मऺ एवॊ क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाका 
अध्मऺ श्री रेमभे घरे यमू,  

(रेमभखु अलतलथ) गण्डकी रेमदेशका भाननीम भखु्म भन्त्री श्री ऩथृ्वी सबु्फा गरुूङ यमू,  

ववशशष्ट अलतलथ गण्डकी रेमदेश सयकायका रेमभखु सशचव श्री हरय रेमसाद फस्मार यमू, 

ववशशष्ट अलतलथ गण्डकी रेमदेश रेमदेश सबा सदस्म भाननीम श्री लभन रेमसाद गरुुङ्ग यमू, 

अलतलथ कृवष वन ववऻान ववश्वववद्यारमका लनदेशक रेमा.डा. श्री नवयाज देवकोटा यमू, 

गाउॉऩालरका शस्थत ववलबन्न याजनीलतक दरका रेमलतलनलध यमूहरु, सबा सदस्म यमूहरु, सम्ऩूणय याष्डसेवक कभयचायी 
यमूहरू, सयुऺाकभॉ साथीहरु, ऩरकाय लभरहरू तथा मस गरयभाभम गाउॉसबाभा उऩशस्थत भहानबुावहरू । 

       रोकतन्त्र, गणतन्त्र, सॊघीमता, साभाशजक न्त्माम तथा ऩरयवतन रालग सशस्त्र सॊघषय तथा शाशन्त्तऩूणय 
आन्त्दोरनका क्रभभा जीवन आहलुत ददने ऻात –अऻात शवहदहरु रेमलत श्रद्धा सभुन साथै घाईते, फेऩता एवॊभ वऩलडत 
ऩरयवाय रेमलत उच्च सम्भान रेमकट गदयछु। साथै मस अवसयभा गरुूङ जालतको उद्गभ थरो य ववववन्न जात जलतको 
फसोफास मस साझा पुरफायीभा यहेका सॊस्कृलत, ईलतहास, बेष-बषुा तथा सॊस्कायको उत्थान, सम्फद्धयन एवॊ सॊयऺण य 
ववकासभा भहत्त्वऩूणय मोगदान ऩमुायउनहुनुे ऩूवयजहरूभा सम्भान रेमकट गनय चाहन्त्छु। आफ्नो ्मस्त सभमका वावजदु 
हाम्रो लनभन्त्रणा राई स्वीकाय गयी क्व्होरासोथाय गाउॉऩारीकाको ऩाॉच  गाउॉसबाभा ऩाल्नहुनुे रेमभखु अलतलथ यमूहरू य 
उऩशस्थत सम्ऩूणय भहानबुावहरूभा गाउॉ कामयऩालरकाको तपय वाट हाददयक स्वागत गनय चाहन्त्छु। 

सॊववधानरे सलुनशित गयेका रेमावधानहरुराई ्मवहायत: रुऩान्त्तयण गने क्रभभा स्थानीम सयकायको रुऩभा 
गाउॉऩालरकाको रालग तेस्रो ऩटक नीलत तथा कामयक्रभ रेमस्ततु गनय ऩाउॉदा लनकै हवषयत बएको छु ।  

अलधकाय, साधन स्रोत, फजेट, उत्तयदावमत्व य जवापदेवहता सभेत स्थानीम तहभा स्थानान्त्तयण बई तल्रो लनकामराई 
अलधकाय सम्ऩन्न फनाउन ेरेममास गरयए अनरुुऩ सॊघीमता य स्थानीम सयकाय भापय त गाउॉगाउॉभा अलधकाय, गाउॉगाउॉभा 
ववकास जस्ता कामयक्रभहरुराई भतुयरुऩ ददने शजम्भेवायी हाम्रो काॉधभा आएको छ । मो हाम्रो रालग अवसय य चनु ती 
दवैु हो ।  

क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाराई आलथयक रुऩरे सम्ऩन्न, ब लतक रुऩरे सवुवधासम्ऩन्न, याजनीलतक रुऩरे सभावेशी/ 
सहबालगताभरुक, वातावयणीम रुऩरे स्वच्छ, सपा तथा ्मवस्थाऩकीम रुऩरे सु् मवशस्थत ऩालरकाको रुऩभा ववकास 
गनुय गाउॉऩालरकाको रक्ष्म तथा उद्देश्म हनुेछ । उच्च ऩहाडी ब गोलरक वनावट यहेको मस गाउॉऩालरकाभा 
सवयसाधायण जनतारे रेमत्मऺ अनबुतु गने खारका, आलथयक सभवृद्ध य साभाशजक रुऩान्त्तयणभा टेवा ददन,े ऺेरगत य 
ब गोलरक सन्त्तरुन कामभ याख्न े मोजना तजुयभा गने, स्थानीम जनताराई मोजना तजुयभा साथै कामायन्त्वमनभा रेमत्मऺ 
सहबालग फनाउन,े भागभा आधारयत मस ऺेरको भाटो सहुाउॉदो कामयक्रभ तथा ववकास गलतववलधहरु सञ्चारन गयी सभदृ्ध 
गाउॉऩालरका फनाउने रेमभखु नीलत यहेको छ ।  
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ववकास ्मवस्थाऩनका दृवष्टरे ऩछाडी ऩयेका वडाहरुभा सन्त्तलुरत ववकास गने नीलत अवरम्फन गरयएको छ । सोही 
अवधायणा अनरुुऩ जनसॊख्मा, बगूोर, ववकासको अवस्था साथै ववकास रागत आददका आधायभा वडास्तरयम श्रोत साधन 
फाॉडपाॉडको नीलत अवरम्फन गरयनेछ ।  

दीघयकालरन दृवष्टकोण सवहत गाउॉऩालरकाको सभग्र ववकासको खाका तमाय गयी कामायन्त्वमनका रालग गाउॉऩालरका 
ववकास गरुुमोजना तजुयभा गने कामय शरुु गरयनेछ । गाउॉऩालरका ववकासको रालग आवलधक ववकास मोजना लनभायण 
गने, भध्मभकालरन खचय सॊयचना फभोशजभ फजेट लनभायण तथा खचय गने अभ्मासको थारनी गरयनेछ ।  

 

सबाध्मऺ यमू, 

क्व्होरासोथाय गाउॉऩलरकाको ऩाच  गाउॉसबाको मस स्वणॉभ अवसयभा उऩशस्थत सम्ऩूणय गाउॉसबा सदस्म यमूहरु रेमलत 
न्त्मानो अलबवादन गदै क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाराई सपा, स्वच्छ, सभनु्नत य नभनुा ऩालरका फनाउन े हाम्रो 
अलबमानभा भागयदशयन, सहमोग य सझुावको अऩेऺा सवहत आ.व. २०७६।०७७को नीलत तथा कामयक्रभ रेमस्ततु गने 
अनभुलत चाहन्त्छु। 

नीलत तथा कामयक्रभ :  

• साना तथा टुके्र मोजनाहरूराई लनरूत्सावहत गदै ठूरा मोजनाहरूराई रेमाथलभकता ददने नीती मस गाउॉऩालरकारे 
लरएको छ। भध्मभ तथा ठूरा मोजनाहरूभा केन्त्र तथा रेमदेश सयकायसॉग सहकामय गयी सभऩूयक कोषको 
सहमोगभा त्मस्ता मोजना सम्ऩन्न गने रक्ष्म लरइएको छ। मसका लनशम्त गत आ.व. को तरुनाभा आगाभी 
आ.व.भा ऩमायप्त भाराभा कोषको ्मवस्था गने नीलत लरइएको छ। 

• ब लतक ऩूवायधाय अन्त्तगयत सडक तपय  नमाॉ ट्रमाक खोल्ने बन्त्दा बइयहेको सडकहरूको स्तयोन्नलत गने तपय  वजेट 
ववलनमोजन गने नीलत अवरम्वन गरयएको छ। सवै भ सभभा सचुारू हनुे गयी कुरेसो लनभायण तथा ग्राबेर गने 
कामयराई रेमाथलभकता ददने नीलत लरइएको छ। 

• वैदेशशक योजगायीराई न्त्मूनीकयण गनय उत्ऩादनभूरक तथा लछटो रेमलतपर ददने मोजनाहरू कामायन्त्वमन गने नीलत 
लरॉदै कृवष, ऩशऩुारन तथा ऩमयटन रेमवधयनका मोजनाहरूभा वजेट ववलनमोजन गने नीलत लरइएको छ। 

• आन्त्तरयक आम्दानीराई वशृध्द गनय याजश्व को दयबन्त्दा दामयाराई वढाउॉदै सॊघीम सयकाय तथा रेमदेश सयकायवाट 
रेमाप्त वजेटको रेमबावकायी कामायन्त्वमन गने नीलत लरइएको छ। 

• आलथयक वषयको शरुूदेशख नै मोजना कामयन्त्वमन रेमवक्रमा अगालड वढाउन मोजना कामायन्त्वमन तालरका वनाइ 
उऩबोक्ताको अलधकतभ सहबालगताभा सभमभा नै मोजना कामायन्त्वमन तथा अनगुभन भूल्माॊकन वस्तलुनष्ठ वनाउने 
नीलत अवरम्वन गरयनछे।  

     अव भ स्थानीम तहको मोजना तथा वजेट तजुयभा ददग्दशयन २०७४ भा उल्रेख बए वभोशजभ ऺेरगत नीलत 
कामयक्रभ ऩेश गनय चाहन्त्छु। 
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१. आलथयक ववकास : 

 कुनै ऩलन ऺेरको ववकासको रालग त्मस ऺेरका जनताको योजगायी य आम आजयनभा फढोत्तयी  हनु ुऩदयछ । 
गाउॉऩालरकाको ववकासको रालग कृवष तथा ऩशऩुारन ऺेरको आधलुनकीकयण य ववववलधकयण गयी जनताको 
आमभा वृवद्ध गने नीलत गाउॉऩालरकारे लरनेछ । मसको रालग कृवष तथा ऩशऩुारन ऺेरभा उत्ऩादन तथा 
उत्ऩादकत्व वृवद्धका रालग  आवश्मक आधायबतू ऩूवायधायहरु लनभायण गरयने नीलत लरइनेछ । मसको रालग 
कृवष ववऻ, जनरेमलतलनलध य स्थानीमहरूको फहृत छरपरभा फनाईएको फहृत कृवष तथा ऩशऩुारन गरुुमोजना 
अनरुुऩ रेमथभ चयणभा आत्भलनबयय य दोश्रो चयण लनमायतभखुी कृवष मोजना फनाई आमात रेमलतस्थाऩन तथा 
लनमायत रेमवद्धयनको नीलत अफरम्फन गरयनेछ। 

 रेमलतस्ऩधॉ, तरुनात्भक राबको सम्बावना बएको, ब गोलरक एवॊ ऩमायवयणीम शस्थलत अनकुुर हनु ेय उच्च भूल्म 
ऩने परपूर, नगदे तथा खाद्य फारीहरुतपय  कृषकहरुराई आकवषयत गने नीलत गाउॉऩालरकारे अॊगीकाय 
गनेछ ।  

 सॊघ तथा रेमदेश सयकायसॊग आवश्मक सभन्त्वम गदै कृवष तथा ऩशऩुारनको आधलुनकीकयण तथा 
माशन्त्रकीकयणभा जोड ददइनेछ । रेमदेश सयकाय सॉगको सहकामयभा शीत बण्डाय लनभायणको रालग 
आवश्मक ऩहर गरयनछे। 

 लनवायहभखुी कृवष तथा ऩशऩुारनराई ववस्थावऩत गयी साभवुहक तथा ्मवसावमक कृवष तथा ऩशऩुारनभा जोड 
ददईनेछ ।उत्कृष्ट कृषकराई रेमोत्सहान स्वरूऩ पभय ववस्ताय य ्मवस्थाऩनका रालग अनदुानको ्मवस्थाऩन 
गरयनेछ । 

 अगायलनक तयकायी, दधु, परपुर, भासभुा आत्भलनबयय फन्नका रालग उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध गने 
कामयक्रभ ल्माईनेछ ।  

 आधलुनक फधशारा लनभायण गरय स्वस्थ य सपा भास ुलफवक्र ववतयणका रालग ऩहर गरयनेछ। 

 रेमाकृलतक रूऩरे ऩाइन ेजलडवटुीको सॊयऺण गदै जलडववुट नसययी तथा खेती य उऩबोग एवॊ रेमवधयनभा जोड 
ददइनेछ। 

 रेमाकृलतक सनु्त्दयतारे बरयऩूणय तथा गरुूङ सॊस्कृलतको धनी क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरका नेऩारको एक ऩमयटवकम 
गन्त्त्म बएकोरे मसफाट जनताराई अलधक रुऩभा राबाशन्त्वत गयाउन गाउॉऩालरकाका ऩमयटवकम 
गन्त्त्महरुभा आगाभी ऩाॉच वषय लबर ऩमयटक सॊख्मा दोब्फय फनाउन े रक्ष्म लरइएको छ । त्मसको रालग 
ऩमयटनभैरी वातावयण लनभायण, आवश्मक  ऩूवायधायहरुको लनभायण, ऩाकय  तथा दृष्मावरोकनको रालग भ्मूटावय 
लनभायण, होटर तथा ऩमयटन सेवा उद्योगहरुको सॊख्मा ववृद्ध गने, ऩमयटन ्मवसाम गने ्मशक्त तथा 
सॊस्थाहरुराई ऺभता ववकास गने, यावष्डम तथा अन्त्तयायवष्डम ऺेरभा रेमचाय रेमसाय कामय गरयनेछ ।  

 साकय  याष्डकै नभूना ऩमयटकीम गाउॉ तथा नेऩारकै ऩवहरो स्भाटय लबरेज घरे गाउॉराइ “स्भाटय लबरेज” का 
अन्त्म आमाभहरुको अवधायणाराई भूतयरुऩ ददन आवश्मक कामयहरु गरयनछे । 



क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको नीलत तथा कामयक्रभ  

२०७६।०७७ 

 

 सहकायीको भाध्मभफाट आलथयक उन्नलत गनय तथा घय घयभा योजगायी लसजयना गनय आवश्मक नीलत तथा 
कामयक्रभ ल्माईनेछ। सफै सहकायी सॊस्थाराई अलनवामय अन-राईन रेमववलधभा रुऩान्त्तयण गनय केशन्त्रम सहकायी 
सफ्टवेमय रेममोग गरय अनगुभन रेमलतवेदन ऩेश गनय रगाईनछे । 

 रेमधानभन्त्री योजगाय कामयक्रभराई सायबतू रुऩभा राग ुगरय वेयोजगाय ्मशक्तहरुराई कशम्तभा १०० ददनको 
योजगाय रेमदान गनयका रालग स्थानीम तहकै ववकास लनभायणका कामयक्रभभा रेमाथलभकता ददइनछे ।  

 स्थानीम तहभा उऩरब्ध हनु े स्रोत साधनराई उच्चतभ रेममोग गरय ऩयम्ऩयागत लसऩ य ऻानको जगेनाय गदै 
आधलुनकयणभा जोड दददै आलथयक सम्फदृको ददशा तपय  गाउॉऩलरकाराई उन्त्भखु गयाईनेछ ।  

२. साभाशजक ववकास : 

 मस गाउॉऩालरकाभा यहेका साभदुावमक ववद्यारमहरुराई नभनुा ववद्यारमको रुऩभा ववकास गनयका रालग 
ववद्यारमहरु छन ट गरय  सूचना रेमववलधभैरी तथा अॊग्रजेी भाध्मभको शशऺा कामयक्रभको सरुुवात गरय आगाभी 
फषयहरुभा सम्ऩूणय साभदुावमक ववधारमहरुभा राग ुगरयनछे। 

 गरयव तथा जेहेन्त्दाय, उत्कृष्ट अॊक ल्माई रेमाववलधक शशऺा अध्मन गने ववधाथॉराई छारवतृ्ती1 कामयक्रभ तथा 
स.ई.ईभा उत्कृष्ट अॊक ल्माउने साभदुावमक ववद्यारमका ववधाथॉ राई ऩयुस्कृत गने कामयक्रभराई लनयन्त्तयता 
ददईनेछ।  

 भाध्मलभक ववद्यारम सञ्चारनको रालग आवश्मक ऩूवायधाय ऩयुा गयेको तथा भाध्मलभक तह सञ्चारनको 
सम्बा्मता यहेका साभदुावमक ववद्यारमहरुराई क्रभश: तह ववृद्ध गदै रैजाने नीलतगत ्मवस्था अॊगालरनेछ 
।2

 

 सम्ऩूणय ववधारमहरुभा रेमाथलभक उऩचायका रालग रेमाथलभक उऩचाय फक्वस(First-Aid Kit) को ्मवस्था 
गरयनेछ।साभदुावमक ववद्यारमहरुको शैशऺक गणुस्तय अलबवृवद्धका रालग अलबबावक शशऺा कामयक्रभ सभेत 
राग ुगरयनेछ । 

  गाउॉऩालरका लबरका सवै स्वास्थ्म सॊस्था तथा ववद्यारमहरूभा आधायबतू सूचना रेमववलधका साभग्री जडान 
तथा ्मवस्थाऩन गदै रलगनछे । 

 गाउॉऩालरकाका स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा औषलधहरूको अबाव हनु नददन आवश्मक ्मवस्था गरयनछे । स्वास्थ्म 
सेवाको गणुस्तयभा अलबवृवद्ध गनय आवश्मक कामयक्रभहरु गरयनेछ ।  

 भवहरा स्वास्थ्म स्वमॊसेववकाहरूराई भालसक रेमलतवेदन ऩेश गदाय मातामात तथा रेमोत्साहन खचय ददन े
कामयक्रभराई लनयन्त्तयता ददईनेछ। 

 कुनै ऩलन वारवालरका कुऩोषणवाट ग्रवषत हनुवाट वचाउन ऩोषणको ्मवस्था ववद्यारमगत रूऩभा, सनु रा 
हजाय ददनका आभा तथा वच्चा कामयक्रभ तथा ववववध जनचेतना भूरक कामयक्रभ गरयनेछ। 

 ऩूणय खोऩ सलुनशितता तथा ददगोऩना घोषणा कामयक्रभराई लनयन्त्तयता ददईनेछ। 

                                                           
1 सभासदस्य श्री राजु गुरुङद्वारा दताु गररएको संशोधन प्रस्ताव पाररत भइ पररवतुन भएको 
2 सभासदस्य श्री राजु गुरुङद्वारा दताु गररएको संशोधन प्रस्ताव पाररत भइ पररवतुन भएको 
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 आकशस्भक सेवा तथा ववयाभीहरूराई तरुून्त्त रेमषेण गने य स्वास्थ्म सेवा उऩर्धताका रालग एम्वरेुन्त्स सेवा 
आयम्ब गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरका लबर रेमचलरत सॊस्काय तथा सॊस्कृलत तथा गाउॉऩालरका लबर यहेका भठ, भशन्त्दय, च ताया, गमु्फा, 
क्ववोईफो लधॉ आददको सॊयऺणभा जोड ददईनेछ। ऩयम्ऩयागत बेषबषुा, करा सॊस्कलतका सय-साभानहरूको 
सॊयऺणको रालग सॊग्रहारमहरूको लनभायण तथा स्तयोन्नलत गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकाराई आगाभी आलथयक वषय लबरभा ऩूणय सयसपाइ उन्त्भखु गाउॉऩालरका लनभायण गनयको रालग 
आवश्मक कामयक्रभहरु गरयनेछ । ऩूणय सयसपाई उन्त्भखु गाउॉऩालरका फनाउन नेऩार सयकायरे तोकेको 
सचुकहरु ऩयुा गनय रेमाथलभकता ददई काभ कायवाही अगाडी फढाईनेछ । 

 ऩूणय सयसपाइ उन्त्भखु गाउॉऩालरका लनभायण अलबमान अन्त्तयगत स्थानीम आभा सभहु, मवुा क्वरव तथा 
गैयसयकायी सॊस्थाहरूसॉग सहकामय गयी वाॉकी वडाहरूराई ऩूणय सयसपाइ उन्त्भखु वडाको रूऩभा घोषणा गनय 
आवश्मक कामयहरु गरयनेछ। 

 साभाशजक न्त्माम य सभताका रालग सकायात्भक ववबेद को नीलत अनरुुऩ ऩछाडी ऩयेका भवहरा, फारफालरका, 
यमेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता, दलरत तथा अल्ऩसॊख्मक वगय तथा सभदुामराइ ववकासको भरुधायभा ल्माउन 
रशऺत कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

  फजेट तथा मोजना तजुयभा कामायन्त्वमन वाट रेमाप्त रेमलतपरको वाॉडपाॉडभा भवहरा, दलरत, अऩाॊग, यमेष्ठ 
नागरयक तथा अल्ऩसॊख्मक य वऩछलडएका वगयका सभदुामका नागरयकको सहबालगता सलुनशित गरयनछे।  

 ददघययोग जस्तै लभगौरा य भटुु योगीको उऩचायाथय आलथयक सहमोग कामयक्रभराई लनयन्त्तयता ददईनछे । 

 वारवववाह, वहवुववाह तथा भवहरा वहॊसाराई न्त्मूनीकयण गनय जनचेतनाभूरक कामयक्रभहरू सञ्चारन गरयनछे। 

 एक घय एक धाया नीलतराई आत्भसात गयी गाउॉऩालरका आपैरे वा रेमदेश सयकाय तथा सॊघीम सयकाय य 
अन्त्म सॊघ सॊस्था सॉग सहकामय गयी क्रभवद्ध रूऩभा मोजना कामायन्त्वमन गरयनछे। 

 स्वास्थ्मका रालग खेरकुद, यावष्डमता य एकताका रालग खेरकुद बने्न अलबमानराई अगाडी फढाइनेछ । 
गाउॉऩालरका लरग पुटवर तथा यास्ट्रऩलत यलनॊङ शशल्ड रेमलतमोलगताराई लनयन्त्तयता ददइनेछ । खेराडीहरुको 
रेमलतबा रेमस्पुटनका लनलभत्त स्थानीम क्वरफहरु, सभूह तथा अन्त्म सॊघ सॊस्था  सॊग सभन्त्वम गरय खेरभा 
सहबागी गयाईनेछ। 

 ववकृलत य ववसॊगलत हटाउन, सभ्मता य ससुॊस्काय फढाउन, मवुा ऩीढीराई कुरतफाट जोगाउन खेरकुद य 
अलतरयक्त वक्रमाकराऩभा जोड ददइनेछ । एक वडा एक खेर भैदान लनभायणको नीलत लरइनेछ । लनलभयत 
खेरभैदानहरुको स्तयउन्नलत गरयनेछ। 

३. ऩूवायधाय ववकास :  

 साभाशजक-आलथयक एवककयण, उद्योग ्माऩायको ववकास, ऩमयटन ववकास, वस्त ु तथा सेवा उत्ऩादन तथा 
ववतयणको रेमबावकायी ्मवस्थाऩनराई टेवा ऩमुायउने तथा आभ नागरयकका आधायबतु आवश्मकताहरु ऩरयऩूतॉ 
गने खारका ऩूवायधायहरुको ववकासभा जोड ददइनेछ ।  
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 शजल्रा सदयभकुाभ, गाउॉऩालरका केन्त्र तथा वडा कामायरम सॊग जोलडने सडकराई रेमदेश सयकायको सहमोग 
तथा सहकामयभा स्तयोन्नलत गरयनेछ।९ वटै वडाहरुका फस्तीहरुभा सडक सञ्जार जोडी गाउॉ- गाउॉराई एक 
आऩसभा जोड्ने नीलत अवरम्फन गरयने छ ।  

 दइु शजल्रा तथा दइु स्थानीम तह जोड्ने सडकखण्डराई रेमाथलभकताका साथ लनभायण गनयको रालग सॊघीम 
तथा रेमदेश सयकायसॉग सहकामय य सभन्त्वम गरयनछे । 

 आवश्मक वडा कामायरम य स्वास्थ्म च की बवनहरू लनभायण तथा भभयत-सॊहाय तथा सूचना रेमववलधमकु्त वडा 
कामायरमका रालग आवश्मक वजेट ववलनमोजन गनुयका साथै केन्त्र य रेमदेश सयकाय सॉग सभन्त्वम गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरका अन्त्तयगत ववद्यतु सवुवधाफाट वशञ्चत यहेका फस्तीहरुभा रेमदेश सयकाय सॊग सभन्त्वम गरय 
उयमारो रेमदेश अलबमान कामयक्रभ सॊचारनका रालग ऩहर गरयनेछ। 

 नवीकयण उजायराई रेमाथलभकता याखी ऩमयटकीम स्थानभा सडक स मय फशत्त जडान कामयराई रेमाथलभकता 
ददईनेछ।साना तथा रघ ुजर ववद्यतु गहृहरुफाट अटुट रुऩभा ववद्यतु उत्ऩादनभा सहमोग ऩमुायउन आवश्मक 
कामयहरु गरयनेछ । 

 वडाहरुभा अलत आवश्मक यहेका साभाशजक बवन लनभायण कामयतपय  ध्मान ददइनेछ ।  

• खारी एवॊ वाझो यहेका पाॉटहरूभा लसॉचाइ सवुवधा ऩमुायउनको रालग मोजना छन ट एवॊ वजेट ववलनमोजनभा 
रेमाथलभकता ददइनछे। 

• साना लसॊचाईका मोजनाहरुभा ऩलन गाउॉऩालरकारे अनदुान ददई उत्ऩादकत्व वृवद्धभा जोड ददने नीलत 
अवरम्फन गरयनेछ। 

      वन, वातावयण तथा ववऩद् ्मवस्थाऩन 

 "क्व्होरासोथाय फासीको चाहाना, स्वच्छ सपा य हयाबया ऩालरका हाम्रो काभना"  अलबमान सॊचारन 
गरयनेछ।जरवाम ु ऩरयवतयन सॊग जधु्न रेमवाब न्त्मूनीकयण कामयक्रभहरु अऩनाउन नसवकएऩलन ववलबन्न 
अनकुुरनका कामयक्रभहरु अशघ फढाउदै रलगनछे।  

 ववऩद ्मवस्थाऩन सलभलतराई सवक्रम तलु्माइ वडास्तयभा ऩलन ववऩद ्मवस्थाऩन सलभलत लनभायण तथा ववऩद 
्मवस्थाऩन यणनीलत तमाय गरयनेछ। 

 ववऩद ्मवस्थाऩनको लनशम्त अलत आवश्मक साभानहरूको ्मवस्थाऩन गने तथा सयोकायवारा गैयसयकायी 
सॊस्थाहरूसॊग सहकामय गयी ववऩद जोशखभ न्त्मूनीकयणका उऩामहरू अवरम्वन गरयनछे। 

 एक ्मशक्त एक परपूरको लफरुवा योऩने कामयक्रभराई ववस्ताय गरय लनयन्त्तयता ददईनेछ। 

 नमाॉ ट्रमाक खोलरएका सडकभा ब-ूऺम, ऩवहयो फाट जोगाउन Bio-Engineering रेमववलधराई रेममोगभा ल्माउन े
्मवस्था लभराईनछे । 

 आऩतकारीन उद्दाय साभग्रीको खरयद गरय वडा तथा टोर-टोरभा ऩमुायउने  ्मवस्था लभराईनेछ ।  
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 साभदुावमक वन उऩबोक्ता सलभलतहरुराई वैऻालनक वन ्मवस्थाऩन सम्फशन्त्ध आवश्मक तालरभ तथा सचेतना 
कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।सघन वन पॉ डानी कामयराई लनरुत्सावहत गरयनेछ ।   

४. सशुासन, सॊस्थागत ववकास तथा सेवा रेमवाह : 

 गाउॉऩालरकाफाट रेमवाह हनुे सेवा रेमवाहराई गणुस्तरयम, लछटो छरयतो फनाउनका रालग आवश्मक कदभहरु 
चालरनेछ । सावयजलनक सेवा रेमवाहका नमाॉ अभ्मासहरुराई राग ुगदै रलगनछे ।ऩूॉजीगत फजेट कामायन्त्वमनभा 
तीब्रता ददइनेछ । ठूरा य छानीएका आमोजनाहरुको रेमबावकायी अनगुभना रालग रतु अनगुभन टोरी 
ऩरयचारन गरयनेछ।गाउॉसबाफाट ऩारयत वावषयक कामयक्रभ तथा फजेट कामायन्त्वमनका रालग लनशित कामयमोजना 
फनाई अशघ फढीनेछ ।   

 सशुासनका भूर आधायहरु ववलतम अनशुासन, ऩायदशॉता य जवापदेवहता राई सशक्त  फनाउन तथा ववलतम 
जोशखभराई न्त्मूनीकयण गनय गाउॉऩालरकाफाट रेमदान गरयने सेवा सवुवधाको रेमबावकारयता वृवद्ध गरय 
सेवाग्राहीराई लछटो छरयतो एवॊ ऩायदशॉ रुऩरे सेवा रेमदान गने कामयभा सहमोग ऩमुायउन सावयजलनक सनुवुाई, 
साभाशजक ऩरयऺण, सहबालगतात्भक अनगुभन- भलु्माॊकन जस्ता कामयक्रभहरुको थारनी गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकाका कभयचायीहरूराई सशुासन तथा सकयात्भक सोच रगामत सेवा रेमवाह सम्वन्त्धी य अन्त्म 
तालरभहरूको ्मवस्था गयी सशुासनराई अलबवशृध्द गरयनछे। 

 गाउॉकामयऩालरकाको आम, ्मम तथा सावयजलनक खरयद रेमवक्रमाराई ्मवशस्थत तथा ऩायदशॉ 
वनाइनेछ।आन्त्तरयक याजश्वका दय तथा दामयाराई ्मवशस्थत तथा वैऻालनक वनाइ याजश्व वृशध्दभा जोड 
ददइनेछ। 

 उत्कृष्ट काभ गने कभयचायी, उऩबोक्ता सलभलतराई ऩयुस्कृत गने नीलतराई लनयन्त्तयता ददइनेछ। 

 गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम य मस अन्त्तगयतका शाखा कामायरमहरुभा इ-हाशजयीको ्मवस्था 
गरयनेछ।इन्त्टयनेट जडान गनय वाॉवक वडा कामायरमहरूभा इन्त्टयनेट जडान गयी रेममोगभा वढावा ददईनेछ । 

 कामायरम ऩरयसय तथा ऩमयटकीम स्थरका सॊयचना तथा अन्त्म सम्ऩलतको सयुऺायथ CCTV जडान गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरकाको घयधयुी सवेऺण तथा रगत सॊकरन गरय एवककृत गाउॉऩालरका रेमोपाईर लनभायण गरयने छ 
।गाउॉऩालरकाको ऐलतहालसक, साॊस्कृलतक ववशषेता, रेमाकृलतक सनु्त्दयताराई सभेटी वृत्तशचर लनभायण गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकाका गलतववलधहरू वेवसाइट, सञ्चाय भाध्मभ तथा साभाशजक सॊजारवाट सावयजलनकीकयण गने 
कामयराई लनयन्त्तयता ददईनछे। 

 सेवा रेमवाहराई सयर तथा सहज फनाउन नागरयक फडाऩर, लनवेदनको उशचत ढाॉचाहरु तमाय गयी सफै वडा 
कामायरमहरुफाट रेमदान गरयन ेसेवाराई एकरुऩता गरयनेछ ।  
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ववकास कुनै एक्वरो ्मशक्त वा सॊस्थाको रेममास भार ऩमायप्त हुॉदैन मसभा सयोकायवारा सफैको सहमोग, साथ य 
सभन्त्वमको आवश्मकता ऩदयछ । गाउॉऩालरकाको आगाभी आलथयक वषयको नीलत तथा कामयक्रभराई भतुयरुऩ ददन मस 
ऺेरफाट लनवायशचत हनुहुनुे सम्ऩूणय जनरेमलतलनलधयमूहरु, कभयचायीवगय तथा आभ गाउॉऩालरका वासीहरुको सहमोग य साथ 
यहने अऩेऺा याखेको छु ।  

अन्त्त्मभा, हाम्रो गाउॉऩालरकाको लनभन्त्रणाराई स्वीकाय गयी आफ्नो अभूल्म सभम ददई ह सरा रेमदान गनय ऩाल्नहुनु े
रेमभखु अलतलथ यमू, ववशेष अलतलथ यमू, याजनीलतक ऩावटयका रेमलतलनलध यमूहरू, सभाजसेवी एवॊ वशुध्दजीवीहरू, ववलबन्न 
सॊघसॊस्थाका रेमभखु एवॊ रेमलतलनलध यमूहरू, ऩरकाय यमूहरू एवॊ उऩशस्थत सम्ऩूणय भहानबुावहरूभा हाददयक धन्त्मवाद सवहत 
आबाय रेमकट गनय चाहन्त्छु य धैमयताका रालग सवैभा नभन रेमकट गनय चाहन्त्छु। 

धन्त्मवाद । 

                                             कुभायी भनुी गरुूङ 

                                                उऩाध्मऺ 

                                            क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरका 
                                              भालरङ, रभजङु। 


