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वार्षिक नीलत तथा कामिक्रभ 

आगाभी आलथिक वषि २०७९/८० को वार्षिक नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु हनेु घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको गाउॉ 
सबाको ऩर्हरो अलधवेशनभा मस फठैकको अध्मऺता गरययहन ु बएका सबा अध्मऺज्मू, गाउॉसबाका सम्ऩूणि 
सदस्मज्मूहरु, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत रगामत कभिचायी लभत्रहरु । 

 मस गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबाको ऩर्हरो फठैकभा गाउॉऩालरकाको आगाभी आलथिक वषि २०७९/८० को 
वार्षिक नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि गईयहेको छु। प्रथभत: मस गाउॉ सबाभा उऩस्स्थत सफ ैगाउॉ 
सबाका सदस्मज्मूहरुराई हार्दिक स्वागत गनि चाहन्छु। 

 सॊघीम रोकतास्न्त्रक शासन व्मवस्था फभोस्जभ स्थार्ऩत मस घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबाको 
फठैकभा आलथिक वषि २०७९/८० का रालग वार्षिक नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि ऩाउॉदा आपूराई 
गौयवास्न्वत भहससु गयेको छु। गाउॉऩालरकाको र्वकास लनभािणको कामिभा सव ैसदस्मज्मूहरुको अभूल्म 
सल्राह तथा सझुावहरु अऩेस्ऺत यहेको फेहोया सभेत अनयुोध गनि चाहन्छु । 

 सॊघीम रोकतास्न्त्रक गणतन्त्र स्थाऩना एवभ् भरुकुको र्हत य ऩरयवतिनका रालग नेऩारी जनतारे गयेको 
राभो य गौयवऩूणि ऐलतहालसक जनआन्दोरन, जनमदु्व, भधेश आन्दोरन, शसस्त्र सॊघषि एवॊ साभास्जक 
ऩरयवतिनका लनस्म्त र्वलबन्न सभमकारभा बएका फलरदानीऩूणि सॊघषिभा ज्मान गभुाउन ुबएका ऻात अऻात 
सर्हदहरुप्रलत बावऩूणि श्रद्धान्जरी अऩिण गदिछु । साथ ैवेऩत्ता एवॊ ऩीलडत नागरयकहरुभा गर्हयो सहानबूुलत 
व्मक्त गदिछु। 

 घयऩझोङ गाउॉऩालरकाफासी जनतारे गाउॉऩालरकाराई सभृद्ध तथा सभनु्नत फनाउने अलबबाया हाभीराई 
समु्ऩेको हनुारे उक्त स्जम्भेवायीप्रलत स्थानीम सयकाय ऩूणि प्रलतवद्ध यहेको फेहोया मस गरयभाभम सबाभा 
दोहोर् माउनचाहन्छु । सफ ै घयऩझोङ फासीको चाहना य आकाॊऺा फभोस्जभ र्वकास लनभािणका 
कामिक्रभहरु अस्घ फढाउन दृढ सॊकस्ल्ऩत यही मस भहान कामिभा सफ ैस्थानीम जनता तथा  गाउॉसबाका 
सफ ैसदस्महरुको साथ य सहमोगको अऩेऺा गयेको छु । 

 नेऩारको सॊर्वधानरे अॊगीकाय गयेको तीन तहको सॊघीम सॊयचनाराई  सॊस्थागत गदै ऩरयणाभभखुी  
फनाउने अलबबाया स्थानीम सयकायको साभू सभेत यहेको छ। सफ ैयाजनीलतक दर, लनजी ऺेत्र, याष्डसेवक 
कभिचायी, सयुऺा लनकाम, नागरयक सभाज, ऩत्राकायजगत रगामत सफरैाई आ-आफ्नो ऺेत्रफाट नेऩारको 
सर्वधान तथा अन्म सम्फस्न्धत ऐन कानूनहरुको प्रबावकायी कामािन्वमनभा सहमोग गनि अर्ऩर गदिछु। 

अध्मऺ भहोदम,  
 र्हभारऩायीको स्जल्रा भसु्ताङको भध्मबागभा अवस्स्थत मस गाउॉऩालरकाको तीव्र र्वकासको प्रचयु 

सम्बावना यहेको छ। मस गाउॉऩालरकाको सभग्र उन्नती य प्रगलतको रालग आगाभी आलथिक वषि 
2079/80 का रालग देहाम फभोस्जभका नीलत तथा कामिक्रभहरुको प्रस्ताव गयेको छु । जनताका 



2 
 

र्वकासका चाहनाराई ऩरयऩूलति गन े र्कलसभरे सान्दलबिक देस्खएका नीलत तथा कामिक्रभहरुराई 
प्राथलभकता र्दएको छु। 

मस नीलत तथा कामिक्रभ तज ुिभाका आधायहरु देहाम अनसुाय प्रस्ताव गयेको छु । 

नीलत तथा कामिक्रभ तज ुि भाका आधायहरु 

 नेऩारको सॊर्वधान 

 प्रचलरत कानूनी व्मवस्था 
 यार्ष्डम, प्रदेश य स्थानीम नीलत, आवलधक मोजना य रक्ष्म  

 र्दगो र्वकास रक्ष्म 

 अनबुव तथा लसकाई आर्द 
चार ुआ.व.को हारसम्भका प्रभखु उऩरस्धधहरुको सॊस्ऺप्त र्ववयण:  

 बौलतक उऩरधधी  
- चार ुआ.व. भा वडास्तयीम मोजना ४५ वटा यहेकोभा हारसम्भ १५ वटा सम्ऩन्न बसैकेका छन् 

बने एमयऩोटि स्वागत प्रवेशद्वाय सम्ऩन्न बसैकेको छ बने स्चभाङ लसॉचाइ मोजना सम्ऩन्न हनेु क्रभभा 
यहेको छ। 

 आलथिक साभास्जक उऩरधधी  
- कृषकहरुराई घयेर ु तथा साना उद्योग कामािरम, भसु्ताङसॉगको सहकामिभा कृर्ष  औजाय 

(ट्याक्टय) भभित सम्बाय तालरभ सञ्चारन, वडास्तयीम र्हउदे परपूर फगचैा व्मवस्थाऩन 
तालरभ प्रदान गरयएको छ। 

- ररुगुाई ऩारक कृषकहरुराई प्रलतस्ऩधाि गयी उत्कृष्ट कृषकराई ऩयुस्कृत गन ेकामि बईयहेको, 
औषधी खरयद तथा र्वतयण बईयहेको। 

- दईुफटा आधायबूत र्वद्यारमभा ICT ल्माफ स्थाऩना बएको। 

 वातावयण तथा र्वऩद् सम्फन्धी  
- हार सम्भ हयेक फस्तीहरुभा पोहोयभरैा सॊकरन बवन लनभािण गरयएको, 
- प्राकृलतक प्रकोऩभा, आगरागीभा ऩयी धनजन ऺलत बएकाराई याहत उऩरधध गयाईएको। 

अफ भ ऺेत्रगत रुऩभा नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गने अनभुलत चाहन्छु ।  

आलथिक र्वकास  
1. मस गाउॉऩालरकाको आलथिक उऩाजिन गन े भखु्म ऺेत्र कृर्ष हो। महाॉको स्माउ, आर ु तथा अन्म 

तयकायीहरु स्वदेश तथा र्वदेशभा सभेत प्रख्मात छन्। कृर्ष ऺेत्रको आधलुनकीकयण गदै आगाभी वषि 
कृर्ष ऺेत्रको व्मवसामीकयण, खेतीमोग्म जलभनभा तायफाय लनभािण देस्ख ऩशऩुारन व्मवसामको प्रफद्धिनका 
रालग कामिक्रभहरु तम गरयनेछ। 
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2. गाउॉऩालरका ऺेत्रभा उत्ऩादन हनेु परपूर तथा कृर्ष उऩजहरुको सहज बण्डायण गयी तरुनात्भक 
रुऩभा फजाय भूल्म फढी हनेु सभमभा लफक्री र्वतयण गनिको रालग आगाभी आ.व.भा सॊघीम सयकायको 
सहमोगभा गे्रलडङ भेलसन सर्हतको कोल्ड स्टोय बवन लनभािण गरयनेछ। 

3. जौ, ऊवा, पाऩय तथा लतते पाऩयजस्ता यैथाने फारीहरु मस ऺेत्रका ऩर्हचान हन्ु। सॊकटाऩन्न 
अवस्थाभा ऩगु्न रागेका मस्ता यैथाने फारीहरुको ऩनुयागभन गयाउन कृषकहरुराई प्रोत्साहन गयी 
कामिक्रभहरु अस्घ फढाइनेछ । वार्षिक कृर्ष क्मारेन्डय लनभािण गयी कृषकहरुराई कृर्ष उत्ऩादन 
चक्रभा सहजता प्रदान गन ेनीलत लरइनेछ। 

4. कृर्ष उत्ऩादनको आधायभा एक वडा एक कृर्ष उऩजको हव (व्राण्ड) वनाउन आवश्मक ऩहर 
गरयनेछ।साथ ैस्थानीम कृर्ष उत्ऩादन उवावाट उत्ऩार्दत स्थानीम यक्सीराई व्रास्न्डङ गनि ऩहर गरयने 
छ। 

5. मस गाउॉऩालरकाभा प्रचयु सम्बावना यहेको ओखय खेती गनि कृषकहरुराई प्रोत्सार्हत गरयने छ। 

6. मस गाउॉऩालरकालबत्र फारीनारीभा र्वषादी य यासामलनक भरको प्रमोगराई क्रभश: न्मूनीकयण गदै 
रलगनेछ। प्राङ्गारयक भर तथा ऩयम्ऩयागत घयामसी र्कटनाशक औषधीको प्रमोग गयी अन्नवारीहरुको 
उत्ऩादनभा जोड र्दइनेछ। 

7. ऩयम्ऩयागत कृर्ष प्रणारीराई प्रलतस्थाऩन गयी उत्ऩादकत्वराई अलबवृर्द्ध गयी कृषकहरुको जीवनस्तय 
सधुानिका रालग र्वलबन्न कामिक्रभहरु रागू गरयनेछ। कृर्ष साभग्री खयीद तथा वीउ वीजन र्वतयणभा 
र्दइॉदै आएको अनदुानराई लनयन्तयता र्दइनेछ। 

8. मस गाउॉऩालरकाको ऩर्हचानको रुऩभा यहेको ररु ु गाईको सॊयऺणका रालग आवश्मक कामिक्रभ 
कामािन्वमनभा ल्माईनेछ।  

9. नेऩार सयकायको एक स्थानीम तह एक उद्योग ग्राभ कामिक्रभ अन्तगित उद्योग ग्राभ स्थाऩना गन े
कामिराई अगालड फढाईनेछ। 

10. गरयवी लनवायणको रालग रघ ुउद्यभ र्वकास कामिक्रभराई थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ।  

11. गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका सफखैारे व्मवसामीहरुराई प्रोत्साहन गन े तथा साभानहरुको वऻैालनक 
भूल्म प्रणारी कामभ गनि सफ ैऩसरहरुभा अलनवामि रुऩरे भलु्मसूची याख्न रगाईनेछ । 

12. स्थानीमस्तयभा अव्मवस्स्थत वसोवास व्मवस्थाऩनको रालग नेऩार सयकायफाट सकुुम्फासी तथा 
अव्मवस्स्थत फसोफास सम्फन्धी आमोग गठन गयी कामिप्रायम्ब सभेत बईसकेको छ। मस गाउॉऩालरका 
अन्तगित यहेका बूलभहीन सकुुम्वासी तथा अव्मवस्स्थत फसोफास सम्फन्धी र्वद्यभान सभस्मा सभाधानको 
रालग ५ वटै वडाफाट सकुुम्वासी तथा अव्मवस्स्थत फसोफासको अलबरेख तमाय बई आएको ह ुॉदा 
गाउॉऩालरकास्तयीम सहजीकयण सलभलत गठन गयी बूलभ व्मवस्थाऩनको कामिराई सहजीकयण गरयनेछ। 
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 अध्मऺ भहोदम 

13. घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको र्वकासको भूख्म आधाय भध्मेको एक ऩूविधाय ऩमिटन व्मवसाम न ै हो। 
गाउॉऩालरकाको ऩमिटन व्मवसामराई उकास्नको रालग गाउॉऩालरकारे आवश्मक मोजनाहरु ल्माउनेछ।  

14. थकारी सॉस्कृलत य ऩयम्ऩयाको सॊयऺण य सम्फद्धिन गनिका रालग सॊघीम सयकाय य गाउॉऩालरकाको 
सॊमकु्त रगानीभा थकारी सङ्ग्ग्रहारम लनभािण सम्ऩन्न गयी ऩूणि रुऩभा उऩमोगभा ल्माइनेछ। 

15. मस गाउॉऩालरकाको ऩमिटन प्रवद्वि नभा भहत्वऩूणि कडीको रुऩभा यहेको भसु्ताङ इको म्मसु्जमभ राभो 
सभमदेस्ख वन्द अवस्थाभा यहेकोरे शीघ्र सॊचारनभा ल्माउन आवश्मक व्मवस्था लभराइनेछ। 

16. होभस्टेका भाध्मभफाट स्थानीम ऩरयकाय तथा यहनसहन य सॊस्कृलतको सॊयऺण एवभ् सम्फद्धिन गनि 
व्मवसामीहरुराई प्रोत्सार्हत गन ेनीलत लरइनेछ। स्थानीम थकारी ऩरयकायहरुको प्रचाय प्रसाय गरयनेछ 
। होभस्टेहरुभा स्थानीम साॉस्कृलतक कामिक्रभको भाध्मभवाट ऩाहनुाहरुको स्वागत गन े व्मवस्था 
लभराउन सञ्चारकहरुराई प्रोत्सार्हत गन ेनीलत लरइनेछ। 

17. ढमु्फा तार, ऺभा तार, भापाि गाउॉ, माकखकि , छैयो गाउॉ, स्चभाङ गाउॉ, र्ठनी गाउॉ तथा स्माङ 
गाउॉहरुको प्राकृलतक सौन्दमिताको प्रचाय प्रसाय गन े कामिराई जोड र्दइनेछ। सभग्र घयऩझोङ 
गाउॉऩालरकाको तथ्माङ्क सर्हतकोलडस्जटर प्रोपाइरराई नमाॉ  स्वरुऩ  र्दई साविजलनक गरयनेछ। 

18. मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा यहेका सहकायीहरुको दताि तथा नवीकयणका कामिहरु व्मवस्स्थत गरयनेछ। 
सफ ैसहकायीसॊस्थाहरुको र्ववयणराई अनराईन प्रर्वलधभा आधारयत फनाउने प्रमास गरयनेछ। सहकायी 
सदस्महरु तथा व्मवस्थाऩकहरुराई ऺभता अलबवृर्द्धका रालग तारीभ तथा प्रस्शऺणका कामिक्रभहरुको 
व्मवस्था गरयनेछ। 

19. मोजनावद्ध र्वकास प्रमासरे भात्र रस्ऺत उद्देश्महरु हालसर गनि सर्कने हनुारे उऩरधध श्रोत साधनको 
अलधकतभ् उऩमोग गन े नीलत लरइनेछ। मस गाउॉऩालरकाको सभग्र ऺेत्रहरुको सभानऩुालतक तथा 
सभन्मार्मक र्वकास प्रमासराई सॊस्थागत गनिको रालग गाउॉऩालरकाको प्रथभ लत्र वर्षिम आवलधक 
मोजनाराई क्रभश् कामािन्वमन गदै रलगनेछ।  

अध्मऺ भहोदम 

20. अफ भ आगाभी आलथिक वषिका रालग साभास्जक र्वकास तपि का नीलत तथा  कामिक्रभहरुराई मस 
गरयभाभम गाउॉ सबाको फठैकभा प्रस्ताव गनि चाहन्छु । 

 

साभास्जक र्वकास  

21. भालनसको अभूल्म लनधीको रुऩभा यहेको स्वास्थ्मराई भहत्व र्दई सोही फभोस्जभ कामिक्रभहरुको 
कामािन्वमन गदै रलगनेछ। आगाभी आलथिक वषिभा ऩलन र्वगत वषिहरुभा जस्त ै नागरयकहरुराई 
शारययीक, भानलसक तथा साभास्जक रुऩभा स्वस्थ यहन सहमोग ऩगु्ने कामिक्रभहरुको कामािन्वमन 
गरयनेछ। मसका रालग प्रदेश तथा सॊघीम सयकायफाट घोर्षत कामिक्रभहरु सभेत सभावेश हनेुछन्। 
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22. प्रत्मेक वडाभाकस्म्तभा एक स्वास्थ्म सॊस्था सन्चारनभा आई सकेको छ।आगाभी आ.व. देस्ख 
स्चभाङ आधायबूत स्वास्थ्म सेवा केन्रको नवलनलभित बवनफाट स्वास्थ्म सेवा सचुारु रुऩरे उऩरधध 
गयाईनेछ ।   

23. स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा औषधीको उऩरधधता सलुनस्ित गरयनेछ। स्वास्थ्म सॊस्थाभा कामियत 
जनशस्क्तहरुराई आवश्मकता फभोस्जभका तालरभ कामिक्रभहरुको व्मवस्था गरयनेछ।घयऩझोङवासी 
जनताहरुको रालग जनस्वास्थ्म ऺेत्रभा कुनऩैलन रयक्तताको भहशसु नहनेुगयी कामिक्रभहरु एकीकृत 
रुऩभा रागू गरयनेछ । आगाभी आ.व. देखी एम्फरेुन्स सेवा प्रबावकायी रुऩरे उऩरधध गयाईनेछ। 

24. ऩयुातास्त्वक एवभ् गाउॉऩालरकाको ऐलतहालसक धयोहयको रुऩभा यहेको घयऩझोङ र्कल्राराई 
सॊयऺण, सम्फधिन तथा प्रचायप्रसाय सर्हत सौन्दमॉकयण गनिको रालग थऩ कामिक्रभहरुको रालग 
गाउॉऩालरकाफाट ऩहर गरयनेछ। 

25. ऐलतहालसक रोक सॊस्कृलतको प्रलतरुऩ स्थानीम बाषा, रोक फाजा, रोक बाका तथा नृत्महरु, स्खरा, 
पारा, त्मङु्ग्रा तथा तोयन्ल्ह रगामतका स्थानीम ऩवि य धभिको सॊयऺण गन ेकामिराई अगालड 
फढाइनेछ। 

26. भाध्मलभक तहसम्भको र्वद्यारमहरुको व्मवस्थाऩन सॊर्वधानत: अर्हरे गाउॉऩालरकाको अलधकाय 
ऺेत्रलबत्र यहेको छ। मस गाउॉऩालरकाभा यहेका सफ ै र्कलसभका र्वद्यारमहरुको प्रबावकायी 
व्मवस्थाऩनभा गाउॉऩालरकारे सहमोग गन े नीलत लरनेछ। भाध्मलभक तहसम्भका र्वद्यारमहरुको 
प्रबावकायी व्मवस्थाऩनका रालग गाउॉऩालरकाको स्शऺा ऐन अनसुाय स्थानीम स्शऺा लनमभावरी 
तमाय गयी रागू गरयनेछ। 

27. साभदुार्मक र्वद्यारमहरुको शसै्ऺक गणुस्तय सधुायका कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ। सॊस्थागत 
र्वद्यारम तथा साभदुार्मक र्वद्यारमहरुराई सभन्वमात्भक रुऩभा अगालड फढाउन असर 
अभ्मासहरुको आदान प्रदान गयाउने नीलत तथा कामिक्रभहरु रागू गरयनेछ। प्रत्मेक साभदुार्मक 
र्वद्यारमहरुराई प्रर्वलध भतै्री स्शऺा र्वकासभा जोड र्दइनेछ। 

28. ऩूवि फार र्वकास कऺाहरुका रालग आवश्मक ऩन ेसाभाग्रीहरुको व्मवस्था गरयनेछ। 

29. साविजलनक र्वद्यारमहरुभा सभमभ ै ऩाठ्यऩसु्तक उऩरधध हनु नसकी अध्ममन/अध्माऩन कामिभा 
कर्ठनाई लसजिना बएको अवस्थाराई दृर्ष्टगत गयी ऩाठ्यऩसु्तक खरयदको रालग अनदुानको व्मवस्था 
गरयनेछ। 

30. मस गाउॉऩालरका लबत्र फसोफास गन े गरयव, दलरत, जेहेन्दाय, धौरालगयी प्रार्वलधक स्शऺारमभा 
अध्ममनयत र्वधाथॉहरुराई र्दएको स्थानीम छात्रवृलत कामिक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ। 

31. आगाभी आलथिक वषिलबत्र गाउॉऩालरकाको स्शऺा प्रोपाइर तथा गाउॉ स्शऺा मोजना तमाय गयी 
कामािन्वमनभा ल्माईनेछ। 

अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मूहरु 
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32. सतु्केयी भर्हराहरुराई सॊघीम सयकायफाट प्रदान गरयदै आएको मातामात खचिका अरावा मस 
गाउॉऩालरकारे थऩ ऩौर्ष्टक आहाय खचि प्रदान गदै आएकोभा त्मो कामिक्रभ आगाभी वषि ऩलन 
लनयन्तय हनेुछ। गबिवती भर्हराहरुको लनमलभत स्वास्थ्म ऩयीऺण गयाउने तथा स्वास्थ्म सॊस्थाभा न ै
प्रसूलत गयाउन सफ ैसम्फस्न्धत घयऩरयवायराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

33. स्वच्छ र्ऩउने ऩानीको व्मवस्था तथा स्वच्छ वातावयणभा स्जउन ऩाउने सॊर्वधान प्रदत्त भौलरक 
हकप्रलत मस गाउॉऩालरका सचेत य सजग यहेको छ। सफ ैगाउॉऩालरकाफासीहरुराई स्वच्छ र्ऩउने 
ऩानीको व्मवस्था गनि स्थानीम सयकाय अग्रसय यर्हयहेको छ य मस ै नीलतराई आगाभी आलथिक 
वषिभा ऩलन लनयन्तयता र्दइनेछ।  

34. सयसपाई सभ्म सभाजको द्योतक हो। मस ै र्वषमराई ह्दमभ गदै गाउॉऩालरकाको सयसपाईभा 
स्थानीम सयकाय रालगयहेको छ। ऩर्वत्र कारीगण्डकी नदीको ऩर्वत्रताराई अऺुण्ण याख्दै 
गाउॉऩालरकारे पोहोयभरैा व्मवस्थाऩनभा र्वशेष ध्मान र्दनेछ।आगाभी आ.व. लबत्र ै गाउॉऩालरका 
ऺेत्र लबत्रको पोहोय व्मवस्थाऩनका रालग ल्माण्डर्पल्ड साइट (Landfield site) को व्मवस्था 
गरयनेछ। 

35. आगाभी आलथिक वषिभा पोहोयभरैा व्मवस्था सम्फन्धी जनचेतनाभूरक तारीभ कामिक्रभको 
भाध्मभवाट स्थानीम जनाताराई थोयै पोहोय उत्ऩादन गनि य उत्ऩार्दत पोहोय घयभ ैव्मवस्थाऩन 
गनि प्रोत्सार्हत गरयनेछ। घयभा व्मवस्थाऩन गनि नसर्कएको पोहोयराई वगॉकयण गयी छुट्टाछुटै्ट 
प्माकेटीङ गयी सम्फस्न्धत ठाउॉभा ऩठाउने य घयऩझोङ गाउॉऩालरकाराई स्वच्छ य सपा फनाउने 
नीलत लरइनेछ। 

36. घयऩझोङ गाउॉऩालरका फौद्ध य र्हन्दू धभािरम्फीहरुको अनऩुभ लभश्रणको नभूना हो ।मस ऺेत्रभा 
बएका सफ ैधभि, सॊस्कृलत, चारचरन, यीलतरयवाज, बेषबूषाको गाउॉऩालरकावाट सॊयऺण, एवभ् प्रवद्दिन 
गदै रलगनेछ। 

37. भसु्ताङ स्जल्रा तरुनात्भक रुऩभा भर्हराभतै्री स्जल्रा हो। मसराई कामभ ै याख्दै भर्हरा 
सशस्क्तकयणका कामिक्रभहरुवाट भर्हराहरुको ऺभता अलबवृर्द्ध गरयने छ । 

38. हार र्वद्यभान कानूनहरुको फायेभा भर्हरा तथा ऩूरुषहरुराई सचेतीकयण गरयने छ । 

39. मस गाउॉऩालरकालबत्र यहेका सफ ैअऩाङ्गता बएका व्मस्क्तहरुरे वलगिकृत अऩाङ्गता ऩरयचमऩत्र उऩरधध 
गयाईनेछ । 

40. मस गाउॉऩालरकालबत्र यहेका ६० फषि भालथका सफ ै जेष्ठ नागरयकहरुराई ऩरयचम ऩत्र उऩरधध 
गयाईनेछ । जेष्ठ नागरयकहरुको मोगदानको उच्च भूल्माङ्कन गदै आगाभी आ.व. भा ५ वटै 
वडाका ६० वषि भालथका जेष्ठ नागरयकहरुराई धालभिक अवरोकन भ्रभणका रालग आवश्मक यकभ 
र्वलनमोजन गयेको छु। आगाभी आगाभी आ.व. भा ५ वटै वडाका उक्त उभेयका जेष्ठ 
नागरयकहरुराई धालभिक अवरोकन भ्रभणको व्मवस्था गरयनेछ। 
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41. मस गाउॉऩालरकाराई फारभतै्री गाउॉऩालरका फनाउनको रालग फारक्रफ, गाउॉऩालरका स्तयीम 
फारसञ्जार ऩनुिगठन तथा फारफालरकाहरुको ऺभता अलबवृर्द्धका कामिक्रभहरुराई लनयन्तयता 
र्दईनेछ । साथ ैगाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र वार अलधकाय सलुनस्ित गन ेशासकीम अवधायणा वारभतै्री 
स्थानीम शासनको प्रवद्दिन एवभ् सॊस्थागत र्वकासभा जोड र्दइनेछ। 

42. चार ुआ.व. जस्त ैआगाभी आ.व.भा ऩलन मस गाउॉऩालरका लबत्र यहेका साभदुार्मक र्वद्यारमहरुवाट 
२०७८ को SEE भा साधायण य प्रार्वलधक धाय तपि का उत्कृष्ट छात्र १ य छात्रा १ गरय जम्भा ४ 
जनाराई ऩयुस्कृत गरयने कामिक्रभराई लनयन्तयता र्दइनेछ ।  

43. गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रका दलरत, अऩाङ्गता बएका व्मस्क्त य र्वऩन्न नागरयकराई लनशलु्क स्वास्थ्म 
र्वभाको व्मवस्था गरयनेछ। 

44. मस गाउॉऩालरकाको ररै्ङ्गक उत्तयदामी फजेट ऩयीऺण (GESI Audit) गरयनेछ। 

45. स्थानीम र्वकास लनभािणका कामिक्रभहरुभा भर्हराहरुको भात्र सहबालगता बएका केही उऩबोक्ता 
सलभलत गठन गयी नभूनाका रुऩभा आमोजना कामािन्वमन गन ेनीलतराई लनयन्तयता प्रदान गरयनेछ। 
मस्ता कामिहरुरे भर्हराराई थऩ प्रोत्सार्हत गनछे य आगाभी र्दनहरुभा थऩ भर्हराभतै्री 
कामिक्रभहरु कामािन्वमनभा ल्माइनेछ ।प्रत्मेक वडा सलभलतहरुरे भर्हराहरुको नेततृ्वभा मोजना 
तथा कामिक्रभहरु कामािन्वमन गनि प्रोत्सार्हत गनछेन् । 

46. स्थानीम साभास्जक सयुऺा कोषफाट र्वऩन्न र्वयाभीहरुको रालग उऩचाय खचि वाऩत आलथिक सहमोग 
उऩरधध गयाउने कामिक्रभराई लनयन्तयता र्दईनेछ। 

47. मस गाॉउऩालरका अन्तगित यहेको न्मूनतभ योजगायीको अवसय प्रदान गन े नीलत आगाभी आलथिक 
वषिभा ऩलन लरइनेछ। मस्ता कामिक्रभहरु प्रबावकायी य उदे्धश्मऩयक रुऩभा  सञ्चारन गनि वडा 
सलभलत तथा स्थानीम  जनताहरुको नेततृ्वदामी बूलभका गाॉउऩालरकारे अऩेऺा गयेकोछ।  

 

अध्मऺ भहोदम 

48. अव भ आगाभी आलथिक वषि मस गाॉउऩालरकारे ऩूवा िधाय र्वकास तपि  अॊगीकाय गन े नीलत तथा 
कामिक्रभहरुराई प्रस्ततु गन ेअनभुलत चाहन्छु। 

 

ऩूवा िधाय र्वकास  

49. आगाभी आ.व. देखी उऩबोक्ता सलभलतवाट सञ्चारन हनेु मोजनाहरुवाट १ प्रलतशत यकभ कटौती 
गयी एक भभित सबाॊय कोषको व्मवस्था गरयनेछ। 

50. गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम बवनको लनभािण कामि सम्ऩन्न गयी आगाभी वषिभा नमाॉ बवनफाटै 
प्रशासलनक कामि सॊचारन गरयनेछ। 

51. सफ ैग्राभीण सडकहरुको र्दगो रुऩभा व्मवस्थाऩन गन ेनीलत लरइनेछ।गाउॉऩालरका बएय जाने फेनी 
-जोभसोभ-कोयरा सडक तथा भोटयेवर ऩरुहरु सभमभान ैसम्ऩन्न गयाउनको रालग सम्फस्न्धत 
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लनभािण व्मवसामी तथा सम्फस्न्धत सयोकाय लनकामहरु सॉग ै आवश्मक सभन्वम गयी लनभािण 
कामिराई गलतशीरता प्रदान गरयनेछ। 

52. स्चभाङ, छैयो य भापाि जोड्ने ऩक्की ऩरु तथा ढमु्फा य स्माङ जोड्ने ऩक्की ऩरु लनभािण कामि लछटो 
सम्ऩन्न गनि आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 

53. गाउॉऩालरकाको भखु्म ऩेशाको रुऩभा यहको कृर्ष ऩेशा राई सभनु्नत फनाउन लसॊचाईराई 
प्राथलभकताभा यास्खने छ।स्माउ तथा अन्म वारीहरुका रालग लसॉचाई अलनवामि सति हो।त्मसरेै 
गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र लसॉचाई ऩूवािधाय र्वकासभा र्वशेष जोड र्दइनेछ।सफ ैऩयम्ऩयागत कुरोहरुको 
भभित सॊबाय गरयनेछ।सफ ै खेतीमोग्म जलभनभा लसॉचाई सरु्वधा ऩमुािउने स्थानीम सयकायको नीलत 
यहनेछ। 

54. गाउॉऩालरकाका ऩयम्ऩयागत घयहरुराई सॊयऺण गदै नमाॉ घयहरुका रालग अनभुलत र्दने स्थानीम 
सयकायको नीलत यहनेछ।नमाॉ घयहरु लनभािण गदाि बवन लनभािण सम्फन्धी नेऩार सयकायको 
भाऩदण्ड तथा मस गाउॉऩालरकाको नक्साऩास सम्फस्न्ध भाऩदण्ड, २०७५ को अवरम्फन गन ेनीलत 
लरइनेछ। मस गाउॉऩालरका लबत्र यहेका ऩयुाना घयहरुका रालग घय नम्वय प्रदान गयी 
अलबरेस्खकयण गन े कामिराई लनयन्तयता र्दई आगाभी आ.व. देखी नमाॉ फनाउने घयधनीहरुरे 
अलनवामि रुऩभा नक्सा ऩास गन ुि ऩन ेव्मवस्थाराई कडाइका साथ रागू गरयनेछ। 

55. ढमु्फातारभा सौमि ऊजाि प्रर्वलध जडान गयी नभूना ऩमिटकीम ऺेत्र फनाउने सम्फन्धभा गाउॉऩालरकारे 
र्वगतका वषिहरुफाट न ै कामिक्रभहरु रागू गरययहेको छ।ढमु्फा तारराई भसु्ताङ भ्रभण गन े
ऩमिटकहरुको रालग अलनवामि गन्तव्म फनाई लतनीहरुको फसाई रम्धमाउने गयी तारको सभग्र 
व्मवस्थाऩन गन ेनीलत लरइनेछ।तारको व्मवस्थाऩनभा आवश्मकताको आधायभा खचि गन ेय उक्त 
तारको आम्दानी ऩलन गाउॉऩालरका भातहत ल्माउन ऩहर गरयनेछ। 

56. गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र लनयन्तय चलरयहने हावाका कायण अव्मवस्स्थत रुऩभा यहेका र्वजरुीका 
तायवाट आउने सक्ने जोस्खभऩूणि अवस्थाराई भध्मनजय गदै र्वजरुीका तायहरुराई व्मवस्स्थत गनि 
बूलभगत गन ेकामिराई आगाभी आ.व. भा सभेत लनरुन्तयता प्रदान गरयनेछ। 

57. मस गाउॉऩालरकाका सफ ै वडाहरुभा सञ्चाय सरु्वधा ऩगेुको र्वद्यभान अवस्था यहेकोछ। सफ ै वडा 
कामािरमहरुभा र्वदू्यतीम भाध्मभफाट सूचनाहरु आदानप्रदान बईयहेकोछ। आन्तरयक याजि- 
ऩरयचारनभा सधुाय ल्माउनको रालग याजस्व सधुायका र्क्रमाकराऩहरु ऩर्हचान गयी याजस्वका 
सम्बाव्म ऺेत्रहरुको खोजी गन े एवभ् याजस्व ऩरयचारनका रालग अफरम्फन गन ुिऩन े नीलतगत, 
कानूनी य व्मवस्थाऩकीम सधुायका उऩामहरु ऩर्हचान गन े उद्देश्मका साथ याजस्व सधुाय मोजना 
(२०७९/८०–२०81/82) कामािन्वमनभा ल्माईनेछ। 

58. गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र सूचना प्रर्वलधको र्वकास य प्रवद्दिन गयी स्थानीम जनताको ऩॉहचु स्थार्ऩत गयी 
सेवा प्रवाहराई सहज वनाउन स्चभाङ गाउॉ, छैयो गाउॉ, भापाि, स्माङ, जोभसोभ, र्ठनी ऺेत्रभा फ्री 
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वाइपाई जोन (Free wifizone)स्थाऩना गरयनेछ । धेयै चहरऩहर हनेु वजाय ऺेत्रका गलतर्वलधराई 
लनगयानी गन ेउद्देश्मरे लसलसर्टबी जडान गरयनेछ।  

अध्मऺ भहोदम, 
59. अफ भ आगाभी आलथिक वषिका रालग वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩनका ऺेत्रभा गाउॉऩालरका 

ऺेत्रलबत्र अॊलगकाय गन ेनीलत तथा कामिक्रभहरु प्रस्ततु गनि चाहन्छु। 

वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन  

60. मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा ऩाइने जैर्वक र्वर्वधताको सॊयऺणभा र्वशेष जोड र्दइनेछ।नाङ्गा बू-
बागराई वृऺायोऩण गन े तथा कारीगण्डकीको कटान न्मूनीकयणका रालग सॊघीम तथा प्रदेश 
सयकायको सहमोगभा कामिक्रभ अगालड फढाइनेछ। 

61. जराधाय तथा ऩानीढरोको सॊयऺणका रालग मोजनाहरु फनाइ रागू गरयनेछ।सम्फस्न्धत 
सयोकायवाराहरु सॉग ै सभन्वम गयी कारीगण्डकी नदीभा यहेको नदीजन्म ऩदाथिहरुको उऩमोग 
गनिको रालग वातावयणीम प्रबाव भूल्माङकन (EIA) य प्रायस्म्बक वातावयणीम अध्ममन (IEE ) गनिको 
रालग वजेट व्मवस्थाऩन गरयनेछ। 

62. जरवाम ुऩरयवतिनफाट शृ्रस्जत सभस्माहरुको न्मूनीकयणका रालग जनचेतना अलबवृर्द्धका कामिक्रभहरु 
तम गयी रागू गरयनेछ । साथ ै नवप्रवितानात्भक साझेदायी कामिक्रभ अन्तगित र्वऩद् व्मवस्थाऩन 
तथा जरवाम ुऩरयवतिन अनकूुरन लसकाई केन्रको स्थाऩना गरयनेछ। 

63. जर उत्ऩन्न प्रकोऩ लनमन्त्रण कामिका रालग र्वऩद् व्मवस्थाऩन कोष तथाआकस्स्भककोषको व्मवस्था 
गयी प्रबावकायी रुऩभा कामािन्वमन गरयनेछ।मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा र्वऩद् व्मवस्थाऩनका रालग 
आवश्मक साभाग्रीहरुको व्मवस्था गरयनेछ। 

64. गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र र्वऩदफाट हनेु जनधनको ऺ लत न्मूनीकयण गयी र्वऩद व्मवस्थाऩनको कामिराई 
प्रबावकायी फनाउन स्थानीम र्वऩद जोस्खभ न्मूनीकयण यणनीलतक कामिमोजना य र्वऩद ऩूवि तमायी 
तथा प्रलतकामि मोजना तमाय गयी रागू गरयनेछ। 

65. र्वऩद व्मवस्थाऩन अन्तगित ऩूवि तमायी एवभ् र्वऩदको वेरा तथ्माङ्क सॊकरन गन,े अधावलधक गन ेय 
सम्बार्वत र्वऩद, प्रकोऩ, सङ्कटासन्न सभदुाम य उद्वाय सभाग्रीको उऩरधधता जस्ता र्वषमभा 
आवश्मक जानकायी सॊकरन गयी र्वऩद व्मवस्थाऩनको कामिराई प्रबावकायी वनाउन आगाभी 
आ.व. लबत्र स्थानीम आऩतकारीन कामिसॊचारन केन्र स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ। 

 

अध्मऺ भहोदम,  
66. अफ भ आगाभी आलथिक वषिका रालग सॊस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह तथा सशुासनका ऺेत्रभा 

गाउॉऩालरकारे अॊलगकाय गन ेनीलत तथा कामिक्रभहरु प्रस्ततु गदिछु। 

सॊस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह तथा सशुासन  
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67. लनवािस्चत जनप्रलतलनधीहरुराई सभम साऩेऺ सीऩ र्वकास तथा सूचनाप्रर्वलधको प्रमोग सम्फन्धभा 
प्रस्शस्ऺत हनेु कामिक्रभहरुको आमोजना गरयनेछ।र्वलबन्न सयकायी काभकाज सम्फन्धी र्वद्यभान 
नीलतगत तथा कामिसम्ऩादन सम्फन्धी प्रस्शऺण कामिक्रभहरुको आमोजना गरयनेछ। 

68. गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रका सडक फत्तीहरुको सञ्चारन एवभ् व्मवस्थाऩन गन ेकामिराई लनमलभत एवभ् 
व्मवस्स्थत गरयनेछ। 

69. जनताका रालग सेवा प्रवाह गन ेकभिचायी सॊमन्त्रको ऺभता अलबवृर्द्ध गयी कामिसम्ऩादनराई चसु्त 
दरुुस्त ऩारयनेछ।गाउॉऩालरकाफाट सञ्चारन गरयने साभास्जक, आलथिक, वातावयणीम गलतर्वलध तथा 
ऩूवािधाय र्वकास लनभािणका कामिहरुराई र्दगो य ऩरयणाभभखुी फनाउन तथा सॊस्थागत र्वकास, सेवा 
प्रवाह य सशुासनको सलुनस्ितता कामभ गनिको रालग ऺभता र्वकास मोजना (२०७९/८० देखी 
२०८१/८२) तज ुिभा गयी कामािन्वमन गरयनेछ। 

70. कभिचायीहरुको उत्पे्रयणा अलबवृर्द्ध गयाउने, भनोफर उच्च ऩान ेय त्मसको भाध्मभफाट सेवाप्रवाहभा 
प्रबावकारयता ल्माउनका रालग कामिसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन प्रणारी अवरम्फन गरयनेछ। 
अलतरयक्त सभमभा कामािरमभा काभ गये फाऩत कामिसम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन बत्ता रागू गन े
सम्फन्धी कामिर्वलधराई थऩ वऻैालनक फनाईनेछ। 

71. सफ ैवडा कामा िरमहरुराई थऩ व्मवस्स्थत गरयनेछ। आवश्मक पलनिचय तथा र्वदू्यतीम साभाग्रीहरुको 
अऩगु नहनेु गयी प्रवन्ध गरयनेछ।अलधकाॊश वडा कामािरमहरुको आफ्न ैबवन फलनसकेको अवस्थाभा 
सफ ैवडाहरुभा नागरयक वडाऩत्र फभोस्जभ सेवा प्रवाह गन ेव्मवस्था लभराइनेछ। 

72. आजको प्रर्वलधको मगुभा सेवा प्रवाहराई ऩलन प्रर्वलधभा आधारयत फनाउन ै ऩन े हनु्छ ।वडा 
कामािरमहरुभा इन्टयनेटको ऩह ुॉच ऩलुगसकेको अवस्थाभा अफको सेवा प्रवाह प्रर्वलधभा आधारयत 
हनुऩुदिछ। मस सम्फन्धभा चारू आलथिक वषिफाटै केही कामिहरु सचुारू बएकोभा सूचना प्रर्वलधको 
प्रमोग गयी उत्ऩादकत्व अलबवृर्द्ध गन ेतपि  थऩ कामिक्रभहरु रागू गदै रलगनेछ।  

73. सफ ै वडा कामािरमहरुराई गाउॉ कामिऩालरकाको कामािरमसॉग र्वद्यतुीम सूचना प्रर्वलधफाट 
जोलडएकोछ। आवश्मकता अनसुाय गाउॉ कामिऩालरकाको कामािरमफाट सोझै वडा कामािरमहरुराई 
सभन्वम गनि सर्कने व्मवस्था लभराईनेछ।  

74. मस गाउॉऩालरकाद्वाया र्वलनमोजन गरयएको फजेटको अलधकतभ् उऩमोग हनेु प्रवन्ध गरयनेछ। 
आमोजना तथा कामिक्रभ कामािन्वमनभा लभतव्ममीता कामभ गरयनेछ। साविजलनक ऩयीऺण, 
साविजलनक सनुवुाई, साभास्जक ऩरयऺण, आमोजना स्थरभा होलडङ फोडि याखे्न जस्ता सशुासन 
प्रवद्दिनका सूचकहरुको प्रमोग अलनवामि रुऩभा गरयनेछ।  

75. आन्तरयक रेखाऩयीऺणराई प्रबावकायी फनाई फेरुजू कभ हनेु गयी खचि गन े ऩरयऩाटी 
लभराइनेछ।फेरुजू पर्छ्यौटको कामिराई व्मवस्स्थत य प्रबावकायी फनाइनेछ । 
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76. भालथ उस्ल्रस्खत नीलतहरुको कामािन्वमन गनिको रालग आवश्मकता अनसुाय गाउॉऩालरकारे 
आवश्मक कानून फनाई रागू गनछे।  

77. आगाभी आलथिक वषिको रालग नीलत तथा कामिक्रभहरु लनभािण गनिको रालग प्रत्मऺरुऩभा भहत्वऩूणि 
सल्राहसझुाव र्दनहुनेु गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ, वडा अध्मऺज्मूहरु, र्वषमगत सलभलतका 
सदस्मज्मूहरु, कामिऩालरकाका सदस्मज्मूहरु य सफ ैकभिचायीहरुभा धन्मवाद व्मक्त गदिछु। साथ,ै 
अप्रत्मऺ रुऩभा सल्राह सझुाव र्दन ु हनेु सफ ै गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु, याजनीलतक दरका 
साथीहरु, घयऩझोङवासी दाजबुाइ र्दर्दफर्हनीहरुभा सभेत कृतऻता व्मक्त गदिछु। 

78. आलथिक वषि २०७९/८० को नीलत तथा कामिक्रभको कामािन्वमनफाट मस गाउॉऩालरकाभा 
भहत्वऩूणि मोगदान ऩगु्ने र्विास लरएको छु। उस्ल्रस्खत नीलतहरुको कामािन्वमनका रालग 
गरयभाभम गाउॉसबाका सफ ै सदस्मज्मूहरु, कभिचायीहरु, आभ जनता, फरु्द्धस्जवी तथा सफ ै
सयोकायवारा घयऩझोङफासीको साथ य सहमोगको अऩेऺा गयेको छु। सयोकायवारा सफकैो साथ य 
सहमोगरे न ैघयऩझोङ गाउॉऩालरकाको "सभावेशी, साभास्जक रुऩान्तयण, प्रकृलत सॊयऺण य सॊस्कृलत 
:कृर्ष, ऩमिटन,  ऩमा िवयण,  ऩूवा िधाय, घयऩझोङको सभृर्द्ध" बन्ने नायाराई व्मवहायभा उतानि सर्कमो 
बने "सभृद्ध नेऩार : सखुी नेऩारी" को यार्ष्डम उद्देश्म प्रालप्तभा सहमोग ऩगु्नेछ बन्ने र्विास लरएको 
छु।  

   धन्मवाद ! 

 

 

प्रस्ततुकता ि 
(भोहन लसॊह रारचन) 

अध्मऺ 
घयऩझोङ गाउॉ ऩा लरका, भसु्ताङ 

 


