घरपझोङ गाउँ पालिका, मुस्ताङको
आर्थिक वषष २०७७/७८ को

वार्थषक नीलत तिा कार्षक्रम

घरपझोङ गाउँ पालिका
गाउँ कार्षपालिकाको कार्ाषिर्, मुस्ताङ
गण्डकी प्रदेश
नेपाि

मभमत २०७७|०३|०८ गते घयऩझोङ
गाउॉऩामरकाको छै टौं गाउॉ सबाभा गाउॉऩामरकाका
अध्मऺ श्री आसफहादुय थकारीज्मूरे प्रस्तुत
गनुब
ु एको आमथुक वषु २०७७|७८ को

वार्षुक नीमत तथा कामुक्रभ

घयऩझोङ गाउॉऩामरका
गाउॉ कामुऩामरकाको कामाुरम
भुस्ताङ
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वार्षुक नीमत तथा कामुक्रभ
आगाभी आमथुक वषु २०७७/७८ को वार्षुक नीमत तथा कामुक्रभ प्रस्तुत हुने घयऩझोङ
गाउॉऩामरकाको छै टौं गाउॉ सबाको मस फैठकराई अध्मऺता गरययहनुबएका सबा अध्मऺ तथा

गाउॉऩामरकाका उऩाध्मऺज्मू, गाउॉसबाका सम्ऩूणु सदस्मज्मूहरू, प्रभुख प्रशासकीम अमधकृत
रगामत कभुचायीहरू मभत्रहरू।
१.

र्वश्वव्माऩी

कोयोना

गाउॉऩामरकाको

भहाभायीका

छै टौं

गाउॉ

कायण

सबाभा

उत्ऩन्न

असाभान्म

गाउॉऩामरकाको

ऩरयस्स्थमतभा मस

आगाभी

आमथुक

वषु

२०७७|७८ को वार्षुक नीमत तथा कामुक्रभ प्रस्तुत गनु गईयहे कोछु । प्रथभत्
मस गाउॉ सबाभा उऩस्स्थत सफै गाउॉ सबाका सदस्मज्मूहरूराई हार्दु क स्वागत
गनु चाहन्छु ।
२.

ु हरूभा कोयोनाको कायणफाट ज्मान गुभाएका
नेऩार रगामत र्वश्वका अन्म भुरक
नेऩारी तथा गैय नेऩारी सफै भानव सभुदामप्रमत हार्दुक श्रद्धाञ्जरी अऩुण गदुछु य
सफै सॊ क्रमभत र्वयाभीहरूको शीघ्र स्वास््मराबको काभना सभेत गदुछु ।

३.

सङ्घीम

रोकतास्न्त्रक

शासन

व्मवस्था

फभोस्जभ

स्थार्ऩत

मस

घयऩझोङ

गाउॉऩामरकाको छै टौं गाउॉ सबाभा आमथुक वषु २०७७/७८ का रामग वार्षुक
नीमत तथा कामुक्रभ प्रस्तुत गनु ऩाउॉदा आपूराई गौयवास्न्वत भहसुस गये कोछु ।

एवभ् गाउॉऩामरकाको र्वकास मनभाुणको कामुभा सफै सदस्मज्मूहरूको अभूल्म
सल्राह तथा सुझावहरू अऩेस्ऺत यहे को फेहोया सभेत अनुयोध गनु चाहन्छु ।
४.

मस अवसयभा सङ्घीम रोकतास्न्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन व्मवस्था स्थाऩनाका रामग

बएका ऐमतहामसक जनआन्दोरन, शसस्त्र सॊ घषु एवॊ साभास्जक ऩरयवतुनका मनस्म्त
र्वमबन्न सभमकारभा बएका सफैखारे वमरदानीऩूणु सॊ घषुभा ज्मान गुभाउनु बएका
ऻात अऻात सहीदहरूप्रमत बावऩूणु श्रद्धान्जरी अऩुण गदुछु । साथै वेऩत्ता एवॊ ऩीमडत
नागरयकहरूभा गर्हयो सहानुबमू त व्मक्त गदुछु ।

५.

र्वश्वबय पैमरइयहे को कोयोना बाइयसको सॊ क्रभण हुन नर्दन य मर्द बईहारेको

खण्डभा सभेत मस गाउॉऩामरकाका जनताहरूको उऩचाय, उद्धाय तथा याहत सभेतका
कामुहरूको रामग मस गाउॉऩामरकारे आगाभी आमथुक वषुभा र्वशेष नीमत मरनेछ ।
सो कामुका रामग सफै प्रकायका साधन य श्रोतको कभी हुन नर्दने प्रवन्ध गने
सम्फन्धभा सफै गाउॉऩामरकावासी जनताहरूराई आश्वस्त तुल्माउन चाहन्छु ।
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६.

घयऩझोङ गाउॉऩामरकाफासी जनतारे गाउॉऩामरकाराई सभृद्ध तथा र्वकमसत फनाउने
अमबबाया हाभीराई प्रदान गये को र्वषमराई आत्भसात गदै सो स्जम्भेवायीप्रमत गाउॉ
सयकाय ऩूणु प्रमतवद्ध यहे को फेहोया मस गरयभाभम सबाभा दोहो-माउन चाहन्छु ।

७.

मस गाउॉऩामरका सफै

घयऩझोङफासीको चाहना य आकाॊऺा फभोस्जभ र्वकास

मनभाुणका कामुक्रभहरू अस्घ फढाउन दृढ सॊ कस्ल्ऩत यहे कोछ य सोही फभोस्जभ
कामुक्रभ तथा मोजनाहरू कामाुन्वमन गदै आइयहे को ऩमन छ । मो भहान कामुभा

सफै स्थानीम जनता तथा गाउॉसबाका सफै सदस्महरूको साथ य सहमोगको अऩेऺा
गये कोछु ।
८.

सॊ वैधामनक व्मवस्था अनुसाय गाउॉसबा य स्थानीम सयकायको गठन बै सॊ चारनभा

आएको ३ वषु ऩूया बएकोछ । मो शासकीम प्रणारीको सवरीकयणको भाध्मभफाट
सॊ र्वधानको ऩूणु कामाुन्वमनभा हाम्रो गाउॉऩामरका ऩूणु प्रमतफद्ध यहे कोछ ।

९.

नेऩारको सॊ र्वधानरे अॊ गीकाय गये को तीन तहको सङ्घीम सॊ यचनाराई कामुभूरक

फनाउने अमबबाया स्थानीम तह य स्थानीम सयकायको साभू सभेत यहे कोछ । दे शका
सफै याजनीमतक दर, मनजी ऺेत्र, याष्ट्रसेवक कभुचायी, सुयऺा मनकाम, नागरयक
सभाज, ऩत्रकायजगत रगामत सफैराई आ-आफ्नो ऺेत्रफाट नेऩारको सॊ र्वधान तथा
अन्म सम्फस्न्धत ऐन कानूनहरूको प्रबावकायी कामाुन्वमनभा सहमोग गनु अर्ऩर
गदुछु ।

अध्मऺ भहोदम,
१०.

र्हभारऩायीको स्जल्रा भुस्ताङको भध्मबागभा अवस्स्थत मस गाउॉऩामरकाको तीव्र

र्वकासको प्रच ुय सम्बावना यहे कोछ । मस गाउॉऩामरकाको सभग्र उन्नती य प्रगमतको
रामग आगाभी आमथुक वषु ०७७/७८ का रामग दे हाम फभोस्जभका नीमत तथा
कामुक्रभहरुको प्रस्ताव गये कोछु ।

११.

गत आमथुक वषुको नीमत तथा कामुक्रभहरू मस गाउॉ सबाभा ऩेश गदाु र्वमबन्न
कामुक्रभहरूको प्रस्ताव गरयएको मथमो । तय र्वश्वव्माऩी कोयोना बाइयसको त्रासदीरे

गदाु चारू आमथुक वषुको ऩमछल्रा केही भहीनाहरू अऩेस्ऺत रूऩभा र्वकास मनभाुणभा
रगाउन सर्कएन । जसको परस्वरूऩ प्रस्तार्वत नीमत तथा कामुक्रभहरू सभेत

प्रबार्वत फन्न गए । त्मसै कायणरे आगाभी आमथुक वषुका रामग ती अधू या नीमत
तथा कामुक्रभहरू सभेत दोहो-माएय प्रस्ताव गये कोछु ।
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आमथुक र्वकास
१२.

मस गाउॉऩामरकाको आमथुक उऩाजुन गने भुख्म ऺेत्र भध्मेको एक कृर्ष ऺेत्र हो ।

महाॉको स्माउ, आरु तथा अन्म तयकायीहरू स्वदे श तथा र्वदे शभा सभेत प्रख्मात छन्
। कृर्ष ऺेत्रको आधुमनकीकयण गदै आगाभी वषु कृर्ष ऺेत्रको प्रवरीकयण गनु
कामुक्रभहरू तम गरयनेछ । खेमतमोग्म जमभनभा तायफाय रगाउने दे स्ख ऩशुऩारन
व्मवसामको रामग कामुक्रभहरू तम गरयनेछ ।

१३.

र्वद्यभान कोयोना कहयको कायणफाट र्वश्व अथुतन्त्र नयाम्रोसॉग प्रबार्वत बएकोछ ।
आमात मनमाुत ठप्ऩजस्तै छ । योजगायीहरू गुभेका छन् । र्वदे शी योजगायीफाट प्राप्त

हुने ये मभट्यान्स नयाम्रोसॉग प्रबार्वत फनेकोछ । अव नेऩारीहरूरे हाम्रै कृर्ष ऺेत्रफाट
दे शको अथुतन्त्र चराउनुऩने वाध्मकायी अवस्था मसजुना बएकोछ ।
१४.

गाउॉऩामरका मबत्र यहे का फाॉझा जमभनको सदुऩमोग गयी खेमत रगाउनका रामग

कृषकहरूराई प्रोत्साहन गरयनेछ । कृर्षमोग्म जभीनहरुराई फाॉझो नयहने गयी
आगाभी आमथुक वषुफाट र्वशेष कामुक्रभहरू रागू गने नीमत गाउॉऩामरकारे मरनेछ

। गाउॉऩामरकाकै अग्रसयताभा बूमभ फैंक स्थाऩना गयी कृर्ष उत्ऩादनराई वृर्द्ध
गरयनेछ ।
१५.

कृर्ष ऺेत्रको प्रवधुनको रामग कृर्ष ऩाठशारा तथा अन्म र्वऻ ऩयाभशु सेवाका
कामुक्रभहरू ल्माइनेछ । स्माउ खेमतको प्रवधुनका रामग ठू रो स्केरभा स्माउ खेमत
गने व्मस्क्त तथा सभूहराई अनुदान र्दने नीमत मरइनेछ । फहुभूल्म र्हभारी
जमडफुटीको खोज, सॊ करन तथा प्रशोधन सम्फन्धी प्रायस्म्बक अनुसन्धान गने
कामुक्रभ अगामड फढाइनेछ ।

१६.

गाउॉऩामरका ऺेत्रभा उत्ऩादन हुने परपूर तथा कृर्ष उऩजहरूको सहज बण्डायण

गयी तुरनात्भक रूऩभा फजाय भूल्म फढी हुने सभमभा र्वक्री र्वतयण गनुको रामग
एक स्चस्मान केन्र स्थाऩना गने नीमत गाउॉऩामरकाको यर्हआएकोछ । मस सम्फन्धभा

केही प्रायस्म्बक कामुहरू सभेत बएकाछन् । कोयोनाको र्वद्यभान र्वश्वव्माऩी

सॊ क्रभणरे चारू आमथुक वषुभा जोभसोभभा स्चस्मान केन्र स्थाऩना सम्फन्धी कामु हुन

सकेन । आगाभी आमथुक वषुभा सङ्घीम सयकायको सभन्वमभा फैदेस्शक सहामता
तथा

प्रदे श

सयकाय

सभेतको

सहमोगभा

गाउॉऩामरकारे ऩरयणाभभूखी ऩहर गनेछ ।
१७.

स्चस्मान

केन्र

स्थाऩनाको

रामग

जौ, ऊवा, पाऩय तथा मतते पाऩयजस्ता यै थाने फारीहरू मस ऺेत्रका ऩर्हचान हुन ् ।
मस्ता यै थाने फारीहरू आजबोमर सॊ कटाऩन्न अवस्थाभा ऩुमगसकेका छन् । आगाभी
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आमथुक वषुभा त्मस्ता फारीहरूको ऩुनयागभन गयाउन कृषकहरूराई प्रोत्साहन गयी
कामुक्रभहरू अस्घ फढाइनेछ ।
१८.

मस गाउॉऩामरकाभा प्रच ुय सम्बावना यहे को ओखय खेमत गनु कृषकहरूराई प्रोत्सार्हत

१९.

मस गाउॉऩामरकामबत्र फारीनारीभा र्वषादीको प्रमोगराई न्मूनीकयण गदै रमगनेछ ।

गरयनेछ ।
प्राङ्गारयक

भर

तथा

ऩयम्ऩयागत

घयामसी

र्कटनाशक

औषधीको

प्रमोग

गयी

अन्नवारीहरुको उत्ऩादन गनु जोड र्दइनेछ ।
२०.

ऩयम्ऩयागत कृर्ष प्रणारीराई प्रमतस्थाऩन गनु तथा उत्ऩादनराई अमबवृर्द्ध गयी

कृषकहरूको जीवनस्तय सुधानुका रामग र्वमबन्न कामुक्रभहरु रागू गरयनेछ । कृर्ष
साभग्री खयीद तथा वीउ वीजन र्वतयणभा र्दइॉदै आएको अनुदानराई मनयन्तयता
र्दइनेछ ।

२१.

रुर ु गाई मस गाउॉऩामरकाको ऩर्हचान हो । रुर ु गाईराई उऩमुक्त तरयकारे

ऩारनऩोषण गदाु सानो रगानीभा भनग्म दू ध उत्ऩादन गनु सर्कन्छ । मस
गाउॉऩामरका

ऺेत्रभा

र्कसानहरूराई ऩैयवी

ऩाइने

रुर ु

गाई

सॊ यऺणका

रामग

गाउॉऩामरकारे

सभेत गरययहे कोछ । आगाभी आमथुक वषुहरूभा

सफै

रुर ु

गाईऩारन गने र्कसानहरूराई अनुदान र्दने नीमत मरइनेछ । ऩशुऩारन तपुका अन्म
र्वमबन्न उऩमोगी कामुक्रभहरू रागू गरयनेछ ।
२२.

मस गाउॉऩामरकाभा गण्डकी प्रदे श सयकायको प्रार्वमधक सहमोग य नेऩार सयकायको
एक स्थानीम तह एक उद्योग ग्राभ कामुक्रभ अन्तगुत उद्योग ग्राभ स्थाऩना गने

सम्फन्धी प्रायस्म्बक कामु शुरू बइसकेकोछ ।आगाभी आमथुक वषुभा सो उद्योग
ग्राभको सम्बाव्मता अध्ममन ऩूया गयी बौमतक सॊ यचनाहरू मनभाुण कामु प्रायम्ब गने
नीमत मरइनेछ ।
२३.

गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र यहे का सफै व्मवसाम य वास्णज्म ऺेत्रका व्मवसामहरूराई

गाउॉऩामरकाभा दताु गरयनेछ । सफै व्मवसामीहरूको फैऻामनक अमबरेख याख्ने कामु
आगाभी आमथुक वषुको शुरूवातभा नै ऩूया गरयनेछ । व्माऩाय व्मवसामको शुद्धताभा

जोड र्दॉदै फजाय अनुगभन कामुराई प्रबावकायी तुल्माइनेछ । मसै कामुराई सहजता

गनुको रामग गाउॉ कामुऩामरकारे व्मवसाम कय सम्फन्धी कामुर्वमध, २०७७ को
भस्मौदा सभेत तमाय ऩारयसकेकोछ ।
२४.

गाउॉऩामरका

ऺेत्रमबत्र

यहे का

सफैखारे

व्मवसामीहरूराई

प्रोत्साहन

गने

तथा

साभानहरूको वैऻामनक भूल्म प्रणारी कामभ गनु सफै ऩसरहरूभा अमनवामु भूल्मसूची

याख्न रगाईनेछ ।स्थानीम उद्योग वास्णज्म सॊ घसॉगको सहकामुभा व्मवसामीहरूको
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एकीकृत अमबरेख गाउॉऩामरकाको कामाुरमभा यास्खनेछ । सो कामुका रामग
कम्प्मूटय अमबरेखन प्रणारी अवरम्वन गरयनेछ ।
२५.

नेऩार सयकायफाट सुकुम्फासी तथा अव्मवस्स्थत फसोफास सम्फन्धी सभस्माहरूराई
सभाधान गनु एक छु ट्टै आमोग गठन गयी कामुप्रायम्ब सभेत बईसकेको छ । मस

गाउॉऩामरका अन्तगुत यहे का बूमभहीन सुकुम्फासी तथा अव्मवस्स्थत फसोफास सम्फन्धी
र्वद्यभान

सभस्मा

सभाधानको

रामग

उक्त

आमोगसॉग

सभन्वम

गरयनेछ

।

व्मस्क्तहरूका छु ट जग्गा दताु सम्फन्धी सभस्माको सभाधान गनु गाउॉऩामरकारे कानून
फभोस्जभ ऩहर गनेछ ।
अध्मऺ भहोदम
२६.

घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको र्वकासको भुख्म आधाय भध्मेको एक ऩूवाुधाय ऩमुटन
व्मवसाम नै हो ।

र्वद्यभान कोमबड १९ को सॊ क्रभणको जोस्खभरे ऩमुटन व्मवसाम

धयासाही फनेकोछ । मस र्वषमभा गाउॉऩामरका स्चस्न्तत यहे कोछ । कोमबड १९ को
जोस्खभ न्मून बई जनजीवन साभान्म फनेऩमछ गाउॉऩामरकाको ऩमुटन व्मवसामराई
उकास्नको रामग

गाउॉऩामरकारे

मोजनाहरू

ल्माउनेछ

।

गाउॉऩामरकाका सफै

होटरहरू तथा होभस्टे हरूको सञ्जामरकृत वेबसाइट आगाभी आमथुक वषुफाट शुरू
गरयनेछ ।
२७.

मस गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र यहे का भहत्त्वऩूणु प्राचीन धयोहयहरू तथा धामभुक य

साॉस्कृमतक भहत्त्वका ऺेत्रहरूको ऩर्हचान गयी प्रदे श सयकायको ऩुयातास्त्वक भहत्त्वको

प्रोपाइरभा सूस्चकृत गने कामु गाउॉऩामरकारे शुरू गरयसकेकोछ । सो कामु
आगाभी आमथुक वषुभा ऩूया गरयनेछ । जसरे गदाु मस गाउॉऩामरकाका ऩुयातास्त्वक
भहत्त्वका धयोहयहरूको प्रचाय प्रसाय हुनेछ ।
२८.

नेऩार ऩमुटन फोडुको सभेत सॊ रग्नताभा होटर व्मवसामको वैऻामनकीकयण तथा
प्रवद्धुनको रामग कामुक्रभहरू तम गरयनेछ । कोयोना सॊ क्रभण मनमन्त्रणभा
आएऩश्चात त्मस्ता कामुक्रभहरूराई प्राथमभकताका साथ रागू गरयनेछ ।

२९.

आगाभी आमथुक वषुभा जोभसोभभा ऩमुटन सूचना केन्र स्थाऩनाको रामग कामुहरू
अस्घ फढाइनेछ । मस कामुभा नेऩार ऩमुटन फोडु तथा अन्म सॊ घ सॊ स्थाको सहमोग
मरइनेछ ।

३०.

मस गाउॉऩामरकाभा होभस्टे सञ्चारनभा जोड र्दइनेछ । होभस्टे स्थाऩना तथा
प्रवधुनका

रामग

सहमोग

मभल्नेगयी

सम्फस्न्धत

व्मवसामीहरूराई

तारीभ

तथा

अध्ममनको व्मवस्था मभराइनेछ । होभस्टे भा स्थानीम ऩरयकाय तथा यहनसहन य
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सॊ स्कृमतको प्रस्तुमत गनु व्मवसामीहरूराई प्रेरयत गरयनेछ । स्थानीम थकारी
ऩरयकायहरूको

प्रचाय

प्रसाय

गरयनेछ

।

होभस्टे हरूभा

स्थानीम

साॉस्कृमतक

कामुक्रभफाट ऩाहुनाहरूको स्वागत गने व्मवस्था मभराउन सञ्चारकहरूराई प्रस्शस्ऺत
गने नीमत मरइनेछ ।
३१.

मभनी भुस्ताङ ऩरयमोजना मस गाउॉऩामरका य दे शकै रामग नौरो य भहत्त्वऩूणु
ऩरयमोजना हो । मो ऩरयमोजना गाउॉऩामरकारे गौयवको आमोजनाभा सुचीकृत
गरयसकेकोछ ।

मस ऩरयमोजनाको मनभाुणका रामग प्रायस्म्बक बौमतक मनभाुणको

कामु शुरू बइसकेकोछ । मो ऩरयमोजनाको मनभाुणको रामग गाउॉऩामरकारे उल्रेख्म
कामुक्रभहरू ल्माउनेछ । आगाभी आमथुक वषुभा ऩमन प्रदे श सयकाय य सङ्घीम
सयकायफाट मस ऩरयमोजनाभा फजेट व्मवस्थाऩनका रामग एकीकृत ऩहर गरयनेछ ।
३२.

ढु म्वा तार, भापाु गाउॉ, माकखकु, छै यो गाउॉ, स्चभाङ गाउॉ, र्ठनी गाउॉ तथा
स्माङ गाउॉहरूको प्राकृमतक सौन्दमुताको प्रचाय प्रसाय गने र्वमबन्न कामुहरूरे
आगाभी

आमथुक

वषुभा

ऩमन

मनयन्तयता

ऩाउनेछन्

।

सभग्र

घयऩझोङ

गाउॉऩामरकाको त्माङ्क सर्हतको घयऩझोङ फ्माक्ट्स (Gharapjhong Facts)
ऩुस्तक आगाभी आमथुक वषुभा
३३.

तमाय गयी सावुजमनक गरयनेछ ।

मस गाउॉऩामरका अन्तगुत यहे को जोभसोभ भ्मूटावयसम्भ जाने ऩैदर फाटोको मनभाुण
कामु प्रायम्ब बैसकेको छ । मो ऩरयमोजनाराई आगाभी आमथुक वषुको अन्त्मसम्भभा

ऩूया गनेगयी मोजना मनभाुण गरयएकोछ । मस्ता ऩमुटकीम स्थरहरूको मनभाुणरे
ऩमुटकको

जोभसोभ

फसाईराई

रम्भ्माउन

सहमोग

गाउॉऩामरकाको आमथुक र्वकासभा सहमोग ऩुग्नेछ ।
३४.

ऩुग्नेछ

य

अन्ततोगत्वा

मस गाउॉऩामरका कामुऺेत्र यहे का सहकायीहरूको दताु तथा नवीकयण कामुहरू मसै

गाउॉऩामरकाद्वाया व्मवस्स्थत गरयनेछ । सफै सहकायी सॊ स्थाहरूको र्ववयणराई
अनराईन

प्रर्वमधभा

व्मवस्स्थत

गरयनेछ

।

सहकायीका

सदस्महरू

तथा

व्मवस्थाऩकहरूको ऺभता अमबवृर्द्धका रामग तारीभ तथा प्रस्शऺणका कामुक्रभहरू
सञ्चारन हुनेछन ।
३५.

सयकायी ऺेत्र, मनजी तथा सहकायी ऺेत्रको सभन्वमात्भक सहकामुफाट केही नभूना

३६.

मस गाउॉऩामरका ऺेत्रभा यहे का र्वत्तीम मनकामहरूको सुयऺाको प्रवधुन हुने व्मवस्था

र्वकासात्भक कामुहरूको प्रायम्ब गने नीमत मरइनेछ ।
मभराइनेछ

।

मस

कामाुरमफाट

गरयने

सफै

ब ुक्तानीहरूराई

फैं कभापुत् गने

व्मवस्थाराई मनयन्तयता र्दइनेछ । र्वत्तीम ऺेत्रहरूको सहमोग तथा सहकामुभा
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गाउॉऩामरका तथा ती मनकामहरूका रामग राबका ऺेत्रहरूको ऩर्हचान गनेगयी
कामुक्रभहरू कामाुन्वमन गनु अध्ममन प्रायम्ब गरयनेछ ।
३७.

मोजनावद्ध र्वकास प्रमासरे भात्र रऺीत उद्देश्महरू हासीर गनु सर्कन्छ । उऩरब्ध
श्रोत साधनको अमधकतभ् उऩमोग गनु सर्कन्छ । मस गाउॉऩामरकाको सभग्र

ऺेत्रहरूको सभानुऩामतक तथा सभन्मार्मक र्वकास प्रमासराई अवरम्फन गनुको रामग

आगाभी आमथुक वषुभा गाउॉऩामरकाको आवमधक मोजना मनभाुण हुनेछ। तत्ऩश्चात

सफै र्वकास मनभाुण तथा कामुक्रभहरू सोही मोजनाफाट मनदे स्शत हुनेछन् । मस
कामुभा गण्डकी प्रदे श सयकायको आमथुक तथा प्रार्वमधक सहमोग सभेत मरइनेछ ।
३८.

मस गाउॉऩामरका प्राकृमतक सौन्दमुताको खानी हो । खेरकूदका कामुक्रभहरुको
आमोजनाफाट

सभेत

ऩमुटन

प्रवद्धुन

गनु

सर्कने

प्रशस्त

सम्बावना

वोकेको

गाउॉऩामरका ऩमन हो । आगाभी आमथुक वषुफाट र्वमबन्न साहमसक तथा अन्म
खेरकूद सञ्चारनका ऩूवाुधायहरू मनभाुण गनेतपु आवश्मक प्रकृमा अस्घ फढाउने नीमत
मरइनेछ ।
३९.

मस गाउॉऩामरका ऺेत्रभा साहमसक खेरहरू जस्तै ् स्स्कङ (Skiing), यकक्टराइस्म्वङ
(Rock Climbing), भाउण्टे मनङ (Maintaining), साइस्क्टरङ (Cycling), जॊ गर सपायी
(Jungle Safari) य फडु वास्चङ (Bird Watching) जस्ता खेरहरुका रामग ऩूवाुधाय
मनभाुण गनेतपु गाउॉऩामरकारे सम्बाव्मता अध्ममन गयी कामुक्रभ रागू गने नीमत
मरनेछ ।

४०.

कारीगण्डकी नदीभा माुस्फ्टङ (Rafting) खेरको चारू आमथुक वषुभा नै सपर
ऩयीऺण बइसकेकोभा इच्छु क मनजी ऺेत्र सभेतको रगानीभा सो खेर सञ्चारन
गयाउन आवश्मकता फभोस्जभ कामुहरू अस्घ फढाइनेछ ।

अध्मऺ भहोदम
४१.

अव भ आगाभी आमथुक वषुका रामग साभास्जक र्वकास तपुका नीमत तथा
कामुक्रभहरूराई मस गरयभाभम गाउॉ सबाको फैठकभा प्रस्ताव गनु चाहन्छु ।

साभास्जक र्वकास
४२.

कोयोना भहाभायीको सॊ क्रभण हुन नर्दने, याहत तथा उद्धाय य उऩचायका रामग
आगाभी आमथुक वषुभा श्रोतको सुमनस्श्चतता गरयनेछ । आवश्मक ऩये को खण्डभा सफै

खचु शीषुकहरूफाट कोयोना कोषभा आवश्मक फजेट यकभान्तय गनु मभल्ने नीमत
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मरइनेछ । जनताको जीउ ज्मानको सुयऺाको रामग गाउॉऩामरकारे ऩहरकदभी
मरनेछ ।
४३.

ऩुयातास्त्वक एवभ् गाउॉऩामरकाको ऐमतहामसक भहत्त्व फोकेको घयऩझोङ र्कल्राराई
सॊ यऺण, सम्फधुन तथा प्रचायप्रसाय सर्हत सौदमॉकयण गनुको रामग थऩ कामुक्रहरूको
रामग गाउॉऩामरकाफाट ऩहर गरयनेछ ।

४४.

ऐमतहामसक रोक सॊ स्कृमतको प्रमतरूऩ रोक फाजा, रोक बाका तथा नृत्महरूराई
सॊ यऺण गने कामुराई अगाडी फढाइनेछ ।

४५.

भाध्ममभक तहसम्भको र्वद्यारमहरूको व्मवस्थाऩन सॊ र्वधानत् अर्हरे गाउॉऩामरकाको

अमधकाय ऺेत्रमबत्र यहे कोछ । मस गाउॉऩामरकाभा यहे का सफैखारे र्वद्यारमहरूको
प्रबावकायी व्मवस्थाऩनभा गाउॉऩामरकारे सहमोग गनेछ । भाध्ममभक तहसम्भका

र्वद्यारमहरूको प्रबावकायी व्मवस्थाऩनका रामग स्थानीम स्शऺा ऐनको र्वधेमक मही
गाउॉसबाभा ऩेश गरयनेछ ।
४६.

साभुदार्मक र्वद्यारमहरूको शैस्ऺक गुणस्तय सुधायका कामुक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ

। सॊ स्थागत र्वद्यारम तथा साभुदार्मक र्वद्यारमहरूराई सभन्वमात्भक रूऩभा असर
अभ्मासहरूको आदान प्रदान गयाउने नीमत तथा कामुक्रभहरू रागू गरयनेछ ।
र्वद्यभान कोयोना रकडाउनफाट प्रबार्वत सॊ स्थागत र्वद्यारमहरूराई सुसञ्चारन गनु
गाउॉऩामरकाको तपुफाट गनुसक्टने सफै खारे सहमोग गने नीमत मरइनेछ ।

४७.

ऩूव ु वार र्वकास कऺाहरूभा अध्माऩनयत सहजकताुका रामग तारीभ तथा प्रोत्साहन

४८.

स्शऺक तारीभ कामुक्रभराई आगाभी आमथुक वषु ऩमन सञ्चारन गरयनेछ ।

बत्ता र्दने कामुक्रभराई आगाभी आमथुक वषुभा ऩमन मनयन्तयता र्दइनेछ ।

र्वद्यारमहरूको बौमतक सॊ यचना सुधायका रामग गण्डकी प्रदे श सयकाय तथा सॊ घीम
सयकायको सहरगानीभा थऩ कामुक्रभहरू रागू हुनेछन् ।

४९.

र्वद्यारमस्तयभा बनाु गरयने कयाय स्शऺकहरूराई ऩूणु प्रमतस्ऩधाुभा आधारयत फनाउने

नीमतरे मनयन्तयता ऩाउनेछ । आगाभी आमथुक वषुभा कऺा १ का रामग स्थानीम
ऩाठ्यक्रभ तमाय ऩायी नमाॉ शैस्ऺक सत्रफाट रागू गरयनेछ ।

५०.

सफै साभुदार्मक, सॊ स्थागत तथा फौद्ध गुम्फाहरूभा सञ्चारन बएका र्वद्यारमहरूको

अध्ममन अध्माऩनभा सहमोग ऩुग्नेगयी कानूनी तथा प्रकृमागत सुधाय गरयनेछ य
त्मसका रामग आवश्मक सुधायका कामुक्रभहरू सञ्चारन गरयनेछ ।

५१.

र्वद्यभान कोयोनाको सॊ क्रभणको जोस्खभरे राभो सभमदे स्ख र्वद्यारमहरूको ऩठनऩाठन
प्रबार्वत बईयहे कोछ । अर्हरे दे शभा मनमस्न्त्रत रकडाउनको आदे श जायी बएकोछ

। मस प्रकायको रकडाउनको सभमभा र्वद्याथॉहरूराई फैकस्ल्ऩक स्शऺण मसकाई
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र्वधीफाट ऩठनऩाठन गयाउने सम्फन्धभा गाउॉऩामरकारे ऩहरकदभी मरनेछ । मस
कामुभा सफै स्शऺाप्रभी जनसभुदाम तथा स्शऺकवगु य सयोकायवारा नागरयकहरूको
उल्रेख्म साथ सहमोगको अऩेऺा गरयएकोछ ।
५२.

स्वास््म भामनसको अभूल्म मनधी यहे को र्वषमभा मस गाउॉसयकाय दृढसॊ कस्ल्ऩत छ य
सोही फभोस्जभ कामुक्रभहरूको कामाुन्वमन गनेतपु अग्रसय ऩमन छ । आगाभी

आमथुक वषुभा ऩमन र्वगत वषुहरूभा जस्तै भामनसराई शारययीक, भानमसक तथा
साभास्जक रूऩभा स्वस््म यहन सहमोग ऩुग्ने कामुक्रभहरूको कामाुन्वमन गरयनेछ ।
मसका रामग प्रदे श तथा सॊ घीम सयकायफाट घोर्षत कामुक्रभहरू सभेत सभावेश
हुनेछन् ।
५३.

प्रत्मेक वडाभा कस्म्तभा एक स्वास््म सॊ स्था यहनेगयी मोजना गरयनेछ । स्वास््म

सॊ स्थाहरूभा औषधीको उऩरब्धता सुमनस्श्चत गरयनेछ । स्वास््म सॊ स्थाभा कामुयत
जनशस्क्तहरूराई आवश्मकता फभोस्जभका तारीभका कामुक्रभहरू रागू हुनेछन् ।
स्चभाङ य स्माङभा आधायबूत स्वास््म इकाईको मनभाुण कामु आगाभी आमथुक
वषुको

अन्त्मसम्भभा

ऩूया

गरयनेछ

।

घयऩझोङवासी

जनताहरूको

रामग

जनस्वास््म ऺेत्रभा कुनैऩमन रयक्तताको भहशुस नहुनेगयी कामुक्रभहरू एकीकृत
रूऩभा रागू गरयनेछ ।
अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मूहरू
५४.

वडाहरूभा कामुयत भर्हरा स्वमभ् सेर्वकाहरूराई प्रदान गरयदै आएको प्रोत्साहन

बत्ताराई आगाभी वषुऩमन मनयन्तयता र्दइनेछ । सुत्केयी भर्हराहरूराई नेऩार
सयकायफाट प्रदान गरयदै आएको ऩौर्िक आहाय खचुका अरावा मस गाउॉऩामरकारे
थऩ ऩौर्िक आहाय खचु प्रदान गदै आएकोभा त्मो कामुक्रभ आगाभी वषु ऩमन मनयन्तय
हुनेछ । गबुवती भर्हराहरूको मनममभत स्वास््म ऩयीऺण गयाउने तथा स्वास््म
सॊ स्थाभा नै प्रसूमत गयाउन सफै सम्फस्न्धत घयऩरयवायराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।

५५.

भुस्ताङ स्जल्रा अस्ऩतारको नमाॉ बवन मनभाुण सम्फन्धभा गण्डकी प्रदे श सयकायको
मोजना फभोस्जभ चारू आमथुक वषुफाटै केही प्रायस्म्बक कामुहरू शुरू बईसकेकाछन्

। सुर्वधासम्ऩन्न अस्ऩतार बवनको मनभाुण कामुभा गाउॉऩामरकारे आवश्मक सभन्वम
य सहकामु गनेछ य सभमभानै बवन मनभाुणको कामु सम्ऩन्न गयाउन ऩहर गनेछ ।
५६.

स्वच्छ ऩीउने ऩानीको व्मवस्था तथा स्वच्छ वातावयणभा स्जउन ऩाउने सॊ र्वधान प्रदत्त
भौमरक

हकप्रमत

मस

गाउॉऩामरका

सचेत

य

सजग

यहे कोछ

।

सफै

गाउॉऩामरकाफासीहरूराई स्वच्छ ऩीउने ऩानीको व्मवस्था गनु स्थानीम सयकाय
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अग्रसय यर्हयहे को छ । य मसै नीमतराई आगाभी आमथुक वषुहरूभा ऩमन मनयन्तयता
र्दइनेछ ।
५७.

सयसपाई सब्म सभाजको द्योतक हो । मसै र्वषमराई ह्दमङ्भ गदै गाउॉऩामरकाको

सयसपाईभा स्थानीम सयकाय रामगयहे को छ । ऩर्वत्र कारीगण्डकी नदीको
ऩर्वत्रताराई अऺुण्ण याख्दै गाउॉऩामरकारे पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा र्वशेष ध्मान
र्दनेछ ।

५८.

आगाभी आमथुक वषुभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी जनचेतनाभूरक तारीभ

कामुक्रभको आमोजना गरयनेछ य सकेसम्भ थोयै पोहोय उत्ऩादन गने य उत्ऩार्दत

पोहोय घयभै व्मवस्थाऩन गने तरयका मसकाइनेछ । घयभा व्मवस्थाऩन गनु
नसर्कएको पोहयराई त्मसको वगॉकयण गयी छु ट्टाछु ट्टै प्माकेटीङ गयी सम्फस्न्धत
ठाउॉभा ऩठाउने य घयऩझोङ गाउॉऩामरकाराई स्वच्छ य सपा फनाउने नीमत
मरइनेछ ।
५९.

घयऩझोङ गाउॉऩामरका र्हन्दू य फौद्ध धभाुरम्फीहरूको अनुऩभ मभश्रणको नभूना हो ।
मस ऺेत्रभा बएका सफै धभु, सॊ स्कृमत, चारचरन, यीमतरयवाज, बेषबूषाको गाउॉऩामरका
सॊ यऺण, प्रवधुन गदै जानेछ ।

६०.

आजको सभाज भामनसहरूभा र्वबेद गने, ऩुरुष य भर्हराभा पयक व्मवहाय गने हुनै
सक्टदै न य हुन ु हुॉदैन । तुरनात्भक रूऩभा भुस्ताङ स्जल्रा भर्हराभैत्री स्जल्रा नै हो

। मसराई कामभै याख्दै भर्हरा सशस्क्तकयणका थऩ कामुक्रभहरू आमोजना गरयनेछ
। आभा तथा भर्हरा सभूहहरूराई थऩ सशस्क्तकयण गरयनेछ । फारफामरका तथा
पयक ऺभता बएका सभुदामहरुका रामग रस्ऺत कामुक्रभहरू रागू गरयनेछ ।
६१.

स्थानीम र्वकास मनभाुणका कामुक्रभहरूभा भर्हराहरूको भात्र सहबामगता बएका केही
उऩबोक्ता समभमत गठन गयी नभूनाका रूऩभा आमोजना कामाुन्वमन गने नीमत

मरइनेछ। मस्ता कामुहरूरे भर्हराराई थऩ प्रोत्सार्हत गनेछ य आगाभी र्दनहरूभा
थऩ

भर्हराभैत्री

कामुक्रभहरू

प्रस्तार्वत

हुनेछन्

।

उऩबोक्ता

समभमतहरूभा

भर्हराहरूराई अध्मऺ फन्नको रामग उत्प्रेरयत गने नीमत मरइनेछ । प्रत्मेक वडा
समभमतहरूरे

भर्हराहरूको नेतत्ृ वभा मोजना तथा कामुक्रभहरू

कामाुन्वन गनु

प्रोत्सार्हत गनेछन् । गाउॉऩामरकारे मस कामुभा सभन्वम तथा प्रबावकायी अनुगभन
गनेछ ।
६२.

भर्हरा सशस्क्तकयणका रामग आगाभी वषुभा थऩ तारीभका कामुक्रभहरू आमोजना

हुनेछन् । आभा सभूह तथा भर्हरा सभूहका सभाज घयहरूको भभुत सॊ बाय गने तथा
ती घयहरूराई सुर्वधाभैत्री फनाउने नीमत मरइनेछ ।
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६३.

जातीम र्वबेद सभाजको करॊ क हो य र्वकासको र्वयोधी हो । त्मसै रे जातीम र्वबेद

अन्त्मका रामग गाउॉऩामरकारे कामुक्रभहरू आमोजना गनेछ । जातीम र्वबेदको
सभूर अन्त्मका रामग आवश्मक मोजना मनभाुण गयी कामुक्रभ रागू गरयनेछ ।

६४.

फारफामरका, ज्मेष्ठ नागरयक तथा पयक ऺभता बएका व्मस्क्तहरूका रामग र्वशेष
कामुक्रभहरूको आमोजना गरयनेछ ।मुवा र्ऩॊ डीहरूराई शारयरयक तथा भानमसक

र्वकासका कामुक्रभहरू र्दनका रामग खेरकूद ऩूवाुधाय मनभाुण गदै रमगनेछ ।
जोभसोभभा आधुमनक खेर भैदान कामु शुरू बइसकेको र्वद्यभान अवस्थाभा सो खेर
भैदानको मछटो बन्दा मछटो मनभाुण कामु ऩूया गने नीमत मरइनेछ । आगाभी आमथुक
वषुभा जोभसोभभा वहुउद्देशीम सबाहर मनभाुण सम्ऩन्न गरयनेछ ।
६५.

मस गाउॉऩामरका अन्तगुत यहे का न्मूनतभ योजगायी नऩाएका फेयोजगाय व्मस्क्तहरूको

रामग प्रधानभन्त्री योजगाय कामुक्रभ भापुत् न्मूनतभ योजगायीको अवसय प्रदान गने

नीमत आगाभी आमथुक वषुभा ऩमन मरइनेछ । मस्ता कामुक्रभहरू प्रबावकायी य
उद्देश्मऩयक रूऩभा सञ्चारन गनु वडा समभमत तथा स्थानीम जनताहरुको नेतत्ृ वदामी
बूमभका गाउॉऩामरकारे अऩेऺा गये कोछ ।
अध्मऺ भहोदम
६६.

अव भ आगाभी आमथुक वषु मस गाउॉऩामरकारे ऩूवाुधाय र्वकास तपु अॊ गीकाय गने
नीमत तथा कामुक्रभहरूराई सॊ ऺेऩभा प्रस्तुत गने अनुभमत चाहन्छु ।

ऩूवाुधाय र्वकास
६७.

गाउॉऩामरकाको भुख्म प्रशासमनक बवन यहे को स्थान जोभसोभ फजायदे स्ख सफै वडा

कामाुरमहरू जोड्ने कच्ची सडकहरूको स्तयोन्ती गदै भभुत सॊ बाय गरयनेछ । मस्ता
सडकहरूराई फाह्रै भहीना सञ्चारन गनु सर्कने फनाइनेछ ।

६८.

सफै

ग्राभीण सडकहरूराई दीगो रूऩभा व्मवस्थाऩन गने

नीमत मरइनेछ ।

गाउॉऩामरका बएय जाने फेनी –जोभसोभ –कोयरा सडक सभमभानै ऩूया गयाउनको
रामग सम्फस्न्धत मनभाुण व्मवसामी तथा सयकायका मनकामहरूराई घच्घच्माइनेछ ।

६९.

भापाु दे स्ख माकखकु जोड्ने कृर्ष सडकको मनभाुणकामु चारू आमथुक वषुको अन्त्म
तथा आगाभी आमथुक वषुको शुरूसम्भभा ऩूया गरयनेछ । मसफाट सम्फस्न्धत
र्कसानहरू तथा ऩमुटक एवभ् साहसीक ऩदमात्रीहरू राबास्न्वत हुनेछन् ।

७०.

आगाभी आमथुक वषु मनभाुणामधन जोभसोभ र्ठनी छै यो रयङयोड तथा भापाु छै यो जोड्ने

भोटये फर ऩुरको मनभाुण कामुराई सुचारू गनुको रामग र्वशेष ऩहर गने नीमत
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मरइनेछ । स्माङ य ढु म्फा जोड्ने भोटये वर ऩुरको रामग सॊ घ तथा प्रदे श सयकायभा
ऩहर गरयनेछ ।
७१.

गाउॉऩामरकाको

भुख्म

ऩेशा

कृर्ष

भध्मे

ऩेशा

ऩमन

एक

बएकारे

मसचाईँराई

प्राथमभकताभा यास्खएकोछ । स्माउ तथा अन्म वारीहरूका रामग मसॉचाई अमनवामु
सतु हो । त्मसै रे गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र मसॉचाई ऩूवाुधाय र्वकासभा र्वशेष जोड
र्दइनेछ । सफै ऩयम्ऩयागत कुरोहरूको भभुत/ सॊ बाय गरयनेछ । सफै खेमतमोग्म
जमभनभा मसॉचाई सुर्वधा ऩुमाुउने स्थानीम सयकायको नीमत यहनेछ ।

७२.

गाउॉऩामरकाका ऩयम्ऩयागत घयहरूराई सॊ यऺण गदै नमाॉ घयहरूका रामग अनुभमत
र्दने स्थानीम सयकायको नीमत यहनेछ । नमाॉ घयहरू मनभाुण गदाु बवन मनभाुण

सम्फन्धी नेऩार सयकायको भाऩदण्ड तथा मस गाउॉऩामरकाको नक्टसाऩास सम्फन्धी
भाऩदण्ड, २०७५ को अवरम्फन गने नीमत मरइनेछ । नमाॉ फनाउने घयहरूको
रामग घयधनीहरूरे अमनवामु रूऩभा नक्टसाऩास गनुऩ
ु नेछ बने आगाभी आमथुक

वषुबयीभा मस गाउॉऩामरका मबत्र यहे का ऩुयाना घयहरूका रामग घय नॊवय प्रदान गयी
अमबरेस्खकयण गने कामु ऩूया गरयनेछ ।
७३.

हारका र्दनहरूभा मस गाउॉऩामरकारे ऊजाु सॊ कट फेहोरययहे को अवस्था छ । मो
सॊ कटफाट

जनताराई

उम्काउन

गाउॉऩामरकारे

आगाभी

वषु

र्वमबन्न

नीमतहरू

अवरम्फन गनेछ । केन्रीम प्रसायण राईनफाट सहजरूऩभा र्वद्यू त शस्क्त प्राप्त गनुका
रामग सम्फस्न्धत मनकामहरूभा ऩहर गरयनेछ ।
७४.

गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र मनजी तथा अन्म सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेत्रफाट रघू तथा

७५.

गाउॉऩामरका ऺेत्रका सफै दमरत तथा र्वऩन्न घयऩरयवायहरूको रामग घय घयभा

साना जरर्वद्यू त उत्ऩादन गनु खोजेभा सहमोग तथा सभन्वम गरयनेछ ।

फैकस्ल्ऩक सौमु ऊजाु जडान गने कामुराई मसै वषु ऩूया गरयनेछ बने आगाभी आमथुक

वषुभा सडक वत्ती तथा अन्म प्रमोजनको रामग सौमु तथा फैकस्ल्ऩक ऊजाुको
उत्ऩादन गनुको रामग सम्फस्न्धत मनकामहरुभा सभन्वम गरयनेछ ।
७६.

ढुम्फातारभा सौमु ऊजाु प्रर्वमध जडान गयी नभूना ऩमुटकीम ऺेत्र फनाउने सम्फन्धभा
गाउॉऩामरकारे र्वगतका वषुहरूफाट नै कामुक्रभहरू रागू गरययहे कोछ । ढु म्फा

तारराई भुस्ताङ भ्रभण गने ऩमुटकहरूको रामग अमनवामु गन्तव्म फनाई मतनीहरुको
फसाई रम्ब्माउने गयी तारको सभग्र व्मवस्थाऩन गने नीमत मरइनेछ । तारको
व्मवस्थाऩनभा आवश्मकताको आधायभा खचु गने य उक्त तारको आम्दानी ऩमन
गाउॉऩामरकाभा ल्माउने गयी प्रकृमा मभराईनेछ ।
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७७.

मस गाउॉऩामरकाका सफै वडाहरूभा सञ्चाय सुर्वधा ऩुगेको र्वद्यभान अवस्था यहे कोछ
। सफै वडा कामाुरमहरूभा र्वद्यू तीम भाध्मभफाट सुचनाहरू आदानप्रदान बईयहे कोछ
।

आगाभी आमथुक वषुफाट वडा कामाुरमहरूको याजस्व तथा कय सॊ करन प्रकृमा

सभेत र्वद्यू तीम भाध्मभफाट गरयनेछ ।
७८.

गाउॉ

कामुऩामरकाको

कामाुरमरे

आफ्नै

वेबसाइट

तथा

भोफाइर

एप्रीकेशन

सञ्चारनभा ल्माएकोछ । सफै जनसयोकायका सूचनाहरू वेबसाइटभा अऩरोड गयी

सवुसाधायणको ऩहुॉचभा ऩु-माइनेछ । जनप्रमतमनमधहरूराई सभेत साभास्जक सञ्जारको
प्रमोग भापुत् सूचनाहरू आदान प्रदान गनु आवश्मक तारीभको व्मवस्था मभराइनेछ

। स्जल्राभा यहे का सफै ऩत्रकायहरूसॉग सभन्वमात्भक रूऩभा सूचनाहरूको ऩहुॉच ऩुमाइनेछ य आगाभी वषुको शुरूवात सॉगै गाउॉऩामरकारे आफ्नै सभाचाय प्रदामक न्मूज
ऩोटु र भुस्ताङखफय डट कभको प्रकाशन शुरू गनेछ ।
अध्मऺ भहोदम,
७९.

अफ भ आगाभी आमथुक वषुका रामग वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩनका ऺेत्रभा
गाउॉऩामरकारे अॊ मगकाय गने नीमत तथा कामुक्रभहरू प्रस्तुत गनु चाहन्छु ।

वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन
८०.

मस गाउॉऩामरका ऺेत्रभा ऩाइने जैर्वक र्वर्वधताको सॊ यऺणभा र्वशेष जोड र्दइनेछ ।
नाङ्गा बूबागराई वृऺायोऩण गने तथा कारीगण्डकीको कटान न्मूनीकयणका रामग
सॊ घीम तथा प्रदे श सयकायको सहमोगभा कामुक्रभ अगाडी फढाइनेछ । जोभसोभभा
मनभाुण शुरू बएको फृहत कारीगण्डकी तटफन्धनको कामु तोर्कएकै सभमभा ऩूया
गरयनेछ ।

८१.

जराधाय तथा ऩानीढरोको सॊ यऺणका रामग मोजनाहरू फनाइ रागू गरयनेछ ।अन्नऩूणु
सॊ यऺण आमोजनाको सभेत सभन्वमभा स्जल्रा सभन्वम समभमत, भुस्ताङ तथा अन्म
गाउॉऩामरकाहरूको सॊ रग्नताभा कारीगण्डकी नदीभा यहे को नदीजन्म ऩदाथुहरूको
उऩमोग गनुको रामग वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन (EIA) का रामग ऩहर गरयनेछ ।

८२.

दीगो र्वकास रक्ष्मराई भध्मनजय गदै गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र प्रदू षण मनमन्त्रण गनु
र्वमबन्न कामुक्रभहरूको तजूभ
ु ा गयी रागू गरयनेछ । घयफाट मनस्कने पोहोयभैराराई

व्मवस्थाऩन गने तथा घयमासी प्रमोजनको रामग प्रमोगभा आइयहे को प्रार्िकको
अत्ममधक प्रमोगराई न्मूनीकयण गदै प्रार्िकको र्वकल्ऩका रामग प्रायस्म्बक कामुहरू
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आगाभी आमथुक वषुफाटै शुरू गरयनेछ । कारीगण्डकी नदीभा पोहय र्वसजुन गने
कामुराई ऩूणु रूऩभा फन्दे ज गरयनेछ ।
८३.

जरवामू

ऩरयवतुनफाट

श्रृस्जत

सभस्माहरूको

न्मूनीकयणका

रामग

जनचेतना

अमबवृर्द्धका कामुक्रभहरू तम गयी रागू गरयनेछ । पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको रामग
दीगो य बयऩदो व्मवस्था मभराइनेछ ।

८४.

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ मनमन्त्रण कामुका रामग र्वऩद् व्मवस्थाऩन कोष तथा आकस्स्भक
कोषको व्मवस्था गयी प्रबावकायी रूऩभा कामाुन्वमन गरयनेछ । मस गाउॉऩामरका
ऺेत्रभा र्वऩद् व्मवस्थाऩनका रामग साभाग्रीहरुको व्मवस्था गरयनेछ । मस कामुका

रामग स्जल्राका सफै सुयऺा मनकामहरू तथा अन्म सयोकायवारा सॊ स्थाहरूसॉग
सहकामु गरयनेछ ।
अध्मऺ भहोदम,
८५.

अफ भ आगाभी आमथुक वषुका रामग सॊ स्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासनका
ऺेत्रभा गाउॉऩामरकारे अॊ मगकाय गने नीमत तथा कामुक्रभहरू प्रस्तुत गनु चाहन्छु ।

सॊ स्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन
८६.

मनवाुस्चत जनप्रमतमनधीहरूराई सभम साऩेऺ सीऩ र्वकास तथा सूचना प्रर्वमधको प्रमोग
सम्फन्धभा प्रस्शस्ऺत हुने कामुक्रभहरुको आमोजना गरयनेछ । र्वमबन्न सयकायी
काभकाज

सम्फन्धी

र्वद्यभान

नीमतगत

तथा

कामुसम्ऩादन

सम्फन्धी

प्रस्शऺण

कामुक्रभहरूको आमोजना गरयनेछ ।
८७.

जनताका

रामग

सेवा

प्रवाह

गने

कभुचायी

सॊ मन्त्रको

ऺभता

अमबवृर्द्ध

गयी

कामुसम्ऩादनराई च ुस्त दुरुस्त ऩारयनेछ । कभुचायीहरूका रामग सूचना प्रर्वमधको
प्रमोग तथा सीऩ र्वकास सम्फन्धी तारीभहरूको आमोजना गरयनेछ ।ऺभता र्वकास
सम्फन्धी ऩुनताुजगी तारीभ तथा अध्ममन भ्रभणका कामुक्रभहरू सभेत आमोजना
गरयनेछ ।

८८.

कभुचायीहरूको उत्प्रेयणा अमबफृर्द्ध गयाउने, भनोफर उच्च ऩाने य त्मसको प्रबाव
सेवाप्रवाहभा दे खाउनको रामग सूचकभा आधारयत प्रोत्साहन प्रणारी अवरम्फन

गरयनेछ । फ्रेग्जी टाइभ (Flexi Time) को कामाुन्वन गने तथा अमतरयक्त सभमभा
कामाुरमभा काभ गये फाऩत कामुर्वमध फनाई प्रोत्साहन बत्ताको व्मवस्था गरयनेछ ।
कोयोना

सॊ क्रभणको

न्मूनीकयण

सम्फन्धभा
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प्रत्मऺ

सॊ रग्न

कभुचायी

तथा

ऩदामधकायीहरूको

रामग

सङ्घीम

कानून

फभोस्जभ

जोस्खभ

बत्ताको

व्मवस्था

मभराइनेछ ।
८९.

सफै वडा कामाुरमहरूराई थऩ व्मवस्स्थत गरयनेछ । आवश्मक पमनुचय तथा
र्वद्यू तीम

साभग्रीहरूको

अऩुग

नहुने

गयी

प्रवन्ध

गरयनेछ

।

अमधकाॊश

वडा

कामाुरमहरूको आफ्नै बवन फमनसकेको अवस्था छ ।
९०.

गाउॉ कामुऩामरकाको कामाुरमको नमाॉ बवन

९१.

सफै कभुचायीहरूको न्मूनतभ कामुसम्ऩादन सूचक मनधाुयण गरयनेछ । गुण य दोषको

कामुराई तोकीएकै सभमभा सम्ऩन्न गरयनेछ

तथा फहुउद्देश्मीम सबाहर मनभाुण

आधायभा ऩुयस्काय य दण्ड प्रणारी अवरम्फन गरयनेछ । सफै शाखाहरू तथा वडा

कामाुरमहरू फीच ठाडो य तेस्रो सहसम्फन्ध कामभ गयी प्रर्वमधभा आधारयत
कामुसम्ऩादन प्रणारीको अवरम्फन गरयनेछ ।
९२.

कामाुरमहरूरे आआफ्नो वार्षुक कामुमोजना फनाई रागू गने व्मवस्था मभराईनेछ ।
आमथुक वषुको अन्त्मभा भात्र काभको चाऩ ऩने , अन्म भर्हनाहरूभा न्मूनतभ काभ

हुने प्रथाको अन्त्म गरयनेछ । सफै उऩबोक्ता समभमतहरूराई मोजना कामाुन्वमन तथा
पछ्र्मौट

सम्फन्धी

तारीभ

र्दइनेछ

जसरे

गदाु

मोजना

ब ुक्तानीको

सभमभा

मनमभानुसाय ब ुक्तानी सहज हुनेछ । गाउॉ कामुऩामरकाको कामाुरमफाट हुने सेवा
प्रवाहराई प्रबावकायी फनाइनेछ ।
९३.

आजको प्रर्वमधको मुगभा सेवा प्रवाहराई ऩमन प्रर्वमधभा आधारयत फनाउनै ऩने हुन्छ
। वडा कामाुरमहरूभा इन्टयनेटको ऩहुॉच ऩुमगसकेको अवस्थाभा अवको सेवा प्रवाह

प्रर्वमधभा आधारयत हुनऩु दुछ । मस सम्फन्धभा चारू आमथुक वषुफाटै केही कामुहरू
सुचारू बएकोभा सूचना प्रर्वमधको प्रमोग गयी उत्ऩादकत्व अमबवृर्द्ध गनेतपु थऩ
कामुक्रभहरू रागू गदै रमगनेछ ।
९४.

सफै वडा कामाुरमहरूराई गाउॉ कामुऩामरकाको कामाुरमसॉग र्वद्यू तीम सूचना
प्रर्वमधफाट जोमडनेछ । आवश्मकता अनुसाय गाउॉ कामुऩामरकाको कामाुरमफाट सोझै
वडा

कामाुरमहरूराई

कन्सपेयन्स वा मस्तै

सभन्वम

गनु

सर्कने

प्रर्वमधको सहमोगरे

व्मवस्था
सफै

मभराईनेछ

।

मबमडमो

वडा कामाुरमहरूराई तुरून्तै

गाउॉऩामरकाका ऩदामधकायी/ कभुचायी तथा प्रार्वमधकफाट आमोजनाको र्वषमभा
सल्राह सुझाव र्दन सर्कने व्मवस्था मभराइनेछ ।
९५.

कामाुरमको

अमबरेख

व्मवस्थाऩनराई

सभमसाऩेऺ

वैऻामनक

तथा

र्वश्वसनीम

फनाइनेछ । कामाुरमभा र्वद्यू तीम ऩुस्तकारम खोल्नका रामग सम्बाव्मता अध्ममन
गरयनेछ । उत्कृष्ठ कामुसम्ऩादन गने कभुचायीराई ऩुयस्कृत गरयनेछ ।
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९६.

आन्तरयक आमराई अमधकतभ् प्रमतपरका ऺेत्रभा रगानी गरयनेछ । धेयै कय
वुझाउने

कयदाताराई

ऩुयस्कृत

गने

नीमतराई

मनयन्तयता

र्दइनेछ

।

कय

सॊ करनराई सफ्टवेमय भापुत् अमबरेखाॊकन गने य कय प्रशासनराई सयरीकृत य
सस्जरो ऩारयनेछ ।
९७.

मस गाउॉऩामरकाद्वाया र्वमनमोजन गरयएको फजेटको अमधकतभ् उऩमोग हुने प्रवन्ध

गरयनेछ । आमोजना तथा कामुक्रभ कामाुन्वमनभा मभतव्ममीता कामभ गरयनेछ ।
ु ाई, साभास्जक ऩरयऺण, आमोजना स्थरभा
सावुजमनक ऩयीऺण, सावुजमनक सुनव
होमडङ फोडु याख्नेजस्ता सुशासन प्रवधुनका सूचकहरूको प्रमोगभा अमनवामु गरयनेछ ।
उऩबोक्ता समभमतरे गने कामुभा मनमभानुसाय न्मूनतभ् साझेदायीको सुमनश्चतता गरयनेछ
। उऩबोक्ता समभमतहरूफाट गनु नसर्कने जर्टर कामुहरूराई सभमभानै अन्म
र्वमधफाट मोजना कामाुन्वमन गने प्रकृमा अस्घ फढाइनेछ ।

९८.

आन्तरयक रेखाऩयीऺणराई प्रबावकायी तुल्माउने तथा कानून फभोस्जभ भात्र खचु गने

९९.

भामथ

ऩरयऩाटी मभराइनेछ ।
उस्ल्रस्खत

नीमतहरूको

कामाुन्वमन

गाउॉऩामरकारे कानून फनाई रागू गनेछ ।

गनुको

रामग

आवश्मकता

अनुसाय

१००. आगाभी आमथुक वषुको रामग नीमत तथा कामुक्रभहरू मनधाुयण गनुको रामग

प्रत्मऺरूऩभा भहत्वऩूणु सल्राहसुझाव र्दनुहन
ु े गाउॉऩामरकाका उऩाध्मऺज्मू, वडा

अध्मऺज्मूहरू, र्वषमगत समभमतका सदस्मज्मूहरू, कामुऩामरकाका सदस्मज्मूहरू
रगामत सफै शाखाका कभुचायीहरूभा धन्मवाद व्मक्त गदुछु । साथै , अप्रत्मऺ

रूऩभा सल्राह सुझाव र्दनुहन
ु े सफै गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरू, याजनीमतक दरका
नेता साथीहरू सभेत घयऩझोङवासी दाजुबाइ र्दर्दफर्हमनहरूभा सभेत कृतऻता व्मक्त
गदुछु ।

१०१. आगाभी आमथुक वषुका रामग मस सबाभा वार्षुक नीमत तथा कामुक्रभ प्रस्तुत

गरययहॉदा सदै व भागुदशुन तथा उत्प्रेयणा प्रदान गनुह
ु न
ु े स्जल्रा सभन्वम समभमत,
भुस्ताङ य भुस्ताङ स्जल्राफाट प्रमतमनमध सबा य गण्डकी प्रदे श सबाभा प्रमतमनमधत्व
गनुह
ु न
ु े सफै भाननीम साॊसद्जज्मूहरूभा हार्दुक धन्मवाद य आबाय प्रकट गदुछु ।

१०२.

उस्ल्रस्खत फभोस्जभका नीमतहरुको कामाुन्वमनका रामग गरयभाभम गाउॉसबाका सफै

सदस्मज्मूहरू,

कभुचायी,

आभ

जनता,

वुर्द्धस्जवी

तथा

सफै

सयोकायवारा

घयऩझोङवासीको साथ य सहमोगको अऩेऺा मरएकोछु । सयोकायवारा सफैको साथ

य सहमोगरे नै घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको "सभावेशी, साभास्जक रूऩान्तयण, प्रकृमत
सॊ यऺण य सॊ स्कृमत",: "कृर्ष, ऩमुटन, ऩमाुवयण, ऩूवाुधाय घयऩझोङको सभृर्द्ध"
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बन्ने

गाउॉऩामरकाको नाया तथा गण्डकी प्रदे श सयकायरे अवरम्फन गये को सभृद्ध प्रदे श,
सुखी नागरयकको दीघुकामरन सोंच य नेऩार सयकायरे अवरम्फन गये को सभृद्ध
नेऩार, सुखी नेऩारी को नाया ऩूया हुनेछ बन्नेभा र्वश्वास मरएकोछु ।
धन्मवाद ।
प्रस्तुतकताु

आसफहादुय थकारी
अध्मऺ

घयऩझोङ गाउॉऩामरका, भुस्ताङ
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