मभमत २०७६|०३|१० गते घयऩझोङ
गाउॉऩामरकाको ऩाॉचौ गाउॉ सबाभा गाउॉऩामरकाका
उऩाध्मऺ श्री समभिरा गुरूङज्मूरे प्रस्तुत
गनुब
ि एको

वार्षिक नीमत तथा कामिक्रभ

घयऩझोङ गाउॉऩामरका
गाउॉ कामिऩामरकाको कामािरम
भुस्ताङ

वार्षिक नीमत तथा कामिक्रभ
आगाभी आमथिक वषि २०७६/७७ को वार्षिक नीमत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत हुने
घयऩझोङ

गाउॉऩामरकाको

ऩाॉचौं

गाउॉ

सबाका

अध्मऺज्मू,

गाउॉसबाका

सदस्मज्मूहरू, प्रभुख प्रशासकीम अमधकृत रगामत कभिचायीहरू मभत्रहरू।

सम्ऩूणि

१. सङ्घीम रोकतात्रिकत्रक शासन यवमवस्था फभोत्रिजभ स्थार्ऩत मस घयऩझोङ

गाउॉऩामरकाको ऩाॉचौं गाउॉ सबाभा आमथिक वषि २०७६/७७ का रामग
वार्षिक नीमत तथा कामिक्रभ प्रस्तुत गनि ऩाउॉदा आपूराई गौयवात्रिकवत भहसुस
गये कोछु ।

२. मस अवसयभा सङ्घीम रोकतात्रिकत्रक गणतकत्रात्भक शासन यवमवस्था स्थाऩनाका
रामग बएका ऐमतहामसक जनआकदोरन, शसस्त्र सॊ घषि एवॊ साभात्रिजक ऩरयवतिनका
मनत्रिम्त बएका सफै वमरदानीऩूणि सॊ घषिभा ज्मान गुभाउनु बएका ऻात अऻात

सहीदहरूप्रमत बावऩूणि श्रद्धाकजरी अऩिण गदिछु । साथै वेऩत्ता एवॊ ऩीमडत
नागरयकहरूभा गर्हयो सहानुबमू त यवमक्त गदिछु ।

३. घयऩझोङ गाउॉऩामरकाफासी जनतारे गाउॉऩामरकाराई सभृद्ध फनाउने अमबबाया

हाभीराई प्रदान गये को र्वषमराई आत्भसात गदै सो त्रिजम्भेवायीप्रमत गाउॉ सयकाय
ऩूणि प्रमतवद्ध यहे को यवमहोया दोहो-माउन चाहकछु ।

४. मस गाउॉऩामरका सफै घयऩझोङफासीको चाहना य आकाॊऺा फभोत्रिजभ र्वकास

मनभािणका कामिक्रभहरू अत्रिघ फढाउन दृढ सॊ कत्रिपऩत यहेकोछ य सोही फभोत्रिजभ

कामिक्रभ तथा मोजनाहरू कामािकवमन गदै आइयहे को ऩमन छ । मो भहान

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

५. सॊ वैधामनक यवमवस्था अनुसाय गाउॉसबा य स्थानीम सयकायको गठन बै सॊ चारनभा

आएको २ वषि ऩूया बएकोछ । मो शासकीम प्रणारीको सवरीकयणको

भाध्मभफाट सॊ र्वधानको ऩूणि कामािकवमनभा हाम्रो गाउॉऩामरका ऩूणि प्रमतफद्ध
यहे कोछ ।
६. नेऩारको

सॊ र्वधानरे

अॊ गीकाय

गये को

तीन

तहको

सङ्घीम

सॊ यचनाराई

कामिभूरक फनाउने अमबबाया स्थानीम तह य स्थानीम सयकायको साभू यहे कोछ

। याजनीमतक दर, मनजी ऺेत्र, याष्ड सेवक कभिचायी, सुयऺा मनकाम, नागरयक
1

सभाज,

ऩत्रकायजगत

रगामत

सफैराई

कामािकवमनभा सहमोग गनि अर्ऩर गदिछु ।

आ-आफ्नो

ऺेत्रफाट

सॊ र्वधान

अध्मऺ भहोदम,
७. र्हभारऩायीको त्रिजपरा भुस्ताङको भध्मबागभा अवत्रिस्थत मस गाउॉऩामरकाको तीव्र

र्वकासको प्रच ुय सम्बावना यहे कोछ । मस गाउॉऩामरकाको सभग्र उन्नती य
प्रगमतको रामग आगाभी आमथिक वषि ०७६/७७ का रामग दे हाम फभोत्रिजभका
नीमत तथा कामिक्रभहरुको प्रस्ताव गये कोछु ।

आमथिक र्वकास
८. मस गाउॉऩामरकाको आमथिक उऩाजिन गने भुख्म ऺेत्र भध्मेको एक कृर्ष हो ।
महाॉको स्माउ, आरु तथा अकम तयकायीहरू स्वदे श तथा र्वदे शभा सभेत प्रख्मात
छन् । कृर्ष ऺेत्रको आधुमनकीकयण गदै आगाभी वषि उन्नत जातका र्वउ
र्वजनको र्वतयण गरयनेछ ।

ऩयम्ऩयागत स्माउको सट्टाभा आधुमनक य धेयै

उत्ऩादन गनि सक्ने स्माउको र्वरुवा र्वतयण गने नीमत मरइनेछ ।

९. कृर्ष ऺेत्रको प्रवधिनको रामग कृर्ष ऩाठशारा तथा अकम र्वऻ ऩयाभशि सेवाका
कामिक्रभहरू पमाइनेछ । स्माउ खेमतको प्रवधिनका रामग ठू रो स्केरभा स्माउ

खेमत गने यवमत्रिक्त तथा सभूहराई अनुदान नदने नीमत मरइनेछ । गाउॉऩामरका

मबत्र यहे का फाॉझा जमभनको सदुऩमोग गयी खेमत रगाउनका रामग कृषकहरूराई
प्रोत्साहन गरयनेछ । फहुभूपम र्हभारी जमडफुटीको खोज, सॊ करन तथा प्रशोधन
सम्फकधी प्रायत्रिम्बक अनुसकधान गने कामिक्रभ अगामड फढाइनेछ ।

१०. गाउॉऩामरका ऺेत्रभा उत्ऩादन हुने परपूर तथा कृर्ष उऩजहरूको सहज
बण्डायण गयी तुरनात्भक रूऩभा फजाय भूपम फढी हुने सभमभा र्वक्री र्वतयण
गनिको रामग एक त्रिचस्मान केकर स्थाऩना गने नीमत मरइनेछ । मस कामिका
ॉ सहकामि गरयनेछ ।
रामग प्रदे श सयकाय तथा सङ्घीम सयकायसग

११. जौ, ऊवा, पाऩय तथा मतते पाऩयजस्ता यै थाने फारीहरू मस ऺेत्रका ऩर्हचान

हुन ् । मस्ता यै थाने फारीहरू आजबोमर सॊ कटाऩन्न अवस्थाभा ऩुमगसकेका छन्
। आगाभी आमथिक वषिभा त्मस्ता फारीहरूको ऩुनयागभन गयाउन कृषकहरूराई
र्वशेष कामिक्रभहरू पमाइनेछ ।
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१२. मस गाउॉऩामरकामबत्र फारीनारीभा र्वषादीको प्रमोगराई कमूनीकयण गदै रमगनेछ
। प्राङ्गारयक भर तथा ऩयम्ऩयागत घयामसी र्कटनाशक औषमधको प्रमोग गयी
अन्नवारीहरुको उत्ऩादन गनि जोड नदइनेछ ।

१३. ऩयम्ऩयागत कृर्ष प्रणारीराई प्रमतस्थाऩन गनि तथा उत्ऩादनराई अमबवृर्द्ध गयी

कृषकहरूको जीवनस्तय सुधानिका रामग र्वमबन्न कामिक्रभहरु रागू गरयनेछ ।
कृर्ष साभग्री खरयद तथा र्वउ र्वजन र्वतयणभा नदइॉदै आएको अनुदानराई
मनयकतयता नदइनेछ ।

१४. मस गाउॉऩामरका ऺेत्रभा ऩाइने रुर ु गाई सॊ यऺणका रामग र्वशेष कामिक्रभ रागू

गरयनेछ । रुर ु गाईऩारन गने र्कसानहरूराई अनुदान नदने नीमत मरइनेछ ।
ऩशुऩारन तपिका र्वमबन्न उऩमोगी कामिक्रभहरू रागू गरयनेछ ।

१५. मस गाउॉऩामरकाभा गण्डकी प्रदे श सयकायको रगानीभा उद्योग ग्राभ स्थाऩना गने

सम्फकधी प्रायत्रिम्बक कामि आगाभी आमथिक वषि फाटै शुरू हुनछ
े । गाउॉऩामरका

ऺेत्रमबत्र कृर्ष उऩज तथा परपूरभा आधारयत थोयै रगानीभा मछटै भुनापा नदने
उद्योग स्थाऩनाभा जोड नदइनेछ । मस कामिका रामग मनजी ऺेत्रराई प्रोत्साहन
गरयनेछ ।

१६. गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र यहे का सफै यवमवसाम य वात्रिणज्म ऺेत्रका यवमवसामहरूराई

गाउॉऩामरकाभा दताि गरयनेछ । सफै यवमवसामीहरूको फैऻामनक अमबरेख याख्ने
कामि आगाभी आमथिक वषिको शुरूवातभा नै ऩूया गरयनेछ । यवमाऩाय यवमवसामको
शुद्धताभा जोड नदॉदै फजाय अनुगभन कामिराई प्रबावकायी तुपमाइनेछ ।

१७. गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र यहे का सफैखारे यवमवसामीहरूराई प्रोत्साहन गने तथा

साभानहरूको वैऻामनक भूपम प्रणारी कामभ गनि सफै ऩसरहरूभा अमनवामि भूपम
सूची

याख्न

रगाईनेछ

।स्थानीम

उद्योग

वात्रिणज्म

सॊ घसॉगको

सहकामिभा

यवमवसामीहरूको एकीकृत अमबरेख गाउॉऩामरकाको कामािरमभा यात्रिखनेछ । सो
कामिका रामग कम््मूटय अमबरेखन प्रणारी अवरम्वन गरयनेछ ।
१८. आमथिक

वषि २०७६/

७७

राई

कय

सॊ करन

वषि घोषणा

गयी

सफै

यवमवसामीराई कयको दामयाभा पमाइनेछ य जनताको कय जनताकै रामग बन्ने
भूरभकत्रभा आधारयत यही यवमवसामीहरूराई सहमोग तथा सहुमरमत नदने गयी
कामिक्रभ तजूभ
ि ा गरयनेछ ।
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अध्मऺ भहोदम
१९. घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको र्वकासको आधाय् ऩमिटन ऩूवािधाय बन्ने नायाका साथ
आगाभी आमथिक वषिभा ऩमिटन ऺेत्रको र्वकास तथा उत्थानका रामग र्वमबन्न

कामिक्रभहरूको तजूभ
ि ा गरयनेछ । गण्डकी प्रदे शको ऩमिटन वषि २०१९ तथा
नेऩार भ्रभण वषि २०२० राई रत्रिऺत गयी कामिक्रभहरू फनाइनेछ । मस
गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र यहे का र्वमबन्न ऩमिटकीम ऺेत्रराई घयऩझोङ ऩमिटन गकतयवम

ऺेत्रहरू घोषणा गयी कामिक्रभहरू रागू गरयनेछ । आकतरयक तथा वाह्य
ऩमिटकहरूको

रामग

मस

गाउॉऩामरकाराई

कामिक्रभहरूको तजुभ
ि ाभा जोड नदइनेछ ।

योजाईको

गकतयवम

फनाउन

२०. मस गाउॉऩामरकाभा यहे का होटरहरूको तथ्माङ्क मरइनेछ य ती होटरहरूको
वगॉकयण गयी वेवसाइट वा भोफाइर एत्रि्रकेशनको मनभािण गरयनेछ । भुस्ताङ
भ्रभण गनि चाहने ऩमिटकहरूरे र्वश्वको जुनकुनै ठाउॉफाट सहजै रूऩभा आफ्नो

योजाईको होटर फुक गनि सक्ने प्रर्वमधको र्वकास गनि आवश्मक कामि गरयनेछ
। बयऩदो य भमािनदत घयऩझोङ फसाईको सुमनत्रिितता गरयनेछ ।

ु का अकम शहयहरूका
२१. मस गाउॉऩामरका मबत्रका होटर यवमवसामीहरूराई भुरक
होटर यवमसामीहरूरे गये का असर अभ्मासको जानकायी गयाउन अध्ममन

भ्रभणको यवमवस्था मभराईनेछ । मस कामिभा नेऩार ऩमिटन फोडिराई आमथिक

तथा प्रार्वमधक सहमोग गनिका रामग अनुयोध गरयनेछ । नेऩारका अकम प्रमसद्ध
ऩमिटकीम ऺेत्रहरूरे गये का असर अभ्मासको जानकायी गयाईनेछ ।

२२. फौद्ध गुम्फाहरूको प्रवधिनभा जोड नदइनेछ । भुत्रिक्तऺेत्रको प्रवेश र्वकदूको रूऩभा
यहे को मस गाउॉऩामरकाभा धामभिक ऩमिटनको प्रवधिन गरयनेछ । जोभसोभभा
ऩमिटक सूचना केकर स्थाऩना गरयनेछ । उक्त सूचना केकरफाट ऩमिटकहरूरे

गाउॉऩामरका तथा सभग्र भुस्ताङ त्रिजपराका ऩमिटकीम स्थरहरूको जानकायी
ऩाउनुका साथै आकत्रिस्भक हाइ अत्रिपटच्मूट सम्फकधी एकीकृत जानकायी ऩाउने

यवमवस्था मभराइनेछ । मो कामिरे ऩमिटकको सभमको फचत, रूत्रिचको ऩमिटकीम
ऺेत्रको छनौट तथा स्वास्थभा आउनसक्ने आकत्रिस्भक सभस्मा तथा त्मसफाट

फच्ने उऩामहरूको जानकायी ऩाउनेछन् । मस कामिभा नेऩार ऩमिटन फोडि तथा
अकम सॊ घ सॊ स्थाको सहमोग मरइनेछ ।
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२३. मस गाउॉऩामरकाभा होभस्टे सञ्चारनभा जोड नदइनेछ । होभस्टे स्थाऩना तथा

ु का उत्कृष्ट
प्रवधिनका रामग सहमोग मभपनेगयी सम्फत्रिकधत यवमवसामीहरूराई भुरक
होभस्टे सञ्चारन गये का ऺेत्रहरूको अवरोकन गने य मसक्ने अवसय आगाभी
आमथिक वषिको शुरूभै प्रदान गरयनेछ ।

२४. मभनी भुस्ताङ ऩरयमोजना मस गाउॉऩामरकाको मनकै भहत्वऩूणि ऩरयमोजना हो ।
मस ऩरयमोजनाको मनभािणका रामग आगाभी आमथिक वषिभा प्रदे श सयकाय तथा
सॊ घीम सयकायको सभेत सहमोगभा उपरेख्म कामिहरू प्रायम्ब हुनछ
े न् । आगाभी

आमथिक वषिको शुरूका भर्हनाभै मस ऩरयमोजनाको र्वस्तृत ऩरयमोजना प्रमतवेदन
तमाय गरयनेछ ।

२५. ढु म्वा तार, भापाि गाउॉ, माकखकि, छै यो गाउॉ, त्रिचभाङ गाउॉ, नठनी गाउॉ तथा
स्माङ गाउॉहरूको प्राकृमतक सौकदमिताको प्रचाय प्रसाय सर्हतका र्वमबन्न
कामिहरू आगाभी आमथिक वषिभा हुनेछन् । सभग्र घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको
तथ्माङ्क

सर्हतको

घयऩझोङ

फ्माक््स

(Gharapjhong Facts)

ऩुस्तक

आगाभी आमथिक वषिको शुरूकै भर्हनाभा प्रकाशन गरयनेछ । जसरे गदाि

गकतयवम घयऩझोङ तथा गण्डकी प्रदे श ऩमिटन वषि २०१९ य नेऩार भ्रभण वषि
२०२० राई टे वा ऩुग्नेछ ।

२६. मस गाउॉऩामरका अकतगित यहे को जोभसोभ भ्मूटावयसम्भ जाने ऩैदर फाटोको
मनभािण कामि प्रायम्ब बैसकेको छ । मस कामिराई आगाभी आमथिक वषिभा ऩमन

मनयकतयता नदइनेछ । मस सम्फकधी कामिका रामग प्रदे श तथा सङ्घीम
सयकायको सभेत सहमोग मरइनेछ । मस्ता ऩमिटकीम स्थरहरूको मनभािणरे

ऩमिटकको जोभसोभ फसाईराई रम्भ्माउन सहमोग ऩुग्नेछ य अकततोगत्वा
गाउॉऩामरकाको आमथिक र्वकासभा सहमोग ऩुग्नेछ ।

२७. वायागुङ भुत्रिक्तऺेत्र गाउॉऩामरकाको सहकामिभा कारीगण्डकी नदीभा यात्रिफ्टङ

सञ्चारन सम्फकधी सम्बायवमता कामि आगाभी वषि शुरू गरयनेछ । प्रदे श
सयकायको सभऩूयक रगानीभा भापाि माकखकि भोटयफाटोको मनभािण कामि शुरू
हुनेछ, जसरे गदाि ऩमिटन ऺेत्रको र्वकासभा सहमोग ऩुग्नेछ ।

२८. कारीगण्डकी

नदीभा

साहमसक

जरमात्रा

तथा

त्रिस्टभय

सञ्चारनको

रामग

सम्बायवमता अध्ममन गनि आगाभी आमथिक वषि आवश्मक फजेटको यवमवस्था
गरयनेछ ।

5

२९. मस गाउॉऩामरका कामिऺेत्र यहे का सहकायीहरूको दताि तथा नवीकयण कामिहरू
मसै गाउॉऩामरकाद्वाया यवमवत्रिस्थत गरयनेछ । आगाभी आमथिक वषिदेत्रिख गाउॉ
कामिऩामरकाको कामािरमभा शाखा स्थाऩना गयी सहकायीहरूको यवमवस्थाऩन

कामिराई प्रायम्ब गरयनेछ । सहकायीको र्ववयणराई भकत्रारमको सहमोगभा
अनराईन

अद्यावमधक

यवमवस्थाऩकहरूको

ऺभता

गरयनेछ

।

अमबवृर्द्धका

कामिक्रभहरू सञ्चारन हुनेछन ।

सहकायीका

रामग

तारीभ

सदस्महरू
तथा

तथा

प्रत्रिशऺणका

३०. सयकायी ऺेत्र, मनजी तथा सहकायी ऺेत्रको सभकवमात्भक सहकामिफाट केही
नभूना र्वकासात्भक कामिहरूको प्रायम्ब गरयनेछ ।

३१. मस गाउॉऩामरका ऺेत्रभा यहे का र्वत्तीम मनकामहरूको सुयऺाको प्रवधिन हुने

यवमवस्था मभराइनेछ । मस कामािरमफाट गरयने सफै बुक्तानीहरूराई फैं कभापित्
गने यवमवस्था मभराइनेछ । र्वत्तीम ऺेत्रहरूको सहमोग तथा सहकामिभा
गाउॉऩामरका तथा ती मनकामहरूका रामग राबका ऺेत्रहरूको ऩर्हचान गयी
कामिक्रभहरू कामािकवमन गनि अध्ममन प्रायम्ब गरयनेछ ।

३२. मोजनावद्ध र्वकास प्रमासरे भात्र रत्रिऺत उद्देश्महरू हासीर गनि सर्ककछ्
उऩरब्ध श्रोत साधनको अमधकतभ् उऩमोग गनि सर्ककछ । मस गाउॉऩामरकाको
सभग्र ऺेत्रहरूको सभानुऩामतक तथा सभकमार्मक र्वकास प्रमासराई अवरम्फन
गनिको रामग आगाभी आमथिक वषिभा गाउॉऩामरकाको आवमधक मोजना मनभािण
गरयनेछ । तत्ऩिात सफै र्वकास मनभािण तथा कामिक्रभहरू सोही मोजनाफाट
मनदे त्रिशत हुनेछन् ।
अध्मऺ भहोदम
अव भ आगाभी आमथिक वषिका रामग साभात्रिजक र्वकास तपिका नीमत तथा
कामिक्रभहरूराई मस गरयभाभम गाउॉ सबाको फैठकभा प्रस्ताव गनि चाहकछु ।
साभात्रिजक र्वकास
३३. भाध्ममभक

तहसम्भको

र्वद्यारमहरूको

यवमवस्थाऩन

सॊ र्वधानत्

अर्हरे

गाउॉऩामरकाको अमधकाय ऺेत्रमबत्र यहेकोछ । मस गाउॉऩामरकाभा यहे का

6

सफैखारे र्वद्यारमहरूको प्रबावकायी यवमवस्थाऩनभा गाउॉऩामरकारे सहमोग गनेछ
। ।

३४. साभुदार्मक र्वद्यारमहरूको शैत्रिऺक गुणस्तय सुधायका कामिक्रभहरू सञ्चारन

गरयनेछ ।सॊ स्थागत र्वद्यारम तथा साभुदार्मक र्वद्यारमहरूराई सभकवमात्भक
रूऩभा असर अभ्मासहरूको आदान प्रदान गयाउने नीमत तथा कामिक्रभहरू रागू

गरयनेछ । सफै र्वद्यारमहरूको सञ्चारन तथा यवमवस्थाऩनभा सहमोग ऩुग्नेगयी
गाउॉऩामरकाको आफ्नै त्रिशऺा नीमत तथा ऐन आगाभी आमथिक वषिभा तमाय
ऩारयनेछ ।

३५. ऩूव ि वार र्वकास कऺाहरूको बौमतक सॊ यचनाराई अनुकयणीम सुधायको नीमत

मरइनेछ । ऩूव ि वार र्वकास कऺाहरूभा अध्माऩनयत सहजकतािका रामग
तारीभ तथा प्रोत्साहन बत्ता नदने कामिक्रभराई आगाभी आमथिक वषिभा मनयकतयता
नदइनेछ ।

३६. त्रिशऺक तारीभ कामिक्रभराई आगाभी आमथिक वषिदेत्रिख मनयकतय सञ्चारन गरयनेछ
। र्वद्यारमहरूको बौमतक सॊ यचना सुधायका रामग गण्डकी प्रदे श सयकाय तथा
सॊ घीम सयकायको सहरगानीभा थऩ कामिक्रभहरू रागू हुनछ
े न् ।

३७. र्वद्यारमस्तयभा बनाि गरयने कयाय त्रिशऺकहरूराई ऩूणि प्रमतस्ऩधािभा आधारयत
फनाइनेछ । र्वद्यारमहरूभा र्वद्यू तीम हात्रिजयी प्रणारी रागू गनि आवश्मक
यवमवस्था मभराइनेछ ।
३८. सफै

साभुदार्मक,

सॊ स्थागत

तथा

फौद्ध

गुम्फाहरूभा

सञ्चारन

बएका

र्वद्यारमहरूको अध्ममन अध्माऩनभा सहमोग ऩुग्नेगयी कानूनी तथा प्रकृमागत

सुधाय गरयनेछ य त्मसका रामग आवश्मक सुधायका कामिक्रभहरू सञ्चारन
गरयनेछ ।

३९. स्वास्थ्म नै भामनसको अभूपम मनधी यहे को र्वषमभा मस गाउॉसयकाय दृढसॊ कत्रिपऩत

छ य सोही फभोत्रिजभ कामिक्रभहरूको कामािकवमन गनेतपि अग्रसय ऩमन छ ।
आगाभी आमथिक वषिभा ऩमन र्वगत वषिहरूभा जस्तै भामनसराई शारययीक,
भानमसक तथा साभात्रिजक रूऩभा स्वस्थ्म यहन सहमोग ऩुग्ने कामिक्रभहरूको
कामािकवमन गरयनेछ । मसका रामग प्रदे श तथा सॊ घीम सयकायफाट घोर्षत
कामिक्रभहरू सभेत सभावेश हुनेछन् ।
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४०. प्रत्मेक वडाभा कत्रिम्तभा एक स्वास्थ्म सॊ स्था यहनेगयी मोजना गरयनेछ ।
स्वास्थ्म सॊ स्थाहरूभा औषधीको उऩरब्धता सुमनत्रिित गरयनेछ । स्वास्थ्म
सॊ स्थाभा

कामियत

जनशत्रिक्तहरूराई

आवश्मकता

फभोत्रिजभका

तारीभका

कामिक्रभहरू रागू हुनछ
े न् ।
गाउॉ सबाका श्रदे म अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मूहरू
४१. वडाहरूभा
प्रोत्साहन

कामियत

बत्ताराई

भर्हरा

आगाभी

स्वमभ् सेर्वकाहरूराई
वषिऩमन

मनयकतयता

प्रदान

नदइनेछ

गरयदै
।

आएको

सुत्केयी

भर्हराहरूराई नेऩार सयकायफाट प्रदान गरयदै आएको ऩौर्ष्टक आहाय खचिका

अरावा मस गाउॉऩामरकारे थऩ ऩौर्ष्टक आहाय खचि प्रदान गदै आएकोभा त्मो
कामिक्रभ आगाभी वषि ऩमन मनयकतय हुनेछ । गबिवती भर्हराहरूरे मनममभत

स्वास्थ्म ऩयीऺण गयाउने तथा स्वास्थ्म सॊ स्थाभा नै प्रसूमत गयाउन प्रोत्साहन
गरयनेछ ।

४२. भुस्ताङ त्रिजपरा अस्ऩतारको नमाॉ बवन मनभािण कामि गण्डकी प्रदे श सयकायको
मोजनाभा

आगाभी

आमथिक

वषि

नै

शुरू

हुनेछ

।

सो

कामिका

रामग

गाउॉऩामरकारे आवश्मक सभकवम य सहकामि गनेछ य सभमभानै बवन मनभािणको
कामि सम्ऩन्न गयाउन ऩहर गनेछ ।

४३. स्वच्छ ऩीउने ऩानीको यवमवस्था तथा स्वच्छ वातावयणभा त्रिजउन ऩाउने सॊ र्वधान
प्रदत्त भौमरक हकप्रमत मस गाउॉऩामरका सचेत य सजग यहे कोछ । सफै

गाउॉऩामरकाफासीहरूराई स्वच्छ ऩीउने ऩानीको यवमवस्था गनि स्थानीम सयकाय
अग्रसय यर्हयहे को छ ।

४४. आगाभी आमथिक वषिभा सॊ घीम सयकाय तथा गण्डकी प्रदे श सयकाय सभेतको

रगानीभा नठनी, ठु म्फा, जोभसोभ तथा स्माङ्भा खानेऩानी आमोजनाहरू सञ्चारन

हुनेछन् । अफ फनाइने खानेऩानी ऩरयमोजनाभा गाउॉऩामरकारे एक घय एक
धायाको नीमत मरनेछ ।

४५. सयसपाई सब्म सभाजको द्योतक ऩमन हो । मसै र्वषमराई ह्दमङ्भ गदै
गाउॉऩामरकाको

सयसपाईभा

स्थानीम

सयकाय

रामगयहे को

कारीगण्डकी नदीको ऩर्वत्रताराई अऺुण्ण याख्दै
यवमवस्थाऩनभा र्वशेष ध्मान नदनेछ ।
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छ

।

ऩर्वत्र

गाउॉऩामरकारे पोहयभैरा

४६. चारू आमथिक वषिभा नै गाउॉऩामरका ऺेत्रभा वषौंदे त्रिख सॊ कमरत मससाहरू सभेतको

नकुर्हने पोहयभैरा सॊ करन गयी ऩोखया ऩठाउने कामिको प्रायम्ब बएकोछ ।
मस

कामिराई मनजी सॊ स्था सभेतको सॊ रग्नताभा आगाभी वषिभा सभेत

मनयकतयता नदइनेछ । पोहयभैरा यवमवस्थाऩन सम्फकधी जनचेतनाभूरक तारीभको

आमोजना गरयनेछ य सकेसम्भ थोयै पोहोय उत्ऩादन गने य उत्ऩानदत पोहोय
घयभै यवमवस्थाऩन गने तरयका मसकाइनेछ । घयभा यवमवस्थाऩन गनि नसर्कएको

पोहयराई त्मसको वगॉकयण गयी छु ट्टाछु ट्टै ्माकेटीङ गयी सम्फत्रिकधत ठाउॉभा
ऩठाउने य घयऩझोङ गाउॉऩामरकाराई स्वच्छ य सपा फनाउने नीमत मरइनेछ ।

४७. दै मनक जीवनभा प्रमोगभा पमाइयात्रिखएको ्रार्ष्टकको प्रमोगराई कमूनीकयण गदै

्रार्ष्टकको र्वकपऩभा अकम झोराहरूको प्रमोग गने ऩद्दमतराई अवरम्फन

गरयनेछ । मस कामिरे र्हभार ऩायीको मो सुकदय गाउॉऩामरकाराई अझै सुकदय
फनाउनेछ ।

४८. जोभसोभ फजायको ट्रार्पक यवमवस्थाऩन तथा ऩार्किङ यवमवस्थाराई आगाभी वषि
थऩ सुदृढ फनाइनेछ । मस कामिभा गाउॉऩामरकाफासी सफै जनताको साथ य
सहमोगको अऩेऺा गरयएको छ ।

४९. घयऩझोङ गाउॉऩामरका र्हकदू य फौद्ध धभािरम्फीहरूको अनुऩभ मभश्रणको नभूना
हो । मस ऺेत्रभा बएका सफै धभि, सॊ स्कृमत, चारचरन, यीमतरयवाज, बेषबूषाको

गाउॉऩामरका सॊ यऺण, प्रवधिन गदै जानेछ । थकारी खाना आज दे शैबयी प्रचमरत
छ । मस्तै खाना सर्हतको थकारी होभस्टे स्थाऩना गनि गाउॉऩामरकारे
प्रोत्साहन गने नीमत मरनेछ ।

ु का उत्कृष्ठ
५०. होभस्टे सञ्चारकहरूराई मस सम्फकधी थऩ ऻानको रामग भुरक

होभस्टे सञ्चारन बएका ऺेत्रहरूको अवरोकन अध्ममन भ्रभणको यवमवस्था
मभराइनेछ । होभस्टे भा अमनवामि स्थानीम उत्ऩादनको प्रमोग गयी खानेकुया
फनाउन प्रोत्साहन गरयनेछ य सोही स्थानभा स्थानीम साॉस्कृमतक कामिक्रभफाट
ऩाहुनाहरूको स्वागत गने यवमवस्था मभराउनेगयी नीमत फनाइनेछ ।

५१. आजको सभाज भामनसहरूभा र्वबेद गने, ऩुरुष य भर्हराभा पयक यवमवहाय गने
हुनै सक्दै न य हुन ु हुॉदैन । तुरनात्भक रूऩभा भुस्ताङ त्रिजपरा भर्हराभैत्री

त्रिजपरा नै हो । मसराई कामभै याख्दै भर्हरा सशत्रिक्तकयणका थऩ कामिक्रभहरू
आमोजना गरयनेछ । आभा सभूहहरूराई थऩ सशत्रिक्तकयण गरयनेछ ।
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५२. स्थानीम र्वकास मनभािणका कामिक्रभहरूभा भर्हराहरूको भात्र सहबामगता बएका
केही उऩबोक्ता समभमत गठन गयी नभूनाका रूऩभा आमोजना कामािकवमन गने

नीमत आगाभी वषिदेत्रिख शुरूवात गरयनेछ ।मस्ता कामिहरूरे भर्हराराई थऩ
प्रोत्सार्हत गनेछ य आगाभी नदनहरूभा थऩ भर्हराभैत्री कामिक्रभहरू प्रस्तार्वत
हुनेछन् । उऩबोक्ता समभमतहरूभा भर्हराहरूराई अध्मऺ फन्नको रामग प्रोत्साहन
गने नीमत मरइनेछ ।

५३. भर्हरा सशत्रिक्तकयणका रामग आगाभी वषिभा थऩ तारीभका कामिक्रभहरू
आमोजना हुनेछन् । आभा सभूहका सभाज घयहरूको भभित सॊ बाय गदै
आवश्मक ठाउॉभा नवमनभािण सभेत गरयनेछ ।

५४. जामतम र्वबेद सभाजको करॊ क हो य र्वकासको र्वयोधी हो । त्मसै रे जामतम
र्वबेद अकत्मका रामग गाउॉऩामरकारे कामिक्रभहरू आमोजना गनेछ । जामतम
र्वबेदको सभूर अकत्मका रामग गाउॉऩामरकारे आवश्मक मोजना मनभािण गयी
कामिक्रभ रागू गनेछ ।

५५. फारफामरका, ज्मेष्ठ नागरयक तथा पयक ऺभता बएका यवमत्रिक्तहरूका रामग
र्वशेष कामिक्रभहरूको आमोजना गरयनेछ ।मुवा र्ऩॊ डीहरूराई शारयरयक तथा
भानमसक र्वकासका कामिक्रभहरू नदनका रामग खेरकूद ऩूवािधाय मनभािण गदै
रमगनेछ ।
५६. मस

गाउॉऩामरका

अकतगित

यहे का

कमूनतभ

योजगायी

नऩाएका

फेयोजगाय

यवमत्रिक्तहरूको रामग प्रधानभकत्री योजगाय कामिक्रभ भापित् कमूनतभ योजगायीको
अवसय प्रदान गने नीमत आगाभी आमथिक वषिभा ऩमन मरइनेछ ।

अध्मऺ भहोदम
अव भ आगाभी वषि मस गाउॉऩामरकारे ऩूवािधाय र्वकास तपि अॊ गीकाय गने नीमत तथा
कामिक्रभहरूराई सॊ ऺऩ
े भा प्रस्तुत गने अनुभमत चाहकछु ।
ऩूवािधाय र्वकास
५७. गाउॉऩामरकाको भुख्म प्रशासमनक बवन यहेको स्थान जोभसोभ फजायदे त्रिख सफै वडा
कामािरमहरू जोड्ने कच्ची सडकहरूको स्तयोकती गदै भभित सॊ बाय गरयनेछ ।
मस्ता सडकहरूराई फाह्रै भर्हना सञ्चारन गनि सर्कने फनाइनेछ ।
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५८. सफै ग्राभीण सडकहरूराई दीगो रूऩभा यवमवस्थाऩन गने नीमत मरइनेछ ।
गाउॉऩामरका बएय जाने फेनी –जोभसोभ –कोयरा सडक सभमभानै ऩूया गनिको
रामग

सम्फत्रिकधत

घच्घच्माइनेछ ।

मनभािण

यवमवसामी

तथा

सयकायका

मनकामहरूराई

५९. मस गाउॉऩामरका वडा नॊ. १ छै योभा गण्डकी प्रदे श सयकायको रगानीभा आगाभी

वषि कारीगण्डकी नदीभामथ भोटये वर ऩुर मनभािणको काभ अत्रिघ फढाइनेछ ।
त्मस्तै भापाि धौरामगयी फेसक्माम्ऩ जाने ऩमिटन सडक मोजना गाउॉऩामरका तथा

गण्डकी प्रदे श सयकायको सभऩूयक रगानीभा आगाभी वषिफाट मनभािण कामि
प्रायम्ब गरयनेछ । आवश्मक स्थानहरूभा सङ्घीम सयकायको सहमोगभा झोरुङ्गे
ऩुरको मनभािण गरयॉदै रमगनेछ । झोरुङ्गे ऩुरको मनभािणभा आवश्मक ऩने
साझेदायी स्थानीम सयकायरे गनेछ ।

६०. मस गाउॉऩामरकाको भुख्म ऩेशा भध्मे कृर्ष ऩेशा ऩमन एक बएकारे मसचाईँराई
प्राथमभकताभा यात्रिखएको छ । स्माउ तथा अकम वारीहरूका रामग मसॉचाई
अमनवामि सति हो । त्मसै रे गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र मसॉचाई ऩूवािधाय र्वकासभा
र्वशेष जोड नदइनेछ ।

६१. आगाभी वषि नठनी जोभसोभ मसॉचाई, स्माङ मसॉचाई, छै यो मसॉचाई, त्रिचभाङ मसॉचाई
तथा धवाङ भापाि मसॉचाईँ आमोजनाहरू प्रायम्ब हुनेछन् य अकम ऩुयानाराई
भभितसॊ बाय गने तथा नमाॉ मसॉचाईका मोजनाहरूराई आवश्मकता अनुसाय मनभािण

गने नीमत मरइनेछ । सफै ऩयम्ऩयागत कुरोहरूको भभितसॊ बाय गरयनेछ ।
ॉ ाई सुर्वधा ऩुमािउने स्थानीम सयकायको नीमत यहनेछ ।
खेमतमोग्म जमभनभा मसच

६२. मस गाउॉऩामरकाका ऩयम्ऩयागत घयहरूराई सॊ यऺण गदै नमाॉ घयहरूका रामग

अनुभमत नदने स्थानीम सयकायको नीमत यहनेछ । नमाॉ घयहरू मनभािण गदाि बवन
मनभािण सम्फकधी नेऩार सयकायको भाऩदण्ड तथा मस गाउॉऩामरकाको नक्साऩास

सम्फकधी भाऩदण्ड, २०७५ को अवरम्फन गने नीमत मरइनेछ । नमाॉ फनाउने
घयहरूको रामग घयधनीहरूरे अमनवामि रूऩभा नक्साऩास गनुऩ
ि नेछ बने आगाभी

आमथिक वषिबयीभा मस गाउॉऩामरका मबत्र यहेका ऩुयाना घयहरूका रामग घय नॊवय
प्रदान गयी अमबरेत्रिखकयण गने कामि ऩूया गरयनेछ ।

६३. हारका नदनहरूभा मस गाउॉऩामरकारे ऊजाि सॊ कट फेहोरययहे को अवस्था छ ।
मो सॊ कटफाट जनताराई उम्काउन गाउॉऩामरकारे आगाभी वषि र्वमबन्न नीमतहरू
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अवरम्फन गनेछ ।केकरीम प्रसायण राईनफाट सहजरूऩभा र्वद्यू त शत्रिक्त प्राप्त
गनिका रामग सम्फत्रिकधत मनकामहरूभा ऩहर गरयनेछ ।

६४. गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र मनजी तथा अकम सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेत्रफाट रघू
तथा साना जरर्वद्यू त उत्ऩादन गनि खोजेभा सहमोग तथा सभकवम गरयनेछ ।

६५. मस गाउॉऩामरका तथा भुस्ताङ त्रिजपरा नै

सभग्रभा वामू ऊजाि य सौमि ऊजाि

उत्ऩादनका रामग अमसभ सम्बावना बएका ऺेत्रहरू हुन ् । सौमि ऊजाि उत्ऩादन
गयी जनताका रामग र्वतयण गने सम्फकधभा आगाभी वषि सम्बायवमता अध्ममन

गरयनेछ । जोभसोभ फजायराई सौमि ऊजाि जडान गयी सडक वत्ती उऩरब्ध

ॉ को सहकामिभा कामिक्रभ अगामड
गयाउन फैकत्रिपऩक ऊजाि प्रवधिन केकरसग
फढाइनेछ । जोभसोभ फजायको नमतजाराई भूपमाॊकन गदै बर्वष्मभा गाउॉऩामरका

ऺेत्रका सफै सडक वत्तीहरू सौमि ऊजािफाट सञ्चारन गने सम्फकधभा आवश्मक
अध्ममन गरयनेछ ।

६६. सौमि ऊजािको नभूना ऩरयऺणका रामग मसै वषि छै योको सम्ऩूणि फस्तीभा सौमि
ऊजाि प्रर्वमध जडान गने कामि ऩूया हुनेछ ।

६७. ढु म्फातारभा सौमि ऊजाि प्रर्वमध जडान गयी नभूना ऩमिटकीम ऺेत्र फनाउने
सम्फकधभा आगाभी आमथिक वषिभा सम्बायवमता अध्ममन गरयनेछ । भुस्ताङ भ्रभण
गने ऩमिटकहरूको रामग अमनवामि गकतयवम फनाई मतनीहरुको एक नदन फसाई

रम्ब्माउने गयी ढु म्फा तारको सभग्र यवमवस्थाऩन गने सम्फकधभा आवश्मक गृह
कामि शुरू गरयनेछ ।

६८. मस गाउॉऩामरकाका सफै वडाहरूभा सञ्चाय सुर्वधा ऩुगेको र्वद्यभान अवस्था यहे को
छ । सफै वडा कामािरमहरूभा र्वद्यू तीम भाध्मभफाट सुचनाहरू आदानप्रदान गने
नीमत मरइनेछ ।

६९. गाउॉ कामिऩामरकाको कामािरमरे आफ्नै वेबसाइट सञ्चारनभा पमाएकोछ । सफै
जनसयोकायका सूचनाहरू वेबसाइटभा अऩरोड गयी सविसाधायणको ऩहुॉचभा ऩु-

माइनेछ । आगाभी आमथिक वषिभा कामािरमको आफ्नै भोफाइर एत्रि्रकेशन
तमाय गयी सञ्चारनभा पमाइनेछ । जनप्रमतमनमधहरूराई सभेत साभात्रिजक

सञ्जारको प्रमोग भापित् सूचनाहरू आदान प्रदान गनि आवश्मक तारीभको

यवमवस्था मभराइनेछ । त्रिजपराभा यहे का सफै ऩत्रकायहरूसॉग सभकवमात्भक
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रूऩभा सूचनाहरूको ऩहुॉच ऩु-माइनेछ य ये मडमो भुस्ताङको मनममभत प्रसायण
गयाउन गाउॉऩामरकारे आवश्मक सहमोग गनेछ ।

अध्मऺ भहोदम,
अफ भ आगाभी आमथिक वषिका रामग वातावयण तथा र्वऩद् यवमवस्थाऩनका ऺेत्रभा
गाउॉऩामरकारे अॊ मगकाय गने नीमत तथा कामिक्रभहरू प्रस्तुत गनि चाहकछु ।
वातावयण तथा र्वऩद् यवमवस्थाऩन
७०. मस गाउॉऩामरका ऺेत्रभा ऩाइने जैर्वक र्वर्वधताको सॊ यऺणभा र्वशेष जोड

नदइनेछ । नाङ्गा बूबागराई वृऺायोऩण गने तथा कारीगण्डकीको कटान
कमूनीकयणका रामग सॊ घीम तथा प्रदे श सयकायको सहमोगभा कामिक्रभ अगाडी
फढाइनेछ ।

७१. जराधाय तथा ऩानीढरोको सॊ यऺणका रामग मोजनाहरू फनाइ रागू गरयनेछ
।अन्नऩूणि सॊ यऺण आमोजनाको सभेत सभकवमभा त्रिजपरा सभकवम समभमत भुस्ताङ

तथा अकम गाउॉऩामरकाहरूको सॊ रग्नताभा कारीगण्डकी नदीभा यहे को नदीजकम
ऩदाथिहरूको उऩमोग गनिको रामग वातावयणीम प्रबाव भूपमाङ्कन (EIA) का रामग
ऩहर गरयनेछ ।

७२. दीगो र्वकास रक्ष्मराई भध्मनजय गदै गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र प्रदूषण मनमकत्रण

गनि र्वमबन्न कामिक्रभहरूको तजूभ
ि ा गयी रागू गरयनेछ । घयफाट मनस्कने
पोहोयभैराराई यवमवस्थाऩन गने
आइयहे को

्रार्ष्टकको

अत्ममधक

तथा घयमासी प्रमोजनको रामग प्रमोगभा
प्रमोगराई

कमूनीकयण

गदै

्रार्ष्टकको

र्वकपऩका रामग प्रायत्रिम्बक कामिहरू आगाभी आमथिक वषिफाटै शुरू गरयनेछ ।
कारीगण्डकी नदीभा पोहय र्वसजिन गने कामिराई ऩूणि रूऩभा फकदे ज गरयनेछ ।
७३. जरवामू

ऩरयवतिनफाट श्रृत्रिजत सभस्माहरूको कमूनीकयणका रामग जनचेतना

अमबवृर्द्धका कामिक्रभहरू तम गयी रागू गरयनेछ । पोहयभैरा यवमवस्थाऩनको
रामग दीगो य बयऩदो यवमवस्था मभराइनेछ ।

७४. जर उत्ऩन्न प्रकोऩ मनमकत्रण कामिका रामग र्वऩद् यवमवस्थाऩन कोष तथा
आकत्रिस्भक कोषको यवमवस्था गयी प्रबावकायी रूऩभा कामािकवमन गरयनेछ ।
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भुस्ताङ

त्रिजपराका

सफै

स्थानीम

तहहरूको

सहकामिभा

त्रिजपराभा

र्वऩद्

यवमवस्थाऩनका रामग साभाग्रीहरुको यवमवस्था गरयनेछ । मस कामिका रामग

त्रिजपराका सफै सुयऺा मनकामहरू तथा अकम सयोकायवारा सॊ स्थाहरूसॉग सहकामि
गरयनेछ ।
अध्मऺ भहोदम,
अफ भ आगाभी आमथिक वषिका रामग सॊ स्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासनका
ऺेत्रभा गाउॉऩामरकारे अॊ मगकाय गने नीमत तथा कामिक्रभहरू प्रस्तुत गनि चाहकछु ।
सॊ स्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन
७५. मनवाित्रिचत जनप्रमतमनधीहरूराई सभम साऩेऺ सीऩ र्वकास तथा सूचना प्रर्वमधको
प्रमोग सम्फकधभा प्रत्रिशत्रिऺत हुने कामिक्रभहरुको आमोजना गरयनेछ । र्वमबन्न
सयकायी काभकाज सम्फकधी र्वद्यभान नीमतगत तथा कामिसम्ऩादन सम्फकधी
तारीभ गोष्ठीहरूको आमोजना गरयनेछ ।

७६. जनताका रामग सेवा प्रवाह गने कभिचायी सॊ मकत्रको ऺभता अमबवृर्द्ध गयी
कामिसम्ऩादनराई

च ुस्त

दुरुस्त

ऩारयनेछ

।

कभिचायीहरूका

रामग

सूचना

प्रर्वमधको प्रमोग तथा सीऩ र्वकास सम्फकधी तारीभहरूको आमोजना गरयनेछ
।ऺभता

र्वकास

सम्फकधी

ऩुनतािजगी

कामिक्रभहरू सभेत आमोजना गरयनेछ ।

तारीभ

तथा

अध्ममन

भ्रभणका

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

गरयनेछ । फ्रेग्जी टाइभ (Flexi Time) को कामािकवन गने तथा अमतरयक्त
सभमभा कामािरमभा काभ गये फाऩत कामिर्वमध फनाई प्रोत्साहन बत्ताको यवमवस्था
गरयनेछ ।

७८. आगाभी आमथिक वषिफाट रागू हुनेगयी नेऩार सयकायरे गये को कभिचायीहरूको

तरफभानको वृर्द्धको अनुऩातभा मस गाउॉऩामरकाभा कामियत कभिचायीहरूको
तरफभानभा सभेत सभामोजन गरयनेछ ।

७९. सफै वडा कामािरमहरूराई थऩ यवमवत्रिस्थत गरयनेछ । आवश्मक पमनिचय तथा
र्वद्यू तीम साभग्रीहरूको अऩुग नहुने गयी प्रवकध गरयनेछ । अमधकाॊश वडा
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कामािरमहरूको आफ्नै बवन फमनसकेको अवस्था छ । गाउॉ कामिऩामरकाको
कामािरमको नमाॉ बवन मनभािण कामि आगाभी आमथिक वषिफाट शुरू गरयनेछ ।

८०. गाउॉ कामिऩामरकाको कामािरम तथा अकतगितका वडा कामािरमहरूभा यहे को

अऩुग कभिचायी सॊ ख्माराई ऩदऩूमतिका रामग रोकसेवा आमोगफाट र्वऻाऩन
बईसकेको छ । रोकसेवाफाट उम्भेदवाय मसपारयस बई आइनसक्ने अवमधका
रामग अत्मावश्मक प्रार्वमधक जनशत्रिक्त कयायभा मरइनेछ ।

८१. सफै कभिचायीहरूको कमूनतभ कामिसम्ऩादन सूचक मनधाियण गरयनेछ । गुण य

दोषको आधायभा ऩुयस्काय य दण्ड प्रणारी अवरम्फन गरयनेछ । सफै शाखाहरू
तथा वडा कामािरमहरू फीच ठाडो य तेश्रो सहसम्फकध कामभ गयी प्रर्वमधभा
आधारयत कामिसम्ऩादन प्रणारीको अवरम्फन गरयनेछ ।

८२. कामािरमहरूरे
मभराईनेछ

।

आआफ्नो
आमथिक

वार्षिक

वषिको

कामिमोजना

अकत्मभा

भात्र

फनाई

रागू

काभको

गने

चाऩ

यवमवस्था

ऩने,

अकम

भर्हनाहरूभा कमूनतभ काभ हुने प्रथाको अकत्म गरयनेछ । सफै उऩबोक्ता
समभमतहरूराई मोजना कामािकवमन तथा पछ्र्मौट सम्फकधी तारीभ नदइनेछ जसरे

गदाि मोजना बुक्तानीको सभमभा मनमभानुसाय बुक्तानी सहज हुनछ
। गाउॉ
े
कामिऩामरकाको कामािरमफाट हुने सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाइनेछ ।

८३. आजको प्रर्वमधको मुगभा सेवा प्रवाहराई ऩमन प्रर्वमधभा आधारयत फनाउनु ऩने

हुकछ । वडा कामािरमहरूभा इकटयनेटको ऩहुॉच ऩुमगसकेको अवस्थाभा अवको

सेवा प्रवाह प्रर्वमधभा आधारयत हुनऩु दिछ । आगाभी वषि सफै कामािरमहरुको
याजस्व सॊ करन कामि अनराईन सफ्टवमय भापित् हुने यवमवस्था मभराईनेछ ।
८४. सफै

वडा

कामािरमहरूराई

गाउॉ

कामिऩामरकाको

कामािरमसॉग

अनराईन

प्रर्वमधफाट जोमडनेछ । आवश्मकता अनुसाय गाउॉ कामिऩामरकाको कामािरमफाट
सोझै वडा कामािरमहरूराई सभकवम गनि सर्कने यवमवस्था मभराईनेछ । मबमडमो
ककसपेयकस वा मस्तै प्रर्वमधको सहमोगरे सफै वडा कामािरमहरूराई तुरूकतै

गाउॉऩामरकाका ऩदामधकायी/ कभिचायी तथा प्रार्वमधकफाट आमोजनाको र्वषमभा
सपराह सुझाव नदन सर्कने यवमवस्था मभराइनेछ ।

८५. कामािरमको अमबरेख यवमवस्थाऩनराई सभमसाऩेऺ वैऻामनक तथा र्वश्वसनीम

फनाइनेछ । कामािरमभा र्वद्यू तीम ऩुस्तकारम खोपनका रामग सम्बायवमता
अध्ममन गरयनेछ ।
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८६. आकतरयक आमराई अमधकतभ् प्रमतपरका ऺेत्रभा रगानी गरयनेछ । धेयै कय
वुझाउने

कयदाताराई

ऩुयस्कृत

गने

नीमतराई

कामभै

यात्रिखनेछ

।

कय

सॊ करनराई सफ्टवेमय भापित् अमबरेखाॊकन गने य कय प्रशासनराई सयरीकृत
य सत्रिजरो ऩारयनेछ ।

८७. मस गाउॉऩामरकाद्वाया र्वमनमोजन गरयएको फजेटको अमधकतभ् उऩमोग हुने प्रवकध

गरयनेछ । आमोजना तथा कामिक्रभ कामािकवमनभा मभतयवममीता कामभ गरयनेछ
ु ाई, साभात्रिजक ऩरयऺण, आमोजना
। साविजमनक ऩयीऺण, साविजमनक सुनव
स्थरभा होमडङ फोडि याख्नेजस्ता सुशासन प्रवधिनका सूचकहरूको प्रमोगभा

अमनवामि गरयनेछ । उऩबोक्ता समभमतरे गने कामिभा मनमभानुसाय कमूनतभ्
साझेदायीको सुमनितता गरयनेछ । उऩबोक्ता समभमतहरूफाट गनि नसर्कने जर्टर
कामिहरूराई सभमभानै अकम र्वमधफाट मोजना कामािकवमन गने प्रकृमा अत्रिघ
फढाइनेछ ।

८८. आकतरयक रेखाऩयीऺणराई प्रबावकायी तुपमाउने तथा कानून फभोत्रिजभ भात्र खचि
गने ऩरयऩाटी मभराइनेछ ।

८९. भामथ उत्रिपरत्रिखत नीमतहरूको कामािकवमन गनिको रामग आवश्मकता अनुसाय
गाउॉऩामरकारे कानून फनाई रागू गनेछ ।

९०. उत्रिपरत्रिखत फभोत्रिजभका नीमतहरुको कामािकवमनका रामग गरयभाभम गाउॉसबाका

सफै सदस्मज्मूहरू, कभिचायी, आभ जनता, वुर्द्धत्रिजवी तथा सफै सयोकायवारा

घयऩझोङवासीको साथ य सहमोगको अऩेऺा मरएको छु । सयोकायवारा सफैको

साथ य सहमोगरे नै घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको "सभावेशी, साभात्रिजक रूऩाकतयण,
प्रकृमत सॊ यऺण य सॊस्कृमत",: "कृर्ष, ऩमिटन, ऩमािवयण, ऩूवािधाय घयऩझोङको

सभृर्द्ध"

बन्ने गाउॉऩामरकाको नाया तथा गण्डकी प्रदे श सयकायरे अवरम्फन

गये को सभृद्ध प्रदे श, सुखी नागरयकको दीघिकामरन सोंच य नेऩार सयकायरे

अवरम्फन गये को सभृद्ध नेऩार, सुखी नेऩारी को नाया ऩूया हुनछ
े बन्नेभा र्वश्वास
मरएकोछु । धकमवाद ।

प्रस्तुतकताि

समभिरा गुरूङ

उऩाध्मऺ एवभ् सॊ मोजक

श्रोत अनुभान तथा फजेट सीभा मनधाियण समभमत
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घयऩझोङ गाउॉऩामरका
भुस्ताङ
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