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गाउॉसबाका सबाध्मऺ भहोदम, 

 सबाका सदस्महरु, 

   उऩस्स्थत गाउॉ ऩालरकाका उऩाध्मऺज्मू, गाउॉ  कामयऩालरकाका सदस्मज्मूहरु, 
गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु, प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतज्मु, गाउॉ ऩालरकाका 
कभयचायीहरु एवॊ उऩस्स्थत सम्ऩूणय भहानुबावहरु । 

१ सॊघीम रोकतास्रिक गणतरिात्भक शासन प्रणारीराई स्थानीम तह देखख नै 
सुदृढीकयण गयी गाउॉ ऩालरकाको सभदृ्धध य ववकास तपय  अगाडड फढढयहेकै सभमभा 
कोलबड-१९ (कोयोना बाइयस) को कायण ववश्वव्माऩी भहाभायीरे लसजयना बएको 
चुनौतीऩूणय ऩरयस्स्थतत य फरदावरदी फीच आज नेऩारको सॊववधान वभोस्जभ गढित 
स्थानीम सयकायको प्रभुखको रुऩभा दधुऩोखयी गाउॉ ऩालरकाको आधथयक वषय २०७८/७९ को 
नीतत तथा कामयक्रभ मस गरयभाभम सबा सभऺ प्रस्तुत गदैछु ।  

1. सवयप्रथभ मस ऩावन अवसयभा भ, याष्ट्र य जनताको राधग आफ्नो जीवन सभयऩण 
गनुय हुने ऻात अऻात वीय शहीदहरु प्रतत सम्भानका साथ हाढदयक श्रद्धाञ्जरी 
अऩयण गनय चाहरछु । शहीदहरुका सऩना य अग्रजहरुको भागयदशयन फभोस्जभ नमाॉ 
नेऩार तनभायणराई साथयक तुल्माउने मािाभा हाभी सफैराई पे्रयणा लभल्ने अऩेऺा 
गदयछु ।  

2. कोलबड-१९ भहाभायीका कायण भानव जाततभाधथ शताब्दीकै सफैबरदा िूरो सङ्कट 
ऩैदा बएको छ । ववश्वस्तयभै मस भहाभायीववरुद्ध रड्न भौजुदा स्वास््म सेवा य 
सुववधाहरु अऩमायप्त देखखएका छन ् । मस भहाभायीफाट राखौं भातनसको ज्मान 
गइसकेको छ, अरु राखौं सङ्क्रलभत छन ् । मस भहाभायीफाट सङ्क्रलभत बई 
नेऩारलबि य नेऩारफाढहय जीवन गुभाउनुहुने तथा अरम लभियाष्ट्रका नागरयकहरुका 
शोकाकुर ऩरयवायजनप्रतत गढहयो सभवेदना व्मक्त गदयछु । उऩचाययत सम्ऩूणय 
ढददीफढहनी तथा दाजुबाइहरुको शीघ्र स्वास््मराबको काभना गदयछु । 
 

3. सॊकटको मस घडीभा एकजुट बई भहाभायीको योकथाभ,तनमरिण य उऩचायको 
कामयभा अग्रऩॊस्क्तभा अहोयाि खढटनु हुने स्वास््मकभॉ, सुयऺाकभॉ, लशऺक, 
सयसपाइकभॉ, सवायी चारक रगामत याष्ट्रसेवकको मोगदानको उच्च प्रशॊसा गदयछु 



। जोखखभऩूणय मस ऩरयस्स्थततभा आ-आफ्नो तहफाट खढटनु हुने 
जनप्रतततनधध,याजनीततक दर, सञ्चायकभॉ, व्मवसामी, तनजी ऺेि, नागरयक सभाज 
रगामत सफै व्मस्क्त तथा सॊघसॊस्थाराई धरमवाद व्मक्त गदयछु । कोलबड-१९ 
योकथाभ तथा तनमरिणका राधग गाउॉ ऩालरकाराई स्वास््म साभग्री तथा स्जरसी 
साभान सहमोग गनुय हुने सफै भहानुबावप्रतत हाढदयक धरमवाद ढदन चाहरछु ।  

4. हाभीरे स्जत्नै ऩने मो योग ववरुद्दको रडाईभा सफैको थऩ ऐक्मवद्धता, सहकामय, 
धैमयता य आत्भववश्वासको आवश्मकता यहको छ । "जीवन यहे जीवन सुधानय य 
लसॊगानय सककन्छ" बरने भारमताराई आत्भसात गदै मस भहाभायी ववरुद्धको 
अलबमानभा धैमयताऩूवयक जुट्न सफैराई आह्वान गदयछु ।  
 

5. नेऩारको सॊववधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको तीन तहको सयकाय, त्मसका अधधकाय ऺेि 
य सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयकायववचको सहकामय, सभरवम य सहअस्स्तत्व सभेतको 
भभय अनुसाय नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायरे प्रस्तुत गयेको ढदगो ववकासको रक्ष्म 
प्रास्प्त सढहतको नीतत तथा कामयक्रभ सभेतराई ह्दमॊगभ गयी तथा हाम्रो स्थानीम 
सयकाय सॊचारनको चाय वषयको अनुबव य गाउॉसबा भापय त ऩारयत ऐन, तनमभ तथा 
कामयववधध सभेतका आधायभा आधथयक वषय २०७८/७९ को नीतत तथा कामयक्रभ तम 
गरयएको छ ।  
 
गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु, 

6. जनताको सफैबरदा नस्जकको सयकायको रूऩभा  प्रत्मऺ सयोकायका ववषमहरुराई 
सम्वोधन गनयका राधग गाउॉ ऩालरकाफाट घोवषत रक्ष्म य उद्देश्मका साथ जनताफाट  
प्राप्त बएको स्जम्भेवायीराई इभारदारयता ऩूवयक ऩूया गनय मस ऩालरकाराई 
ववकासको सभग्र मोजना तथा कामयक्रभहरु तम गदै कामायरवमन गरययहेको सरदबयभा 
गाउॉ ऩालरकाको स्थाऩना य जनप्रतततनधधकको फहारी ऩश्चात बफगत चाय फषयभा बए 
गयेका भुख्म-भुख्म उऩरस्ब्धहरुराई सॊऺेऩभा प्रस्तुत गनय चाहारछु । 
 

क) ऩूवायधाय ववकास अन्तगयत  

१ सडक तनभायण तपय ः  



गाउॉ ऩालरका केरर देखी हयेक वडा कामायरम य हयेक टोर टोरभा भोटयफाटोको ऩहुॉच 
ऩुगेको छ । वोयङखोरा ववचौय सडकको रमाक खोल्ने काभ सम्ऩरन बएको छ, 
गाउॉ ऩालरकाका भुख्म सडक ग्राबेर गने काभ तनयरतय चलरयहेको छ । राभागाउॉ  
साभघडयेी सडक स्तयोरनती अरतगयत िेक्का सभझौता बई तनभायण कामय शुरुवात 
हुने चयणभा यहेको छ,  प्मायजुङ ऩात्रे सडक स्तयोरनतीको काभ तनयरतय छ । 
ववलबरन स्थानभा कृवष सडक तनभायण कामय सम्ऩरन बएको छ । हारसम्भ 
गाउॉ ऩालरका लबि कच्ची सडक १४९.३ कक लभ तनभायण सम्ऩरन बएको छ ।  
 

२ बवन तनभायण तपय ः  

 
बौततक सॊयचना अबावभा सेवा प्रवाहभा ऩयेको कढिनाइराई सॊवोधन गनय 
गाउॉ ऩालरकाको प्रशासककम बवन तनभायणको कामय प्रायम्ब बएको छ । ५ वटा वडा 
कामायरमहरुको आपनै बवन तनभायण गने कामय सम्ऩरन बएको छ, स्वास््म तपय का 
बवनहरुभा ववचौय स्वास््म चौकी स्तयोरनती कामयक्रभ अरतगयत अरकाचौयभा १५ 
शैमाको अस्ऩतार तनभायण कामय सुरुवात गरयएको छ । आधायबूत स्वास््म 
केररहरुको बवन तनभायण गरयएको छ , ववद्मारम बवनहरु तनभायण साथै 
ववद्मारमहरुभा  कम्ऩाउस्रडङ तथा छेकफाय तनभायणको काभ गरयएको छ , अरम 
सॊघसॊस्थाका तथा साभुदातमक बवन तनभायण , सावयजतनक शौचारम तनभायण, साथै 
यास्ष्ट्रम ऩुन् तनभायण प्राववधधकयण अरतगयत तनस्ज आवास  तनभायणको काभ 
तनयरतय चलरयहेको छ ।  

 

३ खानेऩानी तपय ः  
 
गाउॉऩालरकाको हयेक टोरभा खानेऩानी सेवा ववस्ताय गरयएको छ । वडा नॊ. २ य ३ 
भा एक घय एक धाया कामयक्रभ सम्ऩरन बएको छ । वाॉकी वडाहरुको राधग 



दधुऩोखयी गाउॉ ऩालरका फहृत खानेऩानी आमोजना तनभायण गनयका राधग सॊघीम 
सयकाय सॉग आवश्मक सभरवम गयी कामायरवमन चयणभा अगाडड फढाईएको छ, 
एक घय एक धाया कामयक्रभराई अलबमानका रुऩभा सॊचारन गरयएको छ ।  

 

४ ऩमयटकीम ऩूवायधाय तथा कामयक्रभ तपय ः   
 
गाउॉऩालरका लबिको ऩमयटन प्रवधयन गनय रेबायच्मो य इरभऩोखयीभा तार तनभायण, 
गौंडाकोटभा भ्मु टावय तनभायण कामय सम्ऩरन बएको साथै देउयारी, रेबायच्मो, 
इरभऩोखयी रगाएतका ऩमयटकीम स्थानराई भोटयफाटोरे जोड्ने काभ बएको छ । 
गाउॉ ऩालरकाको घभयचोक य गौंडाभा होभस्टे सॊचारनभा आएको छ । ईरभऩोखयी 
देखी लरऩे हुॉदै दधुऩोखयी सम्भ ऩुग्ने ऩदभागय तनभायणको काभ प्रायम्ब बएको छ ।  
 

ख) आर्थयक ववकास अन्तगयत 

१ कृवष सेवा तपय ः 
अनुदान स्वरुऩ ११० थान प्रास्स्टक लसट टनेर , ११२ थान खारी भौयी घाय ववतयण, 

२१ वटा भौयी सढहत घाय ववतयण , परपुर बफरुवा ववतयण, ५६ थान हाते ट्माक्टय 

भौसभी तथा फेभौसभी तयकायी बफउ ववतयण, साना लसॉचाई कामयक्रभ अरतगयत ऩाईऩ 

ववतयण, भाटो ऩयीऺण तथा भाटो सुधायका राधग  चुना ववतयण गरयएको, कृषक सभुह 

गिन, अरैंची प्रशोधनको राधग बट्टी तनभायण, भाछाऩोखयी तनभायण, व्मवसातमक 

कृषकहरुराई ववलबरन तालरभहरु सॊचारन गरयएको । 

२ ऩशु सेवा तपय ः   



 ढहउॉ दे घाॉस, फषे घाॉस, फहुफषे घाॉस य डारे घाॉसका बफरुवा ववतयण गरयएको, 

व्मवसातमक कृषकहरुराई ऩशुऩॊतछ ऩारन सम्फरधी तालरभ ढदईएको, ऩाडाऩाडी सॊयऺण, 

कुखुयाका चल्रा ववतयण, फाख्रा बैसी  बेडा ऩारक सभूहराई अनुदान ववतयण 

गरयएको, बैसी,फाख्रा,बेडा ऩकेट ऺेि सॊचारन गरयएको, प्राकृततक गबायधानको राधग 

उरनत जातका याॉगा, वोमय फोका, बेडाको थुभा ववतयण गरयएको, ऩशुहरुको योग 

तनधान तथा औषधी उऩचाय, खोऩ, गोफय ऩरयऺण, डडवऩङ कामयक्रभ, रस्जस्ष्ट्टक सऩोटय 

जस्ता कामयक्रभहरु य व्मवसातमक पभयहरुराई जैववक सुयऺा साभाग्री ववतयण गरयएको 

।  

ग) साभाजजक ववकास अन्तगयत 

१. लशऺा तपय ः  
ववद्मारम छािाहरुराई सेनेटयी प्माड ववतयण, ववद्माथॉहरुराई ढदवा खाजा, 

फारववकास कऺा सुधाय य फारववकास केररका लशऺकका राधग प्रोत्साहन, 
लशऺकहरुराई भालसक तरफ उऩरब्ध गयाईएको, ववद्मारमभा अततरयक्त 
कक्रमाकराऩ सॊचारन तथा प्रततबा ऩढहचान जस्ता ववलबरन शैक्षऺक कामयक्रभहरु 
सॊचारन गरयएको, याष्ट्रऩतत यतनङलशल्ड प्रततमोधगता सॊचारन ,  लशऺकहरुको 
ऩेशागत ऺभता ववकास तालरभ, प्रश्नऩि तनभायण कामयशारा, प्रधानाध्माऩक नेततृ्व 
ववकास तालरभ, ववधारमको आरतरयक दयफस्रद लभरान कामयक्रभ, कोलबड-१९ को 
प्रबावफाट ववद्मारमभा बएको शैक्षऺक ऺतत रमूतनकयण गनयका राधग आवश्मक 
ऩिनऩािन साभाग्री (अभ्मास ऩुस्स्तका) ववतयण गरयएको छ ।  

२ स्वास््म तपय ः  

तनमलभत यास्ष्ट्रम कामयक्रभतपय का ऩोषण, ऺमयोग, दादयुा रुवेरा खोऩ, आभा 
सुयऺा जस्ता कामयक्रभहरु सम्ऩरन, आवश्मकता अनुसायका औषधी तथा स्वास््म 



साभाग्रीहरुको तनमलभत आऩुतॉ गरयएको, प्राथलभक तथा आधायबूत स्वास््म सेवाका 
राधग सफै वडाहरुभा स्वास््म सॊस्था स्थाऩना  तथा  सॊचारन गयी सेवा उऩरब्ध 
गयाईएको, आमुवेद सेवा अरतगयत वडा नॊ ५ कोल्कीभा सेवा केरर सॊचारनभा 
आएको, प्राथलभक स्वास््म केरर गौडा य स्वास््म  चौकी ववचौयभा वधथयङ सेरटय 
स्थाऩना गयी सॊचारनभा ल्माइएको छ सवै स्वास््म सॊस्थाहरुभा बौततक 
साभाग्रीहरु ववतयण गरयएको कोलबड-१९ सॉग जुध्न गौंडा प्राथलभक स्वास््म केरर 
यहेको बवनभा कोलबड अस्थामी अस्ऩतार सॊचारन गरयएको आरतरयक रकडाउन, 
क्वायेरटाईन केरर स्थाऩना तथा सॊचारन, प्रचायप्रसाय तथा प्रवधयनात्भक 
कामयक्रभहरु, क्वायेरटाईनभा याख्ने, आईसोरेसनभा याख्ने,  वऩलसआय तथा एस्रटजेन 
टेस्ट गने, स्वास््म तथा सुयऺात्भक (भाक्स, सेतनटाईजय, ऩरजा, साफुन, 
थभयरगन, वऩवऩई, अस्क्सलभटय, थभोलभटय, अस्क्सजन ग्माॉस लसलरण्डय रगामतका) 
साभाग्रीहरुको व्मवस्थाऩन गरयएको , नेऩार सयकायद्वाया तोककएको वगय य उभेय 
सभूहका व्मस्क्तहरुराई खोऩ रगाईएको छ।  
 

 

२. अरम तपय ्  
गाउॉ ऩालरकाभा कानुनी य कामयववधधगत आधाय तमाय बई काभ कायवाहीभा थऩ 
सहजता आएको छ । ववकासभा तनस्श्चत उद्देश्म हालसर गनय अऩनाईने यणनीतत, 
सभम, कक्रमाकराऩहरु य  साधन श्रोतको सॊमोजन गयी मोजनावद्ध ववकासको 
शुरुवात गनय हाम्रो सयकायको आवधधक मोजना तनभायणको काभ अस्रतभ चयणभा 
ऩुगेको छ । १ य २ नम्वय वडा फाहेक सफै वडाहरुभा इरटयनेट सेवा जडान कामय 
सम्ऩरन बएको छ । सेवाग्रढहको सुववधाराई भध्मनजय गदै गाउॉ ऩालरकाभा 
डडस्जटर नागयीक वडाऩि जडानको कामय सम्ऩरन बएको छ । ढुॊगा, धगट्टी, 
फारुवा, भाटो आढद प्राकृततक एवॊ नदीजरम वस्तुको ववक्री तथा तनकासी शुल्क 
दस्तुय सॊकरन गनय गाउॉ ऩालरका ऺेिलबिका वगयहरुको प्रायस्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण गयी सो सम्वस्रध आम िेक्का सभेत सम्झौता गयी स्थानीम कय सॊकरन 



गरय गाउॉ ऩालरकाको डडस्जटर प्रोपाईर य एररोईड एप्स तमाय बईसकेको साथै 
गाउॉकामयऩालरका कामायरमको सुयऺाका राधग लसलस क्माभेया जडान गरयएको छ । 
आभा सभूहहरु दताय, घ वगयका तनभायण व्मवसातमहरुराई ईजाजतऩि ढदईएको, 
कृषक तथा ऩशुऩारक सभूह दताय , साभास्जक सुयऺा बत्ता ववतयण, जेष्ट्ि नागरयक 
तथा वदृ्धहरुराई सम्भान कामयक्रभ, जेष्ट्ि नागरयक अऩागॊताको ऩरयचमऩि ववतयण 
, प्रधानभरिी योजगाय कामयक्रभ अरतगयत सूधचकृत फेयोजगायहरुका राधग ववलबरन 
आमोजना भापय त योजगायी उऩरब्ध गयाईएको, ३३ वटा भध्मे ३० वटा उजुयीहरु 
पछौट बई ३ वटा तनणयम प्रकृमाभा यहेको छ , गाउॉ ऩालरका अरतगयतका ववलबरन 
ऩेशा व्मवसामहरुराई दताय प्रकृमाभा सॊरग्न गयाई दताय तथा नववकयणको कामय 
तनयरतय यहेको गाउॉ ऩालरका य वडा कामायरमहरुफाट नागरयकहरुराई प्रवाह गरयने 
तनमलभत सेवा प्रवाह जनप्रतततनधध य कभयचायीको सॊमुक्त प्रमासफाट गुणस्तयीम, 
प्रबावकायी य सभमभै उऩरब्ध गयाईएको ।   
हाम्रो सयकायरे गाउॉ ऩालरका लबि प्राकृततक तथा भानव ससृ्जत कायणफाट हुन 
ऩुगेका घटनाहरुको तत्कारै सम्वोधन गयी स्थानीम सयकायको अनुबूतत ढदने प्रमास 
गदै आएको छ । प्राकृततक प्रकोऩफाट वऩडडतराई ववऩद व्मवस्थाऩन कोषफाट 
तत्कार वजेट प्रवरध गनुयका साथै असाध्म योग रागेका ववऩरन नागरयकको 
स्वास््म उऩचायाथय आधथयक सहामता सभेत प्रदान गदै आएका छौँ। ज्मेष्ट्ि नागरयक 
तथा अऩाङग ऩरयचमऩि ववतयण गने कामय तनयरतय चलरयहेको छ। वडा नॊ ३, ४, 
५ य ६ भा वैंककङ प्रणालर भापय त ज्मेष्ट्ि नागरयक बत्ता ववतयण गने कामय शुरुवात 
गरयएको छ , वाॉकी वडाहरुभा अतनवामय वैंककङ प्रणालर भापय त बत्ता ववतयण गनयको 
राधग प्रकक्रमा शुरु गरयएको छ । 
 कोलबड १९ सॊगै राभो रकडाउनका कायण रक्ष्म अनुरुऩ कामय सम्ऩादनभा 
असहजता बएकोरे मो वषय गनुय ऩने केही काभहरु सम्ऩरन हुन सकेनन ्। तथाऩी 
हाम्रो सयकायरे लरएका नीततहरुको कामायरवमनफाट स्थानीम नेततृ्वको ववकास य 
स्थानीम शासन ऩद्धतत सुदृढ  हुने प्रशस्त आधायहरु तमाय बएका छन ्। मो वषय 
ऩुया हुन वाॉकी काभहरुराई आ. व. २०७८/०७९ भा तनयरतयता ढदइनेछ ।  

 



7. गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु, 
याज्मको ऩूनय सॊयचना ऩश्चात नवगढित जनताको सफैबरदा नस्जकको सयकाय 
स्थानीम तहको स्जम्भेवायीभा दधुऩोखयीफासीफाट  हाम्रो  गाउॉ ऩालरकाको  तनवायधचत  
ढटभराई  सुस्म्ऩएको स्जम्भेवायी फभोस्जभ उऩरब्ध स्रोत य साधनको भहत्वभ 
उऩमोग गदै स्थानीम तहभा यहेका केही चुनौतीहरुको साभानाका साथ ईभारदारयता 
ऩूवयक गरयएको अथक प्रमासफाट नै उल्रेखखत उऩरस्ब्धहरु हालसर हुन सकेको य  
सो अनुरुऩ हाभीरे गयेको सकायात्भक प्रमासहरु  ऩालरकाफासीहरुको अगाडड 
जगजामय नै छ । गाउॉ ऩालरकाको घोवषत रक्ष्म तथा उद्देश्म अनुसाय दधुऩोखयी 
गाउॉ ऩालरकाराई सभुरनत य फस्नमोग्म गाउॉ ऩालरका तुल्माउन आगाभी आधथयक 
वषयको राधग देहाम फभोस्जभका ऺेिगत  नीततहरु प्रस्तुत गयेको छु । 

क. आर्थयक ववकासः  

१. कृवष ववकास 
1.1. “कृवष ऺेत्रको अलबवदृ्र्ध दधुऩोखयी गाउॉ ऩालरकाको सभदृ्र्ध” बरने भूर नायाका 

साथ कृवषभा ववववधधकयण, व्मवसातमकयण य औधोधगकयण सॊग सम्फस्रधत 
कक्रमाकराऩहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

1.2. गाउॉऩालरकाको ऩयम्ऩयागत ऩढहचानभा यहेको धान, कोदो, भकै, पाऩय, 
कागुनो य आरु खेतीको प्रवद्यधन गदै तयकायी खेती, भौयीऩारन, अरैंची खेती, 
धचयाइतो परपूर खेती, लबयभौयीको सम्वद्यधनका साथै उरनत वीउववजनहरु 
अनुदानभा ववतयण गने कामयराई तनयरतयता ढदइनेछ ।  

1.3. नमाॉ फहुउद्देस्श्मम नसययी स्थाऩना गयी कृषकराई परपुर तथा तयकायीका 
ववरुवाहरु उऩरब्ध गयाई कृवष मोग्म जलभनराई फाॉझो याख्न े प्रववृत्त तनरुत्साढहत 
गरयने य हावाऩानी सुहाउॉ दो परपुर खेती तथा तयकायी उत्ऩादन गने कामयराई 
प्रवद्यधन गरयने छ । 

1.4. गाउॉऩालरका लबिका खेतीमोग्म जलभन तथा वाॉझो जलभनभा आवश्मक 
लसॉचाइको व्मवस्था गयी कृवष उत्ऩादन फढाईनेछ । ऩशुऩारन तथा कृवष कामयका 



राधग दीघयकारीन मोजना तमायी गयी कृवष सडक तथा स्थानीम स्तयका लसॉचाइ 
प्रणारीको तनभायण गरयनेछ । 

1.5. भहाभायीरे सजृना गयेको फेयोजगायीको सभस्मा सभाधानका राधग कृवषभा 
मास्रिकककयण गनय आधुतनक कृवष साभाग्री तथा औजायहरुभा अनुदान उऩरब्ध 
गयाउने तथा कृषकका राधग तालरभ य लसॉचाईको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गने नीतत 
अवरम्फन गरयने छ ।  

1.6. नगदे फालर तपय  अरैधच, ककबफ, ककप, ढटभुय, दरहन, तेरहन फारी जस्ता 
खेतीराई उच्च प्राथलभकताभा याखखएको छ । सहकायी भापय त  खेती गने कामयराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

1.7. कृवषजरम उऩजहरुराई औधोधगकयण गनयका राधग उतनउॉ  तथा वनभायाराई 
उऩमोग गयी विकेट कायखाना तथा रोक्ता/अल्रोराई प्रमोग गयी नेऩारी कागज 
कायखाना एवॊ कऩडा, थैरा, झोरा तनभायण गने यणनीततराई अगाडी फढाईनेछ । 

1.8. मस गाउॉ ऩालरकाभा ऩाईने जडीफुटीहरुको ऩढहचान गयी फहुभुल्म 
जडीफुटीहरुको उत्ऩादन य तततनहरुको उऩमोग य बफक्री ववतयण भापय त आम 
आजयनको बयऩदो श्रोतको रुऩभा ववकास गनयको राधग जडडफुटीको सम्बाव्मता 
अध्ममन गरयनेछ ।  

 
२. ऩशु ववकास 

2.1. ऩशुऩारक एवभॊ दगू्ध उत्ऩादक कृषकहरुको साथै गाउॉ ऩालरकाकै ग्रालभण अथयतरिको 
फलरमो आधायको रूऩभा  ववगत राभो सभमदेखख यहदै आएकोभा मस गाउॉ ऩालरकाभा 
फहुवषे बुई घाॉस, ऩोवषरो ढहउॉ दे घास, फहु वष ैडारेघासका बफरुवाहरु रगाउने तथा 
नसययी स्थाऩना गने जस्ता कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  

2.2. व्मवसातमक ऩशुऩारनभा जोड ढदइनेछ । सो कामयकाराधग ऩशु स्वास््म सेवा 
कामयक्रभ अरतगयत ऩशुऩॊक्षऺराई राग्न सक्ने भहाभायीजरम योगराई तनमरिणभा 
लरनको राधग आधुतनक प्रमोगशारा स्थाऩना गरयने छ । उऩचाय कामय प्रबावकायी 



ढॊगरे व्मवस्थाऩन गने एॊव स्जनेढटक योग तथा अरम भहाभायी योग तनमरिण गनय 
योग ववरुद्धको खोऩ सॊचारन गने नीतत अवरम्फन गरयनेछ । 

2.3. घुस्म्त बेडा, फाख्रा, गाई, बैँसी तथा स्थानीम कुखुया सॊयऺणका राधग ऩहर 
गरयनेछ। ढदईयहेको अनुदानको कामयक्रभराई थऩ व्मवस्स्थत गनुयको साथै ऩशुऩारन 
व्मवसामराई आधुतनकककयण गने नीतत अवरम्वन गरयनेछ । 

2.4. कृवष तथा ऩशुऩॊक्षऺ ऩारनराई व्मवसातमक फनाउन व्मवसातमक कृवष तथा ऩशुऩॊक्षऺ 
ऩारकराई सहज य सयर रुऩभा ऩूॉस्ज व्मवस्थाऩनका राधग ववऊ ववजन तथा ऩशु 
खोऩ कामयक्रभ, ऩशु गोि व्मवस्थाऩन, ऩशु आहाय जस्ता कामयक्रभ कृवष तथा ऩशु 
ववकास शाखाको सहकामयभा सॊचारन गरयनेछ । 

2.5. साभूढहक ऩशुऩारन गनय तपय  आकवषयत गयी स्वदेश तथा  ववदेशभा योजगायी 
गुभाएका नागरयकहरुराई योजगायी सजृना गने नीतत अवरम्फन गरयने छ । 
 

३ उद्मोग तथा वाणणज्म 

3.1. स्थानीम स्रोत लसऩ साधन एवभ ्प्रववधधको प्रमोगराई फढावा ढदई ऩयम्ऩयागत रूऩभा  
यहेका याडीऩाखी, कम्फर, बाङ्ग्रा, झोरा फनाउने तानहरूराई आधुतनकीकयण गयी 
व्मवसातमकताका रूऩभा  ववकास गरयनेछ  ।  

3.2. मुवा, फेयोजगाय  तथा  गरयफीको येखाभुनी यहेका व्मस्क्तहरुराई  रक्षऺत गयी  
तनजहरुको आमआजयन तथा ऺभता ववकासका राधग आधायबूत स्तयको य ऩेशागत 
उरनत स्तयको लसऩभुरक तालरभ गयीवी तनवायणका राधग रघु उद्मभ ववकास 
कामयक्रभ भापय त उऩरब्ध गयाईनेछ । 

3.3. रघु, घयेरु तथा साना उद्मभीराई उद्मभ ववकास तालरभ प्रदान गनुयका साथै सपर 
उद्मभीहरुका अनुबव आदानप्रदान गने तथा आवश्मक औजाय, मरि, उऩकयण प्रदान 
गयी व्मवसातमकताको ववकास गरयनेछ  । 

3.4. दलरत सभुदामको ऩयम्ऩयागत रूऩभा  यहेको ऩेशा व्मवसामराई सॊयऺण, सम्फधयन य 
ववववधीकयणका राधग आयनहरुको आधुतनकीकयण य ऩञ्चेवाजा खरयद अनुदान ववतयण 
गने कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ  ।  



3.5. स्थानीम वन ऩैदावय, प्राकृततक स्रोत साधन, जडडफुटी, अल्रोभा आधारयत उद्मोगहरु 
गाउॉ ऩालरका तथा स्थानीमसॉग साझेदायीभा स्थाऩना गनय रगानीकतायहरुराई उधचत 
वातावयणको व्मवस्था गरयनेछ  ।  

3.6. स्थानीम प्रशासन एवभॊ सुयऺा तनकामको सभरवमभा कारो फजायी, एकाधधकाय, तथा 
काटेलरङ अरत्म गने तथा गुणस्तयीम य तनमलभत आऩूतत य सुतनस्श्चत गनय सॊमुक्त 
फजाय अनुगभन कामयक्रभ सञ्चारन गयी उऩबोक्ता अधधकाय सॊयऺण गरयनेछ  । 

3.7. हस्तकराका साभाग्रीहरु य ऩयम्ऩयागत खाद्म ऩदाथयहरु (लसरकी, गुररकु भह, कपी, 
अरैंची आढद) राई मस गाउॉ ऩालरकाको ववशेष ब्राण्डको रूऩभा  ववकास गरयनेछ  । 

3.8. सफै वडाभा तालरभ भापय त योजगायी सजृना गनय मुवा योजगाय कामयक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ  । खास गयी तीन भढहने हाउस वामरयङ, प्रस्म्वङ, राईलबङ, लसराई फुनाई, 
ब्मुढटलसमन रेडडङ, हेमयकढटङ, वकय सऩ रगामतका अरम व्मवसातमक तालरभ भापय त 
मुवाराई  स्वयोजगाय तुल्माईनेछ ।     

       ४. ऩमयटन तथा सॊस्कृतत  

4.1. गाउॉ ऩालरकाको आधथयक सभदृ्धधको भहत्वऩूणय आधाय ऩमयटन बएकोरे ऩमयटकीम 
ऺेिहरु ववकासका राधग आवश्मक ऩूवायधाय सॊयचनाहरु तनभायण गरयनेछ ।   

4.2. ऩमयटकीम गरतव्महरुको प्रवयद्धन गनय गाउॉ ऩालरका स्तयीम ऩमयटन गुरुमोजना 
तनभायण गनुयका साथै ऩमयटकीम ऩूवायधाय तनभायणका राधग डडवऩआय तमायी गने, एवभ ्
मस ऺेिको प्राकृततक, ऐततहालसक, धालभयक, साॊस्कृततक ऩऺहरुराई सभेटी डकुभेररी 
कपल्भ तनभायण तथा ब्रोसय प्रकाशन गयी ऩमयटकीम सम्बावनाको प्रचाय प्रसाय, 
सॊयऺण य प्रवद्यधन गरयनेछ । 

4.3. मस गाउॉ ऩालरकाराई ऩमयटनहवको रूऩभा  स्थावऩत गनय साभुदातमक होभस्टेहरुको 
प्रवद्यधन य सम्वद्यधनका साथ मस ऺेिको साॊस्कृततक भौलरकताको ऩढहचानका य 
अततधथ देवो बव् भूर भरिराई अङ्धगकाय गदै स्थानीम अगायतनक ऩरयकायका साथ 
आवश्मक तनमभन गदै ऩमयटन प्रवद्यधन गनय जोड ढदइनेछ।  



4.4. जोने-देउयारी-ईरभऩोखयी-लरऩे हुॉदै दधुऩोखयी कुरडसम्भ ऩुग्ने ऩदभागय 
तनभायण कामय मसै आधथयक वषय देखी शुरुवात बएकोभा सो काभराई तनयरतयता 
ढदईनेछ ।  

4.5. भि, भस्रदय तथा गुम्फा, जस्ता धालभयक ऩमयटकीम ऺेिहरुको सॊयऺण सम्वद्यधनभा 
ववशेष जोड ढदइनेछ। ऩालरकाभा यहेका ऐततहालसक एवॊ धालभयक स्थरहरु रगामतका 
सॊबाव्म स्थरहरुको सॊयऺण, सम्वद्यधन य प्रचाय प्रसाय गरयनेछ  । 
 

५. सहकायी ववकास 

5.1. गाउॉ ऩालरकालबि स्थाऩना बएका सहकायीहरुको गुणस्तय य प्रबावकारयताराई 
तनमभन, अनुगभन य सहकायी  लशऺाभा जोड ढददै सहकायी दताय प्रकक्रमाराई सहज 
य सयर तुल्माइनेछ ।  

5.2. सहकायीराई आम आजयनको एक भहत्वऩूणय भाध्मभको रूऩभा  ववकास गयी 
सहकायीप्रतत नागरयक उत्पे्रयणा अलबवदृ्धध गनय सहकायी भ्रभण य प्रलशऺणभा जोड 
ढदईनेछ ।  

5.3. भढहराको आम आजयन ऺभता ववकास गनय भढहरा सहकायी भापय त भढहराराई 
सशक्तीकयण गयी भढहराहरुको आम आजयन य ऺभता ववकास गरयनेछ ।  

5.4. सहकायीराई ऩूॉजी तनभायणको भहत्वऩूणय भाध्मभको रूऩभा  स्थावऩत गयी स्थानीम 
उद्मोग स्थाऩना, कृवष उत्ऩादन य औद्मोधगक उत्ऩादनभा रगानी गने वातावयणको 
सजृना गरयनेछ ।  

5.5. स्थानीम स्तयभा सावयजतनक, तनजी य सहकायी ऺेिको बूलभकाराई अझ 
प्रबावकायी फनाइने छ । साथै स्थानीम स्तयभा रगानी भैिी वातावयण कामभ गयी 
थऩ रगानीका श्रोतहरु लबत्र्माउन आवश्मक वातावयणको श्रजृना गरयने छ । 

६. फैंक तथा ववत्तीम ऺेत्र 
6.1. नेऩार सयकायको भौढरक तथा वववत्तम नीतत अरतगयत यही आधथयक वदृ्धध, योजगायी 

सजृना य आधथयक स्थातमत्व कामभ गनयका राधग कृवष, साना उद्मोग, ऩूवायधाय 



जस्ता उत्ऩादनलशर ऺेिहरुभा रगानी गनायका राधग गाउॉ ऩालरका ऺेि लबिका सफै 
फैंक तथा वववत्तम सॊस्थाहरुराई आवश्मक सभरवम गरयनेछ । 

6.2. वैक तथा ववत्तीम सॊस्थासॊगको सहकामयभा सवै नागरयकभा वैक तथा ववत्तीम 
साऺयता अलबवदृ्धध गनय सघन रुऩभा ववत्तीम साऺयता कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

6.3. नेऩार सयकायको भौढरक तथा ववत्तीम नीतत अरतगयत यही आधथयक वदृ्धध, योजगायी 
सजृना य आधथयक स्थामीत्व कामभ गनयका राधग कृवष, घयेरु तथा साना उद्मोग, 
व्माऩाय  व्मवसाम सञ्चारन य ऩूवायधाय तनभायण जस्ता उत्ऩादनलशर ऺेिभा रगानी 
सयर तथा सहज ऋण प्रवाहका राधग गाउॉ ऩालरका लबिका फैंक तथा ववत्तीम 
सॊस्थाहरुराई आवश्मक सभरवम गरयनेछ । 
 

ख)  ऩूवायधाय ववकासः 
1. एक गाउॉ  एक सडक तनभायण कामयराई तनयरतयता ढदई अधुया यहेका सडक 

रमाकहरुको ऩूणयताका साथै गाउॉ ऩालरका केरर देखख वडा केररहरु जोड्ने यणनीततक 
भहत्वका सडकहरु स्तयोरनती गयी फाहै्र भढहना सञ्चारन हुने अवस्थाभा ल्माइनेछ 
।  

2. सडक तनभायण य स्तयोरनती गदाय यणनीततक भहत्वका सडकहरुराई प्राथलभकताका 
आधायभा यकभ ववतनमोजन गयी अत्मावश्मक फाहेक नमाॉ रमाकहरु नखोल्ने य हार 
यहेका सडकहरुको स्थामी ऩक्की सॊयचनाहरु तनभायण य स्तयोरनतीभा जोड ढदइनेछ 
।  

3. ग्रालभण ऺेिका गाउॉ  फस्ती हुॉदै खेत जॊगर जोड्ने ऩयम्ऩयागत गोयेटो, घोडटेो 
रगामतका  लसॊढीफाटाहरु य ऩमयटकीम ऺेिका ऩदभागयहरुराई ऩयम्ऩयागत ऩढहचान 
कामभ हुने गयी भभयत सम्बाय एवभॊ नमाॉ तनभायण गयी स्तयोरनती गरयनेछ ।  

4. ऩालरका लबि ऩने खोरा तथा खोल्साहरुभा ऩक्की भोटयेफर ऩूर आवश्मक यहेका 
सम्बाव्म ऺेिभा ऩक्की ऩूर तनभायणका राधग डडवऩआय तमाय गयी प्रदेश सयकाय य 
सङ्घीम सयकायसॉगको सभरवमभा अरम आवश्मक प्रकृमाहरु अगाडड फढाइनेछ ।  



5. गाउॉऩालरका एवभॊ सॊघ य प्रदेश सयकायको साझेदायीभा मस गाउॉ ऩालरका लबिका 
आवश्मक स्थानहरुभा झोरुङ्गे ऩूर तनभायणराई उच्च प्राथलभकता ढदई आवश्मक 
सफै झोरुङ्गेऩूरहरु  क्रभश् भभयत सम्बाय तथा नमाॉ  तनभायण गरयनछे ।  

6. उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व अलबवदृ्धध गयी जनताको आधथयक साभास्जक अवस्थाभा 
सुद्दढढकयणका राधग ऩालरका अरतगयत खेतीमोग्म जलभनभा लसॊचाई सुववधा 
उऩरब्ध गयाउन साना, भझौरा य िूरा लसॊचाई आमोजनाहरु सञ्चारन गरयनेछ  । 
साना स्तयका लसॊचाई आमोजनाहरु गाउॉ ऩालरका फाट नै तनभायण गरयने य भझौरा 
तथा िुरा स्तयका लसॊचाई आमोजनाहरु प्रदेश य सङ्घीम सयकायको सभरवमभा 
सम्ऩरन गयी लसॊधचत बूलभभा उत्ऩादनभुखी कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

7. सङ्घीम य प्रदेश सयकायको सभरवमभा गाउॉ ऩालरकाको प्रशासनीक बवन, अस्ऩतार 
एवॊ स्वास््म चौकीको बवनहरु, तनभायण गयबईयहेका छन ्। आगाभी आधथयक वषय 
लबि अस्ऩतार एवॊ स्वास््म चौकी बवन य वडा कामायरम बवनहरु तनभायण 
सम्ऩरन गरयसककनेछ । श्रोतको ऩढहचान एवॊ उऩमुक्त स्थानभा जग्गा व्मवस्थाऩन 
गयी ऩालरका स्तरयम फहुउद्देश्मीम बवन तनभायण गने नीततराई अङ्धगकाय गरयनेछ 
।  

8. बुकम्ऩ ऩतछको ऩूनतनभायण कामयक्रभ अस्रतभ चयणभा ऩुगेकोरे तनस्ज आवास 
तनभायण अरतगयतका राबग्राहीहरुराई ऩूनय तनभायण प्राधधकयणको भाऩदण्ड ऩुया गयाई 
प्राप्त गनय फाॉकी  ककस्ता यकभ उऩरब्ध गयाउने तथा घय सम्ऩरन प्रभाणऩि 
उऩरब्ध गयाई ऩुन तनभायणको कामय सम्ऩरन गरयनेछ ।    

9. बौततक ऩूवायधाय अबाव बएका ववद्मारमहरुको बवन तनभायण रगामतका ऩूवायधाय 
सॊयचनाहरु (शौचारम, ऩुस्तकारम, कम्ऩाउण्डीङ) को तनभायण कामयराई सङ्घ, प्रदेश 
य अरम दात ृतनकामहरुसॉगको सहकामयभा तनयरतय अगाडड फढाईने छ । 

10. ऩूवायधाय सॊयचनाहरु तनभायण गदाय गुणस्तरयमता कामभ गनय, सभमभै तनभायण कामय 
सम्ऩरन गनयका राधग स्थानीम श्रभभा आधारयत तनभायणका काभहरु उऩबोक्ता 
सलभतत भापय त गने य िुरा  सॊयचनाहरु तनभायण गदाय िेक्का प्रकृमाफाट तनभायण 
गरयने नीततराई अङ्धगकाय गरयनेछ ।  



11. गाउॉऩालरकाफाट तनभायण गरयने बवन रगामतका बौततक सॊयचनाहरु रैंधगक, 
फालरफालरका तथा अऩाॊगभैिी य बुकम्ऩ प्रततयोधी फनाउनुका साथै बवन 
आचायसॊढहताको ऩरयऩारना गरयनेछ ।  

12. ववद्मुत प्रशायण  राइनको केररीम राइनभा आवद्ध हुन फाॉकी वडा एवभॊ 
टोरहरुराई केररीम प्रशायण राइनभा आवद्ध गयाउनका साथै ववद्मुतको ऩहुच् 
ऩुग्न नसकेका घय ऩरयवायहरुराई ववद्मुत सेवाभा आवद्ध गयाइनेछ । साथै प्रदेश 
सयकाय तथा नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणको सभरवमभा मस गाउॉ ऩालरका लबि यहेका 
ऩुयाना स्जणय कािका ऩोरहरुराई पराभे ऩोरद्धाया ववस्थावऩत गरयनेछ । 

13. गाउॉ ऩालरका लबिको जरश्रोतको उऩमोगफाट जरववद्मुतको सॊबावनाराई उजागय 
गनयका राधग रगानीकतायहरुराई उऩमुक्त स्थानहरुभा हाइरोऩावय सञ्चारनभा  
आकवषयत गरयनेछ ।  

14. मस गाउॉ ऩालरकाका सफै गाउॉ  टोर फस्तीसम्भ सॊचाय ऺेिको बफस्ताय गरयनेछ । 
टेलरपोन नेटवकय  सेवा प्रबावकायी हुन नसकेका ऺेिहरुभा नेऩार टेलरकभ 
रगामतका सम्फरधीत तनकामहरुसॉग सभरवम गयी टेलरपोन सेवा प्रबावकायी 
फनाइनेछ । 

15. गाउॉऩालरका अरतगयतका सफै वडाहरुभा केफर नेटवकय  य इरटयनेट सेवाराई 
जनताको ऩहुॉच सम्भ ऩुर् मानका राधग अस्प्टकर पाइफय नेटवककय ङ कामयराई 
तनयरतयता ढदन सयोकायवारा तनकामहरुसॉग सभरवम गयी सूचना प्रववधधको उधचत 
ववकास गरयनेछ । नेऩार दयुसॊचाय प्राधधकयणको सभरवमभा गाउॉ ऩालरका 
अरतगयतका सफै ववद्मारमहरुभा इरटयनेट सेवा उऩरब्ध गयाईनेछ । 
 

ग) साभाजजक ववकास  
1) लशऺा 
1.1.   भानव ववकासका राधग प्राववधधक लसऩ सढहतको गुणस्तयीम लशऺा साथयक 

फनाउका राधग लशऺा ऺेिभा रगानी वदृ्धध गरयनेछ ।  
1.2. ऩाॉच वषयभुतनका फारफालरकको सवायङ्गीण ववकास गनय य  प्रायस्म्बक फारलशऺाको 

अनुबव सढहत आधायबूत तहको लशऺाभा प्रवेश गने वातवयण तमाय गनय सफै 
ववद्मारमभा फारववकास केरर अतनवामय गयी प्रायस्म्बक फारकऺाका राधग 



तनधायरयत भाऩदण्ड अनुरूऩ फारकऺाहरू सुधाय, कामययत सहजकतायको ऺभताभा 
ववकासका गरयनेछ साथै फारकऺाका लशऺकहरू, ववद्मारम कभयचायी, ववद्मारम 
सहमोगीको राधग नेऩार सयकायरे तनधाययण गये फभोस्जभको रमूनतभ तरफ 
उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था लभराईनेछ ।  

1.3. कोलबड–१९ भहाभायी य दैववक प्रकोऩका कायणरे ऩिनऩािनभा लसजयना बएको 
अवयोधराई दृस्ष्ट्टगत गयेय सम्बव बएसम्भ बचुयअर कऺा सञ्चारन, अनराइन 
लशऺा तथा टेलरलबजन एवभ ्येडडमोभापय त, दयू तथा फैकस्ल्ऩक लशऺा कामयक्रभफाट 
अध्ममन अध्माऩनको राधग ऩहर गरयनेछ । साथै भहाभायीफाट स्वच्छ ववद्मारम, 
सुयक्षऺत ववद्मारम तनभायणको राधग ववद्मारम लशऺक, कभयचायी, ववद्माथॉराई 
कोलबड-१९ बफरुद्धको खोऩको राधग सम्फस्रधत तनकामभा ऩहर गरयनेछ ।  

1.4. ववद्मारम फाढहय यहेका सफै फारवालरकाराइय ववद्मारमभा प्रवेश गयाइय 
“फारवालरकाराइय ववद्मारम ल्माऔॊ, ऩढाइभा टटकाऔॊ य टदगो लसकाऔॊ” 
कामयक्रभराइय प्रबावकायी फनाइने छ य गाउॉ ऩालरकाका सफै फारवालरकाहरूराइय 
अतनवामय आधायबूत गुणस्तयीम लशऺा य कम्तीभा भाध्मलभक तहसम्भको लशऺा 
ऩूया गने वातावयण लसजयना गरयनेछ ।  

1.5. गयीव, ववऩरन अलबबावक ववढहन साथै अऩाॊगता बएका अलबबावकका 
वारवारलरका आधथयक अवस्थाका कायणवाट अध्ममनभा कढिनाई  बएका 
वारवालरकाको वास्तववकता ऩत्ता रगाई आवश्मक छािववृत्त तथा ढदवा खाजा 
उऩरव्ध गयाई ववद्मारम तहको लशऺा ऩूया गने वातावयण तमाय लसजयना गरयनेछ 
।  

1.6. मस गाउॉ ऩालरका अरतगयतका सफै साभुदातमक ववद्मारमभा अध्ममनयत 
छािाहरुराई सेनेटयी प्माड तन्शुल्क उऩरब्ध गयाइनेछ, साथै साभुदातमक 
ववद्मारमभा ढदवा खाजा कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

1.7. साभुदातमक ववद्मारमहरुराई ढदने गाउऩालरका अनुदानराई तनयरतयता ढददै 
अनुदान ववतयण कामयराई थऩ फैऻातनक फनाईने छ । 

1.8. ववधारम स्तयीम अततरयक्त कक्रमाकराऩ भालसक रुऩभा सॊचारन गरयनेछ । 
साथै उत्कृष्ट्ट ववधाथॉहरुराई सम्भान तथा ऩुयस्कायको व्मवस्था गरयनेछ ।  
 



२) स्वास््म 

2.1. सॊघीम सयकायको सहकामय य अनुभततको आधायभा गाउॉ ऩालरकाफासीहरुराई कोलबड-
१९ ववरुद्धको खोऩ उऩरब्ध गयाईनेछ, सॊघीम सयकायफाट खोऩ खरयदको राधग 
अनुभतत प्राप्त बएभा खोऩ खरयदको राधग आवश्मक यकभको कभी हुन नढदई 
गाउॉ ऩालरकाफाट आधथयक स्रोतको व्मवस्थाऩन गयी क्रभश् सफै नागरयकहरुराई खोऩ 
रगाउने व्मवस्था लभराईनेछ ।   

2.2. भहाभायी योकथाभ य तनमरिणका राधग सफै स्वास््म तनकामहरु य सभुदामको 
तमायी अवस्था य तत्कार प्रततकृमा गने ऺभताको ववकास गरयनेछ । बफऩत 
ब्मफस्थाऩनको राधग ऩालरका स्तयीम RRT (Rapid Response Team) राई 
थऩ सशक्त य प्रबावकायी फनाइनेछ । आवश्मकता अनुसाय सभुदाम स्तयभै PCR 
Test तथा Antigen भाध्मभफाट ऩरयऺण गने व्मवस्था लभराईनेछ ।   

2.3. “गाॉउऩालरकाका सफै वडाभा स्वास््म बफभा गनय जनताराइ प्रोत्साढहत गरयनेछ  । 
सॊववधानरे तनदेश गये अनुरुऩ गुणस्तरयम स्वास््म सेवाभा सफैको सहज, सुरब य 
सभान ऩहुच स्थावऩत गरयनेछ  ।  

2.4. मस गाउॉ ऩालरकाका सम्ऩूणय फालसरदाराई गुणस्तयीम स्वास््म सेवाको ऩहुॉच 
सुतनस्श्चत गनय स्वास््म सॊस्थाहरुफाट  प्रदान गरयने सेवाराई थऩ प्रबावकायी 
फनाउन  स्रोत साधन सम्ऩरन फनाइने छ । फधथिंङ सेरटय तथा दऺ प्रसुततकभॉको 
ऩमायप्त व्मवस्था गयी सॊस्थागत सुत्केयीराई  प्रोत्साढहत गने य घयैभा प्रसुतत हुने 
प्रचरनराई ऩूणयतमा तनरुत्साढहत गयी घयभा प्रसुतत हुने क्रभराई शुरमभा झारयनेछ 
।  

2.5. ऩूणयखोऩको सुतनस्श्चतता, ऩरयवाय तनमोजन सेवा, सुयक्षऺत भाततृ्व, गाॉउघय 
स्क्रतनक जस्ता सेवाराई व्मवस्स्थत गदै स्वास््मकभॉ य भढहरा स्वास््म 
स्वमभसेववकाको भनोफर उच्च याख्न आवश्मक नीतत लरईनेछ । खोऩद्वाया 
योकथाभ गनय सककने योगहरुको योकथाभको राधग यास्ष्ट्रम तनदेलशका अनुसाय 
तनयरतयता ढदईनेछ  । 

2.6. मस ऩालरकाको गौयवको आमोजनाको रुऩभा यहको ववचौय स्वास््म चौकीभा १५ 
शैमाको अस्ऩतार तनभायण कामय सुरुवात बईसकेको हुॉदा आगाभी दईु फषयभा बवन 



तनभायण कामय सम्ऩरन गयी सॊचारनभा ल्माई ऩालरकाफासीराई स्वास््म तपय को 
उऩचायात्भक सेवा सयर य सहज रुऩभा उऩरब्ध गयाईनेछ ।   

2.7. कुनै ऩतन नागयीक फस्ञ्चत नहुने गयी आकस्स्भक स्वास््म सेवा सभुदामसम्भ 
उऩरब्ध गयाउन सफै तहका स्वास््म सॊस्थाहरुराई गुणस्तरयम सेवा प्रदान गनय 
सऺभ फनाउन आवश्मक ऩूवायधायहरुको प्रत्माबूतत, अनुगभन य सुऩरयवेऺण गदै 
स्वास््म तनकामहरुराई स्वास््मभा सफै नागयीकको ऩहुॉच सुतनस्श्चत गयाउने 
भाध्मभ फनाइने छ । 

2.8. गुणस्तयीम औषधधको सहज तथा प्रबावकायी आऩूतत य भापय त १२ भढहना नै औषधध 
तथा अरम साभग्रीको आऩूतत यराई  ऩुया गनय स्वास््म सॊस्थाको भागको आधायभा 
ववतयणराई सुतनस्स्चत गरयनेछ, साथै गाउॉ ऩालरकाफासीहरुराई सवय सुरब रुऩभा 
औषधी उऩरब्ध गयाउनका रागी प्राथलभक स्वास््म केरर गौंडाभा सॊचारनभा 
यहेको पाभेसी थऩ व्मवस्स्थत फनाइनेछ ।  

2.9. भढहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाहरुको कामयक्रभराई चुस्त य प्रबावकायी फनाउन बफशेष 
प्रोत्साहन स्वरुऩ आवश्मक स्वास््म साभग्रीको व्मवस्था गरयनेछ । 

2.10. जेष्ट्ि नागयीकहरुको सॊख्माभा बैयहेको वदृ्धधराई ध्मानभा याख्दै स्वास््मका 
सभस्माहरुराई प्राथलभक स्वास््म सेवाको तहदेखखनै व्मवस्थाऩन गयी पे्रषण 
प्रणारी भापय त अस्ऩतारसम्भ ज्मेष्ट्ि नागयीकको ऩॉहुच सुतनस्श्चत गरयनेछ साथै 
ऩालरकाका ववलबरन िाउहरुभा आवश्मकता य भागका आधायभा बफषेशऻ सढहतको 
तनशुल्क स्वास््म लशबफय सॊचारन गरयनेछ । 

2.11. दधुऩोखयी गाउॉ ऩालरका लबि यहेका सम्बाव्म जडडफुटीहरुको अध्ममन अनुसरधान 
गयी स्थानीम जडडफुटीको ऩढहचानका साथ सो को उऩमोग गदै आमुवेद उऩचाय 
ऩद्धतत, ध्मान लशऺा तथा मोग अभ्मासराई दधुऩोखयी गाउॉ ऩालरकाको प्रत्मेक 
वडाभा ववशेष मोजना फनाई बफस्ताय गरयनेछ ।  
 

३) खानेऩानी तथा सयसपाई 
4.1. गाउॉऩालरकाको स्थाऩना ऩश्चात नागरयकहरुराई स्वच्छ खानेऩानी उऩरब्ध गयाउन  

एक घय एक धाया कामयक्रभराई सॊचारन गदै आईयहेकोभा खानेऩानी सुववधा 



नऩुगेका सफै घयधुयीभा आधायबुत स्तयको खानेऩानी ऩुमायउन सङ्घ, प्रदेश सयकाय 
य अरम गैय सयकायी सॊघसॊस्था सॉगको साझेदायीभा "एक घय एक धाया" 
कामयक्रभराई तनयरतयता ढददै आगाभी फषय लबि सफै घयधुयीहरुभा एक घय एक धाया 
सम्ऩरन गरयनेछ ।  

4.2. सम्ऩरन बएका खानेऩानी आमोजनाहरुको ऩानीको भुहान सॊयऺण य सम्फद्यधन 
गने, ऩानीको स्रोतराई रोऩ हुन नढदनका राधग जगेनाय गने, तनमलभत खानेऩानी 
आऩुतत य य गुणस्तयीमताका राधग स्थानीम खानेऩानी तथा सयसपाई सलभततराई 
प्रभुख स्जम्भेवाय तुल्माई आमोजनाहरुको ढदगोऩना कामभ गयी खानेऩानी 
आऩुतॉराई सयर य सहज तुल्माईनेछ ।  

4.3. हारको आधायबुत खानेऩानीको व्मवस्थाभा सुधाय य स्तयोरनती गदै क्रभश् 
गुणस्तयीम खानेऩानी उऩरब्ध गयाउनका राधग  आवश्मक कामयक्रभहरु सॊचारन 
गने तथा ऩानीको गुणस्तयीमता भाऩन गयी  ऩालरकाफासीराई शुद्ध खानेऩानीको 
सुतनस्श्चतता गरयनेछ । 
 

४) रैङ्र्गक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण 
5.1. फहुबफवाह फारबफवाह, अनभेर बफफाह घयामसीरूऩभा  हुने सफै प्रकायका रैङ्धगक 

ढहॊसा, रैङ्धगक ववबेद य सफै प्रकायका कुयीतत एवभॊ कुसॊस्कायको अरत्म गनय 
गाउॉ ऩालरकालबि सञ्चालरत वा कामययत सॊघ सॊस्थाहरुसॉग  सहकामय य सभरवम गदै 
सचेतनाका कामयक्रभहरु सञ्चारन गयी साभास्जक रुऩारतयण गरयनेछ  ।  

5.2. सफै ववद्मारमहरु य वडाहरुभा फारक्रफ गिन, गाउॉऩालरका स्तयीम फार सञ्जार, 
ककशोयककशोयीहरुको सभूह गिन गयी फारफालरका य ककशोयककशोयीको शैक्षऺक, 
वौद्धधक य नेततृ्व ववकासका राधग ववलबरन कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

5.3. सफै प्रकायका अऩाङ्गता बएका व्मस्क्तहरु य गाउॉ ऩालरका अरतगयतका जेष्ट्ि 
नागयीकहरुराई ववतयण गदै आएको ऩरयचमऩि ववतयण कामयराई तनयरतयता ढददैं 
त्मस्ता व्मस्क्तहरुको साभास्जक सॊयऺणका साथ अऩाॊगता बएका व्मस्क्तहरुको आम 



आजयन, ऺभता ववकास रगामतका कामयक्रभहरु सॊचारन गनुयका साथै जेष्ट्ि नागरयक 
सम्भान कामयक्रभराई तनयरतयता ढदईनेछ ।   

5.4. सफै प्रकायका फारश्रलभकहरुको अरत्म, गाउॉऩालरकालबि फेफारयसे फालरफालरका 
अलबबावक नबएका फारफालरका य भानलसक सरतुरनका कायण फेफारयसे 
व्मस्क्तहरुको ऩढहचान गयी त्मस्ता व्मस्क्तहरुको सॊयऺण सम्वद्यधन साथै उधचत 
व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।  

5.5. गाउॉऩालरकाभा सञ्चारन गरयने हयेक कक्रमाकराऩभा भढहरा, दलरत, जनजातत, 
अऩाङ्गता बएका व्मस्क्तहरुको सहबाधगता य ऩहुॉच अलबवदृ्धध गयी साभास्जक 
सदबाव कामभ गरयनेछ । 

5.6. गयीफ, ववऩरन वगयको उत्थान गयी आमआजयन एवभॊ गयीफी रमूतनकयणको राधग 
गाउॉ ऩालरकाफाट उऩरब्ध गयाईने सफै प्रकायका अनुदान तथा सहमोग आधथयक, 
साभास्जक य ववऩरनताको आधायभा उऩरब्ध गयाईनेछ ।   

5.7. आधथयक, साभास्जक, बौगोलरक रूऩभा वऩछडडएका भढहराहरुको ऺभता ववकासको 
राधग भढहराहरुको आम आजयन, ऺभता ववकास य सशस्क्तकयणका राधग 
गाउॉ ऩालरका य ऩालरकाफासी फीच सभरवम कामभ गयी सुभुधय सम्फरध स्थाऩना 
गनयको राधग भटहरासॉग अध्मऺ कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ  ।  

5.8. अतत ववऩरन, असहाम, अनाथ, ढहॊसाभा ऩयेका भढहराहरुराई साहामता एवभॊ 
उद्धाय गनयको राधग रैङ्धगक ढहॊसा तनवायण कोष स्थाऩना गयी सो कोष भापय त 
वऩडडत भढहराहरुको याहत तथा उद्धाय गरयनेछ ।  
 

घ)  वन, वातावयण तथा बफऩद ब्मफस्थाऩन  
1. “वैऻातनक व्मवस्थाऩन सटहतको हरयमो वन, दधुऩोखयीको स्वच्छ वातावयण स्वस््म 

जीफन” बरने भुर नायाराई अङ्धगकाय गदै वन तथा वरमजरतु सॊयऺण, ढदगो 
वैऻातनक वन व्मवस्थाऩन तथा उऩमोग य वातावयणीम सेवाको ढदगो उऩरब्धताको 
राधग सभुदामभा आधारयत वन व्मवस्थाऩनराई सफर फनाउदै रधगनेछ ।  

2. बइयहेका रुख बफरुवा य फनजॊगरको सॊयऺण गदै नमाॉ वृऺ ायोऩण कामयक्रभ सञ्चारन 
गयी जराधाय ऺेिको सॊयऺण गरयनेछ  । स्थानीम सभुदाम, टोर ववकास सॊस्था, 



सुयऺा तनकाम, नागयीक सभाज तथा सॊचाय भाध्मभसॉग सभरवम य सहबागीताभा 
वन डढेरो योकथाभ तथा तनमरिण गरयनेछ  । 

3. गाउॉ ऩालरका अरतगयतका ऩुयातास्त्वक भहत्वका भि, भस्रदय, ऩाटी, ऩौवा, कुवा, 
ऩोखयी, चौतायी, ववश्राभ स्थरहरु य त्मसको भहत्वसॉग जोडडएका रुख ववरुवाहरुको 
सॊयऺण गयी मस्ता स्थानहरुभा वृऺ ायोऩण गने य सडकऩेटी ककनायाहरु एवभॊ ऩाकय , 
ववद्मारम, स्वास््म चौकी एवभॊ सावयजतनक स्थरहरुभा हरयमारी प्रवद्यधन कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ ।  

4. सफै प्रकायका बफकासका ऩूवायधाय तनभायण कामय जैबफक ववववधताभा असय नऩने गयी 
वातावयण भैिी फनाइने छ । सडक वयीऩयी ऩढहयो तनमरिणको राधग अस्म्रसो, 
तनगारो जस्ता फोटबफरुवा योऩी वातावयण सरतुरन कामभ गदै उत्ऩादन य 
आमआजयनभुरक फोटबफरुवा योऩण कामयराई प्राथलभकता ढदईनेछ ।  

5. पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन गनय प्रत्मेक टोरभा टोरस्तयीम सयसपाई व्मवस्थाऩन 
सलभतत गिन गयी सयसपाईको कामय अगाडड फढाइनेछ । गाउॉ ऩालरकाराई ऩूणय 
सयसपाईतपय  उरभुख गयाउॉ दै तनस्श्चत स्थानहरुभा सावयजतनक शौचारम तनभायण य 
सञ्चारनराई तनयरतयता ढदईनेछ । 

6. बफऩद ब्मफस्थाऩन कोषभा प्रमाप्त फजेटको व्मवस्था गयी कामयववधध अनुरुऩका  
ववऩद प्रततकामयका ऩूवयतमायी, खोज, उद्धाय, याहत य ऩुनयस्थाऩना गरयनेछ । योग 
ऩतछको उऩचाय य बफऩद ऩश्चात गरयने उद्धाय बरदा सचेतना य सावधानी राई फढी 
भहत्व ढदई सो अनुरुऩका कामयक्रभहरु गरयनेछ  । गाउॉ ऩालरकाको ववऩद व्मवस्थाऩन 
तमायी तथा प्रततकामय मोजना तनभायण गरयनेछ ।   

ङ)  सुशासन, सॊस्थागत ववकास तथा सेवाप्रवाह 
1) सॊस्थागत तथा सुशासन  
1.1. मस गाउॉ ऩालरकाफाट प्रवाह गरयने  सेवाराई लभतव्ममी, प्रबावकायी, उत्तयदामी, 

ऩायदशॉ य नततजाभुखी तुल्माउनको राधग आवश्मक सॊयचनागत य सॊस्थागत 
व्मवस्थाराई जनभुखी तुल्माउदै नागयीकभैिी सेवा प्रवाहको वातावयण सजृना 
गरयनेछ  ।  



1.2. कामययत कभयचायीहरुको कामय प्रकक्रमाराई वैऻातनक ढॊगरे व्मवस्थाऩन गनय प्रभुख 
प्रशासकीम अधधकृत एवभॊ सफै कभयचायीहरु फीच कामयसम्ऩादन कयायको सम्झौता 
गयी सेवा प्रवाहराई थऩ प्रबावकायी एवभॊ नततजाभुरक फनाइने छ । साथै 
कभयचायीको भनोफर उच्च याख्न कभयचायीको ऺभता अलबवदृ्धध, ऩुयस्काय, सम्भान 
य प्रोत्साहन सभेतको व्मवस्था लभराइने छ । “Right man in Right place” 
को   नीतत अवरम्फन गरयनेछ  ।  

1.3. गाउॉ ऩालरकाको सॊस्थागत ऺभता वदृ्धधका राधग ऩूवायधाय ववकास तथा अलबरेख 
प्रणारीराई व्मवस्स्थत गदै प्रववधधभैिी फनाईनेछ ।  

1.4. गाउॉ ऩालरका य सो अरतगयतका तनकामहरुफाट प्रवाह गरयने सम्ऩूणय सेवा प्रवाहराई 
ववद्मुतीम भाध्मभद्धाया सञ्चारन गरयनेछ  य सो का राधग आवश्मक ऩने 
Software खरयद गयी प्रमोगभा ल्माईनेछ ।  

1.5. गाउॉऩालरकाको ऩञ्चफवषयम आवधधक मोजना य फजेट फीच तादात्म्मता लभराई 
भध्मकालरन खचय सॊयचनाराई व्मवस्स्थत गरयनेछ  । गाउॉ ऩालरका केरर तथा 
सफै वडा कामायरमहरुभा डडस्जटर नागरयक वडाऩि तथा ऺततऩूतत य सढहतको 
नागरयक वडाऩि कामभ गयी सेवाग्राही प्रतत उत्तयदामी सॊमरिको ववकास गदै 
रधगने छ ।  

1.6. गाउॉऩालरकालबि सञ्चालरत मोजना, कामयक्रभ तथा गाउॉ ऩालरका अरतगयतका 
बफषमगत तनकामहरुको काभ कायवाहीराई प्रबावकायी एवभॊ गुणस्तयीम 
तुल्माउनको राधग अनुगभन तथा भुल्माङ्कन कामयराई तनमलभत सॊमरिको 
रूऩभा  ववकास गरयनेछ ।  

1.7. मस गाउॉ ऩालरकाभा कानुनी शासनको प्रणारीराई स्थावऩत गनयको राधग स्थानीम 
तहराई प्रदत्त कानून तनभायण अधधकायलबि यही सङ्घीम य प्रदेशसॉगको 
तादात्म्मता अनुरुऩ आवश्मक कानून तथा कामयववधधहरु तनभायण गरयनेछ ।  

1.8. गाउॉ ऩालरकाका सेवाग्राहीहरुको सम्भान गदै नेऩार सयकायको सुशासन सम्फरधी 
“भ भ्रष्टचाय गटदयन, भ भ्रष्टचाय हुन टदन्न य जनताका रार्ग इभान्दाय बएय 



काभ गनेछु” बरने प्रततऻा सढहतको कामय सॊस्कृततको प्रवद्यधन गदै 
गाउॉ ऩालरकाफाट हुने सफै सेवाहरु तछटो, छरयतो य भ्रष्ट्टचाय यढहत तुल्माउदै 
भ्रष्ट्टचायभा शुरम सहनलशरता कामभ गरयनेछ ।  

1.9. गाउॉऩालरकावासी नागरयकहरुका फीचभा साभास्जक सदबाव य भेरलभराऩ कामभ 
गनय रमातमक सलभततभा ऩनय आएका बफफादहरुको तनष्ट्ऩऺ य प्रबावकायी तनरुऩण 
गनयका राधग रमातमक सलभततको शसस्क्तकयण सॉग सम्फस्रधत कक्रमाकराऩ 
सॊचारन गरयनेछ  । 

२) याजस्व  
2.1. नेऩारको सॊववधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोस्जभ स्थानीम 

तहराई प्राप्त याजश्व सम्फरधी अधधकायको प्रमोग गदै गाउॉ ऩालरकाराई आधथयक 
रूऩभा  सभदृ्ध एवभ ्आत्भतनबयय फनाउन याजश्वका सफै सॊबावना य ऺेिहरुको 
खोजी गदै प्रगततशीर य सभताभूरक ढॊगरे कयका दयहरु तनधाययण गरयनेछ  । 

2.2. गाउॉ ऩालरका लबि ढुङ्गा, धगट्टी, फारुवा, दहत्तय फहत्तय रगामतको बफक्री तथा 
तनकासी प्रणारीराई व्मवस्स्थत तुल्माउन सम्बाव्म सफै ऺेिहरुराई कयको 
दामयाभा ल्माइनेछ । साथै मस गाउॉ ऩालरका अरतगयत सञ्चालरत हाइरोऩावय 
कम्ऩनीहरुरे उऩमोग गने नदीजरम तथा अरम प्राकृततक स्रोत साभाग्रीहरुको 
उऩमोग गये फाऩतको कय गाउॉ ऩालरकाको आधथयक ऐनभा व्मवस्था बए 
फभोस्जभको दयभा असुरी गनयको राधग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

2.3. याजश्व प्रशासनको प्रबावकारयताको राधग आवश्मक कामयववधध, तनदेलशका य 
भाऩदण्ड फनाई रागू गरयनेछ  । आरतरयक तनमरिण प्रणारीराई थऩ सशक्त य 
प्रबावकायी फनाइनेछ । 

2.4. सफै ककलसभका ऩेशा व्मवसाम सञ्चारनको दताय, नववकयण गने कामयराई तछटो, 
छरयतो, सयर, ऩायदशॉ य कयदाता भैिी फनाइनेछ । 

2.5. कय सङ्करनराई थऩ प्रबावकायी फनाई प्रऺेऩण गयीएको याजश्व मथा सभमभा 
सङ्करन गनय वडा सलभततराई ऩरयचारन गरयनेछ । 

2.6. गाउॉ ऩालरकाफाट गने खचय प्रणारीराई व्मवस्स्थत गयी फेरुजु तथा ऩेश्कीराई 
तनरुत्साढहत गदै आधथयक ऩायदलशयता कामभ गरयनेछ । काभ सम्ऩरन बएऩतछ 



भाि बुक्तानी ढदने गयी ऩेश्की तनमरिण गने नीततराई तनयरतयता ढददै फेरुजु 
शुरम फनाउन आवश्मक व्मवस्था लभराइनेछ ।  
 

३) मुवा तथा खेरकुद  
3.1. ववकासका हयेक प्रकृमाहरुभा साभास्जक सदबाव य साभास्जक एकककयण अलबवदृ्धध 

गदै रुऩारतयणकायी बूलभकाभा मुवाशक्तीराई ऩरयचारन गरयनेछ। मुवाहरुको ऺभता 
ववकास य सशस्क्तकयणका साथ उत्ऩादनभूरक कामय य आमआजयनका कामयक्रभहरु 
सञ्चारन गरयनेछ । 

3.2. गाउॉ ऩालरका लबिका सफै वडाका मुवा क्रफ तथा मुवा सभूहहरुराई सॊस्थागत दताय 
प्रकृमाको दामयाभा सभेटी ऩालरका स्तयीम मुवा सञ्जार गिन गयी साभास्जक 
ऩरयचारन य ववकास तनभायणका कामयभा मुवाहरुको सहबाधगता अलबवदृ्धध गरयनेछ 
। 

3.3. प्रधानभरिी योजगाय कामयक्रभराई प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गयी गाउॉ ऩालरकाभा 
सूधचकृत बएका फेयोजगायहरुराई गाउॉ ऩालरकालबि सञ्चारन हुने आमोजना  तथा 
कामयक्रभहरुभा योजगाय उऩरब्ध गयाईनेछ । साथै मस गाउॉ ऩालरका अरतगयत यहेका 
ववलबरन ऻान, लसऩ, ऺभता, मोग्मता य अनुबव बएका व्मस्क्तहरुको वववयण 
अध्मावधधक गयी गाउॉ ऩालरकाभा योजगाय सेवा केरर स्थाऩना गयी तनजहरुराई 
ऻान, लसऩ ,ऺभता, मोग्मता य अनुबव अनुसायको योजगायी ढदराउनका राधग 
ववलबरन योजगायदाताहरुसॉग सभरवम गरयनेछ । 

3.4. सॊघ य प्रदेश सयकायको सभरवमभा गाउॉ ऩालरकालबि खेरकुदका ऩूवायधायहरु 
तनभायण, ववकास साथै स्तयोरनती गरयनेछ  य “एक वडा एक खेरभैदान” तनभायण 
गरयनेछ । वडास्तयीम गाउॉ ऩालरका अध्मऺकऩ बलरवर प्रततमोधगताराई तनयरतयता 
ढदइनेछ ।  

 
४) गै.स.स, तनजज ऺेत्रः 

4.1. मस गाउॉ ऩालरकालबि सञ्चारन बएका यास्ष्ट्रम तथा अरतयास्ष्ट्रम साभुदातमक 
एवभॊ गैय सयकायी सॊस्थाहरुसॉग साभास्जक ववकासभा साझेदायी गदै ती 



सॊस्थाहरुराई जवापदेही य भमायढदत फनाउन ऩायदलशय य व्मवस्स्थत रूऩभा  
ऩरयचारन गनय NGO डसे्क स्थाऩना गयी सफै कामयक्रभहरुराई गाउॉ ऩालरका 
भातहतभा ल्माईनेछ ।  

4.2. गाउॉ ऩालरका सॉग ववकास य जनसेवाभा साझेदायी गनय चाहने यास्ष्ट्रम, 
अरतयास्ष्ट्रम, गै.स.स. सॉगको सहकामयराई उच्च प्राथलभकता ढदई स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐनभा बएको व्मवस्था सभेतका आधायभा ववकासका 
गततववधधभा गै.स.स. सॉग सहकामय गरयनेछ ।  

4.3. ववकासभा सावयजतनक तनस्ज साझेदायी नीततराई वास्तववक कामयनीततभा ऩरयणत 
गरयनेछ, ववकास तनभायणभा जनसहबाधगता य तनस्ज ऺेिको बूलभका सभेत 
स्थावऩत गदै रधगनेछ ।  

 
 
गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु, 

8. मी नीतत तथा कामयक्रभको कामायरवनमफाट ″सभुन्नत दधुऩोखयी , सुखी 
दधुऩोखयीवासी″ को गरतव्मभा ऩुग्नको राधग हाम्रो सयकायका प्रत्मेक कामयहरुको 
केररववरदभुा आभ नागरयक हुनेछन । सफैराई सभान अवसय, सभान अधधकाय, 
उवत्तकै सुयऺा, उवत्तकै सम्भानको प्रत्माबूतत गरयनेछ ।  

9. अरत्मभा, प्रस्तुत नीतत तथा कामयक्रभ प्रबावकायी कामायरवमनको राधग सम्वद्ध 
सफै ऩऺहरुफाट सदाझै सहमोग, सुझावहरुको अऩेऺा सढहत हाढदयक कृतऻता प्रकट 
गदै गरयभाभम मस गाउॉसबाफाट यचनात्भक सुझावको अऩेऺासढहत ववदा हुरछु । 
 
धरमवाद ! 
छुवऩभामा गुरुङ 
गाउॉऩालरका अध्मऺ 

 

 


