
गौभखुी गाउॉऩालरका अध्मऺ श्री लफष्ण ुकुभाय लगयी ज्मरेु सातौँ गाउॉसबा सभऺ 
प्रस्ततु गनु ुबएको 

आलथकु फर् ु२०७७/७८ को फार्र्कु नीलत तथा कामकु्रभ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७७ आर्ाढ १० गते 

लरवासे, प्मठुान 

 



गाउॉसबाका सदस्महरु,  

अन्म दर्कु ददघाभुा यहनबुएका र्वशर्ष्ट व्मशिहरु, 

 मस गरयभाभम सबासभऺ मस गाउॉऩालरकाको आ.व. २०७७/७८ को फार्र्कु नीलत तथा कामकु्रभ प्रस्ततु 
गदैगदाु कोयोना बाइसयको र्वश्वव्माऩी भहाभायीरे गदाु देर् य सभदुामरे फेहोनु ु ऩयेको असहज ऩरयशस्थलतभा 
साभाशजक, आलथकु तथा जीवन यऺाको सभस्मारे ऩायेको प्रबावको अनबुव गदाु गशभबय बएको छु। साथै मस 
कोयोना बाइयसको सॊक्रभणफाट ज्मान गभुाएकाहरु प्रलत हाददुक श्रद्धान्जरी अऩणु गदै सॊक्रलभत बएकाहरुको 
शर्घ्र स्वास््म राबको काभना गदुछु। 

 साथै मस भहाभायीको योकथाभ य लनमन्रणको रागी गरयएको फन्दाफन्दीको वेरा गयीएको बौलतक दरुयको 
ऩारना गयी फन्दाफन्दीको फेरा अनरु्ाशर्त बइ धैमतासर्हत साथ देखाएकोभा आभसभदुाम प्रलत आबाय व्मि 
गन ुचाहान्छु।सॉगै मस योकथाभ य लनमनरणभा अग्रभोचाुभा खर्टने स्वास््मकलभ,ु सयुऺाकभॉ, तथा व्वस्थाऩनभा 
खट्ने कभचुायी रगाएत सवैराइ हाददुक धन्मफाद ददन चाहान्छु।य मसै प्रकायका साथ सहमोग य अनरु्ासन 
अऩेऺा सभेत याख्दछु । मस्तै धैमतुा, एक्मफद्धता, सहकाम ुय अनरु्ासनरे ऩकै्क मो भहाभायीफाट रड्न थऩ फर 
ऩगु्नेछ बन्न ेआर्ा लरएको छु। 

 साथै मस ऺणभा भ सॊघीम रोकताशन्रक गणतन्रसभभको याजनैलतक आन्दोरनभा याष्ड य जनताको र्हतको रालग 
आफ्नो अभूल्म जीवन अऩणु गनुहुनेु सभऩणु ु ऻात अऻात र्र्हदहरु प्रलत उच्च सभभानको साथ बावऩणु ु
श्रद्धान्जरी अऩणु गदुछु। घाइते मोद्धाहरु य वेऩत्ता नागरयकहरु प्रलत उच्च सभभान प्रकट गदुछु। 

 सावबुौभसत्ता सभऩन्न नेऩारी जनतारे रोकताशन्रक र्वलधफाट लनवाुशचत गयेका स्थानीम तहका जतप्रलतलनलधहरुको 
सभभान य गरयभा प्रलत मस गाउॉऩालरका सचेत छ। नेऩारको सॊर्वधानरे तीन तहको सयकायको प्रफन्ध 
गयेअनरुुऩ सॊवैधालनक अलधकाय य कतवु्मको ऩारना गने य गयाउने कुयाभा मस गाउॉऩालरकाको सयकाय सजग 
छ। स्थानीम सयकाय रोकतन्रका आधायबतू भलु्मभान्मता, फहरुफादी खरुा सभाज, भानव अलधकाय, स्वतन्र 
न्मामऩालरका, प्रसे स्वतन्रता य र्वलधको र्ासन प्रलत ऩणु ुप्रलतवद्ध छ। रोकतन्रराई साभाशजक जीवन ऩद्धलतको 
रुऩभा स्थार्ऩत गने कुयाभा स्थानीम सयकाय हयऩर प्रमत्नर्ीर छ। 

 गौभखुी गाउॉऩालरकाको बौगोलरक, साभाशजक, आलथकु, तथा साॉस्कृलतक र्वर्वधताराई आत्भसात गदै स्थानीम 
सयकाय सन्तलुरत य सभन्मामीक र्वकासको फाटोभा अशघ फढ्न दृढ छ। मस गाउॉऩालरकाको सभरृ्द्ध बन्ननैु 
याष्डको सभरृ्द्ध हो बन्ने भान्मताका आधायभा स्थानीम सयकाय सरु्ासन, र्वकास य सभरृ्द्धको फाटोभा अशघ 
फढीयहेको छ। भालरक होइनौँ, सेवक हौँ बन्न ेभान्मताभा आधारयत जनउत्तयदामी सयकाय, बष्डचायभिु र्ासन 
ऩद्धलत, ऩायदर्ॉ, भेहनती य सहमोगी प्रर्ासन मन्रफाटनै सभरृ्द्ध हालसर गन ुसर्कन्छ बन्ने भान्मताराई गौभखुी 
गाउॉऩालरकारे आफ्नो भागदुर्नुको रुऩभा ग्रहण गयेको छ। 

 

सबाका सदस्महरु, 

अन्म सफै भहानबुावहरु, 

 अफ भ आलथकु फर् ु२०७६/७७ भा अशघ फढाइएका लनलत तथा कामकु्रभको सलभऺा सॊऺेऩभा चचाु गदुछु। 

 मस गाउॉऩालरकाको गत आलथकु फर्कुो प्रभखु कामकु्रभ खयको छाना र्वस्तार्ऩत कामकु्रभ अन्तगतु खयको 
छाना हनेु र्वऩन्न ऩरयवायको रालग जस्ताऩाता र्वतयण गने कामकु्रभ लथमो। मस कामकु्रभभा गत आ. व. भा 
१४६० घयऩरयवायरे आफ्नो घयको छाना जस्ताऩातारे छाइसकेका छन।् मसै कामकु्रभको लनयन्तयता स्वरुऩ 
मस वर् ु११६ घय ऩरयवायराइ जस्ता ऩाता र्वतयण गरयएको छ। मसभा जभभा ५० राख फजेट खच ुबएको 
छ। जसरे कुर १५७६ जना घयऩरयवाय मसफाट राबाशन्वत बएका छन। मसफाट गरयफ जनताको आवसभा 
सधुाय बई गणुस्तयीम जीवनमाऩनभा सहमोग ऩगेुको छ य अझ भहत्वऩणु ुकुया त उनीहरुको साभाशजक हैलसमत 
भाथी उठेको छ।मस कामकु्रभ कामाुन्वमन गन ुहारसभभ कुर रु ५ कयोड ८८ राख फजेट खच ुबएको छ। 

 



 चार ुआलथकु फर्भुा वडा नॊ ३ यजवायाभा ४० राखको वडा कामाुरम बवनको लनभाुण सभऩन्न सॉगै ७ वटा 
वडाभा वडा बवन लनभाुण काम ु सभऩन्न गरयएको छ। साथै शजल्रा सभन्वम सलभलत प्मूठानसॉगको रागत 
साझेदायीभा मसै आ.व. भा सवै वडाहरुको थऩ भभतु सधुाय तथा व्मवस्थाऩनको काभ सभऩन्न बएको छ। 
जसभा शजल्रा सभन्वम सलभलत प्मूठानफाट ५० राख य गाउॉऩालरकाफाट ८३ राख २५ हजाय वजेट खच ु
बएको छ। मससॉगै गाउॉऩालरकाका सवै वडा कामाुरम व्मवशस्थत सरु्वधासभऩन्न बवनभा सॊचारन बइयहेका 
छन।्  

 गाउॉऩालरकाको केन्र लरवासेभा लनभाुण हनेु सबाहर १९८ सहबागी अट्ने कशन्क्रट रै्रीको सरु्वधा सभऩन्न 
बइसकेको छ। ब ुॉइतराराई सबाहरको रुऩभा प्रमोग गयी भालथल्रो तरा थऩेय गाउॉ कामऩुालरकाको कामाुरम 
सॊचारन गने गयी मसको लनभाुण गरयएको छ। मसको लनभाुणभा रु २ कयोड १२ राख खच ुगरयएको छ। 

 र्वद्यारमको बौलतक ऩवुाुधायतपु फार सधुाय प्रा.र्व. अखाुभा २ कोठे, याताभाटा प्रा.र्व अखाुभा ३ कोठे , समऩलर 
प्रा र्व अखाुभा ३ कोठे, खया भार्वभा ३ कोठे ऩदक्क , जनशजवन प्रा.र्व ऩजुाभा २ कोठे, बभेुकाथान प्रा.र्व 
नारयकोटभा २ कोठे ऩदक्क, बान ुप्रार्व खङु्गभा २ कोठे, जनसहमोगी आर्व खङु्गभा २ कोठे ऩक्की, गौभखुी भार्व ३ 
कोठे गयी जभभा ९ वटा र्वद्यारमका बवन लनभाुणको रालग एक कयोड चाय राख फजेटभा खच ुबइ सो लनभाुण 
काम ुसभऩन्न गरयएको छ। साथै सातवटा र्वद्यारमहरुभा रु २२ राख फजेटफाट भभतु सधुायका मोजना सभऩन्न 
गरयएको छ। मसफाट रै्शऺक र्क्रमाकराऩ सॊचारन गन ुसहमोग ऩगु्नकुा साथै रै्शऺक वातावयण सभेत सधुाय 
हनेुछ। साथै सर्त ुअनदुान तपु प्राप्त ६६ राख ४४ हजाय रुऩैँमा र्ऩलसएप अनदुानभा गाउॉऩालरकाको तपुफाट 
थऩ १९ राख खच ुबएको छ। साथै मस वर् ुगाउॉऩालरकाबरयका सभऩणु ु र्वद्यारमहरुभा कऺा ५ सभभका 
वारफालरकाहरुराइ ददवा खाजा कामकु्रभ याशखएको छ। मसफाट र्वद्यारमभा र्वद्याथॉको उऩशस्थलतभा सधुाय 
आएको प्रलतकृमा प्राप्त बएको छ ।  

 र्वकासको भरु आधाय फाटो हो।मसरे फस्त ुतथा सेवाको कायोफायभा सहजता ऩमुाुउनकुो साथै फस्तीहरुफीचको 
दयुी घटाउन सहमोग गदुछ।मस आलथकु फर्भुा ४ वटा ठुरा नमाॉ फाटो लनभाुण सभऩन्न गरयएको छ। प्रदेर् 
सयकायफाट कुर १ कयोड ५० राख सभऩयुक अनदुान य १ कयोड ५० राख गाउॉऩालरकाको अनदुान साथै 
२० प्रलतर्त रागत सहबालगताभा सभऩन्न गरयएको छ। नारयकोट वडा कामाुरम जोड्ने भोटयफाटो, गौभखुी 
जोड्ने भोटयफाटो य खङु्ग देखी तायेलबय हुॉदै नारयकोट जाने भोटयफाटो सभऩन्न रगाएत ४१ वटा फाटो भभतु 
तथा नमाॉ ट्रमाक लनभाुणको काम ुसभऩन्न गरयएको छ। मसरे मातामातको सरु्वधाभा थऩ टेवा ऩगेुको छ। 

 मस आवभा खानेऩानी तथा सयसपाइ तपु बौलतक ऩवुाुधाय भन्रारमको साझेदायीभा खानेऩानी तथा सयसपाइ 
स्वच्छता मोजना लनभाुणको चयणभा यहेको छ। जसअन्तगतु गाउॉऩालरकास्तयीम तथा वडाऩालरकास्तयीम 
खानेऩानी तथा सयसपाइ सभन्वम सलभलत गठन बइ वास सभफन्धी अलबभशुखकयण सभऩन्न गरयएको छ । 
सङ्गसॉगै वडास्तयभा प्रत्मेक वडाभा २/२ जनाका दयरे गणकहरु भापुत खानेऩानी तथा सयसपाइ सभफन्धी 
त्माॉक लरने काभ सभऩन्न गरयएको छ। मसऩलछ गाउॉऩालरकाको खानेऩानी तथा सयसपाइको मोजना तमाय बइ 
आगाभी वर्कुो रालग भागशुचर प्रदान गनेछ।  

 गाउॉऩालरकालबर सफै वडाभा बयऩदो ददगो तथा सरु्वधासभऩन्न सडक सञ्जार र्वस्तायको रालग गाउॉऩालरका लबर 
सडक गरुुमोजना लनभाुण काम ुसभऩन्न बइसकेको छ । जसरे गदाु आगाभी ददनहरुभा मोजना भाग गदाु सहज 
हनेुछ ।  

 गौभखुी गाउॉऩालरका वडा नॊ ४ शस्थत लरवासे ऩजुा सेवा केन्रसॉगै जोलडएको ऺेरभा ३ योऩनी जग्गा गौभखुी 
गाउॉऩालरकाको नाभभा प्राप्त बएको छ। मसैगयी गौभखुी गाउॉऩालरका वडा न ३ यजवायाभा करयव २ योऩनी 
जग्गा प्राप्त बएको छ। जसरे गदाु सावजुलनक सभऩशत्तभा वरृ्द्ध बइ बर्वष्मभा फन्ने सॊयचना लनभाुणका रालग 
सहज हनेुछ।  



 गौभखुी गाउॉऩालरकाको गहना ऐलतहालसक धालभकु लतथसु्थर गौभखुीको प्रचाय -प्रसाय गयी ऩमटुन प्रवदु्धन गन ु
एवभ भ्रभण वर् ु२०२० सपर ऩाने मोजनाका साथ  गौभखुी गाउॉऩालरकास्तयीम ऩमटुन प्रवधनु सलभलत गठन 
बएको लथमो। जसरे प्मठुान शजल्राकै भ्रभण वर् ु२०२० र्बुायभब कामकु्रभ गौभखुीभा भाघ १ गते सभऩन्न 
गयेको छ।जसफाट गौभखुी गाउॉऩालरकाभा याजश्वको रुऩभा एक राख ४० हजाय आभदानी बएको छ।मस 
कामकु्रभरे थऩ आन्तरयक तथा फाह्य ऩमटुक लबत्र्माउनभा  भहत्वऩणु ुसहमोग गयेको छ।मसैराइ भध्मनजय 
गदै गौभखुी ऩदभाग ु लनभाुण एवभ येलरङ्ग रगाउने काम ुसभऩन्न गरयएको छ। जसको रागत रु १२ राख 
यहेको छ।  

 स्वास््म ऺेरभा गाउॉऩालरकाका ठुराचौय अखाु, ढाॉडखानी यजवाया, फाशग्रवाङ्ग य खराचौय ऩजुाभा गयी ४ वटा 
साभदुामीक स्वास््म केन्र स्थाऩना गयी स्वास््म सेवाको ऩहुॉचभा वरृ्द्ध गरयएको छ। जसभा ४ जना अ हे व 
एवभ ४ जना अनभीरे स्वास््म सेवा साारन गरययहेका छन ्। साथै अखाुभा आधायबतु स्वास््म सेवा केन्र 
स्थाऩना गरयएको छ । प्रदेर् सयकायको र्वरे्र् अनदुान अन्तगतु ऩजुा खङु्ग य नारयकोटभा गाउॉघय शक्रलनकको 
बौलतक ऩवुाुधाय लनभाुणको रालग १५ राख फयाफय यकभ र्वलनमोशजत बइ कामाुन्वमनको प्रकृमाभा सभऩन्न 
गरयएको छ। र्रुुभा ऩजुा स्वास््म चौर्कभा लनयन्तय अन्तयारभा शचर्कत्सर्कम सेवा प्रदान गने काम ु प्रायभब 
गरयए सॉगै हार उि सेवाराइ ऩूणकुालरन रुऩभा लनयन्तयता ददनको रागी एभर्वर्वएस शचर्कत्सकराइ 
व्मवस्थाऩन गरयएको छ। मसफाट लनमलभत सेवा प्रदान हनुकुा साथै भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोलबड १९ 
योगको उऩचायभा सभेत सहमोग हनेुछ। 

 प्रधानभन्री योजगाय कामकु्रभ अन्तगतु फेयोजगायहरुको त्माङ्क सॊकरन गने य ७६५ जनाको अनराइन प्रर्वष्टी 
गने काभ सभऩन्न बएको छ। ५९ वटा कुर आमोजना केन्रभा ऩठाइएकोभा हारसभभ ५७ वटा मोजना छनौट 
बएका भध्मे ७ वटा वडाभा १७ वटा मोजना सॊचारन गरयएको छ। मसफाट ७६५ जनाराइ ६ ददनको 
योजगाय सजृना गरयएको छ।मसभा २१ राख यकभ खच ुबएको छ। 

 मस वर् ुऩशञ्जकयणराइ व्मवशस्थत गन ुसेवा केन्र स्थाऩना बइ ३ जना कभचुायीहरु छनौट बइ काम ुसॊचारन 
बएको अवस्था छ। मसरे ऩशञ्जकयण सभफन्धी प्रकृमाराइ सयर य सवु्मवशस्थत फनाएको छ। मस चार ुआ.व. 
भा नमाॉ थऩ सॉख्मा १७६ यहेका छन बने ६७८ को रगत कट्टा गने काभ बएको छ।  

 गाउॉऩालरकाको कृर्र् तथा ऩर् ुसेवा ऺरेभा कृर्र् सभहु भापुत प्रत्मेक वडाभा १४० जना कृर्कराइ ८ हपे्त 
कुखयुाको चल्रा तथा दाना र्वतयण गरयएको छ। प्रत्मेक वडाभा एक ददने कुखयुा ऩारन सभफन्धी तालरभ 
साारन गरयएको छ। गौभखुी गाऩा वडा नॊ ३, ६ भा ऩर् ु स्वास््म शर्र्वय साारन गरयएको छ ।नश्ल 
सधुायको रालग उन्नत जातको फोका ७ वटा वडाभा र्वतयण गरयएको छ।  

 सात वटै वडाभा ४२ जना कृर्कराइ प्राष्टीक टनेर तथा थोऩा लसचाइ सेट, २५०० जनाराइ कागती य 
सनु्तराको र्वरुवा, भागभा आधारयत स्वयोजगाय कामकु्रभ अन्तगतु ४० जना कृर्कराइ अनदुान प्रदान गरयएको 
छ।आकशष्भक फारी सॊयऺण कोर् भापुत ११०० जना कृर्कराइ भकैको र्वउ र्वतयण गरयएको छ।७५ 
प्रलतर्त अनदुानभा कृर्ी साभग्रीहरु र्वतयण गने प्रर्क्रमाभा यहेको छ।साथै भखु्मभन्री ग्रालभण र्वकास कामकु्रभ 
अन्तगतु ७ वटै वडाका उत्कृष्ट कृर्कराइ सभभान तथा कृर्ी साभग्री र्वतयण गरयएको छ। 

 मसैगयी गाउॉऩालरकारे ८ ददने न्मामीक सलभलत तथा भेरलभराऩकताुराइ भेरलभराऩ सभफन्धी आधायबतू तालरभ 
सभऩन्न गरयएको छ। मसैगयी मस आव भा कुर २१ वटा न्मामीक सलभलत भापुत र्ववाद लनरुऩण बएको छ। 
मस्तै अन्म वडाभा जभभा ४५ वटा र्ववाद भेरलभराऩकताु भापुत लनरुऩण बइसकेको छ। साथै गाउॉऩालरकाको 
याजऩर प्रकार्न गरयएको छ। 

 साथै र्वश्वबय पैलरएको कोयोना बाइयसको भहाभायीफाट नेऩार ऩलन अछुतो यहन सकेन। गत चैरदेखी र्रुु 
बएको फन्दाफन्दीरे हाम्रो गाउॉऩालरकाफाट प्रदान हनेु सेवा सरु्वधा य मोजना सॊचारनभा धेयै नै सभस्मा ऩायेको 
छ।मसको लनयन्तयता कर्हरेसभभ हो बन्न सर्कने अवस्था छैन।्तथाऩी मसै चनुौलतको साभना गदै आवश्मर्कम 



सेवा सॊचारन बइयहेको छ।कोयोना बाइयसको सॊक्रभणराइ योकथाभ तथा लनमन्रणको रालग आइसोरेसन 
सेन्टय एक वटा, क्वायेन्टाइन स्थर १३ वटा लनभाुण गरयएको छ। जसभा अर्हरेसभभ ८२ जना भर्हरा य 
६०४ जना ऩयुर् गयी जभभा ६८६ जनाराइ व्मवस्थाऩन गरयएको छ। आयलडर्ट ऩरयऺण 511 जना य 
र्ऩलसआय ऩरयऺण १२६ जनाको गरयएको छ। अर्हरेसभभ मस गाउॉऩालरकाभा ३ जनाको कोयोना सॊक्रभण ऩषु्टी 
बएको छ।  

 अर्हरेसभभको कोयोना सॊक्रभणको योकथाभ तथा लनमन्रणको रागी कुर ३० राख खच ुबएको छ। 

 

 
गाउॉसबाका सदस्महरु,  

सफै भहानबुावहरु, 
 अव भ आलथकु फर् ु२०७7/७8 को फार्र्कु नीलत तथा कामकु्रभ मस गरयभाभम सबा सभऺ प्रस्ततु गदुछु। 

 आवश्मकता, रागत, सभम, अऩेशऺत प्रलतपर तथा प्रबावको आधायभा आमोजना तथा कामकु्रभको फगॉकयण 
तथा प्राथलभकयण गयी सन्तलुरत रुऩभा स्रोतको ऩरयचारन गरयने छ। आमोजना य कामकु्रभको सॊख्माबन्दा 
गणुात्भक ऩऺभा जोड ददइनेछ। 

 साथै कोयोना बाइयसको भहाभायीरे गदाु देर्कै अथवु्मवस्थाभा सभेत प्रबाव ऩाने लनशित देशखयहेको अवस्थाभा 
गाउॉऩालरकारे मसफाट हनेु प्रबावराइ न्मूलनकयण गने खारका मोजना फनाइ कामाुन्वमनभा जोड ददइने छ। 
मसराइ भध्मनजय गरय आगाभी वर्कुो रागी छुटै्ट कोयोना र्वरे्र् कोर् छुट्याइने छ। साथै उऩचायभा 
सहजताको रागी शचर्कत्सर्कम सेवाको लनयन्तयता ददइनेछ। कामकु्रभ तथा मोजनाहरु योजगाय वरृ्द्ध गने 
खारका छनौट गरयनेछ।आन्तरयक उत्ऩादनराइ वदृ्धी गरय आत्भलनबयु तपु उन्भखुको रागी कृर्ी तथा ऩर् ु
ऩारन ऺरेभा थऩ जोड ददइने छ। 

 गाउॉऩालरकाको याजस्व स्रोत ऩरयचारनको सभबाव्मता अध्ममन गयी आन्तरयक स्रोत वरृ्द्धको रागी मोजनाफद्ध 
प्रमास गरयनेछ। आन्तरयक आभदानीको रेखाॊकन ऩद्धलतराई अनराइन फनाइनेछ।गाउॉऩालरका लबर सॊचालरत 
जनुसकैु प्रकायको व्मवसामराई गाउॉऩालरकाको कामाुरमभा दताु तथा नर्वकयणराई अलनवाम ुफनाइनेछ। 

 कृर्र्को आधलुनकयण, व्मवसामीकयण य माशन्रकयण गयी कृर्र्जन्म उद्योगभापुत र्वकासको आधाय तमाय 
गरयनेछ।कृर्क सभूह य सहकायीको गठनराई प्रोत्साहन गरयनेछ। कृर्र्भा माशन्रकयणको रागी कृर्र् उऩकयण 
खरयद गन ु७५ प्रलतर्त अनदुान उऩरब्ध गयाइनेछ। 

 स्थालनम तहको सॊबावनाको आधायभा कृर्ी उऩजहरु बण्डायणका रागी प्रदेर् शस्थत लनकामहरुको सभन्वमभा 
कोल्ड रुभ य कोल्ड च्माभवय लनभाुण तथा सॊचारनभा जोड ददइनेछ। 

 अनावश्मक खचभुा कटौती गयी आवश्मक मोजना तथा कामकु्रभभा फजेट लफलनमोजन गरयनेछ।कृर्ॉ प्रार्वलधक 
सेवा तथा उत्ऩादन साभग्रीहरुको उऩरब्धताभा जोड ददइनेछ। अनदुान ददने प्रर्क्रमाराइ थऩ र्वश्वर्लनम, 
प्रबावकायी य ऩहचुॉभा वरृ्द्ध हनेु गरय ऩरयष्कृत गरयनेछ। 

 कृर्ी तथा ऩर्जुन्म फस्तकुो उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वरृ्द्ध गन ुफारीहरुको फीउ प्रलतस्थाऩन तथा ऩर् ुनश्ल 
सधुायका कामकु्रभहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 कृर्ी य ऩर्ऩुारन ऺेरभा र्वऩदफाट हनुसक्ने ऺलतको न्मूलनकयण, उद्धाय तथा याहतका कामकु्रभ सॊचारन 
गरयनेछ।कृर्ी तथा ऩर्ऩुॊऺी कामकु्रभभा कृर्कको ऩहचुॉभा वदृ्धी गन ुसहशजकयण गरयनेछ। 

 गौभखुी गाउॉऩालरका लबरका ऐलतहालसक, धालभकु, ऩयुाताशत्वक एवभ ्ऩमटुकीम स्थरहरुको ऩर्हचान गयी योष्टय 
तमाय गरयनेछ।गौभखुीको र्वकासको रागी गरुुमोजना तमाय गरयनेछ।गौभखुीराई प्रदेर् सयकायफाट ऩमटुकीम 
ऺेर घोर्णा गयाउन र्वरे्र् ऩहर गरयनेछ।ऩमटुकीम ऩवुाुधायहरुको र्वकास गरयनेछ। 



 फनको फैऻालनक व्मवस्थाऩन य फहउुऩमोगको नीलत लरइनेछ। अलतक्रलभत फन ऺेर र्पताु,  डढेरो लनमन्रण य 
चोयी लनकासी लनमन्रणको रागी सभदुामसॉग सहकाम ुगरयनेछ। फनऺेरफाट उठ्ने याजस्वभा साभदुामीक फन 
उऩबोिा सभूहसॉग सहकाम ु गरयनेछ।जडीफटुी तथा सगुशन्धत वनस्ऩलतको सॊयऺण तथा सभशुचत उऩमोगराई 
प्रोत्साहान गरयनेछ। ब ूसॊयऺण गन ुखारी जग्गाहरुभा वृऺ ायोऩण गरयनेछ। 

 कृर्ी, फन तथा जरयफटुीभा आधारयत उद्योगहरुको र्वकासका रालग आवश्मक सहमोग गरयनेछ।आन्तरयक 
उत्ऩादनराइ प्रोत्साहन गन ुभेरा प्रदुर्नीभा उत्ऩादनको फजारयकयणभा जोड ददइनेछ। 

 प्रार्ष्टकजन्म ऩदाथकुो उऩमोगराई लनरुत्सार्हत गरयनेछ। ददगो र्वकासको भान्मता अनरुुऩ गाउॉऩालरकाफाट 
सॊचारन हनेु र्वकास मोजनाराई वातावयणभैरी फनाइनेछ। 

 मातामातको र्वकासरे गदाु फस्तीफाट र्वद्यारमसभभको दयुी छोटो बएको सन्दबभुा र्वद्यारमहरु भजयुको नीलत 
अफरभफन गरयनेछ।गौभखुी भाध्मलभक र्वद्यारम, ठूराफेसीराई नभूना र्वद्यारम फनाइनेछ।मसका रागी 
आवश्मक बौलतक ऩवुाुधाय, रै्शऺक साभाग्री,  तालरभ , र्वद्यारमको सॊस्थागत ऺभता अलबवरृ्द्ध, जनर्शि 
व्मवस्थाऩन य अनरु्ालसत रै्शऺक वातावयण लनभाुणको रागी र्वद्यारमसॉग सहकाम ुगरयनेछ। 

 मसऩालरका लबर सर्क्रम सफै याजनैलतक दर, सॊघ सॊस्था, अलबबावक,सभऩणु ुसयोकायवारा तथा फरु्द्धशजर्वहरुको 
बेरा फोराई कुनै ऩलन फहानाभा र्वद्यारमराई फन्द नगयाउने प्रलतफद्धता गयाउन ऩहर गरयनेछ। 

 आलथकु रुऩरे र्वऩन्न, र्ऩछलडएको जातजाती य सभदुामका फारफालरकाहरुराई र्वद्यारमसभभ ल्माउन य 
र्टकाउनको रागी छारवशृत्त प्रदान गरयनेछ।आलथकु अबावकै कायण कुनै ऩलन फारफालरका भाध्मलभक 
तहसभभको शर्ऺाफाट फशात हनेु अवस्थाराई ऩणुतु लनभुरु ऩारयनेछ। 

 भानव र्वकासको भरु आधाय शर्ऺा हो। साभदुामीक र्वद्यारमफाट प्रदान हनेु शर्ऺाको गणुस्तय अलबवरृ्द्ध गन ु
र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺ य सभफशन्धत र्वद्यारमका प्रध्मानध्माऩकराई र्वद्यारम सधुायको 
काममुोजना फनाउन रगाई कामसुभऩादन सभझौता गरयनेछ।साथै र्वध्मारमको व्मवस्थाऩकीम तथा प्रर्ासलनक 
सधुायको आवश्मक काम ु गरयनेछ। शर्ऺकहरुको शर्ऺण ऺभता अलबवरृ्द्ध गन ु तालरभ सॊचारन गरयनेछ। 
र्वद्यारमभा कामयुत शर्ऺकहरुको लनमलभत हाशजयी  य उऩशस्थलत, अनरु्ासन, काभ प्रलतको रगाव तथा इभानदारयता 
य शर्ऺाको गणुस्तय अलबवरृ्द्ध गन ुगयेको प्रमत्नको लनयन्तय अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गरय दण्ड य ऩयुस्कायको 
नीलत अफरभफन गरयनेछ। 

 प्रलत र्वद्याथॉ अनदुान य फार र्वकास शर्ऺक अनदुान कोटा राई आगाभी आलथकु फर्भुा ऩलन लनयन्तयता 
ददइनेछ।ऩयुा हनु फाॉकी यहेका र्वद्यारमका बौलतक सॊयचनाराई ऩयुा गरयनेछ।भाध्मलभक र्वद्यारमहरुभा फरै् बरय 
सेनेटयी प्माड उऩरब्ध हनेु व्मवस्था लभराइनेछ।र्वद्यारमभा र्कु्रफाय अलतरयि र्क्रमाकराऩ सॊचारनराई 
अलनवाम ुगरयनेछ। 

 कऺा ८ को गाउॉऩालरका स्तयीम ऩरयऺा सॊचारनभा बएका कभीकभजोयीफाट ऩाठलरई मसराई अत्मन्तै लनष्ऩऺ, 

भमाुददत, व्मवशस्थत य अनरु्ालसत फनाइनेछ। 

 बलरफर खेरको भाध्मभफाट मस गाउॉऩालरकाराई यार्ष्डम स्तयभा शचनाउन मसको प्रफधनुको रागी बलरफर 
खेरभैदान लनभाुण, खेर साभाग्री व्मवस्थाऩन, खेराडीराई प्रोत्साहान, लनमलभत प्रलतमोलगता सॊचारन रगामतका 
कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

 स्वास््म ऺेरको सधुाय एवभ ् र्वकासका रागी गाउॉऩालरकाभा यहेको स्वास््म र्ाखा साथै भातहातका सवै 
स्वास््म सॊस्थाहरु, गाउॉघय शक्रलनक, खोऩ शक्रलनक, भर्हरा स्वास््म स्वमॊ सेर्वका, स्वास््म आभा सभहु 
सवैको उशचत ऩरयचारन एवभ ् ऺभता र्वकास य सधुाय गदै गणुस्तरयम स्वास््म सेवा प्रत्माबतु गयाइ साथै 
र्वर्मगत कामकु्रभ एवॊ सॊघ सॊस्थाहरुको उशचत तादभमता कामभ याख्दै सहकाम ु एवभ ् सभन्वमभा वदृि गदै 
रलगने छ । 



 वार स्वास््म तथा भात ृ शर्स ु स्वास््म सेवाको लनयन्तयता गयी ऩणु ु गब ु जाॉच तथा ऩणु ु सॊस्थागत सतु्केयी 
अलबमानभा तथा उत्तय प्रसलुत सेवाराई र्वर्ेर् जोड गयी ऩणु ुसॊस्थागत सतु्केयी वडा तथा ऩालरका घोर्णा गदै 
रलगने छ। 

 आधायबतु स्वास््म रे्वा केन्र य आवश्मकता अनसुाय साभदुार्मक स्वास््म इकाइहरुभा सयुशऺत प्रसलुत सेवा 
र्वस्ताय गरयदै रलगने छ ।   

 आमूवेद स्वास््म सेवा कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 र्वद्यारम जाने नजाने र्कर्ोय र्कर्ोयीहरुको साथै प्रजनन ् उभेय सभहुका भर्हराहरुको मौन तथा प्रजनन ्
सधुायका रागी प्रथालभकताका साथ कामकु्रभ सन्चारन गरयने छ । 

 स्वच्छ तथा सयुशऺत र्ऩउने ऩानीको उऩरब्धताभा र्वर्रे् जोड गरयनेछ ।ऩणु ुसयसपाई तथा आलनवानी ऩरयवतनु 
तपु उन्भखु हनेु छ । 

 लन्र्लु्क अत्मावश्मक और्लध तथा स्वास््म जन्म औजाय उऩकयण बण्डायणको रागी ऩालरकाको आफ्नै 
भेलडकर स्टोय स्थाऩना गरय व्राहै भर्हना लन्र्लु्क अत्मावश्मक और्लधको उऩरब्धता सलुनशितता गरयने छ। 

 आगाभी आलथकु फर्हुरुभा मस गाउॉऩालरकाराई फारभैरी, अऩाङ्गभैरी, फारश्रभभिु, फारर्ववाहभिु, छुवाछुतभिु, 

ऩणु ुसाऺय, ऩणु ुसयसपाइमिु, घयेररु्हॊसाभिु ऩालरका घोर्णा गरयनेछ।मसको रागी गाउॉऩालरका स्तयीम, वडा 
स्तयीम य सभदुाम तथा फस्ती स्तयभा र्वलबन्न कामकु्रभहरु सॊचारन गरयनेछ।भददया लनमन्रण सभफन्धी 
कामरु्वलधको कडाईका साथ कामाुन्वमन गरयनेछ। भददयाको र्वर्क्र र्वतयण तथा सेवनराई लनमलभत अनगुभन 
गयी व्मवशस्थत गरयनेछ। 

 भर्हरा, अऩाङ्ग, दलरत, जनजाती, जेष्ठ नागरयक य आलथकु तथा साभाशजक रुऩरे र्ऩछलडएका वग ु सभदुामको 
जीवनमाऩनभा सधुाय ल्माउन सर्शिकयण, सीऩ र्वकास, आमआजनु तथा योजगायभूरक कामकु्रभ सॊचारन 
गरयनेछ।आयन, लसराई कटाई, डोको नाभरो फनु्न,े जोतबा,  कुटानी र्ऩसानी गने लभर जस्ता गाउॉघयभा 
अत्माआवश्मक ऩयभऩयागत ऩेर्ाराई आधलुनकयण, व्मवसामीकयण गयी सभभानजनक ऩेर्ा फनाउन प्रोत्साहान 
गरयनेछ। 

 जेष्ठ नागरयकहरुराई रशऺत गयी प्रत्मेक वडाभा ददवा सेवा केन्र स्थाऩना गरयनेछ।ददवा सेवा केन्रभा जेष्ठ 
नागरयकहरुराई फशत्त काट्न रगाउने, टऩयी खटु्ने, डोको नाभरो फनु्न,े भढुा फनाउने, अचाय फनाउने जस्ता 
आमआजनुभूरक कामभुा रगाइनेछ। 

 गाउॉऩालरकाको सडक गरुुमोजना अनरुुऩ मातामातको सरु्वधासॉगै कृर्ी, ऩमटुन प्रवद्धनु तथा आन्तरयक आमभा 
टेवा ऩमुाुउने खारका सडकको ददगो व्मवस्थाऩनभा जोड ददइनेछ।सार्वकका सडकहरु आवश्मक वलगकुयण 
गरय भभतु सॊहाय, स्तयोन्नती ऩनुलुनभाुणको लनलत लरइनेछ। 

 गाउॉऩालरकाभा यहेका ऩयुाना फाटोहरुको भभतु सॊहाय गन ुऩालरकारे आफ्नै भेशर्नको व्मवस्था गनेछ। 

 बौगोलरक रुऩभा र्वकट फस्तीका सभदुाम राबाशन्वत हनेु गरय झोरङे्ग ऩरुहरुको रागत सॊकरन गरय प्रार्वलधक 
सॊबाव्मता य प्राथलभकताको आधायभा भखु्म फाटोहरुभा ऩरु लनभाुण तथा भभतु सॊहाय गने लनलत लरइनेछ। 

 प्रदेर् सयकायको सहमोगभा लनभाुणालधन खानेऩानी, सयसपाइ तथा स्वच्छता मोजना तमाय गरयने छ। सोही 
मोजना अनसुाय एक घय एक धाया को लनलतराइ अवरभवन गदै वडाहरुभा खानेऩानीका मोजना सॊचारन गरयने 
छ।साथै ऩूण ुसयसपाइ अलबमान सॊचारन गरय गाउॉऩालरकाराइ ऩूण ुसयसपाइ गाउॉऩालरका घोर्णा गने तपु 
अग्रसय गयाइनेछ। 

 गाउॉऩालरकारे तीन फर्लुबर सफै जनताराई आधायबतू खानेऩानी य र्वद्यतु ऩमुाुउने अठोट लरएको छ। उि 
अठोट हालसर गन ु खानेऩानी सॊकल्ऩ काममुोजना एवभ ् र्वद्यतु सॊकल्ऩ काममुोजना तमायी गयी कामाुन्वमन 
गरयनेछ। 



 सयुशऺत माराराई प्राथलभकता ददई सडक सयुऺा अलडटको र्रुुवात गरयनेछ।गाउॉऩालरकालबरका 
भोटयफाटोहरुको सयुऺा जाॉच गरयनेछ।आगाभी आलथकु फर्देुखी र्वद्यारम तथा फजायभा हन ु लनर्ेलधत ऺेर 
घोर्णा गरयनेछ।गाउॉऩालरकालबरका मातामात व्मवसामीसॉग अन्तयर्क्रमा कामकु्रभ गयी सावजुलनक बाडा दय 
कामभ गरयनेछ।मातामात व्मवसामीरे अऩाङ्ग, जेष्ठ नागरयक, र्वद्याथॉ, भर्हराराई कानूनफभोशजभ उऩरब्ध 
गयाउनऩुने छुट तथा सरु्वधाका सभफन्धभा सयोकायवाराहरु फीच अन्तयर्क्रमा कामकु्रभ गयी छुट तथा सरु्वधा 
उऩरब्ध गयाउन मातामात ब्मवसामीराई सावजुलनक प्रलतफद्धता गयाइनेछ।सेवाग्राहीहरु वडा कामाुरमफाट 
गाउॉऩालरकाको केन्र आउन य केन्रफाट वडाका फस्तीभा जान नीशज फाइकवारा य गाडीवाराको सूची तमाय 
गयी सहलुरमत दयभा मातामात सरु्वधाको प्रफन्ध गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकालबर ऩने भरु सडक, भरु सडकफाट वडा कामाुरम, एउटा वडाफाट अको वडा ,भरु सडकफाट भखु्म 
फस्ती तथा भखु्म फस्तीफाट सहामक फस्ती जोड्ने फाटो नशजक बवन सॊयचना लनभाुण गदाु सडकको फीचबागफाट 
छोड्नऩुने जग्गाको भाऩदण्ड तोर्कनेछ। 

 र्वऩद् व्मवस्थाऩनराई प्राथलभकता ददनकुो साथै चट्याङ्ग प्रलतयोधी अलबमान सॊचारन गरयनेछ। फर्ाु तथा 
फाढीभाऩन मन्र जडान गरयनेछ।प्रत्मके वडाभा कभतीभा ३० जनाको र्वऩद् प्रलतकाम ुटोरी गठन गयी तालरभ 
ददइनेछ। प्रत्मेक वडाभा हेलरप्माड लनभाुण गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकाफाट लनभाुण गरयने सफै बवन सॊयचनाराई अऩाङ्गभैरी फनाइनेछ।स्थानीम लनभाुण साभाग्री प्रमोग गयी 
स्थानीम भौलरक करा, ऩयभऩया य सॊस्कृलत झल्काउने घयराई प्रोत्सार्हत गरयनेछ। गाउॉऩालरका अन्तगतु यहेका 
सयकायी बवन सॊयचनाको भभतु सभबाय य सधुायराई लनयन्तयता ददइनेछ। 

 गाउॉऩालरकाको लसॉचाई गरुुमोजना तमाय गयी लसॉचाई प्रवदु्धन गरयनेछ।ऩयुाना लसॉचाई सॊयचनाको लनमलभत भभतु 
सभबाय, ददगो व्मवस्थाऩन तथा उऩमोग गरयनेछ।ऩानीको भरु, ऩूयाना ऩोखयी य तारको सॊयऺण गरयनेछ।एक 
गाउॉ एक ऩोखयी लनभाुण कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

 मोजनाफद्ध नदी लनमन्रण तथा व्मवस्थाऩनको रालग गरुुमोजना तमाय गयी कामाुन्वमन गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकालबरको अथतुन्र, जनसॊख्मा, जग्गा जलभन तथा सभऩशत्त, रशऺत वग ुजाती तथा सभदुाम, प्राकृलतक स्रोत 
साधन रगामतको त्थाॊक सॊकरन तथा  प्रर्ोधन गयी उऩमोग गरयनेछ।त्थाङ्क सॊकरन य प्रर्ोधनभा सूचना 
प्रर्वलधको अलधकतभ उऩमोग गरयनेछ। 

 र्वलबन्न जातजालतहरुको ऩयभऩयागत ऩर्हयन य ऩोर्ाकको सॊयऺण य आधलुनकयण गदै सपा ऩर्हयन, हाम्रो ऩर्हचान 
कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

 सयुऺाराई भध्मनजय गदै ठूराफेसी फजाय, गाउॉऩालरकाको केन्र य वडा कामाुरमहरुभा CCTV जडान 
गरयनेछ।ठूराफेसी फजायको फाटोराई व्मवशस्थत गरयनेछ। 

 सफै वडाहरुभा इन्टयनेटको सरु्वधा ऩञु्माई आगाभी आलथकु फर्देुखी व्मशिगत घटना दतारुाई अनराईन 
फनाइनेछ। 

 उऩबोिा सलभलतको ऺभता र्वकास सभफन्धी तालरभ कामकु्रभ सॊचारन गयी उऩबोिा भापुत हनेु लनभाुण 
कामरुाई गणुस्तयीम, व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाइनेछ। उऩबोिा सलभलत य कामकु्रभ सॊचारनकतारुाई 
कागजातभा सहजीकयण गन ुप्रत्मेक वडाभा एक वा दईु जनाको दयरे कभतीभा १२ कऺा उत्तीण ुव्मशिराई 
तालरभ ददई सहजकताुको रुऩभा र्वकास गरयनेछ। 

 जनगनुासोराई सभफोदन गन ु"हेरो गौभखुी गाउॉऩालरका" कऺको स्थाऩना गरयनेछ। मस कऺभा जनतारे पोन, 
पेसफकु, र्टर्वटय, लरशखत लनवेदन तथा स्वमभ उऩशस्थत बई जनचासोको जनुसकैु र्वर्मभा गनुासो 
याख्नसक्नेछन।्जनगनुासो ७२ घण्टा लबर सभफोधन गरयनेछ। 

 न्मामीक सलभलतको ऺभता र्वकासको रागी कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ।न्मामीक इजरासको स्थाऩना 
गरयनेछ।प्रत्मेक वडाभा भेरलभराऩकताु लनमिु गरयनेछ। 



 ऩालरकालबरका सफै फस्तीहरुभा गणुस्तयीम टेलरपोन सेवा उऩरब्ध गयाउन सॊघ, प्रदेर् य नेऩार टेलरकभसॊग 
आवश्मक सभन्वम य सहकाम ुगरयनेछ।ऩालरकाका सफै फस्तीहरुभा इन्टयनेट सरु्वधा ऩञु्माउन आवश्मक ऩहर 
गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरका स्तयीम तालरभ केन्रको स्थाऩना गरयनेछ। मस भापुत जनप्रलतलनलध, कभचुायी, शर्ऺक तथा सफै 
गौभखुीफासी जनताराई ऺभता र्वकास, सीऩभूरक तथा जनचेतना अलबवरृ्द्धका तालरभ कामकु्रभहरु फरै्बयी 
सॊचारन गरयनेछ।  

 गौभखुी गाउॉऩालरकाका जनप्रलतलनलध, कभचुायी, उऩबोिा सलभलतका ऩदालधकायी, शर्ऺक तथा सयकायी  कोर्को 
यकभ उऩमोग गने सफैभा सदाचारयता, इभान्दारयता, लभतव्ममीता, लनश्ऩऺता, कतवु्मलनष्ठता य ऩायदशर्तुा सॊस्काय य 
सॊस्कृलतको र्वकास गरयनेछ।कभचुायीराई काभप्रलत उत्प्ररेयत गन ुभौदरक तथा गैय भौदरक सरु्वधाहरु उऩरब्ध 
गयाइनेछ।सकायात्भक सोच र्वकासको रागी तालरभ सॊचारन गरयनेछ।बष्टचाय य अलनमलभतताराई कडाइका 
साथ लनगयानी य दशण्डत गरयनेछ। 

 प्रधानभन्री योजगाय कामकु्रभ अन्तगतु फेयोजगायहरुको त्माङ्क अध्मावलधक गने तथा वढी बन्दा वढी योजगाय 
सजृना गने खारका मोजनाहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 गौभखुी गाउॉऩालरकाको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गयी गाउॉऩालरकाको दयफन्दी सॊख्मा एर्कन 
गरयनेछ।स्थानीम सेवा सभफन्धी कानूनको तजुभुा गरयनेछ।कानून फभोशजभ प्रदेर् रोकसेवा आमोग भापुत 
कभचुायीको स्थामी ऩदऩलुत ुगरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकाको आन्तरयक सयुऺा व्मवस्थाभा सहमोगको रालग ऩालरका प्रहयीको व्मवस्था गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरकाको आवश्मक बौलतक सॊयचना लनभाुण गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरका अन्तगतु अनगुभन भलु्माङ्कन र्ाखाको स्थाऩना गयी गाउॉऩालरकाफाट सॊचारन हनेु र्वकास मोजना, 
गाउॉऩालरका अन्तगतुका कामाुरम, सॊघ सॊस्था, र्वद्यारमहरुको लनयन्तय प्रबावकायी अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी 
दण्ड य ऩयुस्कायको नीलत अफरभफन गरयनेछ। 

 मो नीलत तथा कामकु्रभ सभदृ्ध गौभखुी, खसुी गौभखुीफासी जनताको दीघकुारीन सोचभा आधारयत छ।मस लनलत 
तथा कामकु्रभ तजुभुाको लसरलसराभा आफ्नो अभूल्म सझुाव तथा सहमोग प्रदान गनुहुनेु सफै याजनैलतक दर, 

जनप्रलतलनलध, सभाजसेवी, फरु्द्धशजवी, ऩरकाय, सॊघ सॊस्थाका प्रलतलनलध, शर्ऺक, कभचुायी रगामत सभऩणु ुगौभखुीफासी 
नागरयकहरु प्रलत हाददुक आबाय प्रकट गदुछु।मो नीलत तथा कामकु्रभको प्रबावकायी कामाुन्वमनको रालग 
स्थानीम सयकायको नेततृ्वभा सफै सयोकायवाराहरुको सर्क्रम सहमोग तथा सहबालगता यहने र्वश्वास सर्हत मो 
सभफोधन मर्हॉ अन्त्म गदुछु। 

धन्मवाद । 

जम गौभखुी । 


