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

आलथकु फष ु२०७8/७9 को फार्षकु नीलत तथा कामकु्रभ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७८ आषाढ १० गते 

लरवासे, प्मठुान 

 



गाउॉसबाका सदस्महरु,  

अन्म दशकु ददघाभुा यहनबुएका र्वशशष्ट व्मशिहरु, 

 मस गरयभाभम सबासभऺ मस गाउॉऩालरकाको आ.व. २०७8/७9 को फार्षकु नीलत तथा कामकु्रभ प्रस्ततु 
गदैगदाु कोयोना बाइसयको र्वश्वव्माऩी भहाभायीरे गदाु देश 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 शशघ्र स्वास््म राबको काभना गदुछु। 

 साथै मस भहाभायीको योकथाभ य लनमन्रणको रागी गरयएको फन्दाफन्दीको वेरा गयीएको बौलतक दरुयको 
ऩारना गयी फन्दाफन्दीको फेरा अनशुाशशत बइ धैमतासर्हत साथ देखाएकोभा आभसभदुाम प्रलत आबाय 
व्मि गन ुााहान्छु।सॉगै मस योकथाभ य लनमन्रणभा अमोरभोााुभा खर्टन ेस्वास््मकलभ,ु सयुऺाकभॉ, तथा 
व्वस्थाऩनभा खट्न े कभाुायी रगाएत सवैराइ हाददुक धन्मफाद ददन ााहान्छु।य मसै प्रकायका साथ 
सहमोग य अनशुासन अऩेऺा सभेत याख्दछु । मस्तै धैमतुा, एक्मफद्धता, सहकाम ुय अनशुासनरे ऩकै्क मो 
भहाभायीफाट रड्न थऩ फर ऩगु्नेछ बने्न आशा लरएको छु। 

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

 सावबुौभसत्ता सभऩन्न नेऩारी जनतारे रोकताशन्रक र्वलधफाट लनवाुशात गयेका स्थानीम तहका 
जतप्रलतलनलधहरुको सभभान य गरयभा प्रलत मस गाउॉऩालरका साेत 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 शासन प्रलत ऩणु ु प्रलतवद्ध छ। 
रोकतन्रराई साभाशजक जीवन ऩद्धलतको रुऩभा स्थार्ऩत गने कुयाभा स्थानीम सयकाय हयऩर प्रमत्नशीर 
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 बनु्ननै 
याष्डको सभरृ्द्ध हो बने्न भान्मताका आधायभा स्थानीम सयकाय सशुासन, र्वकास य सभरृ्द्धको फाटोभा अशघ 
फढीयहेको छ। भालरक होइनौँ, सेवक हौँ बने्न भान्मताभा आधारयत जनउत्तयदामी सयकाय, बष्डाायभिु 
शासन ऩद्धलत, ऩायदशॉ, भेहनती य सहमोगी प्रशासन मन्रफाटनै सभरृ्द्ध हालसर गन ु सर्कन्छ बने्न 
भान्मताराई गौभखुी गाउॉऩालरकारे आफ्नो भागदुशनुको रुऩभा मोरहण गयेको छ। 

 

सबाका सदस्महरु, 

अन्म सफै भहानबुावहरु, 

 अफ भ आलथकु फष ु २०७7/७8 भा अशघ फढाइएका लनलत तथा कामकु्रभको सलभऺा सॊऺेऩभा ाााु 
गदुछु। 

 मस गाउॉऩालरकाको प्रभखु कामकु्रभ खयको छाना र्वस्तार्ऩत कामकु्रभ अन्तगतु खयको छाना हनुे र्वऩन्न 
ऩरयवायको रालग जस्ताऩाता र्वतयण गने कामकु्रभ लनयन्तय ालरयहेको छ। गत आ.व. सभभभा १५७६ 
घयऩरयवायरे आफ्नो घयको छाना जस्ताऩातारे छाइसकेका छन।् मसै कामकु्रभको लनयन्तयता स्वरुऩ मस 
वष ु19 घय ऩरयवायराइ जस्ता ऩाता र्वतयण गरयएको छ। मसभा जभभा 10 राख फजेट खा ुबएको 



छ। जसरे हारसभभ कुर 1595 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। साथै गाउॉऩालरकाराई खयको छानाभिु गाउॉऩालरका 
घोषणा गरयनेछ। 

 गत आलथकु फषभुा ७ वटै वडाभा वडा बवन लनभाुण काम ुसभऩन्न गरयएकोभा ाार ुआवभा थऩ सधुाय तथा 
व्मवस्थाऩनको काभ सभऩन्न बएको छ। ३० राख वजेट खा ुगरयएको छ। मससॉगै गाउॉऩालरकाका सवै 
वडा कामारुम व्मवशस्थत सरु्वधासभऩन्न बवनभा सॊाारन बइयहेका छन।्  

 र्वद्यारमको बौलतक ऩवुाुधायतपु जनकल्माण आर्व, भहेन्र प्रार्व, देउयारी सनु्दय प्रार्व, याताभाटा प्रार्व, 
नेयाआर्व नेटा, जनज्मोती आर्व, बभेुकाथान प्रार्व, बान ुप्रार्व, बकुृर्ट भार्व, समऩरी प्रार्व, गौभखुी भार्व 
गयी 10 वटा र्वद्यारमका बवन लनभाुणको रालग एक कयोड २२ राख फजेटभा खा ुबइ सो लनभाुण काम ु
सभऩन्न गरयएको छ। मसफाट शैशऺक र्क्रमाकराऩ सॊाारन गन ुसहमोग ऩगु्नकुा साथै शैशऺक वातावयण 
सभेत सधुाय हनुेछ । साथै मस वष ु 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 
फस्तीहरुफीाको दयुी घटाउन सहमोग गदुछ।मस आलथकु फषभुा अखाुभा एउटा ठुरा नमाॉ फाटो लनभाुण 
सभऩन्न गरयएको छ। नमाॉ तथा भभतु गयी कुर ४५ वटा फाटो भभतु तथा नमाॉ ट्रमाक लनभाुणको काम ु
सभऩन्न गरयएको छ। मसरे मातामातको सरु्वधाभा थऩ टेवा ऩगेुको छ। 

 मसै आ.व.भा अखाुभा २ वटा खरखुोरा य सोखोरा झोरङ्गे ऩरु लनभाुण सभऩन्न गयीएको छ। जसभा प्रदेश 
सभऩयुक य गाउॉऩालरको गरय कुर १ कयोड खा ु गरयएको छ। जसरे अखाुभा वषाुमाभभा सभम 
आवतजावत गन ुधेयै सरु्वधा बएको छ। 

 मस आवभा खानेऩानी तथा सयसपाइ तपु बौलतक ऩवुाुधाय भन्रारमको साझेदायीभा खानेऩानी तथा 
सयसपाइ स्वच्छता मोजना लनभाुण सभऩन्न बएको छ। मसैको प्राथलभकताभा वडा नॊ. ७ भा नारयकोट 
सालरर्वसौना लरफ्ट खानेऩानी मोजना लनभाुण काम ुप्रायभब गरयएको छ। बने सवै वडाहरुभा साना ठुरा 
गरय कुर २१ वटा मोजना सभऩन्न गरयएको छ। मसभा कुर १ कयोड ८७ राख खा ुगरयएको छ। 

 मसै आवभा गौभखुी गाउॉऩालरका वडा नॊ. ४ ऩजुाभा दहकाफगय सालसवाङ्ग लतस्का गाउॉपाटा लसॊााइ मोजना  
य वडा नॊ. ५ खङु्गभा ओडायघाट ढाॉडलसया दशभयेु फाह्रभयेु हुॉदॊ अगया जडनखेत लसॊााइ मोजना गरय २ वटा 
ठुरा लसााइ मोजना लनभाुण सभऩन्न गरयएको छ। जसभा प्रदेश सभऩयुक य सॊघ सभऩयुक गरय कुर १ 
कयोड ८० राख रगानी गरयएको छ। बने थऩ ७ वटा साना ठुरा लसॊााइ लनभाुण मोजना सभऩन्न 
गरयएको छ।जसरे र्हउॉदे सभमभा लसॊााइ सरु्वधारे स्थालनम कृषी उऩजको उत्ऩादकत्वभा थऩ वरृ्द्ध 
गनेछ। 

 प्रधानभन्री योजगाय कामकु्रभ अन्तगतु फेयोजगायहरुको त्माङ्क सॊकरन गने य 1098 जनाको अनराइन 
प्रर्वष्टी गने काभ सभऩन्न बएको छ।बन ेसवै वडाभा कुर ३६ वटा मोजना सॊाारन गरयएको छ। मसफाट 
287 जनाराइ 100 ददनको योजगाय सजृना गरयएको छ।मसभा १ कयोड ४७ राख यकभ खा ुबएको 
छ। 

 मस आ.व.भा गाउॉऩालरकाको ऩश ुसेवा ऺरे अन्तगतु ७ वटै वडाभा २० जना कृषकराई १० हजायका 
दयरे बकायो सधुायभा सहमोग गयीएको छ। फाख्राको खोय सधुायको रालग ३७ जना कृषकराई २० 



हजायका दयरे रगानी गरयएको छ। ऩयशजर्व लनमन्रण कामकु्रभ अन्तगतु ७ वटै वडाभा २५ जनाका 
दयरे सभहु गठन गरय ऩरयाारन तथा व्मवस्थाऩन गरयएको छ। अखाु, ऩजुा, खङु्ग य लरवाङ्गभा गरय  
१५०० ऩश ुाौऩामाहरुराई खोऩ सॊाारन गरयएको छ। कृषकसॉग प्रार्वलधक कामकु्रभ भापुत वडास्तयभा 
कृषक अलबभखुीकयण तथा ऩश ुऔषधी र्वतयण सवै वडाभा सॊाारन गरयएको छ। 

 गाउॉऩालरकाको कृषी कामकु्रभ अन्तगतु ७ वटा वडाभा कृषी स्वयोजगाय वृर्द्ध गनकुो रालग १७ वटा 
व्मवसार्मक पभहुरु छनोट गयी कामकु्रभ सॊाारन तथा व्मवस्थाऩन गरयएको छ। ४२ जना कृषकराई 
प्रार्ष्टक टनेर, ६५ कृषकराई भसरा वारीको र्वउ, ४२ जना कृषकराई थोऩा लसॊााई प्रर्वलध सेट 
र्वतयण गरयएको छ।आकशष्भक फालर सॊयऺण कोषफाट ३ जना कृषकराइ सहमोग गरयएको तथा एक 
वडा एक कृषी कामकु्रभ अन्तगतु सरह र्कयारे नोक्सान गयेको ऺलतऩतुॉ ७१५ जना कृषकराई र्वतयण 
गरयएको छ।  

 त्मसै गरय कोलबड प्रबार्वत बई गाउॉ पकेका कृषकराई उत्ऩादन साभमोरीभा अनदुान कामकु्रभफाट ७ वटै 
वडाभा ८७ जना कृषकराई २० हजायका दयरे कृषी अनदुान प्रदान गरयएको छ। कृषकहरुराई ७५ 
प्रलतशत अनदुानभा कृषी औजाय कामकु्रभफाट २१ वटा लभर, ७ वटा लभलनटेरय, २१ वटा फादय धऩाउन े
भेशशन, ३ वटा थ्रसेय, ५६ वटा टनरे, ७ वटा कोदो थ्रसेय र्वतयण गरयएको छ।   

 प्रदेश सयकायसॉगको साझेदायी अन्तगतु ५० प्रलतशत अनदुानभा ४५ जना कृषकराई कुर १७ राख ५० 
हजाय फयाफयको साना कृषी साभमोरी र्वतयण गरयएको छ। 

 अखाुभा अरैाी खेतीको सहमोगको रालग ८० जना कृषकराई 10 राख फयावयफो अनदुान र्वतयण 
गरयएको छ। 

 ऩशिकयण अन्तगतु गाउॉऩालरकाबय मस आ.व.भा कुर १०४८ व्मशिगत घटना दताु बएका छन। 
साभाशजक सयुऺा बत्ताको रालग नमाॉ थर्ऩएका कुर ५९४ जना यहेका एभआईएस प्रणारीभा रगत कट्टा 
गरयएका ४४७ जना यहेका छन।  

 सवै वडाहरुभा व्मशिगत घटना दताु शशर्वय सॊाारन गरय कुर ८४३ जनाको घटना दताु गरयएको छ। 
मसै आ.व. देशख फैंक भापुत साभाशजक सयुऺा र्वतयण गरयएको छ बन े हस्तलरशखत दताु बएका कुर 
26314 घटनाराई लडशजटाइजेशन गरयएको छ।  

 भर्हरा तथा फारवालरकातपु ३५ जना क वगकुा अऩाङ्गहरुराई र्पल्टय र्वतयण, आभा सभहुहरुराई ७ 
वटा फेसाय र्ऩसानी लभर तथा ग वगकुा 121 जना अऩाङ्गहरुराई रोकर कुखयुा र्वतयण गरयएको छ । 
साथै र्वलबन्न साेतनाभरुक कामकु्रभहरु सॊाारन गरयएका छन।् 

 मसैगयी गाउॉऩालरकाको न्मामीक सलभलत तथा भेरलभराऩकताुराइ भेरलभराऩ सभफन्धी ऩनुताुजगी तालरभ य 
भरुकी देवानी सॊर्हता अनशुशऺण तालरभ सभऩन्न गरयएको छ। मसैगयी मस आ.व. भा कुर ३७ वटा 
न्मामीक सलभलत भापुत र्ववाद लनरुऩण गरयएको छ। मस्तै वडाहरुभा जभभा 278 वटा र्ववाद 
भेरलभराऩकताु भापुत लनरुऩण गरयएको छ। साथै गाउॉऩालरकाको याजऩर प्रकाशन गरयएको छ। 

 स्वास््म ऺेरभा गाउॉऩालरकाका यजवाया रालभवगय य खङु्ग खारभा गयी २ वटा साभदुामीक स्वास््म केन्र 
स्थाऩना गयी स्वास््म सेवाको ऩहुॉाभा वृर्द्ध गरयएको छ। जसभा २ जना अनभीरे स्वास््म सेवा सञ्चारन 
गरययहेका छन ्।  

 ऩजुा स्वास््म ाौर्कभा लनयन्तय शार्कत्सर्कम सेवा प्रदान गने कामकुो लनयन्तयता ददनको रागी एभर्वर्वएस 
शार्कत्सकराइ व्मवस्थाऩन गरयएको छ। मसफाट लनमलभत सेवा प्रदान हनुकुा साथै भहाभायीको रुऩभा 



पैलरएको कोलबड १९ योगको उऩाायभा सभेत सहमोग हनुेछ। साथै कोलबड आइसोरेसन अस्ऩत्तार 
लनमलभत रुऩभा सॊाारनभा यहेको छ। 

 गाउॉऩालरकास्तरयम अस्ऩत्तार लनभाुणको रालग ठेक्का प्रर्क्रमा अगाडी वढाइएको छ। मस अस्ऩत्तारको रालग 
करयव १८ कयोड रगालन गरयने छ। साथै अखाु य ऩजुा खरााौय, भष्टाथान, फाशग्रफाङ्गभा ४ वटा 
साभदुार्मक स्वास््म इकाइको बवन लनभाुण सभऩन्न गरयएको छ। जसभा 46 राख ५० हजाय यकभ 
रगानी गरयएको छ।जसफाट स्वास््म सेवा प्रवाहभा थऩ सहजता ऩगु्नछे। 

 जेष्ठ नागरयक आखा शस्क्रलनङ्ग तथा लनशलु्क भोलतर्वन्द ुअऩयेशन 104 जनाराई गरयएको छ। लनशलु्क 
आमूवेद तथा एर्ककृत स्वास््म शशर्वय सॊाारन गरयएको छ। मस शशर्वयफाट 1230 जनारे स्वास््म 
उऩााय सेवा ऩाएका लथए। 
 

गाउॉसबाका सदस्महरु,  

सफै भहानबुावहरु, 
 अव भ आलथकु फष ु २०७8/७9 को फार्षकु 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 ऩरयाारन गरयने छ। आमोजना य कामकु्रभको 
सॊख्माबन्दा गणुात्भक ऩऺभा जोड ददइनेछ। 

 साथै कोयोना बाइयसको भहाभायीरे गदाु देशकै अथवु्मवस्थाभा सभेत प्रबाव ऩाने लनशित देशखयहेको 
अवस्थाभा गाउॉऩालरकारे मसफाट हनुे प्रबावराइ न्मूलनकयण गने खारका मोजना फनाइ कामाुन्वमनभा जोड 
ददइने छ। मसराइ भध्मनजय गरय आगाभी वषकुो रागी छुटै्ट कोयोना र्वशेष कोष छुट्याइने छ। साथै 
उऩाायभा सहजताको रागी शार्कत्सर्कम सेवाको लनयन्तयता ददइनेछ। कामकु्रभ तथा मोजनाहरु बायत 
तथा तेस्रो भरुकुफाट आएकाहरुराइ योजगाय वृर्द्ध गने खारका छनौट गरयनेछ। आन्तरयक उत्ऩादनराइ 
वृद्धी गरय आत्भलनबयु तपु उन्भखुको रागी कृषी तथा ऩश ुऩारन ऺेरभा थऩ जोड ददइने छ। 

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

 कृर्षको आधलुनकयण, व्मवसामीकयण य माशन्रकयण गयी कृर्षजन्म उद्योगभापुत र्वकासको आधाय तमाय 
गरयनेछ।कृषक सभूह य सहकायीको गठनराई प्रोत्साहन गरयनेछ। कृर्षभा माशन्रकयणको रागी कृर्ष 
उऩकयण खरयद गन ुर्वशषे अनदुान उऩरब्ध गयाइनेछ। 

 स्थालनम तहको सॊबावनाको आधायभा कृषी उऩजहरु बण्डायणका रागी प्रदेश सयकायका लनकामहरुको 
सभन्वमभा कोल्ड रुभ य कोल्ड च्माभवय लनभाुण तथा सॊाारनभा जोड ददइनेछ। 

 गाउॉभै श्रभ गाउॉभै ऩलसनाको लनलत अनरुुऩ कृषी ऺेरको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वरृ्द्धका कामकु्रभहरु अशघ 
फढाइने छ। अनावश्मक खाभुा कटौती गयी आवश्मक मोजना तथा कामकु्रभभा फजेट लफलनमोजन 
गरयनेछ।कृषॉ प्रार्वलधक सेवा तथा उत्ऩादन साभमोरीहरुको उऩरब्धताभा जोड ददइनेछ। अनदुान ददने 
प्रर्क्रमाराइ थऩ र्वश्वसलनम, प्रबावकायी य ऩहाुॉभा वृर्द्ध हनुे गरय ऩरयष्कृत गरयनछे। 



 कृषी तथा ऩशजुन्म फस्तकुो उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वृर्द्ध गन ुफारीहरुको फीउ प्रलतस्थाऩन तथा ऩश ु
नश्ल सधुायका कामकु्रभहरु सॊाारन गरयनछे। साथै कृषी तथा ऩशजुन्म फस्त ुतथा उत्ऩादनको फजारयकयण 
तथा व्मवसार्मकयणभा जोड ददइनछ।  

 कृषी य ऩशऩुारन ऺेरभा र्वऩदफाट हनुसक्ने ऺलतको न्मूलनकयण, उद्धाय तथा याहतका कामकु्रभ सॊाारन 
गरयनेछ। कृषी तथा ऩशऩुॊऺी कामकु्रभभा कृषकको ऩहाुॉभा वृद्धी गन ुसहशजकयण गरयनेछ। साथै फारी य 
ऩश ु लफभा गन ु कृषकहरुराइ थऩ प्रोत्साहन गरयनछे। र्वउ तथा भरको उऩरव्धताराई प्राथलभकता 
ददइनेछ। 

 अगाुलनक खेतीभा जोड ददइ अगाुलनक बान्साराइ प्रोत्साहन गरयनेछ।साथै स्थालनम उत्ऩादकको र्वर्क्र 
र्वतयणभा सहजता तथा प्रााय प्रसायको रालग स्थालनम स्तयभा हाटफजाय सॊाारनको प्रर्क्रमा अगाडी 
वढाइनछे। 

 गौभखुी गाउॉऩालरका लबरका ऐलतहालसक, धालभकु, ऩयुाताशत्वक एवभ ् ऩमटुकीम स्थरहरुको ऩर्हाान गयी 
योष्टय तमाय गरयनेछ।गौभखुीको र्वकासको रागी गरुुमोजना तमाय गरयनेछ।गौभखुीराई प्रदेश सयकायफाट 
ऩमटुकीम ऺेर घोषणा गयाउन र्वशेष ऩहर गरयनेछ।ऩमटुकीम ऩवुाुधायहरुको र्वकास गरयनेछ। 

 गौभखुी ऺेरभा ऩमटुकहरुको आकषणुको रालग ऩमटुकहरुराई स्थालनम उऩहाय प्रदान गने अलबमान थारलन 
गरयने छ। 

 यार्ष्डम फन सॊयऺणको उऩामहरु अवरभवन गरयने साथै सॊयशऺत ऺेरको घोषणा गन ुऩहर गरयनेछ। 

 फनको फैऻालनक व्मवस्थाऩन य फहउुऩमोगको नीलत लरइनेछ। अलतक्रलभत फन ऺेर र्पताु,  डढेरो 
लनमन्रण य ाोयी लनकासी लनमन्रणको रागी सभदुामसॉग सहकाम ुगरयनेछ। फनऺेरफाट उनेने याजस्वभा 
साभदुार्मक फन उऩबोिा सभूहसॉग सहकाम ु गरयनछे।जडीफटुी तथा सगुशन्धत वनस्ऩलतको सॊयऺण, 
अनसुन्धान तथा सभशुात उऩमोगराई प्रोत्साहान गरयनछे। ब ूसॊयऺण गन ुखारी जग्गाहरुभा वृऺायोऩण 
गरयनेछ। फनसॉग सभवशन्धत सॊघसॊस्थाहरुको लनगयानी फढाइनेछ। 

 कृषी, फन तथा जरयफटुीभा आधारयत उद्योगहरुको र्वकासका रालग आवश्मक सहमोग गरयनेछ।आन्तरयक 
उत्ऩादनराइ प्रोत्साहन गन ुभेरा प्रदुशनीभा उत्ऩादनको फजारयकयणभा जोड ददइनछे। 

 घयेर ुउद्यभ सॊञ्चारन य सञ्चालरत उद्यभहरुराइ प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 प्रार्ष्टकजन्म ऩदाथकुो उऩमोगराई लनरुत्सार्हत गरयनेछ। ददगो र्वकासको भान्मता अनरुुऩ 
गाउॉऩालरकाफाट सॊाारन हनु ेर्वकास मोजनाराई वातावयणभैरी फनाइनछे। 

 मातामातको र्वकासरे गदाु फस्तीफाट र्वद्यारमसभभको दयुी छोटो बएको सन्दबभुा र्वद्यारमहरु भजकुो 
नीलत अफरभफन गरयनेछ।गौभखुी भाध्मलभक र्वद्यारम, ठूराफेसीराई नभूना र्वद्यारम फनाइनेछ।मसका 
रागी आवश्मक बौलतक ऩवुाुधाय, शैशऺक साभामोरी,  तालरभ , र्वद्यारमको सॊस्थागत ऺभता अलबवृर्द्ध, 

जनशशि व्मवस्थाऩन य अनशुालसत शैशऺक वातावयण लनभाुणको रागी र्वद्यारमसॉग सहकाम ु गरयनछे। 
अन्म र्वद्यारमराइ प्रार्वलधक शशऺाको रालग प्रदेश सयकायभा ऩहर गरयनेछ। 

 गाउॉऩालरकालबर क्माभऩस स्थाऩनाको रालग आवश्मक अध्ममन प्रायभब गरयनेछ। साथै गाउॉऩालरकाभा 
यहेका भाध्मलभक र्वद्यारमहरुराई स्तयवृर्द्ध गने तपु ऩहर ाालरनछे। 

 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 छारवृशत्त प्रदान गरयनेछ।आलथकु अबावकै कायण कुनै ऩलन फारफालरका भाध्मलभक 
तहसभभको शशऺाफाट फशञ्चत हनुे अवस्थाराई ऩणुतु लनभुरु ऩारयनेछ। 

 भानव र्वकासको भरु आधाय शशऺा हो। साभदुामीक र्वद्यारमफाट प्रदान हनुे शशऺाको गणुस्तय अलबवृर्द्ध 
गन ुर्वद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺ य सभफशन्धत र्वद्यारमका प्रध्मानध्माऩकराई र्वद्यारम सधुायको 
काममुोजना फनाउन रगाई कामसुभऩादन सभझौता गरयनेछ।साथै र्वध्मारमको व्मवस्थाऩकीम तथा 
प्रशासलनक सधुायको आवश्मक काम ुगरयनछे। शशऺकहरुको शशऺण ऺभता अलबवरृ्द्ध गन ुतालरभ सॊाारन 
गरयनेछ। र्वद्यारमभा कामयुत शशऺकहरुको लनमलभत हाशजयी  य उऩशस्थलत, अनशुासन, काभ प्रलतको रगाव 
तथा इभानदारयता य शशऺाको गणुस्तय अलबवृर्द्ध गन ुगयेको प्रमत्नको लनयन्तय अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गरय 
दण्ड य ऩयुस्कायको नीलत अफरभफन गरयनेछ।साथै गाउॉऩालरका अनदान, फारर्वकास, र्वद्यारम कभाुायी 
तथा सहमोगीहरुराई प्रोत्साहन गने लनलत अवरभवन गरयने छ। 

 प्रलत र्वद्याथॉ अनदुान य फार र्वकास शशऺक अनदुान कोटा राई आगाभी आलथकु फषभुा ऩलन लनयन्तयता 
ददइनेछ।ऩयुा हनु फाॉकी यहेका र्वद्यारमका बौलतक सॊयानाराई ऩयुा गरयनेछ।भाध्मलभक र्वद्यारमहरुभा फषै 
बरय सेनेटयी प्माड उऩरब्ध हनुे व्मवस्था लभराइनछे।र्वद्यारमभा शकु्रफाय अलतरयि र्क्रमाकराऩ 
सॊाारनराई अलनवाम ुगरयनछे। 

 कऺा ८ को गाउॉऩालरका स्तयीम ऩरयऺा सॊाारनभा बएका कभीकभजोयीफाट ऩाठलरई मसराई अत्मन्तै 
लनष्ऩऺ, भमाुददत, व्मवशस्थत य अनशुालसत फनाइनेछ। 

 ऩालरकास्तयभा उत्कृष्ट, जेहेन्दाय, अलत र्वऩन्न र्वद्याथॉहरुराई इशन्जलनमय, एभर्वर्वएस डाक्टय य स्टाप नस ु
ऩढ्नको रालग राग्न े खाकुो ५० प्रलतशत यकभ गाउॉऩालरकारे रगालन गने लनलत अवरभवन गरयन े
छ।अध्ममनऩिात केही वष ुगाउॉऩालरकाभा सेवा गन ुअलनवामतुा गरयनेछ।  

 गाउॉऩालरकास्तयभा बएको शैशऺक गलतर्वलधहरुको आधायभा उत्कृष्ट शशऺक तथा र्वद्याथॉहरुराई ऩयुस्कृत 
गरयने छ। 

 गाउॉऩालरकाको शशऺा ऐनको भभकुो भभरुाई भतु ुरुऩ ददन आवश्मक लनलत लनभाुण गरय ऐन कामाुन्वमनभा 
जोड ददइने छ। 

 गाउॉऩालरकास्तयभा एउटा नभनुा ऩसु्तकारम सॊाारनको प्रर्क्रमा अगाडी फढाइन ेछ। 

 बलरफर खेरको भाध्मभफाट मस गाउॉऩालरकाराई यार्ष्डम स्तयभा शानाउन मसको प्रफधनु गरयनेछ। साथै 
बलरफर तथा अन्म खेरभैदान लनभाुण, खेर साभामोरी व्मवस्थाऩन, खेराडीराई प्रोत्साहान, सवै वडाहरुभा वडा 
स्तरयम लनमलभत प्रलतमोलगता सॊाारन रगामतका खेरकुद कामकु्रभ सॊाारन गरयनेछ।  

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

 वार स्वास््म तथा भात ृशशस ुस्वास््म सेवाको लनयन्तयता गयी ऩणु ुगब ुजाॉा तथा ऩणु ुसॊस्थागत सतु्केयी 
अलबमानभा तथा उत्तय प्रसलुत सेवाराई र्वषशे जोड गयी ऩणु ुसॊस्थागत सतु्केयी वडा तथा ऩालरका घोषणा 
गदै रलगन े छ। साथै सॊस्थागत सतु्केयी प्रोत्साहन तथा भात ृ शशश ु स्वास््म सधुायको रालग सतु्केयीसॉग 
ऩौर्ष्टक आहाय प्माकेज कामकु्रभ सॊाारन गरयने छ। 



 गाउॉऩालरकास्तयभा यहेको शार्कत्सर्कम सेवाराई लनयन्तयता ददइन ेछ। साथै घयदैरोभा डाक्टय कामकु्रभ 
सॊाारन गयी घय घयभा शार्कत्सर्कम सेवाको ऩहुॉाभा ऩमुाुइन ेछ। 

 आधायबतु स्वास््म शवेा केन्र य आवश्मकता अनसुाय साभदुार्मक स्वास््म इकाइहरुभा सयुशऺत प्रसलुत 
सेवा र्वस्ताय गरयदै रलगने छ । साथै सेवा केन्द एवभ ् इकाइहरुको आवश्मकता अनसुाय बोलतक सॊयाना 
लनभाुण तथा सेवा र्वस्ताय गरयनेछ।   

 आमूवेद स्वास््म सेवा कामकु्रभ सॊाारन गरयनेछ ।साथै आमूवेद स्वास््म आयोग्म केन्र स्थाऩना गन ु
आवश्मक ऩहर गरयन ेछ। लनमलभत रुऩभा वडाहरुभा आमूवेद शशर्वय सॊाारन गरयने छ। 

 र्वद्यारम जाने नजाने र्कशोय र्कशोयीहरुको साथै प्रजनन ्उभेय सभहुका भर्हराहरुको मौन तथा प्रजनन ्
सधुायका रागी प्रथालभकताका साथ कामकु्रभ सन्ाारन गरयने छ । 

 कोयोना सॊक्रभणको भहाभायीरे गदाु सभाजभा आलथकु, साभाशजक, व्मशिगत रुऩभा देशखएका सभस्माका 
कायण उत्ऩन्न तनाव तथा लडप्रशेनराइ कभ गन ुभनोसाभाशजक भनोर्वभश ुसेवा सॊाारन गरयनेछ । 

 स्वच्छ तथा सयुशऺत र्ऩउन े ऩानीको उऩरब्धताभा र्वषशे जोड गरयनछे ।ऩणु ुसयसपाई तथा आलनवानी 
ऩरयवतनु तपु उन्भखु हनुछे । 

 लन्शलु्क अत्मावश्मक औषलध तथा स्वास््म जन्म औजाय उऩकयण बण्डायणको रागी ऩालरकाको आफ्नै 
भेलडकर स्टोय स्थाऩना गरय व्राहै भर्हना लन्शलु्क अत्मावश्मक औषलधको उऩरब्धता सलुनशितता गरयन े
छ। 

 आगाभी आलथकु फषहुरुभा मस गाउॉऩालरकाराई फारभैरी, अऩाङ्गभैरी, फारश्रभभिु, फारर्ववाहभिु, 

छुवाछुतभिु, ऩणु ु साऺय, ऩणु ु सयसपाइमिु, घयेररु्हॊसाभिु ऩालरका घोषणा गरयनेछ।मसको रागी 
गाउॉऩालरका स्तयीम, वडा स्तयीम य सभदुाम तथा फस्ती स्तयभा र्वलबन्न कामकु्रभहरु सॊाारन 
गरयनेछ।भददया लनमन्रण सभफन्धी कामरु्वलधको कडाईका साथ कामाुन्वमन गरयनछे। 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 सशशिकयण, सीऩ र्वकास, आमआजनु तथा योजगायभूरक कामकु्रभ सॊाारन 
गरयनेछ।आयन, लसराई कटाई, डोको नाभरो फनेु्न,  कुटानी र्ऩसानी गने लभर जस्ता गाउॉघयभा 
अत्माआवश्मक ऩयभऩयागत ऩेशाराई आधलुनकयण, व्मवसामीकयण गयी सभभानजनक ऩेशा फनाउन 
प्रोत्साहान गरयनेछ। 

 जेष्ठ नागरयकहरुराई रशऺत गयी प्रत्मेक वडाभा ददवा सेवा केन्र स्थाऩना गरयनछे।ददवा सेवा केन्रभा जेष्ठ 
नागरयकहरुराई फशत्त काट्न रगाउन,े टऩयी खटु्न,े डोको नाभरो फनेु्न, भढुा फनाउन,े अााय फनाउन ेजस्ता 
आमआजनुभूरक कामभुा रगाइनेछ। एकर ऩरुुषको रालग सहमोग गने कामकु्रभ सॊाारन गरयने छ। 

 गाउॉऩालरकाको आवलधक मोजना, सडक गरुुमोजनारे तम गयेका लनलत तथा कामकु्रभको आधायभा 
मातामातको सरु्वधासॉगै कृषी, ऩमटुन प्रवदु्धन तथा आन्तरयक आमभा टेवा ऩमुाुउने खारका सडकको ददगो 
व्मवस्थाऩनभा जोड ददइनछे।सार्वकका सडकहरु आवश्मक वलगकुयण गरय भभतु सॊहाय, स्तयोन्नती 
ऩनुलुनभाुणको लनलत लरइनेछ। साथै सडक ऺेरको नमाॉ नक्साङ्कन गयी लनजी जग्गाहरुको रगत कट्टा 
गरयनेछ। 

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



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

 गाउॉऩालरका स्तरयम खानेऩानी, सयसपाइ तथा स्वच्छता मोजना तमाय गरयने छ। ददगो र्वकास रक्ष्म 
अन्तगतु एक घय एक धाया को लनलतराइ अवरभवन गदै वडाहरुभा खानेऩानीका मोजना सॊाारन गरयन े
छ।साथै ऩूण ुसयसपाइ अलबमान सॊाारन गरय गाउॉऩालरकाराइ ऩूण ुसयसपाइ गाउॉऩालरका घोषणा गने 
तपु अमोरसय गयाइनछे। 

 गाउॉऩालरकारे तीन फषलुबर 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 शरुुवात गरयनेछ।गाउॉऩालरकालबरका 
भोटयफाटोहरुको सयुऺा जाॉा गरयनेछ।आगाभी आलथकु फषदेुखी र्वद्यारम तथा फजायभा हन ुलनषेलधत ऺेर 
घोषणा गरयनेछ।गाउॉऩालरकालबरका मातामात व्मवसामीसॉग अन्तयर्क्रमा कामकु्रभ गयी सावजुलनक बाडा दय 
कामभ गरयनछे।मातामात व्मवसामीरे अऩाङ्ग, जेष्ठ नागरयक, र्वद्याथॉ, भर्हराराई कानूनफभोशजभ उऩरब्ध 
गयाउनऩुने छुट तथा सरु्वधाका सभफन्धभा सयोकायवाराहरु फीा अन्तयर्क्रमा कामकु्रभ गयी छुट तथा 
सरु्वधा उऩरब्ध गयाउन मातामात ब्मवसामीराई सावजुलनक प्रलतफद्धता गयाइनछे।सेवामोराहीहरु वडा 
कामाुरमफाट गाउॉऩालरकाको केन्र आउन य केन्रफाट वडाका फस्तीभा जान नीशज फाइकवारा य 
गाडीवाराको सूाी तमाय गयी सहलुरमत दयभा मातामात सरु्वधाको प्रफन्ध गरयनछे। 

 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 सॊयाना लनभाुण गदाु सडकको 
फीाबागफाट छोड्नऩुने जग्गाको भाऩदण्ड तोर्कनेछ।साथै सडकराई असय ऩने गयी सडकछेउ यहेका ढुङ्गा 
तथा अन्म साभमोरीहरु लनकाल्न प्रलतफन्द रगाइने छ। 

 सडक तथा बौलतक लनभाुणका काभहरुभा आवश्मकताको आधायभा श्रभभरुक प्रर्वलधको प्रमोग गयी गाउॉभा 
योजगायी उऩरव्ध गयाउने लनलत अवरभवन गरयने छ। 

 र्वऩद् व्मवस्थाऩनराई प्राथलभकता ददनकुो साथै ाट्याङ्ग प्रलतयोधी अलबमान सॊाारन गरयनेछ। फषाु तथा 
फाढीभाऩन मन्र जडान गरयनेछ।प्रत्मके वडाभा कभतीभा ३० जनाको र्वऩद् प्रलतकाम ुटोरी गठन गयी 
तालरभ ददइनछे। प्रत्मेक वडाभा हेलरप्माड लनभाुण गरयनछे। 

 ददगो र्वकासको अवधायणा अनरुुऩ वातावयण सॊयऺण सभवन्धी कामकु्रभ सॊाारन गरयने छ। 
गाउॉऩालरकास्तयभा यहेका खालर वन तथा ायनहरुभा वृऺायोऩन गने अलबमान सॊाारन गरयन ेछ। साथै 
खालर यहेका लनशज जग्गाहरु तथा ारयायनहरुभा वृऺायोऩन गनुऩुने कुया जोड ददइन ेछ। 

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

 गाउॉऩालरकाको लसॉााई गरुुमोजना तमाय गयी लसॉााई प्रवदु्धन गरयनेछ।ऩयुाना लसॉााई सॊयानाको लनमलभत 
भभतु सभबाय, ददगो व्मवस्थाऩन तथा उऩमोग गरयनेछ।ऩानीको भरु, ऩूयाना ऩोखयी य तारको सॊयऺण 
गरयनेछ।एक गाउॉ एक ऩोखयी लनभाुण कामकु्रभ सॊाारन 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  प्रशोधन गयी उऩमोग गरयनेछ।त्थाङ्क सॊकरन य 
प्रशोधनभा सूाना प्रर्वलधको अलधकतभ उऩमोग गरयनेछ। 

 र्वलबन्न जातजालतहरुको ऩयभऩयागत ऩर्हयन, रोऩोन्भखु बाषा सॊयऺण य ऩोशाकको सॊयऺण गदै सपा 
ऩर्हयन, हाम्रो ऩर्हाान कामकु्रभ सॊाारन गरयनछे। ऩमटुन प्रफधनुका रालग होभ स्टेको व्मवस्था गन ु
प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 रशऺत सभहुहरुराई मोजना प्रकृमाभा अथऩूुण ु सहबागी गयाइ ऺभता तथा आलथकु र्वकास गदै 
सशशिकयणभा जोड ददइने छ।  

 एकर भर्हराको सयुऺा, सॊयऺण य योजगायीभरुक तालरभराई र्वशषे जोड ददइन ेछ। 

 रैर्ङ्गक सभानता, साभाशजक सभावेशशकयण, भर्हरा सशशिकयणको भाध्मभफाट भर्हराभाथी हनुे घयेर ु
र्हॊसा तथा रैंलगक र्हॊसाभा कलभ गयाई भर्हराहरुको सीऩ र्वकास, अलधकायभा साेतना वृर्द्ध य हयेक तहभा 
भर्हराको नतेतृ्व ऺभताभा वृर्द्ध गरयनछे। सो कामकुा रालग आवश्मक भनोसाभाशजक ऩयाभश ुऩद्धलतको 
प्रमोग गरयनेछ। 

 फारफालरका सभफन्धी मोजना तजुभुा, फजेट य कामकु्रभ कामाुन्वमनभा फार सहबालगताराई प्राथलभकता 
ददइने छ। 

 सफै वडाहरुभा इन्टयनेटको सरु्वधा ऩञु्माई व्मशिगत घटना दताुराई अनराईन फनाइनेछ। 

 सेवा प्रवाहरुराई ासु्त दरुुस्त, ऩायदशॉ य र्वश्वसलनम फनाउदै सशुासन कामभ याख्न नागरयक वडाऩर, 
सावजुलनक सनुवुाई, साभाशजक ऩरयऺण, गनुासो सनेु्न य सूाना प्रवाहीकयणराई प्रभावकायी गयाइनेछ। 

 उऩबोिा सलभलतको ऺभता र्वकास सभफन्धी तालरभ कामकु्रभ सॊाारन गयी उऩबोिा भापुत हनुे लनभाुण 
कामरुाई गणुस्तयीम, व्मवशस्थत य प्रबावकायी फनाइनछे। साथै उऩबोिाहरुरे सॊाारन गयेका मोजनाको 
छनोट, काभको गणुस्तय, सलभलतको सर्क्रमता तथा श्रभदानको आधायभा उत्कृष्ट उऩबोिा सलभलतराई 
ऩयुस्कृत गरयने छ। 

 न्मामीक सलभलतको ऺभता र्वकासको रागी कामकु्रभ सॊाारन गरयनेछ।न्मामीक इजरासको स्थाऩना 
गरयनेछ।प्रत्मेक वडाभा भेरलभराऩकताु सूशाकृत गरयनेछ।साथै भेरलभराऩकताुराइ प्रोत्साहन गरयनेछ। 

 ऩालरकालबरका सफै फस्तीहरुभा गणुस्तयीम टेलरपोन सेवा उऩरब्ध गयाउन सॊघ, प्रदेश य नेऩार 
टेलरकभसॊग आवश्मक सभन्वम य सहकाम ु गरयनछे।ऩालरकाका सफै फस्तीहरुभा इन्टयनेट सरु्वधा 
ऩयुमाउन आवश्मक ऩहर गरयनेछ।सॊााय भाध्मभहरुको स्थाऩना गन ु आवश्मक ऩहर तथा प्रोत्साहन 
गरयनेछ। 

 फसऩाकु, डशभऩङ् साइड, कऩडहुर फनाउनको रालग जग्गा प्राप्त गन ुप्रोत्साहन गरयनछे। 

 गाउॉऩालरका स्तयीम तालरभ केन्रको स्थाऩना गरयनेछ। मस भापुत जनप्रलतलनलध, कभाुायी, शशऺक तथा 
सफै गौभखुीफासी जनताराई ऺभता र्वकास, सीऩभूरक तथा जनाेतना अलबवरृ्द्धका तालरभ कामकु्रभहरु 
फषैबयी सॊाारन गरयनेछ।  

 गौभखुी गाउॉऩालरकाका जनप्रलतलनलध, कभाुायी, उऩबोिा सलभलतका ऩदालधकायी, शशऺक तथा सयकायी  
कोषको यकभ उऩमोग गने सफैभा सदााारयता, इभान्दारयता, लभतव्ममीता, लनश्ऩऺता, कतवु्मलनष्ठता य 
ऩायदशशतुा सॊस्काय य सॊस्कृलतको र्वकास गरयनछे।कभाुायीराई काभप्रलत उत्प्ररेयत गन ुभौदरक तथा गैय 
भौदरक सरु्वधाहरु उऩरब्ध गयाइनेछ।सकायात्भक सोा र्वकासको रागी तालरभ सॊाारन गरयनेछ।बष्टााय 
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 सॊाारन गरयनछे । 

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

 गाउॉऩालरकाको आन्तरयक सयुऺा व्मवस्थाभा सहमोगको रालग नगय प्रहयीको व्मवस्था गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरकाको आवश्मक बौलतक सॊयाना लनभाुण गरयने छ।  

 गाउॉऩालरकाको र्वद्यतुीकयणको सॊजार घय घयभा ऩमुाुउनको रालग आवश्मक ऩहर गरयन े छ। बने 
स्थालनम स्तयभा सॊाारनभा यहेका रघ ुजरर्वद्यतु मोजनाराई आवश्मक भभतु सॊहाय गने य नमाॉ फन्न सक्ने 
मोजनाहरुको सभबावनाको खोजी गरय मोजना लनभाुणको रालग आवश्मक कदभ ाालरने छ। 

 गाउॉऩालरका अन्तगतु अनगुभन भलु्माङ्कन शाखाको स्थाऩना गयी गाउॉऩालरकाफाट सॊाारन हनुे र्वकास 
मोजना, गाउॉऩालरका अन्तगतुका कामाुरम, सॊघ सॊस्था,  र्वद्यारमहरुको लनयन्तय प्रबावकायी अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन गयी दण्ड य ऩयुस्कायको नीलत अफरभफन गरयनछे। 

 गाउॉऩालरकाफाट सॊाारन हनु ेसेवाराइ घय घयभा ऩमुाुउन र्वलबन्न घशुभत शशर्वयहरु सॊाारन गरयने छ। 

 मो नीलत तथा कामकु्रभ सभदृ्ध गौभखुी, खसुी गौभखुीफासी जनताको दीघकुारीन सोाभा आधारयत छ।मस 
लनलत तथा कामकु्रभ तजुभुाको लसरलसराभा आफ्नो अभूल्म सझुाव तथा सहमोग प्रदान गनुहुनुे सफै 
याजनैलतक दर, जनप्रलतलनलध, सभाजसेवी, फरु्द्धशजवी, ऩरकाय, सॊघ सॊस्थाका प्रलतलनलध, शशऺक, कभाुायी 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 । 


