
 
 

 

 

 
स्थानीम ननर्ााचन, २०७९ ऩनछको 

चाभे गाउॉऩानरकाको एघायौं गाउॉसबाभा 
गाउॉऩानरकाका अध्मऺ श्री रोकेन्द्रफहादयु घरेज्मूफाट 

प्रस्ततु 

आनथाक र्र्ा २०७९/०८० को नीनत तथा कामाक्रभ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चाभे गाउॉऩानरका 
गाउॉ कामाऩानरकाको कामाारम 

चाभे, भनाङ 

गण्डकी प्रदेश, नेऩार 

वर्.सॊ. २०७९ सार असाय ०९ गते



 
 

"कृवर् ऩमाटन य जराधाय, चाभे सभदृ्विको आधाय" 

गाउॉसबाका सदस्म भहोदम, 

१. चाभे गाउॉऩानरकाको मस गरयभाभम गाउॉसबासभऺ चाभे गाउॉ कामाऩानरकाको 
आ.र्. २07९/0८० को नीनत तथा कामाक्रभ प्रस्ततु गना ऩाउॉदा ज्मादै 
गौयर्ान्न्द्तत बएको छु । 

२. सर्ाप्रथभ, रोकतन्द्रको फहारी, सॊघीम गणतन्द्रको स्थाऩना भापा त नागरयक 
अनधकायको स्थाऩना, स्र्तन्द्रताको उऩबोग य सभाजको आभूर ऩरयर्तानका 
रानग आफ्नो जीर्न फनरदान गनुा हनु ेऻात, अऻात शवहदहरु प्रनत भ उच्च 
श्रद्धाका साथ बार्ऩूणा श्रदान्द्जरी अऩाण गदाछु। भरुकुको याजनीनतराई 
सॊघीम रोकतान्न्द्रक गणतन्द्रको भाध्मभर्ाट आभ जनताको घय-घयभा 
स्थानीम सयकायको स्र्रुऩभा ल्माउन मोगदान गनुाहनुे सम्ऩूणा अग्रज 
मोद्धाहरुभा हाद्वदाक सम्भान व्मक्त गना चाहन्द्छु। 

३. आफ्नो अभूल्म भत द्वदएय हाभीराई जनप्रनतननधीको रुऩभा जनताको सेर्ा गने 
अर्सय प्रदान गनुाहनु े चाभे गाउॉऩानरकार्ासी सम्ऩूणा आभा-फरु्ा, दाज-ुबाई, 
द्वददी-फवहनी प्रनत भ सधै उच्च सम्भानका साथ आदयबार् व्मक्त गना 
चाहन्द्छु। 

 

गाउॉसबाका सदस्म भहोदम, 

४. हाभीरे शरुुका र्र्ाभा न्जम्भेर्ायी सम्हाल्दा सॊघीम ढाॉचाभा स्थानीम सयकाय 
सॊचारन गनुा ननतान्द्त नौरो अनबुर् नथमो। नसॊहदयफायको अनधकाय गाउॉभा 
आएको सन्द्देशरे सभाज तयवित बएको नथमो ।एकातपा  हयेक नागरयकका 
तीब्र वर्कासको आकाॊऺाराई वर्रे्कसम्भत रुऩभा शीघ्र सेर्ा ऩरु् माएय 
सम्फोधन गनुाऩने अर्स्था य अकोतपा  स्थानीम तहराई स्थानीम सयकायको 
रुऩभा सॊचारन गनुाऩने न्जम्भेर्ायीरे गदाा हाभीराई फाटो ऩवहल्माएय अन्घ 
फढ्न हम्भे ऩरययहेको नथमो।सभम क्रभ सॉगै हाभीरे नसक्दै य आपैरे 
नसकेको कुया कामा व्मर्हायभा प्रमोग गदै हाभीरे गने कामा व्मर्हायभा 
ऩरयऩक्कता हानसर गदै जनताको बार्नाराई सम्फोधन गदै हाभीभा सीऩ 
ऺभता कामा शैरी य कामा सम्ऩादनभा ऩरयऩक्कता आएको भहससु गयेको छु। 



 
 

५. हाम्रा शरुुका द्वदन सॊवर्धानरे प्रदत्त गयेका अनधकाय फभोन्जभ कामासम्ऩादन 
ननमभार्री य कामा वर्बाजन ननमभार्री फनाउन तथा सो फभोन्जभ अगाडी 
फढ्नभा नै व्मनतत बए।हाभीरे फावर्ाक फजेट, आनथाक वर्दे्यमक य वर्ननमोजन 
वर्दे्यमक गाउॉसबाफाट ऩारयत गर्मौ। हाभीभा वहम्भत थवऩदै जाॉदा नीनत तथा 
कामाक्रभ अनसुाय र्ावर्ाक फजेट कामाान्द्र्मन गना थाल्मौँ। हाभी थऩ 
उत्तयदामी य न्जम्भेर्ाय फन्द्दै गमौँ। मसयी हाभीरे हाम्रो सभम नसक्न य कामा 
व्मर्हाय सम्हाल्नभा उऩमोग नसि बमो। स्थानीम ननर्ााचन, २०७९ ऩनछको 
ऩवहरो गाउॉसबाराई सम्फोधन गरययहॉदा वर्गत र्र्ाको तरुनाभा हाभी जनता 
प्रनत न्जम्भेर्ायी र्ोध, कामासम्ऩादनभा ऩरयऩक्कता,  कामाकौशरता तथा नसऩको 
वर्कास बई आत्भ वर्श्वास फढेको अनबुतूी बएको छ। 

६. "याजनीनतक नेततृ्र्रे जनबार्ना अनसुाय नीनत ननभााण गने य कभाचायीतन्द्ररे 
त्मसराई कामा व्मर्हायभा उताने " नसिान्द्त अनसुाय हाम्रो मस चाभे 
गाउॉऩानरका ऺेर नबरको वर्कास ननभााणका साथै जनताको आनथाक तथा 
साभान्जक वर्कासका रानग सफैरे  इभान्द्दारयता, न्जम्भेर्ायी तथा र्पादायीका 
साथ बनुभका ननर्ााह गये भार सशुासन, वर्कास य सभवृद्धको मारा सहज बई 
हाम्रो सऩना "कृवर्, ऩमाटन य जराधाय, चाभे सभदृ्विको आधाय" साकाय हनु े
भेयो फझुाई यहेकोछ । 



 
 

आनथाक र्र्ा २०७८।०७९ को नीनतको सनभऺा  

१. ठाडो खोराभा रघ ुजरवर्धतु आमोजनाको प्रायन्म्बक सम्बाव्मताको सरे्ऺण 
सम्ऩन्न गरयएको छ । 

२. र्डा नॊ. ३ को कामाारम बर्न ननभााण तथा भभात कामा सम्ऩन्न बएको छ। 

३. चाभे गौयर्को आमोजना नसवटहरको बर्न ननभााणको कामा सम्ऩन्न बएको 
छ। 

४. सॊन्घम सयकायको सभन्द्र्मभा चाभेफासी १३०३ जनाराई कोनबड-१९ 
वर्रुिको खोऩ य १५ भवहना देन्ख १५ र्र्ा सम्भका २१३ जना 
फारफानरकाराई टाईपाइड वर्रुदको खोऩ प्रदान गरयएको छ । 

५. सडक नडनबजन कामाारमसॉग सभन्द्र्म गयी गाउॉऩानरका ऺेर नबर ३ वक.नभ. 
सडक ढरानको कामा सम्ऩन्न गयाईएको छ ।  

६. रोकवप्रम भा.वर्. य गौयी शॊकय आ.वर्.भा आर्ानसम वर्द्यारम सॊचारन गना 
फजेट वर्ननमोजन गयी कामाान्द्र्मन गरयएको छ । 

७. भस्मान्दद नद्वदभा आएको र्ावढ ऩवहयोको कायण ऺनत हनु ऩगेुका स्थानीम 
र्ानसहरुराई स्थानीम वर्ऩद कोर्फाट ऩणुा ऺनत र्ाऩत रु.१ राख य आॊन्शक 
ऺनत र्ाऩत ५० हजाय आनथाक सहमोग उऩरब्ध गयाईएको छ । 

८. नतभाङ आधायबतु स्र्ास््म चौकी बर्न ननभााण तथा कोतो आधायबतु 
स्र्ास््म चौकीको भभात सॊबाय कामा सम्ऩन्न गरयएको छ । 

९. फजाय ऺेर नबरको ठाडो खोराहरुभा तटफन्द्धन तथा भस्मााददी नदीभा 
तटफन्द्धन य डाईबसान ननभााणको कामाराई अगानड फढाईएको छ। 

१०. भेडऩा कामाक्रभ अन्द्तगात नमा उधभी नसजानातपा  ६५ जना य ऩयुानो उधभी 
स्तयोन्द् नतीतपा  १० जनाराई ऺभता अनबफदृ्वि तानरभ प्रदान गरयएको छ। 

११. कऺा १ देन्ख ५ सम्भ सॊचानरत गौयीशॊकय आ.वर्. राई स्तयोन्द् नती गयी 
कऺा  ६ देन्ख ८ सम्भ ऩठनऩाठन सॊचारन गना स्र्ीकृनत प्रदान गरयएको 
छ। 



 
 

१२. गाउॉकामाऩानरकाको कामाारम तथा सफै र्डा कामाारमहरुभा सूचना 
अनधकायी तोकी सूचनाको हक कामाान्द्र्मन बईयहेको छ । 

 

अफ भ चाभे गाउॉऩानरकाको आनथाक फर्ा २०७९।०८० को नीनत तथा 
कामाक्रभ मस गाउॉ सबाको फैठकभा प्रस्ततु गना गईयहेको छु। 

गाउॉऩानरकाको द्वदघाकारीन सोच “कृवर्, ऩमाटन य जराधाय, चाभे सभदृ्विको 
आधाय” यहेको छ। मस सोचराई कामाान्द्र्मन गना देहामका यणनीनतहरु 
अफरम्फन गरयनेछन । 

१. फजाय तथा उऩबोक्ताभखुी कृवर् प्रणारीको वर्कास भापा त कृवर् ऺेरराई 
प्रनतस्ऩधॉ, द्वदगो, आत्भननबाय य ननमाातभखुी फनाउने,  

२. नमाॉ ऩमाटकीम गन्द्तव्महरुको ऩवहचान य वर्वर्धीकयण गदै ऩमाटकीम 
ऩरु्ााधायको वर्कास य ऩमाटकीम सेर्ाराई गणुस्तयीम, सयुन्ऺत य 
वर्श् र्ानसरो फनाउने, 

३. गाउॉऩानरकाको स्र्ानभत्र्भा २ भेगार्ाटको रघजुरवर्धतु आमोजना 
सॊचारन गयी आन्द्तरयक याजश् र्को सदुृढीकयण गने,  

४. सीऩभरुक तथा स्र्योजगाय प्रर्दान गने तानरभ भापा त ्जनताको 
न्जर्नस्तय सधुाय गने, 
 

गाउॉऩारीकारे नरएका भानथ उल्रेन्खत यणनीनत कामाान्द्र्मन गना देहामका 
नीनतहरु अर्रम्फन गरयने छ । 
 

न्शऺा सम्फन्द्धी नीनत 

१. वर्द्यारम आर्ासीम कामाक्रभराई ननयन्द्तयता द्वदईनेछ । 

२. स्थानीम ऩाठ्यक्रभ (कऺा १-५) राई तजुाभा गरयनेछ । 



 
 

३. हारराई ऩठनऩाठन स्थनगत यहेका वर्द्यारमका न्शऺकहरुराई 
आर्श्मकता य औन्चत्मको आधायभा ऩानरकानबरका अन्द्म वर्द्यारमहरुभा 
ऩदस्थाऩना गरयनछे । 

४. र्ार न्शऺाभा कामायत न्शऺकहरुको सेर्ा सवुर्धाहरुराई ननयन्द्तयता द्वदइन े
छ । 

५. नभनुा वर्द्यारम रोकवप्रम भा.वर्.भा प्रावर्नधक धायतपा  सॊचानरत शैन्ऺक 
कामाक्रभराई थऩ व्मर्न्स्थत गदै रनगन ेछ । 

६. साभदुावमक वर्द्यारमहरुभा कामायत न्शऺकहरुराई ऺभता वर्कास, 
प्रवर्नधभैरी न्शऺण करा आद्वद कामाक्रभहरु सॊचारन गरयन ेछ । 

७. साभदुावमक वर्द्यारमहरुभा अध्ममनयत वर्द्याथॉहरुको ननमनभत स्र्ास््म 
जाॉच, प्राथनभक उऩचाय य स्र्ास््म सचेतनाको रानग गाउॉऩानरकाको 
स्र्ास््म चौकीभा कामायत स्र्ास््म कभॉहरुराई ऩरयचारन गरयने छ । 

स्र्ास््म सम्फन्द्धी नीनत 

८. थानचोक स्र्ास््म चौकीका रानग जग्गा खरयद तथा स्र्ास््म चौकी बर्न 
ननभााण गरयन ेछ । 

९. न्जल्रा अस्ऩतार तथा चाभे गाउॉऩानरकाफीच सभन्द्र्म तथा सहकामा गयी 
सदयभकुाभको स्र्ास््म सेर्ा प्रर्ाहराई प्रबार्कायी फनाईने छ । 

१०. नागरयक आयोग्मता प्रर्धान गना उऩमकु्त आहाया, वर्हाय, ध्मान, मोग, 
प्राणामाभ आद्वद फाये सचेतना कामाक्रभ भापा त ्गाउॉऩानरकाफासीराई 
ननयोगी फन्द् न प्रोत्सावहत गरयन ेछ । 

ऩूर्ााधाय वर्कास सम्फन्द्धी नीनत 

११. चाभे गाउॉऩानरकानबर २ भेघार्ाटको रघ ुजरवर्द्यतु आमोजनाको 
ननभााण कामा अगानड फढाईने छ । 



 
 

१२. गाउॉऩानरका नबरको भोटयर्ाटोराई ५ वक.नभ. सडक ढरान कामाराई 
सम्ऩन्द् न गना डमु्र-ेरे्न्शसहय सडक आमोजना कामाारमसॉग सभन्द्र्म गरयने 
छ । 

१३. गाउॉऩानरकाको र्डा नॊ १ य २ का र्डा कामाारमभा यहेको वर्धतुीम 
प्रणारी तथा आऩनुताराई सचुारु गयाईने छ। 

१४. चाभे गौयर्को आमोजना नसवटहरको शौचारम तथा कम्ऩाउण्डीङको 
कामा सम्ऩन्द् न गयी सूचारुभा ल्माईने छ । 

१५. भस्मााददी तथा ठाडो खोराहरुभा आएको र्ाढी ऩवहयोरे ऩरु् माएको ऺनत 
न्द्मनुनकयण गदै र्स्ती सॊयऺणको कामाराई अगानड फढाईन ेछ । 

१६. चाभे गाउॉऩानरकाको र्डा नॊ. १, २ य ४ को र्डा कामाारमको बर्न 
ननभााण कामाराई अगानड फढाईन ेछ । 

१७. चाभे गौयर्को आमोजना फसऩाका , नसत बण्डाय य उद्योग ग्राभ ननभााण  
सम्ऩन्द् न गरयन ेछ । 

१८. नभनुा वर्द्यारम अन्द्तगात रोकवप्रम भा.वर्.राई प्राप्त फजेट भापा त ्छार 
य छाराहरुको छारार्ास ननभााण कामा सम्ऩन्द् न गरयन ेछ । 

साॉस्कृनतक तथा ऩमाटन सम्फन्द्धी नीनत 

१९. कन्जनसाया ऩदभागा तथा भ्म ुटार्य जाने गोयेटो र्ाटोराई स्तयोन्द् ननत 
गरयने छ । 

२०. नतभाङ- नसक्रेस र्ाटो ननभााण गना सम्बाब्मता अध्ममनको कामा अगानड 
फढाइने छ । 

२१. गाउॉऩानरकानबर भनाईने ऩर्ा, भेरा, ऩजुा तथा फौि साॉस्कृनतक 
सम्ऩदाहरु सभेटी गाउॉऩानरकाको Cultural Profile तमाय गयी प्रकान्शत 
गरयने छ । 



 
 

२२. गाउॉऩानरका नबरको साॉस्कृनतक, ऐनतहानसक, धानभाक तथा ऩयुातान्त्र्क 
भहत्र्का सम्ऩदाहरुको भभात सम्बाय तथा सॊयऺण कामाराई अगानड 
र्ढाईन ेछ । 

२३. धानभाक सम्ऩदाहरुको सॊयऺण गना उऩबोक्ता सनभनत भापा त सॊचारन हनुे 
जनसहबानगता भरुक कामाक्रभराई प्राथनभकता द्वदईने छ । 

पोहोयभैरा व्मर्स्थाऩन सम्फन्द्धी नीनत 

२४. गाउॉऩानरका ऺेर नबरको पोहोयभैराको द्वदगो व्मर्स्थाऩनको रानग 
पोहोय सॊकरन, ढुर्ानी य रुऩान्द्तयण कामाराई व्मर्न्स्थत ढिरे अगानड 
फढाईने छ। 

२५. सार्ाजननक जग्गा, नदी वकनाय, ठाडो खोरा, सयकायी कामाारम 
ऩरयसयभा र्ृऺ ायोऩण गने कामाराई ननयन्द्तयता द्वदईन ेछ । 

सॊस्थागत वर्कास तथा सशुासन सम्र्न्द्धी नीनत 

२६. गाउॉऩानरका नबरको कभाचायी व्मर्स्थाऩन गयी सॊगठनराई चसु्त दरुुस्त 
याख् न गाउॉऩानरकाको सॊगठन तथा सरे्ऺण कामाक्रभ कामाान्द्र्मन गरयने 
छ। 

२७. गाउॉऩानरकाको द्वदर्सको अर्सयभा वर्नबन्द् न खेरकुद तथा सास्कृनतक 
कामाक्रभ आमोजनाका साथै जनप्रनतनननध तथा कभाचायीहरुराई ऩदक, 
सम्भान य ऩयुस्काय प्रदान गरयन ेछ । 

२८. र्डा कामारम, साभदुावमक वर्द्यारम तथा वर्कासका आमोजनाहरुभा 
सूचनाको हक कामाान्द्र्मन गरयन ेछ । 

२९. गाउॉऩानरकार्ाट गरयन ेठेक् का प्रवक्रमा तथा ननभााण कामाराई प्रचनरत 
काननु फभोन्जभ वर्द्यतु्तीम खरयद प्रणारी भापा त ्सम्ऩादन गने कामाराई 
ननयन्द्तयता द्वदईन ेछ। 

३०. एक र्र्ानबरभा गाउॉऩानरकाको प्रथभ आर्नधक मोजना (२०७९-
२०८४) तजुाभा गयी कामाान्द्र्मनभा ल्माइनेछ । 



 
 

याजश् र् तथा वर्त्त व्मर्स्था सम्फन्द्धी नीनत 

३१. गाउॉऩानरकारे सॊवर्धान तथा काननु फभोन्जभ असरु गने याजश् र् 
प्रशासनराई न्द्मामोन्चत ऩायदशॉ य रै्ऻाननक फनाउन आर्श्मक प्रफन्द्ध 
नभराइनेछ। 

३२. कयदाताहरुराई कय प्रणारीभा स्रे्न्च्छक रुऩभा सहबागी गयाउन सभग्र 
याजश् र् प्रणारीराई कयदाताभैरी फनाइनेछ । 

३३. चाभे गाउॉऩानरका नबर यहेको जनडफवुटहरुको अध्ममन अनसुन्द्धान गयी 
उत्ऩादन प्रशोधन तथा वर्वक्र वर्तयण गना सहजीकयण गरयन ेछ ।  

काननु तथा भानर्अनधकाय सम्फन्द्धी नीनत 

३४. सचुना प्रवर्नधको प्रमोग गयी न्द्माम सम्ऩादनको कामाराई सयर, सहज य 
ऩहुॉचमोग्म फनाइनेछ। 

३५. गाउॉऩानरकाफाट जायी गरयएका स्थानीम काननुहरुको आर्श्मकता 
अनसुाय सॊसोधन, ऩरयभाजान तथा एकीकयण गरयनेछ । 

३६. गाउॉऩानरकाको नीनत, मोजना तथा कामाक्रभराई कामाान्द्र्मन गना 
आर्श्मक ऐन, काननु, कामावर्नध, ननदेन्शका तजुाभा गयी जायी गरयनेछ। 

कृवर् तथा ऩशऩुारन सम्फन्द्धी नीनत 

३७. स्थानीम सभदुामहरूराइा कृर्क/कृर्क सभहु/सहकायी/सॊस्था गठन गना 
प्रोत्सावहत गरयनेछ । 

३८. स्थानीमस्तयभा उत्ऩादन गरयन े खाद्यर्स्तहुरूको फजायीकयण गना 
प्रोत्साहन तथा कामाक्रभ सञ् चारन गरयनेछ।  

३९. स्थानीम स्तयभा उत्ऩादन हनुे खाद्यर्स्तहुरूको सयुन्ऺत बण्डायण गना 
शीत बण्डायणराइा प्रमोगभा ल्माइानेछ। 

४०. सार्ाजननक स्थरभा यहेका छाडा ऩशऩुन्द्छीहरूको उऩचाय तथा 
फन्द्ध्माकयण गने कामाक्रभराइा ननयन्द्तयता द्वदइानेछ। 



 
 

४१. भासजुन्द्म तथा दधुजन्द्म ऩदााथको उत्ऩादन तथा नफक्री नफतयण गने 
व्मर्सामको भाऩदण्ड तमाय गयी राग ुगरयनछे।  

४२. गाउॉऩानरका नबर उत्ऩादन हनु े वर्नबन्द् न तयकायी तथा खाद्य 
साभाग्रीहरुको फजायीकयण गना कृवर् भेरा आमोजना गरयन ेछ । 

साभान्जक वर्काससॉग सम्फन्न्द्धत नीनत  

४३. भवहराराइा सीऩभरुक तारीभ द्वदइा आमआजानका वक्रमाकराऩभा 
सहबागी गयाइानेछ। 

४४. भवहरारे सॊचारन गने व्मर्सामका रानग सहकायी गठन, फीउॉऩजुी य 
व्मर्स्थाऩन तानरभ प्रदान गने व्मर्स्था नभराइनेछ। 

४५. भवहरावर्रूि हनु े सफै वकनसभका बेदबार् कुयीनत वहॊसा अन्द्त्म गना 
भवहरा जागयण, वर्त्तीम साऺयता, काननुी साऺयता तथा सशक्तीकयण 
कामाक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

४६. गाउॉऩानरका नबरका स्र्ास््म चौकी भापा त ् नेऩार सयकायरे तोकेका 
और्धीहरू ननशलु्क उऩरब्ध गयाउन आर्श्मक प्रफन्द्ध नभराइानेछ। 

४७. जेष्ठ नागरयकभा यहेको ऻान, सीऩ य अनबुर् ऩसु्तान्द्तयण य हस्तान्द्तयण 
गना कामाक्रभ सॊचारन गरयएको छ ।  

 खेरकुद सम्फन्द्धी नीनत 

४८. गाउॉऩानरका ऺेरभा यहेको फैँक तथा वर्त्तीम सॊस्थाहरूराइा Corporate 

Social Responsibility अर्धायणा अन्द्तगात खेरकुद तथा अन्द्म 
कामाक्रभहरू सभेत सॊचारन गना वर्शेर् जोड द्वदइानछे । 

४९. गाउॉऩानरका स्तयीम खेरकुद कामाक्रभको वर्कासको रानग खेरकुद 
क्रफहरूसॉगको सहकामाभा खेरकुद प्रनतमोगीताहरू आमोजना गरयनछे।  

 
 
 
 



 
 

खानऩेानी सम्फन्द्धी नीनत 

५०. चाभे फजायऺेरको खानेऩानी आऩतुॉराइा व्मर्स्थाऩन गयी ऩनु: सॊचारन 
गरयनेछ ।  

५१. चाभे फजायऺेरको खानेऩानी तथा ढरवर्कास आमोजनाराइा न्शघ्र 
सम्ऩन्द् न गयाइाने छ । 

वर्ऩद व्मर्स्थाऩन सम्फन्द्धी नीनत 

५२. वर्ऩद व्मर्स्थाऩनका रानग जनस्तय तथा वर्द्यारमस्तयभा वर्ऩद सचेतना, 
उद्दायको अभ्मास कामाराई ननयन्द्तयता द्वदइने छ । 

५३. वर्ऩद ऩरु्ातमायी तथा प्रनतकामा मोजना,२०७९ राई क्रभश् कामाान्द्र्मन 
गरयनेछ । 

५४. चाभे गाउॉऩानरकाको वर्ऩद जोखीभ न्द्मनुीकयण तथा व्मर्स्थाऩन ऐन 
तजुाभा गयी जायी गरयनेछ । 

सचुना प्रवर्नध सम्फन्द्धी नीनत 

५५. प्रवर्नधभा आधारयत शासन प्रणारीको अर्रम्फन य अभ्मास कामाराई 
अगानड फढाइनेछ । 

५६. गाउॉऩानरकाफाट प्रर्ाह हनु े सार्ाजाननक सेर्ाभा सचुना तथा सॊचाय 
प्रवर्नधको उऩमोग गयी वर्द्यतु्तीम सशुासन प्रर्धान गरयन ेछ । 

५७. गाउॉऩानरकाफाट सञ् चारन गरयन े वर्कास ननभााण सम्फन्द्धी कामाभा 
सर्ासाधयणको ऩहुॉच र्दृ्वि गना आमोजना स्थरभा सचुना ऩाटॊको 
व्मर्स्था गरयनछे । 

५८. ऩानरका तथा र्डा स्तयभा चौभानसक रुऩभा सार्ाजननक सनुरु्ाईका 
कामाक्रभ सॊचारन गरयने छ। 

 

सीऩ वर्कास तथा उद्यभन्शरता प्रर्धान सम्र्न्द्धी नीनत  

५९. गरयफी ननर्ायणका रानग रघ ुउद्यभ वर्कास कामाक्रभ (भेडऩा) अन्द्तगात 
नमाॉ उद्यभी नसजानातपा  ६० जना य ऩयुानो उद्यभी स्तयोन्द् नतीतपा  २० 
जनाराई ऺभता अनबफदृ्वि तानरभ प्रदान गरयन ेछ । 



 
 

६०. सीऩ नसक्न ईच्छुक स्थानीमर्ासीहरुराई स्र्योजगाय भखुी (नसराईर्नुाई, 
फेकयी, हाउस वकवऩॊङ, व्मवुटनसमन आद्वद) कामाक्रभ सॊचारन गरयनछे । 

६१. नर्ीन सोच तथा प्रवर्नधको सदऩुमोग गदै गाउॉऩानरकाराई सूचना प्रवर्नध 
भैरी गना याविम आवर्ष्काय केन्द्रसॉग सहकामा गरयन ेछ । 

अन्द्त्मभा,  

चाभे गाउॉऩानरकाराई जन अऩेऺा अनरुुऩ वर्कासका चाहना ऩयुा गने, स्थानीम 
सयकाय य स्थानीमर्ासीफीचको सभुधयु सम्फन्द्ध कामभ गने, प्रवर्नधको उच्चतभ 
प्रमोग गयी चाभे गाउॉऩानरकाराई सभिृ ऩानरका फनाउन े हाम्रो दृढ सद कल्ऩ 
अवर्चनरत छ। चाभे गाउॉऩानरकानबर अथाह सम्बार्ना फोकेको कृवर्, ऩमाटन तथा 
जराधायको अनधकतभ सदऩुमोग गना गाउॉऩानरकाको नतेतृ्र् प्रनतर्ि यहनेछ । साथै 
चाभे गाउॉऩानरकारे प्रस्ततु गयेको नीनत तथा कामाक्रभ कामाान्द्र्मनभा सहमोग 
ऩरु् माउन नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, ननजी ऺेर, गाउॉऩानरका कभाचायी, 
जनप्रनतनननध, याजनैनतक दरहरु य सम्ऩणुा चाभेफासी दाजबुाई तथा द्वददीफवहनीहरुभा 
रृदमदेन्ख धन्द्मर्ाद द्वदन चाहन्द्छु। मसै गयी मस नीनत तथा कामाक्रभको कामाान्द्र्मन 
गना सफैको साथ, सहमोग य वर्श् र्ास प्राप्त हनु ेअऩेऺा गदै मो सम्फोधन मही अन्द्त 
गदाछु।  

धन्द्मर्ाद। 
 


