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श्रद्धेम अध्म  ऺभहोदम, 

मस शबुअवसयभा सवयप्रथभ फसफरयमा गाउॉ ऩालरकाको गरयभाभम दोश्रो गाउॉ सबा को ऩहहरो अलधफेशन भा उऩस्थथत 
गाउॉऩालरका अध्मऺ ज्मू, प्रभखु प्रशासहकम अलधकृत ज्मू, वडा अध्मऺ तथा गाउॉ कामयऩालरकाका सदथम ज्मूहरु, गाउॉ 
सबाका सम्ऩूणय सदथमलभत्रहरु , कभयचायी वगयहरु य ऩहहरो अलधफेशनराई बव्म य सभ्म रुऩभा सम्ऩन्न गनयको रालग 
हाम्रो लनभन्त्त्रणाराई थवीकाय गयी उऩस्थथत  हनुबुएका  सम्ऩणुय जनताहरुभा भ भेयो व्मस्िगत तपय फाट य गाउॉ 
ऩालरकाको तपय फाट हार्दयक आबाय प्रकट गदै थवागत गनय चाहन्त्छु  ।अहहरे हाभी सॊस्घम य प्रदेश सयकायरे आ.व. 
०७९/८० को रालग आ –आफ्नो लनलत , फजेट तथा कामयक्रभ ऩेश गरयसकेको थथालनम सयकायको हैलसमतभा 
ऐलतहालसक दोश्रो गाउॉसबाको ऩहहरो अलधफेशन  आ.व.०७९/८० को लनलत, फजेट तथा कामयक्रभ ऩेश गने सॊघायभा 
छौ । लसलभत फजेटभा यही अलसलभत इच्छा आकाॊऺराई सम्फोधन गनय लनश्चम ऩलन चनुौलत ऩूणय छ । तय याज्मरे 
लरएको सभदृ्ध नेऩार ससु्ख नेऩारीको नायाराई आत्भसाथ गदै अवसयको रुऩभा अगाडी फढनकुो हवकल्ऩ छैन । 
सॊहवधान प्रदत्त हक अलधकाय सहहत गर्ित मस फसफरयमा गाउॉऩालरकाको फजेट तथा कामयक्रभ सलभलतको सदथमको 
हैलसमतरे मस गरयभाभम सबाभा आलथयक वषय ०७ ९।८० को वाहषयक नीलत तथा कामयक्रभ तथा फजेट ऩेश गनय 
प्रथततु बएकोछु । मस गौयवऩूणय अवसयभा सवयप्रथभ नेऩारी नागरयकहरुको थवतन्त्त्रता तथा अभनचैन प्रालिका रालग 
हवलबन्न कारखण्डभा आफ्नो प्राण आहलुत गनुयहनुे सम्ऩूणय ऻात अऻात वीय सहहदहरु प्रलत बावऩणुय श्रद्धान्त्जरी अऩयण 
गदयछु साथै घाइते य वेऩत्ता नागरयकप्रलत सम्भान प्रकट गदयछु ।  

प्रथभ थथानीम तह लनवायचन ऩलछ लनवायस्चत जनप्रलतलनलधहरुरे ५ फषयसम्भको  कामयकारभा गयेका हवकास कामयऩश्चात 
ऩलन मस  गाउॉऩालरकाका हवहवध सभथमा , चनुौलत य अवसयहरु छन , साथै हवकास बनेको सधै चलरयहने क्रभागत 
प्रहक्रमा हो बने्न हाभीराई रागेको छ । मसका फावजदु ऩलन मस ऺेत्रको हवकास कसयी गनय सहकन्त्छ , त्मस तपय  
हाम्रो सभहु प्रलतफद्धताका साथ रागीऩने नै छ । दोश्रो ऩटक बएको  थथानीम तहको लनवायचनफाट लनवायस्चत हाभी 
जनप्रलतलनलधहरुको मस सबाभा फसफरयमा वासीको इच्छा य आवश्मकता  राई सम्वोधन गने दृढ सॊकल्ऩका साथ 
आ.व. ०७९/८० को फाहषयक नीलत तथा कामयक्रभ मस सम्भालनत सबा भापय त ्सभग्र फसफरयमा गाउॉऩालरका का 
नागरयकहरु सभऺ याख्न ऩाउॉदा भैरे आपूराई गौयवान्त्वीत भहशसु गयेको छु । मस अवसयभा हाम्रो कदभराई 
सहमोग गनुयहनुे सम्ऩूणय गाउॉऩालरका फासीहरु, लनवायस्चत ऩदालधकायीहरु, हवलबन्न सयकायी तथा गैय सयकायी लनकामहरु, 

नागरयक सभाजका अलबमन्त्ताहरु, स्शऺक, सम्ऩणुय कभयचायी वगय, ऩत्रकाय, तथा सभाजसेवीहरुप्रलत आबाय व्मि गदयछु ।  

श्रद्धेम अध्मऺ भहोदम, 

अव भ चार ुआ.व. २०७८/०७९ को वाहषयक कामक्रभको सलभऺा गनय अनभुलत चाहन्त्छु ।  

चार ुआ.व.को रालग मस सम्भालनत सबारे कुर हवलनमोस्जत रु ४० कयोड ६१ राख ७२ हजाय ४२४ रुऩैमा भध्मे 
चार ुतपय  रु १९ कयोड ८६ राख ७३ हजाय ४२४ रुऩैमा (सशतय अनदुान सभेत) य ऩसु्जगत तपय  २० कयोड ७४ 
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राख ९९ हजाय हवलनमोजन बएको लथमो । उि हवलनमोस्जत यकभ भध्मे हार सम्भको अवथथाभा चार ुतपय  रु. 
११ कयोड ७ राख ८० य ऩसु्जगत तपय  रु ९ कयोड ७२ राख ७२ हजाय ५५४  खचय बएको छ तथा मसको 
आधायभा मस फषयको अन्त्त्म सम्भ कुर फजेटको ५०% सम्भ खचय हनु सक्ने अनभुान गयेको छु  । साथै गत 
लफगतभा सम्झौता बएका मोजनाहरुको अनभुालनत रु ३ कयोड फाहक बिुानी आगाभी आ.व. २०७९/८० बिुानी 
गरयनेछ । 

आदयणीम मस सबाका सदथम ज्मूहरु अफ भ मस फसफरयमा गाउॉऩालरकाको आ .फ.२०७९/८० को नीलत तथा 
कामयक्रभ प्रथततु गनय गइयहेको छु । 

आ.फ. २०७९/८० का रालग सभहृद्ध एवॊ प्रगलतका खालतय देहाम फभोस्जभका नीलत तथा कामयक्रभ तमाय 
गयेको छु । हमनै नीलतको सम्फोधन एवॊ कामयक्रभको कामायन्त्वमन हनुे गयी सॊधीम सयकायफाट हवलनमोस्जत 
हवत्तीम सभानीकयण तपय  १० कयोड १० राख, याजश्व फाॉडपाॉड तपय  ७ कयोड ३४ राख ५७ हजाय, सशतय 
अनदुान तपय  १० कयोड ६९ राख, सभऩयुक तपय  १ कयोड १० राख, सशतय अनदुान ऩजुीगत तपय  २ 
कयोड ११ राख, लफशेष अनदुान ऩजुीगत १ कयोड ५० राख, प्रदेश सयकाय फाट सशतय अनदुान ८० राख, 
लफशेष अनदुान ३० राख सभऩयुक अनदुान २० राख तथा प्रदेश सभानीकयण ६७ राख ८३ हजाय य प्रदेश 
याजश्व फाडपाड फाट रु. ६ राख  अनभुालनत, आन्त्तरयक श्रोत फाट रु. २४ राख ७ हजाय ३०१ आ.व. 
२०७८/७९ को आल्मा रु ५० राख फयहथवा भारऩोतफाट फाडपाड रु २८ राख  आम्दानी हनुे गरय 
जम्भा रु ३५ कयोड १० राख ४७ हजाय ३०१ ऩरयलध लबत्र यही आ .व. २०७९/८० को आम व्मम 
लफफयण तजुयभा गरयनेछ । 

 

श्रद्धेम अध्मऺ भहोदम, 

आदयणीम गाउॉ सबाका सदथम भहोदम,  

र्दगो हवकास रक्ष्म , नेऩारको सॊहवधानको ऩरयकल्ऩना , नेऩाररे अन्त्तयायहिम जगतभा गयेको प्रलतफद्धता , ऩन्त्रौ ऩञ्चवषॉम 
मोजना, प्रदेश मोजना एवॊ गाउॉऩालरकाको एकीकृत हवकास रक्ष्मराई प्राि गनय आगाभी वषयको नीलत तथा कामयक्रभ 
ऩेश गनय चाहान्त्छु ।  

सोच 

सभदृ्ध फसफरयमाको आधाय, कृहष, जनशस्ि य ऩवुायधाय । 

रक्ष्म 
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ऩवुायधाय हवकास, व्मवसाहमक कृहष य उद्यभस्शरताको भाध्ममभफाट सभदृ्ध सभाजको लनभायण गने । 

उद्देश्म 

 प्रत्मेक वडा अन्त्तगयत टोर टोर लफच फाहै्र भहहना नै सहज ढॊगरे मातामात सञ्चारन हनुे उस्चत व्मवथथा 
लभराउने । 

 आधलुनक कृहष प्रणारीको हवकास गयी कृहष सेवा केन्त्रको थथाऩना , कृहष उतऩादनको फजारयकयण तथा 
हवथतारयकयण भापय त गरयवी न्त्मूनीकयणभा जोड र्दने । 

 गणुात्भक स्शऺाको भाध्मभफाट ससु्शस्ऺत सभाज लनभायणभा जोड र्दने । 

 थवाथ्म सभथमाराई लनयाकयण गदै थवाथ्म सेवाराई सफै नागरयकको ऩहचु मोग्म य सवयसरुब फनाउने । 

 लसऩभरुक तालरभ य ऻानको भाध्मभफाट दऺ जनशस्ि लनभायण गयी योजगायीका अवसयहरु लसजयन गने । 

 सेवा प्रवाहराई थवचालरत प्रणारीभा आवद्ध गयी सशुासन प्रवद्धनभा टेवा ऩमुायउन े। 

 

ऩूवायधाय हवकास तपय 

 गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम बवन लनभायणका रालग जग्गा व्मवथथाऩन गयी लनभायणको ऩहर गरयनेछ । 

 भूर सडकका साथै वडा केन्त्र जोड्ने सडक फाहै्र भहहना सहज सञ्चारनभा आउने ।  
 फसफरयमाभा १५ शैमाको नगयथतयीम अथऩतार लनभायणको प्रहक्रमाराई अगाडी फढाइनेछ । 

 फसफरयमा फजायका प्रभखु चोक सधुाय , ऩोर व्मवथथाऩन, ताय, सडक नारी व्मवथथाऩनको काभराई अगालड 
फढाइनेछ । 

 सावयजलनक सम्ऩस्त्तको अलबरेखाॊकन गरय लतनको सयुऺा य उत्ऩादनभरुक ऺेत्रभा प्रमोग गरयनेछ ।  
 आगाभी आ.व. देस्ख गाउॉऩालरका लबत्र नमाॉ वने्न सवै घय तथा सॊयचनाहरु लनभायणभा नक्सा ऩासराई अलनवामय 

गरयनेछ । 

थवाथ्म तपय  

 ऩालरकाफाट एक वटा लनशलु्क एम्फरेुन्त्स सेवा उऩरब्ध गयाई आफश्मक फजेट लफलनमोजन गयेको 
छु । 

 प्रत्मेक नागरयकरे आधायबतू थवाथ्म सेवा प्राि गरयनेछ ।  
 सम्ऩणु नागरयकराई अलनफामय कोयोना खोऩको व्मवथथा गरयनेछ । 

 ;/;kmfO{ ;DaGwL hgr]tgf hufpg ] कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

 cfOl;o', e]lG6n]6/, k|of]uzfnf, PS;/] / ;fdfGo ;h{/L ;'ljwf ;lxtsf] % b]lv !% j]8sf] hg/n 

c:ktfnsf] lgdf{0f Pj+ ;~rfng ug]{ प्रहक्रमाराई अगाडी फढाइनेछ । 
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 cfwf/e"t :jf:Yo -vf]k, kf]if0f, kl/jf/ lgof]hg, k|hgg :jf:Yo, jfn:jf:Yo, ;?jf /f]u, g;g]{ 

/f]u, ljsnf+utf, dfgl;s /f]u, h]i7gful/s ;]jf, ;fdfGo cfsl:ds ;]jf, :jf:Yo k|j4{g, 

cfo'j]{b ;]jf_ k|bfg ug]{ व्मवथथा लभराउने छ । 

 z"Go xf]d 8]lne/L ;]jf ;'lglZrt गरयनेछ । 

 cf}iflw Joj:yfkgको उस्चत व्मफथथा गरयनेछ । 

 आकस्थभक सेवा २४ घण्टा उऩरब्ध हनुे सलुनस्श्चत गरयनेछ । 

 

 

आलथयक हवकास  

 कृहषभा मास्न्त्त्रकीकयण व्मवसामीकयण य फजायीकयणका भाध्मभफाट कृहषराई प्रवद्र्धन य हवकास  गरयनेछ । 
मस वषय भकै, धान, भाछा ऩारन रगामतको कामयक्रभराई हवशेष रुऩभा अगालड फढाइनेछ । 

 कृहष प्रसाय य प्रवद्र्धनात्भक कामयक्रभ अगालड फढाइनेछ । ऩश ुहवकास कामयक्रभराई प्रबावकायी  रुऩभा 
अगालड फढाइनेछ । 

 एक वडा तीन उत्ऩादन नीलतभा आधारयत प्रत्मेक वडाभा एक उत्ऩादनराई प्रभखु कृहष जोनको  रुऩभा 
हवकास गरयनेछ । 

 मवुा, योजगाय य भहहरा उद्यभ हवकास सम्फद्र्धन यणनैलतक आमोजनाको ऩरयभाजयन गदै उद्यभ  हवकास 
यणनीलत तजुयभा गरयनेछ  

 सहकायीराई उत्ऩादन, योजगायी य फजायीकयणभा जोड र्दइनेछ । सहकायीभा कामययत जनशस्िराई न्त्मूनतभ 
ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाउने प्रवन्त्ध गरयनेछ । 

 सहकायी स्शऺाराई प्रवद्र्धन, एक सहकायी एक उत्ऩादनको नीलतराई अगालड फढाउनेछ। 

स्शऺा हवकास 

 भानवको सवायङ्गीण हवकासको आधाय स्शऺा नै हो । गणुथतयीम स्शऺाभापय त लसजयनस्शर दऺ  प्रलतथऩधॉ 
उत्ऩादनस्शर य नवप्रवद्र्धनका हहसावरे हवकास गने यािको रक्ष्म अनरुुऩ साझा  अलधकायको सूचीभा यहेको 
स्शऺाराई जीवन ऩद्धलतभा उताने नीलत लरइनेछ । 

 कृहष क्माम्ऩस थथाऩना गनय हवशेष ऩहर गरयनेछ । प्राहवलधक धाय सञ्चालरत हवद्यारमहरुराई  हवशेष 
प्राथलभकताका र्दइनेछ । 

 थथानीम सयकायको कामय स्जम्भेवायीभा यहेको भाध्मालभक तहको स्शऺाराई गणुथतयीम जीवन  उऩमोगी य 
प्रहवलध भैत्री फनाइनेछ । 

 नभूना हवद्यारम व्मवथथाऩनभा जोड र्ददै सफै हवद्यारमभा फगैचा थथाऩना गयी हरयत हवद्यारमको अवधायणाभा 
जोड र्दइनेछ । 



6 

फसफरयमा गाउॉऩालरकाको आ.व.२०७९/८० को लनलत तथा कामयक्रभ  

 गाउॉऩालरकाका १६ साभदुाहमक हवद्यारमका स्शऺक तथा हवद्याथॉहरुभा सूचना प्रहवलधको प्रमोग गयी ऻान , 
सीऩ य ऩहुॉच अलबफहृद्ध गरयनेछ । 

 साभदुाहमक हवद्यारमको गणुथतय सधुायभा हवशेष ध्मान र्दइनेछ । 

 प्राथलभक, आधायबतू य भाध्मालभक हवद्यारमको सूचाङ्कका आधायभा भूल्माङ्कन गयी उच्चतभ अङ्क ल्माउने १/१ 
वटा हवद्यारमराई ऩयुथकृत गरयनेछ ।  

 सफै फारफालरका हवद्यारमभा बनाय गरयनेछ । 

 फारफालरकाको उऩस्थथलत दय वृहद्ध गदै लसकाइ थतय सधुाय हनुे ।  
 फारहवकास केन्त्रराई व्मवस्थथत गरयनेछ । नेऩार सयकायरे घोषणा गयेको फार हवकास  सहजकताय, 

लफद्यारम कभयचायी, लफद्यारम सहमोगीको न्त्मूनतभ ऩारयश्रलभक सम्फन्त्धी नीलतराई कामायन्त्वमनभा ल्माइनेछ । 

 सफै लफद्यारमभा इरेक्रोलनक हास्जरयको व्मवथथा गरयनेछ । 

 रोकसेवा/स्शऺक सेवा तमायी कऺा सॊकरन गनय जोड र्दइनेछ । 

मवुा तथा खेरकुद 
 थवाथ्म, सकयात्भक सोंच , उद्यभस्शर, लसजयनस्शर अलधकायप्रलत सचेत य कतयव्मप्रलत प्रलतफद्ध मवुा  शस्िको 

हवकासभा ऩरयचारन गनय याहिम राबराई साथयक हनुे गयी नीलत य कामयक्रभ रागू गरयनेछ । 

 मवुा थवयोजगाय मवुा व्मवसामीराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 दवु्र्मसनी य कुरतफाट भिु गनय नेऩार प्रहयी य थथानीम सॊघ सॊथथाको साझेदायीभा कामयक्रभ  ऩरयचारन 
गरयनेछ । 

 फसफरयमा कऩ सञ्चारन गरयनेछ । खेरकुद भैदानहरुको ऩूवायधाय , कबयडहरको लनभायणको रालग आफश्मक 
ऩहर गरयनेछ । 

 गाउॉ खेरकुद हवकास सलभलत थथाऩना गयी हक्रमास्शर फनाइनेछ । खेरकुद स्शऺकको व्मवथथाऩन  गरयनेछ 
। 

 पुटफर, बलरवर, हक्रकेटरगामत खेरकुदका अन्त्म हवधाराई प्रोत्साहन य ऩरयचारन गरयनेछ । 

 यािऩलत यलनङ स्शल्ड प्रलतमोलगता , गाउॉ थतयीम तथा वडा थतयीम खेरकुद प्रलतमोलगताराई प्रबावकायी फनाइने 
छ । 

 नेऩार थकाउटराई प्रबावकायी रुऩभा हवद्यारमसॉग आवद्ध गयी सञ्चारन गरयनेछ । 

साभास्जक हवकास  

 ऩछाडी ऩारयएको ऺेत्र य सभदुामराई याज्मको भूरप्रवाहहकयण गने रक्ष्म य सभानऩुालतक सभावेशी  

अवधायणाराई केन्त्र बागभा याखेय हवशेष कामयक्रभ सञ्चालरत गरयनेछ । 
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 राभो सभमदेस्ख साभास्जक उत्ऩीडनभा ऩयेका दलरत उत्ऩीलडत ऺेत्रराई हवशेष प्राथलभकता र्दई योजगाय, सीऩ, 

सम्भानमिु जीवन माऩन गने वातावयण लसजयना गदै ऩहुॉच य प्रलतलनलधत्व थथाऩना गने रक्ष्म लरइएको छ । 

  जेष्ठ नागरयकको सम्भान तथा हवश्राभ केन्त्रराई ब्मफथथाऩन गनय ऩहर गरयनछे । 

  अऩाङ्गता बएका व्मस्िको ऩहहचान गयी दोबाषे एवॊ सहामता साभग्री प्रदान गरयनेछ । 

  गाउॉ ऺेत्रका गयीफ हवऩन्न घय ऩरयवायका खयका छानो हटाई हटनको छानोभा ल्माउने कामय  सम्ऩन्न 
गरयनेछ। 

 फाटो तथा सावयजलनक थथरभा कुनै ऩलन अफयोधका साभान जथतै ऩयार, गोफय, अन्न फालर, टामय गाडा, 
गाडी ऩाहकिं ग, लनभायण साभग्री इत्मादी याख्न ऩाइने छैन ।   

  जनता आवास कामयक्रभफाट हवऩन्नका घय लनभायणभा हवशेष जोड र्दइनेछ । 

 कुरतभा रागेका मवुाहरुराई सधुाय गनय लफलफध कामयकभय गरय  सधुाय गरयनेछ साथै जाड यस्क्स खाएय हो-
हल्रा गने राई काननु फभोस्जभ सजाम र्दन सम्वस्न्त्धत लनकाम लसत सभन्त्वम गरयनेछ ।  

ऩमयटन, वन वातावयण तथा हवऩद व्मवथथाऩन 
 सावयजलनक तथा ऐरानी जग्गाहरुभा वृऺायोऩण गयी वातावयणीम थवच्छता कामभ गरयनेछ । 

 हवऩद व्मवथथाऩनको तमायीको रालग आवश्मक साभाग्री तथा उऩकयणको सहज उऩरब्ध गरयनेछ । 

 फाढी, ऩहहयो, चट्याङ, हावाहयुी, आगरागी, खडेयी, अलतवृहि, अनावृहि य बकूम्ऩ जथता कायणहरुको आॊकरन 
गने य हमनीहरुफाट हनुे नकायात्भक प्रबावराई न्त्मूलनकयण गनय हवऩद व्मवथथाऩनभा सॊघ य प्रदेश सयकायको 
सभन्त्वमभाभा थथानीम जनतासॉग सहकामय गयी गाउॉऩालरका थतयको हवऩद व्मवथथाऩन तथा प्रलतकामय मोजना 
फनाइनेछ । साथै हवऩदफाट बएको धनजनको ऺलतराई भध्म नजगय गदै केहह याहत यकभ उऩरब्ध गयाइने 
छ । 

 गाउॉ सयसपाईको अलबमानराई थवच्छ, सपा, हरयमारी नगय हवकासका रालग जोड र्दइनेछ । 

  पोहोयभैरा व्मथथाऩनको ऺेत्र हवथताय गयी गाउॉ हवकास कोषसॉगको सहकामयभा आधलुनक  पोहोयभैरा 
व्मवथथाऩन उस्चत िाउको खोस्ज गरयनेछ । 

  वातावयण सॊयऺणका रालग ऩयम्ऩयागत ऩोखयी य चौऩायीको सॊयऺण य प्रवद्र्धन गरयनेछ । 

 फजाय ऺेत्रका नारीको लनमलभत भभयत तथा सयसपाईका रालग हवशेष ध्मान र्दइनेछ । 

 हवऩद् जोस्खभ न्त्मूलनकयण , हवऩद्को ऩूवयतमायी , व्मवथथाऩन य उद्धायका रालग हवऩद् व्मवथथाऩन  कोषराई 
प्रबावकायी फनाइने छ । 

 साफयजलनक सम्ऩलत जथतै ऐरानी, प्रलत, गौचयण नर्द इत्मादीको अलतक्रभण योकी उस्चत सॊयऺण गरयनेछ । 

हवत्तीम व्मवथथाऩन तथा सशुासन  

 थथानीम सयकायको सेवाप्रवाह ऩायदशॉ तथा जवापदेही फनाइने छ । 

 वेरुज ुन्त्मलुनकयण गरयनेछ । 
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 याजश्वका सम्बाहवत ऺेत्रहरु ऩहहचान गरयनेछ । 

सॊथथागत हवकास तथा सेवा प्रवाह ऺेत्र   

 गाउॉ तथा सफै वडाहरुभा सूचना प्रहवलधको उऩमोग गयी सभन्त्वमात्भक तथा कभ खस्चयरो तवयरे थथानीम 
तहका दैलनक प्रशासलनक अलबरेखहरुराई आलधकारयक त्माङ्कका रुऩभा प्रमोग गनय सहकने व्मवथथा गरयनेछ 
।  

 सवै वडाभा व्मस्िगत घटना दताय अनराइन प्रणारीफाट गयी प्रादेस्शक तथा केन्त्रीम लनकामभा लनमलभत 
रुऩभा हववयण ऩिाउने व्मवथथा गरयनेछ । 

 थथानीम तहभा सेवायत जनशस्िको भनोवर उच्च याख्ने , फसृ्त्त हवकासका अवसय प्रदान गनय साहवक थथानीम 
तह कभयचायी सभामोजन ऐन’ जायी गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरकाभा कामययत कभयचायीहरुको कामय चाऩराई भध्म नजय गदै खाईऩाई आएको तरफ फाहेक 
अलतरयि बत्ताको व्मवथथा गयेको छु । 

 थथानीम तहको शासन य प्रशासलनक सॊमन्त्त्रराई सभावेशी, सेवाभखुी, थतयीम, हवलधसम्भत य जनताभैत्री फनाउने 
रक्ष्म लरएको छ । सयकायी सेवाप्रदामक लनकामभा दऺता , जवापदेहहता, ऩायदस्शयता, प्रबावकारयता य 
भ्रिाचायभिु शासन सलुनस्श्चत गने नीलत लरइनेछ । जनताको गनुासो सनुवुाई सॊमन्त्त्रको लनभायण गयी 
कामायन्त्वमन गरयनेछ ।  

 जेष्ठ नागरयक , अऩाॊगता बएको व्मस्ि , एकर भहहरा , रोऩोन्त्भखु आर्दवासी जनजालतराई प्रदान गरयने 
साभास्जक सयुऺा बत्ता सभमभा सहज रुऩभा प्रदान गनयको रालग ऩायदशॉ य जवापदेही हवतयण प्रणारी 
अऩनाउनेछ । जेष्ठ नागरयकहरुको ऻान तथा अनबुवको उऩमोग गदै उलनहरुको सम्भालनत जीवनमाऩनको 
रालग आवश्मक व्मवथथा  गरयनेछ ।  

 सफै सावयजलनक ऩूवायधायहरु अऩाङ्गभैत्री प्रहवलध याखी लनभायण गनुयऩने भाऩदण्ड जायी गयी कामायन्त्वमनको 
अनगुभन गरयनेछ । 

 कयका दयहरु न्त्मनु गयी कयका दामया हवथताय गरयनेछ । सभमभै कय लतयौ , सम्वृद्ध फसफरयमा लनभायणभा 
सहमोग गयौ बने्न नायाराई याजथव ऩरयचारनको नाया वनाईनेछ । जनतारे लतयेको कयराई जनताको 
अलधकतभ हहतको रालग उऩमोग गरयनेछ । याजथव फढी उिाउने वडाराई ऩयुथकृत गरयनेछ । 

 कयका प्रशासलनक प्रहक्रमाहरु सयर हनुेछन ्। कय प्रशासनराइ आधलुनक सूचना प्रहवलधको ऩूणय उऩमोग गयी 
थवचालरत प्रणारीभा आवद्ध गरयनेछ । कय छरी य चहुावट योक्न शून्त्म सहनशीरताको नीलत लरइनेछ ।  

 गाउॉऩालरकाको वथतगुत त्माॊक अद्यावलधक गदै रलगनेछ । सडक सञ्जार तथा सावयजलनक श्रोत उऩमोगको 
ऺेत्रको गरुुमोजना वनाई आवलधक मोजना लनभायण गने तपय  कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  
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 गाउॉऩालरका ऺेत्रको हारसाहवक नाऩीको प्रहक्रमा अगालड फढाइनेछ  साथै प्रत्मेक जग्गा धलनराई रारऩजुाय 
प्रभाण र्दने व्मवथथा लभराउने छ । 

 साभास्जक ऩयीऺण, नागरयक फडाऩत्रराई प्रबावकायी रुऩभा अगालड फढाइनेछ । 

 मोजनाहरुको प्रबावकायी कामायन्त्वमनका रालग अनगुभनको प्रफन्त्ध लभराइनेछ । 

 फजाय अनगुभनराई प्रबावकायी फनाई फथत ुय सेवाको गणुथतय, भूल्म लनमन्त्त्रण, कृलत्रभ अबाव य कारो फजायी 
लनमन्त्त्रणराई प्रबावकायी फनाइनेछ । 

 सफै वडाभा वडा थतयीम य ऩालरकाभा गाउॉऩालरका थतयीम सावयजलनक सनुवुाई कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

 वडा नॊ. १ य २ तथा वडा नॊ. ४,५ य ६ राई भध्मेनजय याखी वडा नॊ  १ य ५ भा यास्थरम फास्णज्म फैंक 
लसत भान्त्मता प्राि फैंक सॊचारन गनय सम्वस्न्त्धत लनकाम सॊग आफश्मक ऩहर गरयनेछ । 

खानेऩानी, लसॊचाई 

 गाउॉ खानेऩानीको व्मवथथाऩन य सञ्चारन खानेऩानी फोडय गिन गयी गाउॉ ऺेत्रको खानेऩानी  व्मवथथाऩनभा 
देस्खएको सभथमाराई सभाधान गनय हवशेष ऩहर गरयनेछ । 

 आधायबतू खानेऩानीको ऩहुॉच नऩगेुका घयभा खानेऩानी उऩरब्ध गयाउन ‘एक घय , एक धाया ’ अलबमानराई 
सरुु गरयनेछ। 

 फसफरयमा वडा नॊ. ५ धनगढ़ाभा लनभायणालधन खानेऩानी आमोजना मसै वषय सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

  राभो सभमदेस्ख सम्ऩन्न नबएका मोजनाराई सम्ऩन्न गनय ऩहर गरयनेछ । ऩयुाना आमोजनाको  भभयत सम्बाय 
गरयनेछ । 

  लसॊचाई सहुवधा नऩगेुका खेतीमोग्म जलभनभा लसॊचाई सेवा उऩरब्ध गयाउनेगयी कामय आयम्ब गरयनेछ । 

श्रद्धेम अध्मऺ भहोदम, 

हाम्रा आवश्मकताहरु अलसलभत छन, तय स्रोत य साधनहरु लसलभत छन । लसलभत स्रोत य साधनफाट सभग्र फसफरयमा 
फासीको चाहना य हवकासराई सम्फोधन गनय आपैभा चनूौलतऩूणय छ । त्मसैरे लसलभत स्रोत य साधनराई प्राथलभकता 
ऩूवयक ऩरयचारन गयी अलधकतभ जनसहबालगता , सहकामय तथा साझेदायीभा हवकासका कामयक्रभ सञ्चारन गनुयऩने हाम्रो 
आवश्मकता य वाध्मता यहेको छ । मस तपय  सम्ऩणुय सदथम ज्मूहरुको सहमोग य सहकामयको ऩूणय सहमोगको आशा 
लरएको छु ।  

वजेट लनभायण कामयभा अहोयात्र खहटनहुनुे वजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा सलभतका सदथम ज्महुरु , याजथव ऩयाभशय 
सलभलतका सदथम ज्मूहरु , श्रोत अनभुान तथा वजेट सीभा लनधाययण सलभलतका अध्मऺ एवॊ सदथम ज्मूहरु रगामत 
सम्ऩणुय यािसेवक कभयचायी लभत्रहरुभा हार्दयक धन्त्मवाद ऻाऩन गदयछु । 

२०७९ अषाढ १० गते            सरयता कुभायी 

           गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ  


