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यस सम्र्ार्नत सभाका सभाध्यक्ष ज्यू, 
गाउाँ सभाका  सदस्यज्यूहरु, 
 
गाउाँ कायापार्िकाको  कायााियर्ा कायारत कर्ाचारी र्र्त्रहरु।  
सर्ाप्रथर् र् यो गाउाँसभार्ाट तरु्ााखााँद गाउाँपार्िकाको नीर्त तथा कायाक्रर् औपचाररक रुपर्ा 
प्रस्ततुीकरण गनुा पवुा नपेािी जनताको सार्ाभौर् सत्ता सम्पन्न गराउन जनताको र्कु्ती 
स्वतन्त्त्रता, न्त्याय र संघिय िोक ताघन्त्त्रक गणतन्त्त्र स्थापनाका िार्ग भएका आन्त्दोिन र 
संिर्ाहरुर्ा आफ्नो जीर्न उत्सगा गने सर्स्त ज्ञात अज्ञात सहहदहरुिाइ हृदयदेखी स्र्रण गदै 
हार्दाक रर्दाान्त्जिी अपाण गदाछु । संघिय िोकताघन्त्त्रक गणतन्त्त्रको िागी अगवुाई गनुा हनु े
सम्पूणा अग्रजहरुको उच्च र्लुयांकन गदै आभार व्यक्त गना चाहन्त्छु।स्थानीय सरकार 
संचािनको िगभग १ र्र्ाको अभ्यास पर्छको सर्यर्ा हार्ी यहााँ उपघस्थत भएका 
छौं।आजसम्र्को स्थानीय सरकार संचािनको अभ्यास गदाा 
जनप्रर्तर्नधीहरु,कर्ाचारीहरु,राजर्नर्तक दिका प्रर्तर्नधीहरु,घशक्षकहरु,हवद्याथीहरु,पत्रकारहरु 
र स्थानीय सवासाधारणिे पयुााएको सहयोगप्रर्त सरै्र्ा हृदयदेघख नै धन्त्यवाद र्दन 
चाहान्त्छु।आगार्ी र्दनर्ा पर्न गाउाँपार्िकािे गने कार्र्ा यस्तै सहयोग,सझुाव,चासो,घचन्त्ता र 
खर्रदारीको अपेक्षा गदाछु। 
हािसम्र्को हाम्रो कार्को र्लुयांकन गने घजम्र्ा आर् जनसर्दुायकै हो।कार्को र्लुयांकन 
र्नरन्त्तर गरररहन ु भएकै पर्न होिा।हवर्भन्न राजनैर्तक दिका पदार्धकारीहरु,नागररक 
सर्ाजका अगवुाहरु,गैर सरकारी संस्थाका प्रर्तर्नर्धहरु,पत्रकार र्न्त्धहुरु,र्हुद्धजीवी वगाहरु 
िगायतका अन्त्य सम्पूणा सरोकावािाहरुिे व्यक्त गनुा भएको हवचारका आधारर्ा केही कर्ी 
कर्जोरीका र्ावजतु सर्ग्र हक्रयाकिापहरु सन्त्तोर्जनक पाइएको छ।यसिे हार्ीिाई थप 
हौसिा प्रदान गरेको अनभुरू्त भएको छ। 
यर्त हुाँदाहदैु पर्न नयााँ संरचना र नयााँ अनभुविे गदाा आर्थाक र्र्ा २०७४।०७५ का 
योजना तथा कायाक्रर्हरुको प्रर्तफिर्ा परैु ढुक्क र सफि हनु नसकेको कुरािाई हार्ी 
स्वीकार गदै कर्र्कर्जोरीहरुिाई आगार्ी र्दनहरुर्ा सच्याउदै सार्हुहक अभ्यासिे सधुारका 
उपायहरुको खोजी गना पर्न सचेत र्नाएको छ। 
भौर्तक पूवााधार,आर्थाक,सार्ाघजक र सााँस्कृर्तक हवकासर्ा कसरी जनतािाई र्हशसु गना 
सहकने नर्तजा र्दन सहकन्त्छ भने्न सवािर्ा हाम्रो घचन्त्ता र चासो रहेको छ।राज्य 
पनुःसंरचनासाँगै भएको पररवतान अनरुुप दैर्नक प्रशासर्नक सेवािाई कसरी र्छटो, 
छररतो,सरि र नागररक रै्त्री र्नाउन सहकन्त्छ? नयााँ व्यवस्था अनसुार स्थानीय सरकार 
संचािन गना चाहहने अर्धकार क्षेत्र र्भत्रका  कानून,कायाहवर्ध तजुार्ा गरी गाउाँपार्िकािाई 
कानूनको शासनको र्र्ा अनरुुप व्यवघस्थत पद्धर्त र प्रणािीर्ा अघि र्ढाउन सहकन्त्छ । 
जनताका हवकास र सर्हृद्धको पक्षर्ा प्रकट भएका असंख्य इच्छा आकांक्षा कसरी संम्र्ोधन 



गना सहकन्त्छ ।जस्ता सवािहरुिाई र्ध्य नजर गदै सर्ग्र तरु्ााखााँद गाउाँपार्िका वासी 
जनताको र्र्श्वास र र्न घजत्न ेगरर संचािन गने र हरेक सर्स्याको सर्ाधान र्दन सक्ने गरर 
सशक्त र्नाउन यो तरु्ााखााँद गाउाँपार्िका पररवार अथक प्रयास गनेछ।हार्ीिे गत आर्थाक 
र्र्ाको नीर्त तथा कायाक्रर् र र्जेट कायाान्त्वयन साँगै प्राप्त गरेका अनभुव र यस र्ीचर्ा 
सरोकारवािाहरुर्ाट प्राप्त भएका राय सझुाव,हाम्रा अवसरहरु,चनुौतीहरु,सर्ि पक्षहरु र 
सधुार गनुा पने पक्षहरुको गहहरो हवश्लरे्ण गरर आगार्ी नीर्त तथा कायाक्रर् तजुार्ा गररएको 
छ ।  
नीर्त तथा कायाक्रर् तयार गदाा संिीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीर्त तथा 
कायाक्रर्,नेपािको वतार्ान संहवधान,हाि कायाान्त्वयनर्ा रहेको चौधौ र्त्र वर्ीय योजना, नेपाि 
सरकारिे अन्त्तराहिय तहर्ा जनाएको प्रर्तवद्धता, हवकासका सर्सार्हयक हवर्यहरु आर्दिाई 
पषृ्ठभरू्ी र्नाई गाउाँपार्िकाको आर्थाक र्र्ा २०७५।०७६को नीर्त तथा कायाक्रर् प्रस्ततु 
गररएको छ। 
  
गाउाँपार्िकाका रू्िभतू नीर्तहरुः 

 तरु्ााखााँद गाउाँपार्िका जनताको र्नकटवती सरकार हो।यो सरकार गाउाँपार्िका र्ासी 
जनताको सेवा सरुक्षा सर्हृद्ध शान्त्ती सशुासन सार्ाघजक न्त्यायको िार्ग जनतािे 
हार्ीिाई गरेको हवश्वासको पररणार् हो।यसर्ाट हवचर्ित गराउन खोज्ने र जनताको 
आकांक्षार्ा तसुारापात गना खोज्ने नकारात्र्क प्रवघृत्तहरुिाई र्नरुत्साहहत गना हार्ी 
सदैव सचेत छौं। 

 जनताको आवाज,छनौट र अर्धकारको कदर,व्यापक जनसहभार्गता,शासन संचािन र 
सेवा प्रवाहर्ा पारदघशाता,उत्तरदाहयत्व,भ्रष्टाचारर्कु्त सर्ाज,सभ्य र स ुसंस्कृत 
सर्ाज,गरीर्,हवपन्न,कर्जोर र्गाको संरक्षण,सशघक्तकरण,हवकास,सकारात्र्क 
सोचाई,आपसी सहयोग,सहहष्णतुा र एकताको भावना सहहत"सम्र्नु्नत तरु्ााखााँद,सर्दृ्ध 
तरु्ााखााँद" यस गाउाँपार्िकाको आदशा हनुेछ। 

 सरै्को कलयाण र हहत जहााँ हनु्त्छ त्यहााँ भगवानपर्न खसुी हनु्त्छन भने्न  नेपािी 
सर्ाजको र्ान्त्यतािाई  हार्ी जोड र्दनेछौं।हार्ी २।४ जना व्यघक्तहरुको सर्हृद्ध र 
उन्नती र्ात्र भन्त्दा पर्न सर्ग्र तरु्ााखााँद गाउाँपार्िका वासी जनताको सर्हृद्ध हेना 
चाहन्त्छौ।"सरै् प्रकारका भेदभाव,शोर्ण र अन्त्यायको अन्त्त्य र न्त्यायको प्राप्ती सरै्को 
िार्ग सर्हृद्ध" यस गाउाँपार्िकाको रू्ि नीर्त हनुेछ।अवसरर्ा पर्छ परेका व्यघक्त र 
सर्दुायिाई अगार्ड लयाउन गाउाँपार्िका दृढ रहनछे। 

 आफ्नो उन्नतीको िार्ग आफैर्ाट पहि गरौं,हार्ी र्ाटो देखाउछौ तपाईहरु अघि 
र्ढ्नहुोस" भने्न रू्ि नीर्त अनरुुप कृहर्,पशपुािन,िि ुउद्यर्,पयाटन जस्ता क्षेत्रर्ा 
हवशेर् जोड र्ददै जनताको आयस्तर र्ढाउदै गररर्ी िटाउन जोड र्दइनेछ। 



 जनसहभार्गता गाउाँपार्िकाको हवघशष्ट पहहचानको रुपर्ा रहेकािे त्यसिाई कायर् 
राख्न हरेक र्हहनाको १ र्दन जनप्रर्तर्नर्ध,घशक्षक,कर्ाचारीको अगवुाईर्ा हवकासका 
कायार्ा जनसहभार्गता पररचािनको नीर्त र्िइनेछ। 

 योजना संचािनका िार्ग गर्ित उपभोक्ता सर्र्र्तहरुिाई सार्हुहक अर्भर्घुखकरण 
गराएपर्छ र्ात्र योजना सम्झौता गररनेछ र त्यसपर्छ र्ात्र कार् गना र्दइनेछ। 

 जनताहरुिाई उत्पादन र रर्र्साँग जोड्दै उद्यर्ी र्नाउन जोड र्दने नीर्त र्िइनछे। 
 गाउाँपार्िका क्षेत्रर्भत्र र्र्कासका कृयाकिापहरु स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार 

,संघिय सरकार र अन्त्य गैरसरकारी सस्थाहरु संगको साझेदारी र सहकायार्ा संचािन 
गने हेतिेु सर्परुक कोर्को स्थापना गररने छ ।  

 गाउाँपार्िका क्षेत्रर्भत्र हनुे र्र्पद व्यर्स्थापन सम्र्न्त्धर्ा स्थानीय सरकार, प्रदेश 
सरकार ,संघिय सरकार र अन्त्य गैरसरकारी सस्थाहरुसंग सहकाया सर्न्त्वय गरी 
आवश्यक रकर् व्यर्स्था गरी गाउाँपार्िकार्ा हवपद् व्यर्स्थापन कोर् खडा गररनेछ  

 यस तरु्ााखााँद गाउाँपार्िकार्ा भैपरी आउने र्र्र्भन्न हकर्सर्का सर्स्या सर्ाधानका 
िार्ग एउटा आकघस्र्क कोर् खडा गररने छ ।    

 यस तरु्ााखााँद गाउाँपार्िकार्ा र्न तथा भ ु संरक्षण, जिाधार संरक्षण, जिर्ाय ु
पररर्तान, जि उत्पन्न प्रकोप र्नयन्त्त्रण,फोहररै्िा व्यर्स्थापन, हवपद व्यर्स्थापन 
र्रुणयन्त्त्र संचािन जस्ता कायाक्रर् सरे्ट्ने गरी र्न तथा र्ातावरण सर्र्र्त रहनेछ   

क्षते्र गत नीर्तहरुः 

आर्थाक हवकासः 
 गाउाँपार्िकार्ा आि ुखेती ,सनु्त्तिा खेती, र्सिा खेती, भटर्ास,कोदो िगायतका 

सम्भावना भएका खेतीको अध्ययन गरी सो को प्रवाद्धन गना एथेष्ट प्रवन्त्ध र्र्िाइनेछ। 
 परम्परागत टुके्र र र्नवााहर्घुख उत्पादन भन्त्दा व्यवसाहयक उत्पादन गने 

यान्त्त्रीकीकरण,आधरु्नक प्रहवर्ध र्संचाई कृर्ी उपज संकिन केन्त्र स्थापना र र्जार 
व्यवस्थापनर्ा जोड र्ददै कृहर् हाम्रो घजउने आधार रोजगारीको आधार र पहहचानको 
आधार भने्न र्र्ा अनरुुप अघि र्ढ्ने नीर्त र्िइनेछ। 

 सहकारी खेती र सारू्हहक खेती पद्धर्तर्ा जोड र्ददै जग्गा र्ााँझो राख्न ेप्रवघृत्तिाई 
र्नरुत्साहहत गररनेछ। 

 कृर्ी क्षेत्रको हवकासका िार्ग हकसानहरुिाई आवश्यक तार्िर् तथा cf}hf/ प्रदान 
गररनेछ।  

 हवचौर्ियाहरुिाई र्नरुत्साहहत गरी कृहर् उपजको न्त्यायोघचत रू्लय कायर् गना जोड 
र्दइनेछ। 



 सहकारी क्षेत्रको हवकासका िार्ग सहकारीहरुिाई सहकारी व्यवस्थापनको िार्ग 
तार्िर्को र्न्त्दोर्स्त गराइनेछ। 

 पशपुािनिाई आधरु्नहककरण गना र व्यवसायर्खुी र्नाउदै र्ास ुदगु्ध र अण्डा 
उत्पादनर्ा आत्र्र्नभार र्नाइनेछ। 

 स्थानीय जातका र्ाख्राको नश्ल सधुार गरी र्ासरु्ा आत्र् र्नभार र्नाइनेछ। 
 उन्नत जातका र्रे्, हहउदे र र्हरु्र्ीय िााँस खेतीको हवस्तार गररनेछ। 

सार्ाघजक हवकासः 

 गाउाँपार्िका क्षेत्र र्भत्रका हवद्याियहरुर्ा भौर्तक पवुााधार हवकासका िार्ग एक वाडा 
एक नरू्ना हवद्यािय भवनको र्नर्ााणको िार्ग आवश्यक व्यवस्था र्र्िाइनेछ। 

 आधारभतू तहको घशक्षािाई व्यर्घस्थत र गणुस्तरीयता कायर् गनाको िार्ग 
घशक्षकको क्षर्ता अर्भर्हृद्ध तार्िर्र्ाको व्यर्स्थापन गररनेछ ।  

 हवद्याथी संख्या न्त्यून भएका हवद्याियहरुिाई सरोकारवािाहरु साँगको छिफिर्ाट 
र्र्द्दाियहरु एक आपसर्ा गार्भने व्यर्स्था तथा कक्षा िटाउने सन्त्दभार्ा प्रकृया अघि 
र्ढाइनेछ। 

 हवद्याियर्ा प्रधानाध्यापक र हवद्यािय व्यवस्थापन सर्र्र्तका अध्यक्षको नतेतृ्व क्षर्ता 
अर्भर्हृद्ध गना नेततृ्व हवकास सम्र्न्त्धी तार्िर्को व्ववस्था गररनेछ। 

 उत्कृष्ट र्सकाई उपिब्धी हााँर्सि गने हवद्याियहरुिाई प्रोत्साहान गने तथा न्त्यून 
र्सकाई उपिब्धी भएका हवद्याियिाई र्सकाई उपिब्धी र्हृद्ध गना उत्प्ररेरत गने नीर्त 
र्िइनेछ। 

 घशक्षक दरर्न्त्दी न्त्यून भएका हवद्याियहरुर्ा दरर्न्त्दी थप गना आवश्यक पहि 
गररनेछ।स्थानीय स्रोतर्ाट खचा रे्होने गरी हवद्याियर्ा र्नयघुक्त भएका घशक्षकको 
तिर् भत्ता व्यवस्थापनको िार्ग आवश्यकता र औघचत्यका आधारर्ा अनदुानको 
व्यवस्था गना र्ापदण्ड र कायार्र्र्ध र्नाइ र्र्शेर् पहि गररनेछ। 

 SEE परीक्षार्ा सवोत्कृष्ट अंक हार्सि गने दर्ित, अपाङ्ग तथा अन्त्य वगाका 
हवद्याथीहरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप छात्रवतृ्तीको व्यवस्था र्र्िाइनेछ। 

 गणुस्तरीय स्वास््य सेवार्ा सरै्को पहुाँच पगु्ने गरी प्रभावकारी स्वास््य सेवा उपिब्ध 
गराइनेछ। 

 पोर्णयकु्त खाने कुराको र्ारेर्ा चेतना र्ढाउदै पोर्ण कायाक्रर्िाई थप प्रभावकारी 
र्नाइनेछ। 

 स्वास््य क्षेत्रर्ा स्थानीय सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रको सर्न्त्वय एवर् सहकायािाई 
अघि र्ढाइनेछ। 



 खोप तथा रेर्र्ज रोगको उपचार गना गाउाँपार्िका र्ाहहर जान ुपने र्ाध्यतािाइ अन्त्त्य 
गदै रेर्र्ज रोगको उपचार गनाका िार्ग तरु्ााखााँद गाउाँपार्िकाको केन्त्रर्ा रहेको 
स्वास््य चौकीर्ा रेर्र्जको उपचारको व्यवस्था र्र्िाइनेछ। 

 यस गाउाँपार्िकार्ा ग्रार्र्ण क्षेत्रर्ा सरसफाई र स्वास््य क्षेत्रर्ा जागरण लयाउन 
र्नघित र्ापदण्ड र्नाई स्वास््यकर्ीहरुिाई पररचािन गररनेछ। 

 तरु्ााखााँद गाउाँपार्िका अन्त्तगातका सरै् क्षेत्रका जनताको खानेपानीर्ा पहुाँच पयुााउन 
ग्रार्ीण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजनासाँग सहकाया र सर्न्त्वय गररनेछ। 

 र्हहिा,र्ािर्ार्िका,ज्येष्ठ नागररक,अपाङ्गगता भएका व्यघक्त,दर्ित,आर्दवासी जनजाती 
िगायतका वगाको क्षर्ता अर्भर्हृद्ध गरी सशघक्तकरण गना हवशेर् पहि गररनेछ। 

 सार्दुाहयक laBfnoहरुर्ा शैघक्षक गणुस्तर सधुार गना यस गाउाँपार्िका र्भत्र 
हवध्यािय क्षेत्रसधुार र्र्शेर् पररयोजना संचािन गररने नीर्त कायाक्रर् तजुार्ा गररनेछ  

 सार्ाघजक सरुक्षा तथा व्यघक्त्तगत िटना दताा प्रणािीिाइ आधरु्नकीकरण र 
व्यर्घस्थत गराइने छ ।  

 र्ािरै्त्री स्थानीय शासनका र्िुभतु आधारभतु र्सद्दान्त्तिाइ आत्र्साथ गदै र्ाि 
र्चाउ, र्ािसंरक्षण र अथापणुा र्ाि सहभार्गता सम्र्न्त्धी सवािहरुिाइ र्िु 
प्रर्ाहीकरण गना कायाक्रर् तजुार्ा गररने छ ।  

 र्र्दरा तथा धमु्रपानजन्त्य पदाथा रे्चर्र्खन तथा सेवन कायािाइ र्नयन्त्त्रण र 
र्नरुत्साहहत गना र्र्शेर् र्ापदण्ड तथा कायार्र्र्ध र्नाइ िाग ुगररने छ ।  

 स्वास्थ सम्र्न्त्धी जनचेतना फैिाउदै नागररक स्वास्थ र्र्र्ा कायाक्रर्र्ा आर्द्ध हनु 
सर्ग्र तरु्ााखााँद गाउाँपार्िका र्ासीिाइ प्रोत्साहन गररने छ ।  

 सकुुम्र्ासीको सर्स्या सर्ाधान गना सकुुम्र्ासीको त्याडक संकिन गरर आवश्यक 
व्यर्स्था गना पहि गररने छ ।  

पूवााधार हवकासः 
गाउाँपार्िका अन्त्तगातका सडक स्तर उन्नती गने र आवश्यकता तथा औघचत्यको आधारर्ा 
र्ात्र नयााँ ट्रयाक खोर्िनेछ।गाउाँपार्िका केन्त्रर्ाट वडा कायााियसम्र् जोड्ने सडक र 
गाउाँपार्िकार्ाट सदरर्कुार् जोड्ने सडकिाई प्रर्खु प्राथर्र्कता राघख काया अगार्ड 
र्ढाइनेछ। सडकको स्तर र्नधाारण गरी त्यसको िम्वाई चौडाइको र्ापदण्ड र्नधाारण 
गररनेछ।गाउाँपार्िकार्ा सूघचकृत भएका डोजरहरुको र्ात्र प्रयोग गने र डोजर भाडादर 
र्नधाारण गने नीर्त र्िइनछे। 

स्थानीय सरकार नघजकको सरकार जनताको सखु दखुर्ा सार्र्प्यता राख्दछ भने्न धारणा िाइ 
र्तुा रुप र्दन र्ाहढ, पहीरो, भकु्षय, आगिागी, भकुम्प र्ाट हनुे र्र्पदको न्त्यरु्नकरण गना 
र्र्पदको परु्ा तयारी र प्रतीकाया गना र्र्पद ब्यर्स्थापन कोर् खडा गररन े छ ।र्र्पदको 



प्रकृर्त क्षर्तको अर्स्था र अन्त्य र्स्तगुत पक्षको र्र्ष्िेर्ण गरी र्र्पद ब्यर्स्थापन कायार्र्र्ध 
र्र्ोजीर् र्र्पदको अर्स्थार्ा राहातको ब्यर्स्था गने नीर्त र्िइने छ ।र्र्पद ब्यर्स्थापनर्ा 
रेडक्रस स्थार्नय किर्हरु गै स स र अन्त्य संि संस्थाहरु र सरकारसंग सर्न्त्वय गरी । 
र्र्पद आइपदाा न्त्यनुतर् सेवाको ब्यर्स्थापन गररने छ। 

तरु्ााखााँद गााँउपार्िकाको पररचय नै हररयािी र्न क्षेत्र हो ।र्न क्षेत्रको संरक्षण गने र्दगो 
उपयोग गने पक्षिाइ प्राथर्र्कताको साथ अघि र्ढाइने छ ।सार्दुाहयक र्नको िेरार्ार र 
संरक्षणिाइ जोड र्दइने छ।खलुिा िााँउ भकु्षय प्रभार्र्त क्षेत्रर्ा  र्कृ्षारोपण गना प्राथर्र्कता 
र्दइने छ । कृहर् र्नको अर्धारणा र्र्ोघजर् र्नर्भत्र अिैची, घचराइतो,हटर्रु िगायतका 
अन्त्य जडीर्टुी तथा नगदे र्ािी र जडीर्टुीहरुको उत्पादनर्ा जोड र्दइने छ । र्न फडानी 
गने र अरै्ध रुपर्ा रुख कटानी र्न्त्य जन्त्तकुो र्सकार गने ब्यघक्त र सर्हुिाइ काननुको 
दायरार्ा लयाइ काननु र्र्ोजीर् कारर्ााही गररने छ ।र्न क्षेत्रर्ा रहेका र्हरु्लुय जडीर्टुी र 
र्न्त्यजन्त्त ुसंरक्षण नीर्त कायाान्त्यनर्ा लयाइनेछ । र्न क्षेत्रर्ा खानी संचािनर्ा र्नरुत्साहहत 
गररने छ । र्र्कासको क्रर्र्ा र्न क्षेत्रर्ा पने प्रभार्िाइ सरे्त र्ध्यनजर गरर र्दगो 
र्र्कासको अर्धारणा र्र्ोघजर् अिी र्ढ्ने नीर्त र्िइने छ । 

संस्थागत र्र्कास सेवा प्रर्ाह र सशुासन 
 सावााजर्नक सेवा प्रर्ाहिाइ नागररक रै्त्री र्नाउन गाउाँपार्िका कायाािय, वडा 

कायााियहरु र्र्र्यगत शाखाहरु, स्वास््य संस्थाहरुको संस्थागत क्षर्ता र्र्कासर्ा 
जोड र्दइनेछ ।  

 कर्ाचारीहरुिाइ उत्प्ररेरत भएर कार् गने वातावरणा सजृना गना सेवा सरु्र्धा, तार्िर् 
अर्भर्खुीकरणर्ा जोड र्दइने छ । 

 कर्ाचारी तथा कर्ाचारी जनप्रर्तर्नर्धहरु र्र्चको सर्न्त्वयिाइ जोड र्ददै सरु्धरु 
सम्र्न्त्ध कायर् गना जोड र्दइनेछ ।  

 कर्ाचारीहरुको काया सम्पादनको उघचत र र्स्तगुत रू्लयाङ्कन गरी उत्कृष्ट कार् गने 
कर्ाचारीहरुिाइ परुस्कृत गने नीर्त र्िइने छ ।  

 गाउाँपार्िकार्ा व्यघक्तगत िटना दताा र सार्ाघजक सरुक्षाको उघचत व्यर्स्थापनको 
िार्ग कायाक्रर् संचािन गना जोड र्दइनेछ ।  

 न्त्याहयक सर्र्र्त र्ाफा त न्त्याय सम्पादन गना क्षर्ता र्र्कास तथा रे्िर्र्िाप र 
र्ध्यस्तता केन्त्रहरु स्थापना गररने छ ।  

 एहककृत सम्पती कर प्रणािी व्यर्घस्थत गरी राजश्व संकिनको दायरा फराहकिो 
पाररनेछ ।  

 सर्ग्र तरु्ााखााँद गाउाँपार्िकार्ा जनताको गनुासोिाइ सर्यरै् सनुवुाइ गरी सेवा 
प्रर्ाहिाइ प्रभावकारी र्नाउन जनतासंग अध्यक्ष कायाक्रर् संचािन गररने छ ।  



शशुासन तथा संस्थागत हवकास  

र्ानर् संशाधन र्र्कास, सूचना तथा अर्भिेखन व्यर्स्थापन सूशासन, र्र्कास, इकाइ स्थापना 
र्र्धरु्तय शासन क्षर्ता हवकासर्ा जोड र्ददै संस्थागत क्षर्ता र्र्कास, राजश्व पररचािन, 
र्र्त्तीय व्यर्स्थापन, र्र्त्तीय जोघखर् न्त्यरु्नकरण, सार्ाजर्नक सनुवुाइ, सार्ाघजक पररक्षण, 
आन्त्तररक र अघन्त्तर् िेखा पररक्षण, रे्रुज ुफछोट, सेवा प्रवाहका र्ापदण्ड र्नधाारण सेवा 
प्रवाहर्ा र्र्धतुीय प्रर्र्र्धको प्रयोग, नागररकको संतषु्टीको सरे्क्षण र अन्त्तरर्नकाय सर्न्त्वय 
जस्ता क्षेत्र सर्ावेश गने ।  

आर् २०७५।०७६ को नीर्त तथा कायाक्रर्को उत्तराधार्ा पगुी रहदा नीर्त तथा कायाक्रर् 
र्नाउन सहयोग पयुााउन ुहनु ेगाउाँ सभा, गाउाँ कायापार्िका, वडासर्र्र्तका पदार्धकारी ज्यहुरु, 
राजश्व परार्शा सर्र्र्त, स्रोत अनरु्ान तथा र्जेट र्सर्ा र्नधाारण सर्र्र्त, नीती तथा कायाक्रर् 
तजुार्ा सर्र्र्त, िगायत सम्पणुा र्र्र्यगत सर्र्र्तका पदार्धकारी ज्यूहरु, वडा र्स्ती स्तरीय 
टोि भेिा देघख सहभागी भइ आयोजना कायाक्रर् छनौटर्ा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपिे सकृय 
सहभागीता जनाइ सझुाव सलिाह र्दन े राजनीर्तक दि, नागररक सर्ाज,सम्पणुा जनसर्दुाय 
तथा नीर्त तथा कायाक्रर् र्नर्ााण प्रकृयार्ा अहोरात्र खटी रहन ुभएका कर्ाचारी ज्यूहरु िगायत 
सहभागी हनु ुहनु ेएव अर्लुय सझुाव सलिाह र्दइ सहयोग गनुा हनु सम्पणुा प्रर्त हार्दाक आभार 
व्यक्त गदाछु । 

अन्त्त्यर्ा गाउाँपार्िकािे र्िएको यस नीर्त तथा कायाक्रर्िे आर्थाक, सार्ाघजक र्र्कासको 
र्ाध्यर्र्ाट गाउाँपार्िकािाइ सर्नु्नत र सदुृढ र्नाउन नर्नुा रुपर्ा र्र्कास गना आधार र्नर्ााण 
गने छ भन्न ेअपेक्षा राख्दै सर्ग्र तरु्ााखााँद गाउाँपार्िका र्ासी आर् जनताहरुर्ा सकारात्र्क 
सोचका साथ आ आफ्नो क्षते्रर्ाट सहयोगको िार्ग हार्दाक अहपि गदाछु ।  

 

धन्त्यवाद  


