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"कृर्ष ऩमिटन हरयमालर फन, सभदृ्द भोरङुको खलुसमारी भन" 

आ.व. २०७७।०७८ कोफार्षिक नीलत तथा कामिक्रभ 

 

भोरङु गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺ ज्मू, 
वडा अध्मऺ ज्मूहरु,कामािऩालरका तथा गाउॉ सबाका सदस्म ज्मूहरु, य याष्ट्र सेवक कभिचायी लभत्रहरु,सयुऺा 
लनकामका प्रलतलनधी, याजनीलतक दरका ऩाटॊ प्रलतलनलधज्मू,ऩत्रकाय लभत्र तथा उऩणस्थत सम्ऩूणि फवुा आभा 
दाज ुबाई तथा दददद फर्हलनहरु । 

सॊर्वधान प्रदत्त अलधकाय सर्हत गदठत मस गाउॉऩालरकाको अध्मऺको हैलसमतरे मस गरयभाम सबाभा आलथिक 
वषि २०७७।०७८ को फार्षिक नीलत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि ऩाउॉदा आपुराई गौयाणववत भहशसु गयेको 
छु ।मस गौयवऩूणि अवसयभा नेऩारी नागरयकहरुको स्वतवत्रता तथा सॊघीम रोकताणवत्रक गणतवत्र 
स्थाऩनाका रालग जीवन फलरदान ददन ुहनु ेसम्ऩणुि ऻात अऻात शहीदहरु प्रलत बावऩूणि श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदै 
याजनीलतक साभाणजक,आलथिक ऩरयवतिनभा नेततृ्वदामी बलुभका लनवािह गनुि हनुे सम्ऩणुि अग्रजहरु प्रलत आदयबाव 
प्रकट गदिछु ।हारै नेऩार सयकायरे नेऩारको बलुभ लरणम्ऩमाधयुा ,काराऩानी  य लरऩरेुक सभावेश गयी 
नेऩारको नॉमा नक्सा प्रकाशन गयेको य सॊर्वधान सॊशोधन भापि त नेऩारको लनशाना छाऩ बएको नेऩारको 
नक्साभा सभेत उक्त बबुागराई सभावेश गयेको ऐलतहालसक साहलसक कामिको स्वागत गदै भोरङु 
गाउॉऩालरका उक्त कामि प्रलत नेऩार सयकायराई हाददिक धवमफाद ऻाऩन गदिछ।नेऩारी जनताहरुको राभो 
सॊघषि य त्माग ऩलछ नेऩार सॊघीम रोकताणवत्रक गणतवत्रात्भक शासन व्मवस्था, फहरुफाद, साभाणजक वमाम 
सर्हतको सभानऩुालतक सभावेशी व्मवस्था, भौलरक हक, नागरयक स्वतवत्रता धभि लनयऩेऺता जस्ता भहत्वऩणुि 
उऩरणव्धहरु सॊस्थागत गदै भरुकुभा ३ तहको सयकायको सॊफैधालनक व्मवस्था कामभ बएको छ य सोही 
व्मवस्था अनरुुऩ गाउॉ य देश र्वकासको णजम्भा हाभी जनप्रलतनीलध, कभिचायी, रगामत सम्ऩूणि जनताहरुको 
काधॉभा यहेको जानकायी गयाउन चाहवछु ।र्हजो हाभीरे भोरङुवासी जनताहरुभा गयेका प्रलतवद्धताफाट 
र्कणित र्वचलरत नबई सोही वाचाहरु ऩूया हनेु ददशातपि  उवभखु यहेको लफश्वास ददराउन चाहवछौ। 
लफश्वब्मार्ऩ भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना बाइयस कोलबड -१९ को सॊक्रभणफाट भावन जालतभालथ 
अकल्ऩलनम सॊकट आईऩयेको छ।कोयोना भहाभायीको सॊक्रभण योकथाभ तथा लनमवत्रणको रागी भोरङु 
गाउॉऩालरकारे आफ्नो स्रोत साधन य ऺभताको बयऩयु उऩमोग गदै आईयहेको मस लफषभ ऩरयणस्थलतभा भोरङु 
गाउॉऩालरकाका सवै याजनीलतक दर, लनजीऺेत्र ,नागरयक सभाज ,सिाय जगत,सयुऺा लनकाम य भोरङु 
गाउॉऩालरकाका शबु णचवतक सफैको साथ य सहमोगको अऩेऺ ा गदिछौं ।  

 

गरयभाभम सबाका सम्ऩणुि सदस्महरु ।  
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ओखरढुङ्गा णजल्राको भध्म बागभा अवस्थीत भोरङु गाउॉऩालरकारे"कृर्ष ऩमिटन हरयमालर फन, सभदृ्द भोरङु 
को खलुसमारी भन" को सवुदय सऩना सजाएय  णशऺा, स्वास््म, आधायबतू सयसपाई, योजगायी, प्रलतव्मणक्त आम 
रगामतका भानव र्वकासका सचुाॊकहरु प्रलत भध्मजनय गदै गाउॉऩालरकाराई णजल्राभा भात्र नबई देशभा नै 
उत्कृष्ट स्थानीम तहको रुऩभा ऩरयणचत गने तपि  हाम्रो रक्ष्म केणवित हनेुछ । 

लफगतको अनबुव , लसलभत स्रोत साधन य जनताका भागका आधायभा आगालभ आलथिक फषिको रागी लफलबन्न 
लफषमगत ऺेत्रभा लनम्नानसुायका लनलत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गने अनभुलत चाहवछु । 

 

कोलबड-१९ सॊक्रभण योकथाभ तथा लनमवत्रण 

र्वश्वब्मार्ऩ भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना बाइयस (कोलबड-१९) को सॊक्रभण योकथाभ तथा 
लनमवत्रणको रागी स्वास््म ऺेत्रको सृुढर्ढकयण , स्वास््मकलभिको भनोफर उच्च फनाउने ,आवश्मक स्वास््म 
य सयुऺाका साभालग्रको ऩमािप्त ब्मफस्था गने आवश्मक क्वायेवटाइन य आईशोरेशन लनभािण गने ,ऩरयऺणको 
दामया पयार्करो फनाउन सभववम गने , स्वदेश तथा लफदेशभा अरऩत्र ऩयेका भोरङु फालसको उद्दाय गने 
तथा कोयोना बाइयसफाट प्रबार्वत अलत लफऩन्न ऩरयवायराई याहत उऩरब्ध गयाउॉदै स्वदेश तथा लफदेशभा 
योजगायी गभेुकाहरुको रागी लफशेष कामिक्रभ भापि त योजगायी लसजिना तथा स्वयोजगाय फनाई आत्भलनबिय 
फनाईने लनलत अवरम्फन गरयने छ । 

 

उऩणस्थत भहानबुावहरु, 

अफ भ मस भोरङु गाउॉऩालरकाको आ.व २०७७।०७८ को आलथिक लफकास तपि को फार्षिक लनलत तथा 
कामिक्रभ प्रस्ततु गने अनभुलत चाहवछु । 
 

कृर्ष तथा ऩशऩुवछछ्- 
 

भोरङु गाउॉऩालरका कृर्ष र्वकासको ऺेत्रभा धेयै सम्बावना फोकेको ऺेत्र हो । भोरङु गाउॉऩालरकाभा तयाई 
देखी ऩहाड सम्भको हावाऩानी ऩाइने हदुा ऩयम्ऩयागत कृर्ष प्रणारीको र्वकल्ऩको रुऩभा आधलुनक कृर्ष 
प्रणारी अऩनाउने,कृर्षभा व्मवसार्मकयण, वजायीकयणका साथै कृर्ष ऺेत्रभा देखीएका सभस्माराई सभाधान 
गदै उन्नत जातको भर,र्वउ,तथा प्रर्वलधको र्वस्तायभा सहमोग गने लनलत सभावेश गयीएको छ । 
●  ददगो कृर्ष र्वकास गयी कृषकहरुराई व्मवसामभखुी फनाउन आवश्मक कृर्ष तथा ऩश ु लनलत 
,ऐन,लनमभावरी फनाई प्रबावकायी रुऩभा कामािववमन गरयनेछ । 
●  कृषक सभहुहरुराई सर्कृम फनाई सभहु दताि प्रणारीराई व्मवणस्थत फस्तलुनठ ब फनाउॉदै रलगनेछ 
।साथै साभूर्हक ऩश ुपाभि सिारनराई गाॉउऩालरकाभा दताि गनि प्रोत्साहन गरयनेछ ।  
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●  मवुा जनशणक्तराई कृर्ष ऩशेा प्रलत आकर्षित फनाउन व्मवहायीक कृर्ष ऻान ,सीऩ,तालरभ य उणचत 
अनदुानको व्मवस्था गरयनेछ ।  

●  प्रत्मेक वडास्तयभा कणम्तभा एक कृर्ष श्रोत व्मणक्तको व्मवस्थाराई लनयवतयता दददै रलगनेछ । 
●  भौसभी तथा फेभौसभभी तयकायी खेतीराई र्वस्ताय तथा प्रोत्साहन गने ,तयकायी तथा नगदे फारी 
उत्ऩादन तथा नलतजा प्रदशिन कामिराई लनयवतयता ददइनेछ । 

●  प्रत्मेक वडाभा साना लसचाॊई तथा कुरो लनभािण तथा व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

●  सहकायी कृर्ष प्रणारीराई प्राथलभकताभा याणखनेछ । 
●  गाउॉऩालरकाभा ऩश ुर्वकास कामिक्रभ(फाख्रा, कुखयुा, फगुॊय र्वतयण) सिारन गरयनेछ । 
●  टोर टोरभा प्रार्वलधक, र्वषशेऻ सेवा कामिक्रभ रागूगनि एक वडा एक कृर्ष तथा ऩश ुप्रार्वलधकको 
व्मवस्था गयीनेछ । 
●  ऩश ुनश्ल सधुाय कामिक्रभ सिारन गरयनेछ । 

●  कृर्ष को उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वृर्द्धका रालग कृर्ष साभग्री,औजाय उऩकयण ,उन्नत जातका 
र्वउ,र्वजन तथा उन्नत प्रर्वलधको र्वस्ताय गयीनेछ । 

●  कृर्षको सम्बावना,आवश्मकता य प्रार्वलधक उऩमतु्ताका आधायभा एक वडा एक उत्ऩादनको लनलत 
लरइनेछ । 

●  भोरङु गाउॉऩालरका लबत्रका सम्ऩणुि कृषकको ऩोषणभा सधुाय ल्माउनका रालग एक घय एक 
कयेशावायी कामिक्रभ राग ुगयीनेछ । 

●  भाटो ऩयीऺण गयी ठाउॉ र्वषेश खेलत प्रर्वलध अवरम्वन गयीनेछ । 

●  वारी र्वरुवाभा वढ्दो योग तथा र्कया राई व्मवस्थाऩनका रालग वारी उऩचाय कामिक्रभ राई 
र्वस्ताय गयीनेछ । 

●  खाद्यावम उत्ऩादनका साथ साथै पुर खेलत,अरैची,र्कवी,अकवये,अदवुा वेसाय तथा भाछा य भौयी 
ऩारन ऺेत्रभा रगानी वृर्द्ध गयीनेछ । 

●  दधु,पुर ,भाछा ,भास ुराई आत्भा लनबिय वनाउनका रालग ऩशऩुारन व्मवसामराई व्मावसार्मकयण 
गयीनेछ । 

●  आरकुो उत्ऩादन तथा बण्डायणका रालग यणस्टक स्टोय लनभाणि तथा आर ुढुवानीभा अनदुान उऩरब्ध 
गयाईने छ । 

●  फाख्रा ऩकेट स्थाऩना तथा वाख्रा लभसन कामिक्रभ सिारन गयीनेछ जसका रालग डारे घाॉस तथा 
बइुघाॉस र्वतयण च्माऩ क्वाट र्वतयण रगाएतका कामिक्रभ सिारन गयीनेछ । 
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●  वैदेणशक योजगायवाट पकेका कृषकराई तथा मवुाराई कृर्ष ऩेशाभा आवद्ध हनुका रालग उणचत 
तालरभ को व्मवस्था गयीने छ । 

●  बभुीर्हन कृषकराई बू–उऩमोगको भाऩदण्ड वनाई एकर वा साभूर्हक व्मवसामको रालग कयायभा 
जलभन उऩरव्ध गयाई कृर्ष व्मवसामभा सकृम सहबालगता गयाइनेछ । 

 

सॊस्कृलत तथा ऩमिटन्- 
●  गाउॉऩालरकाभा यहेका भणवदय, देवीथान तथा गमु्फाहरुको भभित सॊबाय तथा सॊयऺण गरयनेछ । 

●  ऩमिटनको प्रचयु सम्बावना यहेको भोरङु गाउॉऩालरकाभा ऩमिटकीम ऺेत्रको अध्ममन गयी ऩूवािधाय 
लफकास गदै ऩमिटनराई योजगायीको श्रोतको लफकास गने लनलत अऩनाईने छ । 

●  ऩमिटन ऺेत्रराई लफकास गनि DPR तमाय बए अनसुाय सेप्री झयनाको ऩमिटकीम ऩूवािधाय लनभािण गनि 
आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

●  कुवतादेवी कोटगडी य जरजरेश्वय लत्रवेणी धाभ ऺेत्रराई धालभिक एवॊभ ऩयुातात्वीक सॊस्कृलतको 
सॊयऺण गदै धालभिक ऩमिटनको रुऩभा लफकास गनि आवश्मक ऩूवािधाय लनभािण गदै रलगने छ ।  

●  थानी ढुॉगा याभऩयु य तीनतरे डाॉडा श्रीचौय राई छोटो दयुीको ऩदभािगको रुऩभा लफकास गरयनेछ ।  

 

उद्योग तथा वाणणज्म:- 

●  उद्योग ग्राभको स्थाऩनाको सम्बाव्मता अध्ममन गयी उद्योग स्थाऩना गनिका रालग सॊघ य प्रदेश 
सयकायसॊग सहकामि गरयनेछ ।  

●  गाउॉऩालरकाभा स्थानीम श्रभ सीऩ य प्रर्वलधभा आधारयत रध ुउद्योगहरु स्थाऩना गयाउने नीलत लरइनेछ । 

●ऩयम्ऩयागत कुटी य उद्योगहरुको सॊयऺण य लफकास गने उणचत ऩहर गरयनछे ।  

● रघउुद्यभीको सॊख्मा फदृद गनिको रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

●  रणऺत वगिको आम आजिनभा टेवा ऩगु्ने कामिहरु सिारन गयी योजगायी सजृना गने नीलत लरइनेछ ।  

●  गाउॉऩालरका लबत्र सिालरत सम्ऩूणि साना भझौरा रघ ुउद्यभहरुराई गाउॉऩालरकाभा दताि गयाउने नीलत 
लरइनेछ।  

●  उऩबोक्ता र्हतको सॊयऺण गनि सभम सभम फजाय अनगुभन गने कामिहरुराई लनयवतयता ददइनेछ 
।उधभणशरताराई प्राथलभकताभा याणख स्व उधलभ तथा उधोग फाट आत्भ लनबिय हनु प्रोत्साहन प्रोत्साहन गने 
लनलत लरइनेछ । 

 

सहकायी:- 
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●  गाउॉऩालरका लबत्रका सहकायी सॊस्थाहरुराई उत्ऩादनणशर य योजगायी लसजिना गने कामिक्रभ तपि  
प्रोत्सार्हत गरयनेछ । 

●  सहकायीको अनगुभन लनयीऺण गयी र्वत्तीम सशुासन कामभ गनि तपि  जोड ददइनेछ ।  

● सहकायीको भाध्मभफाट व्मवसार्मक कृर्ष, घयेर ुतथा साना उद्योगको स्थाऩना गयी नागरयकहरुको जीवन 
स्तय उकास्ने नीलत लरइनेछ ।  

● याज्मको ३ खम्फे अथिलनलत अनसुाय गाउॉभा छरयएय यहेको स्रोत साधनहरु राई एर्ककृत गदै जनताराई 
रगानी गयाई व्मवसामभखुी फनाउन सहकायी ऺेत्रसॊग आवश्मक सभववम गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरका लबत्र यहेका सहकायीराई एर्कन गने ,सॊचारनभा एकरुऩता ल्माउदै सहकायी सॊग 
गाउॉऩालरको सहकामि लनलत लरइनेछ । 

 

र्वत्तीम ऺेत्र्- 
●  नागरयकराई फैंर्कङ्क सेवाभा ऩहुॉच अलबफृर्द्ध गनि गाउॉऩालरका लबत्र स्थार्ऩत फैंक तथा र्वत्तीम 
सॊस्थाहरुराई जनताको घय दैरोसम्भ ऩगु्ने फातावयण सजृना गरयने छ ।  

●  र्वणत्तम ऺेत्रहरुराई ऩूजी लनभािण हनेु, उत्ऩादनशीर ऺेत्र य योजगायी सृजना हनुे ऺेत्रहरुभा रगानी गनि 
उऩमकु्त वातावयण सजृना गरयनेछ । 

●  प्रत्मेक व्मणक्तराई अलनवामि रुऩभा खाता खोरी फचत गने फानीको र्वकास गनि उत्प्रयेण गरयनेछ । 
●  फाणणज्म फैंक, र्वकास फैंक, पाइनावस, रघ ुर्वत्त य सहकायीभा लनष्कृम यहेको ऩूजीराई उत्ऩादन भरुक 
ऺेत्रभा रगानी गनि प्रोत्साहीत गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरकारे Cash Less लनलत अनरुुऩ फैंर्कङ कायोफायभा प्रोत्साहन गरयने लनलत लरइने छ । 

 

उऩणस्थत भहानबुावहरु, 

अफ भ मस भोरङु गाउॉऩालरकाको आ.व २०७७।०७८ को साभाणजक लफकास तपि को फार्षिक लनलत तथा 
कामिक्रभ प्रस्ततु गदिछु । 

 

णशऺा्- 
● गाउॉऩालरका लबत्र यहेका सम्ऩणुि भाध्मलभक र्वद्यारमहरुभा सचुना प्रर्वलधको ऩहचु लफकास गनि ऩर्हरो 
चयणभा सम्ऩणुि भाध्मलभक लफध्मारमभा इवटयनेट सरु्वधा लफस्तायको कामि प्रायम्ब गरयनेछ । 

● भोरङु गाउॉऩालरकाभा यहेका दईु लफध्मारमभा सॊचालरत प्रार्वलधक णशऺाराई थऩ ब्मफणस्थत गयाउन 
आवश्मक थऩ सॊमवत्रराई भजफतु फनाइनेछ । 
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● लफध्मारमभा सॊचारन हनुे ऩरयऺाराई भमािददत,ब्मफणस्थत ,फस्तलुनठ ब लफश्वसलनम य प्रलतस्ऩलधि फनाउन सफै 
सयोकाय वाराहरुराई सणुचत गयाउदै इभावदारयता य जवापदेर्हताराई कामिसम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधाय 
स्तम्बको रुऩभा अगालड फढाईनेछ ।  

● "जॉहा लफध्मालथि त्महा णशऺक" अलबमानराई प्रबावकायी फनाउन र्वद्याथॉ सॊख्माको आधायभा णशऺक 
दयफणवद लभरान ,र्वद्यारमराई सभामोजन य कऺा घटाउने नीलत अवरम्फन गरयनेछ । 

 लफध्मारम लनरयऺण तथा सऩुरयफेऺणभा लफलबन्न लनकामको बलुभकाराई थऩ प्राथलभकताभा याणख ब्मफणस्थत 
गयाइने छ ।  

● णशऺाभा सवैको ऩहुॉच स्थाऩना गने नीलत अवरम्फन गरयनेछ ।  

● गाउॉऩालरका लबत्रका सवै साभदुार्मक तथा लनजी र्वद्यारमहरुको लनमलभत रुऩभा अनगुभन य भलु्माॊकन गयी 
शैणऺक सधुाय गनि तपि  केणवित हनुे नीलत लरइनेछ ।  

●  साभदुार्मक र्वद्यारमका णशऺकहरुराई सभम साऩेऺ  तालरभको व्मवस्था गयी आवश्मकता य 
औणचत्मताको आधायभा अवतय स्थानीम तह दयववदी लभरान गयीनेछ ।  

●  हयेक र्वद्यारमहरुभा लफध्मालथिको आवतरयक ऺभता तथा प्रलतबा ऩर्हचान सॊग सम्वणवधत  अलतरयक्त 
र्क्रमाकराऩहरु सॊचारन गरय र्वद्याथॉहरुको चौतपी र्वकासभा टेवा ऩमुािउने नीलत लरइनेछ ।  

●  साभदुार्मक र्वद्यारमहरुभा जनप्रलतलनलध, कभिचायी ,र्वद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलत य णशऺकका सवतलतराई 
बनाि गनि उत्प्रयेीत गरयनेछ ।  

● साभदुार्मक र्वद्यारमभा अध्ममनयत र्वद्याथॉहरुको रालग प्रदान गरयने छात्रफृणत्त र्वतयणराई थऩ ब्मफणस्थत 
य ऩहुॉचमोग्म गयाइनेछ ।  
●  शैणऺक प्रशासन सधुायभा प्रर्वलधको प्रमोग य प्रबावकारयताराई फढी जोड ददइने छ ।  

●  णशऺण लसकाईभा सूचना प्रर्वलधराई उच्चतभ जोड ददइने छ ।  

●  फार गहृ सॊचारनभा सहमोग प्रदान गरयनेछ ।  

●  गाउॉऩालरका लबत्रका शैणऺक व्मवस्थाऩन याम्रो बएका र्वद्यारमहरुराई सचुकहरु लनधाियण गयी आधायबतू 
तथा भाध्मलभक र्वद्यारमहरुराई ऩयुस्कृत गरयने छ । 

●  कऺा णशऺणभा प्रर्वलधको प्रमोग, र्वषमगत कऺा णशऺणभा जटु्न र्वद्यारमराई उत्प्रयेणा प्रदान गरयनेछ ।  

●  गाउॉऩालरकाको छुटै्ट शैणऺक क्मारेण्डय प्रकाशन गरयने कामिराई लनयवतयता ददइनेछ ।   

● गाउॉऩालरकाको उच्च णशऺाको एक भात्र केवि शर्हद आदशि क्माम्ऩसको उन्नलत प्रगलतभा हयसम्बव ऩहर 
गरयनेछ ।  
● र्वद्यारमको बौलतक सॊयचनाराई बकुम्ऩ प्रलतयोलध, अऩाॊग भैलत्र  फार भैत्री फनाइनेछ । 
● नेऩार सयकायफाट प्राप्त हनुे शसति अनदुानका लफलफध कामिक्रभहरुराई सम्ऩणुि लफध्मारमको ऩहुॉचभा ऩमुािई 
नलतजाभा आधारयत प्रणालर अनसुाय अनगुभन य भूल्माङ्कनको भाध्मभफाट अझ ब्मफणस्थत गयाइनेछ ।  
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●  गाउॉऩालरकाभा यहेका आधायबतु लफध्मारमराई सूचना प्रर्वलध भैलत्र फनाउदै रैजाने लनलतराई लनयवतयता 
ददइनेछ ।  

● IEMIS (इलभस)भा सम्ऩणुि लफध्मारमको ऩहुॉच फदृद्द गयी त्माङ्क ब्मफणस्थत गयाउने कामिराई लनयवतय य 
लनमलभत रुऩभा आध्माफलधक गयाइनेछ । 

 गाउॉऩालरका स्तरयम लफध्मालथि लसकाई उऩरणब्ध ऩरयऺण गने कामिक्रभराई लनयवतयता ददइनेछ । 

 गाउॉऩालरका लबत्र यहेका सम्ऩणुि भाध्मलभक र्वद्यारमहरुभा सचुना प्रर्वलधको ऩहचु लफकास गनि ऩर्हरो 
चयणभा सम्ऩणुि भाध्मलभक लफध्मारमभा फामोलभर्िक हाणजयी भेलसन लफस्तायको कामि प्रायम्ब गरयनेछ । 

 

स्वास््म्- 
"स्वस्थ नऩेार सभदृ्ध नऩेार, सभदृ्ध नऩेार,सखुी नऩेारी" बने्न भरु नायाका साथ स्वास््म ऺेत्रभा लनम्न लनलत 
अऩनाईने छ ।  

●  स्थानीम सयकायको आधायबतु स्वास््म सेवा प्रदान गने अलधकाय स्वरुऩ जनताको भौलरक हकको 
रुऩभा यहेको स्वास््म सेवाराई सृुढढ य गणुस्तयीम फनाईने छ ।  

●  फारफालरकाहरुको स्वास््मराई भध्मनजय गयी खोऩ, ऩोषण, लबटालभन ‘ए’ आदद जस्ता कामिक्रभराई 
प्रबावकायी फनाउन आवश्मक स्थानभा खोऩ केवि बवन स्थाऩना गरयनेछ । साथै गत फषि लनभािण बएका 
खोऩ केविको बौलतक सॊयचनाराई थऩ ब्मफणस्थत गरयनेछ । 

●  प्रत्मेक नागरयकरे कणम्तभा ऩलन फषिको एक ऩटक स्वास््म ऩयीऺण गने य योग ऩर्हचान बएका 
ब्मणक्तको सभमभै उऩचाय गयाउन सहणजकयणको रागी गाउॉऩालरकाको केविभा स्वास््म ऩयीऺण प्रमोगशारा 
य आवश्मक जनशणक्तको व्मवस्था गनि सम्फणवधत लनकाम सॊग ऩहर गरयने छ ।  

● आधायबतू स्वास््म सेवाभा सफैको सहज ऩहुॉच फढाउनका रालग गाउॉऩालरका, लनजी तथा गैयसयकायी 
लनकामहरुफाट एकीकृत रुऩभा र्वशेष कामिक्रभहरु सिारन गरयने छ ।  

● सॊणघम सयकायको सहरगालनभा १५ शैमा अस्ऩतार स्थाऩना गने भहत्वऩनुि कामिराई प्राथलभकताको साथ 
कामािववमन गरयनेछ ।  

● स्वास््म र्वभा कामिक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा अगार्ढ फढाईने छ । 

● भर्हरा स्वमभ सेर्वकाको सेवाराई अझ प्रबावकायी फनाउन प्रोत्साहन बत्ताराई लनयवतयता दददै 
अलबभखुीकयण तालरभ सॊचारन गरयने छ ।  

● भात—ृणशश ु स्वास््मभा सधुाय ल्माउन गाउॉऩालरकाभा ऩरयचालरत सयकायी गैय सयकायी सॊस्थाका 
कामिक्रभहरुराई ऩरयणाभभखुी य प्रबावकायी फनाइने छ । 

●  भातणृशश ु स्माहाय तथा भतृ्मदुय कभी गयाई आभा णशशकुो स्वास््म स्तय सधुानि फलथिङ सेवटयराई 
व्मवणस्थत गयी २४ सै घण्टा सेवा प्रदान गने व्मवस्था गरयनेछ । 
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●  प्रजनन स्वास््म सयुणऺत भाततृ्व जस्ता कामिक्रभराई प्रबावकायी फनाई र्कशोय र्कशोयीराई आवश्मक 
सेवा ऩयाभिश जस्ता कामिक्रभ प्राथालभकताका साथ सॊचारन गरयने छ । 

● अऩाङ्ग तथा ज्मेठ ब नागरयकहरुराई स्वास््म सेवाको ऩहुॉचभा लफशेष प्राथालभकताका साथ सेवा प्रवाह गरयने 
छ  

●  गाउॉऩालरका लबत्रका स्वास््म सस्थाहरुको सेवा प्रफाह य गणुस्तय सधुायको रागी थऩ अनदुानको ब्मफस्था 
लभराइने छ  । 

●  नेऩार सयकायरे लनशलु्क रुऩभा उऩरब्ध गयाउन सणुचकृत गयेका औषलधहरु लनशलु्क रुऩभा फषि बयी 
उऩरब्ध गयाउन आवश्मक ऩहर गरयने छ । 

● स्वास््म इकाई राइ स्वीकृलत को रागी प्रदेश एफभ सॊघीम सयकाय सॊग भाग गरय स्वास््म इकाई थऩ 
ब्मफणस्थत फनाउन ऩहर गरयनेछ । 

●  प्रत्मेक भाध्मलभक लफद्यारमभा र्कशोयीहरुराई आइऩने सभस्मा सभाधानको रागी उणचत कामिक्रभ ल्माइने 
छ । 

●  मोग लसलफय तथा नसने योग ब्मफस्थाऩन गनि आमफेुद गाउॉघय णक्रलनक सॊचारन गरयनेछ । 

●  सिालरत फलथिङ सेवटयहरुराई लनयवतयताका साथै स्वास््म सॊस्थाभा सतु्केयी बएफाऩत ददइने प्रोत्साहन 
बत्ताराइि लनयवतयता ददइनेछ । 

●  ऩूणिखोऩ ददगोऩना कामिक्रभराई लनयवतयता ददईनेछ । 

●  ऩाठेघय खस्ने योगीहरुको स्क्रीलनङ क्माम्ऩ सिारन गरयनेछ । 

●  ऩरयवाय लनमोजन सेवा अवतगित राभो जवभावतयका साधनहरुराई सशक्त फनाइनेछ । 

●  भाहाभायी तथा प्रकोऩ जवम योगहरुकोलनमवत्रणका रालग Act Immediateको अवधायणा रागू गरयनेछ 
। 

 भानलसकस्वास््म सभस्मा बएका लफयाभी तथा अलबबावकराई अलबभणुखकयण कामिक्रभ सॊचारन गयी 
भनोसाभाणजक ऩयाभशि प्रदान गने कामिको थारनी गरयनेछ । 

 साभदुार्मक लभसन अस्ऩतारद्वाया भोरङु गाउॉऩालरकाभा सॊचालरत सभदुामभा आधारयत ऩनु स्थाऩना 
कामिक्रभराई सम्वणवधत ऺेत्र सॊग सभववम गदै ब्मफणस्थत गरयनेछ । 

 

वातावयण, खानऩेानी ताथ सयसपाई्- 

●  सॊर्वधानरे व्मवस्था गयेको स्वच्छ सपा खानेऩानी सम्फवधी भौलरक हकको प्रत्माबतु गनि 
उणचतव्मवस्था गरयनेछ ।  

 

●  खरुा ददशाभकु्त ऺेत्र घोषणा बइसकेको हनुारे मसको प्रबावकायी कामािववमन गने तथा स्वास््म 
वातावयण कामभ गनि र्वशषे कामिक्रभहरु सिारन गरयनेछ । 



9 | P a g e  

 

●  खानेऩानी भहुानहरुको ऩर्हचान ,सॊयऺण गरयनेछ । 

 

●  फजाय ऺेत्रको पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनको रालग पोहोय र्वसिजन (डणम्ऩङ केविसाइड ) को व्मवस्था 
गरयनेछ य फजायराई सपा तथा सवुदय फनाइनेछ । 

 

●  गाउॉऩालरक लबत्र यहेको वनजङगरको सॊयऺण गरयने साथै जरधाय सॊयऺण,बसुॊयऺण य जरउत्ऩन्न 
प्रकोऩ लनमवत्रणको रालग गाउॉऩालरकारे उणचत व्मवस्था गने छ ।  

 

द्धवद्ध व्मवस्थाऩन्- 

●  र्वलबन्न कायणफाट लसणजित साभाणजक र्ववाद, झगडा तथा द्धवद्धराई साभाणजक भेरलभराऩकताि तथा 
वमार्मक सलभलतफाट लनरुऩन गरयनेछ । 

 

●  प्रत्मेक वडाभा सॊचालरत भेरलभराऩ केविराई थऩ ब्मफणस्थत फनाउदै वडा तहभा नै भेरलभराऩ गयी 
लफफाद सभाधान गने लनलत लरइनेछ । 

●  नैलतक णशऺाराई प्रफद्दिन गनेखारका कामिक्रभहरु सिारन गरयनेछ र्वलबन्न । ऩम्रेट, ऩचाि तथा 
ऩोस्टय साभग्रीहरु उत्ऩादन तथा र्वतयण गरयनेछ । 

●  साभाणजक र्वबेद, फर्हस्काय य अवमाम गनेराई लनरुत्सार्हत गरयनेछसाथै। साभाणजक 
अलबमानकतािहरुराई उत्सार्हत तथा ऩरुयस्कृत गरयनेछ । 

 

रैर्ङ्गक सभानता तथा साभाणजक सभाफेशीकयण्- 
भोरङु गाउॉऩालरकाभा यहेको प्रत्मेक मोजना लनलत लनभािण तथा कामािववमन ऩऺभा रैर्ङ्गक सभानता य 
साभालनक सभाफेणशकयणको लनलत अऩनाईने छ ।   

 

भर्हरा शसणक्तकयण य योजगायी्- 
●  भर्हराहरुको रालग रणऺत कामिक्रभहरु सिारन गरयनेछ । 

●  भर्हरा र्हॊसा अवत्म गनि साभाणजक सॊघ सॊस्था, शैणऺक सॊस्था तथा सयकायी लनकामसॉग सभववम तथा 
चेतनाभूरक कामिक्रभ सिारनगरयनेछ । 

●  अवतयािर्ष्ट्रम नायी ददवस(भाचि ८)राई बव्म रुऩभा भनाइनेछ । 

 

मवुा तथा खेरकुद  

      "स्वास््मका रालग खेरकुद याष्ट्रका रालग खेरकुद" को लनलत अनरुुऩ भोरङु गाउॉऩालरकारे मवुा तथा 
खेरकुद  ऺेत्रभा लनम्न लनलत अफरम्फन गनेछ । 
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●  भोरङु गाउॉऩालरकारे गाउॉऩालरका स्तयको खेरकुद प्रलतमोलगता गरयनेछ । जसको कायण र्वलबन्न 
खेर प्रलतबा बएका खेराडीहरुको उत्ऩादन हनुे य भालनसहरुराई स्वास््म यहन भदत ऩगु्नेछ । 

●  र्वलबन्न र्वद्यारमहरुभा अलतरयक्त र्क्रमाकराऩभा जोड ददई खेरकुदको र्वकास गनि ऩहर गरयनेछ । 

●  हयेक वडाहरुभा एक वडा एक खेरभैदान नीलत अवरम्फन गयी फजेट र्वलनमोजन गनि सरुु गरयनेछ 
। 

 

श्रभ तथा योजगाय्- 

भोरङु गाउॉऩालरका अवतगित सॊचालरत प्रधानभणवत्र योजगाय कामिक्रभको भाध्मभफाट योजगायीकै रागी 
लफदेशभा बौतारयन ुऩने फाध्मत्भक ऩरयणस्थलतको अवत्म गदै स्वदेश भै स्थालनम स्रोत साधनको उऩमोग गयी 
ब्माऩक योजगायी लसजिना गनि EMIS प्रणारीभा फेयोजगाय ब्माणक्तको नाभ सणुचकृत गयी थऩ ब्मफणस्थत 
गरयनेछ । 

●  सॊर्वधान प्रदत योजगायी सम्फवधी भौलरक हकको प्रत्माबतु गनि कामिर्वलध फनाई प्रधानभवत्री स्वयोजगाय 
कामिक्रभसॊग सभववम गयी  लनयवतय योजगायीको सजृना गरयनेछ । 

●  शैणऺक वेयोजगाय मवुा मवुतीहरुको त्माक सॊकरन गयी इच्छा य मोग्मताका आधायभा मवुा स्वयोजगाय 
ऺभता र्वकास तालरभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

●  स्थानीम स्तयभा उत्ऩाददत वस्त ुतथा सेवाको उऩबोगराई प्राथलभकता ददई उत्ऩादन फृर्द्ध, योजगायी सजृना 
य आम आजिन फरृ्द्धभा जोड ददइने छ ।  

●  रघ ुउद्यभीहरुको सॊख्मा फरृ्द्ध गरयनेछ ।  

● लनणज तथा सहकायी ऺेत्रसॊग सभववम गयी आवश्मक योजगायीको सजृना गने फाताफयण लभराईने छ । 

 

 

उऩणस्थत भहानबुावहरु, 

अफ भ मस भोरङु गाउॉऩालरकाको आ.व २०७७।०७८ को ऩूफािधाय लफकास तपि को फार्षिक लनलत तथा 
कामिक्रभ प्रस्ततु गदिछु । 

 

सडक तथा ऩरु्- 

●  भोरङु गाउॉऩालरकाको  सडकहरुको ऩालरका स्तयीम सडक ,वडा स्तयीम सडक य अवम सडकको 
रुऩभा फलगिकयण गयी ऩालरका य वडा स्तयीम सडकहरुराई लनमलभत सिारन हनुे व्मवस्था गरयनेछ ।  

●  सडक लनभािण य भभित कामि गदाि आवश्मकता य औणचत्मताको अध्ममन गयी वातावयणीम प्रबाव 
भलु्माङ्कन अनरुुऩ सडक मोजना छनौट गरयनेछ । 
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लसॉचाई्- 
●  भोरङु गाउॉऩालरका लबत्रका भखु्म खेती मोग्म पाॉटहरु जयामटाय,याभऩयुटाय, रगामतभा सम्बाव्मता 
अध्ममन गयी  लसॊचाईको प्रफवध गरयनेछ ।  

●  फेभौसभी तथा र्हॉउदे तयकायी खेतीको रालग प्रार्ष्टक ऩोखयी लनभािण गयी लसॊचाइको प्रववध गने नीलत 
लरइनेछ ।  

 

जरर्वद्यतु्- 
●  भोरङु गाउॉऩालरका लबत्रका सम्ऩूणि वडाभा केणविम प्रसायण राईन लफतयण गनि आवश्मक ऩहर गरयने छ 
। 

●  भखु्म सडकको आसऩास,चोक रगामत भखु्म फजाय ऺेत्रहरुभा सौमि सडक वत्तीको व्मवस्थाराई 
लनयवतयता ददइनेछ ।  

●  र्वद्यारम, स्वास््म चौकी, ऩमिटकीम तथा धालभिक स्थरभा वैकणल्ऩक उजाि प्रवद्र्धन केवि सॉगको 
सहकामिभा सौमि वत्ती जडान गने नीलत लरइनेछ ।  

●  भोरङु गाउॉऩालरका स्तयीम रघ ुतथा साना जरर्वद्यतु आमोजनाहरुको सॊयऺण गने लनलत अऩनाईनेछ 
। 

 

बवन तथा शहयी लफकास्- 
● भोरङु गाउॉऩालरका लबत्र कुनै ऩलन बौलतक ऩूवािधाय लनभािण गदाि गाउॉऩालरकाको ऩूवािधाय व्मवस्थाऩन ऐन 
वभोणजभ णस्वकृती लरन ुऩने व्मवस्थाराई प्रबावकायी रुऩभा राग ुगरयनेछ ।  

● गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र व्मवसार्मक वा आवासीम घय लनभािण गदाि गाउॉऩालरकाफाट अलनवामि नक्शा ऩास 
तथा  अनभुलत लरएय भात्र बवन तथा घय लनभािण गनुि ऩने छ । 

● एर्ककृत फस्ती लफकास कामिक्रभराई अवम वडाभा ऩलन सिारन गने व्मवस्था गनि आवश्मक ऩहर 
गरयनेछ । 

 

सिाय्- 
● भोरङु गाउॉऩालरकारे उच्च गणुस्तयमकु्त डेलडकेटेड ईवटयनेट लफस्ताय गयी सचुना प्रर्वलध भैलत्र कामािरमको 
लफकास गने व्मवस्था लभराईने छ । 

● भोरङु गाउॉऩालरकाका प्रत्मेक वडाहरुभा Free Wifi सेवा इवटयनेट लफस्ताय गरयनेछ । 

 

उऩणस्थत भहानबुावहरु, 
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अफ भ मस भोरङु गाउॉऩालरकाको आ.व २०७७।०७८ को फन फाताफयण तथा र्वऩत व्मवस्थाऩन तपि को 
फार्षिक लनलत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गदिछु । 

 

वन तथा ब–ुसॊयऺण:- 

●  भोरङु गाउॉऩालरका लबत्रका ऩयम्ऩयागत रुऩरे ब्मफस्थाऩन हदैु आएका साभदुार्मक वनराई लफलबन्न काठ ब 
जवम, कृर्ष जवम, गैयकाठ ब कच्चा ऩदाथि उत्ऩादन स्थरको रुऩभा र्वकास गने लनलत लरइने छ ।  

●  गाउॉऩालरकाको साविजलनक जग्गा खारी लबय ऩाखोहरुभा फृऺायोऩण गने नीलत लरईनेछ ।  

●  वनऺेत्रभा उऩरब्ध हनुे णचयाइतो, भलछनो,अलम्रसो, कुयीरो, वदेफाॉस जस्ता र्वलबन्न प्रजालतका रुख र्वरुवा एवॊ 
जडीफटुीराई व्मवसार्मक खेती तपि  उवभूख गयी आम आजिनको भाध्मभ फनाउने नीलत लरईनेछ ।  

●  ब ुऺ म लनमवत्रण तथा जग्गा लफकास, जराधाय सॊयऺण, जैलफक लफलफधता सॊयऺण आददभा र्वशेष ध्मान 
ददइनेछ ।  

●  साभदुार्मक वनभा ऩमिटन उद्यभ प्रवद्दिन गने नीलत लरइनेछ ।  

 

जराधाय सॊयऺण:- 

●  भहुान तथा ऩोखयीहरुको सॊयऺण गयी रयजिब लसस्टभभा ध्मान ऩमुािइनेछ ।  

●  भोरङु खोराभा जराधायको सभग्र उऩमोगका रागी भाछाऩारन, य लसॊचाई वहउुद्देश्मीम सम्बाब्मता 
अध्ममन गयी प्रलतवेदन तमाय गरयनेछ । 

 गाउॉऩालरका लबत्र यहेका खानेऩानी तथा लसॊचाई को भहुान ऩर्हचान गयी भहुान दताि गयाई त्मसको 
सॊऺयण सम्फदिन य ब्मफस्थाऩन गने लनलत राई लनयवतयता ददईनेछ । 

 

वातावयण सॊयऺण:- 

●  नेऩार सयकायरे तमाय गयी राग ु गयेको वातावयणभैत्री स्थानीम शासनको प्रारुऩ अनसुाय मस 
गाउॉऩालरकारे मसै आ.व.देखी नै कामि आयम्ब गनेछ य मस प्रारुऩराई गाउॉऩालरकाको भरु नीलतको रुऩभा 
लरई सम्फणवधत कामिक्रभ सिारन गने छ ।  

●  प्राकृलतक वातावयणको सॊयऺण, ऩनु्स्थाऩना य ददगो उऩमोगभा जोड ददईनेछ ।  

●  वातावयण व्मवस्थाऩनको रालग सॊस्थागत र्वकास गने र्वलबन्न लनकामहरुको बलूभका य णजम्भेवायीभा 
स्ऩष्टता ल्माई ऩूवािधाय र्वकास कामिराई वातावयण भैत्री फनाइनेछ ।  

●  जरवाम ु अनकुुलरत गाउॉऩालरका प्रदषुण वमनुीकयण य ददगो र्वकासका रालग वातावयण भैत्री 
कामिक्रभहरुराई जोड ददइनेछ । 

 

पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन (Sanitary Land fill Sites):- 
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●  गाॉउऩालरका लबत्र स्थार्ऩत पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन केविराई स्थाऩना गयी त्मसराई व्मवस्थीत य 
प्रबावकायी फनाउने नीलत लरइनेछ ।  

●  नागरयकहरुभा कुर्हने य नकुर्हने पोहोय भैराको फगॉकयण गरय पोहोयराई उऩमकु्त स्थान व्मवस्थाऩन 
गनि सहमोग ऩ¥ुमाउने खारको कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

●  सडकहरुभा चल्ने सवायी साधनफाट लनष्कने पोहोयराई वमनुीकयण य लनमवत्रण गनि लनणित स्थानभा 
र्वसजिन गने व्मवस्था लभराइने छ ।  

 

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ लनमवत्रण:- 

●  फषािको सभमभा हनु सक्ने फाढी ऩर्हयो योकथाभ गनिको रालग सचेतना कामिक्रभ तथा तत्कार उद्धायको 
रालग प्रमोग हनेु साभाग्री य जनशणक्तको व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।  

 

र्वऩद व्मवस्थाऩन:- 

●  आकणस्भक रुऩभा आइऩनि सक्ने र्वऩदको व्मवस्थाऩन गनिको रालग सभदुाम, सयोकायवारा सॊघ सॊस्थाहरु 
सॉग सभववम गयी र्वऩद ऩूविको तमायी, र्वऩद ऩिातको उद्धाय कामिक्रभहरु फनाई राग ुगने नीलत लरइनछे।  

● र्वऩदको ऩूवि तमायीका रालग १ देणख ८ नॊ. वडाभा वडा स्तयीम र्वऩत व्मवस्ताऩन सलभती गठन गरयने छ 
।  

 

उऩणस्थत भहानबुावहरु, 

अफ भ मस भोरङु गाउॉऩालरकाको आ.व २०७७।०७८ को सॊस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह तपि को 
फार्षिक लनलत तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गदिछु । 

 

१) भानव सॊसाधन र्वकास:- 

●  साभाणजक आलथिक उद्यभशीरताको र्वकास गदै मवुाहरुराई योजगायी तथा स्वयोजगायी य साभाणजक 
कामिका रालग अवसय प्रदान गरयनेछ ।  

●  श्रभ फजायभा भाग अनरुुऩको जनशणक्त तमाय गनि आवश्मक कामिक्रभहरु तम गयी राग ुगरयनेछ ।  

२) साभावम सेवा व्मवस्थाऩन:- 

●  साविजलनक सेवा प्रवाहराई ऩायदिशी, चसु्त, गणुस्तयीम य नागरयक भैत्री फनाउने नीलत लरइनेछ ।  

●  वषिको एक ऩटक प्रत्मेक वडाहरुभा घमु्ती सेवा प्रदान गने नीलत लरइनेछ ।  

३) सॊस्थागत ऺभता र्वकास:- 

●  सभम साऩेऺ  कभिचायी य ऩदालधकायीहरुको ऺभता र्वकासको रालग समभ सभमभा तालरभ, गोर्ठ ब, 

अलबभखुीकयणका कामिक्रभहरु सॊचारन गने नीलत लरइनेछ ।  
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●  गाउॉऩालरका, वडा य र्वषमगत कामािरमहरुभा सूचना प्रर्वलधभा आधारयत उऩकयणको व्मवस्था गयी सेवा 
प्रवाहराई चसु्त दरुुस्त फनाउने नीलत लरइनेछ ।  

 

४) याजश्व ऩरयचारन:- 

●  आ.व ०७७।०७८ देणख एकीकृत सम्ऩती कय लनमभ फनाई राग ुगरयनेछ ।  

●  गाउॉऩालरकाको आवतरयक आम्दानी फरृ्द्ध गने स्रोतहरुको ऩर्हचान गरय याजश्वको ऩरयचारन गरयनेछ ।  

●  नागरयकहरुभा कय लतने फालनको र्वकास गरय याजश्व चहुावट गने प्रफृलतराई लनरुत्सार्हत गरयनेछ ।  

●  लनकासी कय, ऩटके कय, व्मवसामीक कय, ढुङ्गा लगटी य वारवुाको उत्खनन ् य लनकासीफाट याजस्व 
सॊकरन गने कामिराई ब्मफणस्थत फनाईनेछ । 

 

५) र्वणत्तम व्मवस्थाऩन्- 
●  गाउॉऩालरकाको आलथिक कायोवायहरुराई ऩायदिशी य चसु्त फनाउन आलथिकि  कायोफायराई अनराइन प्रर्वलध 
SUTRA(सतु्र), CGAS (लस क्मास) सॊणचत कोष व्मवस्थाऩन प्रणारी भापि त गने नीलत लरइनेछ ।  

● रेखा व्मवस्थाऩन तथा रेखाऩारनराई लभतव्ममी य प्रबावकायी फनाइने छ ।  

● साविजलनक खचिको लभतव्ममीताराई र्वशेष ग्राहमता ददइने छ । 

●  आवतरयक रेखा ऩयीऺण प्रणारीराई व्मवणस्थत य प्रबावकायी फनाई आवतरयक रेखा लनमवत्रण गने नीलत 
लरइनेछ ।  

६) सयुऺा व्मवस्थाऩन:- 

●  गाउॉऩालरको केवि, रगामत सयुऺाको उच्च जोणखभ यहेका ऺेत्रहरुभा लसलस क्माभया जडान गयी आवश्मक 
लनगयानी याणखनेछ ।  

●  चोयी, रागऔुषद्य तथा अवम अऩयालधक र्क्रमाकराऩहरुराई लनमवत्रण गनि सयुऺा लनकामसॉग सभववम य 
सहकामि गने नीलत लरइनछे ।  

७) स्थानीम त्माॊक सॊकरन य अलबरेख व्मवस्थाऩन :- 
● गाउॉऩालरकाको र्वलबन्न ऺेत्र सॊग सम्ववधी त्माॊकहरु सॊकरन कामिराई भूतिरुऩ ददई गाउॉऩालरका रे 
लनभािण गयको ऩाश्विणचत्रराई प्रकाशन गयीनेछ ।  

● ऩालरका य वडा स्तयीम अलबरेख व्मवस्थाऩन कामिराई प्रर्वलध भैलत्र फनाईनेछ । 

 

८) सूचना प्रर्वलध :- 
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●  गाउॉऩालरकाफाट प्रदान गरयने सेवा सरु्वधा, कामिक्रभ, सूचना प्रवाह प्रणारीराई प्रबाफकायी य ऩायदशॉ 
फनाउनको रागी WEBSITE(वेफ साईट),MoBile App(भोफाईर एऩ) भापि त  सभमभा साविजलनक गने य 
अनराइन सेवा प्रवाहको नीलत लरइनेछ ।  

●  वडा कामािरमहरुफीच इवटयनेटको भाध्मभफाट रयऩोटि ऩेश य सचुना आदान प्रदान गने प्रणारीको र्वकास 
गरयनेछ ।  

●  नागरयकहरुभा इवटनेटको भाध्मभफाट सूचना लरने, ददने, गनुासो र्टऩोट गयाउने प्रणारीको र्वकास गरयनछे 
।  

९) साविजलनक सनुवुाई :- 
●  गाउॉऩालरकाको सेवा प्रवाहको प्रबावकारयता य ऩायदिणशिता सम्ववधभा प्रत्मेक चौभालसकभा साविजलनक 
सनुवुाईको कामिक्रभ गने नीलत लरइनेछ ।  

●  कामािरमको सझुावऩेर्टका भापि त प्राप्त गनुासाहरुराई दैलनक रुऩभा प्राप्त गयी प्मौट गदै जाने नीलत 
लरईने छ ।  

 

१०) ऩञ्जीकयण व्मवस्थाऩन :- 
●  गाउॉऩालरकाको व्मणक्तगत घटना दताि अनराइन प्रणारी, , साभाणजक सयुऺा बत्ताराई आधलुनक फैंर्कङ 
प्रणारी भापि त र्वतयण गने व्मवस्था लभराइनेछ ।  

●  अनराइन व्मणक्तगत घटना दताि प्रत्मेक वडा कामािरम भापि त सॊचारन गने व्मवस्था लभराइने छ।  

●  यार्ष्ट्रम ऩरयचम ऩत्र लफतयणको रागी भोरङु गाउॉऩालरकाकको सेवा इकाईराई ब्मफणस्थत गरयनेछ । 

 

११) सशुासन प्रवद्र्धन :- 
●  कभिचायीराई सेवाप्रलत रगनशीर य कतिव्मलनठ ब फनाई जनभखुी सेवा प्रवाहभा जोड ददइनेछ य मसको 
रालग दण्ड य ऩयुस्कायको नीलत कामािववमनभा ल्माइने छ ।  

●  गाउॉ कामिऩालरका कामािरमराई भ्रष्टाचाय भकु्त य सदाचाय मकु्त फनाउन सशुासनका आधायबतू 
भावमताहरुराई आत्भसात गदै तद अनकुुरको व्मवहाय गदै रलगने छ ।  

● कभिचायीको भनोवर उच्च ऩाने नीलत लरइने छ । कामािरमको र्हत य आवतरयक आमभा सर्क्रम रुऩभा 
राग्ने कभिचायीराई उत्कृष्ट कभिचायी घोषणा गनि आवश्मक भाऩदण्ड तमाय गरयने छ ।  

१२) वेरुज ुपछ्यौट :- 

●  हारसम्भको फेरुजरुाई शवुमभा झाने नीलत लरइने छ , ऩेश्की ददने कामिराई लनरुत्सार्हत गरयने छ । 
ऩयुानो ऩेश्की पछ्यौट फाॉकी यहेका व्मणक्त वा सॊघसॊस्थाहरुराई अर्वरम्वन्न ऩेश्की पछ्यौट गयाउन 
आवश्मक ऩहर गरयने छ ।  
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१३) अवम नीलतहरु :- 
● प्रत्मेक लफकास लनभािणका मोजनाहरुको फषृ्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवदेन (DPR) फनाई अवम प्रकृमा फनाई अगालड 
फढाईनेछ । 

●  भोरङु २ भा यहेको शर्हद ऩाकि राई सॊयऺण् एवॊभ सॊफद्दिनभा लफषेश जोड ददईनेछ ।  

● भोरङु गाउॉऩालरका लबत्र  कामिक्रभ सिारन गदै गयेका य कामिक्रभ सिारन गने रक्ष्म यहेका र्वलबन्न 
गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुराई गाउॉऩालरकाको अनभुलत लरएय भात्र कामिक्रभ सिारन गने व्मवस्ता लभराईने 
छ । 

●  गाउॉऩालरकाका सवै वडाहरुभा वडा स्तयीम भेरलभराऩ सलभलतको गठन गयी वडा तहभै वमाम लनरुऩण 
गने नीलत लरइनेछ ।  

●  सार्हत्म ऺेत्रको लफकासका रालग भोरङु सार्हत्म प्रलतठ बानको स्थाऩना गरयनेछ । 

●  मगु कर्व लसर्द्धचयण शे्रठ बको स्भलृतभा र्वलबन्न सार्हणत्मक गलतर्वलध सॊचारन गरयनेछ ।  

●  गाउॉऩालरका लबत्रका करा, सॉस्कृलत य सजृनाभा रागेका सजिकहरु तथा फौर्द्धक व्मणक्तत्वहरुराई सम्भान 
तथा ऩयुस्कृत गरयनेछ ।  

 

 

उऩणस्थत भहानबुावहरु, 

आ.व. २०७७।०७८ भा भोरङु गाउॉऩालरकाको आम र्ववयण प्रस्ततु गने अनभुलत भाग्दछु ।भोरङु 
गाउॉऩालरकाको आ.व. २०७७।०७८ को फजेट लसभा देहाम फभोणजभ यहेको छ। 

●  सॊणघम सयकाय र्वणत्तम सभालनकयणफाट प्राप्त्- रु ८ कयोड ७० राख । 

●  सॊणघम सयकाय सशित अनदुानफाट प्राप्त्- रु 18 कयोड 93 राख ।                

●  सॊणघम सयकाय याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त्- रु 6154635० छ कयोड १५ राख ४६ हजाय ३ 
सम ५० । 

●  प्रदेश सयकाय सवायी कय याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त आम  रु २४ राख ९ हजाय । 

●  प्रदेश सयकाय सभालनकयण अनदुान्- रु. ७० राख  

●  अनभुालनत आवतरयक याजश्व्-  रु. २२ राख २० हजाय  । 

 प्रदेश सभऩयुक अनदुान्- रु १ कयोड । 

 प्रदेश लफशेष अनदुान्- २० राख । 

गयी आव. ०७७।०७८ को  जम्भा अनभुालनत आम 35517535० (ऩैलतस कयोड एकाउन्न राख 
ऩचहत्तय हजाय लतन सम ऩचास भात्र यहेको जानकायी ददराउन चाहवछु ।  
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आदयणीम उऩाध्मऺ ज्मू वडा अध्मऺ ज्मूहरु,कामािऩालरका तथा गाउॉ सबाका सदस्म ज्मूहरु, य याष्ट्र सेवक 
कभिचायी लभत्रहरु,सयुऺा लनकामका ऩाटॊ प्रलतलनधी ज्मू,ऩत्रकाय लभत्र तथा सम्ऩूणि भोरङुफासीहरुभा "सभदृ्ध 
नऩेार सणुख नऩेारी" य "कृर्ष ऩमिटन हरयमारी फन सभदृ्द  भोरङुको खलुसमालर भन " को नायाराई 
आत्भसाथ गनि साथ सहमोगको अऩेऺा गदै आलथिक फषि २०७७।०७८ को फार्षिक लनलत तथा कामिक्रभ 
सभाऩन गदिछु । 

                                                                     भणणयाज याई 

                                                                       अध्मऺ 

                                                                   भोरङु गाउॉऩालरका 
ईलत सम्फत २०७७ सार असाय १० गते योज ४ शबुभ । 

धवमवाद । 

 

 


