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आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू , 
गाॉउसबाका सदस्म ज्मूहरु, 

उऩस्स्थत भहानबुावहरु, 

ऩत्रकाय साथीहरु, 

गोरन्जोयफासी दाजबुाई तथा ददददफैनीहरु, 

 

1.सविप्रथभ मस गोरन्जोय गाॉउऩार्रकाको गरयभाभम गाॉउसबाभा ऩाॉचौ ऩटक नीर्त तथा कामिक्रभ सवहतको 
फजेट फक्तव्म प्रस्ततु गनि ऩाउॉदा आॉपुराई बाग्मभानी भहससु गयेको छु ।मस अवसयभा चौथो 
आ.फ.207८/7९ को फजेट य नीर्त तथा कामिक्रभ सपर कामािन्वमनभा  बरु्भका खेल्नहुनुे सम्फस्न्धत सफै 
ऩऺहरु प्रर्त हाददिक आबाय व्मक्त गदिछु ।र्सन्धरुी स्जल्रा य गोरन्जोय गाॉउऩार्रकार्बत्रका स्थार्नम तथा 
यावष्डम सञ्चाय भाध्मभ ऩत्रऩर्त्रकाहरुराई गाॉउऩार्रकाको गर्तववधीभाथी चासो याखी करभ चराइददनबुएकोभा 
र्फशेष हाददिक आबाय व्मक्त गदिछु ।साथै नेऩारको ववर्बन्न चयणका रोकतास्न्त्रक आन्दोरनभा आफ्नो 
जीवन अऩिण गनुिहनुे सम्ऩूणि ऻात अऻात सवहदहरु प्रर्त बावऩूणि श्रद्धान्जरी अऩिण गदिछु । 

२ हार ववश्व व्मावऩ भाहाभायी कोर्बड -१९ को असहज ऩरयस्स्थतीरे भानव जगतनै आक्रान्त त्रर्सत यहेको 
अवस्था तथा  भानव सभदुामको ठुरो भानववम ऺर्त बईयहेको य सो भाहाभायीको चऩेटाफाट मस 
गाउॉऩार्रका ऩर्न अछुतो छैन तथाऩी  स्थानीम जनतारे ददएको भामा स्नेह स्जम्भेवायी बरु्भका य नेऩारको 
सॊववधान २०७२ काननु फभोस्जभ स्थार्नम तहराई प्राप्त अर्धकायराई साविबौभसत्ता  सम्ऩन्न जनताको हक 
वहत ववकास सम्फवृद्धको रार्ग नस्जकको सयकायको तपि फाट मो असहज अवस्थाभा ऩर्न सम्फोधन गदैछु । 
गोरन्जोय गाॉउऩार्रकारे प्रस्ताववत नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेट तजुिभा गदाि भरुत:नेऩारको सॊववधानको बाग 
१७, १८, १९ य  अनसुचुी ८ का २२ वटा एकर अर्धकाय सूस्च य ९ का १५ वटा साझा अर्धकाय सूस्च 
तथा स्थार्नम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ रे स्थार्नम तहराई ददएको,आर्थिक अर्धकाय,साभास्जक 
अर्धकाय,ऩवुािधाय ववऩद् सॊस्थागत ववकास श-ुसाशन प्राकृर्तक श्रोतको उऩमोग नीर्त, वातावयण सॊयऺण 
सम्फन्धी नीर्तहरु,  सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायरे अवरम्फन गयेका आर्थिक तथा ववस्त्तम नीर्तहरु, 
स्थार्नम शासन सॊचारन ऐनका प्रावधानहरु, ववकासका सभसाभवमक भदु्धाहरु जस्तै साभास्जक सॊयऺण, ददगो 
ववकास, वामभुण्डरीम उष्णता,जरवाम ु ऩरयवतिन य ववऩद व्मवस्थाऩन, खाद्य तथा ऩोषण सयुऺा, रैविक 
सशस्क्तकयण तथा सभावेशी ववकास, वारभैत्री स्थार्नम शासन, वातावयणभैत्री स्थार्नम शासन, खलु्रा 
ददसाभकु्त तथा ऩणुि सयसपाई, उजािसॊकट मकु्त रगामतका स्थावमम तथा ववश्वव्मावऩ रुऩभा यहेका मावत 
भानववम गर्तववर्ध य भानव जीवनसॉग अन्तय सम्फस्न्धत ववषमहरु, स्थार्नम तहरे देखेका ववववध ववषमहरु, 
अथि भन्त्रारम, सॊस्घम भार्भरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम, प्रदेश भन्त्रारमहरु य अन्मफाट प्राप्त 
भागिदशिन , सयकायी गैय सयकायी सॊस्था तथा र्नकामहरुको प्राप्त वववयण य सॊस्घम य प्रदेश सयकायरे प्रदान 
गयेको फजेट र्सर्रङ, सहबार्गताभरुक मोजना तजुिभा अनरुुऩ फस्ती/टोर स्तयफाट छनौट गरयएका 
आमोजना/ कामिक्रभ, वडा स्तयीम आमोजना/कामिक्रभहरुको प्राथर्भकयण य फजेटसॉग सम्फस्न्धत ववर्बन्न 
सर्भर्तहरुको प्रर्तवेदन सभेतको आधाय भानी य ऩर्छल्रो सभम ववश्व भहाभायीको रुऩभा यहेको कोयोना 
बाइयस (कोर्बड-19) य मसका कायण र्सस्जित रकडाउनको असयराई सभेत भध्म नजय गयी गाॉउ 



 

कामिऩार्रका फाट स्वीकृत गयी साविजर्नकयणका रार्ग मो गरयभाभम गाॉउ सबाभा आगाभी 
आ.व.२०७८/७९ को नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेट प्रस्ततु गयेको छु । 

प्राकृर्तक सौन्दमिता, सास्कृर्तक ववववधता, भेहनती य ऩरयश्रभी जनता , बौगोर्रक ववस्शष्टता य 
सनु्दयता मस गाॉउऩार्रका य सभग्र र्सन्धरुी स्जल्राकै सम्ऩर्तको रुऩभा यहेको छ ।कृवष तथा औषर्धजन्म 
कृवष उत्ऩादनहरु, ऩमिटन, जरववद्यतु आदद जस्ता ववषमभा प्रचयु सॊबावना फोकेको गोरन्जोय गाॉउऩार्रकाभा 
ददगो य सभसु्चत ऩरयचारनको अबावभा अऩेस्ऺत रुऩभा साभास्जक सास्कृर्तक आर्थिक ववकास हनु सकेको 
छैन ।मद्यवऩ उऩरब्ध र्सर्भत स्रोत, साधन य सभमको भहत्तभ उऩमोग य प्रबावकायी उऩमोग गदै 
सकायात्भक सोंच, दृढ सॊकल्ऩ य साभवुहक ईच्छाशस्क्तका साथ ववकर्सत य सभदृ्ध गोरन्जोय गाॉउऩार्रका 
र्नभािण गनि रार्गऩनुि हाभी सफैको दावमत्व हो । 

  



 

 

 

आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू ,सदस्म ज्मूहरु तथा उऩस्स्थत भहानबुावहरु, 

फजेट तथा कामिक्रभको उदेश्म य भखु्म भखु्म नीर्तहरु अफ भ सॊऺेऩभा प्रस्ततु गनि चाहन्छु। 

2. फजेटको प्रभखु उदेश्म:- 

आ.फ.२०७४/७५ देस्ख आ. व. २०७८/०७९ सम्भको ऩाचॉ फषे फावषिक नीर्त मोजना तथा कामिक्रभभा 
मस गाउॉऩार्रकाको प्रभखु उद्धेश्म आर्थिक, साभास्जक, ऩवुािधाय वातावयण ववऩद् सॊस्थागत ववकास य 
शसुासन सभग्र ऺेत्रको ऺेत्रगत ववकास तथा सधुायभै केस्न्ित यहेको अवगत गयाउन चाहान्छु ।मवह 
स्शरस्शराभा हाम्रो ऩाॉच फषि सभग्र ऺेत्रको ववकास गयी मस गाॉउऩार्रकाराई  सभदृ्ध गाॉउऩार्रकाको रुऩभा 
स्तयोन्नती गनि मोगदान ऩमुािउन जोड ददन ुयहेको छ ।मद्यवऩ हार ववश्व व्माऩी भाहाभायीको रुऩभा यहेको 
कोर्बड -१९ अदृष्म दषु्भनरे ववश्व रगाएत हाम्रो भरुकु तथा मस स्थानीम तह ऩर्न अछुतो छैन ।मस्ता 
भाहाभायी प्रकोऩरे ववच ववचभा आउने सभस्मा तथा जवटरतारे तोवकएको रक्ष्म उद्धेश्मभा ऩगु्न वा प्राप्त गनि 
असहजता सजृना गयेको छ ।तथाऩी मस भाहाभायीको ववचभा ऩर्न हाभीरे आर्थिक वषि २०७८/०७९ को 
फजेट फक्तव्म तथा फजेट नीर्त कामिक्रभ तजुिभा गरय कामािन्वमन गनुि ऩने छ।मसका रार्ग मस 
गाउॉऩार्रकाको उऩरब्ध श्रोत साधनको अर्धकतभ उऩमोग य प्रमोग गयी सभग्र गाउॉऩार्रकाको कृवष, ऩश,ु 
साभास्जक ऺेत्र, ऩमिटन, जर्डफटुी य जरश्रोतको सभसु्चत ववकास गयी सडक, स्शऺा, स्वास््म ,सॊचाय, जैववक 
ववववधता रगामतका ऺेत्रहरुको नभूना ववकास गयी य जनताका आधायबतू आवश्मकतासॉग जोर्डएका ग्रार्भण 
सभदुामको आम्दानी योजगायी हनुे उत्ऩादनस्शर तथा र्छटो प्रर्तपर प्राप्त गने कभ रागत फवढ 
जनसहबार्गता फवृद्ध हनुे स्थानीम श्रोत साधन य जनशस्क्तको अर्धक्तभ उऩमोग हनुे वऩर्छर्डमका ऺेत्र तथा 
वगि तथा र्सभान्तकृत सभदुामको सभताभरुक तथा सहबार्गताराई शरु्नस्िता  वातावयण य ग्रार्भण ऩमिटन 
एग्रो ऩमिटनराई प्रफद्धिन गदै सॊघीम सयकायका तथा प्रदेश सयकायका यावष्डम रक्ष्म उद्धेश्महरुराई सहमोग 
ऩमुािदै  मस गाउॉऩार्रकाको  ददगो नर्तजाभरुक ग्रार्भण सभदुामरे नस्जकको सयकायरे नस्जकफाट गने सभग्र 
ऺेत्रगत  ववकास  तथा कामिक्रभ सॊचारन गरय श्रोत साधन तथा जनशस्क्तको ऩरयचारन गनुि यहेको छ । 

3.भखु्म नीर्तहरु 

 हार ववश्व व्माऩी भाहाभायीको रुऩभा यहेको योग तथा साझा सत्रकुो रुऩभा हार यहको कोर्बड -१९ 
रे ववश्व रगाएत नेऩार य मस गाउॉऩार्रका ऩनी त्मस भाहाभायीफाट  अछुतो नबएको अवस्थाभा सो 
बाईयसको योकथाभ तथा र्नमन्त्रणको रार्ग स्वास््म बौर्तक भानववम, स्वास््म कभॉको जोस्खभ तथा 
स्वास््म सॊस्थाहरुको सॊस्थागत ववकास साथै सो बाईयस र्नमन्त्रण तथा न्मरु्नकयणको रार्ग  
र्नयोधात्भक, प्रफधिनात्भक तथा उऩचायात्भक कामि य श्रर्भक अर्त गरयव ववऩन्न नागरयकहरुको तथा  
बोकभयीभा ऩने सभदामक रार्ग मस आर्थिक वषिको  फजेट प्रथार्भकता ददईन ेछ । मस्ता भाहाभायी 
र्नमन्त्रण य व्मवस्थाऩनको रार्ग गैय सयकायी ऺेत्रको सभेत सहमोगराई ऩरयचारन गरयने छ । 

 गाउॉऩारका केन्ि देस्ख सफै वडा कामािरमहरु य फस्स्तहरुभा भोटयफाटो र्नभािण, डे्रन र्नभािण य सडक 
स्तयोन्नतीको रार्ग उच्च प्राथार्भकताका साथ अगार्ड फढाईने  छ ।साथै गाउॉऩार्रका स्तरयम सडक 
सॊजार र्नभािण य झोरिुे ऩरुको रार्ग सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॉग सहकामिका रार्ग ऩहर गरयनेछ 
। 

 



 

 

 ऩणुि सयसपाई मकु्त, ऩणुि खोऩमकु्त, ऩोषणभैत्री,वातावयण भैत्री वारभैत्री खानेऩानी तथा सयसपाई 
मकु्त भातसृ्वास््म वार स्वास््म सधुायका ऺेत्रभा फजेट रगानीको रार्ग प्रथार्भकता ददईने छ । 
मसको रार्ग गाउॉऩार्रका आपै वा ववकास साझेदाय सयकायी गैय सयकायी र्नजी ऺेत्रको  शमकु 
रगानीभा कामिक्रभ दजुिभा कामािन्वमन गरयने छ । 

 ऩमिटन उद्योगको उच्च सॊबावना बएको हुॉदा ऩमिटन ऩूवािधाय र्नभािण तथा ववकासभा हार सम्भ 
बएको रागानीराई भ्मू टावय साईकर जोन  य र्रफ्ट र्सचाई जस्ता गाउॉऩारकाका गौयवका 
आमोजना सम्ऩन्न तथा सॊचारनकोरार्ग  फजेटभा प्राथर्भकता ददइनेछ । 

 ददगो अथितन्त्रका रार्ग कृवष तयकायी खेती तथा  ऩशऩुारन तथा खोय सधुायको रार्ग उस्चत 
कामिक्रभहरु सॊचारन गयी एक घय एक फगैँचा/एक पभि नीर्तराई अनशुयण गरय स्वयोजगाय आम 
आजिनका कामिक्रभ सॊचारन गरय कृवष तथा ऩशऩुारन योजगायी ऺेत्रको उत्ऩादन उत्ऩादकत्व फवृद्ध य 
ववकास गरय तल्रो गढर्तय फेल्टराई तयकायी खेती ऩकेट ऺेत्र आदाभाया ऺेत्रराई ऩशऩुारन ऺेत्र य 
भाहाबायत ऺेत्रराई परपुर तथा ऩशऩुारनको रुऩभा ववकास गनिको रार्ग फजेटराई प्रथार्भकता 
ददईने छ । 

 सभावेशीकयण, सभान सहबार्गतात्भक, ववकास सभताभरुक ववकासका, आधायभा र्सभान्तकृत 
वऩछर्डएका वगि  सभदुामको सशस्क्तकयणको नीर्तराई अफरम्फन गदै भवहराभैत्री अऩािभैत्री, 
रैङर्गक भैत्री तथा छुवाछुतभकु्त  गाॉउऩार्रका र्नभािणका रार्ग ऩूवािधाय ववकास तथा ववर्बन्न 
कामिक्रभहरु सॊचारनको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गरयनेछ । 

 सचुना प्रववर्ध ऺेत्रको ववकास ववस्तायको रार्ग सफै वडा कामािरमहरुभा सूचना ऩहचु ववकास य  
ईन्टयनेट सेवाको ऩहुॉच स्थाऩना य  ववस्ताय गरय हार ववश्वव्मावऩकयण बैयहेको  सूचना प्रववर्धराई 
अर्धकतभ उऩमोग गरय वडा तथा गाउॉऩार्रकाफाट प्रदान  गरयने सेवाराई प्रववर्धभैत्री फनाउनको 
रार्ग  फजेट प्राथार्भकता ददईने छ। 

 कृवष तथा ऩशऩुारन मवुा स्वयोजगाय उद्यभ व्मवसामको  ऺेत्रभा ववकास य उन्नत प्रववर्ध ववकास 
ववस्ताय य प्रफद्धिन वववक्र कऺ र्नभािण ववस्तायको रार्ग साविजर्नक र्नस्ज गैय सयकायी सहकायी ऺेत्र 
को शमकु्त प्रमासभा ददगो नर्तजाभरुक कामिक्रभ सॊचारनको रार्ग फजेट प्राथार्भकता ददईने छ । 

 साना तथा रघ ु उद्यभ कृवष तथा ऩश ु ऩारन सहकयी ऺेत्रको ववकास य स्थार्नम ऩवुािधायको 
ववकासको ववकास ववस्ताय स्तयोन्नतीकद्य रार्ग अनदुान रगाएत कामिक्रभभा फजेट ववर्नमोजनराई 
प्राथार्भकता ददईने छ । 

 "स्शऺा सडक र्सॊचाई य कृवष गोरन्जोयको ऩवुािधाय तयकायी खेती ऩशऩुारन ऩमिटन ववकास सभवृद्धको 
भरु आधाय" बन्न ेनायाराई कामािन्वमन गनिको रार्ग फजेट प्रथार्भकता ददईन ेछ । 

 स्शऺा ऺेत्रको शैस्ऺक सधुाय बौर्तक सधुाय स्शऺक थऩ य गणुस्तयीम स्शऺा खेरकुद उस्चत 
ऩारयश्रर्भक कभिचायीहरुराई भौदिक तथा गैय भौदि वहसावरे उत्प्रयेणा तथा उजाि प्रदान गने कामिक्रभ 
सॊचारन य ववकासको रार्ग उस्चत फजेट व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

  
 

 



 

 

 

4.आ.व.२०७८/७९ को रार्ग श्रोत साधनहरुको अनभुान,र्तनका भाध्मभहरु य सॊकरनका यणर्नर्तहरु 

गोरन्जोय गाॉउऩार्रकारे सॊस्घम सयकाय,प्रदेश सयकाय य अन्मफाट प्राप्त भागिदशिन, सयकायी गैय सयकायी 
सॊस्था तथा र्नकामहरुको प्राप्त वववयण य फजेट र्सर्रङका आधायभा श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा र्नधाियण 
सर्भर्तको प्रर्तवेदनको आधायभा श्रोत साधनको अनभुान य खचिको ववस्ततृ वववयण तमाय गरयएको छ ।जनु 
तर अनसुचुीहरुभा प्रस्ततु गरयएकोछ । 

5.मसैगयी अफ भ आ.व २०७८/२०७९ को रार्ग ववषमगत ववकास नीर्त उदेश्म य प्राथर्भकताहरु प्रस्ततु 
गनि चाहन्छु । 

१.आर्थिक ववकास 

  कृवष 

 गोरन्जोय गाॉउऩार्रकाको नेऩारकै प्रस्शद्ध जनुाय ऺेत्र बएकोरे जनुाय खेतीको योग वकया र्नमन्त्रण य 
फजारयकणको रार्ग उस्चत व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

 एक घय एक कयेसाफायी नीर्तराई अवरम्फन गयी आभा तथा वारवार्रकाको ऩोषण सधुायको रार्ग 
फजेट ववर्नमोजन गरयने छ । 

 उन्नत जातको ऩशऩुारनका रार्ग नश्ल सधुाय तथा कृर्तभ गबािधायण कामिक्रभभा जोड दददै फाख्रा 
गाई बैसी वॊगयु बेडाऩारन भौयीऩारन तथा भाछाऩारन व्मवसामराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 ऩश ु ऩारन य कृवषभा उन्नत ववउ ववजन प्रववधी भर बकायो सधुाय गोठ सधुाय य उन्नत तथा नश्ल 
सधुाय सवहतको प्रववर्ध हस्तान्तयणको रार्ग प्राथार्भकता दददै कृवष तथा ऩशऩुारन ऺेत्रभा हनु े
सॊक्रभणहरुको योकथाभका रार्ग मथेष्ट औषधी य उऩचाय प्रणारीभा जोड ददइनेछ । 

 कृवष ऩश ुरघ ुउद्यभराई प्रोत्साहन गनिको रार्ग रागत साझेदायीभा उस्चत अनदुान ददने व्मवस्था 
र्भराइनेछ । 

 फाॉझो जर्भन उऩमोगको नीर्त फनाइ कामािन्वमन गरयने छ ।चक्राफन्दीभा कृवष गनि चाहने 
कृऩकहरुको रार्ग सभथय बभुी वनाउन तथा चक्राफस्न्द व्मवसावमक तयकायी खेतीको रार्ग उस्चत 
अनदुान वा सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 ववकर्सत वकर्सभका व्मावसावमक कृवष तथा ऩश ुप्रवदिनका रार्ग पभि तथा सभूहका रार्ग 90% 

अनदुान प्रदान गने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ ।नसियी फाख्रा पभि तथा नभनुा व्मवसाम सॊचारनको 
रर्ग अनदुान उऩरब्ध गयाईनेछ ।  

 सफै प्रकायका कृवष ऩश ुजन्म उत्ऩादन सॊकरन वववक्रको रार्ग गाउॉऩार्रका स्तरयम कृवष तथा ऩश ु
फस्त ु सॊकरन तथा वववक्र केन्ि र्नभािण गरय फजाय सम्भको ऩहुॉच शरु्नस्ित गनिको रार्ग फजेट 
व्मवस्था गरयनेछ । 

 एक वडा 2/2 कृवष/ ऩशकुो प्राववधक कभिचायी व्मवस्थाऩन तथा ऩरयचारन गरयनेछ । 

 ऩोखयी र्नभािण ऩाइऩ ववतयण साना र्सॉचाइ कामिक्रभ द्धाया सफै कृवष जर्भन र्सॉचाइ हनुे व्मवस्था 
गरयनेछ । 



 

 

 

 उद्योग तथा वास्णज्म 

 स्थार्नम श्रोत साधन जनशस्क्तको ऻान र्सऩ ऺभताको प्रमोग हनुे साना उद्यभ ववकास ववस्ताय य 
स्तयोन्नती हनुे खारका कामिक्रभको रार्ग  प्रथार्भकता ददने खारका कामिक्रभ सॊचारनको रार्ग  
प्राथर्भकता ददइनेछ । 

 गाउॉऩार्रकाको ऩवहचान हनुे तथा स्थार्नम भाग चाहान य फजाय सरु्नस्ित हनुे खारका कामिक्रभको 
रार्ग उस्चत फजेट व्मवस्थाऩनभा प्राथार्भकता ददईने छ । 

ऩमिटन 

 गाॉउऩार्रकाका गौयवको आमोजनाराई ऩयुा गयाई सो रागानीफाट आभ सभदुामभा प्रर्तपर हास्शर 
गदै गाउॉऩार्रका ऺेत्रभा यहेका  सम्बाव्म ऩमिटवकम स्थरहरुको ऩवहचान, सॊबाव्मता अध्ममन, 
वतृस्चत्र र्नभािण तथा ववकास गयी आन्तरयक तथा वाह्य ऩमिटन प्रवद्धिन गरयनेछ । 

 ऩमिटवकम गन्तव्मको रुऩभा गाॉउऩार्रकाको गौयवको रुऩभा यहेको सनुकोशी मािस्फ्टङ आमोजनाराई 
मसै वषि सम्ऩन्न बैसकेकोरे सो सेवा सॊचारनभा ल्माइ आउने ऩमिटकहरुको मस गाॉउऩार्रकाभा 
फसाई रम्ब्माउन गाउॉऩार्रका र्बत्रका ऩमिटवकम स्थरहरु गोरन्जोय भ्मू टावय, साइकर जोन , 
अवरोकन, होभ स्टे ल्मान्िमाङ भहादेव य गाॉउऩार्रकाको र्सभानाभा यहेको र्सन्धरुीगढी अवरोकन 
रगामतको थऩ ववकास, ववस्ताय य सधुायभा ववशेष ध्मान ददईनेछ । साथै प्रचाय प्रसायभा जोड ददने 
सो को रार्ग प्रचाय प्रसाय गयाई गोरन्जोयको ऩवहचान ववकास य शशस्क्तकयण य सभरु सभवृद्धभा 
जोड ददने कामिक्रभ कामािन्वमन गरयने छ । 

सहकायी तथा ववस्त्तम ऺेत्र 

 साविजर्नक र्नजी गैय सयकायी य सहकायीको एकद्धाय ववकास नीर्त साझेदायी नीर्त गैय सयकायी सॊस्था 
ववस्त्तम सॊस्था ऩरयचारन सम्फस्न्ध उस्चत नीर्त तमाय गरय ऺेत्रगत रगानीभा नर्तजाभरुक ववकासको 
सोच अनरुुऩ  फजेट  ववर्नमोजन य ऩरयचारन गरयन ेछ । 

 ववर्बन्न सभहु सहकायी पभि तथा कम्ऩनी वा र्नकाम सॉग बएको साझेदायी कामिक्रभराई प्रबावकायी 
कामािन्वमन गनिको रार्ग सहकायी सभहु पभि कम्ऩनी ववस्त्तम सॊस्थाको सॊस्थागत सधुाय बौर्तक 
सधुाय ऺभता ववकास जस्ता कामिक्रभ रागत साझेदायीभा सॊचारन गरयनेछ । 

 सहाकायी ववस्त्तम नीर्त र्नभािण गरय रगानी तथा व्माजदय एकरुऩता हास्शर गयाई रगानी भैत्री 
वातावयण सजृिना गनिको रार्ग प्रथार्भकता ददईने छ । 

 होटर ऩसर सहकायी पभि तथा व्मवसामहरुको उस्चत र्नमभनको दामयाभा ल्माई प्रर्तस्ऩधाित्भक 
फजाय य उऩबोक्ताभैत्री फजायको रार्ग उस्चत अनगुभन तथा र्नमन्त्रण कामभ गरय सफैराई कयको 
दामयाभा ल्माईने छ । साथै गाउॉऩार्रकाको सेवाराई अनबुरु्त मोग्म वनाउन उस्चत फजेट 
व्मवस्थाऩन गरयने छ  
 



 

 

 

२.साभास्जक ववकास 

स्शऺा 

 गोरन्जोय गाॉउऩार्रकार्बत्र यहेका ववद्यारमहरुको शैस्ऺक बौर्तक य गणुस्तय सधुाय गनि स्शऺक 
ऺभता, ववकास  तथा गाउॉऩार्रकाभा वडा नॊ -०३ कौस्शका भाध्मार्भक ववध्मारमभा सॊचारनभा 
यहेको ऩश ु स्शऺा वडा नॊ -५ भा यहेको कृवष स्शऺा य वडा नॊ -०७ भा यहेको प्राववर्धक 
ववध्मारमभा उस्चत अनदुान तथा प्रववर्ध भैत्री वनाउनको रार्ग फजेट व्मवस्था गरयनेछ । 

 गाॉउऩार्रकाका दर्रत अर्त गरयफ छात्राछात्रहरुराई प्राववर्धक तथा उच्च स्शऺाका रार्ग उस्चत 
छात्रवरृ्त य अन्म सहामतका उस्चत फजेट तथा  भार्थल्रो र्नकामभा सहरु्रमतको रार्ग  ऩहर 
गरयनेछ । 

 गाॉउऩार्रकार्बत्र सॊचारनभा  यहेका ववद्यारमहरुभा १००% बनािदय ऩमुािउन ववर्बन्न कामिक्रभहरु 
सॊचारन गरयनेछ ।साथै साऺयता अर्बववृद्ध गनि सभन्वमात्भक ऩहर गरयनेछ । 

 ववद्याथॉ स्शऺक अनऩुात हेयी ववर्बन्न काननुहरुको व्मवस्था गयी आन्तरयक स्रोतफाट ववषमगत स्शऺक 
तथा अन्म कभिचायी व्मवस्थाऩन गरय उस्चत अनदुान ददने व्मवस्था र्भराइनेछ। 

 शैस्ऺक गणुस्तय ववृद्ध गनि ऩर्तिस्ऩधािको नीर्त र्रइ उत्कृष्ट स्शऺक, ववद्याथॉ य ववद्यारमहरुराई 
ऩयुस्कायको व्मवस्था स्वरुऩ थऩ सहमोग/अनदुान प्रदान गरयनेछ । 

 स्शऺण र्सकाइराइ स्जवनउऩमोगी र्सऩसॉग जोड्न र्सऩभरुक व्मवहायीक स्शऺा ददन प्रोत्साहन गरयनेछ 
। 

 कोर्बडको कायण हार सफै ववध्मारम फन्द तथा ऩठन ऩाठन सॊचारन नबएको अवस्थाभा फैकस्ल्ऩक 
र्सकाईको ववर्ध उऩमोग गयाई कोर्बड सॊम्फेदनस्शर फनाउनकुो साथै र्सकाई प्रकृमाराई र्नयन्तयता 
ददनको रार्ग उस्चत फजेट व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

 

स्वास््म 

 हार ववश्व भहाभायीको रुऩभा यहेको कोयोना बाइयस (कोर्बड-19)  को योकथाभ तथा ननमन्त्रणको 
रागि मस जोखिभको अवस्थाभा अग्रऩॊतीभा यहह काभ िने स्वास््म कभॉ सुयऺा कभॉ सयसपाई 
कभॉ य एम्फुरेन्त्स चारन रिाएतका अन्त्म कभमचायीहरुराई उच्च प्रसॊसा िदै भाहाभायीभा िहिने 
स्वास््म कभॉ सुयऺा कभॉ सयसपाई कभॉ य एम्फुरेन्त्स चारकहरुराई मस आगथमक वषमभा 
िाईऩाई आएको तरवको ५० प्रनतशत  जोखिभ बत्ता तथा स्वास््म सॊस्थाहरुको रागि औषधी 
रिाएत योि ननयोधात्भक ,प्रनतयोधात्भक य प्रफर्दमधनात्भक कामम िनुमको साथ ै सॊक्रमभत जाॉचको 
रागि कन्त्रमाक्ि रेमसङ्ि रिाएत मशघ्र स्वास््म अनुिभन िोरी िठन अन्त्म स्वास््म साभाग्री 
िरयद य अन्त्म ववऩर्द जन्त्म काममकोरागि उगचत फजेि व्मवस्थाऩन िरय मस्तै प्रकृर्तका अन्म 
सरुवा योग सम्फन्धी य व्मस्क्तगत सयसपाइ सम्फन्धी ववद्यारम स्तयभा ववद्यारम स्वास््म तथा  



 

खानेऩानी कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।साथै सॊघ य प्रदेश सयकायरे अस्ख्तमाय गयेका स्वास््म नीर्त 
तथा कामिक्रभहरुसॉग सभन्वमात्भक सहकामि गरयनेछ । 

 भात ृ स्वास््म तथा वार स्वास््म ऩोषण र्नमर्भत  सतु्केयी भवहराको गबािअवस्थाभा जाॉच गयाउन 
आउदा अण्डा य र्नजको घयभा सतु्केयी नबए सम्भको रार्ग झण्डा जस्ता प्रफद्धिनात्भक कामिक्रभ 
सॊचारन गरय स्वास््म सॊस्थाभा सतु्केयी गयाउनेको सख्मा शतप्रर्तसत ऩमुािईने छ । साथै स्वास््म 
चौकी तथा साभदुावमक  स्वास््म ईकाई सचुारु रुऩरे सॊचारन गनि भानववम बौर्तक य औषर्ध जन्म 
व्मवस्थाऩनका सम्ऩूणि ऩऺहरुभा ववशेष ध्मान ददनको रार्ग फजेट प्राथार्भकता ददइनेछ। 

 अध्मायोभा गबिवती हनुे अवस्थाराई अन्त्म गनि सफै स्वास््म चौकीहरुराई ईनबटिय तथा  सोरायको 
य कोयोना अस्थामी अस्ऩतार य फेडको उस्चत व्मवस्थाऩनको रार्ग फजेट व्मवस्थाऩनको रार्ग 
प्राथार्भकता ददईने छ । 

 एस=एर=र्स= ऩास नबएका स्वमभ सेववकाहरुराई सम्भानजनक ववदाइ गयी नमाॉ स्वमभसेववका छनौट 
गयी तार्रभ रगामतको व्मवस्था गयी स्वास््म प्रणारी भजफतु फनाइनेछ । 

 स्वास्थ सम्फन्धी देस्खने ववर्बन्न प्रकोऩ र्नमन्त्रणको रार्ग गदठत प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोषको उस्चत य 
र्भतव्ममी ऩरयचारन गरयनछे । 

 सॊघ य प्रदेशका उदेश्महरुसॉग तारभेर गदै स्थार्नम आवश्मकताभा आधारयत स्वास््म सेवा 
सदुृवढकयण गनि ववर्बन्न काननुहरु तथा कामिक्रभहरु र्नभािण गयी अस्ऩतार य स्वास््म चौकीहरुभा 
आवश्मक जनशस्क्त य औषधीको तथा जनशस्क्त मथेष्ट व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 

 ववश्व भहाभायीको रुऩभा यहेको कोयोना बाइयस कोर्बड-19 को कायण र्सस्जित रकडाउन य मसको 
असयका कायण अनऩेस्ऺत ऩरयवाय सदस्म सॊख्मा ववृद्ध हनुे सॊबावना आॊकरन गरयएकोरे तथा 
गाॉउऩार्रकार्बत्र ऩरयवाय र्नमोजनको अस्थामी साधन प्रमोगभा कर्भ आएकोरे स्थामी/अस्थामी 
ऩरयवाय र्नमोजन सम्फन्धी ववशेष कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 गाउॉऩार्रकाभा स्वास््मको ऩहॉच फवृद्धको रार्ग खर्नमाॉखकि  नाकाजोरी वकयाॉते धाऩचौकी रगाएतका 
स्थानाभा स्वास््म कभॉ तथा स्वास््म औजायको उस्चत व्मवस्थाऩनको रार्ग फजेट प्राथार्भकता ददईने 
छ । 

खानेऩानी तथा सयसपाई 

 ऩणुि सयसपाई मकु्त वाच्ने य  सदु्ध खानेऩानी खाने  जनताको नैसर्गिक अर्धकाय हो मस 
कामिक्रभ कामािन्वमनको रार्ग सयकायी गैय सयकायी साभास्जक सॊस्थाहरुको खानेऩानी स्वास््म 
सयसपाई कामिक्रभराई  ववशेष ध्मान ददईनेछ । 

 र्ससा य ऩरास्स्टक यवहत गाॉउऩार्रका र्नभािणका रार्ग ववर्बन्न कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ 
।फजाय फसेका ऺेत्र तथा सघन फस्स्तहरुभा ववशेष सयसपाइभा सहमोग ऩगु्ने जनचेतनाभरुक 
कामिक्रभ फृऺ ायोऩण वातावयण सॊयऺण  पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गरयने 
छ । 

 

 



 

 

 

 

 

 सस्कृर्त प्रवद्धिन 

 बाषा, सावहत्म, करा य सस्कृर्तको सॊयऺण तथा सम्फद्धिनभा ववशेष ध्मान ददइनेछ ।मससॉग सम्फस्न्धत 
ववर्बन्न कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 गाॉउऩार्रकाभा यहेका गमु्फा भठ भस्न्दयहरुको ऩवहचान सॊयऺण एॊव सम्फद्धिनका रार्ग जोड ददइनेछ 
। 

 र्सन्धरुी य गोरन्जोयको सॊस्कृर्त प्रवद्धिनभा सहमोग गने सॊस्थाहरुसॉग सभेत हातेभारो गयी सस्कृर्त 
प्रफद्धिन हनुे कामिक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 धाभॉक भठ भस्न्दय ऩाटी ऩौवा चौताया भस्ष्जत गमु्वाहरुको उस्चत सॊयऺण गरय ऩमिटवकम हवको 
रुऩभा स्थाऩना तथा प्रचाय प्रसाय गरयने छ । 

 मस गाउॉऩार्रका ऺेत्रभा यहेका ववर्बन्न धार्भिक भठ भस्न्दय खेरभैदान  ऩयुातास्त्वक सास्कृर्तक 
भहत्वका फस्तकुो उस्चत सॊयऺण गरय ऩमिटन प्रफद्धिनको रार्ग प्राथार्भकता ददईनेछ । 

रैविक सभानता एॊव सभास्जक सभावेशीकयण 

 भवहरा फारफार्रका दर्रत तथा उस्त्ऩर्डत जनजाती ववऩन्न र्सभान्तकृत अऩाि एॊव ऩछाडी ऩयेका फगि 
तथा सभदुामको ववकासको रार्ग रस्ऺत कामिक्रभहरु सॊचारन गनि त्मस्ता वगि सभदुामको ऩवहचान 
ववकास य सहबार्गता य शशस्क्तकयण गदै याज्मको भरुधायभा ल्माउनको रार्ग ववशेष कामिक्रभ 
प्रदान गरयनेछ ।सकयात्भक ववबेद नीर्त, तथा रैविक सभानता तथा साभास्जक सभाफेस्शकयण नीर्त, 

गरयवभखुी नीर्त, सभाफेस्शकयणका ववर्बन्न नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

 भानव वेचववखन, घयेर ु वहॊसा, फारश्रभ छुवाछुत तथा साभास्जक कुरयतीको रुऩभा यहेका प्रथाहरुको 
सफै ऩऺहरुको सहमोगभा न्मरु्नकयणको प्रमास खोस्जनेछ । 

 भवहरा, फारफार्रका, दर्रत, अऩाि, जेष्ठ नागरयक, असहाम य एकर भवहराहरुको साभास्जक सयुऺा 
य भानव अर्धकाय सम्फन्धी सचेतना कामिक्रभ सॊचारनभा साभास्जक सॊघ सॊस्थाहरुराई ऩरयचारन 
गरयनेछ ।साथै सॊचारन बैसकेका कामिक्रभहरुराई ऩर्न र्नयन्तयता ददइनेछ । 

 अर्त ववऩन्न ऩरयवाय, जो सयकायी ऩहुॉचफाट सधैँ छामाभा छ, भजदयुी गयेय कभाउने सॊबावना ऩर्न छैन, 
जसको खेर्तमोग्म उत्तभ जर्भन ऩर्न छैन, एक वहसावरे जर्भनै छैन, ववयाभी ऩयेको फेरा र्सटाभोर 
वकन्न सभेत अकािको घयभा धाउन ऩने फाध्मता छ वा अर्त गरयवी छ, सो ऩरयवायको न्मनुतभ 
भानवअर्धकायको यऺा गनि वववयण तमाय गयी ऩवहरो ऩटक तत्कार याहत भहससु गने गरय ववऩन्न 
नागरयकसॉग  अध्मऺ तथा उऩाध्मऺ आम आजिन जस्ता गरयव ववऩन्नराई स्वोयोजगाय हनुे आर्थिक 
आम्दानी उद्यभ व्मवसाम सॊचारनको रार्ग र्फशेष  प्माकेज कामिक्रभ सॊचारनको रार्ग र्नयन्तयता 
ददईनेछ । 



 

 कोर्बडको सभमभा फैदेस्शक योजगायफाट आएका मवुा श्रर्भक वगिराई उधभ व्मवसाम सॊचारनभा गनि 
मवुा स्वयोजगाय कामिक्रभ मवुा उद्यभस्शर कामिक्रभ असॊगदठत ऺेत्रका श्रर्भकहरुराई प्रधानभन्त्री 
योजगाय कामिक्रभ रगाएत गाउॉऩार्रकाको ववकास र्नभािणभा आफद्ध हनुे नीर्त तथा कामिक्रभ सॊचारन 
गरयनेछ । 

 खेरकुद ववकासको रार्ग खेरकुद सर्भर्त भापि त मवुा ववध्माथॉ य मवुा ल्करको सारयरयक फदृद य 
ववकासका भाध्माभफाट स्वास््मको रार्ग खेर नायाराई भतुि रुऩ ददनको रार्ग ववर्बन्न खारे खेरकुद 
कामिक्रभको रार्ग उस्चत फजेट व्मवस्थाऩनभा  उस्चत फजेट तथा कामिक्रभ तमाय गरयनेछ । 

 मस गाउॉऩार्रकाभा यहेका भवहरा वकशोयी जेष्ठ नागरयक अऩाि सवुवधाफाट फस्न्चत सभदुामको रार्ग 
ववर्बन्न आमभरुक तथा जेष्ठ नागरयक सम्भान जस्ता कामिक्रभ सॊचारन गरयनछे । 

 

३.ऩूवािधाय ववकास 

सडक तथा ऩरु 

 गोरन्जोय गाॉउऩार्रकाको केन्िदेस्ख सफै वडाहरुसम्भ भोटयफाटो र्नभािण तथा स्तयोन्नतीराई उच्च 
प्राथर्भकताका साथ अगाडी फढाइने छ ।साथै सडक सञ्जार र्नभािण य झोरिुे ऩरु रार्ग सॊघ य 
प्रदेश सॉग सहकामिका रार्ग ऩहर गरयनेछ । 

 गोरन्जोय गाॉउऩार्रकार्बत्रका भखु्म सडक तथा फाटोहरु 8 आठ र्भटय य सहामक फाटोहरु 6 छ 
र्भटय चौडा गरय व्मवस्स्थत य खरुा फस्ती ववकासभा जोड ददइनेछ । 

 गाॉउऩार्रका र्बत्र आवश्मक ठाॉउहरुभा साना ऩक्की ऩरु तथा झरङुगे ऩरु र्नभािणभा ववशेष ध्मान 
ददइनेछ । साथै र्नभािणका रार्ग सम्फस्न्धत र्नकामहरुसॉग ऩहर गरयनेछ । 

 साइकर रेन ,ऩमिटवकम गोडेटो य गोयेटो फाटो र्नभािण ववस्ताय तथा सधुायभा ध्मान ददइनेछ । 

र्सॊचाई 

 ऩयम्ऩयागत तथा आधरु्नक र्सॊचाई मोजनाहरु (थोऩा स्स्प्रङकर र्रफ्ट आदद)राई ववशेष प्राथर्भकताभा 
यास्खनेछ य गाॉउऩार्रका र्बत्रका सफै कृवष जर्भनहरुभा र्सॊचाई हनुे व्मवस्था र्भराईनेछ । 

 गाॉउऩार्रकार्बत्रका ऩानीका स्रोतहरुको सॊयऺण गयी सो फाट साना र्सॉचाइको व्मवस्था गरयनेछ । 

 प्रािगायीक तयकायी खेती एग्रो टुरयजभभा आधारयत तयकायी खेती तयकायी ऩकेट ऺेत्र परपुर 
ऩकेट ऺेत्रको एक गाउॉ एक उत्ऩादन गयाई सोही आमोजना तथा कामिक्रभ कामािन्वमको रार्ग 
उस्चत ऩाईऩ तथा ववउॉ ववजन प्रववधी खरयद तथा ववतयण गने कामिक्रभ सॊचारनको रार्ग प्रथार्भकता 
ददईनेछ ।साथै उक्त कामिक्रभ कामािन्वमनको रार्ग सहकायी गैय सयकायी ऺेत्रको फजेट सभेत 
ऩरयचारन गरयनेछ । 

 

बवन तथा सहयी ववकास 

 वडा कामािरमहरु, ववद्यारमहरु, स्वास््म चौकीहरु बवन र्नभािण गयाउन आवश्मकता अनसुाय उच्च 
प्राथर्भकता ददइनेछ । साथ बवन र्नभािण सम्फस्न्ध कामिभा सघीम सयकाय प्रदेश सयकाय य  



 

ववषमगत भन्त्रारमसॉग आवश्मक सभन्वम सहकामि य सहकामि य सहमोगभा बवन र्नभािणको कामि 
अगाॉढी फढाईने छ ।  

 गोरन्जोय गाॉउऩार्रकारे गाउॉऩार्रका बवनको रार्ग जग्गा व्मवस्थाऩन गयेको य सो बवन र्नभािणको 
रार्ग  सम्फस्न्धत र्नकामभा जोडदाय ऩहर गरयनेछ । 

 कृवष तथा ऩश ुउऩज तथा सॊकरन केन्िको सॊचारनको रार्ग गाउॉऩार्रकाको प्रर्त जग्गा य खारी 
जग्गाको उऩमोग नीर्तराई अवरम्वन य उऩमोग गरय त्मस्ता बवन र्नभािण गरयनेछ । 

 बवन र्नभािण गदाि गाउॉऩार्रका  तथा सहयी ववकास तथा बवन र्नभािण ववबागको भाऩदण्डराई 
कामािन्वमनभा ल्माइनेछ । 

 प्रकोऩ जोस्खभफाट न्मरु्नकयण बएका वस्स्त तथा घय र्नभािणको रार्ग सघन वस्ती सधुायको तथा 
ववस्तायको मोजना अगाडी फढाइने छ। 

 सफै फस्तीहरुभा भखु्म फाटोहरु 8 आठ र्भटय य सहामक फाटोहरु 6 छ र्भटय चौडा गने कामि 
र्नयन्तय अर्बमानकै रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ । 

 फजाय सडक ऺेत्रहरुभा 2 र्भटय सम्भको पुटऩाथ र्नभािण गरयनेछ । 

उजाि रघ ुतथा साना जरववद्यतु (वैकस्ल्ऩक उजाि सभेत) 

 गाॉउऩार्रकार्बत्र वैकस्ल्ऩक उजाि प्रमोगभा जोड ददइनेछ ।गाउॉऩार्रकाका भखु्म भखु्म  फस्स्तभा 
सडक फत्ती व्मवस्थाऩनभा प्रथार्भकता ददईनेछ । 

 सोराय सडक फस्त्त य सयकायी सॊयचनाभा वडा कामािरम स्वास््म चौकी रगाएत सयकायी बवनहरुभा  
सोराय प्रमोगभा जोड ददइ उज्मारो गाॉउऩार्रकाको रुऩभा ववकास गरयनेछ । 

 कोयोना बाईयको भाहाभायीफाट ववदेशफाट आफ्नो घय पकीमका मवुाहरुको गाउॉऩार्रकारे ववर्बन्न 
मवुा उद्यभ सहमोग अनदुान सस्तो ऋणका कामिक्रभ सॊचारन गनेछ ।  

 ववर्बन्न ऺेत्रगत उद्यभ सॊचारन गयेका गाउॉऩार्रका स्तरयम उद्यभ सॊचारन गरयने छ । 

 गाउॉऩार्रका स्थार्नम उद्यभीहरुरे गयेका उत्ऩादनराई उऩबोक्ता तथा वजाय सम्भको ऩहॉच सरु्नस्ित 
गनिको रार्ग ऩश ुतथा कृवष सॊकरन केन्ि स्थाऩना गरयने छ ।  

सॊचाय 
 वडा कामािरम स्वास््म चौकीहरुभा व्मवस्स्थत कम्ऩटुय ईभेर इन्टयनेट सेवाका रार्ग गाउॉऩार्रका 

आपै य दयुसॊन्चाय प्रार्धकयण य ववषमगत भन्त्रारमसॉग आवश्मक सभन्वम सहमोगभा सूचना सॊचाय 
ऺेत्रको ववकास ववस्ताय गयाईनेछ । 

 सचुना य सञ्चायभैत्री वडा कामािरम स्वास््म चौकी य ववध्मारम फनाईनेछ । 

 सूचना प्रववर्धको प्रमोग य उऩमोगभा प्रथार्भकता ददई ववश्वराई एउटा सानो गाउॉ भान्मताको 
अवरम्वन अभ्मास य उऩमोग गरयनेछ । 

 ४.वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन 

वन तथा ब-ुसॊयऺण जराधाय सॊयऺण वातावयण सॊयऺण जरवामू ऩरयवतिन 

 फाॉझो जर्भत सडक खारी चौय वनऺेत्रराई सॊयऺण य ववकासका रार्ग वृऺ ायोऩणका तथा ब-ु
सॊयऺणका कामिक्रभहरु/वक्रमाकराऩहरु सॊचारन गरयनेछ ।साथै गाउॉऩार्रकाफाट सॊचारन हनु े
ववकास र्नभािणभा वन तथा वातावयण ऺेत्रभा कुर फजेटको ३ प्रर्तशत रगानीको नीर्त ल्माईनेछ । 



 

 साभदुावमक वन र्नस्ज वन सयकायी वन ऺेत्रभा ऩशऩुॊस्ऺ एॊव वन्मजन्तकुो सभदुामभा आधारयत सॊयऺण 
प्रणारी अफरम्फन गरयनेछ । 

 जरवामू ऩरयवतिन वामभुण्डर्रम उष्णता हरयत गहृ प्रबाव जैववक ववववधता जस्ता वातावयण 
अनकुुरनका कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

 र्सन गोरन्जोय र्ग्रन गोरन्जोय गाॉउऩार्रका बने्न अवधायणा राग ुगनि ववशेष जोड ददन ऩमािऩमिटन 
एग्रोऩमिटन जटाऩमिटन जर्डफवुट खेतीराई प्राथार्भकता  ददइनेछ । 

 र्सभसाय ऺेत्र ऩानीका भहुान तथा कुरेसाहरु सॊयऺण तथा व्मवस्स्थत गरयनेछ ।कटान बएका ऺेत्र 
सॊयऺण गने कामिराई वामो ईस्न्जर्नमरयि ववकास य ववस्तायको रार्ग वास र्नगारो जस्ता 
फृऺ ायोऩणभा  उच्च प्राथर्भता ददइनेछ । 

 वातावयण सॊयऺण य ववऩद व्मवस्थाऩनका रार्ग ववर्बन्न र्नकाम, सॊघ, सॊस्था, एनस्जओ य 
आइएनस्जओहरु सॉग सभन्वम य सहकामि गयी अगाडी फवढनेछ । 

पोहयभैरा व्मवस्थाऩन SANITATY LAND FILL SITES 

 पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका रार्ग पोहयभैरा उत्ऩादनभा कर्भ गने, ऩनु प्रमोग गने तथा प्रशोधन 
(REDUCE, REUSE, RECYCLE) नीर्त अवरम्फन गरयनेछ । 

 गाॉउऩार्रकार्बत्र उस्चत land fill sites तथा dumping sites को स्थान ऩवहचान तथा व्मवस्थाऩन 
गरयनेछ । 

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्त्रण ववऩद व्मवस्थाऩन वारुण मन्त्र सॊचारन 

 गाॉउऩार्रकाभा एक ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष र्नभािण गरयनेछ । साथै ववऩद व्मवस्थाऩन सम्फस्न्ध 
ववर्बन्न र्नकामहरुसॉग उस्चत सभन्वम गरयनेछ । 

 खोरा य नददफाट फषािको सभमभा हनुसक्ने कटान य ऺर्त सम्फन्धभा सॊवेदनस्शरता अवरम्वन गनि 
ऩवुि वातावयस्णम ऩवुि सूचना केन्ि स्थाऩना य सॊचारनको रार्ग ववर्बन्न दात ृर्नकामसॉग सभन्वम गरय 
सॊचारन गरयनेछ । 

५.सॊस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह 

भानव सॊसाधन तथा सॊस्थागत ऺभता ववकास 

 गाॉउऩार्रकाको सभग्र ववकासका रार्ग कभिचायी य जनप्रर्तनीधीहरु पभि सहकायी उद्यभी रगाएतराई 
ववर्बन्न तार्रभ गोष्ठी भ्रभण अध्ममन अनसुन्धान जस्ता कामिहरुभा जोड ददइनछे । 

 गोरन्जोय गाॉउऩार्रका र्बत्रको सेवा प्रवाहराई भजफतु गयाउदै इभान्दाय कभिचायीको भनोफरराई 
उच्च याख्न सफै बन्दा अर्धक सभम इभान्दारयताका साथ कामािरम सभमभा उऩस्स्थत बइ सेवा प्रवाह 
गने स्वास््म कभॉ, स्शऺक य कभिचायीहरुराई ववर्बन्न सचुकका आधायभा आर्थिक फषिको अन्त्मभा 
ऩयुस्कृत  तथा सम्भान गरयनेछ । 

 मस गाउॉऩार्रका वा अन्तगित काभ गने स्वास््म तपि का अग्रऩिर्तभा यवह काभ गने स्वास््म तपि का 
य अन्म कभिचायीहरुराई थऩ जोस्खभ बत्ता तथा अन्म थऩ प्रोत्साहन सवुवधा प्रदान गरयने छ । 

 सॊघीम सयकायरे घोषणा गयेको कभिचायीहरुराई स्थानीम ऩमिटन काजाराई मस गाउॉऩार्रकारे ऩर्न 
मस गाउॉऩार्रका ऺेत्रभा काभ गने कभिचायी ीँहरुराई ऩमिटन काज प्रदान गरयने छ । 



 

 सेवा प्रवाहराई र्छटो छरयतो य प्रबावकायी फनाउन य कभिचायीहरुको भनोफरराई उच्च याखी 
श्रभराई सम्भान गनि कामािरम सभम बन्दा फढी सभम काभ गनुिऩने कभिचायीहरुको रार्ग र्नमभको 
व्मवस्था गयी थऩ प्रोत्साहन बत्ता जोस्खभ बत्ता  एव ऩयुस्कायको व्मवस्था गरयनेछ । 

 गाॉउऩार्रकाको रार्ग आवश्मक प्राववर्धक रगामतका अन्म कभिचायीहरु र्नमभानसुाय बनाि गयी सेवा 
प्रवाहराई र्छटो छरयतो य प्रबावकायी वनाइनेछ । 

 स्थार्नम सीऩ श्रोत साधन य ऺभताको अर्धकतभा उऩमोग गनि ववर्बन्न सयोकायवारा सॊघ 
सॊस्थाहरुसॊग साझेदायीभा ववशेष जोड ददइनेछ । 

 गाउॉऩार्रकारे फावषिभ रुऩभा ऺभता ववकास मोजना र्नभािण गरय उस्चत फजेट व्मवस्थाऩन गनेछ । 

 गाउॉऩार्रका य ववषगत कभािचायीको कामिवववयणको आधायभा कामि सम्ऩादन सम्झौता य सोको उस्चत 
भलु्माकन गरय नर्तजाभा आधारयत ऩयुस्काय तथा दण्डको व्मवस्था गरयने छ । 

 सेवा ग्रावहको सॊन्तवुष्ट भाऩनको सचुकको आधायभा  अवस्थाको ववश्लषेण गरय जनताको सझुाव अनसुाय 
क्रर्भक सधुाय गरयदै रर्गदैछ । 

 मस गाउॉऩार्रका ऺेत्रभा उऩबोक्ता सर्भर्त र्नभािण कामिववर्ध २०७४ अनसुाय दताि बएका उऩबोक्ता 
सर्भर्तराई स्थामी य ददगोऩन भभित सम्बाय य आमोजना तथा कामिक्रभको र्नयन्तयताको रार्ग 
उऩबोक्ता सर्भर्तराई दताि य स्थामी रेखा नम्वय र्रई सॊचारन गरयने छ । 

 

सॊस्थागत ऩूवािधाय नागरयक वडाऩत्र तथा टोकन प्रणारी 
 गाॉउऩार्रकार्बत्र अऩाि, असहाम, वारभैत्री य रैविकभैत्री ऩोषण कनिय जस्ता ऩूवािधायहरुको र्नभािण 

तथा भभित सधुाय गरयनेछ ।साथै र्तर्नहरुको रार्ग सेवाप्रवाहभा ववशेष सहरु्रमत ददइनेछ । 

 स्ऩष्ट य उऩमोगी इरोक्रोर्नक/कम्प्मटुयाइज नागरयक वडाऩत्रको प्रमोगभा जोड ददइनेछ । 

 गाउॉऩार्रकाभा सूचना सम्फस्न्ध सफ्वेमय जडान य  सॊचारन गरयनेछ । 

सेवा प्रवाहका भाऩदण्ड र्नधाियण 

 गाउॉऩार्रकाभा स्व भलु्माङकन(Self evaluation) र्नदेस्शकाको ऩारना गरयनेछ । 

 ववकासका कामिक्रभहरुभा साविजर्नक र्नजी साझेदायी PPP को नीर्त अफरम्फन गरयनेछ । 

 गाउॉऩार्रकाभा र्नभािण बएको साझेदायी नीर्त अनरुुऩ ऺेत्रगत ववकासराई प्राथार्भकता ददईनेछ । 

सेवा प्रवाहभा ववद्यतुीम सचुना प्रववधीको प्रमोग 

 सेवा प्रवाहका सम्ऩूणि कामिहरु कम्प्मूटय य इन्टयनेट प्रणारी भापि त गरयनेछ । 

 सेवा प्रदामक य सेवाग्राहीहरु प्रववर्धभैत्री फनाउन ववर्बन्न तार्रभ तथा सॊचायका कामिक्रभहरु सॊचारन 
गरयनेछ । 

 गाॉउऩार्रका कामािरमभा र्स. र्स. वट. र्ब य वडा कामािरम, स्वास््म, भा वव ववध्मारमहरुभा .ई 
हास्जयी भखु्म भखु्म सडकभा सडक फत्ती  जडानराई र्तब्रता ददइनेछ । 

६.ववस्त्तम व्मवस्थाऩन य सशुासन 

याजस्व ऩरयचारन ववस्त्तम अनशुासन य ववस्त्तम जोस्खभ न्मरु्नकयण 

 सॊस्चत कोषफाट हनुे तरफबत्ता रगामत सफै सयकायी बकु्तानी सम्फन्धीत व्मक्ती तथा सॊस्थाको फैङ्क 
खाता भापि त भातै्र गरयनेछ । 



 

 सतु्र प्रणारी य मोजना तथा स्जन्सी सफ्टवेमयहरुको ऩणुि प्रमोगभा गरयनेछ ।साथै हयेक कामिहरु 
सफ्टवेमयको आधायभा गनि जोड ददइनेछ ।  

 आर्थिक र्भतव्ममीताराई जोड ददॊ दै सशुासन अर्बववृद्धभा जोड ददइनेछ । 

  गाउॉऩार्रका प्रहयी तथा याजश्व शाखाको बौर्तक तथा भानववम ऺभता फवृद्ध गरय प्रबावकायी कय 
सॊकरन गरयनेछ । 

 ऩेश्की तथा फेरुज ुर्नमर्भतको रार्ग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 ऩायदस्शिताको रार्ग साभास्जक ऩरयऺण व्मवस्थाऩन ऩरयऺण साविजर्नक ऩरयऺण साविजर्नक सनुवुाई 
सर्भऺा रगाएत कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 बकु्तानी प्रणारीराई व्मवस्स्थत गरयनेछ । 

 

रेखाङ्कन आन्तरयक रेखाऩरयऺण तथा आन्तरयक र्नमन्त्रण प्रणारी साविजर्नक सनुवुाई साभास्जक ऩरयऺण 
अस्न्तभ रेखा ऩरयऺण तथा वेरुज ुपछौट य सचुना तथा सॊचाय व्मवस्थाऩन 

 गाॉउऩार्रकाको आर्थिक कायोफायहरुको प्रचर्रत काननुअनसुाय चसु्त दरुुस्त रेखाङ्कन गरयने छ ।य 
र्नमभानसुाय आ.रे.ऩ य भ.रे.ऩ गयी वावषिक वक्रमाकराऩहरु तथा आम व्मामको वववयण आर्थिक 
भसान्त सवकदा ववस्त्तकै मथार्सघ्र साविजर्नक सनुवुाई गरयने व्मवस्था र्भराईने छ । 

 फेरुज ुय फेरुज ुपछौटको ववषमभा अर्त सम्फेदनस्शरता अऩनाइने छ । 

 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ 

 स्थानीमतहभा सञ्चार्रत मोजनाहरुभा आवश्मक श्रर्भकको व्मवस्थाऩन गदाि मसै गाउऩार्रका र्बत्रका 
वार्सन्दाराई प्राथर्भकता ददइनेछ ।  

 स्थानीम योजगाय यणनीर्त तजुिभा गरयनेछ । 

 काभका रार्ग ऩारयश्रर्भकभा आधारयत आमोजना सञ्चारन गदाि भभित सॉग सम्फस्न्धत मोजनाहरुराई 
प्राथर्भकता ददइनेछ । 

 योजगायभरुक आमोजनाभा काभ गनि ववऩन्न ऩरयवायराई प्राथर्भकता ददइनेछ । कोर्बडका कायण 
योजगाय गभुाइ स्जवनमाऩनभा सभस्मा बएकाहरुराई सभेत प्राथर्भकता ददइनेछ ।   

 योजगायका थऩ अवसयहरु र्सजिना गनुिका साथै कृवष ऩशऩुारन रगामत स्वयोजगाय फन्न प्ररेयत गने 
खारका तार्रभहरु सॊञ्चारन गरयनेछ । 

 सॊस्घम, प्रदेश य स्थानीम सयकायको साझेदायीभा र्सऩभरुक तार्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  
र्सऩभरुक तार्रभभा फेयोजगाय व्मस्क्तहरुराई प्राथर्भकता ददइनेछ । 

 

 

 

  



 

 

 

आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू , 
सदस्म ज्मूहरु । 
7.आ.व.२०७८/७९ को प्रस्ताववत फजेट प्रस्ततु गनुि अनभुती चाहन्छु । 

आगाभी आ.व.२०७८/७९ को रार्ग गोरन्जोय गाॉउऩार्रकाको रार्ग रु.४५ कयोड १६ राख ९९ हजाय 
रुऩैमा ववर्नमोजन गयेको छु ।कुर ववर्नमोजन भध्मे  सॊस्घम सयकाय शशति अनदुान रु 20 कयोड ४९ 
राख , सॊघीम याजश्व वाॉडपाडको भ.ुअ.कय तपि  ३ कयोड ६६ राख ७२ हजाय ऩाॉच सम य याजश्व 
वाॉडपाड अन्त:शलु्क तपि  रु ३ कयोड ६६ राख ७२ हजाय ऩाॉच सम य सॊस्घम ववस्त्तम सभानीकयण 
अनदुान रु 8 कयोड  ९१ राख  यहेको छ ।त्मस्तै फाग्भती प्रदेश सयकायफाट शशति अनदुान रु १ कयोड 
३२ राख ४९ हजाय, फागभती प्रदेश सभानीकयण अनदुान ७० राख ९८ हजाय , प्रदेश सभऩयुक अनदुान 
९९ राख ७४ हजाय, प्रदेश ववशेष अनदुान रु  ४७ राख य प्रदेश याजस्व वाॉडपाॉडभा रु 2 कयोड ५० 
राख ८७ हजाय ६७२ र्सर्रङ प्राप्त बएको छ ।गाॉउऩार्रकाफाट रु 2 कयोड फमानब्फे राख आठ हजाय 
र्तन सम साठ्ठी रुऩैमा आन्तरयक आम अनभुान गरयएको छ । फैंक भौज्दात नबएको य गाॉउऩार्रकाको 
र्नमभानसुाय कावटने य अन्म र्नमभानसुाय जम्भा हनुे आम कुनै स्शषिकभा प्राप्त नबएकोरे अनभुान गरयएको 
छैन, प्राप्त बएभा वहॉउदे अर्धवेशनभा ऩेश गने छु । सॊस्घम सयकाय , श्री श्रभ योजगाय तथा साभास्जक 
सयुऺा भन्त्रारम अन्तगित प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभको तपि  रु. १ कयोड फाउन्न राख १५ हजाय एक 
सम नौं रुऩैमा भात्र प्राप्त बएको छ बन ेगोरन्जोय गाॉउऩार्रकार्बत्र कामिक्रभहरु सञ्चारन गनि ववर्बन्न एन स्ज 
ओ आइ एन स्ज ओरे रु ५८ राख फयाफयको कामिक्रभहरु ऩेश बएको छ । 

8. सॊस्घम सयकाय य प्रदेश सयकायरे उऩरब्ध गयाएको हाभीरे वाॉडपाड गनि नऩाउन ेशशति, सभऩयुक य 
ववशषे अनदुानका फजेट तथा कामिक्रभ फाहेकको रु 22 कयोड 38 राख  44 हजायफाट गाॉउऩार्रकाको  
चारतुपि  रु ७  कयोड  ९३ राख २ हजाय ऩाॉच सम  य ऩुॉजीगत तपि   १4 कयोड ऩैतार्रस राख 41 
हजाय ऩाॉच सम  र्फर्नमोजन गयेको छु।  
आ.व.२०७८/०७९ को रार्ग ववषमगत ऺेत्रभा र्नम्न अनसुायको फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  
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(क)आथीकविकास 

तर्फ ः रु 

28125000 
 

(ख )पुिाफधार 

विकास तर्फ  रु  

42393500 

(ग)सामाविक 

विकास तर्फ  रु  

55702500 

(घ)िातािरण तथा 

विपद् तर्फ  रु  

10200000 

(ङ)संस्थागत 

विकास सुशासन 

तथा सेिा प्रिाह 

तर्फ  रु 

५९००००० 

 

विविय 

व्यिस्थापन 

तर्फ  रु. 

2220500 

223844000। 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.अफ भ ववर्नमोस्जत मोजनाहरु ववस्ततृभा प्रस्ततु गदिछु । 

 

 


