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सम्माननीय यस गााँउसभाका उपाध्यक्ष ज्यू, 
गााँउसभा सदस्यज्यूहरु, 
एवम सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कमणचारीहरु 

 

१. नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गर्तरिात्मक संववधान जारी भएपश्चात दोस्रो कायणकालको लागग 
स्थानीय तहको गनवाणचन मार्ण त गनवाणन्त्चत यस गररमामय सभालाई सम्वोधन गनण पाउदा मलाई 
अत्यरत गवणको अनभुगुत भएको छ । 

२. सवणप्रथम त म मलुकुको राजनीगतक, सामान्त्जक, सास्कृगतक, आगथणक रुपारतरर् तथा संघीय 
लोकतान्त्रिक गर्तरिात्मक राज्य स्थापनाका लागग वगलदान गनुणहनुे सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सवहदहरुप्रगत 
भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गदै ववगभन्न लोकतान्त्रिक आरदोलन, जनयदु्ध एवम मधेश आरदोलनका 
घाईते योद्धा एवम वेपत्ता नागररक र गतनका पररवारप्रगत उच्च सम्मान व्यक्त गनण चाहारछु ।यसै 
क्रममा कोगभड-१९ को महामारीका कारर् मतृ्यूवरर् गनुणभएका नागररकहरुप्रगत हाददणक श्रद्धाञ्जली 
अपणर् गदै शोकाकूल पररवारप्रगत गवहरो समवेदना समेत प्रकट गदणछु । 

३. स्वतरि, गनष्पक्ष, भयरवहत र शान्त्रतपूर्ण वातावरर्मा सम्पन्न भएको गनवाणचनमा आफ्नो अमूल्य 
मतदान मार्ण त लोकतरि र स्थानीय सरकारलाई संस्थागत गनणमा योगदान पयुाणउनहुनुे सम्पूर्ण 
स्थानीयवासी लगायत सम्वन्त्रधत सवैमा हाददणक आधार व्यक्त गदणछु । 

४. जनचाहना अनरुुप नागररकहरुको घरदैलोमा सेवा प्रदान गने आधारस्तम्भको रुपमा रहने स्थानीय 
तहको गनवाणचनले प्रगतश्प्प्रधात्मक वहदुलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रर्ालीको जगलाई अझै मजवतु 
वनाएको छ । नयााँ जनादेश सवहत गनधाणररत समयमा नै स्थानीय तहको गठन भएसाँगै लोकतान्त्रिक 
मूल्य र मारयतामा आधाररत समाजवाद सवहतको ददगो शान्त्रत, सशुासन, ववकास र सम्ववृद्धको चाहना 
पूरा गने स्थानीयवासीको चाहना परुा गने ददशामा अग्रसर रहन हामीलाई थप सबल आधार समेत 
प्राप्त भएको छ । 

५. दईु वर्णदेन्त्ि ववश्वभर रै्गलएको कोगभड-१९ महामारीको रोकथाम, गनयरिर् र उपचारका लागग 
हामीले चालेका कदमको पररर्ामस्वरुप अरय स्थानीय तहको सापेक्षतामा यस गााँउपागलकामा 
तलुनात्मक रुपमा कम क्षगत व्यहोदै यसको असर समेत हाल सामारय हुाँदै गएको छ ।संक्रमर्को 
व्यवस्थापन, उपचार र गनयरिर्मा अहोराि िवटनभुएको सम्पूर्ण स्वास््यकमी, जनप्रगतगनगध, 
राष्ट्रसेवक कमणचारी, मवहला स्वास््य स्वयम सेववका लगायत सम्वन्त्रधत सवैप्रगत उच्च सम्मान व्यक्त 
गनण चाहारछु । 

६. सवैको संयकु्त प्रयासवाट यस्ता महामारी र यसबाट गसन्त्जणत प्रगतकूल अवस्थाको सामना गनण सवकरछ 
भने्न दृढ ववश्वास राख्दै आगामी ददनहरुमा समेत यस स्थानीय तहमा हनुसक्ने जनुसकैु ववपदजरय 
पररन्त्स्थती र प्रगतकूलताहरुलाई रर्नैगतक रुपमा सामना गदै जोन्त्िम रयूगनकरर्मा सरोकारवाला 
सवैको साथ र सहयोगको अपेक्षा राख्दछु । 

७. संघीय गर्तरिात्मक राज्यको स्थापना पश्चात स्थानीय तहको गनवाणचन मार्ण त गनवाणन्त्चत 
जनप्रगतगनधीहरुको पवहलो कायणकाल समाप्त भएर अवहले हामी दोस्रो ५ बरे् कायाणवगधको सरुुवाती 
अवस्थामा छौ । स्थानीय तहको गनवाणचन २०७९ मा आफ्नो अमूल्य मतदान मार्ण त गनवाणन्त्चत गरी 
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ववश्वासका साथ गााँउपागलकाको नतेतृ्व गने अवसर प्रदान गनुणहनु े आम स्थानीयवासी तथा 
मतदाताहरुप्रगत ओमसगतया गााँउपागलकाको तर्ण वाट हाददणक धरयवाद व्यक्त गदै यस गााँउपागलकाको 
सशुासन, ववकास र स्थानीय वहतको मागमलामा सम्पूर्ण सदस्यहरु एकजटु भएर अगाडी वढ्ने 
प्रगतवद्धता व्यक्त गदणछु । 

८. संघीय राज्यको स्थापना पश्चात स्थानीय तहको गनवाणचन २०७४ मार्ण त गनवाणन्त्चत जनप्रगतगनगधहरुद्धारा 
आफ्नो कायणकालमा ओमसगतया गााँउपागलकाको ववकास गनमाणर् एवम सशुासन तथा सम्वृवद्धका लागग 
गनुणभएको योगदान प्रगत हाददणक आभार प्रकट गदै आगामी ददनमा यस गााँउपागलकाको सवाणव र् र 
सवणपक्षीय ववकासका लागग सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गदणछु । 

९. स्थानीय तहको गनवाणचन सम्पन्न भई कायणभार ग्रहर् गरेपश्चात स्थानीयवासीका समस्या पवहचान गदै 
उक्त समस्याहरुको दीघणकालीन समाधानका लागग सरोकारवालाहरुसाँग छलर्ल तथा अरतरवक्रयालाई 
अगाडी वढाईरहेका छौ ।यस गााँउपागलकाको ववकास गनमाणर् र सम्वृवद्ध तथा स्थानीयवासीका 
दैनन्त्रदनी समस्याहरुलाई सम्वोधन गने वहसावले प्रत्येक टोलवस्तीमा गई योजनाहरुको माग संकलन 
गने कायण भईरहेको छ। 

१०. सीगमत स्थानीय स्रोत साधनका वीचमा ओमसगतयाको ववकास गनमाणर्को गगतलाई गतव्रता 
ददनको लागग संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका साथै ववकास साझेदारहरुसाँग समेत समरवय 
भईरहेको छ ।स्थानीयवासीका असीगमत अपेक्षाहरुलाई सम्वोधन गनणको लागग अल्पकालीन तथा 
दीघणकालीन योजनाहरु तयार गरी प्राथगमकताका साथ परुा गदै जाने ददशामा स्थानीय सरकार प्रगतवद्ध 
रहेको ववश्वास ददलाउन चाहरछु । 

 

आदरर्ीय उपाध्यक्ष एवम सभाका सदस्यज्यूहरु, 
अव म आगामी  आगथणक वर्ण २०७९/८० को लागग यस गााँउपागलकाले गलएको नीगत तथा 
कायणक्रमहरु के्षिगत रुपमा प्रस्ततु गनण चाहारछु । 

 

आगथणक ववकास तर्ण  
 

११. ओमसगतया गााँउपागलकाको कृवर्योग्य जगमनको पवहचान, संरक्षर् तथा चक्लावरदी गरी नमनुा 
व्यवसावयक िेतीको रुपमा एक वडा एक उत्पादन कायणक्रमलाई पकेट कायणक्रमको रुपमा गनररतरता 
ददईन ेछ ।उक्त कायणलाई प्रोत्सावहत गनणको लागग ववशेर्ज्ञ सेवा र पयाणप्त अनदुानको व्यवस्था 
गमलाईन ेछ । 

१२.  जगमनको वगीकरर् गरी कृवर्योग्य जग्गामा जग्गाको वकत्ताकाट तथा िन्त्डडकरर् गने कायणलाई 
गनयरिर् गररनेछ।जगमनको सम्भाव्यताको आधारमा व्यवसावयक उत्पादनको लागग प्ररेरत 
गररनेछ।र्लरू्लमा आत्मगनभणर बनाउने उद्देश्प्यका साथ ओमसगतया गााँउपागलका र्लरू्लको बगैचा 
भने्न नाराका साथ एक घर एक र्लरू्ल गबरुवा रोपर् अगभयानलाई गनररतरता ददईनेछ। 

१३.  कृवर् उत्पादनको लागग आवश्प्यक पने उन्नत जातका मौसमी तथा वेमौसमी कृवर् बीउपलहरु 
अनदुानमा ववतरर् गने व्यवस्था गमलाईनेछ ।साथै उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्ध गनणको लागग 
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आवश्प्यक पने प्रा ाररक एवम रासायगनक मलमा अनदुानको व्यवस्था गमलाई बास्तववक कृर्कको 
लागग सहज तररकाले प्राप्त गने वातावरर्को सगुनन्त्श्चतताको लागग ववतरर् प्रर्ालीलाई व्यवन्त्स्थत र 
वैज्ञागनक गराईनेछ तथा सोको प्रभावकारी अनगुमनको समेत व्यवस्था गमलाईनेछ । 

१४.  वास्तववक वकशानलाई कृवर् सम्वरधी ववगभन्न अनदुान र सहगुलयतहरु प्राथगमकताका साथ प्रदान 
गरी व्यवसावयकता र आयआजणन तर्ण  प्ररेरत गने उद्दशे्प्यका साथ ववगभन्न साझेदार गनकायहरुको 
समरवयमा यथाथण त्याङ्क संकलनका आधारमा पवहचान गरी कृर्क पररचय पि उपलब्ध गराउन े
कायणलाई आगामी आगथणक बर्णमा नै सरुु गररनेछ । 

१५.  व्यवसावयक कृर्कहरुको उत्पादनलाई वजारको सहज पहचुको सगुनन्त्श्चतता प्रदान गने उद्देश्प्यले 
कृर्कहरुको लागग यस गााँउपागलका अरतरगतका ववगभन्न हाट वजारमा गनन्त्श्चत कोटाहरु आरक्षर् 
गरी गनशलु्क रुपमा स्टलहरु उपलब्ध गराउनका साथै कृवर् सडकहरुको ममणत सम्भार तथा 
स्तरोन्नतीमा समेत ववशरे् जोड ददईनेछ । 

१६.  व्यवसावयक िेतीका अगतररक्त जग्गा जगमन पयाणप्त नभएको स्थानीयहरुलाई समेत तरकारी र 
र्लरू्लमा आत्मगनभणर वनाउने उद्देश्प्यका साथ कौशी िेतीलाई अगभयानका रुपमा सञ्चालन गररनेछ। 

१७. सहकारी मार्ण त कृवर्जरय उत्पादनको िररदववक्री तथा मल ववतरर् प्रर्ालीलाई सरलीकरर् 
गररनेछ।सहकारीलाई उत्पादनमूलक के्षिमा लगानी गनण लगाई रोजगारीका अवसरहरु सजृना गनण 
प्ररेरत गररनेछ । कृवर् के्षिमा सामवुहक िेती प्रर्ालीलाई प्रोत्साहन गररनेछ।कृवर् सहकारी र कृर्क 
समहुहरुको क्षमता अगभवृवद्ध गनणको लागग सो साँग सम्वन्त्रधत व्यवसावयक, प्राववगधक एवम 
व्यवस्थापकीय तागलमको व्यवस्था गररनेछ । 

१८.  गसचाईको पहुाँच नपगेुको कृवर्योग्य जगमनमा भगूमगत जलश्रोतको व्यवस्था गनणको लागग गसचाई 
सामग्रीहरुमा अनदुानको व्यवस्था गमलाईनछे । 

१९. कृर्कहरुले लगाएको बालीको संरक्षर्  गरी ववपदजरय प्रकोप तथा आकन्त्स्मक रुपमा हनुे क्षगतको 
क्षगतपूगतणको लागग कृवर् ववमा गनणको लागग प्रोत्सावहत एवम सहयोग गररनेछ। 

२०.  कृवर् बालीमा लाग्ने रोगहरुको गनयरिर् गरी कृर्कहरुको िेतीपातीको संरक्षर् गने उद्देश्प्यले 
आकन्त्स्मक बाली संरक्षर् कायणक्रम तथा बाली उपचार न्त्शववर कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ। 

२१.  पश ु ववमा कायणक्रमलाई गनररतरता ददईनछे ।पशपंुक्षी तथा मत्स्यपालनका लागग पशसेुवा 
प्राववगधकहरुलाई पररचालन गरर सो सम्वरधी अगभमनु्त्िकरर् तथा प्राथगमक उपचारको समेत व्यवस्था 
गररनेछ। 

२२. दगलत, जनजागत तथा एकल मवहला र गमन्त्श्रत कृर्कहरुको समूह वनाई पशपंुक्षी उत्पादन तथा 
आयआजणनका लागग प्याकेज कायणक्रम संचालन गररनेछ। 

२३. ओमसगतया गााँउपागलका गभिका गाई, भैसी, बाख्रा, कुिरुा तथा बंगरुमा लाग्न ेसंक्रामक रोग गबरुद्ध 
गनशलु्क िोपको व्यवस्था गमलाईनछे।पशहुरुमा कृगतम गभाणधान गराई उत्पादनमा टेवा पयुाणउन े
व्यवस्था गमलाईनेछ।गबर्य गबशेर्ज्ञहरुलाई आमरिर् गरर पशसु्वास््य बााँझोपन गनवारर् सम्वरधी 
न्त्शववर संचालन गररनछे। 
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२४.  पशपुालन सम्वरधी क्षमता अगभवृवद्ध गनणको लागग मागका आधारमा कृर्कहरुलाई तागलमको लागग 
बजेटको व्यवस्था गररनेछ । पशआुहारा व्यवस्थापनका लागग ववगभन्न मौसमी घााँसका गबउहरु तथा 
सेट्स गनशलु्क रुपमा ववतरर् गने व्यवस्था गमलाईनेछ। 

२५.  रोजगारी प्रबधणनका साथै गसपमूलक तागलमको माध्यमवाट स्थानीयबासीको उद्यमन्त्शलता प्रवद्धणन 
गरी व्यवसावयक एवम स्वरोजगार बन्नको लागग प्ररेरत गररनेछ।गररब तथा ववपन्न वगणका यवुाहरुको 
उद्यमन्त्शलता बवृद्ध गरर आत्मगनभणर बन्नको लागग ववशरे् िालका जीवनोपयोगी तागलमको व्यवस्था 
गररनेछ। 

२६.  उपभोक्ता हकवहत र बस्त ुतथा सेवाको गरु्स्तरको बारेमा आम स्थानीयवासीलाई ससुनु्त्चत गराई 
उपभोक्ता अगधकारको संरक्षर् गररनेछ ।कालोबजारी, कृगतम मूल्यबवृद्ध तथा गरु्स्तरहीन वस्त ुतथा 
सेवाको गबवक्रववतरर्लाई गनयरिर् गनणको लागग गनररतर अनगुमनको व्यवस्था गमलाई त्यस्ता कायणमा 
संलग्न व्यन्त्क्तहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याईनछे। 

२७. यस गााँउपागलका अरतगणत रहेका सावणजगनक मन्त्रदर, धागमणक एवम सास्कृगतक सम्पदाहरुको 
सदुृढीकरर् एवम सौरदरीकरर् गरी आरतररक तथा बाह्य पयणटक आगमन केररको रुपमा ववकास 
गररनेछ । 

२८. यस गााँउपागलकाको वडा नं ५ न्त्स्थत ओमसगतयामाई रामजानकी मन्त्रदरलाई पयणटन केररको रुपमा 
ववस्तार गररनछे। प्रवद्धणन मार्ण त रोजगारीको अवसर गसजणना गने उद्देश्प्यले मौगलक संस्कृगतमा 
आधाररत होमस्टे स्थापना र संचालनको लागग अध्ययन अनसुरधान गररनेछ। 

२९. ओमसगतया गााँउपागलका वडा नं २ न्त्स्थत कमणडााँडा िेलमैदानलाई स्तरोन्नती गनणको लागग संघीय 
एवम प्रादेन्त्शक सरकार साँग समरवय गररनछे।वडा नं ६ न्त्स्थत रामजानकी रंगशालालाई ममणत 
सम्भार र स्तरोन्नती गनण वजेटको व्यवस्था गररनछे। 

३०. औद्योगगक ववकासको लागग ओमसगतया गााँउपागलका के्षिगभि संचागलत ववगभन्न उद्योगहरुलाई 
प्रोत्सावहत गरर नयााँ उद्योगहरुको स्थापना र संचालनमा सहजीकरर् गररनेछ साथै स्थानीय स्रोत 
साधन र जनशन्त्क्त िपत हनु ेिालको औद्योगगक ग्राम स्थापनाको लागग प्रवक्रया अगाडी बढाईनेछ। 

 

सामान्त्जक ववकास  

३१.  यस गााँउपागलकागभि रहेका ववगभन्न प्रकारका सामान्त्जक ववभेदहरुलाई उरमलुन गनणको लागग 
सम्वन्त्रधत वगण समदुायलाई हक अगधकारका बारेमा जानकारी गराई सशन्त्क्तकरर् गने िालका 
अगभयान एवम आगथणक रुपमा आत्मगनभणर वने्न िालका तागलमहरु सञ्चालन गररनछे। 

३२. आगथणक रुपमा ववपन्न समदुायहरुलाई गााँउपागलकाबाट प्रदान गररने सेवा सवुवधामा प्राथगमकता ददई 
व्यवसावयकता तर्ण  प्ररेरत गनण कर छुट एवम अनदुानको व्यवस्था गमलाईनेछ। 

३३. मवहला नेततृ्व ववकास र सशन्त्क्तकरर्का लागग क्षमता ववकास कायणक्रम तथा आयआजणनका लागग 
सीप ववकास कायणक्रमहरु कायाणरवयन गररनछे।मवहला वहंसा तथा घरेल ुवहंसालाई गनमुणल पानण ववशरे् 
अगभयान चलाईनेछ।सामान्त्जक कुरीगतको रुपमा रहेका बालवववाह, बहवुवबाह, दाईजो प्रथा 
लगायतका कुप्रथाहरुलाई हटाउनको लागग सामान्त्जक पररचालन एवम गनगरानी वढाई वपडकलाई 
सजाय र वपगडतलाई क्षगतपूगतण ददलाउनका लागग सहन्त्जकरर् गररनेछ। 
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३४. स्थानीय तहको सवाल पवहचान, योजना गनमाणर् र कायाणरवयनमा यवुा, यौगनक तथा लैव क 
अल्पसंख्यक, मवहला र अपा ता भएका व्यन्त्क्तहरुको अथणपूर्ण सहभागगता गराईनछे।यवुाहरुको 
क्षमता, सीप, अध्ययन, अनसुरधान लगायतका कुरालाई व्यवन्त्स्थत र वैज्ञागनक ढंगले प्रयोग गरी 
गााँउपागलकालाई समदृ्ध वनाउनको लागग स्थानीय यवुा नीगत तयार गररनेछ। 

३५. दगलत, एकल मवहला, वपछगडएका वगण, ज्येष्ठ नागररक, शारीररक एवम मानगसक रुपमा असक्षम 
जस्ता सामान्त्जक संरक्षर् आवश्प्यक पने वगण समदुायको वहत अनकुुलन हनु ेगरी लन्त्क्षत ववकास 
कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ।अपा ता पररचयपि तथा ज्येष्ठ नागररक पररचयपि ववगभन्न टोल तथा 
वडा कायाणलयबाट ववतरर् गने गरी घमु्ती न्त्शववर संचालन गररनेछ। 

३६. मधेसी समदुाय, मनु्त्स्लम, थारु, आददवासी जनजागत लगायत ववगभन्न समदुायका रैथान ेकला संस्कृगत 
र भार्ाको सम्मान सवहत संरक्षर् र जगेनाण गरी सामान्त्जक सदभाव सवहतको एकतावद्ध स्थानीय 
तहको रुपमा ववकास गनण ववशेर् ध्यान ददईनछे। 

३७. नवजात न्त्शश,ु वालवागलका, गभणवती तथा सतु्केरी मवहलाको स्वास््यको सवोत्तम वहतलाई मध्यनजर 
गदै पोर्र् सम्वरधी कायणक्रम संचालन गररनछे साथै आगामी ३ वर्णगभि यस गााँउपागलकालाई 
पोर्र्यकु्त गााँउपागलका घोर्र्ा गने गरी अगभयानका साथ कायणक्रम संचालन गररनछे। 

३८. अगत अशक्त र वृद्ध ज्येष्ठ नागररकहरुलाई घरमै गई सामान्त्जक सरुक्षाको रकम उपलब्ध गराउन े
व्यवस्थाको लागग सम्वन्त्रधत वैङ्कसाँग सहकायण गररनेछ।ज्येष्ठ नागररकहरुको स्वास््य 
संवेदनन्त्शलतालाई महत्व दददै ज्येष्ठ नागररक घरभेट तथा स्वास््य  परीक्षर् कायणक्रम मार्ण त 
आवगधक रुपमा घरमै गई स्वास््य परीक्षर् गने व्यवस्था गमलाईनेछ।  

३९. यस गााँउपागलका अरतगणत रहेका ववगभन्न स्वास््य संस्थाहरुलाई स्रोत साधन सम्पन्न वनाउनको लागग 
आवश्प्यक वजेटको व्यवस्था गररदै लगगनेछ ।बसरतपरु प्राथगमक स्वास््य चौकीमा २४ सै घडटा 
ईमजेरसी स्वास््य सेवा उपलब्ध हनु ेगरी काम अगाडी बढाईनेछ ।सवै स्वास््य संस्थाहरुमा भौगतक 
पूवाणधारको गनमाणर् एवम ममणत सम्भार कायणलाई प्राथगमकताका साथ सम्पन्न गररदै लगगनेछ उक्त 
संस्थाहरुको लागग आवश्प्यक पने और्गध तथा औजार उपकरर्को लागग पयाणप्त वजेटको व्यवस्था 
गररनेछ। 

४०. यस गााँउपागलकामा १५ सैयाको अस्पताल गनमाणर् गनणको लागग उपयुणक्त स्थान र जग्गाको 
व्यवस्थापन गने कायण यसै वर्ण परुा गरी आगामी ३ वर्णगभि अस्पताल गनमाणर् सम्पन्न गरी संचालनमा 
ल्याउने गरी कायण अगाडी बढाईनेछ । 

४१. स्वास््य संस्थामा कायणरत स्वास््यकमीहरुलाई समय सापेक्ष ववगभन्न तागलमहरुको व्यवस्था 
गररनेछ।दगुणम के्षिमा समेत उच्च मनोभावका साथ काम गनणको लागग स्वास््यकमीलाई प्रोत्सावहत 
गनणको लागग यस गााँउपागलकाको ग्रामीर् क्षेिमा अवन्त्स्थत छोटवकरामनगर स्वास््य चौकीमा कायणरत 
स्वास््यकमीलाई ववशेर् सवुवधाको व्यवस्था गररनेछ। 

४२. स्वास््य स्वयंसेववकाहरुलाई प्रोत्सावहत गरी मनोवल उच्च राख्नको लागग स्वास््य वीमाको व्यवस्था 
गररनेछ साथै गााँउपागलकाको तर्ण बाट प्रदान गररने सेवा सवुवधा समेत ववृद्ध गररनेछ। 
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४३. गााँउपागलका गभिका स्थानीयहरुलाई लन्त्क्षत गरी गााँउपागलकाको तर्ण बाट एम्वलेुरस सेवा संचालनमा 
ल्याईनेछ।गररव र ववपन्न वगण समदुायलाई गनशलु्क वा ववशेर् छुटमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउन े
व्यवस्था समेत गमलाईनेछ। 

४४. गनन्त्ज स्वास््य संस्था तथा और्धी पसलहरुको प्रभावकारी अनगुमन र गनयमन गररनेछ । अवैध 
रुपमा सञ्चागलत स्वास््य संस्थाहरु बरद गराई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याईनेछ। 

४५. यस गााँउपागलकाले आगामी आगथणक वर्णका लागग न्त्शक्षा सधुार अगभयानका रुपमा गगतववधीहरु 
संचालन गनेछ। यस गााँउपागलका अरतरगतका सामदुावयक ववद्यालयहरुमा रहेका समस्याको पवहचान 
गरी समाधानका योजनाहरु तय गने गरी कायणपागलकास्तरीय न्त्शक्षा सधुार सगमगत गठन गरर कायण 
प्रारम्भ गररनेछ। 

४६. न्त्शक्षर् गसकाई वक्रयाकलापलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्प्यक शैन्त्क्षक सामग्री तथा संरचनामा 
प्राथगमकताका साथ लगानी बढाउदै लगगनेछ । न्त्शक्षा के्षिमा अनगुमन प्रर्ालीलाई गनयगमत वनाई 
प्रोत्साहन तथा सजायको नीगत अवलम्वन गररनछे । ववद्यालयमा गााँउपागलकाबाट प्रदान गररन े
अनदुानलाई शैन्त्क्षक नगतजासाँग आवद्ध गररनेछ।गााँउपागलकाबाट प्रदान गररने अनदुान कोटाका 
न्त्शक्षकहरुमा अनभुवी, लाईसेरस प्राप्त र दक्ष जनशन्त्क्त प्रगतस्थापन गने नीगत गलईनछे । 

४७.  ववद्याथी संख्या कम हनुे सामदुावयक ववद्यालयलाई भगूोल र ववद्याथी संख्याको आधारमा मजण गनणको 
लागग कायणदल गठन गरर सम्भाव्यता अध्ययन कायण अगाडी वढाईनेछ।ववद्याथी संख्या र गरु्स्तरको 
आधारमा न्त्शक्षक दरवरदी गमलान गररनेछ ।अगभभावकहरुमा आफ्ना नानीवावहुरुको शैन्त्क्षक 
गगतववगधको वारेमा प्ररेरत गने उद्दशे्प्यले अगभभावक न्त्शक्षक अरतरवक्रया तथा अगभभावक जागरर् 
जस्ता कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ। 

४८. बालववकास कक्षालाई प्रभावकारी वनाउन न्त्शक्षकहरुलाई तागलमको व्यवस्था गररनछे। ववद्यालयमा 
कायणरत न्त्शक्षकको क्षमता अगभवृवद्धको लागग उत्प्ररेरत गने िालका कायणक्रमहरु संचालन 
गररनेछ।प्रत्येक सामदुावयक ववद्यालयहरु कम्प्यटुर, वप्ररटर, ईरटरनेट जस्ता आधारभतू सेवाहरु 
उपलब्ध गराई सूचना प्रववधीसाँग आवद्ध गररनछे। 

४९.  ववगभन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको लगानीमा गररने स्वास््य, न्त्शक्षा तथा लन्त्क्षत ववकासका 
कायणक्रमहरु स्थानीय माग र आवश्प्यकताको आधारमा संचालन गनणको लागग सम्वन्त्रधत संस्थाहरुसाँग 
समरवय र सहजीकरर् गररनछे।गााँउपागलका के्षिगभि वक्रयान्त्शल गैर सरकारी संस्थाहरुको कायणलाई 
व्यवन्त्स्थत गरी नगतजामूलक बनाउन गैसस पररचालन नीगत गनमाणर् गररनछे। 

५०. स्थानीय ववकास कोर्बाट संचालन हनुे सामदुावयक ववकास कोर्लाई गनररतरता ददई सवक्रय रुपमा 
संचालन गररनछे।प्रत्येक वडाहरुमा टोल ववकास संस्थाहरु गनमाणर् गरी सम्वन्त्रधत टोलको सामान्त्जक 
ववकास र पररचालनमा न्त्जम्मेवार वनाईनेछ । 

५१. सामान्त्जक सरुक्षा र व्यन्त्क्तगत घटना दताण प्रर्ालीलाई थप व्यवन्त्स्थत र प्रभावकारी वनाई कोही 
नछुटुन कोही नदोहोररउन भने्न नीगतका साथ अगाडी बढाईनेछ।कानूनले तोकेको अवगधगभिै 
व्यन्त्क्तगत घटना दताण गनण प्ररेरत गनणको लागग प्रत्येक टोल बस्तीमा गई सेवा उपलब्ध गराउने गरी 
घटना दताण न्त्शववर संचालन गररनेछ। 
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५२. वेरोजगार र अगतववपन्न पररवारलाई प्रधानमरिी रोजगार कायणक्रमसाँग आवद्ध गररनेछ।वटुवल भैरहवा 
सडकिडडको ओमसगतया क्षिेमा हररयाली प्रवधणन तथा सरसर्ाई गने कायण प्रधानमरिी रोजगार 
कायणक्रम अरतगणत संचागलत गररनछे। 

 
 
 

पूवाणधार ववकास 

५३. यस गााँउपागलकागभिमा सडकहरुको दीघणकागलन रुपमा स्तरोन्नती गरर व्यवन्त्स्थत शहरी क्षेिको 
रुपमा ववकास गनणको लागग प्रत्येक स्थानीय सडकहरुको राईट अर् वे यसै वर्णमा गनधाणरर् गरी 
सोही अनरुुप भवन गनमाणर्को नक्सापास प्रवक्रयालाई समेत व्यवन्त्स्थत गररनछे। 

५४.  हाम्रो सडक, हाम्रो सहभागगता, स्थानीय सडक हाम्रो न्त्जम्मेवाररता भने्न भावनाका साथ स्थानीय सडक 
गनमाणर्मा स्थानीयवासीहरुको अपनत्व र योगदान महससु गरी साझेदारीमा कायणक्रमहरु संचालन 
गराई सम्वन्त्रधत उपभोक्ताहरुलाई न्त्जम्मेवार वनाउने िालका नीगत अवलम्वन गररनछे। 

५५. गााँउपागलकागभिका कच्ची सडकहरुलाई कल्भटण, हू्यमपाईप, नाली लगायतका मापदडड अनरुुपको 
वपच सडकहरुमा रुपारतरर् गदै लगगनेछ।मापदडड अनरुुप गनमाणर् भएका स्थानीय सडकहरुको 
दवैुतर्ण  बकृ्षारोपर् गरर वातावरर्मैिी बनाईनेछ।िाल्डािलु्डी भएका सडकहरुको ममणत सम्भारको 
लागग आवश्प्यक वजेट ववगनयोजन गररनछे। 

५६. ठूला आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा गड वप आर गरी आगथणक, सामान्त्जक र वातावरर्ीय 
दृविकोर्बाट उपयुणक्त हनुे िालका आयोजना कायाणरवयनमा जोड ददईनछे।त्यस्ता आयोजनाहरुलाई 
संघ र प्रदेश सरकारको अनदुानमा संचालन गनणको लागग सम्वन्त्रधत गनकायमा आवश्प्यक पहल 
गररनेछ। 

५७. भौगतक पूवाणधार तथा संरचनाहरुको गरु्स्तर कायम गनणको लागग उपभोक्ता सगमगतलाई तागलम ददन े
व्यवस्था गमलाईनेछ।उपभोक्ता सगमगत मार्ण त संचालन भएका योजनाहरु गनमाणर् सम्पन्न 
भईसकेपश्चात सम्वन्त्रधत सगमगतलाई हस्तारतरर् गरी आयोजनाको संचालन, व्यवस्थापन र ममणत 
सम्भारमा स्वयं उपभोक्तालाई नै न्त्जम्मेवार वनाउने नीगत अवलम्वन गररनेछ।अनगुमन प्रर्ालीलाई 
प्रभावकारी वनाई अनगुमन तथा र्रर्ारक सगमगतको गसर्ाररसका आधारमा माि भकु्तानी ददन े
व्यवस्था गमलाईनेछ।गनगमणत संरचनाहरुको गरु्स्तर तथा मापदडड  पररक्षर् गनणको लागग पागलका 
गभिै गरु्स्तर पररक्षर् प्रयोगशाला स्थापना गररनेछ। 

५८. गााँउपागलकाको के्षिगभि माग भएको योजनाहरुको प्राथगमवककरर् गरी प्रोजेक्ट वैंकको रुपमा 
अगभलेन्त्िकरर् गररनेछ र उक्त योजनाहरुलाई क्रमश कायाणरवयन गररदै लगगनछे। 

५९. ववकास व्यवस्थापनमा पछागड परेका वडाहरुमा सरतगुलत रुपमा ववकास गने नीगत गलईनेछ।सोही 
अवधारर्ा अनरुुप जनसंख्या, भगूोल, ववकासको अवस्था, मानव ववकास सचुकाङ्क, आरतररक राजस्व 
पररचालन क्षमताका आधारमा वजेट ववगनयोजन प्रर्ालीको व्यवस्था गररनछे। 
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६०. पूवाणधार गनमाणर् गदाण मवहला, बालवागलका, वातावरर् तथा अपा मैिी पूवाणधार गनमाणर्मा ध्यान 
परु   याईनेछ।गााँउपागलकाको सवुवधासम्पन्न प्रशासगनक भवन गनमाणर्को प्रयोजनाथण अवहले कायम रहेको 
जग्गालाई स्थानीय तहको नाममा यसै वर्ण नामसारी गने गरी प्रवक्रया अगाडी वढाईनछे। 

६१. वडा कायाणलयदेन्त्ि गााँउपागलका जोड्ने सडकहरुको सडक स्तरोन्नगत गनणको लागग आवश्प्यक वजेटको 
व्यवस्था गररनेछ।गााँउपागलकाको कायाणलयदेन्त्ि ५ नं वडा कायाणलयसम्म पगु्न ेदूरीलाई कम गनण 
उक्त सडकिडडमा पने रोवहर्ी नदीमा पक्की पूल गनमाणर्को लागग संघीय सरकार एवम प्रदेश 
सरकारसाँग ववशेर् समरवय गररनेछ।गााँउपागलकाको क्षेिगभि संचागलत अधरुा र क्रमागत 
योजनाहरुलाई प्राथगमकता गनधाणरर् गरी क्रमशः सम्पन्न गररदै लगगनेछ। 

६२. ओमसगतया गााँउपागलकाको के्षिगभि भवन गनमाणर् गदाण नक्सापास गनणपने व्यवस्थालाई सवै वडामा 
पूर्ण रुपमा लागू गररनेछ।कायम रहेको परुाना पक्की घरहरुको अगभलेि अद्यावगधक गनणको लागग 
गनन्त्चचत समय तोवक एकपटकको लागग सूचना आव्हान गररनेछ उक्त कुरामा अटेर गरर नक्सा 
अगभलेि नगराउनेको हकमा गबशेर् जररवाना गरी कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन यसै बर्णदेन्त्ि 
अगभयान संचालन गररनेछ। 

 

बातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन 

६३. यस गााँउपागलकामा ववपदजरय घटनाको राहत र उद्दारको िचण गने गरी स्थापना भएको ववपद 
व्यवस्थापन कोर्मा आवश्प्यक वजेटको व्यवस्थापन गररनेछ।ववपद्का कारर् धनजनको क्षगतको 
लागग गनन्त्श्चत मापदडडका आधारमा राहत रकम सहयोग गने व्यवस्था मार्ण त उक्त कोर्को 
प्रभावकारी कायाणरवयन गररनछे। 

६४. ववपद् पूवण तयारी तथा प्रगतकायण योजना र जोन्त्िम रयूगनकरर्  सम्वरधी कायणयोजना तयार गरी 
कायाणरवयन गररनेछ साथै ववपद रयूगनकरर्का लागग पूवण सूचना प्रर्ाली जडान गनणको लागग 
सम्भाव्यता अध्ययन गररनछे। 

६५. नवगनवाणन्त्चत जनप्रगतहरुलाई बातावरर्मैिी स्थानीय शासन सम्वरधी अगभमनु्त्िकरर् तागलमको 
व्यवस्था गररनेछ।स्थानीय सरकारको पवहलो कायणकालमा भएका यस गााँउपागलकाको हालसम्मको 
ववकास गनमाणर्को अवस्था, ५ वरे् कायणकालमा भएका उपलब्धीहरु, गााँउपागलकाको हालको आगथणक 
सामान्त्जक लगायत वस्तगुत अवस्था, ददगो ववकासका लक्ष्य प्रागप्तको अवस्था र सम्भावना तथा 
नेपाल सरकारवाट तोवकएको ददगो ववकासको स्थानीयकरर् सम्वरधी सूचकहरुको हालको अवस्था 
र यस गााँउपागलका गभि उक्त सूचकहरुलाई परुा गनणको लागग मागणदशणन र स्पि रर्नीगतक योजना 
सवहतको ददगो ववकासको स्थानीयकरर् सम्वरधी Document गनमाणर्को प्रकृयालाई अगाडी 
बढाईनेछ। 

६६. रोवहर्ी िोलामा तटवरद तथा ड्याम गनमाणर्को लागग प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसाँग समरवय 
र सहकायण गररनेछ ।नदीजरय पदाथणको अवैध उत्िनन कायणलाई रोकी तत्काल कानूनी कारवाहीको 
दायरामा ल्याईनछे। 

६७. यस गााँउपागलका गभि रहेको ईटा उद्योग हरुलाई बावर्णक रुपमा बातावरर् तथा प्रदरु्र् शलु्क 
दान्त्िला गनण लगाई वातावरर् संरक्षर्मा लगानी गररनेछ। 
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६८. आकन्त्स्मक ववपदजरय घटनाबाट हनुसक्न ेक्षगतको रयूगनकरर् र राहत उद्धार कायणको पूवणतयारीको 
लागग गााँउपागलकास्तरीय तथा वडास्तरीय QRT (Quick Response Team) तयार गरी पररचालन गने 
व्यवस्था गमलाईनेछ।ववपदजरय सामग्रीहरु तयारी अवस्थामा रान्त्िनछे।गााँउपागलकामा कायणरत नगर 
प्रहरीहरुलाई ववपद तथा उद्दार सम्वरधी तागलमको व्यवस्था गररनेछ। 

६९. ठूला आयोजनाहरु संचालन गदाण अगनवायण रुपमा वातावरर्ीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनुणपने व्यवस्था 
कायम गररनछे।जलबाय ुअनकुुलन ववकास गनमाणर्का कायणलाई प्राथगमकतामा रान्त्िनछे।सावणजगनक 
जग्गाको पवहचान तथा सोको संरक्षर् संवद्धन गरी उक्त जग्गाहरुमा हररयाली प्रवद्धन र वृक्षारोपर् 
गने कायण सञ्चालन गररनछे। 

७०. सडक, नाली, सावणजगनक र िलुा स्थानमा र्ोहर र्ाल्ने कायणलाई दरुुत्साहन 
गररनेछ।गााँउपागलकागभि र्ोहरमैला व्यवस्थापनको दीघणकागलन समाधानको लागग उपयुणक्त डन्त्म्पङ 
साईडको िोन्त्ज गरी सावणजगनक गनजी साझेदारीमा र्ोहरमैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चालन गररनेछ। 

  

     राजश्व पररचालन 

७१. यस गााँउपागलकान्त्स्थत ठूला उद्योगीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनको लागग कमणचारी 
जनप्रगतगनधीहरुको संयरि तयार गरी अगभयानका साथ पररचालन गररनछे।गााँउपागलकान्त्स्थत सम्पूर्ण 
व्यवसायीहरुको लगत तयार गरर दताण, सनु्त्चकृत तथा नववकरर् गनणको लागग प्रत्येक वडा कायाणलयमा 
व्यवसाय दताण न्त्शववर संचालन गररनेछ। 

७२. करको दरमा बवृद्ध नगरी दायरा र्रावकलो पाने िालको नीगत अवलम्वन गररनेछ।उद्योगी 
व्यवसायीहरुलाई कर गतनण प्रोत्सावहत गनणको लागग कर सचेतना सवहतका जागरर् अगभयानहरु 
संचालन गनणका साथै राजस्व संकलन कायणलाई व्यवन्त्स्थत र सरगलकृत तवरले संचालन गरी 
सम्वन्त्रधत वडा कायाणलयबाटै कर संकलन गने नीगत अवलम्वन गररनेछ। 

७३. समयमै कर गतने वानी वसाल्नको लागग गनन्त्श्चत समयगभि कर गतने व्यवसायीलाई ववशेर् छुटको 
व्यवस्था गररनेछ ।हालसम्म पगन कर नगतरेका व्यवसायीहरुको लागग गनन्त्श्चत समय गनधाणरर् गरी 
उक्त समय अबगधगभि कर दान्त्िला गनण आएमा गत बर्णको जररमाना छुट ददने र उक्त समयगभि 
समेत अटेर गरी कर नवझुाएमा जररमाना सवहत कर नवझुाएसम्मको लागग स्थानीय तहवाट गररन े
गसर्ाररस लगायत अरय सेवा सवुवधा रोक्न ेसम्मका कायण गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने नीगत 
अवलम्वन गररनछे। 

७४. समयमै कर गतने ठूला करदातालाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गने कायणक्रम संचालन 
गररनेछ।गााँउपागलकाको स्वागमत्वमा रहेका ताल र पोिरीहरुको व्यवन्त्स्थत ठेक्का लगाई गनयगमत 
रुपमा कडाईका साथ राजश्व असलुी गने व्यवस्था गमलाईनेछ।ठेक्का प्रकृयावाट भाडामा ददईएका 
तथा सम्झौता बमोन्त्जमको रकम दान्त्िला नगरेका पोिरीहरुको रकम जररमाना सवहत नवझुाएमा 
उक्त सम्झौता रद्द गरी सरकारी बााँकी सरह बक्यौता रकम असलुी गरी नयााँ ठेक्का मार्ण त भाडामा 
लगाउनको लागग प्रवक्रया अगाडी बढाईनेछ।  
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७५. ववत्तीय श्रोतको पररचालन तथा व्यवस्थापनलाई पारदशी र प्रभावकारी वनाई जनववश्वास कायम 
राख्नको लागग स्थानीय तहको मागसक आयव्यलाई सूचना पाटी तथा वेभसाईड मार्ण त सावणजगनक 
गररनेछ। 

७६. नदीजरय पदाथणको अवैध रुपमा उत्िनन तथा चोरी गनकासी गनयरिर् गनणको लागग ववगभन्न टोल 
ववकास संस्था नगर प्रहरी समेत पररचालन गरी जनप्रगतगनधी तथा कमणचारीहरुको संयरि गनमाणर् 
गरी अगभयानका साथ कायणक्रम संचालन गररनछे।चोरी गनकासी तथा अवैध उत्िनन भएको सामान 
जर्त गरर जररमाना गने नीगत अवलम्वन गररनेछ, जररमाना रकमको गनन्त्श्चत प्रगतशत प्रोत्साहन 
स्वरुप गनयरिर्मा सहयोग गने व्यन्त्क्तलाई उपलब्ध गराउने नीगत गलईनेछ। 

 

सशुासन तथा सेवा प्रवाह 

७७. सावणजगनक स्रोत र साधनको कुशलता पूवणक उपयोग गररनेछ ।आगथणक अनशुासन, िचणमा 
गमतव्यवयता र भ्रिाचार ववरुद्ध सरुय सहनसीलताको नीगत अवलम्वन गरी असल शासनको प्रवद्धणनमा 
जोड ददईनेछ।सरकारी कायणप्रर्ालीमा पारदन्त्शणता र जवार्देहीता अगभबवृद्ध गरी सशुासन कायम 
गररनेछ। ववत्तीय अनशुासनलाई कडाईका साथ पालना गदै वेरुज ुकम गररनेछ। कायम रहेको 
वेरुजलुाई र्छ्यौट गनणको लागग प्राथगमकता ददईनछे। 

७८. जनप्रगतगनधी र सावणजगनक िररद कायणमा संलग्न कमणचारीहरुलाई ववर्य ववज्ञहरुवाट सावणजगनक 
िररद र आगथणक ऐन गनयमको वारेमा प्रन्त्शन्त्क्षत गने कायण गररनेछ। 

७९. कमणचारी तथा जनप्रगतगनधीहरुको आचार संवहताको कायाणरवयनलाई प्रभावकारी वनाईनेछ।स्थानीय 
तहवाट प्रदान गररने सेवाको गरु्स्तरमा सधुार गदै प्रवक्रया सरलीकृत गने र सेवामा सवणसाधारर् 
जनताको पाँहचु अगभवृवद्ध गने नीगत गलईनछे। 

८०. आरतररक लेिापररक्षर् प्रर्ालीलाई प्रभावकारी र गनयगमत वनाईनछे।कायाणलयमा रहेका न्त्जरसी 
सामानहरुको संरक्षर् अगभलेन्त्िकरर् र गनयगमत ममणत सम्भारमा जोड ददईनेछ। 

८१. सेवाग्राहीहरुको सरलतालाई मध्यनजर गदै प्रकृयालाई सरगलकृत गररदै लगगनेछ।गााँउपागलकामा 
भईरहेका ववकास गनमाणर् र शासकीय गगतववधीहरुको वारेमा स्थानीय जनतालाई ससुनु्त्चत गराउन े
उद्देश्प्यले सावणजगनक सनुवुाई आवगधक सगमक्षा जस्ता कायणक्रमहरु संचालन गररनेछ।सेवाग्राहीमैिी 
प्रगतक्षालय, गनुासो पेवटका लगायतका साधनहरुद्धारा सेवा प्रवाहलाई पारदशी बनाईनेछ। 

८२. गबर्यगत शािाबाट सम्पादन भएका प्रगगत वववरर्हरुलाई आवगधक रुपमा सगमक्षा गरी भएका 
कगमकमजोरीहरुलाई पररमाजणन एबम सधुार गररदै लगगनछे। 

८३. रयावयक सगमगतहरुलाई सक्षम र सदुृढ बनाउनको लागग क्षमता अगभबवृद्ध तागलमहरु संचालन 
गररनेछ।सवै वडा कायाणलयहरुमा मेलगमलापकताणहरुको व्यवस्था गरर क्षमता समेत अगभववृद्ध 
गररनेछ। रयायमा सवैको पहचुको अवधारर्ा अनरुुप अरयायमा परेका स्थानीयवासीहरुलाई गनश्प्पक्ष 
रुपमा रयाय प्राप्त गने वातावरर् गसजणना गररनछे । 

८४. गााँउपागलका, वडा कायाणलय र गााँउपागलका अरतगणतका कायाणलयहरुवाट प्रदान हनुे सेवा सामान्त्जक 
रयायको आधारमा संचालन गररनेछ।उपभोक्ता सगमगतवाट सम्पादन हनु ेकाममा प्रशासगनक एवम 
प्राववगधक ज्ञानको कगमले गदाण सेवा प्राप्त गनण हनुे कदठनाईलाई मध्यनजर गदै उपभोक्ता सगमगतका 
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मखु्य पदागधकारीहरुलाई आवश्प्यक कायणप्रवक्रया र प्राववगधक जानकारीको लागग गााँउपागलकाको 
तर्ण बाट तागलमको व्यवस्था गररनेछ। 

८५. नगर प्रहरीलाई सामान्त्जक सेवा, ववपद व्यवस्थापन, सरसर्ाई एवम हररयाली प्रवद्धणन, सावणजगनक 
सम्पगतको संरक्षर्, आरतररक आय अगभबवृद्ध, चोरी गनकासी गनयरिर्, शान्त्रत सवु्यवस्था जस्ता 
जनवहतका कायणमा पररचालन गररनेछ।सवै वडा कायाणलयमा एक/एक जना प्राववगधक जनशन्त्क्तको 
व्यवस्था गरी नगरसभावाट पाररत बावर्णक कायणक्रम तथा योजनाहरुलाई समयमै गरु्स्तरीय तवरले 
सम्पन्न गनणको लागग सहजीकरर् गररनेछ। 

८६. कमणचारीहरुको मनोवल उच्च रान्त्ि नागररकमैिी सेवा संचालनमा उत्प्ररेरत गनणको लागग कायाणलय 
समय भरदा अगतररक्त काम गरेका कमणचारीहरुलाई प्रमान्त्र्त अगभलेिका आधारमा गनन्त्श्चत दरमा 
अगतररक्त समय भत्ता तथा िाजाको व्यवस्था गररनछे।गााँउपागलकाको कायाणलय तथा वडा 
कायाणलयमा कायणरत कमणचारीहरुलाई गनयगमत रुपमा िाजा र कायणपागलकाको गनर्णय वमोन्त्जम 
गनन्त्श्चत दरमा ईरधनको व्यवस्था समेत गररनेछ। 

८७. ओ एडड एम सभे प्रगतवेदन स्वीकृत गरर सोही आधारमा कमणचारी व्यवस्थापन गने नीगत 
गलईनेछ।अगतआवश्प्यक आवगधक कामका लागग वाहेक कुनै पगन कायाणलयमा ज्यालादारीको रुपमा 
मागसक तलव पाउने गरी कमणचारीहरु भनाण गररनेछैन।कायणबोझ, औन्त्चत्यता र राजस्व क्षमताको 
आधारमा कमणचारीहरु पदस्थापन गने नीगत गलईनेछ।स्वीकृत दरवरदीभरदा वढी कमणचारीहरुको 
हकमा ररक्त भएका पदमा नया भनाण नगलने नीगतका साथ दरवरदी अनकुुल गररदै लगगनेछ। 

८८. यस गााँउपागलकाको सेवा प्रवाहलाई चसु्त दरुुस्त पानण मदत गने कमणचारीहरुमध्ये उत्कृि 
कायणसम्पादन गने राष्ट्रसेवकलाई सम्मान गने व्यवस्था गमलाईनछे भने िराव आचरर् र स्थानीयको 
मनोभावना ववपररत काम गनेलाई दन्त्डडत गने नीगत समेत अवलम्वन गररनेछ। 

८९. नागररक वडापि सवै कायाणलयमा प्रभावकारी कायाणरवयन गने व्यवस्था गमलाईनछे।कायाणलयको 
वेभसाईड गनयगमत रुपमा अद्यावगधक गरी स्थानीय तहका सूचना तथा भएगरेका वक्रयाकलापहरु 
हरेक स्थानीयको पहचुमा पगु्ने व्यवस्था गमलाईनेछ। 

९०. प्रस्ततु नीगत तथा कायणक्रम यस गााँउपागलकालाई सम्वदृ्ध र समनु्नत गराउने दीघणकागलन सोच र 
लक्ष्यको मागणदशणक दस्तावेज हो।गनवाणन्त्चत भएर आएको छोटो अवगधमै तयार भएको नीगत तथा 
कायणक्रम प्रकृयाको क्रममा हामीले सम्भव भएसम्म स्थानीयवासी, नागररक समाज लगायत 
सरोकारवालाका राय सझुावहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौ।प्रस्ततु नीगत तथा कायणक्रमको 
प्रभावकारी कायाणरवयनमा सम्वद्ध सवैको पूर्ण साथ र सहयोग रहने कुरामा म ववश्वस्थ रहेको छु  

९१. अरत्यमा, यस गााँउपागलकाको ववकास, सम्वृवद्ध र सशुासनको अगभयानमा प्रतक्ष्य/परोक्ष्य रुपमा 
योगदान गनुणहनुे गााँउसभा सदस्यहरु, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, राजगनगतक दल, साझेदार संस्था, 
नागररक समाज, संचारकमी, नीन्त्ज तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, उद्योगी व्यवसायी, सरुक्षाकमी, 
राष्ट्रसेवक कमणचारी, स्थानीयवासी लगायत सरोकारवाला सम्पूर्ण व्यन्त्क्तत्वहरुप्रगत हाददणक धरयवाद 
ज्ञापन गदै आगामी ददनहरुमा समेत रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गदणछु। 

 

धरयवाद् । 


