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आ.व. २०७९/८० को िालग श्रीमान ्अध्यक्षद्वारा गाउँसभामा प्रस्ततु नीलत तथा काययक्रम  

 

"बजारमूखी कृषि, स्वास््य र शशक्षामा ददगो पूवायधार – अबको यात्रा यवुा स्वरोजगार'' 
 

मालिका गाउँपालिका, म्याग्दीको यस गररमामय सदनमा उपशस्थत उपाध्यक्ष ज्यू, प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत तथा सम्पूर्य सभा सदस्यज्यूहरु, 

१. सवयप्रथम स्थानीय सरकार गठन भई आम नागररकको प्रलतलनलधत्व गरी वाषियक नीलत तथा 
काययक्रम घोिर्ा गने यो हैलसयतमा हामीिाई पयुायउन महत्वपूर्य भलूमका लनवायह गने, सङ्घीय 
िोकताशरत्रक गर्तरत्र नेपाि लनमायर्का शतु्रधार ज्ञात अज्ञात सषहदहरुप्रलत हाददयक श्रद्धासमुन 
अपयर् गदयछु । साथै िोकताशरत्रक आरदोिनमा आ-आफ्नो ठाउँबाट अमूल्य योगदान गने सबै 
तह र तप्काका नागररकप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गदयछु । 

२. कोलभड १९ को षवश्वब्यापी महामारी क्रमश: शशलथि हुँदै गएको पररप्रके्ष्यमा हामीसँग तीब्रतर 
षवकासका िालग समय आएको महससु भएको छ । तथापी मालिका गाउँपालिकाको भ-ूबनोट 
र विाययाममा हनु सक्ने प्राकृलतक प्रकोपबाट नागररकको जनधनको सरुक्षा हाम्रो पषहिो 
प्राथलमकता हनुपुने भएकोिे षवकास लनमायर्िाई लबपशििे प्रभाषवत गनय सक्नमेा उशिकै सचेत 
र सजग हनुपुने आवश्यकता छ । 

३. लबगतमा मालिका गाउँपालिकाका जनप्रलतलनलधहरुिे षवलभन्न सङ्कट र साधन श्रोतको सीलमतताका 
बाबजदु षवकास लनमायर्का िालग गनुयभएको योगदानको सम्मान गदयछु ।स्थानीय तह सदस्य 
लनवायचन पश्चात २०७४ मा गदठत स्थानीय सरकारिे सरुु गरेका षवकास लनमायर्का काययको 
जगमा आगामी ददनमा अझ लमतव्ययीता, पारदशीता र औशचत्यताका आधारमा स्थानीय सरकार 
सञ्चािन, षवकास लनमायर् तथा सदुृढ सेवा प्रवाह गने शजम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । 

४. जनआकाांक्षा बमोशजम स्थानीय सरकार सञ्चािन गने सरदभयमा सम्पूर्य राजनीलतक दिहरु, 
बषुद्धजीवी, प्राध्यापक, शशक्षक, डाक्टर, इशरजलनयर, समाजसेवी, कृषिषवज्ञ, नसय, षवलभन्न पेशा 
व्यवसायमा सांिग्न उद्योगी व्यवसायी, सामाशजक सांघ सांस्था, कमयचारीवगय, पत्रकार, सरुक्षाकमी 
िगायत सम्पूर्य मालिका गाउँपालिकाबासीहरुमा आवश्यक सहयोग, राय र स्वस्थ आिोचनाको 
िालग हाददयक अनरुोध गदयछु ।  



५. मालिका गाउँपालिकाको मानव षवकास सूचकाांकमा उल्िेखनीय वषृद्ध गरी सम्पूर्य 
जनसाधारर्िाई गरु्स्तरीय जीवन शजउने अलधकार र आकाांक्षाको प्रत्याभलूत गने हाम्रो 
प्राथलमकतामा सबैको लसजयनात्मक सहयोग हनुेछ भन्ने षवश्वास छ । 

आदरर्ीय यस सभाका सदस्यज्यूहरु, 

अब आ.व. २०७९/८० को नीलत तथा काययक्रमको श्रोत र आधारहरु पेश गदयछु । 

 

 नेपािको सांलबधान २०७२ को भावना र प्रावधान, षवशेि गरी भाग-३ अरतगयतका मौलिक 
हक र कतयव्यहरुको कायायरवयन तथा भाग ४ अरतगयतको राज्यका लनदेशक लसद्धारत, नीलत 
तथा दाषयत्वको प्रावधानिाई यस नीलत तथा काययक्रमको प्रमखु आधार बनाएको छु । 

 नेपािको दीघयकािीन सोच २१०० िे लिएका िक्ष्य, पररौँ योजनाका िक्ष्य, ददगो षवकास 
िक्ष्य िगायतका राषिय िक्ष्यहरुिाई आधार बनाइएको छ । 

 नेपाि सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकारिे जारी गरेका लनर्यय, पररपत्र एवम ्लनदेशशकाहरुको 
अलधनमा तय गररएको छ । 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनददयष्ट गरेको अलधकार क्षेत्र, सांषवधानको अनसूुची 
८ िे तय गरेका एकि अलधकार सूची तथा अनसूुची ९ बमोशजमका साझा अलधकारको 
आधार । 

 वैशश्वक चासोको षविय बनेको आम मानव जीवनको चनुौती बरदै गएको जिबाय ुपररवतयन, 
नवीकरर्ीय उजायको प्रयोग तथा जैषवक इशरजलनयररङ मार्य त भ-ूक्षय, पषहरो िगायतका 
षवपशि रयूनीकरर्को आवश्यकता । 

िक्ष्य: 

आ.व. २०७९/८० मा ददगो पूवायधार, प्रलतष्पधी शशक्षा, बजारमखुी कृषि, स्वास््य लबमा 
अलभयान, उद्धमशशिता प्रवद्धयन र जिाधार क्षेत्र लनयरत्रर् एवम ्सांरक्षर् गने। 

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

अब म आ.व. २०७९/८० का षवियगत नीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु गदयछु । 

क) पूवायधार षवकास नीलत 



१. मालिका गाउँपालिका अरतगयतका सडकहरुिाई बिायदको समयमा समेत सञ्चािन गने 
गरी आवश्यक पिुहरुको ममयत, नदी लनयरत्रर् तथा परम्परागत ज्ञान र सीपको समेत 
प्रयोग गरी सवि सडक बनाइने छ । 

२. सबै वडा कायायियहरुको भवन तथा अरय पूवायधारिाई नागररकिे सहज सेवा प्रालिको 
सलुनशश्चतता हनुे गरी व्यवस्थापन गररनेछ । 

३. गाउँपालिकामा सडक मापदण्ड र भवन लनमायर् सांषहता िाग ुगनय नक्सा पास अलनवायय 
गराइनेछ ।यस अशघ लनमायर् भएका घरहरुिाई अलभिेखीकरर् गने व्यवस्था लमिाइनेछ 
। 

४. षवलभन्न सरकारी तथा गैह्र सरकारी सांस्था, पररयोजना तथा लनजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी 
पूवायधार लनमायर्का िालग गाउँपालिकामा समपूरक कोिको व्यवस्था गरी सहिगानी 
सम्बरधी काययषवलध तयार गररनेछ । 

५. प्रधानमरत्री रोजगार काययक्रमबाट प्राि हनुे बजेटबाट श्रलमकिाई १०० ददनको रोजगारी 
सलुनशश्चत गने कायय भएको तर त्यसबाट ददगो काम हनु नसकेको पररप्रके्ष्यमा प्रधानमरत्री 
रोजगार काययक्रमिाई पूवायधार लनमायर्सँग जोड्न गाउँपालिकाको तर्य बाट लसमेरट, बािवुा, 
छड िगायतको Material Cost का िालग बजेट षवलनयोजन गररनेछ । 

६. अस्पताि, स्वास््य चौकी, षवद्यािय िगायत गाउँपालिकाका सबै वडामा सरुशक्षत पूवायधार 
लनमायर् गदाय सबैको सहज पहुँच कायम गराउन बािमैत्री, अपाङ्गमैत्री, मषहिामैत्री र भकूम्प 
लनरोधक सांरचना लनमायर्िाई अलनवायय गराइनेछ । 

७. दरबाङ स्वास््य केररिाई आधारभतु अस्पतािमा स्तरोन्नलत गररनेछ । 

८. लसांचाई पूवायधार लनमायर्िाई महत्वका साथ अगालड बढाइनेछ । 

९. सबै वडा कायायियहरुमा तीब्र गलतको इरटरनेटको व्यवस्थापन मार्य त छररतो सेवा प्रवाह 
सलुनशश्चत गररनेछ । 

१०. दरबाङ बस्ती सांरक्षर् गनय एवम ्नदी लनयरत्रर्िाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत पूवायधार 
अरतगयत छरछरे हुँदै म्याग्दी खोिा षकनारबाट सडक लनमायर् गनय षवलभन्न व्यशि, सांघ 
सांस्था तथा पररयोजनाहरुसँग सहकायय गररनेछ । 

११. सबै उमेर समूहका नागररकिे घमु्ने, लबश्राम गने र रमाउने वातावरर् लसजयना गनय 
उपयिु स्थानमा किात्मक लथम पाकय  लनमायर् गररनछे ।जसका कारर् वाह्य पययटक समेत 
आकषियत भई स्थानीय बजारमा प्रत्यक्ष िाभ पगु्नेछ । 

१२. झोिङु्गे पिुहरुको लनमायर् र ममयत िागयतका कामिाई लनररतरता ददइनेछ । 



ख) आलथयक षवकास नीलत  

१. कृषििाई बजारसँग जोड्न गरु्स्तरीय उत्पादन वषृद्ध, कृषि सडक सधुार, कृषिमा अनदुान 
िगायतको व्यवस्था गररनेछ । 

२. समूहमा खेती गने पद्धलतिाई प्रोत्साहन गनय नवप्रवतयनकारी एवम ्सजृनशीि सोचका साथ 
प्रस्ताव पेश गने र सोही बमोशजमको पूवायधार लनमायर् गने समूहिाई Counterpart Fund 

को व्यवस्था गररनेछ । 

३. कृषि उपज, षवशेि गरी र्िरू्िजरय उत्पादनिाई उत्पादनको मौसममा शशत भण्डारमा 
भण्डारर् गने र बेमौसममा बजार पयुायई कृिकिे आकियक मूल्य प्राि गने आधार तयार 
गनय आ.व. २०७९/८० मा शशत भण्डार लनमायर् गररनेछ र उि शशत भण्डार सञ्चािन 
तथा व्यवस्थापनका िालग सहकारी वा लनजी क्षेत्रसँग सहकायय गररनेछ। 

४. तरकारी, दधु र मासकुो उत्पादन बढाउन तरकारी खेती अलभयान, भैसीपािन, बाख्रापािन 
तथा कुखरुापािनमा आलथयक तथा प्राषवलधक सहयोगको व्यवस्था लमिाइने छ । 

५. गाउँपालिका क्षेत्रमा उत्पादन गररने तरकारी, र्िरू्ि िगायतका उच्च उत्पादन ददन े
प्रजातीको षवकास गनय हाइ-टेक नसयरी लनमायर् गररनेछ ।उि नसयरीिाई क्रमश: श्रोत 
केररको रुपमा षवकास गररनेछ । 

६.  सतवुा नामक जलडबटुीको बजार मूल्य उच्च रहेको र गाउँपालिकाका षवलभन्न वडामा 
उत्पादन हनु सक्ने भएकोिे 'सतवुा उत्पादन' का िालग कृिक समूह मार्य त सहिगानी 
गररनेछ । 

७. आि ुखेतीमा भएको क्षलतबाट मकायमा परेका षकसानिाई आिकुो लबउमा अनदुान ददइनेछ 
। 

८. षवलभन्न स्थानको माटो परीक्षर् गरी माटोको प्रोर्ाइि तयार गररनेछ ।कृषिको पकेट क्षेत्र, 
जोन र सपुरजोन तोकी उत्पादन र उत्पादकत्व वषृद्धमा जोड ददइनेछ । 

९. कृिकहरुिाई तािीम, भ्रमर्, प्रषवलध हस्तारतरर् र कृषि प्रसार काययक्रमिाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

१०. बाँझो जग्गाको उपयोग, जग्गा चक्िाबरदी र सामषुहक कृषिको अभ्यास गराइनेछ । 

११. पशमुा कृलत्रम गभायधान, घाँसको लबउ षवतरर् िगायतका काययक्रम गररनेछ । 

१२. कृिकको खेतबारी र गोठमा कृिक पाठशािा सँचािन गररनेछ। 

१३. गाउँपालिकामा रहेका स्िेट उत्पादन हनुे ढुङ्गाखानीहरु सम्बरधमा अध्ययन गरी 
व्यावसाषयक उत्पादन गनय आवश्यक काननुी िगायतका प्रषक्रया अगालड बढाइनेछ । 



१४. वडा नां ४ ओखरबोटशस्थत तामाखानी सम्बरधमा नेपाि सरकारबाट अध्ययन गराई 
तामा उत्पादनको सम्भाव्यता लछटो सम्पन्न गनय काययदि बनाई अगालड बषढनेछ । 

१५.  पययटनको सम्भावना बोकेका मालिका धरुी, सोिेडाँडा, देउतालभर गरु्ा, भािे बास्न े
ताि, दहताि, लनस्कोट बराह ताि, लबम बराह ताि, गाई खकय  ताि िगायतको प्रवद्धयनका 
िालग साझेदारी तथा सहिागानीको आधारमा एकीकृत पररयोजना अगालड बढाइनेछ । 

१६. िघ ुजिषवद्यतु आयोजनाहरुको लनयलमत ममयत सम्भार मार्य त राषिय प्रशारर् िाइनको 
भरपदो षवकल्पका रुपमा सम्बद्धयन गररनेछ । 

१७. स्थानीय उत्पादनको िालग बजार सलुनशश्चत गनय उत्पादन गररने बस्तकुो उत्पादनमा वषृद्ध 
तथा बजार प्रालिका िालग उद्योग बाशर्ज्य महासांघ िगायतका सांघ सांस्था मार्य त सहकायय 
गररनेछ । 

१८. व्यवसाय दतायिाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन घमु्ती शशषवर सञ्चािन गररनेछ । 

१९. वाषियक रुपमा सबैभरदा बषढ व्यवसाय कर लतने व्यशि तथा र्मयिाई परुष्कृत गररनेछ 
। 

२०. मालिका गाउँपालिकाका कलतपय स्थानमा दरबाङ हुँदै बस्त ुखररद लबषक्र हनुे गरेकोमा 
सडक यातायातका कारर् बाग्िङुको बलुतयवाङ देशख तमानखोिा हुँदै सामान खररद गनुयपने 
बाध्यतािाई अरत्य गनय दरबाङ हदैु व्यापार व्यवसाय गनय सडक स्तरोन्नलतका िालग सांघ 
र प्रदेश सरकारसँग पहि गररनेछ । 

ग) सामाशजक षवकास  

१. सबै सामदुाषयक षवद्याियहरुको गरु्स्तर वषृद्ध गनय आवश्यक सांस्थागत क्षमता षवकासका 
िालग शशक्षक तािीम, प्र.अ. हरुको तै्रमालसक सलमक्षा, हरेक षवद्याियमा सूचना प्रषवलध 
व्यवस्थापन िगायतको प्रवरध गररनेछ । 

२. बाि षवकास केररहरुको स्तरोन्नलत गनय आवश्यक बाि षवकास सहजकताय तािीम, भौलतक 
पूवायधार सधुार तथा अलतररि षक्रयाकिाप सञ्चािन गराइनेछ । 

३. मालिका गाउँपालिकाको एक मात्र प्राषवलधक शशक्षाियिाई अझ प्रलतष्पधी बनाई आकियक 
प्राशज्ञक स्थिको रुपमा षवकास गनय छात्रवशृि काययक्रमको लनररतरता, षवद्याथी प्रोत्साहन 
परुष्कार आददको व्यवस्था गररनेछ । साथै प्राषवलधक शशक्षाियिाई उत्पादनसँग जोड्ने, 
पूवायधार षवकास गने जस्ता काययमा षवलभन्न सांघ सांस्थाहरु मार्य त पहि गररनेछ । 

४. लबद्याियको मागको आधारमा स्कुि गाडेन काययक्रम सँरचािन गररने छ। 



५. षवद्यािय ददवा खाजा काययक्रममा नेपाि सरकारबाट प्राि हनु ेरकम अत्यरत रयून रहेको 
सरदभयमा गाउँपालिकाको तर्य बाट थप बजेट षवलनयोजन गररनेछ । 

६. अरतरषवद्यािय स्तरीय प्रलतष्पधायत्मक काययक्रमका साथै शशक्षकहरुको प्रलतष्पधायत्मक 
काययक्रम समेत सञ्चािन गररनेछ । 

७. षवद्यािय नसय काययक्रम आ.व. २०७९/८० को श्रावर् मषहना देशख नै सञ्चािनमा ल्याइनेछ 
। मषहनाको दईु ददन षवद्यािय प्राषवलधक शशक्षा काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

८. गाउँपालिका लभत्र नमूना आवासीय षवद्यािय सञ्चािन गनय तयारी गररनेछ । 

९. लनजी षवद्याियहरुको लनयलमत अनगुमन, लनयमन गरी गरु्स्तरीय शशक्षा तथा उपयिु 
पूवायधार लनमायर् गनय िगाइनेछ । 

१०. अपाङ्गता भएका षवद्याथीहरुको िालग शैशक्षक सामग्री उपिब्ध गराइनेछ ।अपाङ्ग 
कृिकहरुिाई अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 

११. 'ग' वगयको अपाङ्गता पररचयपत्र भएका व्यशििाई स्वास््य लबमा लन:शलु्क गराइनेछ 
। 

१२. प्रथलमक आखाँ उपचार केरर दरबाङिाई पालिका अरतगयत लिइनेछ।प्राथलमक स्वास््य 
केरर दबायङ िाई आधारभतु अस्पतािमा स्तर उन्नती गररनेछ। 

१३. सबै स्वास््य सांस्थाहरुमा शौचािय, खानेपानी, सरसर्ाईको रयूनतम प्रवरधको व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

१४. सतु्केरी आमा तथा बच्चा पोिर् काययक्रम, १००० ददनको आमा स्याहार काययक्रम, 
षवपन्न सतु्केरी आमा यातायात सलुबधा िगायतका काययक्रम सञ्चािन गरी मात ृतथा शशश ु
स्वास््यको सलुनशश्चतता गररनेछ । 

१५. बहकु्षेत्रीय पोिर् काययक्रमको लनररतरताका िालग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

१६. स्वास््य केरर, चौकी, सामदुाषयक स्वास््य एकाई िगायतका स्वास््य सांस्थामा काययरत 
स्वास््यकमीहरुको प्रोत्साहनका िालग काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१७. सामाशजक समावेशीकरर्, िैषङ्गक उिरदाषयत्व एवम ्षवपन्न नागररक उत्थानमा केशररत 
रहेर योजना सञ्चािन गररनेछ । 

१८. जेष्ठ नागररकहरुको स्वास््य जाँच तथा औिधोपचार गनय आवलधक रुपमा वडा वडामा 
लन:शलु्क स्वास््य शशषवर सञ्चािन गररनेछ । 

१९. सबै नागररकिाई शदु्ध खानेपानी उपिब्ध गराउन महुान सांरक्षर्, सहिागानी, 
लिशफ्टङमा आधाररत खानपेानी आयोजना िगायतको प्रवरध गररनेछ । 



२०. र्रक क्षमता भएका नागररकहरुको पषहचान, सूचीकरर् र आयमूिक सीपषवकासमा 
काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२१. परम्परागत पेशा, व्यवसाय जस्तै र्िाम सम्बरधी काम गने आरन सांरक्षर्, पञ्च ेबाजा 
सांरक्षर्, नेपािी हाते कागज, अल्िोको कपडा जस्ता काययका िालग अनदुान उपिब्ध 
गराइनेछ । 

२२. षवलभन्न जात जातीको भािा, सांस्कृलत, किा सांरक्षर् गनय आवश्यक काययक्रम गररनेछ 
। 

२३. यवुा स्वरोजगार, उद्यमशशिता तथा कृषिमा यवुाहरु आकषियत गनयको िागी सहलुियत 
कजायको पहुँच बदृि गररनेछ। 

२४. िाग ु पदाथय दरुब्यसनी, िैलगक षहसा िगायत सबै खािे षहसा लबरुद्ध चेतना बषृद्ध 
गररनेछ। 

२५. शारती, लबकास र समषृद्धको िालग यवुा सहभालगता सलुनस्चीत गररने छ। 

२६. यवुाहरुिाइ खेिकुदमा सहाभागी गराउन लबलबध खेिकुदको आयोजना गररनेछ। 

२७. लबपद जोशखम रयलनकरर्,वाताबरर् सँरक्षर् षहँसा रयलुनकरर्, स्वास््य सचेचतनाको 
िालग यवुा स्वयमसेवक पररचािन गररनेछ। 

२८. तीन वटै तहको सरकार, गै.स.स. सहकारी र लनशज क्षेत्र लबच सहकायय गरर मालिका  
गा.पा.मा उद्यमशशिता र रोजगारीको अबसर सजृना गररनेछ। 

२९. बैदेशशक रोजगारीमा गएका मालिका गा.पा. लभत्रका यवुाहरुको अलभिेख ब्यबशस्थत 
गररने छ। 

 

घ) वन, वातावरर् तथा षवपद् व्यवस्थापन नीलत  

१. भौगोलिक बनावटका कारर् पषहरोको उच्च जोशखम रहेको गाउँपालिका क्षेत्रमा षवपद् 
व्यवस्थापन कायययोजना तयार गने, षवपद् व्यवस्थापन कोि लनमायर्, षवपद् व्यवस्थापन 
प्रलतकायय, उद्धार तथा राहतका िालग सबै सांघ सांस्थासँग सहकायय गररनेछ । 

२. षवपद् व्यवस्थापन सलमलत मार्य त षवपद् प्रभाषवत नागररक पषहचान गरी आवश्यक राहत 
हस्तारतरर् गररनेछ । 

३. जिाधार क्षेत्रको सांरक्षर् र लनयरत्रर् गनय नदी षकनारमा षपपि, स्वामी, बाँस िगायतका 
लबरुवा रोप्ने तथा लभरािो जलमनमा भ-ूक्षय रयूनीकरर् गनय अलम्रसो, नेषपयर, सपुर नेषपयर, 
लनगािो, षवलभन्न प्रजालतका घाँस रोप्न अलभयान सञ्चािन गररनेछ । 



४. खेतीपातीमा परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधाररत जैषवक मि एवम ्षविादीको प्रयोगिाई 
प्रश्रय ददई रासायलनक मि तथा षविादीको प्रयोगिाई लनरुत्साषहत गररनेछ । 

५. र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन गरी प्रलबलध र मेशशनको प्रयोग गरर कुषहने र्ोहोरबाट मि उत्पादन 
तथा अरय र्ोहोरको पनुप्रययोग, पनुचयक्रीय प्रयोग तथा षवक्री षवतरर्िाई जोड ददइनेछ । 

६. नवीकरर्ीय उजायको प्रयोगिाई प्रवद्धयन गनय अलत षवपन्न पररवार पषहचान गरी िागत 
साझेदारीमा इरडक्सन चलु्हो उपिब्ध गराइनेछ । 

७. प्िाषष्टकजरय र जैलबक र्ोहोर जिाउँदा हनुे वातावरर्ीय प्रदिुर् रोक्न जिाउन प्रलतबरध 
िगाइनेछ । 

८. लनशज र साबयजलनक जग्गामा लबरुवा रोप्ने, ग्रालमर् सडक िाइ हररत सडक बनाइने छ। 

९. जगँि र खेतबारीमा रहेको जलडबलुतको अध्ययन गरर अलभिेकरर्, सँकिन,प्रशोधन गरर 
बजाररकरर् गररनेछ। 

ङ) सशुासन तथा सांस्थागत षवकास नीलत  

१. स्थानीय सरकारबाट आम नागररकिे लिने सेवािाई लछटो छररतो, गरु्स्तरीय एवम ्
लमतव्ययी बनाउन सबैको राय, सझुाब र लसजयनात्मक सधुारका उपायिाई सम्बोधन गररनेछ 
। 

२. स्थानीय सरकारको शासकीय व्यवस्था, षवकास व्यवस्थापन तथा छररतो र गनुासोरषहत 
सेवा प्रवाहिाई सलुनशश्चत गनय सांस्थागत क्षमता षवकासिाई जोड ददइनेछ ।त्यसका िालग 
आवश्यक तािीम, अलभमूखीकरर् िगायतको प्रवरध गररनेछ । 

३. सेवा प्रवाह सेवाग्राही मैत्री बनाउन प्रत्येक कायायियमा नागररक बडापत्र राख्न ेव्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

४. सूचनाको हकको कायायरवयन गनय, सबै कमयचारी तथा जनप्रलतलनलधिाई जवार्देही बनाउन 
तथा पारदशीता कायम गराउन प्रत्येक कायायियमा सूचना अलधकारीको व्यवस्था, मालसक 
रुपमा प्रगलत प्रलतवेदन सावयजलनक गनय सषक्रय खिुासा (Proactive Disclosure) एवम ्
सेवाग्राहीको गनुासो Real Time मा सम्बोधन गनय Rapid Grievance Handling Team (RGHT) 

तत्काि गनुासो सम्बोधन गने समूह गठन गरी सावयजलनक गररनेछ । 

५. कम्प्यटुरमा काम गनय नसक्ने कमयचारीिाई तत्काि कम्प्यटुर तािीम लिन िागत 
सहभालगतामा कक्षा सञ्चािन गररनेछ । 



६. प्रत्येक हिाको कायायियको कायय षववरर्, कमयचारीको हाशजरी, लबदा, कायायियका समस्या 
िगायतमा कायायिय प्रमखु तथा शाखा प्रमखुबाट अनिाइनमा वा भौलतक उपशस्थलतमा 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत समक्ष अलनवायय ररपोषटयङको प्रवरध गररनेछ । 

७. कुनै प्रकारको भ्रष्टाचार, अलनयलमतता, जािसाझी हनु नददन बजेट खचय प्रर्ािीको सलमक्षा 
गरी काययक्रम खचयहरु लनयमन गररनेछ तथा सावयजलनक खररदिाई व्यवशस्थत गररनेछ । 

८. आरतररक िेखा परीक्षर् प्रर्ािीिाई व्यवशस्थत बनाई बेरुज ुरयूनीकरर् गररनेछ । 

९. गाउँपालिमा सञ्चािन हनुे योजनाहरुको काम हुँदा हुँदै प्राषवलधक तथा अनगुमन सलमलतबाट 
अनगुमन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

१०. शाखागत/षवियगत/क्षेत्रगत काययक्रममा दोहोरोपना आउन नददने गरी समरवयमा रहेर 
काययक्रमहरु छनौट गररनेछ । 

११. कर तथा गैर कर राजश्व सांकिनिाई व्यवशस्थत बनाइनेछ ।त्यसका िालग उद्योग 
बाशर्ज्य सांघको सांस्थागत क्षमता षवकासमा सहयोग गररनेछ । 

 

आदरर्ीय सभाका सदस्यज्यूहरु, 
मालिका गाउँपालिकाको षवकास मार्य त आम नागररकको जीवनिाई सषुवधायिु र 
गरु्स्तरीय बनाउन उशल्िशखत नीलत तथा काययक्रमहरु सहयोगी हनुेछन ्नभने्न अपेक्षा गरेको 
छु ।गाउँपालिकाको षवकास सबैको सहकायय, उदार र सकारात्मक सोच र योगदानबाट 
हनुे हुँदा आम नागररक, राजनीलतक दि, बषुद्धशजबी, प्राध्यापक, कमयचारी, पत्रकार िगायत 
सबैमा नीलत तथा काययक्रम कायायरवयन गनय सहयोगको िालग अनरुोध गदयछु । 

  

 

 


