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१.   गंगादेव गाउँपालिकाको र्स गररमामर् गाउँसभासमक्ष गंगादेव गाउँ कार्ायपालिकाको आ.व. 
२०७७/०७८ को नीलत तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गनय पाउँदा गौरवान्ववत भएको छु । 

२.   र्स अवसरमा सवयप्रथम िोकतवत्रको बहािी, नागररक अलिकारको स्थापना, स्वतवत्रताको 
उपभोग र समाजको आमूि पररवतयनका िालग आफ्नो जीवन बलिदान ददने ज्ञात अज्ञात शहहदहरु 
प्रलत म उच्च श्रद्धाका साथ भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयछु। मिुकुको राजनीलतिाई संघीर् 
िोकतान्वत्रक गर्तवत्रको स्वरुपमा ल्र्ाउन र्ोगदान गनुयहनुे सम्पूर्य अग्रज र्ोद्धाहरुमा हाददयक 
सम्मान व्र्क्त गनय चाहवछु।  

3.   आफ्नो अमूल्र् मत ददएर हामीिाई हवजर् गराउन ु हनुे गंगादेव गाउँपालिकावासी सम्पूर्य 
मतदाताहरुप्रलत पलन पनुःआदर भाव व्र्क्त गनय चाहवछु। 

४. हाम्रा शरुुका ददन, हप्ता र महहना संहविानिे ददएको अलिकार बमोन्जम कार्यसम्पादन लनर्माविी 
र कार्य हवभाजन लनर्माविीबनाउन तथा सो बमोन्जम अगालड बढ्नमा नै व्र्लतत भए। हाम्रो 
बझुाइिाई फराहकिो बनाउँदै अगालड बढ्यौँ। हामीिे बाहषयक बजेट पाररत गर्र्र्ौँ। आलथयक हवदे्यर्क 
र हवलनर्ोजन हवदे्यर्क गाउँसभाबाट पाररत गर्र्र्ौ। हामीमा हहम्मत थहपर्ो। वाहषयक बजेट 
कार्ायववर्न गनय थाल्र्ौँ। हामी थप उत्तरदार्ी र न्जम्मेवार बवदै गर्ौँ। र्सरी हामीिे हाम्रो समर् 
लसक्न र सम्हाल्नमा उपर्ोग भर्ो। आजको र्ो गाउँसभािाई संबोिन गरी रहँदा गत वषयको 
तिुनामा हामीिाई िेरै साहस र आत्म हवश्वास बढेको अनभुतूी भै रहेको छ। 

५.   नेततृ्विे नलतजा लनर्ाल्ने र कमयचारीिे प्रहक्रर्ा सम्हाल्ने हवलिबाट सशुासन, हवकास र समहृद्धको 
र्ात्रा सहज हनुे मेरो बझुाई छ। प्रहक्रर्ा सम्हाल्ने न्जम्मेवारी बोकेका कमयचारीको अभाव र 
अपर्ायप्तताबाट गत आलथयक बषय गजु्रकेो छ। अझै प्राहवलिक जनशन्क्तको अपर्ायप्तता रहेकै छ। 
कमयचारी समार्ोजनिाई सघाउन ुपने कानूनी कतयव्र् भएकािे िेरै गनुासो गनय लमिेको छैन। तर 
नेपाि सरकारिे कमयचारी समार्ोजनको हवषर्िाई समर्मै सम्पन्न गनय नसक्दा त्र्सको प्रभाविे 
हाम्रो दैलनक प्रशासनमा अझ चसु्तता आउँन सकेको छैन। वडा कार्ायिर्, हवषर्गत शाखाहरु र 
गाउँ कार्ायपालिकाको कार्ायिर्बाट सम्पादन हनुे कार्यिाई अझ सरिीकरर् गनय तथा प्रहवलिर्कु्त 
बनाई कार्ायववर्न गराउँन कदठनाई भैरहेको छ। तथाहप हामीसँग भएको उपिब्ि स्रोत सािनको 
अत्र्ालिक पररचािन गरी राम्रो गने सोंचका साथ हामी अन्घ बहढरहेका छौँ। 

६. जनताको पूर्य िोकतवत्र, हवलिको शासन, सशुासन सहहतको हवद्यतुीर् शासन, जनताप्रलत उत्तरदार्ी 
राज्र्, भ्रष्टाचारमकु्त सभ्र्, ससंुस्कृत एवम ्कतयव्र्प्रलत दृढ समतामूिक एवम ्वर्ार्पूर्य समाजिाई 
आदशयको रुपमा लिदैं स्वच्छ, सफा, शावत, सशुासनर्कु्त, समदृ्ध र सखुी गाउँपालिकाको लनमायर्को 
िालग गंगादेव गाउँपालिका सिै प्रलतवद्ध छ । 
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गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु,  

७. र्स गाउँपालिकामा स्थानीर् सरकारका तीन ओटै अंगहरु कार्यपालिका, व्र्वस्थाहपका र 
वर्ार्पालिकाकोरुपमा क्रमशः गाउँ कार्यपालिका, गाउँरसभा र वर्ाहर्क सलमलत हक्रर्ाशीि अवस्थामा 
छन ् । गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माविी र कार्यहवभाजन लनर्माविी अनसुार 
कार्यहवभाजन र कार्यसम्पादन भैरहेको छ । गाउँ कार्यपालिकालभत्र हवषर्गत क्षेत्रको कार्यका िालग 
कार्यपालिका सदस्र्हरुिाई कार्यको क्षेत्रालिकार समेत तोकी न्जम्मेवारी ददइएको छ । सबै वडा 
कार्ायिर्हरु तोहकएको केवरमा संचािन भइरहेका छन।् हवषर्गत शाखाहरु क्रमशः स्थापना भई 
अहहिे नपेाि सरकारिे स्वीकृत गरेको संगठनात्मक स्वरुप बमोन्जम जनशन्क्तको प्रबवि भैरहेको 
छ ।दैलनक सेवा प्रवाहिाई शीघ्र, सहज र सिुभ बनाउने प्रर्ास गररएको छ। हवकासका 
आर्ोजनाहरु जनतािे मागेका र शीघ्र िाभ ददन ेखािका र्ोजना तथा कार्यक्रमिाई छनोट गररएको 
छ। अनगुमन कार्यिाई तीब्र पाररएको छ। साहवकमा असार महहनामा अन्वतम भकु्तानीका िालग 
अत्र्लिक चाप हनुे अवस्थािाई कम गनय भरपरु प्रर्ास गररएको छ। 

८. नेपािी जनताको बलिदानपरु्य संघषयबाट संहविान सभािे बनाएको संहविानिे व्र्बस्था गरेका 
मौलिक हकहरु कार्ायववर्नका िालग स्थालनर् तहबाट गनुयपने काननुी तथा लनलतगत व्र्वस्था गररने 
छ । नेपािको संहविान र सोहह संहविान अनसुार बनेका काननुी व्र्वस्थाहरुमा स्थालनर् तहिाई 
प्राप्त अलिकारहरुको कार्ायववर्न गरर गाउँपालिकाको सस्थागत क्षमता हवकास गनय कानून लनमायर्को 
कार्यिाई लतव्रता ददइने छ । संहविानको ममय हवपररत नहनुेगरर गाउँपालिकाको आवश्र्कता र 
र्हाँको पररवेश अनसुार कानूनहरुको लनमायर् तथा पररमाजयन गररनेछ । 

9. हाम्रो गाउँपालिका भौगोलिक तथा जैहवक हवहवितार्कु्त छ । र्स गाउँपालिका लभत्र केही 
समदुार्हरु बीच सामान्जक–साँस्कृलतक हवभेद तथा आलथयक पछौटेपन, चरम गरीबी, बाि हववाह, 

बहहुववाह, बेरोजगारी, कुपोषर्, अन्शक्षा जस्ता सामान्जक समस्र्ाहरु रहेका छन ्। र्स प्रकारका 
हवहविता र समस्र्ाहरुको वीच सामान्जक–साँस्कृलतक सदभाव र सहहष्र्तुाको माध्र्ामबाट 
समतामिुक र वर्ार्मा आिाररत समनु्नत समाज लनमायर् गनुय हाम्रो मूि ध्रे्र् हो ।  

10. ददगो आलथयक वहृद्ध हालसि गरी आलथयक हवकास र समहृद्धको चाहनािाई साथयक तलु्र्ाउन 
सहभालगतामूिक र्ोजना तजुयमा प्रहक्रर्ा एवम ्ददगो हवकासको िक्ष्र् अनसुार वडा, टोि वस्तीबाट 
प्राथलमकताका साथ छनोट भएका तथा गाउँपालिकािे समेत उच्च प्राथलमकताका साथ कार्ायववर्न 
गनय खोजेका न्शक्षा, स्वास््र्, कृहष, ग्रालमर् सडक, ऊजाय, िघ ुतथा साना जिहवद्यतु, सूचना तथा संचार 
प्रहवलि, सहकारी, उद्योग तथा वान्र्ज्र्, वन तथा वातावरर्, संस्थागत हवकास तथा सेवा प्रवाहसँग 
सम्बन्वित आर्ोजनाहरुको प्रलतफि सलुनन्ित हनु े गरी कार्ायववर्न क्षमता बढाउनकुा साथै 
प्रभावकारी र जवाफदेही अनगुमनको व्र्वस्था गररनेछ । 

१1. नेपािको संहविानिे नेपािी जनताको सावयभौलमकता र नागररक सवोच्चतािाई संवैिालनक, 

कानूनी र व्र्वहाररक रुपमा स्थाहपत गररसकेको छ । संहविान प्रदत्त अवसर, राज्र्बाट गररने  
सेवा सहुविा, समग्र सरुक्षा र सम्मान सबै जनतािे सहज, अनकूुि र वास्तहवक अथयमा अनभुलूत हनुे 
हकलसमिे प्राप्त गनय सकुन भनेर नै राज्र् पनुयसंरचना गररएको हो । राज्र् पनुयसंरचनाको मूि उदे्दश्र् 
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जनताको घरदैिोमा सशुासन सहहतको  भएकोिे त्र्सिाई व्र्वहाररक रुपमै कार्ायववर्न गराउन 
एवम जनतािाई राज्र् भएको अनभुलूत ददिाउन “समदुार्, संगठन र कमयचारी सविीकरर्” मा जोड 
ददईनेछ । 

१2. समदृ्ध गाउँपालिका लनमायर्को िालग सावयजलनक, लनजी र सहकारी क्षेत्रको भलूमकािाई 
प्रभावकारी बनाईनेछ । राजश्व र कर प्रशासन सम्बन्वि नीलतको लनमायर् गरी पहहचान भएका 
राजश्वका श्रोत, दार्रा र दर अनसुार प्रगलतशीि एवम ्समतामूिक कर लसद्धावत अनसुार राजश्व 
प्राप्त गनय प्रभावकारी संस्थागत र कानूनी व्र्वस्था गररनेछ । आवतररक आम्दानीिाई बढाउँदै 
आत्मलनभयर र आफैमा सक्षम गाउँपालिका लनमायर्को िालग संभव भएसम्मका सम्पूर्य उपार्हरु 
अविम्बन गररनेछ । कर नलतने, कर छलि एवम ्चहुावट गने, संकलित राजश्व दरुुपर्ोग गने 
व्र्न्क्त एवम ्लनकार्को पहहचान गरी दन्डडत गररनेछ । 

१३ मिुकुको कूि ग्राहस्थ उत्पादनमा कररब ३३ प्रलतशत र्ोगदान गने र कररब ७० प्रलतशत  
नेपािीको प्रमखु पेशाको रुपमा रहेको कृहषको व्र्ावसाहर्करर्, हवहवलिकरर् र आिलुनकीकरर् 
हवना अथयतवत्रमा गरु्ात्म सिुार हनु सकेन । कृहष प्रर्ािीिाई वैज्ञालनक, व्र्ावसाहर्क र वातावरर् 
तथा जिबार् ुपररबतयन अनकुुि बनाउदै आलथयक वहृद्धको ददगो आिार तर्ार गररने छ । 

१४. हवलभन्न फिफुि तथा तरकारी कृहष पकेट क्षते्रको  लनिायरर् तथा पहहचान गरर कृषी औजर 
तथा हवरुवाहरुमा अनदुानको ब्र्वस्थ गररनेछ । एक घर एक करेसा वारीको अविारर्िाइ 
अविम्बन गरी कृहषय उत्पाददत बस्त ुलनर्ायत कृषयकिाइ मि तथा हवउ हवजनमा अनदुानको ब्र्वस्था 
गररनेछ । मास,ु अडडा, र दिुमा आत्म लनभयर हनुेगरर बाख्रापािन, कुखरुापािन, माछापािन, 
माहरुीपािन, भैसीपािन, फिफुि तथा तरकारी एवम अन्नबालिमा आत्मलनभयर हनुे गरर स्र्ाउ, 
सवुतिा, कागलत, ओखर, हकलब, तरकारी, मकै,आि ुसम्बन्वि अनदुान रकम उपिब्ि गराइने छ 
। 

1५. परम्परागत कृषी प्रर्ालििाइ आिलुनहककरर् गनयको िागी  प्रहवलिमैत्री कृहषय प्रर्ालिमा जोड 
ददइनेछ। वेमौसमे तरकारी तथा फिफुि खेलत गने हकसानको िागी आवश्र्क अनदुान तथा 
प्रोत्साहनको ब्र्वस्था गररने छ । लसचाँइको क्षेत्र भवदा बाहहर रहेको कृषयकहरुको िागी थोपा 
लसचाँई तथा टनेि खेलतमा हवशेष जोड ददइने छ । 

16. गाउँपालिका लभत्रका बाँझो तथा हवलभन्न ऐिालन जग्गािाइ उपर्ोग गरर र्वुा रोजगारी को 
लसजयना गररने छ । ब्र्वसाहर्क रुपमा टकी जातको ओखर खेलतमा हवशेष अनदुानको ब्र्वस्था 
गररने छ ।  
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17. प्रदेश तथा संघीर् सरकार संगको साझेदारीमा गाउँपालिकाका हवलभन्न स्थानमा कृहषमा 
आिाररत उद्योग स्थापना र उद्योग स्थापना गनय इच्छुक समहु वा सहकारीिाई िागतको आिारमा 
अनदुान उपिब्ि गराइने छ । 

18. गाउँपालिकामा एक बाख्रा स्रोत केवरको स्थापना गररने छ । उत्पादन गने काम कृषकको 
र कृषकिे गरेको उपज संकिन सञ्चािन र लबक्री हवतरर् गने काम सहकारीको मावर्ता अनसुार 
गाउँपालिका केवरमा एक हवक्री सहकारीको स्थापना गरर कार्ायववर्न गररने छ ।   

19. गाउँपालिकािाई तरकारी, फिफूिमा आत्म लनभयर बनाउने लनलत लनमायर् गररने छ र 
गाउँपालिका लभत्र आर्ात हनुे रसार्लनक एबम हवषादद रू्क्त तरकारी एबम फिफूििाई पूर्य 
प्रलतबवि िगाइने छ । पकेट क्षेत्रको रुपमा हवकास भएका स्थानका कृषक समहु वा सहकारीिाई 
हवरुवाको हेरचाह एवम जैहवक हवषादद र प्राङ्गाररक मिखादमा सहर्ोग पगु्ने गरर  अनदुान उपिब्ि 
गराइने छ । संन्घर् सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा जग्गा सिुार अलभर्ान सञ्चािन गनय 
आबश्र्क उपकरर् खररद एवम कृहषको र्ान्वत्रकरर्को िालग आवश्र्क औजार खररद गनय 
हकसानहरुिाई साझेदारी अनदुानको व्र्वस्था गररने छ । उत्कृष्ट कार्य गने कृहष फमय वा 
हकसानिाई परुस्कृत गररनछे ।  

20. गंगादेव गाउँपालिका वडा नं. ३ मा सञ्चािन भएको स्माटय कृहष गाउँकार्यक्रमिाई 
गाउँपालिकाबाट समेत थप हवस्तार गरर अवर् वडाहरुमा पलन स्माटय कृहष गाउँको अविारर्ािाई 
अगालड बढाइने छ ।  

21. कृषकहरुको समस्र्ा समािानको िालग आवश्र्क उपकरर्, हवषादद तथा हवउलबजन सहहत 
पकेट क्षेत्र िन्क्षत गरर कार्यक्रम लनमायर् गररने छ । र्स आलथयक वषयमा रार्ो, मूिा, बवदा, 
काउिी, आि,ु स्र्ाउ, ओखर, हकहव तथा अलमिो जात फिफूि आदद जातका हवउ तथा हवरुवाहरु 
हवतरर् गने कार्यिाई लनरवतरता ददइने छ । गाउँपालिका लभत्रका हवलभन्न कृहषय प्रर्ालिका नमनुा 
कृहषय फारमिाइ अनदुानको ब्र्वस्था गररने छ ।  

२2. र्स गाउँपालिकाका मखु्र् बजारहरुमा आिलुनक पश ुबिशािाको स्थापना र सञ्चािन गररन े
छ । गंगादेव गाउँपालिका वडा नं. ३ मा कृहषमेिा आर्ोजना गरर कृहषजवर् उत्पादनको प्रचारप्रसार 
गररने छ ।  

२3. कृहष क्षते्रिाई उत्पादन र न्जहवकोपाजयन मनु्ख बनाउन सम्भाव्र्ताको अध्र्र्नगरर जिबार् ृ

माटो र भगुोिको अनसुार पकेट क्षेत्र लनमायर् गरर एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमिाई अगालड 
बढाइने छ । गाउँपालिका लभत्र खेलत र्ोग्ग जलमनको पहहचान तथा माटो पररक्षर्को ब्र्ावस्था 
गररने छ । 

२4. र्स आलथयक वषयमा संघ तथा प्रदेश संगको सहकार्यमा गाउँपालिकाको पूर्य स्वालमत्व रहने 
गरर कृहषमा आिाररत उद्योग स्थापना गररनेछ ।  
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25. गाउँपालिका हवलभन्नका स्थानमा ररचाजय पोखरीको ब्र्स्था गररने छ। गाउँपालिका लभत्रका 
कृषी फामय तथा समहुिाइ लसचाँइ पोखरीमा अनिुदान ददइने छ । 

२6. उद्योगहरुको स्थापनाको िालग आवश्र्क पने उजाय व्र्वस्थाको िालग आवश्र्क पहि गररने 
छ ।  

२7. स्थालनर् स्रोत सािन र कच्चा पदाथयमा आिाररत तत्काि रोजगारी लसजयना गने उद्योगिाई 
प्रोत्साहन गने ।  

28. गाउँपालिका लभत्रका सम्परु्य पश ुफामय तथा पशपुािन गने कृषकहरुको िागी पश ुहवमा को 
अविारर्िाइ अन्घ वढाइने छ । पश ुस्वास््र् न्शहवरिाइ लनरवतरता ददइने छ । 

29. गाउँपालिका लभत्रका सम्परु्य वडाहरुमा एक वडा एक कृहषय र एक वडा एक पश ुप्राहवलिकको 
ब्र्वस्था गररने छ । पशपुािन क्षेत्रमा पशपुािन पकेट क्षेत्रको पहहचान गरी पकेट क्षेत्रको 
ब्र्ावस्था गररने छ ।  

30. कृहषय फमय तथा हकसानको िागी अनदुानको ब्र्वस्था गररने छ । िोकि कुखरुा पािन गने 
कृषयकको िागी अनदुानको ब्र्वस्था गररने छ । 

31. बजार अनगुमनिाई लनर्लमत र प्रभावकारी बनाइने छ । साथै बजार क्षेत्रका हवकृलत र 
मनोमानीिाई अवत्र् गनय स्थालनर् प्रशासन संग समववर् गरर आवश्र्क कदम चालिने छ ।  

32. पर्यटन क्षेत्रिाई राहिर् अथयतवत्र एवम र्स गाउँपालिकाको अथयतवत्रकको प्रमखु आिारमा 
हवकास गनय प्राकृलतक, ऐलतहालसक, िालमयक, पर्यटन प्रवियनकोिालग सषु्म ढंगबाट अध्र्र्न गने तथा 
सो को िालग आवश्र्क पूवायिार हवकासमा जोड ददइने छ । र्स आलथयक वषयलभत्र पर्यटन गरुुर्ोजना 
तर्ार गरर िागू गररने छ । हवलभन्न पर्यटहकर् क्षेत्रको पहहचान गरर पर्यटन प्रवियनको र्ोजना 
अगालड बढाइने छ । सहुकदह मन्वदर, बाह्रजथाक, हवजर्िूरी, न्जिािूरी, डिलसंहे, गरुरल्िा मागय 
र टे्रवच आदद ठाउँहरुमा पर्यटन सम्बन्वि संरचनाहरु तर्ार गरर पर्यटकहरुिाई आकहषयत गनय 
र्ोजना बनाइने छ ।  

33. पर्यटहकर् स्थिहरुको अध्र्र्न पहहचान र प्रचार प्रसारको िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने 
छ । पर्यटन पवुायिार लनमायर्, प्रचार प्रसार र पर्यटक अनकुुि सेवा सहुविा हवकासमा जोड ददइने 
छ । 

34. गंगादेव गाउँपालिकामा रहेको गररहव वर्लुनकरर् गनय प्रदेश सरकार एवम संन्घर् सरकार 
संगको सहकार्यमा गररहव हवरुद्ध साझा अलभर्ान हवलभन्न कार्यक्रम अगालड बढाइने छ ।  

35. सम्वदृ्ध गाउँपालिकाका िालग सहकारर अलभर्ान अवतगयत सहकाररिाई सम्वदृ्ध गाउँपालिका 
र समाजबाद लनमायर्को प्रमखु आिार स्तम्भको रुपमा हवकास गनय समाजबादको अभ्र्ास गने 
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गाउँको रुपमा प्रत्रे्क वडािाई केन्वरत गरर सबै गाउँबालसको सहकारर संस्थामा शेर्र कार्म गरर 
हवषर् क्षेत्रगत सहकारर संस्थको स्थापना गरर संचािन गररने छ । संन्घर् सरकार एवम प्रदेश 
सरकारको गाउँ गाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारीको नारािाई साथयक तलु्र्ाउन सहकारी माफय त 
कृषीजवर् उद्योगको स्थापना गरर रोजगारी लसजयना गररने छ ।  

३6. र्वुा र्वुती बेरोजगाररिाई सम्बोिन गनय र्वुा िन्क्षत कार्यक्रम संचालित गररने छ । दलित, 
महहिा, द्ववदहपलडत, सहहद पररवार, घाइते, हवपन्न तथा लसमावतकृत समदुार्को आत्मलनभयताको िालग 
िन्क्षत वर्र्गय हवशेष कार्यक्रम संचािन गररने छ ।  

३7. हवद्यािर्का भौलतक संरचना सिुार गरर वर्नुतम भौलतक पूवायिारको व्र्वस्थाको िालग एक 
अनगुमन टोिी गठन गरर र्थाथय अवस्था संकिन गररने छ । हवद्यािर्को भौलतक संरचना 
सिुारका िालग संन्घर् सरकार तथा प्रदेश सरकार संग समववर् गररने छ । हवद्यालथय अनपुातमा 
न्शक्षक व्र्वस्थापन एवम भौलतक संरचनाको लनमायर् जस्ता कार्यिाई प्रभावकारर बनाइने छ । 
हवषर्गत हवज्ञ एवम सकारात्मक सोच भएका व्र्न्क्तिाई न्शक्षा क्षेत्रमा स्वागत गररने छ ।  

३8. हवपन्न वगयका जेहेवदार बािबालिकाहरुिाई छात्रवनृ्त्तको व्र्वस्था गररनेछ । भनाय अलभर्ानिाई 
प्रभावकारी तलु्र्ाई सामूदाहर्क हवद्यािर्हरुमा बािबालिका एवम ्अलभभावकहरुिाई आकहषयत गनय 
गरु्स्तररर् पठनपाठनका अलतररक्त र्स आलथयक वषयमा हवषशे आकषयर्का कार्यक्रमहरु संचािन 
गररने छ । हवद्यािर् सिुारकोिालग व्र्ापक सूचना प्रहवलिको प्रर्ोग गररने छ । हवद्यािर्को 
प्रशासलनक सिुार तथा लनर्मनको िालग ई-गभरनवेसको अविारर्ा ल्र्ाईने छ ।  

३9. गाउँपालिका लभत्रका वािहवकास न्शक्षकको िागी तालिमको ब्र्स्था गररने छ । 
वािबालिकािाइ हवद्यािर् पठाउ अलभर्ान िाइ प्राथलमहककरर् गररने छ । गाउँपालिका वाट 
हवलिन्न हवषर्गत न्शक्षकको िागी तालिमको ब्र्वस्था गररने छ ।  

40. हवद्यािर्मा प्रर्ोगात्मक न्शक्षर्िाइ जोड ददनकोिागी गाउँपालिकाबाट उन्चत स्रोत सािनको 
ब्र्वस्था गररने छ । गाउँपालिका लभत्रका सबै मा हव हवद्यािर्मा प्रहवलि मैलत्र न्शक्षर्को िागी 
ICT कक्षाको ब्र्ावस्थापन गरी स्माटय िलनयङको िागी आवस्र्क स्रोत सािनको ब्र्वस्था गररने छ 
। 

41. प्रत्रे्क हवद्यािर्मा हवद्यािर् घेरवारिाइ प्राथलमकता ददइने छ । हवद्यािर्िाई गाउँपालिका 
वाट लनर्लमत अनगुमनको ब्र्वस्था गररने छ । 

42. उत्कृष्ट नलतजा हालसि गनय सफि हवद्यािर्, उक्त हवद्यािर्मा कार्यरत उत्कृष्ट न्शक्षक एवम 
हवद्यालथयिाई परुस्कारको व्र्वस्था गररने छ । वाहषयक शैन्क्षक क्र्ािेवडर लनमायर् गरर शैन्क्षक 
गलतहवलिहरु संचािन गने लनलत िाई िाग ुगररने छ ।  
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43. र्स गाउँपालिकामा रहेका हवशेष क्षमता भएका बािबालिकाहरुका िालग हवशेष न्शक्षा 
संचािनको िालग लनलत बनाइने छ ।  

44. गाउँपालिका लभत्र ससलु्क कम््र्टुर न्शक्षर् केवरको ब्र्वस्था गररने छ । सबै मा हव 
हवद्यािर्मा प्राहवलिक िारको कक्षा संचािनमा जोड ददइने छ । वािहवकास तथा सबै तहको 
िागी मनोरञ्जन सहहतको कक्षा संचािनमा जोड ददइने छ । 

45. गाउँपालिका लभत्रका सबै मा हव हवद्यािर्मा हकशोर हकशोरीको स्वास्थिाइ ध्र्ानमा राखी 
एक हवद्यािर् एक स्टाफ नसयको ब्र्वस्था गररने छ । सम्परु्य हवद्यािर्मा वािवालिकािाइ 
लनर्लमलत स्वास््र् जाचको ब्र्वस्था गररने छ । 

४६. व्र्वसाहर्क एवम लसपमिुक तालिम केवर लनमायर् प्रदेश तथा संन्घर् सरकारको समेत 
सहकार्यमा अन्घ बढाइने छ । न्शक्षा र्वुा तथा खेिकुद शाखा अवतगयत व्र्वसाहर्क एवम 
लसपमिुक तालिम इकाई गठन गररने छ ।  

४७. प्रदेश सरकार एवम संन्घर् सरकारको सहर्ोगमा हवशेषज्ञ सेवा सहहतको १५ सैर्ा अस्पताि 
सञ्चािनको िालग पहि गररने छ ।  

४८. अलत हवपन्न समदुार्का नागररकहरुको स्वास््र् सेवा सलुनन्ितताको िालग स्वास््र् हवमा 
कार्यक्रमिाई प्रभावकारी बनाईने छ ।  

४9. र्स आलथयक वषयमा गाउँपालिकाको आफ्नै एम्बिेुवस बाट सहलुिएत दरमा सेवा प्रदान गररने 
छ । गाउँपालिकाको समदुाहर्क औषिी पसििाई थप ब्र्वन्स्थलत र प्रभाकारी बनाइने छ । 

५0.  गाउँपालिका लभत्रका हवलभन्न स्वास््र् चौहक, आिारभतु स्वास््र् चौहक तथा बलथयङ सेवटरको 
भौलतक पवुायिार हवकासमा लबशेष जोड ददइने छ ।  

५1. गाउँपलिकाका स्वरं्सेहवकाको िागी पाररश्रलमकको ब्र्वस्था गरी आवश्र्क तालिमको पलन 
ब्र्वस्था गररने छ ।   

५2. गाउँपालिकाको हवलभन्न स्थानामा खोप केवरको लनमायर् गरी व्र्वस्थापन गररनेछ । 
गाउँपालिकाको हवलभन्न स्थानमा आवश्र्क्ताको पहहचान गरी वलथयङ सेवटरको लनमायर्  गररनेछ । 

५3. गाउँपालिका अवतगयत न्जनावाङ स्वास््र् चौकीमा लभलडर्ो एक्स-रे सेवा संचािनको िालग 
पहि गररनेछ । गाउँपालिकाका सम्परु्य स्वास््र् संस्था लनर्लमत अनगुमन गरी स्वास््र् चौकी र 
स्वास््र्कमीहरुिाई प्रोत्सहानको व्र्वस्था गररनेछ ।  

५4. गाउँपालिका लभत्रका ददघयरोगीहरु पहहचान गरी आवश्र्क राहत हवतरर्मा जोड ददइनेछ । 
गाउँपालिका लभत्र मातनृ्शश ुमतृ्र्दुर घटाउन आवश्र्क जनचेतनामिुक कार्यक्रम संचािन गरी 
गाउँपालिकाका हवलभन्न स्वास््र् संस्था तथा वलथयङ सेवटरमा प्रर्ाप्त पवुायिारको व्र्वस्था गररनेछ ।  
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५5. गाउँपालिका लभत्रका स्वास््र्कमीहरुको िालग जोन्खम भत्ता तथा लनःशलु्क हवमाको व्र्वस्था 
गररनेछ । गाउँपालिकाका कमयचारी तथा जनप्रलतलनिीहरुको िालग आिारभतू स्वास््र् तालिमको 
व्र्वस्था गरी पालिका लभत्रका  कमयचारी तथा जनप्रलतलनिीहरुको िालग लनर्लमत चेकजाँचको 
व्र्वस्था गररनेछ ।  

५6. गाउपालिका लभत्रका जेष्ठ नागररक तथा अशक्त व्र्वक्तीहरुको िालग घरदैिो कार्यक्रम गरी 
लनर्लमत स्वास््र् चेकजाँचिाई लनर्लमतता ददइनेछ । गाउँपालिका लभत्र आवश्र्क्तािाई पहहचान 
गरी लनःशलु्क आखँा तथा स्वास््र् न्शहवर संचािन गररनेछ ।  

५7. कोलभड-१९ रोग हवरुद्ध रोकथाम गनय स्पेशि क्वारेवटाइन, भरर्पोषर् र अलनवार्य आर.लड.टी 
र पी.सी.आर. चेकजाँचको व्र्वस्था गररनेछ ।  

५8. प्रत्रे्क स्वास््र् संस्थामा सरुन्क्षत गभयपतन व्र्वस्थाको िालग पहि गररनेछ ।   

५९. ददगो हवकासका १७ िक्ष्र्हरु मध्रे्को सफापानी र पूर्य सरसफाई सम्बन्वि िक्ष तोहकएको 
अवलि लभत्र प्राप्त गनय वातावरर् मैत्री घरका दश वटा सचुकहरुको कार्ायववर्न गनय, पूर्य सरसफाई 
तथा पूर्य सरसफाई उवमखु वडा घोषर्ा, एक घर एक िारा सिुाररएको चिुो जस्ता कार्यक्रमिाई 
अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन गररने छ । पूर्य सरसफाई उवमखु वडा घोषर्ा भैसकेका वडा नं. २ 
र ३ िाई पूर्य सरसफाई र्कु्त वडा तथा बाँहक वडाहरुिाई पूर्य सरसफाई उवमखु वडा घोषर्ाको 
िालग कार्यक्रम तर् गररने छ ।  

६०. जिािार संरक्षर्को िालग आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइने छ । सबै वडाहरुमा लसजन अनसुार 
वकृ्षारोपन गने, सरसफाई अलभर्ानिाई अलनवार्य रुपमा िाग ुगने सरसफाई सम्बन्वि सचुकहरु 
लनिायरर् गरर नमनुा वडा लनमायर्को अलभर्ान थािनी गररने छ ।  

६१. हवद्यािर्, सावयजलनक स्थि एवम सरकारी कार्ायिर्हरुमा अपांगमैत्री, बािमैत्री सावयजलनक 
सौचािर् लनमायर्मा ध्र्ान ददइने छ ।  

६२. गाउँपालिका लभत्र मौलिक संस्कृलतको रुपमा रहेका लबलभन्न नाच, बाजागाजा, मठ मन्वदर, 
किा साहहत्र् जस्ता क्षेत्रको संरक्षन तथा हवकास गररने छ । गाउँपालिका लभत्र मौलिक संस्कृलत 
र किा साहहत्र्को हवकास गनय प्रचार प्रसार कार्यिाई तीव्रता ददइने छ । 

६३. गाउँपालिका लभत्रका पर्यटहकर् स्थििाई पहहचान गरी पर्यटहकर् स्थानमा भौलतक पवुायमिारको 
लनमायर् गररनेछ । गाउँपालिकामा होमस्टेको िालग पहि गररनेछ ।  

६4 .स्वास््र्का िालग खेिकुद रािको िालग खेिकुिद भने्न राहिर् नारािाई साथयक तलु्र्ाउने छ 
। गाउँपालिका स्तररर् अध्र्क्ष कप कार्यक्रमिाई लनरवतरता ददइने छ । गाउँपालिकाको खेिकुद 
मैदानिाई सहुविा सम्पन्न खेिकुद मैदान लनमायर्को िालग प्रदेश तथा केवर सरकार समक्ष आवश्र्क 
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पहि गरी गाउँपालिकाबाट थप व्र्वन्स्थत गररनेछ । िगानीमा र्सै आलथयक वषयमा सम्पन्न गररने 
छ । खेिकुद क्षेत्रको हवकासको िालग व्र्वन्स्थत लनलत बनाइने छ । 

६5. खेिकुद सम्बविी ऐन, बनाई गाउँपालिका तथा वडास्तरका हवलभन्न खेिका खेिाडीहरुको 
वलगयकरर् गरी आवश्र्क प्रन्शक्षर्को व्र्वस्था गरररनेछ । प्रत्रे्क वडा तथा हवद्यािर्स्तरमा खेि 
प्रन्शक्षकको व्र्वस्था गररनेछ । 

६6. गाउँपालिकामा खेिकुद प्रन्शक्षर् केवरको स्थापना गररनेछ । एक वडा एक खेि मैदानको 
व्र्वस्था गरी आवश्र्क सामाग्रीको उपिब्िता गराउन पहि गररनेछ । खेिालडहरुिाई 
प्रोत्सहानको व्र्वस्था गररनेछ ।  

६७. र्वुा शन्क्तिाई उद्यमन्शिता स्वरोजगार र आर्आजयनमा केन्वरत गनय तत्काि गत आलथयक 
वषय जस्तै लसपमिुक एवम व्र्वसाहर्क तालिम ददइने छ ।  

६८. वैदेन्शक रोजगारबाट फहकय आएका र्वुाहरुिाई व्र्वसाहर्क लनरवतरताको िालग ऋर्को 
व्र्वस्था गनय संन्घर् सरकार संग समववर् गररने छ । 

६९. िैलगंक समानता, महहिा सशन्क्तकरर्, िैलगंक मिुप्रवाहहकरर् र महहिा सहभालगता बहृद्ध 
गररने छ । िघउुद्यम तथा लसप हवकास सम्बन्वि कार्यक्रमहरुमा िन्क्षत वगय, क्षेत्र , समदुार्को 
सहभालगतािाई पहहिो प्राथलमकतामा रान्खने छ । जनुसकैु हकलसमका महहिा हहंसा हवरुद्ध कठोर 
कदम चालिने छ । महहिा हहंसाको प्रमखु कारर्को रुपमा रहेको अन्शक्षा, अभाव, अविहवश्वास 
र पछ्यौटेपन हटाउन हवशेष अलभर्ानात्मक कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । सामान्जक मलु्र्, 
मावर्ताको संरक्षर् एवम सम्बियन गररने छ । बािहववाह गने तथा गराउने दबैुिाई काननुको 
कठघरामा उभ्र्ाइने छ । बािहववाह, बहहुववाह, दाइजो प्रथा, बोक्सीको आरोप, छुवाछुत एवम 
अवर् सामान्जक कुररती अवत्र् गनय हवशेष सचेतनामिुक कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

७०. िन्क्षत वगय क्षेत्र एवम समदुार् केन्वरत व्र्वसाहर्क एवम लसपमिुक तालिमहरु संचािन गरर 
त्र्स्ता वगयको शसन्क्तकरर् गने लनलत अविम्वन गररने छ । 

७१.  राज्र् व्र्वस्था पररवतयनको िालग भएका र्दु्ध र आवदोिनका सहहद पररवार तथा घाइते 
र्ोद्धाहरुको सम्मान, संरक्षर् र आलथयक मिुप्रवाहहकरर् समाहहत गररने लनती िाग ुगररने छ ।  

७२. टुहरुा, अनाथ एवम संरक्षर् हवहहन बािबालिकािाई वैकल्पीक संरक्षर्का िालग उन्चत 
व्र्वस्थापनमा पहि गररने छ । अनाथ तथा जोन्खमर्कु्त बािबालिकाका िालग सामान्जक सरुक्षा 
कार्यक्रम संचािन गररने छ । आपतकालिन बािसंरक्षर् कोष स्थापना गररने छ ।  

७३. ज्रे्ष्ठ नागररकिाई सम्मान पवुयक वातावरर्मा न्जउने अवस्था सनुन्ित गररने छ । साथै जेष्ठ 
नागररकिाई संरक्षर् नगने, दरुव्र्ावहार गने व्र्न्क्त वा सवतानिाई काननु अनसुार दन्डडत गने 
नीतीको अविम्बन गररने छ ।  
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७४. अपांगता भएका व्र्न्क्तिाई लसपमिुक एवम व्र्वसाहर्क तालिम प्रदान गरर रोजगारमा जोड 
ददइनेछ ।  

७५.गाउँसडक गरुुर्ोजना लनमायर् गरर िाग ुगररने छ । गरुुर्ोजना भवदा बाहहर र बातावरर्ीर् 
प्रभाव मलु्र्ाङ्कन नगराइ जथाभाहव सडक बनाउने कार्यिाई परु्यरुपमा बवद गररने छ । सञ्चािनरत 
सडकिाई ददगो रुपमा संचािन हनुे हकलसमिे स्तरोन्नलत गरर बाहै्र महहना सचुारु हनुे व्र्वस्था 
गररने छ ।र्सको िालग संन्घर् सरकार र प्रदेश सरकार संगको समववर्मा अगालड बहढने छ ।  

७६. संन्घर् सरकार एवम प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा सडक स्तरोन्नलतको िालग समपरुक 
बजेटको व्र्वस्था गररने छ । 

७७. आवश्र्क्ताका आिारमा पक्की पिुको लनमायर् गररनेछ । पालिका लभत्रका झोिङु्गे पिुहरुिाई 
ममयत गररनेछ ।  

७८. गाउँपालिका जोड्न ेसडकिाई कािोपते्र गनय प्रदेश तथा संन्घर् सरकारिाई पहि गररनेछ 
।  

७९. कृहषको प्रमखु आिार लसंचाई भएकोिे लसंचाई आर्ोजन संचािनका िालग जनसंख्र्ा र 
भौगोलिक अवस्था तथा आवश्र्कताको आिारमा लसचाँइकािागी आवश्र्क पहि गररने छ । 

 ८०. र्स गाउँपालिका लभत्र संचािनमा रहेका िघ ु जिहवद्यतुहरुको क्षमता वहृद्धको िालग 
संम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररन ेछ ।  

८१. नहवकरर्ीर् उजाय हवशेष जोड ददइनेछ । सबै सरकारी तथा हवद्यािर्मा उजायको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

८२. उजाय हवकासको िलग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, सवेक्षर्, लडजाइन, अववेशन, उत्खनन र अनसुविान 
तथा प्राहवलिक परामशयका िालग बजेट व्र्वस्था गरेको छु ।  

८३. र्स गाउँपालिकाको सबै ठाउँमा केन्वरर् हवद्यतु हवस्तारको िालग प्रदेश सरकार र संन्घर् 
सरकार संगको समववर्मा अगालड बहढने छ ।  

८४. वातावरर्िाई ददगो हवकासको आिारको रुपमा हवकास गररने छ । वन क्षेत्र हवकास र 
हवस्तारको िालग वैज्ञालनक वन व्र्वस्था कार्यिाई अगालड बढाइने छ । सामदुाहर्क वन हवकास  
कार्यक्रम, नाङ्गा डाडाहरुमा वकृ्षारोपन कार्यक्रम, डािेघाँस रो्ने कार्यिाई अलभर्ानको रुपमा 
संचािन गररने छ ।  

८५. र्स गाउँपालिका लभत्र महुानहरुको संरक्षर्को िालग प्रत्रे्क वडामा महुान संरक्षर्को अलभर्ान 
संचािन गररने छ । महुानको वररपरर रुखरो्ने कार्यिाई कडाइका साथ िाग ु गररने छ । 
महत्वपरु्य खोिा, पोखरी आदद क्षेत्रको पहहचान गरर संरक्षर्मा हवशेष जोड ददइने छ ।  
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८६. वातावरर् संरक्षर्मा जोड ददइ जिबार् ुपररवतयनका असर र प्रभािाई वर्लुनकरर् गनय जिबार् ु
पररवतयर्का कारक तत्वहरुको पहहचान गरर लत तत्वहरुको िालग आवश्र्क कार्यक्रमहरु तजुयमा 
गरर संचािनमा ल्र्ाइने छ । जिबार् ुपररवतयन सम्बविमा जिबार् ुपररवतयन अनकुुि इकाई गठन 
गरर प्रारम्भ गररने छ । 

८७. सचुना तथा संचार क्षेत्रमा पछालड परेको र्स गाउँपाहकािाई सचुना तथा संचार प्रहवलि संग 
आवद्ध गनय हवशेष पहि गररने छ । गाउँपालिका आम नागररकहरुिाई इवटरनेट सेवाको पहचुमा 
ल्र्ाउन पहि गररनेछ ।    

८८. गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र भइरहेका हवलभन्न गलतहवलिहरु आम जनतािाई जानकारी गराउन कुनै 
संचार माध्र्म संग सम्झौता गरर गंगादेव गाउँपालिका गलतहवलि कार्यक्रम संचािन गररने छ ।  

८९. गाउँपालिकाका आम जनतािाई सावयजलनक सचुना प्रवाहको िालग गाउँपालिकामा सचुना 
प्रहवलि केवरको स्थापना गररने छ । र्स गाउँपालिकाका कमयचारी तथा जनप्रलतलनिी र आिारभतु 
तथा माध्र्ालमक हवद्यािर्का कम््र्टुर न्शक्षकहरुका िालग सचुना प्रहवलि सम्बविी क्षमता अलभवहृद्ध 
तालिम संचािन गररने छ ।  

९०. गाउँपालिकाका सम्परु्य कार्यिाई सचुना तथा प्रहवलिमर् बनाउनको िालग कम््र्टुर सफ्टवेर 
प्रर्ािी माफय त लडन्जटाइज गररने छ । साथै सचुना तथा सेवाहरुिाई लडन्जटि नागररक बडापत्र 
र लडन्जटि नोहटस बोडय माफय त आम जनतािाई सूसनु्चत गररने छ । गाउँपालिकाको भौगोलिक 
तथा वस्तगुत र अवर् सम्परु्य हववरर्को िागी गाउँपालिकाको लडन्जटि प्रोफाइि लनमायर् गररने छ 
। 

९१. गाउँपालिकाका सम्परु्य वडा र शाखाहरुको कामकारबाहहिाई एहककृत गनयिाई िोकि 
सभयरको स्थापना गररने छ ।   

९२. गाउँपालिका तथा हवषर्गत शाखा कार्ायिर्हरुमा इवटरनेट, लडन्जटि हान्जरी, इवटरकम 
टेलिफोनको व्र्वस्था गररने छ ।  

९३.  सामान्जक सरुक्षाका िाभग्राहीको अलभिेख कम््र्टुरकृत गररनेछ।साथै गाउँपालिका लभत्रका 
सबै वडा कार्यिर्हरुका परुाना घटना दताय िाइ एम आइ एस प्रर्ािी माफय त लडन्जटइज गररने छ 
। 

९४. गाउँपालिका अवतगयतका हवलभन्न शाखा तथा वडाहरुमा आवश्र्क सफ्टवेर्र तथा लडन्जटि 
लडभाइसको व्र्वस्था गररनेछ ।  

९५. फोहोरिाई मोहोरमा रुपावतरर् गनय आवश्र्क लनलत लनमायर् गररने छ । र्स गाउँपालिकाको 
मूख्र् बजारहरुमा ढि व्र्वस्थापनको िालग थप पहि गररने छ । 



12 
 

९६. जिउत्पन्न प्रकोप लनर्वत्रर्को िालग जोन्खम र्कु्त स्थानहरुको पहहचान गरर तटबविका िालग 
तारजालिको व्र्वस्था गररने छ 

९७. सावयजलनक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, पेशागत अनसुासन प्रलत प्रलतवद्ध, पारदन्शय, भ्रष्टाचार 
मकु्त, प्रहवलिर्कु्त, जनउत्तरदाहर् र सहभालगतामिुक बनाउदै िलगने छ । भ्रष्टाचार गने र गराउन े
दबैुिाई दन्डडत गने लनलत अविम्बन गररने छ । गाउँपालिका तथा प्रत्रे्क वडामा सचुना तथा 
त्र्ाङ्क व्र्वस्थापनका िालग सचुना तथा अलभिेख व्र्वस्थापन केवरिाई व्र्वन्स्थत गररने छ ।  

९८. सावयजलनक सनुवुाई, सामान्जक पररक्षर्, सावयजलनक पररक्षर्, व्र्वस्थापन पररक्षर्, गनुासो 
व्र्वस्थापनमा उपर्कु्त हवलि लनमायर् गरर कार्यववर्नमा ल्र्ाइने छ । प्रत्रे्क चौमालसकमा सावयजलनक 
सनुवुाई गनुयपने प्राविानिाई कडाइका साथ िाग ुगररने छ ।  

९९. उत्कृष्ट काम गने जनप्रलतलि र कमयचाररिाई सम्मान तथा परुस्कृत गने व्र्वस्था गररने छ 
।  

१००.  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रकावर्ार्मा पहुँच नभएका पीलडत, असहार् तथा अशक्तहरुिाई लन:शलु्क 
कानूनी सेवा उपिब्ि गराईनेछ। 

१०१.  कानूनी साक्षरता कार्यक्रम तथा लनवायन्चत जनप्रलतलनिीहरुिाई अलतआवश्र्क कानूनी ज्ञान 
प्रदान गने व्र्वस्था गररनेछ। 

१०२.  हववाद समािान भई पररवारमा पनुःस्थायपना भएका व्र्न्क्तहरुको लनरवतर अनगुमन गररनेछ 
र पाररवारीक मेिलमिाप र सामान्जक सू-सम्बवििाई बढावा गररनेछ। 

१०३.  उपभोक्ता हहत संरक्षर्कािालग उपभोग्र् वस्तकुो गरु्स्तर, पररमार्, शदु्धता, उत्पादन लमलत 
र दताय नम्वर जस्ता कुराहरु उल्िेख भए नभएको बारेमासरोकारवािा संघ संस्थासँगको सहकार्यमा 
बजार अनगुमन गने नीलतिाई लनर्लमत गररनेछ। 

१०४.  सलुतयजवर् र मददराजवर् पदाथय लबक्री हवतरर्िाईलनर्मनगररनेछ।तोकेको समर् र स्थानबाट 
मात्र लबक्रीहवतरर् गनय पाउने व्र्वस्थािाई क्रमशः िागू गररनेछ।उक्त कार्यमा अगवुाई गरीसहर्ोग 
परु्ायउने टोिहवकास संस्था र वडाकार्ायिर्िाई नगद परुस्कार ददने नीलत लिईनेछ।  

१०५.  ्िाहष्टककोउत्पादन र प्रर्ोगिाई लनरुत्साहहत गररनेछ। 

१०६.  उत्पाददत शदु्ध दिु र स्वच्छ मास ुउपभोक्तामाझ परु्र्र्ायउन आवश्र्क पहि गररनेछ। 

१०७. गंगादेव गाउँपालिका वडा नं. ३ हहिेचौरमा स्थापना हनु गइरहेको कृषी अनसुविान केवरको 
िागी भौलतक पवुायिार लनमायर् गनय प्रदेश र संघ सरकार संग आवश्र्क पहि गररनेछ । 

१०८. गंगादेव गाउँपालिका भरी केवरीर् लबितु सेवा हवस्तार गनयको िागी र्स गाउँपालिकािे 
आवश्र्क पहि गने छ । 
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१०९. गंगादेव गाउँपलिका वडा नं ३ न्चस्र्ान केवरको िाई व्र्ापक गरी क्षेत्र क्षेत्र नं २ कै 
न्चस्र्ान केवरको रुपमा हवकास गरर कृषयकको उत्पादनिाई प्रोत्साहन गनयको िागी आवश्र्क पहि 
गररनेछ । 

११०. प्रदेश नं. 5 को एक घर एक िाराको अविारर्ािाई गाउँपालिकाबाट हवशेष जोड ददइनेछ 
। प्रदशे नं. 5 को खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) कार्यक्रमिाई गाउँपालिका स्तरबाट 
लनरवतरता ददई गा.पा. तथा वडास्तरमा खानेपानी प्रोफाइि लनमायर् गरी आवश्र्क्ताका आिारमा 
आम नागररकिाई खानेपानीको पहचुमा ल्र्ाइनेछ ।  

१११. गाउँपालिका लभत्रका सम्परु्य खानेपानी र्ोजनाहरुमा पानी पररक्षर्को व्र्वस्था गररनेछ । 
संघ सरकारको NWASH कार्यक्रमिाई गा.पा. स्तरमा प्राथलमकताका साथ कार्ायववर्न गररनेछ ।  

११२. गाउँपालिकाका मखु्र् वजारक्षेत्रिाई ध्र्ानमा राखी डम्पीङ साइटको व्र्वस्था गररनेछ । 

११३. गाउँपालिकाका कमयचारीको दक्षता बढाउनको िालग आवश्र्क्ताको आिारमा हवलभन्न तालिक 
तथा सेलमनारको व्र्वस्था गररनेछ । कमयचारीको कार्यहववरर्को प्रोत्सहानको व्र्वस्था गररनेछ । 

114. गंगादेव गाउँपालिका लभत्रका लसकमी, डकमी, आरनको पहहचान गरी सी.हट.इ.भी.टी. बाट 
तालिम ददई प्रमार् पत्र समेत ददने व्र्वस्था गररनेछ ।    

115. जनर्दु्धका घाइते तथा अपाङ्गहरुिाई आलथयक सहर्ोग गररनेछ ।  

गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हरु,                         

गंगादेव गाउँपालिकाको र्ो नीलत तथा कार्यक्रमिे हवकासका प्राथलमकता र बजेट तजुयमाका आिार 
तर् गरेको छ।र्ो नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमा गनय प्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग गनुय हनुे गंगादेव 
गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष तथा कार्यपालिकासदस्र्हरु, प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत िगार्त सम्पूर्य 
कमयचारीहरु, राजनीलतक दिक नेताहरु, हवलभन्न क्षेत्रका प्रलतहष्ठत व्र्न्क्तहरु, हवषर्गत हवज्ञहरु, 

नागररक समाजका हवलभन्न महानभुावहरु र संचारकमीहरुबाट प्राप्त सझुाव र सहर्ोगका िालग 
हृदर्देन्ख िवर्वाद ददन चाहवछु। र्सै गरी र्स नीलत तथा कार्यक्रमको कार्ायववर्न गनय पलन 
सबैको साथ सहर्ोग र हवश्वास प्राप्त हनुे अपेक्षा गदैमेरो सम्बोिन र्ही अवत गदयछु। 

िवर्वाद।                                                 

लमलतः २०७७ असार १० गते बिुबार। 
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