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सम्मार्थिन� गाउँसभाका सदस्र्यज्रू्यहरु,

 सवंि�धानतःनेपाल  सघं,  प्रदशे  र  स्थानीय  तह  गरिर  ३  तहको   सघंीय  लोकतावि��क  गणत��ात्मक  शासन
प्रणालीमा  प्र�ेश गरेसंगै हाल मलुकुमा स्थानीय तहमा दोस्रो काय&कालको विन�ा&चन सम्प�न भइसकेको छ र
सोको परिरणामस्�रुप आज म यस सम्माविनत गाउँसभा समक्ष ब�दीपरु गाउँपाविलकाको आगामी आविथ&क बर्ष&
२०७९/०८० को नीवित तथा काय&क्रम प्रस्ततु गन& गइरहकेो छु ।

 स्थानीय तहको विन�ा&चनमा भाग विलइ अमलु्य मतदान गनु&हुने  सम्पणू& ब�दीपरुबासी आमा,  ब�ुा,  दाज,ु  भाई,
विददी, बविहनी सबमैा हाविद&क आभार व्यक्त गदC  यस सम्माविनत गाउँसभाबाट ध�य�ाद विदन चाह�छु ।

 नेपालको राजनैवितक परिर�त&नका लाविग भएका स�ै प्रकारका जनआ�दोलन, सघंर्ष& र क्रावि�तका क्रममा सहादत
प्राप्त गनु&हुने सम्पणू& सविहदहरुप्रवित भा�पणू& श्रद्धा�जली अप&ण गद&छु साथै जनआ�दोलन, सघंर्ष& र क्रावि�तको नेततृ्�
गरी राजनैवितक परिर�त&नलाई साकार पान& अग्रणी भवुिमका खेल्नहुुने अग्रजहरुप्रवित उच्च सम्मान व्यक्त गद&छु ।

   नेपालको संवि�धान बमोविजम स्थानीय तहलाई प्रदत्त अविधरकार अनरुुप ब�दीपरु गाउँपाविलकाको आविथ&क,
सामाविजक,  राजनैवितक,  सांकृवितक,  प्रावि�विधक,  भौगोविलक लगायतका  स�ा&ङ्विगण  के्ष�को  वि�कासको  लाविग
ब�दीपरु  गाउँपविलकाले  आगामी  आविथ&क �र्ष&  २०७९/०८० का  लाविग अविQतयार  गरेका  के्ष�गत नीवित तथा
काय&क्रमहरु यहाँहरुसमक्ष प्रस्ततु गदCछु ।

सम्मार्थिन� गाउँसभाका सदस्र्यज्रू्यहरु,
आर्थि��क र्थिवकास
कृर्थिर्ष ��ा पशुपंक्षी�र्फ� ः  -  

1. कृविर्षमा  श्रम  तथा  लागत  �यनूीकरण  गन&  न�ीनतम  कृविर्ष  प्रवि�विधको  प्रयोग  गरी  कृविर्षको  आधवुिनकीकरण,
व्य�सायीकरण र या��ीकरण मार्फ& त उत्पादन र उत्पादकत्� अविभ�वृिद्ध गन& कृर्षकहरुलाई अनदुानमा आधवुिनक
कृविर्ष उपकरण वि�तरण काय&क्रमलाई विनर�तरता विदइनेछ ।

2. उत्पादन र उत्पादकत्� अविभ�वृिद्ध गन& सम्भाव्यता, आ�श्यकता र मागको आधारमा चक्लाब�दीलाई  व्य�विस्थत
गरी सामवूिहक खेती प्रणालीलाई थप प्रोत्साहन गरिरनेछ ।

3. स्थानीय माग र आ�श्यकताको आधारमा स्�रोजगार बाट रोजगारी विसज&ना गन& टोल टोलमा कृर्षक समहु गठन
गरिर य�ुा जनशविक्तलाई व्य�सावियक कृविर्ष प्रणालीतर्फ&  थप आकविर्ष&त बनाइनेछ ।

4.स्थानीय जातका र्फलरु्फलहरुको संरक्षण गदC पाविलकाभरिरनै संभाव्यता अध्ययान गरिर आँप,  स�ुतला,  कागती,
केरा, जनुार, विनब�ुा लगायतका र्फलरु्फल खेवितलाई व्य�सावियकरण गरिरनेछ ।

5. व्य�सावियक रुपमा तरकारी  खेवितलाई वि�कास गन&  आ�श्यक ताविलम र प्रवि�विधको माध्यामबाट स�ै  �डाका
र्फाँटहरुलाई बाहै्र मविहना हरिरयाली बनाइ ब�दीपरेु जनताको सम्बवृिद्धको पाटोलाई सबल बनाइनेछ ।
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6. चामल आयातलाई घटाउदै पाविलका विभ� उत्पाविदत धानलाई एकवि�त गरिर आफ्नै उत्पादनलाई प्रोत्साहन  गन[
नीवित अबलम्बन गरिरनेछ ।

7. नगदे बालीहरुलाई संकलन के�द्र मार्फ& त बजारीकरण गरिरनेछ साथै आ�तरिरक उत्पादनलाई आत्मविनरभर बनाउदै
लजैाने नीवित अबलम्बन गरिरनेछ ।

8.एक गाउँ एक कृविर्ष उत्पादनमा जोड विदइनेछ ।
9.साना व्य�सावियक कृविर्ष उत्पादन के�द्र  (पकेट)  वि�कास काय&क्रमलाई क्रमशः वि�स्तार गदC एक गाउँ एक कृविर्ष

पकेटको रुपमा वि�कास गरिरनेछ ।
10. एक गाउँ एक कृविर्ष तथा पशु प्रावि�विधकको अ�धरणा अनसुार प्रत्येक �डामा कृविर्ष प्रावि�विधकको व्य�स्था

गरिरनेछ।  उत्पाविदत  कृविर्ष  उपजलाई  �डागत  संकलन  के�द्र  मार्फ& त  वि�तरण  प्रणालीलाई  सबल  बनाइनेछ  ।
वि�चौविलयाको अ�त्य गरिरनेछ ।

11. कृविर्ष उत्पादनमा बवृिद्धका लाविग उविचत मलखाद तथा रसायविनक मलको आपवूित&लाई सहज बनाइनेछ ।
12.अगा&विनक कृविर्ष उत्पादनमा जोड विदइनेछ जसका लाविग अगा&विनक उत्पादन गन[  कृर्षकलाई उविचत प्रोत्साहन

गरिरनेछ ।
13. कृविर्ष विबमा तथा पश ुविबमा काय&क्रमलाई थप व्य�विस्थत गरिरनेछ ।
14. कृविर्षको आधवुिनकीकरण ए�ं व्य�सायीकरणका लाविग कृर्षक ए�ं कृविर्ष प्रावि�विधकलाई आ�श्यक ताविलम प्रदान

गरिरनेछ ।
15.कृविर्षको आधवुिनकीकरण र व्य�सायीकरणका लाविग उ�नत विकविसमको बीउ,विबजन र प्रवि�विध हस्ता�तरण गरिरनेछ

।
16. रैथाने बाली प्र�द्ध&न काय&क्रम (बाली वि�कास काय&क्रम) लाई विनर�तरता विदइनेछ । 
17.कृविर्ष उत्पादनको वि�स्तार ए�ं बजारीकरणको लाविग कृविर्ष उपज संकलनको उविचत व्य�स्था गरिरनेछ ।
18. व्य�सावियक कृर्षकहरुलाई प्रोत्साहन गन& गाउँपाविलका उत्कृष्ठ कृर्षक परुस्कार स्थापना गरिरनेछ ।
19. गाउँपाविलका विभ�का कृर्षकहरुको तथ्याङ्क एकीकृत गन&  विकसान सचूीकरण काय&क्रम तथा कृविर्ष,  पशपुंक्षी

तथा मत्स्य तथ्याङ्क अध्या�विधक काय&क्रम संञ्चालन गरिरनेछ ।
20. पशकुो नश्ल सधुारका लाविग  नयाँ प्रवि�विधको वि�कास र प्रयोग गरिरनेछ ।
21. बाख्रा पकेट के्ष� अ�य �डाहरुमा पविन वि�स्तार गरिर नयाँ विकसान उत्पादन गरिरनेछ । आगामी आविथ&क �र्ष&मा ६

नं. �डालाई बाख्रा पकेट के्ष� घोर्षणा गरिरनेछ ।
22. दधु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी सहकारी मार्फ& त संकविलत दधुलाई प्रवित विलटर रु १ रुपैया ५० पैसा अनदुान

विदइनेछ ।
23. व्य�विस्थत पशपुालनको लाविग भकारो सधुार र गोठ सधुार काय&क्रमलाई विनर�तरता विदइनेछ  ।
24. पशमुा लाग्ने रोगहरु पविहचान गरी समयमानै उपचारको लाविग इविपविडविमयोलोजी रोपविट&ङ्ग काय&क्रम संञ्चालन

गरिरनेछ ।
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उद्योग  ,   बार्थि;ज्र्य ��ा आपूर्थि�� �र्फ� ः  -  
25. ब�दीपरु गाउँपाविलकाको बहृत्तर र स�&पविक्षय वि�कासको लाविग यसै आविथ&क �र्ष&मा बहृत्तर लगानी सम्मेलन

आयोजना गरिर साना र मझौला उद्योग मार्फ& त रोजगार विसज&ना गरिरनेछ ।
26. ब�दीपरेु जनताले उपभोग गन[ बस्तहुरुको उत्पादनलाई अविभ�वृिद्ध गन& साना उद्योग स्थापनाको लाविग आ�श्यक

ताविलम र प्रावि�विधक सहयोग उपलब्ध गराउद ैउद्योग स्थापना गन& प्रोत्साहन गन[ नीवित अबलम्बन गरिरनेछ ।
27. ब�दीपरुमा स्थापना भएका सबै प्रकारका व्यापारिरक संस्था, औधोविगक संस्था, वि�त्तीय संस्था लगायत सम्पणू&

सघं संस्थाहरुको वि�र्षयगत प्रोर्फाइल बनाई करको दायरामा ल्याउने नीवित अ�लम्बन गरिरनेछ ।
28. कर प्रणालीलाई व्य�विस्थत बनाई असल करदातालाई परुस्कृत गरिरनेछ ।
29. स्�ंयमकर घोर्षणा पद्धवितलाई प्रोत्साहन गरिर करदाता विशक्षालाई प्रभा�कारी बनाइनेछ ।
30. उपभोक्ता विहत संरक्षण गन& विनयविमत रुपमा बजार अनगुमन तथा विनयमन गरिरनेछ ।
31.कर बढी संकलन हुने के्ष�को वि�कासलाई प्राथविमकतामा राविख गाउँ र सहरका जनता �ीचको सम्ब�ध समुधरु

बनाइनेछ ।
32. साना तथा घरेलु उद्योग,परम्परागत पेशा व्य�सायको स्थापना,  वि�कास,  वि�स्तार तथा संरक्षण र प्र�द्ध&नमा

वि�शेर्ष जोड विदईनेछ ।
33. विनमा&णविधन औद्योविगक ग्रामको समयमानै सम्प�न गन&को लाविग आ�श्यक पहल गरिरनेछ।
34. स्थानीय  आ�श्यकताका  आधारमा  आय  तथा  रोजगार  अविभ�वृिद्धका  लाविग  मविहला,  दविलत,

आविद�ासी/जनजाती र वि�प�न समदुायलाई लविक्षत गरी लघु उद्यम वि�कास (मेड मोडल) बमोविजम य�ुाहरुलाई
सीपमलुक ताविलम मार्फ& त नयाँ उद्यमी विसज&ना गरिरनेछ ।

35.स्थानीय उत्पादनको उत्पादकत्� र बजारीकरण �वृिद्ध गन& प्रावि�विध हस्ता�तरण काय&क्रम संञ्चालन गरिरनेछ ।
36. हाल संञ्चालनमा नरहकेा उद्यम तर पनुथा&पना गन&  चाहने तथा सञ्चालनमा रहकेा उद्यमको स्तरो�नतीको

लाविग आ�श्यक पन& सक्ने सहयोगका के्ष�मा पनुता&जकी र एड्भा�स सीप वि�कास ताविलम काय&क्रम संञ्चालन
गरिरनेछ ।

37. स्थानीय मौविलक स्थान वि�शेर्ष उत्पादनको पविहचान गरिर बजार सम्भाव्यता अध्यायन गरी उक्त उत्पादनको
ब्राविoडङ्ग गरिरनेछ ।

पर्य�टन �र्फ� ः  -  
38. गoडकी प्रदशेको दोस्रो पय&टविकय ग�तव्य ए�ं पहाडकी रानीको नामले परिरविचत ब�दीपरु साथै ६ �टै �डामा

पय&टविकय स्थलहरुको दीगो वि�कास गरिर संरक्षण सम्बद्ध&न र प्र�द्ध&न गरिर ब�दीपरु गाउँपाविलकालाई पय&टविकय
के�द्र विनमा&ण गनु&का साथै पय&टन ऐन बनाई विनयमन गरिरनेछ ।

39. ब�दीपरु बजारलाई विबशेर्ष संरविक्षत के्ष� घोर्षणा गरी संरक्षण र संम्�द्ध&न गरिरनेछ ।
40.पाविलका विभ� रहकेा पय&टविकय गाउँहरु प्राथविमकताको आधारमा नमनुाको रुपमा वि�कास गदC लविगनेछ ।
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41. पाविलका विभ� रहकेा पय&टनसंग आ�द्ध संस्थाहरुलाई सविक्रय र संगविठत बनाउदै पय&टन गवितवि�विध संञ्चालन
गरिरनेछ ।

42. उज्यालो ब�दीपरु अ�तग&त उज्यालो गाउँ अविभयान संञ्चालन गरिरनेछ ।
43. विशद्ध गरु्फा,  पातलद्वारी  गरु्फा,  हुस्लांकोट  दरबार,  मकुु�दशे्वरी  पदमाग&,  च�द्रकोट  गढी,  थानीमाई,  भकुभकेु

पय&टविकय के्ष� लगायतका पय&टविकय स्थलहरुको संरक्षण, सम्�द्ध&न र प्र�द्ध&न गरिरनेछ ।
44.पय&टन लविक्षत उत्पादन प्र�द्ध&नलाई प्रोत्साहन गरिर थप रोजगारी विसज&ना गरिरनेछ ।
45. होमस्टेहरुको संरक्षण सम्�ध&न र प्र�द्ध&न गरिर होमस्टे सविक& टको वि�कास गरिरनेछ ।
46. सहाविसक पय&टनहरु विजप फ्लाइङ्ग, प्याराग्लाइविडङ्ग, रक क्लाईविमङ्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरनेछ ।
47. ब�दीपरुमा आउने पय&टकहरुको लगत राQन र होमस्टे, होटलहरुको एकीकृत जानकारी गराउन पय&टन सचूना

के�द्रको स्थापना गरिरनेछ ।
48.मकुु�दशे्वरी पदमाग&को विनमा&णलाई विनर�तरता विददै हार्फ म्याराथन,  साईविक्लङ्ग जस्ता प्रवितयोविगता आयोजना

गरिरनेछ ।
49.पय&टविकय नगरी ब�दीपरु बजारमा रहकेा विब�द�ाविसनी मवि�दरबाट भैसेखार, खड्गमाई र टुविडखेल सम्म ढुङ्गा

छपनी काय& सम्प�न गरिर पय&टन प्र�द्ध&न काय&लई सबल बनाइनेछ ।
50. ग्राविमण होमस्टेको प्र�द्ध&न गन& होमस्टे माट& संञ्चालन गरिरनेछ ।

सहकारी �र्फ� ः  -  
51. एक गाउँ एक सहकारी अ�धारणाको वि�कास गरिरनेछ । 
52. सहकारीको माध्यमद्धारा  समाजमा छरिरएर   रहकेो  पूँजीलाई   एकवि�त गरिर  नागरिरकमा  बचत गन[  बानीको

वि�कास गरिरनेछ ।
53. सहकारी मार्फ& त स�&साधारणलाई सहुविलयत दरमा कजा& उपलब्ध गराउने व्य�स्था विमलाइनेछ ।
54.सहकारीको क्षमता वि�कासका लाविग आ�श्यक ताविलमको व्य�स्था विमलाइनेछ ।
55. कृविर्ष सहकारीलाई वि�शेर्ष अनदुानको व्य�स्था गरिरनेछ ।
56. स्थानीय सहकारी संस्थाको गठन, संञ्चालन, व्य�स्थापन तथा विनयमनको लाविग एकीकृत स्थानीय सहकारी

ऐन, विनयम, काननू तथा मापदoडको विनमा&ण गरिरनेछ ।

सम्माविनत गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु,
सामार्थि#क र्थिवकास
र्थिशक्षा �र्फ� ः  -  
57.आधारभतु तहसम्मको विशक्षालाई प्र�&धन गरी वि�प�न, कमजोर तथा विपछविडएको �ग& के्ष�का बालबाविलकाको

वि�द्यालयमा पहुचँ  परु ्याउन ए�ं  वि�द्यालयमा विटकाईराQन वि�प�न लविक्षत प्रोत्साहनका काय&क्रमहरु सञ्चालन
गरिरनेछ ।

5



58. प्रावि�विधक विशक्षालाई विबशेर्ष जोड विदइनेछ ।
59. गाउँपाविलका विभ� रहकेा सबै सामदुावियक वि�द्यालयहरुमा विद�ा खाजाको काय&क्रमलाई विनर�तरता विदइनेछ ।
60. शैविक्षक  गणुस्तर  सधुारको  लाविग  वि�र्षयगत,  कक्षागत  र  वि�द्यालय  स्तरको  शैविक्षक  उपलविब्ध  मापन  गरिर

सामदुावियक विशक्षामा आकर्ष&ण बढाइनेछ ।
61. गाउँपाविलका विभ� रहकेा गरिरब तथा जेह�ेदार  प्लस टु पास गरेका ६ जना वि�द्याविथ&हरुलाई छा��वृित �ाविर्ष&क

रुपमा प्रदान गरिरने नीवित अ�लम्बन गरिरनेछ ।
62. विशक्षा के्ष�लाई राजनैवितक हस्तके्षपमकु्त गरिर वि�द्यालयलाई शावि�त के्ष� बनाइनेछ ।
63. स्थानीय पाठ्यक्रम विनमा&ण गरिर आधारभतू तहमा  लाग ुगरिरनेछ ।
64. शैविक्षक गणुस्तर सधुारको लाविग एकई परीक्षाको नीवित अबलम्बन गरिरनेछ ।
65. शैविक्षक  गणुस्तर  सधुारको  लाविग  विशक्षकहरुको  प्रधानध्यापकसंग  र  प्रधानध्यापकहरुको  गाउँपाविलकासंग

काय&सम्पादन सम्झौता गरिरनेछ ।
66. शैविक्षक गणुस्तरिरयताको आधारमा दoड तथा परुस्कारको नीवित अ�लम्बन गरिरनेछ ।
67. वि�द्यालयलाई �ाता�रणीय के्ष� घोर्षणा गरिर शा�त, विसतल र सरुम्य �ाता�रणमा पढ्न पाउने विस्थवितको विसज&ना

गरिरनेछ ।
68. गाउँपाविलकामा रहकेा स�ै सामदुावियक वि�द्यालयहरुको संरक्षण र सम्बद्ध&नको लाविग गाउँपाविलकामा एक मम&त

संभार कोर्षको स्थापना गरिरनेछ ।
69. एक वि�द्यालय एक वि�ज्ञान प्रयोगशाला वि�कासको अ�धारणालाई क्रमश स�ै वि�द्यालयहरुमा पयुा&इनेछ  ।
70. सा�&जविनक वि�द्यालयको शैविक्षक गणुस्तरमा अविभ�वृिद्धका लाविग वि�द्यालयमा काय&रत विशक्षकहरूलाई उविचत

ताविलमको व्य�स्था गरिरनेछ ।
71. वि�द्यालयमा वि�द्याथw भना& दर शतप्रवितशत पयुा&इनेछ ।
72. सामदुावियक वि�द्यालयहरुमा अपाङ्गमै�ी, कविम्तमा आधारभतू खानेपानी तथा शौचालययकु्त र विशक्षण विसकाई

काय&लाई सहयोग पगु्ने सरुविक्षत प�ूा&धार वि�कासमा जोड विदईनेछ ।
73. सम्पणू& जनप्रवितविनविध तथा राष्ट्रसे�क कम&चारी ए�ं विशक्षकहरुले आफ्ना स�ततीहरुलाई सरकारी वि�द्यालयमा

अविन�ाय& पढाउनपुन[ नीवित विलइनेछ ।
74. सामदुावियक वि�द्यालयको शैविक्षक गणुस्तर सधुार गन& वि�द्यालयको विनयविमत अनगुमन गरिरनेछ ।
75. एक वि�द्यालय एक कम्पटुर अविभयान सञ्चालन गरिरनेछ ।

स्वास्थ्र्य �र्फ� ः  -  
76. ब�दीपरु  अस्पतालको सढृुढीकरण गरिरनेछ,  १५ शैयाबाट ५० शैया बनाउन पहल गरिरनेछ । वि�शेर्षज्ञ से�ा

सविहतको स्�ास्थ्य से�ा उपलब्ध गराउन पहल गरिरनेछ ।
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77. ब�दीपरु गाउँपाविलकाका सबै जनताहरुको स्�स्थ्यलाई मध्यनजर राQदै स्�स्थ्य विबमा काय&क्रमलाई वि�स्तार
गरिरनेछ ।

78. सरकारी अस्पताल तथा सामदुायीक स्�ास्थ्य संस्थाहरुको वि�श्वसविनयता अविभ�वृिद्ध गदC स्�ास्थ्य सामाग्री र
और्षविधको उपलब्धतालाई सवुिनविzतता गरिरनेछ ।

79. ब�दीपरु गाउँपाविलका विभ� रहकेा प्रत्येक स्�ास्थ्य के�द्रमा मविहनाको १ विदन वि�शेर्षज्ञ विचवित्कसक सविहतको
स्�ास्थ्य स�ेाको सवुिनविzतता गराइनेछ ।

80. वि�विभ�न महामारी रोग बाट बच्नको लाविग चेतनामलूक काय&क्रम संञ्चालन गरिरनेछ ।
81. मगृौला सम्ब�धी रोग विन�ारणका लाविग जनचेतना जगाउदै ब�दीपरु अस्पतालमा मगृौला डायलविशस के�द्र

स्थापना गरिरनेछ ।
82. एक घर एक शौचालय अविभयानलाई पणू&ता विदइनेछ ।
83. ब�दीपरु अस्पतालमा द�त स�ेा र आंखा रोग उपचार से�ा सचुारु गरिरनेछ ।
84.जनसंQया र भगूोलको आधारमा स्�ास्थ्य इकाई स्थापनाको नीवित अ�लम्बन गरिरनेछ ।
85. ब�दीपरु अस्पताल र धरमपानी स्�ास्थ्य के�द्रको लाविग १/१ �टा एम्बलुे�सको व्य�स्था गरिरनेछ ।
86. व्यविक्तगत स्�ास्थ्यलाई मध्यनजर राQदै आफ्नो स्�ास्थ्यको बारेमा जानकारी प्राप्त गन& १ बर्ष&को १ विदन मेरो

स्�ास्थ्य अविभयान काय&क्रम संञ्चालन गरिरनेछ ।
87.आंखा नाक,  कान,  घाटी तथा मखु स्�ास्थ्य सम्ब�धमा समदुायस्तरमा अविभमवुिखकरण काय&क्रम सञ्चालन

गरिरनेछ ।

खानेपानी �र्फ� ः  -  
88.ब�दीपरु गाउँपाविलका विभ� एक घर एक धारा अविभयान काय&क्रम संञ्चालन गरिरनेछ ।
89.अपरुा  खानेपानी  योजनाहरुलाई  सम्प�न  गरिरनेछ  ।  भमुस[  विडपबोरिरङ्  तथा  बाङ्गेविसमल  खानेपानी

आयोजनालाई आगामी आविथ&क �र्ष&विभ� सम्प�न गन[ गरिर काय& अगाडी बढाइनेछ ।
90.आगामी ५ �र्ष&विभ� सबै घरधरुीलाई सर्फा ए�ं स्�च्छ खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ ।
91. पानीका महुानको संरक्षण ए�ं सम्�द्ध&नमा वि�शेर्ष जोड विदइनेछ ।
92. खानेपानीको वि�तरण प्रणालीलाई थप प्रभा�कारी ए�ं व्य�विस्थत गरिरनेछ ।
93. परम्परागत पानी पोखरी, ढुङ्गेधारा र मलुको संरक्षण गन[ काय&क्रम संञ्चालन गरिरनेछ ।

संस्कृर्थि� प्रवर्द्ध�न�र्फ� ः  -  
94.गाउँपाविलकाविभ� रहकेा संस्कृवितहरुको संरक्षण र प्र�द्ध&न गन& वि�रे्षश पहल गरिरनेछ। साथै चाडप�&,सामाविजक

रीवितरिर�ाजलाई भड्विकलो रुपमा नमनाई सामा�यरुपले मनाउन जनसचेतनामलुक काय&क्रमहरु संञ्चालन गरिरनेछ
।

95. समाजका अशा�ती, विबबाद तथा झै-झगडालाई विनरुत्साविहत गदC चेतनामलुक काय&क्रम संञ्चालन गरिरनेछ ।
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96. �र्ष&को एक पटक कवि�ता,गजल,�कृ्तत्�कला लगायतका साविहवित्यक काय&क्रम आयोजना गरिरनेछ ।
97. ब�दीपरु सांकृवितक के�द्र विनमा&ण गरिरनेछ ।
98. पय&टकीय,  परुातावित्�क,  ऐवितहाविसक ए�ं सास्कृवितक वि�शेर्षतायकु्त ब�दीपरु बजारको मौविलकता संरक्षण गन&

वि�शेर्ष पहल गरिरनेछ ।

रु्यवा ��ा रो#गार�र्फ� ः-

99. य�ुाहरुलाई बजार लविक्षत काय&क्रम संञ्चालन गरी ताविलम मार्फ& त स्�रोजगार बनाइनेछ ।
100.य�ुा लविक्षत साना तथा घरेल ुउद्योग स्थापनाको लाविग प्रोत्साहन गरिरनेछ ।
101. ब�दीपरुको पय&टनलाई मध्यनजर राविख हस्तकलाका सामान उत्पादन गन[ ताविलमबाट दक्षता अविभ�वृिद्ध गरिर

स्�रोजगार विसज&ना गरिरनेछ ।
102.गाउँपाविलकामा उपलब्ध हुने स्रोत तथा साधनहरुलाई एकीकृत गरिर रोजगारी प्र�द्ध&न गन& प्रधानम��ी रोजगार

काय&क्रम मार्फ& त “य�ुा रोजगारीकालाविग रुपा�तरण पहल” काय&क्रम संञ्चालन गरिरनेछ ।
103. विनमा&ण व्य�सावियबाट सम्प�न हुने आयोजनाहरुमा रोजगार से�ा के�द्रमा सवुिचकृत बरोजगारहरुलाई संलग्न

गराउन प्राथविमकता विदनपुन[ प्रचविलत काननूलाई मजबतु बनाइनेछ ।
104. एक घर एक रोजगार अविभयानको रुपमा अगाविड बढाईनेछ साथै पाविलका स्तरमा विसप वि�कास के�द्र स्थापना

गरिरनेछ । 
105.बदैवेिशक  रोजगारबाट  र्फविक& एका  य�ुाहरुलाई  उनीहरुको  ज्ञान,  सीप  र  दक्षता  र  अनभु�का  आधारमा

व्य�सावियक बनाउन प्रोत्साहन गरिरनेछ ।
106. रोजगारी सजृना गन& पाविलका स्तरमा एक रोजगार कोर्षको स्थापना गरिरनेछ ।
107.बदैवेिशक रोजगारीमा रहकेा कामदार र कामदारका परिर�ारको उविचत संरक्षण गन[, ग�तव्य मलुकुमा सरुविक्षत र

सम्मानजनक रुपमा काम गन&  सक्ने गरी कामदारलाई सचूना,  सीप,  परामश& लगाएतका सहयोग प्रदान गन&का
लाविग सरुविक्षत आप्र�ासन परिरयजना (सामी) लाई अझ प्रभा�कारी बनाइनेछ ।

108. �दैवेिशक रोजगारीमा जान चाहने सम्भावि�त कामदारहरुलाई गहन अविभमखुीकरण काय&क्रम संञ्चान गरिरनेछ
।

109.�दैवेिशक  रोजगारीबाट  र्फविक& एका,  स्�दशेमै  स्�रोजगार  हुन  चाहने  य�ुाहरुका  लाविग  अध्यक्षसंग  य�ुा
स्�रोजगार काय&क्रम संञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

110. वि�कास विनमा&णका योजनाहरु छनौट गदा&  श्रममलुक  (Labour Intensive)  योजनालाई प्राथविमकता विददै
प्रधानम��ी रोजगार काय&क्रमको प्रभा�कारी काया&��यनको लाविग आ�श्यक रकम लागत साझेदारी गरिर रोजगारी
विसज&ना गरिरनेछ ।

111. लविक्षत �ग&का  नागरिरकहरुलाई  लघु  उद्यम वि�कास  काय&क्रम  अ�तग&त  अवित वि�प�न  तथा  लविक्षत �ग&का
समदुायलाई प्राथविमकता विदई सीपमलुक ताविलम मार्फ& त स्�रोजगारी र स्�बलम्बन वि�कास गरिरनेछ । प्रधानम��ी
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रोजगार काय&क्रम अ�तग&त सचूीकृत हुने बेरोजगार व्यविक्तहरुको क्षमता वि�कास गरिर दक्ष र अध&दक्ष वि�कास गन&
सो काय&क्रम र लघउुद्यम वि�कास काय&क्रम बीच आ�श्यक सम��य स्थाविपत गरिरनेछ ।

 ैङ्र्थिगक समान�ा ��ा सामार्थि#क समावेशीकर;�र्फ� ः  -  
112. मविहलाहरुको क्षमता अविभ�वृिद्ध र स्�रोजगार बनाउनको लाविग टोल टोलमा सीप मलुक ताविलमको व्य�स्था

गरिरनेछ ।
113. मविहला विहसंा, लङ्ैविगक विहसंा,घरेलु विहसंा, दाईजो प्रथा, बाल विबबाह, बालश्रम, बहुवि��ाह,बोक्सी प्रथा जस्ता

समाविजक कुरिरती विनय��णको लाविग टोल वि�कास संस्था, सामदुावियक संस्था तथा आमा समहुसंगको सहकाय&मा
बहस पैर�ी तथा  सचेतनामलुक काय&क्रम तजु&मा गरिर  संञ्चालन गरिरनेछ ।

114.सतु्केरी मविहलाहरुलाई एम्बलुे�स स�ेा विनशलु्क गरिरनेछ ।
115. जेष्ठ नागरिरक से�ा के�द्र र अवितविथ गहृ विनमा&ण गरिरनेछ ।
116. स�ै प्रकारका सामाविजक सरुक्षा भत्तालाई �डा �डामा वि�तरण गरिरनेछ ।
117. बाल अविधकार सवुिनविzतताको लाविग बालम�ैी स्थानीय शासनको प्र�ध&न र बाल संञ्जाल गठन गरिर काय&क्रम

अगाडी बढाइनेछ ।
118.अपाङ्गता भएका व्यविक्तहरुको सम्मान प�ू&क ए�ं मया&विदत जी�न यापनको लाविग �स्तगुत टे�ा सविहतको

सीप वि�कास तथा क्षमता वि�कास काय&क्रमहरु संञ्चालन गरिर अपांगता भएका व्यविक्तहरुको आय आज&न क्षमता
मनोबल र आत्म सम्मानमा �वृिद्ध गन[ नीवित विलइनेछ ।

119. जेष्ठ नागरिरक, मविहलाहरुको विनयविमत स्�ास्थ्य परीक्षणका लाविग गाउँघर विक्लविनक संञ्चालन गरिरनेछ ।
120.सामाविजक वि�भेद तथा मविहला विहसंा  �यनूीकरणका लाविग सामाविजक समा�ेविशकरण सम्ब�धी  नीवित तथा

काय&क्रम तजु&मा गरिर काया&��यनमा ल्याइनेछ ।

खे कुद ��ा मनोरञ्#न�र्फ� ः  -  
121. ब�दीपरु गाउँपाविलका अ�तग&तका ६ �टै �डामा �डा स्तरिरय खेल मदैान विनमा&ण गरिरनेछ ।
122. योगाभ्यास आय�ु[द विशक्षाको प्रचार प्रसार र व्य�हार उपयोविग बनाइनेछ । साथै पाविलका स्तरको विजम हल

विनमा&ण गरिरनेछ ।
123. बर्ष&को एक पटक हार्फ म्याराथन दौड गरिरनेछ ।
124.सबै प्रकारका खेलहरुको संरक्षण ए�ं प्र�द्ध&न गरिरनेछ ।

सम्माविनत गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु,
पूवा�धार र्थिवकास
स्�ानीर्य सडक  ,   पु  ��ा झो ुङ्गेपु �र्फ� ः  -  
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125. ब�दीपरु- डुम्रे माग&को स्तरो�नवित गदC ब�दीपरु रिरङ्गरोड कालोप�े गरिरनेछ ।
126. पाच[-ढाडखोला-सकुौरा-शेराटार-ब�दीपरु मोटर माग& स्तरो�नती गरिर नगर बस संञ्चालनमा ल्याईनेछ ।
127. ब�दीपरु-धरमपानी मोटर बाटो बाहC मविहना चल्न सक्ने गरी स्तरो�नती गरिर बस स�ेा संञ्चालन गरिरनेछ ।
128.ब�दीपरु  गाउँपाविलका विभ� रहकेा  मोटर  माग&हरुको  स्तरो�नती  गदC  खoड खoड गरी  कालो  प�े  अविभयान

संञ्चालन गरिरनेछ ।
129.सडक,पलु तथा भ�न विनमा&ण गदा& प्राकृवितक प्रकोप �यनूीकरणका उपायहरुलाई अ�लम्बन गरिरनेछ ।
130. विबकासे  आयोजनाहरुलाई  काननूी  जगमा टेकेर  उपभोक्ता सविमवित मार्फ& त सञ्चालन गन[  नीवित अबलम्बन

गरिरनेछ ।
131. पाविलका विभ� रहकेा मोटर माग&हरुको प्राथविमकतास्तर विनधा&रण गरी कालोप�े अविभयान संञ्चालन गरिरनेछ ।
132. तलुनात्मक रुपमा बढी लागत पन[ योजनाहरु प्रदशे सरकार र के�द्र सरकार संग सम��य गरी काय& प्रकृया

अगाडी बढाइनेछ ।
133. ब�दीपरु  बजारमा  दवेिखएको  अव्य�विस्थत  पाविक& ङ्गलाई  ब�दीपरु  बसपाक& को  रुपमा  सरुविक्षत  व्य�स्थापन

गरिरनेछ । ब�दीपरु बजारमा पाविक& ङ्ग समस्या दीघ&काविलन रुपमा समाधान गरिरनेछ ।
134.सडक संञ्जाल वि�स्तार तथा वि�कास काय&लाई व्य�विस्थत बनाउन सडक यातायात गरुुयोजना विनमा&ण गरिरनेछ

।
135. एकीकृत भ-ुउपयोग योजना, यातायात गरुु योजना, �ाता�रण व्य�स्थापन योजना समेतका वि�र्षय�स्तहुरुलाई

समेटेर ब�दीपरु आ�ाविधक वि�कास योजना तजु&मा काय& सम्प�न गरिरनेछ ।
136. भौवितक प�ूा&धार वि�कासमा सा�&जविनक –विनजी साझदेारीलाई वि�शेर्ष प्राथविमकता विदइनेछ ।
137. बालम�ैी तथा अपाङ्गमै�ी प�ूा&धार विनमा&णको लाविग बालम�ैी तथा अपाङ्गमै�ी नीवित तजु&मा गरी सो को

काया&��यनमा जोड विदइनेछ ।
138. विनविम&त प�ूा&धारहरुको मम&त संभार ए�ं दीगो व्य�स्थापनका लाविग लाभग्राहीको योगदान सविहत मम&त संभार

कोर्ष स्थापना गरिर काया&��यनमा ल्याइनेछ ।
139. विनमा&णविधन,  विनविम&त  ए�ं  आगामी  विनमा&ण  हुने  प�ूा&धारको  गणुस्तरिरयता  अविभ�वृि�  गन&  साथै  भकु्तानी

प्रणालीलाई सहज र व्य�विस्थत बनाउन भौवितक प�ूा&धार गणुस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गन& पहल गरिरनेछ ।

भवन ��ा सहरी र्थिवकास�र्फ� ः  -  
140. कृविर्ष, पश,ु विशक्षा तथा �डा काया&लय, स्�ास्थ्य के�द्र लगायतका काया&लय भ�न विनमा&ण काय&लाई अगाडी

बढाइनेछ ।
141.भ�न विनमा&ण तथा सहरीकरण काय&लाई व्य�विस्थत बनाउन साथै सरुविक्षत भ�न विनमा&ण गन&  राविष्ट्रय भ�न

सवंिहता अनरुुप स्थानीय भ�न मापदoडको तजु&मा गरिर लाग ुगरिरनेछ ।
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142.परुावित्�क ऐवितहाविसक सहरको रुपमा परिरविचत ब�दीपरु बजारको मौविलकतालाई जोगाउन भ�न मापदoडको
विनमा&ण गरिर लाग ुगरिरनेछ ।

143.ब�दीपरुलाई  मौविलक सहरको  रुपमा  वि�कास  गदC  डुम्रे,  वि�मलनगर,  विपप्ले  बजारलाई  सर्फा  सघु्घर  साथै
व्यापारिरक के�द्रको रुपमा वि�कास गरिरनेछ ।

144. जोविखमयकु्त  स्थानमा  रहकेा  �विस्तहरुलाई  सरुविक्षत ठाउँमा  स्थाना�तरण  गरिरनेछ  ।  सरुविक्षत  मान�  बविस्त
वि�कास नीवितलाई अबलम्बन गरिरनेछ ।

145.पाविलका विभ� रहकेा मौविलकता बोकेका पौराविणक घरहरुको संरक्षण गरिरनेछ ।
146.सडक मापदoड अनसुार नक्सा पास गरी घर बनाउने विनयमलाई कडाईका साथ लाग ुगरिरनेछ ।
147.शहरी वि�कास योजना तयार गरी काया&��यन गरिरनेछ ।
148. जनता आ�ास काय&क्रम अ�तग&त १ �डा १ घर विनमा&ण गन[ नीवित अबलम्बन गरिरनेछ ।

र्थिसंचाई�र्फ� ः  -  
149. खेतीयोग्य जविमन, खोला नाला तथा जलासयको उपलब्धताको अ�स्था हरेिर कृविर्ष उत्पादन तथा उत्पादकत्�

अविभ�वृिद्ध गन& विसंचाई प�ूा&धारहरुको विनमा&ण गरिरनेछ ।
150.सहकारी तथा समदुायको सहभाविगतामा आधारिरत विसंचाई प्रणाविलको व्य�स्थापनमा जोड विदइनेछ ।
151. विसचाई प्रणालीको दीगोपनाका लाविग उपभोक्ताहरुको स्रोत सविहतको सहभाविगतामा सो को विनयमन,  मम&त

संभार, व्य�स्थापन र उपयोगमा जोड विदईनेछ ।

उ#ा�  ,    घु ��ा साना # र्थिवदु्य��र्फ� ः  -  
152. परम्परागत काठे पोल लाई आधवुिनक विस्टल पोलले वि�स्थापन गरिरनेछ ।
153. बकैविल्पक तथा न�ीकरणीय उजा& प्रवि�विधको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरनेछ ।
154.बकैविल्पक ए�ं न�ीकरणीय उजा&को वि�कास र वि�स्तारका लाविग अनदुानको व्य�स्था गरिरनेछ ।
155.गाउँपाविलका विभ� सौय& �त्ती र गोबर ग्यास प्ला�ट जडानको लाविग अनदुानको व्य�स्था गरिरनेछ ।
156. वि�द्यतुीय तार र पोलहरूलाई  व्य�विस्थत गरिरनेछ ।

सूचना प्रर्थिवर्थिध �र्फ� ः  -   
157.स�ेा प्र�ाहमा  आधवुिनक सचूना प्रवि�विधको प्रयोगलाई वि�शेर्ष जोड विदइनेछ ।
158.कम&चारी, जनप्रवितविनविध र वि�द्यालयका विशक्षकहरुलाई सचुना प्रवि�विध प्रयोगसम्बवि�ध अविभमखुीकरण काय&क्रम

संञ्चालन गरिरनेछ ।
159.स�ै �डाहरूलाई सचूना प्रवि�विधसंग आ�द्ध गरिरनेछ साथै राजश्व भकु्तानीलाई विडविजटल प्रणालीमा लविगनेछ ।
160.सबै वि�द्यालयमा इ�टरनेट जडान  गरी वि�द्यालयलाई सचूना प्रवि�विधम�ैी बनाइनेछ ।
161. वि�द्यतुीय माध्यम�ाट गरिरने भकु्तानी प्रकृयालाई प्रभा�कारी र थप व्य�विस्थत बनाइनेछ ।
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162. काया&लयको कामकाजलाई paperless बनाउन सचूना प्रवि�विधलाई वि�शेर्ष प्राथविमकता विदईनेछ ।
163. गाउँपाविलका र �डा विभ� Free WiFi को ब्य�स्था गरिरनेछ ।

सम्माविनत गाउँसभाका सदस्यज्यहुरु,
वन,  वा�ावर; ��ा र्थिवपद व्र्यवस्�ापन 
वन ��ा भु  -  संरक्ष;  ,   वा�ावर; संरक्ष;  ,   र्थिवपद् व्र्यवस्�ापन �र्फ� ः  -  
164.प्रत्येक �डामा �डा अध्यक्षको संयोजकत्�मा �डा वि�पद् व्य�स्थापन सविमवित गठन गरिर काय&  संञ्चालन

गरिरनेछ ।
165.आगलाविगबाट बच्नको लाविग दमकल स�ेालाई प्रभा�कारी बनाइनेछ ।
166. भ-ूक्षय र बाढी पविहरो विनय��णका लाविग बायो ई�जविजविनयरिरङ्गमा ध्यान विदई सडक छेउछाउमा �कृ्षारोपण

काय&का साथ साथै खाली जग्गामा �कृ्षारोपण गरिर हराभरा बनाइनेछ ।
167. प्रारविम्भक �ाता�रणीय परीक्षण र �ाता�रणीय प्रभा� मलु्यांकन गरिर प्रचविलत नीवित, काननू तथा मापदoडको

पालना गरिर नदीज�य पदाथ& ढुङगा, विगट्टी, बाल�ुाको उत्खनन् संकलन, प्रशोधन, ओसारपसार र वि�क्री वि�तरण
लाई व्य�विस्थत बनाइनेछ साथै प्रकृया परुा नगरिर खोविलएका क्रसर उद्योग ब�द गरिरनेछ ।

168. प्लावि�क रविहत ब�दीपरुको परिरकल्पनालाई साकार तलु्याइनेछ ।
169. �ाता�रण संरक्षणका लाविग बातार�रणमै�ी वि�कास कृयाकलामा वि�शेर्ष जोड विदइनेछ ।
170.अ�ैध �न र्फडानी तथा चोरी विनकासी विनय��णका लाविग वि�शेर्ष पहल गरिरनेछ ।
171. वि�पद सचूना के�द्रको स्थापनाका लाविग आ�श्यक पहल गरिरनेछ ।वि�पद प�ू& सचूनाको संय��को वि�कास र

वि�स्तार गरिरनेछ ।
172. राहत, उद्धार तथा पनुस्था&पना काय&लाई वि�शेर्ष प्राथविमकता विदइनेछ ।
173. वि�पदक्ो प्रभा�कारी व्य�स्थापनका लाविग स्थानीय वि�पद व्य�स्थापन सविमवितलाई थप कृयाविशल बनाइनेछ ।
174.वि�पद व्य�स्थापन (उद्धार, राहत तथा पनुस्था&पन) लाविग  वि�पद व्य�स्थापन कोर्षमा कूल पुजँीगत बजेटको

�यनूतम ०.५% बजेट विबविनयोजन गरिरनेछ ।
175. वि�पद व्य�स्थापन (उद्धार, राहत तथा पनुस्था&पन) काय&का प्रहरी, विजल्ला प्रशासन काया&लय, प्रदशे सरकार,

सघंीय सरकार लगायत अ�य विनकायसंग सम��य र सहकाय& गरिरनेछ ।
176. �ाता�रण संरक्षणका योजनाहरु  टोल वि�कास संस्था,  सामदुावियक संस्था,  नागरिरक समाज,  विनजी  के्ष�  र

गैरसरकारी समाज संगको सहभाविगतामा काया&��यन गरिरनेछ ।
177.जोविखम सं�देनशील भ-ूउपयोग योजना तजु&मा गरिर लाग ुगरिरनेछ ।
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178.वि�पद ्व्य�स्थापनका लाविग योजना, रणनीवित र काय& योजना तजु&मा गरिर लाग ुगरिरनेछ ।
179.आपतकाविलन काय&संञ्चालन के�द्रको सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
180. उ�ार राहत सामाग्रीहरुको उपयकु्त भoडारण व्य�स्था गरिरनेछ ।
181.काननूी  व्य�स्था  अनरुुप  सबै  आयोजनाहरुमा  सवंिक्षप्त  प्रारविम्भक  �ाता�रणीय  प्रभा�  मलु्याङ्कन  र

�ाता�रणीय प्रभा� मलु्याङ्कन गन[ काय&लाई अविन�ाय& गरिरनेछ ।
182.BEE र  IEE स्�ीकृत गन[ सम्ब�धी स्थानीय काननू तथा काय&वि�विध तजु&मा गरिरनेछ ।
183.�ाता�रण म�ैी ब�दीपरु गाउँपाविलका घोर्षणा गारिरनेछ ।

र्फोहरमै ा व्र्यवस्�ापन �र्फ� ः  -  
184. गाउँपाविलका विभ� उत्सज&न हुने र्फोहोरमैलाको उविचत र विदगो व्य�स्थापन गरिरनेछ ।
185.र्फोहोरमैलाको  विदगो  व्य�स्थापनका  लाविग  आधवुिनक  ल्याoड  विर्फल्ड  साईड  विनमा&णका  लाविग  आ�श्यक

प�ूा&धार विनमा&णको प्रकृया अगाविड बढाइनेछ ।
186.र्फोहोरमैलाको विदगो व्य�स्थापनका लाविग अ�तर विनकाय सम��य र सहकाय& गरिरनेछ ।
187.�ाता�रणीय प्रभा� कम गन[ तथा बजार के्ष�बाट विनस्कने र्फोहरमैलालाई �विग&करण गरी विबसज&न गन[ नीवित

अबलम्बन गरिरनेछ ।

सम्माविनत गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु,
ससं्�ाग� र्थिवकास  ,   सेवा प्रवाह र सुशासन�र्फ� ः  -  
188. �डा अध्यक्षहरुले माविसक रुपमा प्रवित�देन बझुाउने र काय& सम्पादन मलु्याङ्कनको आधारमा परुस्कृत गरिरने

नीवित अबलम्बन गरिरनेछ ।
189.कम&चारी  र  जनप्रवितविनविधहरुको  क्षमता  वि�कासको लाविग  ताविलमको  व्य�स्था  गरिरनेछ ।  साथै  पाविलका र

�डाहरुमा विडविजटल �ोड&को व्य�स्था क्रमश वि�स्तार गरिरनेछ ।
190.सबै के्ष�का राष्ट्रसे�क कम&चारीहरुको मनोबल उच्च बनाउद ैकामको मलु्याङ्कन गरिर सम्मान गरिरनेछ ।
191. राजश्व सकंलन, योजना काया&��यन, स�ेा प्र�ाहको अ�स्था लगायतका सचुकहरु विनधा&रण गरिर उत्कृष्ठ काय&

सम्पादन गन[ �डा काया&लयलाई गाउँपाविलका नमनुा �डा परुस्कार प्रदान गरिरनेछ ।
192.भ्रष्ट्राचारमा श�ूय सहनविशलताको नीवित अ�लम्बन गरिरनेछ। भ्रष्ट्राचार  पणू& रुपमा समाप्त पारिरनेछ ।
193. काय&लयबाट प्रदान गरिरने से�ा प्र�ाहलाई  थप चसु्त, दरुूस्त र से�ाग्राहीमै�ी बनाइनेछ ।
194. कम&चारीलाई कामप्रवित उत्तरदायी, ज�ार्फदहेी र पारदशw बनाउन उत्तरदावियत्�, ज�ार्फदवेिहता र पारदविश&तामा

वि�शेर्ष जोड विदइनेछ ।
195.तोविकएको समय, लागत र गणुस्तरमा स�ेा प्रदान गन[ व्य�स्था विमलाइनेछ ।
196. नागरिरक �डाप�मा उल्लेख भएका कुरालाई कडाईका साथ काया&��यन गन[ व्य�स्था विमलाइनेछ ।
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197.काय&लयबाट प्रदान गरिरने से�ा प्र�ाह सम्��धमा हुने विढलाससु्ती हटाई समयमै से�ा प्रदान गरिरने व्य�स्था
विमलाइनेछ ।

198.काया&लयमा हले्प डेस्कको व्य�स्था गरिरनेछ । साथै एकीकृत काय& संञ्चालन कक्ष स्थापना गरिर स�ै प्रकारका
स�ेाहरु से�ाग्राहीले एकै स्थान�ाट पाउने व्य�स्था विमलाईनेछ ।

199.स�ेाप्र�ाहको स्तर मापन गन& नागरिरक स�तवुि� स�[क्षण र स�ेाग्राही स�तवुि� स�[क्षण जस्ता वि�विधको अ�लम्बन
गरिरनेछ ।

200. कम&चारीहरूमा  सदाचार  र  नैवितकता  कायम  गन&  आ�श्यक आचार  संविहता  र  मापदoडको  विनमा&ण  गरी
कडाईका साथ काया&��यनमा ल्याइनेछ 

201. वि�त्तीय जोविखम �यनूीकरणका लाविग वि�त्तीय अनशुासन कायम गरिरनेछ ।
202.बेरूजु �यनूीकरण गन& बेरूजु अंकलाई २ प्रवितशतमा  झान& काया&लयको अविभलेख र प्रवित�ेदन प्रणालीलाई

चसु्त दरुूस्त बनाइनेछ। बेरुज ूर्फर्छ्यौय�टलाई अविभयानको रुपमा संञ्चालन गरिरनेछ ।
203. राजस्� परिरचालन क्षमता वि�कास गन& राजस्� सधुार काय&योजना तयार गरिर लाग ुगरिरनेछ ।
204. गाउँसभा संञ्चालन प्रणालीलाई व्य�विस्थत बनाइनेछ ।
205.काय&पाविलका बठैक संञ्चालन प्रणाली तथा विनण&य प्रणालीलाई व्य�विस्थत ए�ं पारदविश& बनाइनेछ ।
206.एकीकृत, तादत्म्य, ससु्प� ए�ं दीगो सोचमा आधारिरत ऐन,विनयम,नीवित तथा काय&वि�विधहरुको विनमा&ण गरिरनेछ ।
207.आ�तरिरक विनय��ण प्रणाली  तजु&मा  गरी  लागु  गरिरनेछ  ।  आ�तरिरक विनय��ण प्रणालीलाई  सदुृढ  बनाउन

आ�तरिरक लेखापरीक्षणलाई  प्रभा�कारी  बनाईनेछ  ।  आ�तरिरक लेखापरीक्षकको  क्षमता  वि�कास गरिरनेछ  ।
आ�तरिरक लेखापरीक्षण प्रणालीलाई स्�त��, स्�ायत्त, स�ल, �स्तवुिनष्ठ ए�ं सदुृढ बनाइनेछ ।

208. कम&चारी तथा जनप्रवितविनविधको क्षमता वि�कास योजना तयार गरिर काया&��यनमा ल्याइनेछ ।
209.लेखापालन तथा प्रवित�ेदन, अनगुमन ए�ं मलु्याङ्कन प्रणालीलाई व्य�विस्थत,प्रभा�कारी,�स्तवुिनष्ठ बनाइनेछ

।
210.गाउँपाविलका  अध्यक्ष  र  प्रमखु  प्रशासकीय  अविधकृत�ीचमा  ए�ं  प्रमखु  प्रशासकीय  अविधकृत  र  स�ै

शाखा/इकाई �ीचमा काय&सम्पादन सम्झौता गरी काया&��यनमा ल्याइनेछ ।
211. मध्यमकाविलन खच& संरचान तयार गरिर आ�विधक योजना र मध्यमकाविलन खच& संरचना अनरुुप बाविर्ष&क बजेट

तजु&मा गरिर काया&��यनमा ल्याइनेछ ।
212. सभा तथा काय&पाविलका अ�तग&त गविठत सविमवितहरु साथै �यायीक सविमवितको क्षमता वि�कासका लाविग ताविलम

तथा अविभमवुिखकरण काय&क्रमको व्य�स्था गरिरनेछ ।
213. गाउँपाविलकाको आ�तरिरक सक्षमता अविभ�वृिद्धको लाविग कर दायराको अध्ययन ए�ं विबशे्लर्षण गरिरनेछ । करका

दरहरुलाई समयानकुुल बनाईनेछ । गैरकरका दरहरुलाई लागत प्रभावि� बनाईनेछ ।
214.चाल ुखच& कटौवित गन[ र पूजँीगत खच& बढाउने विदशामा सम्पणू& संय��को परिरचालन गरिरनेछ ।
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215.स�ेा प्र�ाह सम्ब�धी गनुासो,  उजरुी  स�ुने  र सनुाउने  तथा त्यसको समयमानै  समाधान गरी से�ा प्र�ाहमा
स�ेाग्राहीको स�तवुि� अविभ�वृिद्धमा जोड विदइनेछ ।

216. स�ेा प्र�ाहसम्बवि�ध मापदoडहरु विनधा&रण गरिर काया&��यनमा ल्याइनेछ ।
217. समयमानै घटना दता& गन[ बानीको वि�कास गन& घटनादता& सप्ताह अविभयान सञ्चालन गरिरनेछ ।
218.स�ेा प्र�ाहलाई सहज बनाउन आ�श्यकताअनसुार स�ै �डाहरुमा घमु्ती स�ेाहरु सञ्चालन गरिरनेछ ।

र्थिबर्थिबधः  -  
219.भमुीहीन, सकुुम्बासी र अव्य�विस्थतहरुलाई भमुी आयोग मार्फ& त विनविzत मापदoडको आधारमा बसोबासको

व्य�स्था सविहत लालपजूा& उपलब्ध गराइनेछ ।
220.साज&�विनक जग्गा संरक्षण गरिर अवितक्रमण लाई पणू& विनय��ण गरिरनेछ ।
221. ब�दीपरु १ अ�तग&त सावि�क घाँसीकु�ा १ लाई डुम्रे भ�सार सहरीको काय&के्ष�मा समा�ेश गरिरनेछ ।
222.जनताका गनुासो स�ुन “जनतासँग जनप्रवितविनधी”  काय&क्रम संञ्चालन गरिरनेछ ।
223.अल्पसQंयक र  दविलतहरुका  हक  विहत  संरक्षण र  आय आज&नका  लाविग  ब�दीपरुमा  सीप  वि�कास  के�द्र

काय&वि�विध तयार गरिर लाग ुगरिरनेछ ।
224. प्रत्येक नागरिरकलाई सचुनाको हक स्थाविपत गरिरनेछ ।
225.अग्नी विनय��णको लाविग बवि�दपरु  बजार  विभ� र्फायर एक्सविटङगईुसर तथा अ�य आधवुिनक य�� उपकरण

जडान योजना साझेदारीमा सँचालन गरिरनेछ ।

सम्मार्थिन� गाउँसभाका सदस्र्यज्रु्यहरु,
अ�त्यमा,

यी नीवित तथा काय&क्रमको काया&��यनमा स�ै जनताबाट सहयोगको अपेक्षा गदC ब�दीपरु गाउँपाविलकाको समग्र
वि�कासमा योगदान गन[ जनप्रवितविनविध, राजनैवितक दल, �वुिद्धजीवि�, राष्ट्रसे�क कम&चारी, विशक्षक, नागरिरक समाज,
विनजी के्ष�, गैरसरकारी के्ष�, सहकारी के्ष�, सामदुावियक संघ सस्था, सामाविजक अविभया�ता ए�ं दशे तथा वि�दशेमा
रहनहुुने सम्पणू& दाज ुभाई विददी बविहनीहरुमा हाविद&क ध�य�ाद व्यक्त गद&छु ।

                                 ध�य�ाद नमस्कार ।

                                                                                                                सरेु�द्र बहादरु थापा
                                                                                                                        अध्यक्ष
                                                                                                                                  २०७९ असार १०
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