दोस्रो गाउं सभामा २०७५ असार २९ गते अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठज्यल
ू े प्रस्तत
ु गर्ु भएको आर्थुक बर्ु २०७५।७६
को र्ीतत तथा कायुक्रम
सभाका अध्र्क्ष महोदर्
सभाका सदस्र्ज्र्ूहरु,
फाकफोकथुम गाउं पालिकाको आर्थिक बषि २०७५।०७६ को बार्षिक बजेट िथा कार्िक्रम तनमािण गने पष्ृ ठभुलममा उपस्स्थि

भई रहं दा सो को पुर्ि शििको रुपमा रहे को बार्षिक नीति िथा कार्िक्रम र्स सम्मातनि गाउं सभामा प्रस्िि
ु गनि अनुमति

चाहन्छु । र्स गौरर्पुणि अर्सरमा सबै खािका राजनीतिक पररर्ििन र िोकिन्रको स्थापनाथि शहहदहरुको त्र्ाग र
बलिदानको उच्च सम्मान गदै सम्पण
ु ि शहहदहरु प्रति हाहदि क श्रद्धाञ्जिी अपिण गनि चाहन्छु ।

स्थानीर् स्िरमा नै व्र्बस्थार्पका, कार्िपालिका र न्र्ार्पालिकाको अभ्र्ास गने संर्र्धान प्रदत्त अर्धकारिाई दीगो रुपमा
संस्थागि गनुि पने दातर्त्र्का साथै हाम्रो भौगोलिक अबस्था, र्र्कास प्रतिको धारणा, कानूनी व्र्बस्था र राज्र्को
पुनसंरचनाको प्रारस्म्भक अभ्र्ास आहदका कारण उपिब्ध लसलमि श्रोि साधनबाट स्थानीर् जनिाका अलसलमि इच्छा
आकांक्षा पुरा गदै सम्मद्
ृ ध गाउं पालिका तनमािणको व्र्बस्स्थि रुपरे खा िर्ार गरी कार्ािन्र्न गनुि पने अर्स्था रहे को छ ।

संरचनागि, आर्थिक िथा कानन
ू ी अर्स्थाका आधारमा फाकफोकथम
ु गाउं पालिकाको बजेट िथा कार्िक्रम िजम
ुि ा सलमतििे
िर्ार गरी लसफाररस गरे को

र्ो बार्षिक नीति िथा कार्िक्रम र्स सम्मातनि सभाबाट छिफि भई पाररि हुनका िार्ग
पेश गने अनुमिी चाहन्छु । प्रस्िुि नीति िथा कार्िक्रमका अर्धकांश प्रतिबद्धिाहरु गि आर्थिक बषिमा र्सै सम्मातनि
सभाबाट पाररि भएका तनति िथा कार्िक्रमको तनरन्िरिा रहे को छ भने केही बबषर्हरु बदलिएको पररस्स्थति िथा

स्थानीर् आर्श्र्किा र संभार्ना समेिका आधारमा िर्ार गररएको व्र्होरा म र्स सम्मातनि सभामा जानकारी गराउन
चाहन्छु ।
स्थानीर् िहको गठन पश्चाि संघीर्िाको कार्ािन्र्र्न र िोकिन्र संस्थागि हुन शुरु भईसकेको मार नभई आफ्नो
ठाउं को र्र्कासमा जनिाको प्रत्र्क्ष सहभार्गिा सुतनस्श्चि भई जनिािाई व्र्बहारमा नै सार्िभौम बनाउने अर्सरिाई
उपर्ोग गनि सबैको सहर्ोगको अपेक्षा गदि छु ।
सभाध्र्क्ष महोदर्
र्स नीति िथा कार्िक्रममा सबै र्गि, िह र क्षेरिाई समेट्ने प्रर्ास गररएको छ । आर्श्र्क छिफि पश्चाि सभािे
स्र्ीकृि गनेछ भन्ने पुणि र्र्श्र्ासका साथ र्स फाकफोकथुम गाउं पालिकाको आ.ब. ०७५।७६ को बार्षिक नीति िथा
कार्िक्रम र्ाचन गरी सभा समक्ष पेश गने अनुमति चाहन्छु ।
१.

समुन्नि िथा सम्मद्
ृ ध समाज तनमािणमा महत्र्पुणि साधनको रुपमा रहे को भौतिक पुर्ािधार क्षेरको
एकककृि िथा व्र्बस्स्थि र्र्कासका िार्ग दीधिकालिन सोचका साथ आर्र्धक र्र्कास र्ोजना िर्ार गरी
कार्ािन्र्र्न गने नीति लिइनेछ ।

२.

प्राथलमकिाका आधारमा गाउं पालिका र र्डा कार्ाििर् भर्नहरु क्रमश तनमािण गदै िर्गनेछ ।

३.

गाउं पालिका क्षेरको व्र्बस्स्थि िथा र्ोजनाबद्ध र्र्कासका िार्ग र्र्द्र्ुि, सडक जस्िा पुर्ािधारहरुको

र्र्स्िि
ृ अध्र्र्न गराई आर्ोजना प्रतिर्ेदन िर्ार गरी प्राथलमकिाका आधारमा संघ र प्रदे शको
र्ोजनासंग नदोहोररने गरी कार्ािन्र्र्न शुरु गररनेछ ।
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४.

तनलमिि पुर्ािधारको तनर्लमि ममिि संभार, संरक्षण, संचािन एर्ं सम्बद्िधन गनि तनस्ज, सहकारी िथा
उपभोक्िा सलमतिहरुिाई प्रोत्साहहि गने नीति लिइनेछ ।

५.

पर्ािर्रण समेििाई ध्र्ानमा राखी गाउं पालिका स्िरीर् र्र्कास तनमािण मापदण्ड िर्ार गरी कार्ािन्र्र्न
गररनेछ ।

६.

पेश्की शुन्र् अलभर्ानका िार्ग पेश्की हदने कार्ििाई तनरुत्साहहि गरी प्राबबर्धक मुलर्ांकनका आधारमा

भुक्िानी हदने नीति अबिम्बन गररनेछ, िर स्र्ीकृि खररद र्ोजना बमोस्जम तनमािण सामग्री खररद गनुि
पने भई उपभोक्िाको िागि सहभार्गिा नगद नै रकम गाउं पालिकामा जम्मा गनेको हकमा पेश्की
उपिब्ध गराउन सककने छ ।
७.

साना साना पुर्ािधारका र्ोजनाहरुमा रकम र्र्तनर्ोजन गदाि अपेक्षक्षि प्रतिफि प्राप्ि हुन नसक्ने
र्थाथििाई दृस्ष्टगि गरी तछटो प्रतिफि हदने भौतिक पुर्ािधारसंग सम्बस्न्धि र्ोजनाहरुमा बजेट
र्र्तनर्ोजन गने नीति लिइनेछ ।

८.

नर्ां सडकहरु तनमािण गने भन्दा पतन भईरहे का सडकहरुिाई सबै समर्मा सर्ारी साधन संचािन हुन
सक्ने स्िरउन्निी गने कार्ििाई प्राथलमकिा हदइनेछ ।

९.

ग्रालमण सडक संजाि तनमािण िथा लसंचाई आर्ोजनाहरुको छनौट गदाि कृर्ष पकेट क्षेर िथा पर्िटन
प्रबद्िधन समेििाई आधार लिइनेछ ।

१०. ग्रालमण र्ािार्ाि गुरुर्ोजना िर्ार गने कार्िको शुरुर्ाि गरर आगामी आ. ब. दे खख सडक लशषिकमा

बजेट र्र्तनर्ोजन गदाि उक्ि गरु
ु र्ोजनािाई मागिदशिकको रुपमा लिइनेछ । भौतिक पर्
ु ािधारको तनमािणमा
बाि िथा अपांग मैरी संरचनामा जोड हदइनेछ

११. र्डा कार्ाििर् र गाउं पालिका केन्र जोड्ने सडक तनमािणिाई प्रालमकिा हदइनुका साथै सडकको स्िर
अनुसार मापदण्ड िर्ार गरी कडाइका साथ कार्ािन्र्र्न गररनेछ ।

१२. स्जलिा र्ािार्ाि गुरुर्ोजना र ग्रालमण र्ािार्ाि गुरु र्ोजनामा समार्ेश भएका िर मापदण्ड अनुसार
कार्ि गनि अबरोध गररने सडकमा िगानी नगने नीति अबिम्बन गररनेछ ।

१३. राजश्र् पररचािनका िार्ग करका दर भन्दा दार्रा फराककिो बनाई कार्ािन्र्र्न गररनेछ । स्थानीर्
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ५५ मा २०७५ साि श्रार्ण १ गिेदखख अतनर्ार्ि रुपमा एकककृि

सम्पिी कर िगाउनु पने व्र्बस्था भएकोमा संघीर् संसदमा पेश भएको आर्थिक र्र्धेर्क २०७५ मा उक्ि
ऐनको दफा ५५ संशोधनको प्रस्िार् भई र्र्चारार्धन रहे को अबस्थामा संसदबाट र्र्धेर्क पास भई
कानन
ू मा भएको व्र्बस्था अनस
ु ार सम्पति र्ा एकीकृि सम्पिी कर संकिन गनि आर्श्र्क व्र्बस्था
लमिाइनेछ ।

१४. स्थानीर् स्िरमा रहे का पानीका मुहानहरुिाई संरक्षण र स्र्च्छ राख्ने कार्ििाई प्राथलमकिा हदइनेछ ।

१५. संचािनमा रहे का खानेपानी र्ोजनाहरुको दीगो संचािन, ममिि संभार जस्िा कार्ि उपभोक्िा सलमति
समेिको िगानी िथा सहभार्गिामा गने नीति लिइनेछ ।
१६. सडक िगार्िका भौतिक पुर्ािधारका संरचना तनमािण गदाि गराउं दा पानीको मह
ु ानिाई हुन सक्ने
क्षिीिाई न्र्ूनीकरण गने उपार्हरु अबिम्बन गने नीति लिइनेछ ।
१७. स्र्च्छ खानेपानी र्र्कासको पुर्ािधार भएकोिे खानेपानी नपुगेका र्स्िीहरुमा स्र्च्छ खानेपानी पुर्ािउने
कार्ििाई प्रथलमकिा हदइनेछ ।

१८. समुदार् समेिको िागि सहभार्गिामा बबधुि प्रार्धकरणसंग समन्र्र् गरी हािसम्म बबधुिको रास्ष्िर्
प्रशारण सेर्ा नपग
ु ेका र्डा िथा बस्िीहरुमा बबधि
ु ीकरण गने कार्ििाई प्राथलमकिा हदइनेछ ।

१९. र्स्िी र्र्कास, शहरी र्ोजना िथा भर्न तनमािण मापदण्ड िर्ार गरी िागु गररनेछ ।

२०. गाउं पालिका क्षेरलभर रहे का पर्िटकीर् स्थिहरुको र्र्र्रण िर्ार गरी प्रचार प्रसार गररनेछ ।
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२१. ऐतिहालसक,

धालमिक

िथा

पुरािास्त्र्क

संरचनाहरुको

संरक्षण

िथा

उपर्ोगिाई

आर्

आजिनसंग

अन्िरसम्बस्न्धि गने नीति अबिम्बन गररनेछ ।
२२. स्थानीर्स्िरमा रहे का सहकारी संस्थाहरुको पुंजीिाई उत्पादनमुिक क्षेरमा िगानी गनि प्रोत्साहन
गररनेछ ।

२३. प्रचलिि कानून अनुसार स्र्ीकृिी नलिएका िथा दिाि नगरर संचािन भईरहे का पसि िथा उधोगहरुिाई
अतनर्ार्ि रुपमा दिाि हुनु पने व्र्बस्थािाई कडाईका साथ िागु गररनेछ ।
२४. बजार अनग
ु मन गरी गुणस्िरहहन िथा उपभोग लमति समाप्ि भएका बस्िह
ु रु बबक्री गने कार्ििाई
तनरुत्साहहि गररनेछ साथै सबै ककलसमका व्र्बसार्मा मुलर्सुची राख्नुपने व्र्बस्थािाई कार्ािन्र्र्न
गररनेछ ।

२५. तनर्ािहमुखी कृर्ष प्रणािीिाई व्र्बसातर्क िथा तनर्ाििमुखख कृर्ष प्रणािी िफि उन्मुख गने प्रर्त्निाई
जारी राखखनेछ ।

२६. गाउं पालिका क्षेरमा कृर्षको संभार्नािाई पहहचान गरी पकेट क्षेरको रुपमा र्र्कास गरी एकककृि रुपमा
सुर्र्धा बबस्िार गनि सहकारी िथा साना लसंचाई कार्िक्रमिाई प्राथलमकिा हदइनेछ ।

२७. गाउं पालिका क्षेरमा बसोबास गने कृषकहरुको आर् आजिनको मुख्र् स्रोि मध्र्ेको एक पशुपािन पतन
भएकोिे पशुको उन्नि नश्ि सुधार िथा गोठ सुधार कार्िक्रमिाई तनरन्िरिा हदइनेछ ।

२८. कृर्ष व्र्बसार्िाई आधुतनकीकरण गनि कृर्ष र्न्रको प्रर्ोगिाई

प्रोत्साहन गने िथा िागि साझेदारीमा

कृर्ष र्न्र उपिब्ध गराउने नीतििाई तनरन्िरिा हदइनेछ ।

२९. व्र्बसातर्क रुपमा उत्पादन हुन सक्ने कृर्ष िथा पशुजन्र् उत्पादनिाई औधोर्गकककरण गनि प्रोत्साहन
गररनेछ ।

३०. गाउं क्षेरमा रहे का बबलभन्न समुहहरुिाई सहकारीिाको माध्र्मबाट गररर्ी न्र्ुनीकरण िथा सामास्जक
पुंजी तनमािण गनि जोड हदइने नीति लिइनेछ ।

३१. सहकारी संस्थाको संस्थागि क्षमिा र्र्कासका कार्िक्रम संचािन िथा सहकारीको तनर्मन गनिका िार्ग
आर्श्र्क कानून तनमािण गरी व्र्बस्स्थि गने नीति अबिम्बन गररनेछ ।

३२. सुरक्षक्षि माित्ृ र्को अबधारणािाई साकार पानि िथा बाि मत्ृ र्ु दरिाई कम गनिका िार्ग आर्श्र्क
पुर्ािधार िथा जनशस्क्िको व्र्बस्थाको िार्ग आर्श्र्क समन्र्र् िथा पहि गरीनेछ ।

३३. गाउं पालिका पुणि खोप घोषणा सम्पन्न भई सकेको सन्दभिमा र्सका प्रार्धानहरुिाई तनरन्िरिा हदइनेछ
। साथै स्र्ास््र् सम्बस्न्ध चेिनामि
ु क कार्िक्रम संचािनिाई प्राथलमकिा हदइनेछ ।

३४. अपांगिा रोकथाम िथा पुनस्थािपना‚ अपांगिा भएका व्र्स्क्ि महहिा िथा बािबालिकाको संरक्षणमा
हे रचाहका िार्ग उत्प्रेरणा कार्िक्रम साझेदारीमा सबै र्डामा संचािन गररनेछ ।

३५. सबै गाउं बासीहरुिाई स्र्ास््र् बबमा कार्िक्रममा अतनर्ार्ि रुपमा संिग्न गररने नीति लिइने छ ।
३६. गाउं पालिका क्षेरलभर रहे का सबै स्र्ास््र् चौकीहरुमा प्रसुिी केन्र संचािनका िार्ग पहि गररनेछ ।

३७. बबधािर् लभर र बाहहरका ककशोर ककशोरीहरु िक्षक्षि र्ौन िथा प्रजनन स्र्ास््र् सम्बस्न्ध कार्िक्रम
संचािन गररनेछ ।
३८. गाउं पालिका क्षेरका र्र्धािर् जाने उमेरका सम्पुणि बािबालिकािाई अतनर्ार्ि र्र्धािर् भनाि गराउन र

बबचैमा र्र्धािर् छाड्ने प्रर्ि
ृ ीिाई तनरुत्साहहि गनि र्र्धािर् माफिि प्रोत्साहन गरी साक्षरिा प्रतिशिमा
सुधार लर्ाइनेछ ।

३९. गाउं पालिका क्षेर लभरका सामद
ु ातर्क र्र्धािर्हरुको भौतिक पर्
ु ािधार तनमािण िथा शैक्षक्षक गण
ु स्िर
सुधार गने नीतििाई तनरन्िरिा हदइनेछ ।

४०. नगरलभर र्र्द्र्ािर् जाने उमेर समूहको बािबालिकाहरु र्र्द्र्ािर् जान नसक्नुको अर्स्थािाई हे री सबै
ककलसमको सहर्ोग उपिब्ध गराई र्र्द्र्ािर् भनाि गने नीति लिइनेछ ।
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४१. सामुदातर्क र्र्धािर्हरुको भौतिक पुर्ािधार सुधारिाई तनरन्िरिा हदइनेछ ।

४२. सामद
ु ातर्क बबधािर्हरुको समर्ोजन, लशक्षक दरबन्दी लमिान र लशक्षक छनौट िथा पदपि
ु ी गरी
गुणस्िरीर् लशक्षा प्रदान गने नीति लिइनेछ ।

४३. प्रत्र्ेक लशक्षकिे बािबालिकाको पढाई र लसकाईसंग सम्बस्न्धि भएर कक्षाको िार्ग छुट्टाइएको समर्
अर्र्धभर कक्षा कोठामा बबिाउनु पने अबस्थाको सज
ृ ना गने नीति लिइनेछ ।

४४. गाउं पालिका क्षेरलभर रहे का पर्िटकीर् स्थिहरुको संरक्षण र प्रबद्िधन गररनुका साथै त्र्स्िा सम्भाब्र्
स्थिहरुको पहहचान गरी अलभिेख व्र्बस्स्थि गररनेछ ।

४५. सामास्जक पररचािनको माध्र्मबाट िक्षक्षि समुहहरुिाई शसस्क्िकरण गनि मागमा आधाररि सीपमुिक‚
आर्आजिन‚ सचेिना िथा अर्धकारसम्बस्न्ध‚ जनस्र्ास््र् सुधार‚ बािमैरी स्थानीर् शासनिाई टे र्ा

पुग्ने िथा रोजगारी सज
ृ ना गने प्रकृतिका कार्िक्रमहरुिाई प्राथलमकिा हदई सामास्जक समार्ेसीिािाई
फराककिो बनाइनेछ ।

४६. पंज
ु ी तनमािण‚ सेर्ा प्रर्ाहमा गण
ु स्िरीर् सध
ु ार िथा क्षमिा र्र्कास भएको मापन गनि सककने ठोस
कार्िक्रम िथा आर्ोजनाहरु संचािनमा िक्षक्षि समुहहरुका िार्ग र्र्तनर्ोस्जि हुने रकमिाई प्राथलमकिा
हदइनेछ ।

४७. िक्षक्षि समुह िाभास्न्र्ि हुने गरी संचािन गररने कार्िक्रमहरु सबै जािजािीका र्र्पन्न र्गिका आर्थिक
िथा सामास्जक रुपमा पछाडड परे का र्ा पाररएका र सामास्जक बस्न्चतिकरणमा परे का समुदार् र्ा
र्गििाई प्रत्र्क्ष रुपमा फाइदा पग्ु ने प्रकृिीका हुने नीति लिईनेछ ।
४८. र्डा सलमतिहरुसंग समन्र्र् गरी टोि र्र्कास संस्था तनमािण िथा पररचािन अलभर्ानको रुपमा
संचािन गरनेछ ।

४९. सामास्जक, आर्थिक रुपिे पतछ परे का समद
ु ार्हरुको सामास्जक पररचािनको माध्र्मबाट सशस्क्िकरण
गरी र्र्कासको मुि प्रर्ाहमा समाहहि गने नीति अबिम्बन गररनेछ ।

५०. समाजमा हुने फौजदारी प्रकृिी बाहे कका साना तिना र्र्र्ाद स्थानीर् स्िरमा नै मध्र्स्ििाको
माध्र्मबाट मेिलमिाप गनि गराउन र्डास्िरीर् संर्न्र पररचािन गररनेछ ।
५१. गैरसरकारी संस्थाहरुिे गाउं पालिकाको नीति िथा कार्िक्रममा सहर्ोग पुर्ािउने खािका कार्िक्रम मार
संचािन गनि स्र्ीकृिी हदने नीति अबिम्बन गररनेछ ।

५२. प्राकृतिक र्ा मानर्ीर् कुनै पतन कारणबाट हुन सक्ने सम्भाब्र् र्र्पदबाट बच्न बचाउन सचेिना
कार्िक्रम संचािन टोिबस्िी स्िरमा नै गने कार्ििाई प्राथलमकिा हदई सम्भाब्र् र्र्पदबाट हुने क्षति कम
गनि आर्श्र्क पने न्र्ूनिम र्न्र, साधन िथा औजारको उर्चि व्र्बस्थापन गने नीति अबिम्बन
गररनेछ ।

५३. सुशासन अलभबद्
ृ र्धका िार्ग सार्िजतनक सुनुर्ाई‚ सार्िजतनक परीक्षण‚ सामास्जक परीक्षण‚ नागरीक र्डा
पर‚ सुचना पाटी‚ गुनासो व्र्बस्थापन‚ िैंर्गक उत्तरदार्ी बजेट जस्िा जर्ाफदे हहिाका औजारहरुिाई
अबिम्बन गररनक
ु ा साथै गाउं कार्िपालिकाका महत्र्पण
ु ि तनणिर्हरु र्ेबसाइट माफिि

सार्िजतनक गररनेछ

।

५४. गाउं पालिकाका जनप्रतितनर्ध िथा कमिचारीहरुको क्षमिा र्र्कासका िार्ग अध्र्र्न, अर्िोकन भ्रमण,
िालिम प्रलशक्षण संचािन गने नीति अबिम्बन गररनेछ ।
५५. नेपािको संर्र्धानका एकि र साझा अर्धकारको सुचीमा उलिेखखि र्र्िीर् श्रोि संकिनका क्षेरहरुको

दार्रा फराककिो गरी बढी भन्दा बढी करदािाहरुिाई समेटी कानन
ू बमोस्जम कर, राजश्र्, सेर्ाशुलक,
दस्िुर र दण्ड जररर्ाना संकिन गररने नीति अबिम्बन गररनेछ ।

५६. स्थानीर् साना स्रोिको लसचाईँ आर्ोजना िथा आकाशेपानीिाई प्रर्र्र्धर्ुक्ि लसचाईँ प्रणािीमा रुपान्िरण
गदै कृर्ष र्ोग्र् जलमनिाई लसंचाई सुर्र्धा उपिब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।
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५७. गाउं पालिकाका स्र्ास््र् चौकी नभएका र्डाहरुमा स्र्ास््र् चौकी स्थापना गरी सेर्ाग्राहीिाई सुिभ
स्र्ास््र् सेर्ा उपिब्ध गराइने नीति लिइनेछ ।

५८. तनजी स्क्ितनक, अस्पिाि, लर्ार् िथा स्र्ास््र् संस्थाहरुको सञ्चािन मापदण्ड िर्ार गररनेछ । साथै
तनर्लमि अनुगमनिाई थप प्रभार्कारी रुपमा कार्ािन्र्र्नमा लर्ाइनेछ ।

५९. सामास्जक,आर्थिक िथा सास्कृतिक क्षेरमा पतछ परे का महहिा, बािबालिका, दलिि, आहदर्ासी जनजाति,
अपाङ्ग िथा उमेरका आधारमा तनस्स्क्रर् अर्स्थािफि उन्मुख ज्र्ेष्ठ नागररकहरुिाई सकारात्मक

र्र्भेदका आधारमा र्र्कासमा सबैिाई सहभागी हुने अर्सर प्रदान गरी समग्र र्र्कास प्रकक्रर्ामा सर्ै र्गि,
िह, क्षेर, समुदार्को र्ोगदानिाई साझा प्रर्ासमा समाहहि गने नीति अर्िम्बन गररनेछ ।

६०. बािबालिकािाई भर्र्ष्र्को कणिधारको रुपमा होइन र्ििमानमा र्र्कासको साझेदारको रुपमा लिइनेछ ।

बािबालिकाहरुसँग सम्बस्न्धि र्र्षर्को नीति कार्िक्रम बनाउँ दा बािबालिकाहरुको संस्थागि सहभार्गिा
गने गराउने नीति अर्िम्र्न गररनेछ ।
६१. र्र्
ु ाहरुिाई रुपान्िरणको सम्र्ाहक र नेित्ृ र्को साझेदारको रुपमा र्र्कास गदै सामास्जक, राजतनतिक र
आर्थिक क्षेरका समग्र स्जम्मेर्ारी सम्हालन र्ुर्ा नेित्ृ र्को र्र्कास गने गराउने प्रर्ास गररनेछ ।
उद्र्मशीििा र्र्कास गरी र्ुर्ाहरुिाई स्र्रोजगार िफि आकर्षिि गररनेछ ।

६२. र्ुर्ाहरुको लसजिनशीि उजाि, सम्भार्नाको र्र्कासका िार्ग र्ािार्रण तनमािण गरर हहंसा, दव्ु र्िसन र
अराजकिामा र्ुर्ाहरुिाई दरु
ु पर्ोग गने प्रर्र्ृ त्तिाई तनर्न्रण गने गराउने नीति रहनेछ ।

६३. गाउं पालिकाका सबै कार्िक्रमिाई संघीर् सरकारिे लिएको समद्
ु ी नेपािीको िक्ष्र् हालसि
ृ ध नेपाि सख
गनि सहार्क हुने गरी संचािन गररनेछ । र्सका िार्ग समाजका सबै पक्षसंग समन्र्र् र सहकार्ि
गररनेछ ।

अन्त्र्मा, हामी राज्र् पुनसंरचना अन्िरगि नर्ां व्र्बस्थाको अभ्र्ासको क्रममा नै छौं । र्ो समर्मा हामी जति मेहनि,
पररश्रम, र्ोजनार्द्ध कार्िक्रमका साथ अगाडी बढ्छौं त्र्ति नै तछटो गाउं पालिकािाई र्र्कास र समद्
ृ र्धको पथमा अगाडड

बढाउन सफि हुन्छौं भन्ने र्र्श्र्ास लिएको छु । स्थानीर् आर्श्र्किा िथा संभार्ना अनरु
ु पको आफ्नो नीति, कार्िक्रम
िथा र्ोजना आफैं िजम
ुि ा गरी र्र्कासको गति र हदशा िर् गने र्ो ऐतिहालसक अर्सर र चुनौिी पतन भएकोिे र्र्कास,
समद्
ृ र्ध र सुशासनर्ुक्ि नागररकको स्थानीर् सरकार स्थापना भएको र्र्म्ब जनस्िरमा अनुभुति हुने गरी मार्थ उलिेखखि
नीति िथा कार्िक्रमिे र्स गाउं पालिकाका जनिाको आर्श्र्किा र अपेक्षा समेट्ने र्र्श्र्ास लिएको छु । असि नीति िथा
कार्िक्रमको पररणाम कार्ािन्र्र्नबाट दे खखने भएकोिे र्सको कार्ािन्र्र्नमा सबैको भुलमका सकक्रर् र सहर्ोगी हुने अपेक्षा
गरे को छु । र्ो नीति िथा कार्िक्रम िर्ार गने कार्िमा आफ्नो बद्
ु र्ध र्र्र्ेक र पररश्रमिे सहर्ोग गनुि हुने सबैमा हाहदि क
आभार व्र्क्ि गदि छु ।

धन्र्बाद !
रामकुमार श्रेष्ठ
अध्र्क्ष

फाकफोकथुम गाउं पालिका, इिाम
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