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१. आदरणीय गाउँसभाका अध्यक्षज्य,ू सम्पणूण सभाका सदस्यज्यहूरु लगायत सम्पणूण उपस्स्ित 
िहानभुावहरु नेपालको सवंवधान (२०७२) कायाणन्वयनको चरणिा स्िानीय तहको तनवाणचन सम्पन्न भई 
तनवाणचचत स्िानीय सरकारबाट पहहलो पटक नीतत तिा कायणक्रि प्रस्ततु गनण पाउँदा अत्यन्त खुसी 
लागेको छ । नेपालको लोकतास्न्िकरणको लागी योगदान पयुाणउन ुहुने सम्पणूण पक्षहरुको उच्च सम्िान 
गदणछु ।  

२. यस गाँउपामलकािा हािीलाई ववश्वास गरी ववजय गराउन ु हुने सम्पणूण ितदाता िहानभुावहरुलाई 
हाहदणक धन्यवाद हदन चाहन्छु ।  

३. कृविको आधुतनकीकरण र कृवि उपजहरुको बजारीकरणिा योगदान पयुाणउन कृविजन्य उद्योगहरुलाई 
प्राचििकता हदइनेछ । 

४. बतैशे्वर गाउँपामलकालाई अलचैीको प्रवद्णधन गने उद्येश्यले व्लकको रुपिा ववकास गररनेछ ।  

५. पयणटन तिा ससं्कृतत ववकासका लागी वपकतनक स्पोट, पाकण  व्यवस्िापन, िठिस्न्दरहरु, परुातास्त्वक 
वस्तहुरुको खोज तिा व्यवस्िापनिा सहयोग गररनेछ । पयणटक तिा धामिणक व्यापार व्यवसाय गने 
सम्पणूण सघं ससं्िाहरुलाई दताण प्रक्रक्रयािा ल्याई गणुस्तरीय बस्त ु तिा सेवा प्रवाहिा सहयोग  
पयुाणइनेछ ।  

६. पयणटकीय स्िलहरुको पहहचान र भौततक पवूाणधारको ववकास गरी आन्तररक तिा बाह्य पयणटकलाई 
आकविणत गररनेछ । परुातास्त्वक तिा पयणटकीय स्िलका घरहरुिा होिस्टेको व्यवस्िा गररनेछ ।   

७. सहकारीिा सव ैनागररकहरुको पहँुच पयुाणई कृवििा योगदान पयुाणउने सहकारीलाई प्रोत्साहत गररनेछ । 
सािै ववत्तीय क्षिेको ववकासिा योगदान पयुाणउने नीतत मलइनेछ । 

८. मिल्दाजलु्दा प्रकृततका सहकारीहरुलाई एकआपसिा गामभइ गणुस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन 
गररनेछ ।   

९. ववद्यालयको पहँुचभन्दा बाहहर रहेका बालबामलकालाई ववद्यालयिा जाने बातारण मसजणना गररनेछ । 
बालििैी मिक्षािा जोड हददै गणुस्तरीय मिक्षाका लाचग अगें्रजी िाध्यिबाट मिक्षण गराउने व्यवस्िा 
मिलाइनेछ । वतैशे्वर गाउँपामलकािा स्नातक तह उतीणण जनिस्ततलाई अतनवायण रुपिा ३ िहहना सेवा 
गने प्रावधान मिलाइने व्यवस्िा गररनेछ । ववद्यािी उततणणको आधारिा मिक्षकलाई परुस्कृत   
गररनेछ । प्रत्येक मिक्षक तिा किणचारीहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सािदुातयक ववद्यालयिा कस्म्तिा 
५ विण पठन पाठनिा सररक गराउन ुपनेछ । यसको लागी अनगुिन कायणिा कडाइ गररनेछ । 

१०. बतैशे्वर गाउँपामलकाका सव ै वडाहरुिा मिक्षाको पहँुचवदृ्चध गनण १/१ वटा +२ सम्ि अध्यापन गने 
ववद्यालय स्िापना गनण जोड हदइनेछ । उपयतुत स्िानिा प्राववधक वविय पठन पाठन गने मिक्षालय 
स्िापना गनण पहल गररनेछ ।  
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११. ऐततहामसक िहत्व बोकेका हनिुन्तशे्वर, वसैाकेश्वर, वतैशे्वर, कैलेश्वर, डाङ्गडुङ्गेश्वर, लातािाङ्ग गमु्बा, 
पोखरी गमु्बा सरंक्षण र बदु्ध ितूत ण बनाउन ुपहल गररनेछ ।     

१२. यस गाउँपामलका मभिको सडकको पहँुच नपगेुका स्िानहरुिा सडक पयुाणइनेछ । हाल भई रहेका 
सडकहरुको स्तरोन्नती गरी कच्ची सडकहरुलाई ग्रावेल गररनेछ । ग्रावेल सडकहरुलाई क्रिि: कालोपि े
गररनेछ । आवश्यक स्िानहरुिा पलु पलेुसाहरु तनिाणणिा जोड हदइनेछ ।  

१३. कृविको लागी उवणरभमूि भएको स्िानहरुिा प्रािमिक्रककरणको आधारिा मसचंाइको आवश्यक प्रवन्ध 
गररनेछ । एक वडा एक कृवि सेवा क्षिे तिा पिसेुवा केन्रको लाचग जोड हदइनेछ ।  

१४. बस्ती ववकास, िहरी योजना तिा भवन तनिाणणसम्वन्धी आधारभतू तनिाणण िापदण्ड, २०७२ 
कायाणन्वयनिा ल्याई गणुस्तरीय भवन तनिाणण गने व्यवस्िा मिलाई सािहूहक वस्ती ववकासलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

१५. गाउँपामलकािा औधौगीक तिा पयणटकीय क्षेििा लगानी गनण चाहने व्यस्तत तिा फिणलाइ आवश्यक 
सहयोग र प्रोत्साहन हदने नीती मलइने छ | 

१६. भमूिहहन क्रकसानहरुको लाचग उपयतुत स्िानिा जग्गाको व्यवस्िा गरी बसोबासको व्यवस्िा गररनेछ ।   

१७. जलववद्यतु उत्पादन गने कम्पनीहरुलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन गररनेछ । साना तिा लघ ु
जलववद्यतु आयोजनाको लागी अनिुतत मलई हालसम्ि कायण सचूारु नगरेका कम्पनीलाई १ विण मभि 
कायण सचूारु नगरेिा दताण खारेजीको मसफाररस गररनेछ । वकैल्पीक उजाणको उपयोगिा जोड हदइनेछ । 
प्रत्येक वडाको केन्र रहेको स्िानहरुिा नेपाल टेलीकिबाट टेमलफोन लाईन जडानको लागी जोड 
हदइनेछ । प्रत्येक वडािा इन्टरनेटको व्यवस्िा गरी सािास्जक सरुक्षा भत्ता र पञ्जीकरण सम्वन्धी 
कायण सचूारु गररनेछ ।  

१८. १८ विण िनुीका आिाबवुा गिुाएका बालबामलकालाई मिक्षा, स्वास््य सेवािा प्रोत्साहन गररनेछ ।     

१९. वन तिा भ–ूसरंक्षणको लागी आवश्यक व्यवस्िा गररनेछ । जलाधार क्षेिहरुको सरंक्षणिा जोड 
हदइनेछ । बातावरणलाई प्रदवुित हुन नहदन आवश्यक व्यवस्िा गररनेछ । जलवाय ु पररवतणनलाई 
अनकुुलन हुने गरी कायणक्रिहरु सचंालन गररनेछ ।  

२०. बजार क्षेिहरुिा तत्काल र सव ै वस्तीहरुिा क्रिि: फोहोर िलैा व्यवस्िापनको उचचत व्यवस्िा 
गररनेछ । Sanitary Land Fill Sites पहहचान गरी आवश्यक व्यवस्िा गररनेछ । जोखखििा रहेका 
वस्तीहरुलाई वकैस्ल्पक स्िानहरुका वस्ती व्यवस्िापन गनण जोड हदइनेछ ।  

२१. आगािी आ.व. मभििा बारुण यन्ि सचंालनको लागी आवश्यक व्यवस्िा गररनेछ ।  

२२. दक्ष जनिस्ततको आपतूत णको लागी स्िानीय स्तरिा आवश्यक पने कायण गनण सतने जनिस्तत तयार 
गनण तामलिहरुको उचचत व्यवस्िा गररनेछ ।  
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२३. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ससं्िागत क्षिता ववकास गररनेछ । ससं्िागत पवूाणधार ववकासिा 
जोड हदइनेछ । यस गाउँपामलका मभिका सव ैसव ैसावणस्जनक तनकायहरुिा अतनवायण रुपिा नागररक 
वडापि राख्नु पने व्यवस्िा गररनेछ । सेवालाई व्यवस्स्ित गनण टोकन प्रणालीलाई लाग ू गररनेछ । 
सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सेवाको िापदण्ड तनधाणरण गररनेछ । सािै सेवा प्रवाहिा ववद्यतुीय 
िाध्यिबाट हुने सचूना प्रववचधको प्रयोगिा जोड हदइनेछ ।  

२४. गाउँपामलकाको आचिणक कारोबारलाई अन्तरास्रिय लेखािानदण्ड अनरुुप लेखांकन पद्धतीिा राखखनेछ । 
राजस्व पररचालनको दायरालाई फराक्रकलो बनाई ववस्तार गररनेछ । ववत्तीय अनिुासनलाई 
कडाइकासाि पालना गररनेछ । ववत्तीय जोखखि न्यतूनकरणको लागी ववत्तीय जोखखि न्यतूनकरण गने 
ससं्िाहरुको स्िापनािा जोड हदइनेछ । प्रत्येक सावणजतनक तनिाणणहरुको अतनवायण रुपिा सावणजतनक 
सनुवुाई गररने व्यवस्िा मिलाइनेछ । सािास्जक लेखा परीक्षण गने कायणलाई प्रािमिकता हदइनेछ । 
ववमभन्न र तनदेमिकाहरु र कायणववचधहरुको तजुणिा गरी आन्तररक तनयन्िण प्रणालीलाई प्रभावकारी 
रुपिा कायाणन्वयनिा ल्याइनेछ । अस्न्ति लेखापरीक्षण तिा बेरुजु फछौटलाई तोक्रकएको सम्पन्न गने 
नीतत मलइनेछ । सचूना तिा सचंारको प्रभावकारी व्यवस्िापन गनण वेव साइटको तनिाणण गरी 
कायाणलयिा हुने सव ै क्रक्रयाकलापहरुलाई सवकैो जानकारीको लागी सावणजतनकीकरण गने व्यवस्िा 
मिलाइनेछ । सव ै वडा कायाणलयहरुबाट हुने पञ्जीकरण सँग सम्वस्न्धत कायणहरुलाई ववद्यतुीय 
िाध्यिबाट गने व्यवस्िा मिलाइनेछ । 

२५. सचूना तिा सञ्चारको प्रभावकारी व्यवस्िापनको लागी स्िानीय एफ एि हरुसँग सिन्वय गरी 
गाउँपामलकाका सचूनाहरुलाई प्रवाह गने व्यवस्िा गररनेछ ।  

२६. उब्जाउ जग्गा बाझो राख्न ेकायणलाई तनरुत्साहहत गररनेछ ।  

२७. अन्त्यिा, यो नीतत तिा कायणक्रि तजुणिा गनण सहयोग पयुाणउने सम्पणूण वडा समिततका पदाचधकरीहरु, 

पिकारहरु लगायत सम्पणूण बतैशे्वरवासीहरुलाई हाहदणक धन्यवाद हदन चाहन्छु ।  

 

सव ैवतैशे्वर गाउँवासीको जय होस ।  

धन्यवाद      


