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फडीकेदाय गाउॉऩालरकाको तेस्रो गाउॉ सबाभा अध्मऺ ्ी 
कृष्ण फहादयु चन्दरे प्रस्ततु गनुबुएको आ. फ. 
2075/076 को नीलत तथा कामकु्रभ 

 
 लभलत् 2075/03/25 

सबा सदस्म ज्मूहरु, 
वास्तवभा आज हाभी इलतहास रुऩान्तयणको एक सॊगीन घडीभा महाॉ उऩस्स्थत 

बएका छौ । फडीकेदाय गाउॉऩालरकाका गौयवशारी जनसभदुामका अगाडी मस  
ऐलतहलसक गाउॉ सबाभा आ.फ. 075/076 को नीलत तथा कामकु्रभ ऩेश गन ुऩाउॉदा 
आपूराई बाग्मभानी भहशसु गयीयहेको छु । रोकतन्र स्थाऩनाका खालतय ववलबन्न 
ऐलतहलसक जनआन्दोरन, सशस्त्र सॊघष,ु भधेस आन्दोरन, आददवासी जनजालत 
आन्दोरन, दलरत आन्दोरन, भवहरा भसु्ि आन्दोरन, अखण्ड सूदयु ऩस्िभ आन्दोरन 
रगामत याज्म याष्ट्र लनभाुणका रालग बएका अनेकन सॊघषहुरुभा आफ्नो प्राण उत्सग ु
गने ती भहान शहीदहरुराई सम्झन चाहन्छु । झण्डै दूई दशक राभो रयिता ऩलछ 
स्थानीम सयकायरे स्थानीम तह लनवाुचन भापुत ऩूणतुा ऩाएको आज करयफ एक फष ु
ऩयुा बएको छ । मस गाउॉऩालरकाभा लनवाुस्चत बइ स्थानीम सयकाय स्थाऩना बएको 
एक फषभुा सपरताऩूवकु काम ुसम्ऩन्न गनभुा अहोयार खट्ने गाउॉऩलरकाका उऩाध्मऺ 
ज्मू, गाउॉऩालरकाका प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू, गाउॉ कामऩुालरकाका सफै सदस्म 
ज्मूहरु, गाउॉ सबाका सदस्म ज्मूहरु, गाउॉऩालरकाका सम्ऩूण ुकभचुायीहरु, सयुऺाकभॉ, 
अन्म याष्ट्रसेवक, याजनैलतक दर, सभाजसेवी, फदुिस्जफी एॊव ऩरकाय जगत रगामत सफै 
गाउॉऩालरकाफासी आभ जनसभदुामराई हृदम देस्ख नै धन्मवाद ददन चाहन्छु । 

 
सॊवैधालनक अलधकाय तथा ्ोत साधन सवहत स्थानीम सयकायको गठन बइ 

रोकतन्रको आधायस्शराको रुऩभा यहेको स्थानीम तहराई अलधकाय सम्ऩन्न फनाइ 
लसॊहदयवायको अलधकाय गाउॉ-गाउॉभा आइऩगु्दा स्थानीम सयकायरे गवकुो अनबुतुी 
गयेको छ । "सभदृ्ध फडीकेदाय् ऩमटुन, कृवष य ऩूवाुधाय" बन्न ेनायाराइ आत्भसात 



 

2 

 

गदै फडीकेदाय गाउॉऩालरका मस गाउॉऩालरकाराई सभनु्नत य सभदृ्ध फनाउन लनकट 
बववष्मभै गाउॉऩालरकाको सभ्र  लफकास गरुुमोजना तजुभुा गयी कामाुन्वमनभा यमाउन 
प्रमत्नस्शर यहेको छ । 
 
उऩस्स्थत सबा सदस्महरु, 
 

नेऩारको सॊववधानरे स्थानीम तहराइ सलुनस्ित गयेका हक अलधकायको 
वक्रमास्शरताका रालग फडीकेदाय गाउॉऩालरका सदा अ्र सय यहनेछ ।सॊववधान प्रदत्त 
हक अलधकायराइ आवश्मक कानून एवॊ सॊयचनाहरुको लनभाुण गदै लतनको कामाुन्वमन 
गाउॉऩालरकाको सवाुलधक भहत्त्वको ववषमका रुऩभा यहनेछ । नेऩारको सॊववधानरे 
ऩरयरस्ऺत गयेको यावष्ट्रम अथतुन्रराइ सभाजफाद उन्भखु आत्भलनबयु स्वतन्र तथा 
उन्नलतशीर फनाउन े सोचराइ कामाुन्वमन गदै ददगोऩनासवहतको सभवृद्धको भागभुा 
याष्ट्रराइ अगालड फढाउनेतपु गाउॉऩालरका केस्न्ित यहनछे । 

 
उऩस्स्थत सबा सदस्म ज्मूहरु, 
 

ददगो य व्मवसावमक कृवष ववकासद्वाया कृवष ऺेरराइ आत्भलनबयु उन्भखु 
फनाउने ददशाभा गाउॉऩालरका अ्र सय यहनछे । लनवाुहभखुी कृवष प्रणारीराइ 
नापाभूरक, ददगो एवभ ् व्मावसावमक कृवष प्रणारीभा रुऩान्तयण गने कामकुो 
थारनी मसै आ.फ. फाट गरयन ेछ । सहकायी य लनजी ऺेरसॊग साझेदायी गयी 
कृवष उऩजको फजायीकयणका रालग आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनेछ । 
गाउॉऩालरकाका 5 वटै वडाका सॊबाव्मता हेयी कृवष ऩकेट ऺेरहरुको ववकास 
गरयनेछ । हयेक वष ु2 जना उत्कृष्ठ कृषक छनौट गयी "गाउॉऩालरका अध्मऺ 
उत्कृष्ठ कृषक ऩयुस्काय" ददइनेछ। 

 
उद्योगहरुराइ आवश्मक ऩने ऩूवाुधायको व्मवस्था गन ु नीलत लनभाुण य 

कामाुन्वमनभा जोड ददइनेछ । स्थानीम स्रोत एवॊ सीऩको उऩमोग गयी रघ,ु 
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साना तथा भझौरा उद्योगको स्थाऩना य सॊचारन गरयनेछ ।फैकस्यऩक उजाुको 
प्रवधनु य प्रमोगराइ फढावा ददन अनदुानभा फामोग्मास प्रान्ट स्थाऩना, 
सधुारयएको चरुो लफस्ताय, रघ ु जरलफदतुको स्थाऩना, एव सौम ु सडक फत्ती 
जडान राइ उच्च प्राथलभकता ददनइनेछ । 
 

 
फलडकेदाय गाउॉऩालरका प्रशस्त ऩमटुकीम सॊबावना फोकेको ऺेर हो । महाॉका 

ऩमटुकीम गन्तव्म स्थर तथा उऩजको ऩवहचान गयी ववववलधकयण य ववकास 
गरयनेछ । फडीकेदायराई धालभकु ऩमटुनको गन्तब्मका रुऩभा ववकास गरयनछे । 

 
सहकायीभा आधारयत उत्ऩादन, उद्यभ य सेवा व्मवसामको ववकास य 

ववस्ताय गयी गाउॉऩालरकाको ददगो य सभताभूरक आलथकु साभास्जक ववकासभा 
मोगदान ऩरु् माइनेछ ।सहकायी सॊस्थाहरुराइ उत्ऩादनशीर तथा साभास्जक 
व्मवसामका ऺेरभा वक्रमशीर गयाइनेछ । सहकायीको भाध्मभफाट ्र ाभीण 
ऺेरको तथा ववऩन्न वगरुाइ आलथकु साभास्जक सभावेशीकयण गरयनेछ । 
अनगुभन य लनमभनराइ प्रबावकायी फनाई सहकायी ऺेरभा सशुासन कामभ 
गरयनेछ । 

 
उऩस्स्थत सबा सदस्म ज्मूहरु, 
 

फीऩीनगय, खड्यौरी एव अत्तयकाडा फजाय प्रशस्त ब्माऩारयक सॊबावना 
फोकेको ऺेर हो । गाउॉऩालरका स्थाऩना बैसके ऩिात मस्तो सॊबावना थऩ 
फढेय गएको छ ।गाउॉऩालरकाको केन्ि खड्यौरी फजायभा ववत्तीम सॊस्थाहरुको 
स्थाऩनाका रालग आवश्मक ऩहर गरयनछे । मसै आ. फ. लबर मस 
गाउॉऩालरकाभा "क" ्ेणीको वास्णज्म वैंक स्थाऩना गरयनेछ । 
स्शऺा प्रणारीराई आलथकु साभास्जक रुऩान्तयणको सॊवाहकको रुऩभा ववकास 
गने, सवै तह एवभॊ फगकुो सभताभूरक ऩहुॉच सलुनस्ित गने, स्शऺाराई योजगायी 
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उन्भखु फनाउन,े गणुस्तयभा सधुाय एवभ ्व्मवस्थाऩकीम ऺभताभा अलबववद्ध गयी 
आलथकु साभास्जक ववकासका रक्ष्महरु हालसर  गनेतपु स्शऺा नीलत तथा 
कामकु्रभहरु उन्भूख यहनेछन ।सभ्र  स्शऺा प्रणारीको सधुायका रालग स्वेतऩर 
प्रकाशन गयी ववद्यारमहरुको वैऻालनक ढॊगफाट व्मवस्थाऩन गरयनेछ । 
ववद्यारमहरु एकआऩसभा सभावहत (merge) गयी लतनराइ आलथकु, बौलतक एवॊ 
अन्म रुऩभा स्रोत साधनरे सम्ऩन्न फनाइनेछ । ववद्यारमहरुभा कम्प्मूटय 
स्शऺाको साथै अ्र ेंजी भाध्मभफाट सभेत ऩठन ऩाठनको थारनी गनकुा रालग 
प्रदेश तथा सॊघीम सयकाय सॊग सभन्वम गयी काम ुअगाडी फढाइनेछ ।लनस्ित 
भाऩदण्डका आधायभा हयेक फष ुगाउॉऩालरकाभा सवोत्कृष्ठ हनु ेएक ववद्यारमराइ 
ऩयुस्कृत गने नीलत लरइनेछ ।हयेक वष ु मस गाउॉऩालरकाका साभदुावमक 
ववद्यारमफाट एस. ई. ई.ऩयीऺा उत्तीण ु गने ऩयीऺाथॉ भध्मे उत्कृष्ठ नलतजा 
यमाउने २ जना ऩयीऺाथॉ (एक छारा य एक छार) राई "फडीकेदाय ववद्या 
ऩदक" प्रदान गरयनछे । 
सॊववधानरे प्रत्मेक नागरयकराई याज्मफाट आधायबतू स्वास््म सेवा लनशयुक प्रा  
गने एवभॊ स्वास््म सेवाभा ऩहुॉच प्रा  हनु े ववषमराई भौलरक हकको रुऩभा 
प्रत्माबतू गयेको छ । सफै वग,ु ऺेर य सभदुामका नागरयकहरुको आधायबतू 
तथा गणुस्तयीम स्वास््म सेवाभा सभताभूरक ऩहुॉच अलबववृद्ध गयाउने तपु 
गाउॉऩालरकाको फजेट केस्न्ित हनुेछ । गाउॉऩालरकाभा यहेका स्वास््म 
सॊस्थाहरुको ऺभता अलबववृद्ध गदै मस गाउॉऩालरकाभा एक १५ शैमाको 
अस्ऩतार स्थाऩनाका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।मसै आलथकु वषभुा 
गाउॉऩालरकाभा एक एम्वरेुन्सको व्मवस्था गरयनेछ ।मस गाउॉऩालरकाभा भवहरा, 
वकशोयी य फारफालरकाभा हनुे कुऩोषणको अवस्थाभा सधुाय यमाउने उिेश्मका 
साथ फह ुऺेरीम ऩोषण मोजनाराइ प्राथलभकताका साथ कामाुन्वमनभा यमाइनेछ 
। मसका रालग आवश्मक सभऩयुक कोषको व्मवस्था गयी मोजनाराइ  थऩ 
प्रबावकायी फनाइनेछ ।खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा आधायबतू भानव 
अलधकायका रुऩभा स्थावऩत छ। खानेऩानीको ऩहुॉचराई नेऩारको सॊववधानरे 
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भौलरक हकको रुऩभा नै व्माख्मा गयेको छ । मस गाउॉऩालरकाका प्राम सफै 
जसो वडाहरुरे खानऩेानीको चयभ अबाव फेहोयीयहेको सन्दबभुा खानेऩानीको 
उऩरब्धता सलुनस्ित गने ववषम गाउॉऩालरकाको उच्च प्राथलभकताभा यहनेछ 
।खानेऩानीको ददगो व्मवस्थाऩनका रालग मसै आलथकु वषभुा वहृत ऩानी 
सम्भेरनको आमोजना गयी सयोकायवारा सॊस्थाहरुसॊगको सहकामभुा 
खानेऩानीको ददगो सभाधानका रालग आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ । खानेऩानी 
व्मवस्थाऩनको गरुुमोजना लनभाुण गयी काम ु अगाडी फढाइनेछ ।खानेऩानीको 
ऺेरभा वक्रमास्शर ववकास साझेदायहरुराइ मस गाउॉऩालरकाका सवै वडाभा 
कामकु्रभ सॊचारन गनकुा रालग आवश्मक वातावयण लनभाुण गरयनेछ । ्र ालभण 
जरस्रोत व्मवस्थाऩन ऩरयमोजना राइ सपरताऩूवकु कामाुन्वमन गन ुसभऩूयक 
कोष खडा गयी साझेदायीका आधायभा खानेऩानी आमोजना लनभाुण गन ु
आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनेछ । 

फीऩीनगय फजाय ऺेरभा फढ्दै गएको पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका रालग 
पोहोय व्मवस्थाऩन कामकु्रभ सॊचारन गरयनछे । गाउॉऩालरकाका फजाय ऺेरभा 
सावजुलनक शौचारमहरुको लनभाुण गयी लनजी ऺेरसॊगको सहकामभुा लतनको 
सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन गरयनेछ । सयसपाइ सम्फन्धी जनचेतनाभूरक 
कामकु्रभ सॊचारन गरयनेछ । 
ववलबन्न जातजालत, बेषबषुा, यहन सहनका भालनसहरुको फसोफास यहेको 
फडीकेदाय गाउॉऩालरका ऐलतहालसक, ऩयुातास्त्वक य साॊस्कृलतक दृविरे एक सभदृ्ध 
गाउॉऩालरका हो । मस ऺेरभा यहेका धालभकु, ऩयुातास्त्वक तथा ऐलतहालसक 
सम्ऩदाहरुको ऩनुलनभाुण गयी सॊयऺण य सॊवद्धनु गरयनेछ । धालभकु, सास्कृॊ लतक 
ऩमटुनको ववकास गन ुआवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।फडीकेदाय  गाउॉऩालरकाको 
प्रवेश ववन्दकुा रुऩभा यहेको कैरारी स्जयराको सहजऩयुभा फडीकेदाय ऩमटुन 
सचुना फोड ुयास्खनेछ । मस ऺेरभा भनाइने चाड ऩव,ु भेराऩात, जाराहरुको 
प्रवद्धनु गरयनेछ । 
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साभास्जक य आलथकु अवसयहरुभा सभान सहबालगता सलुनस्ित गयी 
रैविक भूरप्रवाहीकयण य सशस्िकयण गरयनेछ ।सफै वग ु य ऺेरका 
भवहराहरुको साभास्जक, आलथकु तथा याजनीलतक सशस्िकयण गदै भवहराको 
भरुबतू अलधकाय सलुनस्ित गरयनेछ । आलथकु, साभास्जक वा शैस्ऺक 
अवसयफाट वॊस्चलतभा ऩयेका दलरत, अऩािता बएका व्मस्ि, वकसान, ्लभक, 
उत्ऩीलडत वा वऩछडीएको ऺेरका नागरयक तथा आलथकु रुऩरे ववऩन्न खस 
आमकुा रालग उऩरब्ध साधनस्रोत, सेवा तथा सवुवधाभा ऩहुॉच सलुनितता प्रदान 
गरयनेछ । 

 
 

उऩस्स्थत सबा सदस्म ज्मूहरु, 
 
सडक ववकासको ऩूवशुत ु एवॊ ऩूवऩुऺ हो ।मस गाउॉऩालरकाभा 

लनभाुणसम्ऩन्न सडकहरुको स्तयोन्नती गयी फाहै्र भवहना सॊचारनभा यमाउन 
आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनेछ ।सनुारेक जैसीफाझ फोक्टान लनस्कन े
सडक लनभाुणराइ चार ुआ.फ. भा सभेत लनयन्तयता ददइनेछ । सनुारेक-घाघर 
सडकको स्तयोन्नती गाउॉऩालरकाको उच्च प्राथलभकताभा यहनेछ ।मस 
गाउॉऩालरकाका सवै वस्स्तहरुराइ सडक सॊजारभा जोड्न आवश्मक फजेट 
ववलनमोजन गरयनेछ ।फीऩीनगय देस्ख रयसेडी वडा कामाुरमसम्भ जाने सडक 
लनभाुण सम्ऩन्न गरयनेछ। 

मसै आ.फ. फाट गाउॉऩालरकाभा वस्तीववकास भाऩदण्ड राग ुगरयनेछ । 
गाउॉऩालरकाका फजायराई ब्मवस्स्थत गयी सनु्दय य आकषकु ब्माऩायीक केन्िका 
रुऩभा ववकास गन ु फजाय ऺेरलबर न्मूनतभ सडक ऺेर कामभ गयी सो 
सडकको स्तयोन्नती गरयनेछ ।सडक अलतक्रभण गयी फनाइएका घय, टहया, 
ऩसर, गोदाभ एवॊ अन्म बौलतक सॊयचनाहरुराइ हटाएय फजाय ऺेरराइ 
व्मवस्स्थत फनाइनेछ । फजाय ऺेर वयऩय यहेका अव्मवस्स्थत कृवष तथा ऩश ु
पाभहुरुराइ फजाय ऺेर फाहीय व्मवस्स्थत गरयनेछ ।फीऩीनगय, खड्यौरी य 



 

7 

 

अत्तयकाडाॉ फजाय ऺेरभा सडक फत्तीको व्मवस्था गन ु आवश्मक फजेट 
ववलनमोजन गरयनेछ । 

सूचना तथा सॊचायको भाध्ममभफाट जनताको ससूुस्चत हनु ऩाउन े
सॊवैधालनक हकको प्रत्माबलूत गन ु गाॉउऩालरका वक्रमास्शर यहनेछ । 
गाउॉऩालरकाभा यमाण्डराइन टेलरपोन जडान गन ुआवश्मक व्मवस्था लभराइनेछ 
। मस गाउॉऩालरकाभा येडीमो नेऩार रगामत एप.एभ. येडीमोहरुको प्रशायण 
याम्रो नबएको सन्दबभुा गाउॉऩालरकारे आफ्नै रगानीभा एप.एभ. येडीमोको 
स्थाऩना गन ु आवश्मक फजेट लफलनमोजन गरयनेछ । मसै आलथकु वष ु लबर 
गाउॉऩालरकाका सफै वडा कामाुरमहरुभा इन्टयनेट जडान गरयनेछ। फीऩीनगय 
फजायको कुनै एक उऩमतु्त ठाउॉभा फ्री वाइपाइ जोन को स्थाऩना गन ु
आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनेछ । नेऩार टेलरकभको जी. एस. एभ. 
भोफाइरको नटेवकु मस गाउॉऩालरकाभा गणुस्तयीम फनाउन आवश्मक ऩहर 
गरयनेछ । 

वातावयण व्मवस्थऩानराइ आन्तरयकीकयण गयी ववकास कामकु्रभको 
अलबन्न अिका रुऩभा सॊचारन गरयनेछ ।वन, वनस्ऩलत, जडीफटुी, जैववक 
ववववधता य जराधायको सभसु्चत सॊयऺण, सॊवधनु, व्मावसामीकयण य 
सदऩुमोगद्वाया योजगायी लसजनुा तथा जीववकोऩाजनुभा सधुाय गयी ऩारयस्स्थकीम 
प्रणालरफीच सन्तरुन कामभ गरयनेछ । तरुनात्भक राब बएका उच्च भूयमका 
जडीफटुी तथा गैयकाष्ठ वन ऩैदावायको सॊयऺण, सॊवधनु, खेती ववस्ताय एवभ ्
लनमाुतका रालग ब्रास्ण्डङसवहतको फजाय प्रवधनु गरयनछे । वन डढेरो 
व्मवस्थाऩनको रालग ऩूव ु तमायी, डढेरो लनमन्रण य डढेरोप्रलतयोधी ऺभता 
ववकास गन ुआवश्मक व्मवस्था गरयनेछ । 

मस गाॉउऩालरकाभा एक वारुणमन्र को व्मवस्थाका रालग भालथयरा 
तहका सयकायभा अनयुोध गरयनेछ । जराधाय ऺेर य ऩानीका भहुानहरुको 
सॊयऺण गरयनेछ ।ववऩद व्मवस्थाऩन कोष खडा गयी त्मसराइ ववऩद ऩूवतुमायी, 
ववऩद प्रलतकाम ु एवॊ ऩनु्राबभा खच ु गरयनेछ ।पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन मस 
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गाउॉऩालरकाभा सभेत चनुौतीका रुऩभा स्थावऩत हुॉदै गएको अवस्था छ ।मसको 
व्मवस्थाऩनका रालग सावजुलनक नीस्ज साझेदायी भोडेरको अवरम्वन गरयनेछ । 

सयकायी, साभदुावमक, सहकायी य नीजी ऺेरसॊग सहकाम ु गयी भानव 
सॊसाधनको ववकास एवॊ सॊबाय गरयनछे ।दलरत एवॊ रस्ऺत वग ुकेस्न्ित भानव 
सॊसाधन ववकासका कामहुरु गाउॉऩालरकाका उच्च प्राथलभकताभा यहनेछन । 
मसै आ.फ. लबर प्रत्मेक साभदुावमक ववद्यारमका एक एक जना स्शऺक, प्रत्मेक 
वडाका एक एक जना ऩदालधकायी एवॊ कभचुायी तथा प्रत्मेक वडाफाट ऩाॉच 
भवहरा य ऩाचॉ ऩरुुष राई कक्प्मूटय तालरभ प्रदान गन ु आवश्मक फजेट 
ववलनमोजन गरयनेछ । सभावेस्शताका  आधायभा गाउॉऩालरकाका सम बन्दा फढी 
व्मस्क्त्तराइ ववलबन्न प्रकायका सीऩभूरक तालरभ प्रदान गरयनेछ ।दलरत, 
अऩािता बएका व्मस्ि, एकर भवहरा एवॊ अलत ववऩन्न नागरयकराइ ऺभता 
ववकास य स्वयोजगायी जन्म तालरभ प्रदान गरयनेछ ।खेरकुदको ववकास गयी 
मवुाहरुराइ अनशुालसत य स्वस्थ फनाइ याख्न आवश्मक फजेट ववलनमोजन 
गरयनेछ ।प्रत्मेक फष ु गाउॉऩालरकाकै अगवुाइभा गाउॉऩालरका स्तयीम खेरकुद 
प्रलतमोलगता गन ु"गाउॉऩालरका अध्मऺ कऩ" आमोजना गरयनेछ । 

 
उऩस्स्थत सबा सदस्म ज्मूहरु, 
 

हाभी बयखयै सॊघीमताको अभ्मासभा गएका छौ । सॊघीम शासन प्रणारीभा 
स्थानीम सयकाय राइ ददगो एवॉ प्रबावाकायी फनाउन स्वावरम्फी य आत्भलनबयु स्थानीम 
तहको जरुयत ऩदुछ ।स्वाफरम्वी एवॊ आत्भलनबयु फन्न हाभीरे मस गाॉउऩालरकाभा 
आलथकु स्रोतको खोजी गनैऩछु ।मसै आलथकु वषफुाटै गाउॉऩालरकाभा याजस्व स्रोतको 
ऩवहचान गयी कयका दय य दामया लनधाुयण गरयनेछ ।आगाभी आलथकु फषफुाट मस 
गाउॉऩालरकाभा एवककृत सम्ऩस्त्त कय रगाइनेछ ।ब्मफसाम कय असरुी कामरुाइ थऩ 
प्रबावकायी फनाउन ''व्मवसाम कय लतयौ् लफकास कामभुा सयीक होउॉ'' बन्ने नायाका 
साथ वडा कामाुरम हरुफाटै मस्तो कय सॊकरनको व्मवस्था लभराइनेछ ।मस 
गाउॉऩालरकाभा यहेका सावजुलनक सम्ऩस्त्तहरुको अलबरेख तमाय गयी लतनको सयुऺा, 
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सॊबाय एवॊ सदऩुमोग गरयनेछ । अलतक्रलभत सावजुलनक जग्गा, बवन, वनऺेर एव नदी 
नारा हरुको अलतक्रभण हटाइ लतनको सॊयऺण गरयनेछ ।  

 
मसै आ. फ. भा गाउॉऩालरकाको गाउॉ ऩार्श्सु्चर लनभाुण गरयनेछ। 

प्रोपाइरराइ लडजीटर फनाउन गैय सयकायी ऺेरसॊग सहकाम ुगरयनेछ । सवै 
वडा कामाुरमहरुभा नागरयक फडाऩर याख्न आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनेछ 
। सावजुलनक सेवा प्रवाह य सावजुलनक लनभाुणभा ऩायदस्शतुा सलुनस्ित गरयनछे 
।मोजना तथा कामकु्रभभा हनु े दोहोयोऩनराइ भध्मनजय गयी प्रदेश य सॊघीम 
सयकायफाट छनौटभा ऩयेका मोजनाहरुभा गाउॉऩालरकाफाट थऩ फजेट लफलनमोजन 
गरयनेछैन । मसैगयी गैय सयकायी सॊस्थाका वक्रमाकराऩहरुराइ सभेत याज्म 
सॊरग्न नबएका ऺेरहरुभा केस्न्ित गरयनेछ ।गैय सयकायी सॊस्थाका 
वक्रमाकराऩहरुराइ ववतयणभूखी बन्दा उत्ऩादनभूखी ऺेरभा केन्िीत गन ु
प्रोत्सावहत गरयनछे । सेवा प्रवाहभा ववद्यतुीम सचुना प्रववलधको प्रमोगराइ 
स्थावऩत य ववस्तारयत गदै रलगनेछ ।सावजुलनक जवापदेवहताको रालग प्रववलधको 
ददगो प्रमोग राइ फढावा ददन आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।गैय सयकायी ऺेर 
सॊगको सहकामभुा प्रववलधको ददगो प्रमोगराइ ऩरयमोजनाकै रुऩभा राग ुगरयनेछ 
।गाउॉऩालरकाभा  टेक्नो हफको स्थाऩना गन ु ऩहर गरयनछे । ऩॊजीकयण 
सम्फन्धी कामरुाइ एभ.  आइ. एस. भा आवद्ध गन ुबस ु(VERS) रागू गरयनेछ 
। साभास्जक सयुऺा बत्ताराइ प्रबावकायी य ऩायदशॉ फनाउन  एभ. आइ. एस. 
प्रवविी गयी फैङ्कीङ प्रणारीफाट बत्ता ववतयणको व्मवस्था लभराइनेछ । 

मसै आलथकु वषभुा गाउॉऩालरकाको भूर प्रशासलनक बवन एव वडा 
कामाुरम बवन लनभाुणका रालग आवश्मक जग्गाको प्रवन्ध गयी बवन लनभाुणको 
थारनी गरयनेछ । भददया य भददयाजन्म ऩदाथफुाट लसस्जतु आलथकु, साभास्जक 
एवॊ सयुऺा सॊवेदनस्शरताराइ भध्मनजय गयी मसको लनमन्रणका रालग 
आवश्मक प्रवन्ध गरयनेछ । कभचुायीको वसृ्त्त ववकास एवॊ सेवा प्रलत उत्प्ररेयत 
गयाइयाख्न आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनछे । 
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ववकास लनभाुण कामभुा नागरयक सहबागीताको प्रवधनु गन ु
सहबागीताभूरक ववकास प्रवक्रमा अवरम्वन गरयनेछ । उऩबोिा सलभलतहरुको 
ऺभता ववकास गन ुआवश्मक व्मवस्था गरयनछे । 

गाउॉऩालरका फाट प्रदान गरयने सावजुलनक सेवा एवॊ मस गाउॉऩालरकाभा 
हनु े सफै काभ कामफुाहीराइ सशुासनमिु फनाउन सावजुलनक सनुवुाइ, 
साभास्जक ऩयीऺण रगामतका कामहुरु लनमलभत रुऩभा सॊचारन गरयनेछन । 

 
 
 
उऩस्स्थत सबा सदस्म ज्मूहरु, 
 

ववकासको आवश्मकता य उरदुा जनआकाॊऺा ऩूया गन ुतथा ववकासराई ददगो 
फनाउन सावजुलनक, लनजी, सहकायी य साभदुावमक ऺेरको सहकाम ु य ऩरयऩूयक 
बलूभका अऩरयहाम ु छ । सॊववधानद्वाया लनददुि स्जम्भेवायी ऩूया गन ु गाउॉऩालरकारे 
आधायबतू साभास्जक सेवा य ऩूवाुधाय ऺेरभा रगानी फढाउॉदै व्मावलसमक ढिरे अस्घ 
फढ्न सवकने ऺेरभा लनजी तथा सहकायी य साभदुावमक ऺेरको ऺभता य सॊबावना 
उऩमोग गयी ववकासका रक्ष्महरु प्रा  गन ुगाउॉऩालरका प्रलतवि छ । वमनै ववषमराई 
केन्िववन्दभुा याखेय गाउॉऩालरकाको नीलत तथा कामकु्रभ तमाय गयेको छु । 
 

अन्त्मभा, मस एलतहालसक गाउॉ सबाराइ सपरताऩूफकु आमोजना गन ुएवॊ नीलत 
तथा कामकु्रभ तजुभुा गन ु आवश्मक सझुाव य भागदुशन ददनहुनुे सभस्त 
गाउॉऩालरकाफासी फदुिस्जफी, सभाजसेवी, सफै याजनैलतक दर, स्शऺक, उद्योगी ब्माऩायी, 
सयुऺाकभॉ, ऩरकाय, ववलबन्न ऩेशाकभॉ एवॊ आभ जनसभदुामराइ ववशेष धन्मवाद ददन 
चाहन्छु । नीलत तथा कामकु्रभ तजुभुाको कामभुा अहोयार खट्ने गाउॉऩालरकाका 
उऩाध्मऺ, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत, वडा अध्मऺ एवॊ सम्ऩूण ुगाउॉ सबाका सदस्म 
साथै सम्ऩूण ुकभचुायी ज्महुरुराइ हृदम देस्ख नै धन्मवाद ददन चाहन्छु । 
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"सभदृ्ध फडीकेदाय् ऩमटुन, कृवष य ऩूवाुधाय" बन्न ेहाम्रो नायाराइ साथकु फनाउन हाभी 
सफै गाउॉऩालरकावासी एकवढक्का बएय अगालड फढ्न सकौँ । फाफा फडाकेदायरे हाभी 
सवैको यऺा गरुन ।  
 
धन्मवाद, जमनऩेार ।                                   कृष्ण फहादयु चन्द 
                                                         अध्मऺ 
                                                  फडीकेदाय गाउॉऩालरका 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


