फडीकेदाय गाउॉऩालरकाको तेस्रो गाउॉ सबाभा अध्मऺ ्ी
कृष्ण फहादुय चन्दरे प्रस्तुत गनुब
ु एको आ. फ.
2075/076 को नीलत तथा कामुक्रभ

लभलत् 2075/03/25

सबा सदस्म ज्मूहरु,

वास्तवभा आज हाभी इलतहास रुऩान्तयणको एक सॊ गीन घडीभा महाॉ उऩस्स्थत

बएका छौ । फडीकेदाय गाउॉऩालरकाका गौयवशारी जनसभुदामका अगाडी मस

ऐलतहलसक गाउॉ सबाभा आ.फ. 075/076 को नीलत तथा कामुक्रभ ऩेश गनु ऩाउॉदा
आपूराई बाग्मभानी भहशुस गयीयहे को छु । रोकतन्र स्थाऩनाका खालतय ववलबन्न
ऐलतहलसक

जनआन्दोरन,

सशस्त्र

सॊ घषु,

भधेस

आन्दोरन,

आददवासी

जनजालत

आन्दोरन, दलरत आन्दोरन, भवहरा भुस्ि आन्दोरन, अखण्ड सूदयु ऩस्िभ आन्दोरन
रगामत याज्म याष्ट्र लनभाुणका रालग बएका अनेकन सॊ घषुहरुभा आफ्नो प्राण उत्सगु
गने ती भहान शहीदहरुराई सम्झन चाहन्छु । झण्डै दूई दशक राभो रयिता ऩलछ

स्थानीम सयकायरे स्थानीम तह लनवाुचन भापुत ऩूणत
ु ा ऩाएको आज करयफ एक फषु
ऩुया बएको छ । मस गाउॉऩालरकाभा लनवाुस्चत बइ स्थानीम सयकाय स्थाऩना बएको

एक फषुभा सपरताऩूवक
ु कामु सम्ऩन्न गनुभा अहोयार खट्ने गाउॉऩलरकाका उऩाध्मऺ

ज्मू, गाउॉऩालरकाका प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत ज्मू, गाउॉ कामुऩालरकाका सफै सदस्म
ज्मूहरु, गाउॉ सबाका सदस्म ज्मूहरु, गाउॉऩालरकाका सम्ऩूणु कभुचायीहरु, सुयऺाकभॉ,
अन्म याष्ट्रसेवक, याजनैलतक दर, सभाजसेवी, फुदिस्जफी एॊव ऩरकाय जगत रगामत सफै
गाउॉऩालरकाफासी आभ जनसभुदामराई हृदम दे स्ख नै धन्मवाद ददन चाहन्छु ।
सॊ वैधालनक अलधकाय तथा ्ोत साधन सवहत स्थानीम सयकायको गठन बइ

रोकतन्रको आधायस्शराको रुऩभा यहेको स्थानीम तहराई अलधकाय सम्ऩन्न फनाइ

ु ी
लसॊ हदयवायको अलधकाय गाउॉ-गाउॉभा आइऩुग्दा स्थानीम सयकायरे गवुको अनुबत
गये को छ । "सभृद्ध फडीकेदाय् ऩमुटन, कृवष य ऩूवाुधाय" बन्ने नायाराइ आत्भसात
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गदै फडीकेदाय गाउॉऩालरका मस गाउॉऩालरकाराई सभुन्नत य सभृद्ध फनाउन लनकट
बववष्मभै गाउॉऩालरकाको सभ्र  लफकास गुरुमोजना तजुभ
ु ा गयी कामाुन्वमनभा यमाउन
प्रमत्नस्शर यहे को छ ।

उऩस्स्थत सबा सदस्महरु,
नेऩारको

सॊ ववधानरे

स्थानीम

तहराइ

सुलनस्ित

गये का

हक

अलधकायको

वक्रमास्शरताका रालग फडीकेदाय गाउॉऩालरका सदा अ्र सय यहनेछ ।सॊ ववधान प्रदत्त
हक अलधकायराइ आवश्मक कानून एवॊ सॊ यचनाहरुको लनभाुण गदै लतनको कामाुन्वमन
गाउॉऩालरकाको सवाुलधक भहत्त्वको ववषमका रुऩभा यहनेछ । नेऩारको सॊ ववधानरे

ऩरयरस्ऺत गये को यावष्ट्रम अथुतन्रराइ सभाजफाद उन्भुख आत्भलनबुय स्वतन्र तथा

उन्नलतशीर फनाउने सोचराइ कामाुन्वमन गदै ददगोऩनासवहतको सभृवद्धको भागुभा
याष्ट्रराइ अगालड फढाउनेतपु गाउॉऩालरका केस्न्ित यहनेछ ।
उऩस्स्थत सबा सदस्म ज्मूहरु,
ददगो य व्मवसावमक कृवष ववकासद्वाया कृवष ऺेरराइ आत्भलनबुय उन्भुख

फनाउने ददशाभा गाउॉऩालरका अ्र सय यहनेछ । लनवाुहभुखी कृवष प्रणारीराइ

नापाभूरक, ददगो एवभ् व्मावसावमक कृवष प्रणारीभा रुऩान्तयण गने कामुको
थारनी मसै आ.फ. फाट गरयने छ । सहकायी य लनजी ऺेरसॊ ग साझेदायी गयी

कृवष उऩजको फजायीकयणका रालग आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनेछ ।
गाउॉऩालरकाका 5 वटै वडाका सॊ बाव्मता हे यी कृवष ऩकेट ऺेरहरुको ववकास
गरयनेछ । हये क वषु 2 जना उत्कृष्ठ कृषक छनौट गयी "गाउॉऩालरका अध्मऺ
उत्कृष्ठ कृषक ऩुयस्काय" ददइनेछ।

उद्योगहरुराइ आवश्मक ऩने ऩूवाुधायको व्मवस्था गनु नीलत लनभाुण य

कामाुन्वमनभा जोड ददइनेछ । स्थानीम स्रोत एवॊ सीऩको उऩमोग गयी रघु,
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साना तथा भझौरा उद्योगको स्थाऩना य सॊ चारन गरयनेछ ।फैकस्यऩक उजाुको
प्रवधुन य प्रमोगराइ फढावा ददन अनुदानभा फामोग्मास प्रान्ट स्थाऩना,
सुधारयएको च ुरो लफस्ताय, रघु जरलफदुतको स्थाऩना, एव सौमु सडक फत्ती
जडान राइ उच्च प्राथलभकता ददनइनेछ ।

फलडकेदाय गाउॉऩालरका प्रशस्त ऩमुटकीम सॊ बावना फोकेको ऺेर हो । महाॉका

ऩमुटकीम गन्तव्म स्थर तथा उऩजको ऩवहचान गयी ववववलधकयण य ववकास
गरयनेछ । फडीकेदायराई धालभुक ऩमुटनको गन्तब्मका रुऩभा ववकास गरयनेछ ।

सहकायीभा आधारयत उत्ऩादन, उद्यभ य सेवा व्मवसामको ववकास य
ववस्ताय गयी गाउॉऩालरकाको ददगो य सभताभूरक आलथुक साभास्जक ववकासभा
मोगदान ऩुर्माइनेछ ।सहकायी सॊ स्थाहरुराइ उत्ऩादनशीर तथा साभास्जक
व्मवसामका ऺेरभा वक्रमशीर गयाइनेछ । सहकायीको भाध्मभफाट ्र ाभीण

ऺेरको तथा ववऩन्न वगुराइ आलथुक साभास्जक सभावेशीकयण गरयनेछ ।

अनुगभन य लनमभनराइ प्रबावकायी फनाई सहकायी ऺेरभा सुशासन कामभ
गरयनेछ ।

उऩस्स्थत सबा सदस्म ज्मूहरु,
फीऩीनगय, खड्यौरी एव अत्तयकाडा फजाय प्रशस्त ब्माऩारयक सॊ बावना

फोकेको ऺेर हो । गाउॉऩालरका स्थाऩना बैसके ऩिात मस्तो सॊ बावना थऩ
फढे य गएको छ ।गाउॉऩालरकाको केन्ि खड्यौरी फजायभा ववत्तीम सॊ स्थाहरुको

स्थाऩनाका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । मसै आ. फ. लबर मस
गाउॉऩालरकाभा "क" ्े णीको वास्णज्म वैंक स्थाऩना गरयनेछ ।

स्शऺा प्रणारीराई आलथुक साभास्जक रुऩान्तयणको सॊ वाहकको रुऩभा ववकास
गने, सवै तह एवभॊ फगुको सभताभूरक ऩहुॉच सुलनस्ित गने, स्शऺाराई योजगायी
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उन्भुख फनाउने, गुणस्तयभा सुधाय एवभ् व्मवस्थाऩकीम ऺभताभा अलबववद्ध गयी
आलथुक साभास्जक ववकासका रक्ष्महरु हालसर

गनेतपु स्शऺा नीलत तथा

कामुक्रभहरु उन्भूख यहनेछन ।सभ्र  स्शऺा प्रणारीको सुधायका रालग स्वेतऩर
प्रकाशन

गयी

ववद्यारमहरुको

वैऻालनक

ढॊ गफाट

व्मवस्थाऩन

गरयनेछ

।

ववद्यारमहरु एकआऩसभा सभावहत (merge) गयी लतनराइ आलथुक, बौलतक एवॊ

अन्म रुऩभा स्रोत साधनरे सम्ऩन्न फनाइनेछ । ववद्यारमहरुभा कम्प्मूटय
स्शऺाको साथै अ्र ेंजी भाध्मभफाट सभेत ऩठन ऩाठनको थारनी गनुका रालग

प्रदे श तथा सॊ घीम सयकाय सॊ ग सभन्वम गयी कामु अगाडी फढाइनेछ ।लनस्ित
भाऩदण्डका आधायभा हये क फषु गाउॉऩालरकाभा सवोत्कृष्ठ हुने एक ववद्यारमराइ
ऩुयस्कृत गने नीलत लरइनेछ ।हये क वषु मस गाउॉऩालरकाका साभुदावमक

ववद्यारमफाट एस. ई. ई.ऩयीऺा उत्तीणु गने ऩयीऺाथॉ भध्मे उत्कृष्ठ नलतजा

यमाउने २ जना ऩयीऺाथॉ (एक छारा य एक छार) राई "फडीकेदाय ववद्या
ऩदक" प्रदान गरयनेछ ।

सॊ ववधानरे प्रत्मेक नागरयकराई याज्मफाट आधायबूत स्वास््म सेवा लनशुयक प्रा
गने एवभॊ स्वास््म सेवाभा ऩहुॉच प्रा

हुने ववषमराई भौलरक हकको रुऩभा

प्रत्माबूत गये को छ । सफै वगु, ऺेर य सभुदामका नागरयकहरुको आधायबूत
तथा गुणस्तयीम स्वास््म सेवाभा सभताभूरक ऩहुॉच अलबवृवद्ध गयाउने तपु
गाउॉऩालरकाको

फजेट

केस्न्ित

हुनेछ

सॊ स्थाहरुको ऺभता अलबवृवद्ध गदै

।

गाउॉऩालरकाभा

यहे का

स्वास््म

मस गाउॉऩालरकाभा एक १५ शैमाको

अस्ऩतार स्थाऩनाका रालग आवश्मक ऩहर गरयनेछ ।मसै आलथुक वषुभा
गाउॉऩालरकाभा एक एम्वुरेन्सको व्मवस्था गरयनेछ ।मस गाउॉऩालरकाभा भवहरा,
वकशोयी य फारफालरकाभा हुने कुऩोषणको अवस्थाभा सुधाय यमाउने उिेश्मका
साथ फहु ऺेरीम ऩोषण मोजनाराइ प्राथलभकताका साथ कामाुन्वमनभा यमाइनेछ
। मसका रालग आवश्मक सभऩुयक कोषको व्मवस्था गयी मोजनाराइ
प्रबावकायी

फनाइनेछ

।खानेऩानी

तथा

सयसपाइ

सेवा

आधायबूत

थऩ
भानव

अलधकायका रुऩभा स्थावऩत छ। खानेऩानीको ऩहुॉचराई नेऩारको सॊ ववधानरे
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भौलरक हकको रुऩभा नै व्माख्मा गये को छ । मस गाउॉऩालरकाका प्राम सफै
जसो वडाहरुरे खानेऩानीको चयभ अबाव फेहोयीयहे को सन्दबुभा खानेऩानीको
उऩरब्धता सुलनस्ित गने ववषम गाउॉऩालरकाको उच्च प्राथलभकताभा यहनेछ
।खानेऩानीको ददगो व्मवस्थाऩनका रालग मसै आलथुक वषुभा वृहत ऩानी
सम्भेरनको

आमोजना

गयी

सयोकायवारा

सॊ स्थाहरुसॊ गको

सहकामुभा

खानेऩानीको ददगो सभाधानका रालग आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ । खानेऩानी
व्मवस्थाऩनको गुरुमोजना लनभाुण गयी कामु अगाडी फढाइनेछ ।खानेऩानीको
ऺेरभा वक्रमास्शर ववकास साझेदायहरुराइ मस गाउॉऩालरकाका सवै वडाभा
कामुक्रभ सॊ चारन गनुका रालग आवश्मक वातावयण लनभाुण गरयनेछ । ्र ालभण
जरस्रोत व्मवस्थाऩन ऩरयमोजना राइ सपरताऩूवक
ु कामाुन्वमन गनु सभऩूयक
कोष खडा गयी साझेदायीका

आधायभा

खानेऩानी

आमोजना लनभाुण

गनु

आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनेछ ।
फीऩीनगय फजाय ऺेरभा फढ्दै गएको पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका रालग

पोहोय व्मवस्थाऩन कामुक्रभ सॊ चारन गरयनेछ । गाउॉऩालरकाका फजाय ऺेरभा
सावुजलनक शौचारमहरुको लनभाुण गयी लनजी ऺेरसॊ गको सहकामुभा लतनको

सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन गरयनेछ । सयसपाइ सम्फन्धी जनचेतनाभूरक
कामुक्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।
ववलबन्न

जातजालत,

बेषबुषा,

यहन

सहनका

भालनसहरुको

फसोफास

यहे को

फडीकेदाय गाउॉऩालरका ऐलतहालसक, ऩुयातास्त्वक य साॊस्कृलतक दृविरे एक सभृद्ध

गाउॉऩालरका हो । मस ऺेरभा यहे का धालभुक, ऩुयातास्त्वक तथा ऐलतहालसक

सम्ऩदाहरुको ऩुनलनभाुण गयी सॊ यऺण य सॊ वद्धुन गरयनेछ । धालभुक, सास्कॊ ृ लतक
ऩमुटनको ववकास गनु आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।फडीकेदाय

गाउॉऩालरकाको

प्रवेश ववन्दुका रुऩभा यहे को कैरारी स्जयराको सहजऩुयभा फडीकेदाय ऩमुटन

सुचना फोडु यास्खनेछ । मस ऺेरभा भनाइने चाड ऩवु, भेराऩात, जाराहरुको
प्रवद्धुन गरयनेछ ।
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रै विक

साभास्जक य आलथुक अवसयहरुभा सभान सहबालगता सुलनस्ित गयी
भूरप्रवाहीकयण

य

सशस्िकयण

गरयनेछ

।सफै

गरयनेछ

आलथुक,

वगु

य

ऺेरका

वा

शैस्ऺक

भवहराहरुको साभास्जक, आलथुक तथा याजनीलतक सशस्िकयण गदै भवहराको
भुरबूत

अलधकाय

सुलनस्ित

।

साभास्जक

अवसयफाट वॊस्चलतभा ऩये का दलरत, अऩािता बएका व्मस्ि, वकसान, ्लभक,
उत्ऩीलडत वा वऩछडीएको ऺेरका नागरयक तथा आलथुक रुऩरे ववऩन्न खस

आमुका रालग उऩरब्ध साधनस्रोत, सेवा तथा सुववधाभा ऩहुॉच सुलनितता प्रदान
गरयनेछ ।

उऩस्स्थत सबा सदस्म ज्मूहरु,
सडक

ववकासको

ऩूवश
ु तु

एवॊ

ऩूवऩ
ु ऺ

हो

।मस

गाउॉऩालरकाभा

लनभाुणसम्ऩन्न सडकहरुको स्तयोन्नती गयी फाह्रै भवहना सॊ चारनभा यमाउन

आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनेछ ।सुनारेक जैसीफाझ फोक्टान लनस्कने
सडक लनभाुणराइ चारु आ.फ. भा सभेत लनयन्तयता ददइनेछ । सुनारेक-घाघर
सडकको

स्तयोन्नती

गाउॉऩालरकाको

उच्च

प्राथलभकताभा

यहनेछ

।मस

गाउॉऩालरकाका सवै वस्स्तहरुराइ सडक सॊ जारभा जोड्न आवश्मक फजेट

ववलनमोजन गरयनेछ ।फीऩीनगय दे स्ख रयसेडी वडा कामाुरमसम्भ जाने सडक
लनभाुण सम्ऩन्न गरयनेछ।

मसै आ.फ. फाट गाउॉऩालरकाभा वस्तीववकास भाऩदण्ड रागु गरयनेछ ।

गाउॉऩालरकाका फजायराई ब्मवस्स्थत गयी सुन्दय य आकषुक ब्माऩायीक केन्िका

रुऩभा ववकास गनु फजाय ऺेरलबर न्मूनतभ सडक ऺेर कामभ गयी सो

सडकको स्तयोन्नती गरयनेछ ।सडक अलतक्रभण गयी फनाइएका घय, टहया,
ऩसर, गोदाभ एवॊ अन्म बौलतक सॊ यचनाहरुराइ हटाएय फजाय ऺेरराइ

व्मवस्स्थत फनाइनेछ । फजाय ऺेर वयऩय यहे का अव्मवस्स्थत कृवष तथा ऩशु
पाभुहरुराइ फजाय ऺेर फाहीय व्मवस्स्थत गरयनेछ ।फीऩीनगय, खड्यौरी य
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अत्तयकाडाॉ फजाय ऺेरभा सडक फत्तीको व्मवस्था गनु आवश्मक फजेट
ववलनमोजन गरयनेछ ।
सूचना

सॊ वैधालनक

तथा

हकको

सॊ चायको

प्रत्माबूलत

भाध्ममभफाट
गनु

जनताको

गाॉउऩालरका

सुसूस्चत

वक्रमास्शर

हुन

ऩाउने

यहनेछ

।

गाउॉऩालरकाभा यमाण्डराइन टे लरपोन जडान गनु आवश्मक व्मवस्था लभराइनेछ
। मस गाउॉऩालरकाभा ये डीमो नेऩार रगामत एप.एभ. ये डीमोहरुको प्रशायण

याम्रो नबएको सन्दबुभा गाउॉऩालरकारे आफ्नै रगानीभा एप.एभ. ये डीमोको

स्थाऩना गनु आवश्मक फजेट लफलनमोजन गरयनेछ । मसै आलथुक वषु लबर
गाउॉऩालरकाका सफै वडा कामाुरमहरुभा इन्टयनेट जडान गरयनेछ। फीऩीनगय

फजायको कुनै एक उऩमुत्त ठाउॉभा फ्री वाइपाइ जोन को स्थाऩना गनु
आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनेछ । नेऩार टे लरकभको जी. एस. एभ.

भोफाइरको नेटवकु मस गाउॉऩालरकाभा गुणस्तयीम फनाउन आवश्मक ऩहर
गरयनेछ ।

वातावयण व्मवस्थऩानराइ आन्तरयकीकयण गयी ववकास कामुक्रभको

अलबन्न अिका रुऩभा सॊ चारन गरयनेछ ।वन, वनस्ऩलत, जडीफुटी, जैववक
ववववधता

य

जराधायको

सभुस्चत

सॊ यऺण,

सॊ वधुन,

व्मावसामीकयण

य

सदुऩमोगद्वाया योजगायी लसजुना तथा जीववकोऩाजुनभा सुधाय गयी ऩारयस्स्थकीम

प्रणालरफीच सन्तुरन कामभ गरयनेछ । तुरनात्भक राब बएका उच्च भूयमका

जडीफुटी तथा गैयकाष्ठ वन ऩैदावायको सॊ यऺण, सॊ वधुन, खेती ववस्ताय एवभ्
लनमाुतका

रालग

ब्रास्ण्डङसवहतको

फजाय

प्रवधुन

गरयनेछ

।

वन

डढे रो

व्मवस्थाऩनको रालग ऩूव ु तमायी, डढे रो लनमन्रण य डढे रोप्रलतयोधी ऺभता
ववकास गनु आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।

मस गाॉउऩालरकाभा एक वारुणमन्र को व्मवस्थाका रालग भालथयरा

तहका सयकायभा अनुयोध गरयनेछ । जराधाय ऺेर य ऩानीका भुहानहरुको
सॊ यऺण गरयनेछ ।ववऩद व्मवस्थाऩन कोष खडा गयी त्मसराइ ववऩद ऩूवत
ु मायी,

ववऩद प्रलतकामु एवॊ ऩुन्राबभा खचु गरयनेछ ।पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन मस

7

गाउॉऩालरकाभा सभेत च ुनौतीका रुऩभा स्थावऩत हुॉदै गएको अवस्था छ ।मसको
व्मवस्थाऩनका रालग सावुजलनक नीस्ज साझेदायी भोडेरको अवरम्वन गरयनेछ ।

सयकायी, साभुदावमक, सहकायी य नीजी ऺेरसॊ ग सहकामु गयी भानव

सॊ साधनको ववकास एवॊ सॊ बाय गरयनेछ ।दलरत एवॊ रस्ऺत वगु केस्न्ित भानव

सॊ साधन ववकासका कामुहरु गाउॉऩालरकाका उच्च प्राथलभकताभा यहनेछन ।
मसै आ.फ. लबर प्रत्मेक साभुदावमक ववद्यारमका एक एक जना स्शऺक, प्रत्मेक
वडाका एक एक जना ऩदालधकायी एवॊ कभुचायी तथा प्रत्मेक वडाफाट ऩाॉच

भवहरा य ऩाचॉ ऩुरुष राई कक्प्मूटय तालरभ प्रदान गनु 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

मुवाहरुराइ अनुशालसत य स्वस्थ फनाइ याख्न आवश्मक फजेट ववलनमोजन
गरयनेछ ।प्रत्मेक फषु गाउॉऩालरकाकै अगुवाइभा गाउॉऩालरका स्तयीम खेरकुद
प्रलतमोलगता गनु "गाउॉऩालरका अध्मऺ कऩ" आमोजना गरयनेछ ।
उऩस्स्थत सबा सदस्म ज्मूहरु,
हाभी बयखयै सॊ घीमताको अभ्मासभा गएका छौ । सॊ घीम शासन प्रणारीभा

स्थानीम सयकाय राइ ददगो एवॉ प्रबावाकायी फनाउन स्वावरम्फी य आत्भलनबुय स्थानीम

तहको जरुयत ऩदुछ ।स्वाफरम्वी एवॊ आत्भलनबुय फन्न हाभीरे मस गाॉउऩालरकाभा
आलथुक स्रोतको खोजी गनैऩछु ।मसै आलथुक वषुफाटै गाउॉऩालरकाभा याजस्व स्रोतको

ऩवहचान गयी कयका दय य दामया लनधाुयण गरयनेछ ।आगाभी आलथुक फषुफाट मस
गाउॉऩालरकाभा एवककृत सम्ऩस्त्त कय रगाइनेछ ।ब्मफसाम कय असुरी कामुराइ थऩ
प्रबावकायी फनाउन ''व्मवसाम कय लतयौ् लफकास कामुभा सयीक होउॉ'' बन्ने नायाका

साथ वडा कामाुरम हरुफाटै मस्तो कय सॊ करनको व्मवस्था लभराइनेछ ।मस

गाउॉऩालरकाभा यहे का सावुजलनक सम्ऩस्त्तहरुको अलबरेख तमाय गयी लतनको सुयऺा,
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सॊ बाय एवॊ सदुऩमोग गरयनेछ । अलतक्रलभत सावुजलनक जग्गा, बवन, वनऺेर एव नदी
नारा हरुको अलतक्रभण हटाइ लतनको सॊ यऺण गरयनेछ ।
मसै आ. फ. भा गाउॉऩालरकाको गाउॉ ऩार्श्ुस्चर लनभाुण गरयनेछ।

प्रोपाइरराइ लडजीटर फनाउन गैय सयकायी ऺेरसॊ ग सहकामु गरयनेछ । सवै

वडा कामाुरमहरुभा नागरयक फडाऩर याख्न आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनेछ

। सावुजलनक सेवा प्रवाह य सावुजलनक लनभाुणभा ऩायदस्शुता सुलनस्ित गरयनेछ

।मोजना तथा कामुक्रभभा हुने दोहोयोऩनराइ भध्मनजय गयी प्रदे श य सॊ घीम
सयकायफाट छनौटभा ऩये का मोजनाहरुभा गाउॉऩालरकाफाट थऩ फजेट लफलनमोजन

गरयनेछैन । मसै गयी गैय सयकायी सॊ स्थाका वक्रमाकराऩहरुराइ सभेत याज्म
सॊ रग्न

नबएका

वक्रमाकराऩहरुराइ

ऺेरहरुभा

केस्न्ित

ववतयणभूखी

बन्दा

गरयनेछ

।गैय

उत्ऩादनभूखी

सयकायी

ऺेरभा

सॊ स्थाका

केन्िीत

गनु

प्रोत्सावहत गरयनेछ । सेवा प्रवाहभा ववद्युतीम सुचना प्रववलधको प्रमोगराइ

स्थावऩत य ववस्तारयत गदै रलगनेछ ।सावुजलनक जवापदे वहताको रालग प्रववलधको

ददगो प्रमोग राइ फढावा ददन आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।गैय सयकायी ऺेर

सॊ गको सहकामुभा प्रववलधको ददगो प्रमोगराइ ऩरयमोजनाकै रुऩभा रागु गरयनेछ
।गाउॉऩालरकाभा

टे क्नो हफको स्थाऩना गनु ऩहर गरयनेछ । ऩॊ जीकयण

सम्फन्धी कामुराइ एभ. आइ. एस. भा आवद्ध गनु बसु (VERS) रागू गरयनेछ
। साभास्जक सुयऺा बत्ताराइ प्रबावकायी य ऩायदशॉ फनाउन

एभ. आइ. एस.

प्रवविी गयी फैङ्कीङ प्रणारीफाट बत्ता ववतयणको व्मवस्था लभराइनेछ ।

मसै आलथुक वषुभा गाउॉऩालरकाको भूर प्रशासलनक बवन एव वडा

कामाुरम बवन लनभाुणका रालग आवश्मक जग्गाको प्रवन्ध गयी बवन लनभाुणको

थारनी गरयनेछ । भददया य भददयाजन्म ऩदाथुफाट लसस्जुत आलथुक, साभास्जक
एवॊ

सुयऺा

सॊ वेदनस्शरताराइ

भध्मनजय

गयी

मसको

लनमन्रणका

रालग

आवश्मक प्रवन्ध गरयनेछ । कभुचायीको वृस्त्त ववकास एवॊ सेवा प्रलत उत्प्रेरयत
गयाइयाख्न आवश्मक फजेट ववलनमोजन गरयनेछ ।
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ववकास

लनभाुण

कामुभा

नागरयक

सहबागीताको

प्रवधुन

गनु

सहबागीताभूरक ववकास प्रवक्रमा अवरम्वन गरयनेछ । उऩबोिा सलभलतहरुको
ऺभता ववकास गनु आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।
हुने

गाउॉऩालरका फाट प्रदान गरयने सावुजलनक सेवा एवॊ मस गाउॉऩालरकाभा

सफै

काभ

कामुफाहीराइ

सुशासनमुि

फनाउन

सावुजलनक

ु ाइ,
सुनव

साभास्जक ऩयीऺण रगामतका कामुहरु लनमलभत रुऩभा सॊ चारन गरयनेछन ।

उऩस्स्थत सबा सदस्म ज्मूहरु,
ववकासको आवश्मकता य उरुदा जनआकाॊऺा ऩूया गनु तथा ववकासराई ददगो

फनाउन सावुजलनक, लनजी, सहकायी य साभुदावमक ऺेरको सहकामु य ऩरयऩूयक
बूलभका अऩरयहामु छ । सॊ ववधानद्वाया लनददुि स्जम्भेवायी ऩूया गनु गाउॉऩालरकारे

आधायबूत साभास्जक सेवा य ऩूवाुधाय ऺेरभा रगानी फढाउॉदै व्मावलसमक ढिरे अस्घ
फढ्न सवकने ऺेरभा लनजी तथा सहकायी य साभुदावमक ऺेरको ऺभता य सॊ बावना
उऩमोग गयी ववकासका रक्ष्महरु प्रा

गनु गाउॉऩालरका प्रलतवि छ । वमनै ववषमराई

केन्िववन्दुभा याखेय गाउॉऩालरकाको नीलत तथा कामुक्रभ तमाय गये को छु ।

अन्त्मभा, मस एलतहालसक गाउॉ सबाराइ सपरताऩूफक
ु आमोजना गनु एवॊ नीलत
तथा

कामुक्रभ

तजुभ
ु ा

गनु

आवश्मक

सुझाव

य

भागुदशन

ददनुहन
ु े

सभस्त

गाउॉऩालरकाफासी फुदिस्जफी, सभाजसेवी, सफै याजनैलतक दर, स्शऺक, उद्योगी ब्माऩायी,
सुयऺाकभॉ, ऩरकाय, ववलबन्न ऩेशाकभॉ एवॊ आभ जनसभुदामराइ ववशेष धन्मवाद ददन

चाहन्छु । नीलत तथा कामुक्रभ तजुभ
ु ाको कामुभा अहोयार खट्ने गाउॉऩालरकाका

उऩाध्मऺ, प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत, वडा अध्मऺ एवॊ सम्ऩूणु गाउॉ सबाका सदस्म
साथै सम्ऩूणु कभुचायी ज्मुहरुराइ हृदम दे स्ख नै धन्मवाद ददन चाहन्छु ।
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"सभृद्ध फडीकेदाय् ऩमुटन, कृवष य ऩूवाुधाय" बन्ने हाम्रो नायाराइ साथुक फनाउन हाभी

सफै गाउॉऩालरकावासी एकवढक्का बएय अगालड फढ्न सकौँ । फाफा फडाकेदायरे हाभी
सवैको यऺा गरुन ।

कृष्ण फहादुय चन्द

धन्मवाद, जमनेऩार ।

अध्मऺ

फडीकेदाय गाउॉऩालरका
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