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सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु,
 सवि
ं धानतःनेपाल सघं , प्रदेश र स्थानीय तह गरि ३ तहको सघं ीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन
प्रणालीमा प्रवेश गरे सगं ै हाल मल
ु क
ु मा स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भइसके को छ र
सोको परिणामस्वरुप आज म यस सम्मानित गाउँसभा समक्ष बन्दीपरु गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक बर्ष
२०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गर्न गइरहेको छु ।
 स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिइ अमल्ु य मतदान गर्नुहुने सम्पर्णू बन्दीपरु बासी आमा, बवु ा, दाज,ु भाई,
दिदी, बहिनी सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस सम्मानित गाउँसभाबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
 नेपालको राजनैतिक परिवर्तनका लागि भएका सवै प्रकारका जनआन्दोलन, सघं र्ष र क्रान्तिका क्रममा सहादत
प्राप्त गर्नुहनु े सम्पर्णू सहिदहरुप्रति भावपर्णू श्रद्धान्जली अर्पण गर्दछु साथै जनआन्दोलन, सघं र्ष र क्रान्तिको नेतत्ृ व
गरी राजनैतिक परिवर्तनलाई साकार पार्न अग्रणी भमि
ु का खेल्नहु नु े अग्रजहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
 नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहलाई प्रदत्त अधिरकार अनरुु प बन्दीपरु गाउँपालिकाको आर्थिक,
सामाजिक, राजनैतिक, सांकृतिक, प्राविधिक, भौगोलिक लगायतका सर्वाङ्गिण क्षेत्रको विकासको लागि
बन्दीपरु गाउँपलिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि अख्तियार गरे का क्षेत्रगत नीति तथा
कार्यक्रमहरु यहाँहरुसमक्ष प्रस्ततु गर्दैछु ।

सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु,

आर्थिक विकास

कृषि तथा पशुपंक्षीतर्फ ः1. कृ षिमा

श्रम तथा लागत न्यनू ीकरण गर्न नवीनतम कृ षि प्रविधिको प्रयोग गरी कृ षिको आधनि
ु कीकरण,
व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण मार्फ त उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न कृ षकहरुलाई अनदु ानमा आधनि
ु क
कृ षि उपकरण वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
2. उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सम्भाव्यता, आवश्यकता र मागको आधारमा चक्लाबन्दीलाई व्यवस्थित
गरी सामहि
ू क खेती प्रणालीलाई थप प्रोत्साहन गरिनेछ ।
3. स्थानीय माग र आवश्यकताको आधारमा स्वरोजगार बाट रोजगारी सिर्जना गर्न टोल टोलमा कृ षक समहु गठन
गरि यवु ा जनशक्तिलाई व्यवसायिक कृ षि प्रणालीतर्फ थप आकर्षित बनाइनेछ ।
4. स्थानीय जातका फलफुलहरुको सरं क्षण गर्दै पालिकाभरिनै सभ
ं ाव्यता अध्ययान गरि आँप, सन्ु तला, कागती,
के रा, जनु ार, निबवु ा लगायतका फलफुल खेतिलाई व्यवसायिकरण गरिनेछ ।
5. व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेतिलाई विकास गर्न आवश्यक तालिम र प्रविधिको माध्यामबाट सवै वडाका
फाँटहरुलाई बाह्रै महिना हरियाली बनाइ बन्दीपरु े जनताको सम्बृद्धिको पाटोलाई सबल बनाइनेछ ।
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6. चामल

आयातलाई घटाउदै पालिका भित्र उत्पादित धानलाई एकत्रित गरि आफ्नै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने
नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
7. नगदे बालीहरुलाई संकलन के न्द्र मार्फ त बजारीकरण गरिनेछ साथै आन्तरिक उत्पादनलाई आत्मनिरभर बनाउदै
लैजाने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
8. एक गाउँ एक कृ षि उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
9. साना व्यवसायिक कृ षि उत्पादन के न्द्र (पके ट) विकास कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै एक गाउँ एक कृ षि
पके टको रुपमा विकास गरिनेछ ।
10. एक गाउँ एक कृ षि तथा पशु प्राविधिकको अवधरणा अनस
ु ार प्रत्येक वडामा कृ षि प्राविधिकको व्यवस्था
गरिनेछ। उत्पादित कृ षि उपजलाई वडागत संकलन के न्द्र मार्फ त वितरण प्रणालीलाई सबल बनाइनेछ ।
विचौलियाको अन्त्य गरिनेछ ।
11. कृ षि उत्पादनमा बृद्धिका लागि उचित मलखाद तथा रसायनिक मलको आपर्ति
ू लाई सहज बनाइनेछ ।
12. अर्गानिक कृ षि उत्पादनमा जोड दिइनेछ जसका लागि अर्गानिक उत्पादन गर्ने कृ षकलाई उचित प्रोत्साहन
गरिनेछ ।
13. कृ षि बिमा तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ ।
14. कृ षिको आधनि
ु कीकरण एवं व्यवसायीकरणका लागि कृ षक एवं कृ षि प्राविधिकलाई आवश्यक तालिम प्रदान
गरिनेछ ।
15.कृ षिको आधनि
ु कीकरण र व्यवसायीकरणका लागि उन्नत किसिमको बीउ,बिजन र प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ
।
16. रै थाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रम) लाई निरन्तरता दिइनेछ ।
17. कृ षि उत्पादनको विस्तार एवं बजारीकरणको लागि कृ षि उपज संकलनको उचित व्यवस्था गरिनेछ ।
18. व्यवसायिक कृ षकहरुलाई प्रोत्साहन गर्न गाउँ पालिका उत्कृ ष्ठ कृ षक परु स्कार स्थापना गरिनेछ ।
19. गाउँ पालिका भित्रका कृ षकहरुको तथ्याङ्क एकीकृ त गर्न किसान सच
ू ीकरण कार्यक्रम तथा कृ षि, पशपु क्ष
ं ी
तथा मत्स्य तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम सञ्ं चालन गरिनेछ ।
20. पशक
ु ो नश्ल सधु ारका लागि नयाँ प्रविधिको विकास र प्रयोग गरिनेछ ।
21. बाख्रा पके ट क्षेत्र अन्य वडाहरुमा पनि विस्तार गरि नयाँ किसान उत्पादन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६
नं. वडालाई बाख्रा पके ट क्षेत्र घोषणा गरिनेछ ।
22. दध
ं लित दधु लाई प्रति लिटर रु १ रुपैया ५० पैसा अनदु ान
ु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी सहकारी मार्फ त सक
दिइनेछ ।
23. व्यवस्थित पशपु ालनको लागि भकारो सध
ु ार र गोठ सधु ार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
24. पशम
ु ा लाग्ने रोगहरु पहिचान गरी समयमानै उपचारको लागि इपिडिमियोलोजी रोपर्टिङ्ग कार्यक्रम संञ्चालन
गरिनेछ ।
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उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति तर्फ ः-

बन्दीपरु गाउँपालिकाको बृहत्तर र सर्वपक्षिय विकासको लागि यसै आर्थिक वर्षमा बृहत्तर लगानी सम्मेलन
आयोजना गरि साना र मझौला उद्योग मार्फ त रोजगार सिर्जना गरिनेछ ।
26. बन्दीपरु े जनताले उपभोग गर्ने बस्तह
ु रुको उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्न साना उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक
तालिम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउदै उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
27. बन्दीपरु मा स्थापना भएका सबै प्रकारका व्यापारिक संस्था, औधोगिक संस्था, वित्तीय संस्था लगायत सम्पर्ण
ू
सघं संस्थाहरुको विषयगत प्रोफाइल बनाई करको दायरामा ल्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
28. कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई असल करदातालाई परु स्कृ त गरिनेछ ।
29. स्वय
ं मकर घोषणा पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरि करदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
30. उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न नियमित रुपमा बजार अनग
ु मन तथा नियमन गरिनेछ ।
31. कर बढी संकलन हुने क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखि गाउँ र सहरका जनता वीचको सम्बन्ध सम
ु धरु
बनाइनेछ ।
32. साना तथा घरे लु उद्योग,परम्परागत पेशा व्यवसायको स्थापना, विकास, विस्तार तथा सरं क्षण र प्रवर्द्धनमा
विशेष जोड दिईनेछ ।
33. निर्माणधिन औद्योगिक ग्रामको समयमानै सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।
34. स्थानीय आवश्यकताका आधारमा आय तथा रोजगार अभिवृद्धिका लागि महिला, दलित,
आदिवासी/जनजाती र विपन्न समदु ायलाई लक्षित गरी लघु उद्यम विकास (मेड मोडल) बमोजिम यवु ाहरुलाई
सीपमल
ु क तालिम मार्फ त नयाँ उद्यमी सिर्जना गरिनेछ ।
35.स्थानीय उत्पादनको उत्पादकत्व र बजारीकरण वृद्धि गर्न प्राविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम संञ्चालन गरिनेछ ।
36. हाल सञ्
ं चालनमा नरहेका उद्यम तर पनु र्थापना गर्न चाहने तथा सञ्चालनमा रहेका उद्यमको स्तरोन्नतीको
लागि आवश्यक पर्न सक्ने सहयोगका क्षेत्रमा पनु र्ताजकी र एड्भान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्ं चालन
गरिनेछ ।
37. स्थानीय मौलिक स्थान विशेष उत्पादनको पहिचान गरि बजार सम्भाव्यता अध्यायन गरी उक्त उत्पादनको
ब्राण्डिङ्ग गरिनेछ ।
25.

पर्यटन तर्फ ःगण्डकी प्रदेशको दोस्रो पर्यटकिय गन्तव्य एवं पहाडकी रानीको नामले परिचित बन्दीपरु साथै ६ वटै वडामा
पर्यटकिय स्थलहरुको दीगो विकास गरि संरक्षण सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गरि बन्दीपरु गाउँपालिकालाई पर्यटकिय
के न्द्र निर्माण गर्नुका साथै पर्यटन ऐन बनाई नियमन गरिनेछ ।
39. बन्दीपरु बजारलाई बिशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण र संम्वर्द्धन गरिनेछ ।
40. पालिका भित्र रहेका पर्यटकिय गाउँ हरु प्राथमिकताको आधारमा नमनु ाको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ ।
38.
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41. पालिका

भित्र रहेका पर्यटनसंग आवद्ध संस्थाहरुलाई सक्रिय र संगठित बनाउदै पर्यटन गतिविधि संञ्चालन

गरिनेछ ।
42. उज्यालो बन्दीपरु अन्तर्गत उज्यालो गाउँ अभियान संञ्चालन गरिनेछ ।
43. शिद्ध गफ
ु ा, पातलद्वारी गफ
ु ा, हुस्लाक
ु ु न्देश्वरी पदमार्ग, चन्द्रकोट गढी, थानीमाई, भक
ु भक
ुे
ं ोट दरबार, मक
पर्यटकिय क्षेत्र लगायतका पर्यटकिय स्थलहरुको सरं क्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
44. पर्यटन लक्षित उत्पादन प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गरि थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
45. होमस्टेहरुको संरक्षण सम्वर्धन र प्रवर्द्धन गरि होमस्टे सर्कि टको विकास गरिनेछ ।
46. सहासिक पर्यटनहरु जिप फ्लाइङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, रक क्लाईमिङ्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
47. बन्दीपरु मा आउने पर्यटकहरुको लगत राख्न र होमस्टे , होटलहरुको एकीकृ त जानकारी गराउन पर्यटन सच
ू ना
के न्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
48. मक
ु ु न्देश्वरी पदमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता दिदै हाफ म्याराथन, साईक्लिङ्ग जस्ता प्रतियोगिता आयोजना
गरिनेछ ।
49. पर्यटकिय नगरी बन्दीपरु बजारमा रहेका बिन्दवासिनी मन्दिरबाट भैसेखार, खड्गमाई र टुडिखेल सम्म ढुङ्गा
छपनी कार्य सम्पन्न गरि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यलई सबल बनाइनेछ ।
50. ग्रामिण होमस्टेको प्रवर्द्धन गर्न होमस्टे मार्ट सञ्
ं चालन गरिनेछ ।

सहकारी तर्फ ःएक गाउँ एक सहकारी अवधारणाको विकास गरिनेछ ।
52. सहकारीको माध्यमद्धारा समाजमा छरिएर रहेको पँज
ू ीलाई एकत्रित गरि नागरिकमा बचत गर्ने बानीको
विकास गरिनेछ ।
53. सहकारी मार्फ त सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
54. सहकारीको क्षमता विकासका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
55. कृ षि सहकारीलाई विशेष अनदु ानको व्यवस्था गरिनेछ ।
56. स्थानीय सहकारी संस्थाको गठन, संञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनको लागि एकीकृ त स्थानीय सहकारी
ऐन, नियम, काननू तथा मापदण्डको निर्माण गरिनेछ ।
51.

सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यहू रु,

सामाजिक विकास
शिक्षा तर्फ ः-

आधारभतु तहसम्मको शिक्षालाई प्रर्वधन गरी विपन्न, कमजोर तथा पिछडिएको वर्ग क्षेत्रका बालबालिकाको
विद्यालयमा पहुचँ परु य् ाउन एवं विद्यालयमा टिकाईराख्न विपन्न लक्षित प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन
गरिनेछ ।

57.
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58. प्राविधिक शिक्षालाई बिशेष जोड दिइनेछ ।
59. गाउँ पालिका भित्र रहेका सबै सामदु ायिक विद्यालयहरुमा दिवा खाजाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

शैक्षिक गणु स्तर सधु ारको लागि विषयगत, कक्षागत र विद्यालय स्तरको शैक्षिक उपलब्धि मापन गरि
सामदु ायिक शिक्षामा आकर्षण बढाइनेछ ।
61. गाउँ पालिका भित्र रहेका गरिब तथा जेहन्े दार प्लस टु पास गरे का ६ जना विद्यार्थिहरुलाई छात्रवृति वार्षिक
रुपमा प्रदान गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
62. शिक्षा क्षेत्रलाई राजनैतिक हस्तक्षेपमक्त
ु गरि विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाइनेछ ।
63. स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरि आधारभत
ू तहमा लागु गरिनेछ ।
64. शैक्षिक गण
ु स्तर सधु ारको लागि एकई परीक्षाको नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
65. शैक्षिक गण
ु स्तर सधु ारको लागि शिक्षकहरुको प्रधानध्यापकसंग र प्रधानध्यापकहरुको गाउँपालिकासंग
कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ ।
66. शैक्षिक गण
ु स्तरियताको आधारमा दण्ड तथा परु स्कारको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
67. विद्यालयलाई वातावरणीय क्षेत्र घोषणा गरि शान्त, सितल र सरु म्य वातावरणमा पढ्न पाउने स्थितिको सिर्जना
गरिनेछ ।
68. गाउँ पालिकामा रहेका सवै सामदु ायिक विद्यालयहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि गाउँ पालिकामा एक मर्मत
संभार कोषको स्थापना गरिनेछ ।
69. एक विद्यालय एक विज्ञान प्रयोगशाला विकासको अवधारणालाई क्रमश सवै विद्यालयहरुमा पर्या
ु इनेछ ।
70. सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गण
ु स्तरमा अभिवृद्धिका लागि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई उचित
तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
71. विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर शतप्रतिशत पर्या
ु इनेछ ।
72. सामदु ायिक विद्यालयहरुमा अपाङ्गमैत्री, कम्तिमा आधारभत
ू खानेपानी तथा शौचालययक्त
ु र शिक्षण सिकाई
कार्यलाई सहयोग पग्ु ने सरु क्षित पर्वा
ू धार विकासमा जोड दिईनेछ ।
73. सम्पर्ण
ू जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारी एवं शिक्षकहरुले आफ्ना सन्ततीहरुलाई सरकारी विद्यालयमा
अनिवार्य पढाउनपु र्ने नीति लिइनेछ ।
74. सामदु ायिक विद्यालयको शैक्षिक गण
ु स्तर सधु ार गर्न विद्यालयको नियमित अनगु मन गरिनेछ ।
75. एक विद्यालय एक कम्पटु र अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
60.

स्वास्थ्य तर्फ ःबन्दीपरु अस्पतालको सढु ृढीकरण गरिनेछ, १५ शैयाबाट ५० शैया बनाउन पहल गरिनेछ । विशेषज्ञ सेवा
सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।
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बन्दीपरु गाउँपालिकाका सबै जनताहरुको स्वस्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै स्वस्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार
गरिनेछ ।
78. सरकारी अस्पताल तथा सामदु ायीक स्वास्थ्य संस्थाहरुको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्दै स्वास्थ्य सामाग्री र
औषधिको उपलब्धतालाई सनि
ु श्चितता गरिनेछ ।
79. बन्दीपरु गाउँ पालिका भित्र रहेका प्रत्येक स्वास्थ्य के न्द्रमा महिनाको १ दिन विशेषज्ञ चित्किसक सहितको
स्वास्थ्य सेवाको सनि
ु श्चितता गराइनेछ ।
80. विभिन्न महामारी रोग बाट बच्नको लागि चेतनामल
ू क कार्यक्रम संञ्चालन गरिनेछ ।
81. मृगौला सम्बन्धी रोग निवारणका लागि जनचेतना जगाउदै बन्दीपरु अस्पतालमा मृगौला डायलशिस के न्द्र
स्थापना गरिनेछ ।
82. एक घर एक शौचालय अभियानलाई पर्ण
ू ता दिइनेछ ।
83. बन्दीपरु अस्पतालमा दन्त सेवा र आख
ं ा रोग उपचार सेवा सचु ारु गरिनेछ ।
84. जनसंख्या र भग
ू ोलको आधारमा स्वास्थ्य इकाई स्थापनाको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
85. बन्दीपरु अस्पताल र धरमपानी स्वास्थ्य के न्द्रको लागि १/१ वटा एम्बल
ु ेन्सको व्यवस्था गरिनेछ ।
86. व्यक्तिगत स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै आफ्नो स्वास्थ्यको बारे मा जानकारी प्राप्त गर्न १ बर्षको १ दिन मेरो
स्वास्थ्य अभियान कार्यक्रम सञ्ं चालन गरिनेछ ।
87. आंखा नाक, कान, घाटी तथा मख
ु स्वास्थ्य सम्बन्धमा समदु ायस्तरमा अभिमखि
ु करण कार्यक्रम सञ्चालन
गरिनेछ ।
77.

खानेपानी तर्फ ः88. बन्दीपरु गाउँ पालिका भित्र एक घर एक धारा अभियान कार्यक्रम संञ्चालन गरिनेछ ।
89. अपरु ा

खानेपानी योजनाहरुलाई सम्पन्न गरिनेछ । भमु र्से डिपबोरिङ् तथा बाङ्गेसिमल खानेपानी
आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरि कार्य अगाडी बढाइनेछ ।
90. आगामी ५ वर्षभित्र सबै घरधरु ीलाई सफा एवं स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ ।
91. पानीका महु ानको सरं क्षण एवं सम्वर्द्धनमा विशेष जोड दिइनेछ ।
92. खानेपानीको वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित गरिनेछ ।
93. परम्परागत पानी पोखरी, ढुङ्गेधारा र मल
ु को संरक्षण गर्ने कार्यक्रम संञ्चालन गरिनेछ ।

सस्ं कृति प्रवर्द्धनतर्फ ः94. गाउँ पालिकाभित्र

रहेका संस्कृ तिहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न विषेश पहल गरिनेछ। साथै चाडपर्व,सामाजिक
रीतिरिवाजलाई भड्किलो रुपमा नमनाई सामान्यरुपले मनाउन जनसचेतनामल
ु क कार्यक्रमहरु संञ्चालन गरिनेछ
।
95. समाजका अशान्ती, बिबाद तथा झै-झगडालाई निरुत्साहित गर्दै चेतनामल
ु क कार्यक्रम संञ्चालन गरिनेछ ।
7

वर्षको एक पटक कविता,गजल,वक्तृत्वकला लगायतका साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।
97. बन्दीपरु सांकृतिक के न्द्र निर्माण गरिनेछ ।
98. पर्यटकीय, परु ातात्विक, ऐतिहासिक एवं सास्कृ तिक विशेषतायक्त
ु बन्दीपरु बजारको मौलिकता सरं क्षण गर्न
विशेष पहल गरिनेछ ।
96.

युवा तथा रोजगारतर्फ ः-

यवु ाहरुलाई बजार लक्षित कार्यक्रम सञ्ं चालन गरी तालिम मार्फ त स्वरोजगार बनाइनेछ ।
100. यव
ु ा लक्षित साना तथा घरे लु उद्योग स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
101. बन्दीपरु को पर्यटनलाई मध्यनजर राखि हस्तकलाका सामान उत्पादन गर्ने तालिमबाट दक्षता अभिवृद्धि गरि
स्वरोजगार सिर्जना गरिनेछ ।
102. गाउँ पालिकामा उपलब्ध हुने स्रोत तथा साधनहरुलाई एकीकृ त गरि रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार
कार्यक्रम मार्फ त “यवु ा रोजगारीकालागि रुपान्तरण पहल” कार्यक्रम संञ्चालन गरिनेछ ।
103. निर्माण व्यवसायिबाट सम्पन्न हुने आयोजनाहरुमा रोजगार सेवा के न्द्रमा सचि
ु कृ त बरोजगारहरुलाई सल
ं ग्न
गराउन प्राथमिकता दिनपु र्ने प्रचलित काननू लाई मजबतु बनाइनेछ ।
104. एक घर एक रोजगार अभियानको रुपमा अगाडि बढाईनेछ साथै पालिका स्तरमा सिप विकास के न्द्र स्थापना
गरिनेछ ।
105. बैदशि
े क रोजगारबाट फर्कि एका यवु ाहरुलाई उनीहरुको ज्ञान, सीप र दक्षता र अनभु वका आधारमा
व्यवसायिक बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
106. रोजगारी सृजना गर्न पालिका स्तरमा एक रोजगार कोषको स्थापना गरिनेछ ।
107. बैदशि
े क रोजगारीमा रहेका कामदार र कामदारका परिवारको उचित संरक्षण गर्ने, गन्तव्य मल
ु क
ु मा सरु क्षित र
सम्मानजनक रुपमा काम गर्न सक्ने गरी कामदारलाई सचू ना, सीप, परामर्श लगाएतका सहयोग प्रदान गर्नका
लागि सरु क्षित आप्रवासन परियजना (सामी) लाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ ।
108. वैदशि
े क रोजगारीमा जान चाहने सम्भावित कामदारहरुलाई गहन अभिमख
ु ीकरण कार्यक्रम संञ्चान गरिनेछ
।
109. वैदशि
े क रोजगारीबाट फर्कि एका, स्वदेशमै स्वरोजगार हुन चाहने यवु ाहरुका लागि अध्यक्षसंग यवु ा
स्वरोजगार कार्यक्रम संञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
110. विकास निर्माणका योजनाहरु छनौट गर्दा श्रममल
ु क (Labour Intensive) योजनालाई प्राथमिकता दिदै
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक रकम लागत साझेदारी गरि रोजगारी
सिर्जना गरिनेछ ।
111. लक्षित वर्गका नागरिकहरुलाई लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अति विपन्न तथा लक्षित वर्गका
समदु ायलाई प्राथमिकता दिई सीपमल
ु क तालिम मार्फ त स्वरोजगारी र स्वबलम्बन विकास गरिनेछ । प्रधानमन्त्री
99.
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रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सचू ीकृ त हुने बेरोजगार व्यक्तिहरुको क्षमता विकास गरि दक्ष र अर्धदक्ष विकास गर्न
सो कार्यक्रम र लघउु द्यम विकास कार्यक्रम बीच आवश्यक समन्वय स्थापित गरिनेछ ।

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ ः112. महिलाहरुको

क्षमता अभिवृद्धि र स्वरोजगार बनाउनको लागि टोल टोलमा सीप मल
ु क तालिमको व्यवस्था

गरिनेछ ।
113. महिला हिस
ं ा, लैङ्गिक हिसं ा,घरेलु हिसं ा, दाईजो प्रथा, बाल बिबाह, बालश्रम, बहुविवाह,बोक्सी प्रथा जस्ता
समाजिक कुरिती नियन्त्रणको लागि टोल विकास संस्था, सामदु ायिक संस्था तथा आमा समहु संगको सहकार्यमा
बहस पैरवी तथा सचेतनामल
ु क कार्यक्रम तर्जुमा गरि संञ्चालन गरिनेछ ।
114. सत्ु के री महिलाहरुलाई एम्बल
ु ेन्स सेवा निशल्ु क गरिनेछ ।
115. जेष्ठ नागरिक सेवा के न्द्र र अतिथि गृह निर्माण गरिनेछ ।
116. सवै प्रकारका सामाजिक सरु क्षा भत्तालाई वडा वडामा वितरण गरिनेछ ।
117. बाल अधिकार सनि
ु श्चितताको लागि बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रवर्धन र बाल संञ्जाल गठन गरि कार्यक्रम
अगाडी बढाइनेछ ।
118. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्मान पर्व
ू क एवं मर्यादित जीवन यापनको लागि वस्तगु त टेवा सहितको
सीप विकास तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरु संञ्चालन गरि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आय आर्जन क्षमता
मनोबल र आत्म सम्मानमा वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ ।
119. जेष्ठ नागरिक, महिलाहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गाउँ घर क्लिनिक सञ्
ं चालन गरिनेछ ।
120. सामाजिक विभेद तथा महिला हिस
ं ा न्यनू ीकरणका लागि सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धी नीति तथा
कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

खेलकुद तथा मनोरञ्जनतर्फ ः-

121. बन्दीपरु गाउँ पालिका अन्तर्गतका ६ वटै वडामा वडा स्तरिय खेल मैदान निर्माण गरिनेछ ।
122. योगाभ्यास

आयर्वेु द शिक्षाको प्रचार प्रसार र व्यवहार उपयोगि बनाइनेछ । साथै पालिका स्तरको जिम हल
निर्माण गरिनेछ ।
123. बर्षको एक पटक हाफ म्याराथन दौड गरिनेछ ।
124. सबै प्रकारका खेलहरुको सरं क्षण एवं प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यहू रु,

पूर्वाधार विकास

स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङ्गेपुलतर्फ ः9

125. बन्दीपरु - डुम्रे मार्गको स्तरोन्नति गर्दै बन्दीपरु रिङ्गरोड कालोपत्रे गरिनेछ ।

126. पार्चे-ढाडखोला-सक
ु ौरा-शेराटार-बन्दीपरु मोटर मार्ग स्तरोन्नती गरि नगर बस संञ्चालनमा ल्याईनेछ ।

127. बन्दीपरु -धरमपानी मोटर बाटो बार्है महिना चल्न सक्ने गरी स्तरोन्नती गरि बस सेवा सञ्
ं चालन गरिनेछ ।
128. बन्दीपरु

गाउँपालिका भित्र रहेका मोटर मार्गहरुको स्तरोन्नती गर्दै खण्ड खण्ड गरी कालो पत्रे अभियान
संञ्चालन गरिनेछ ।
129. सडक,पल
ु तथा भवन निर्माण गर्दा प्राकृ तिक प्रकोप न्यनू ीकरणका उपायहरुलाई अवलम्बन गरिनेछ ।
130. बिकासे आयोजनाहरुलाई कानन
ू ी जगमा टेकेर उपभोक्ता समिति मार्फ त सञ्चालन गर्ने नीति अबलम्बन
गरिनेछ ।
131. पालिका भित्र रहेका मोटर मार्गहरुको प्राथमिकतास्तर निर्धारण गरी कालोपत्रे अभियान संञ्चालन गरिनेछ ।
132. तल
ु नात्मक रुपमा बढी लागत पर्ने योजनाहरु प्रदेश सरकार र के न्द्र सरकार संग समन्वय गरी कार्य प्रकृ या
अगाडी बढाइनेछ ।
133. बन्दीपरु बजारमा देखिएको अव्यवस्थित पार्कि ङ्गलाई बन्दीपरु बसपार्क को रुपमा सरु क्षित व्यवस्थापन
गरिनेछ । बन्दीपरु बजारमा पार्कि ङ्ग समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गरिनेछ ।
134. सडक सञ्
ं जाल विस्तार तथा विकास कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन सडक यातायात गरुु योजना निर्माण गरिनेछ
।
135. एकीकृ त भ-ु उपयोग योजना, यातायात गरुु योजना, वातावरण व्यवस्थापन योजना समेतका विषयवस्तह
ु रुलाई
समेटेर बन्दीपरु आवाधिक विकास योजना तर्जुमा कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
136. भौतिक पर्वा
ू धार विकासमा सार्वजनिक –निजी साझेदारीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
137. बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री पर्वा
ू धार निर्माणको लागि बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री नीति तर्जुमा गरी सो को
कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।
138. निर्मित पर्वा
ू धारहरुको मर्मत सभं ार एवं दीगो व्यवस्थापनका लागि लाभग्राहीको योगदान सहित मर्मत सभं ार
कोष स्थापना गरि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
139. निर्माणधिन, निर्मित एवं आगामी निर्माण हुने पर्वा
ू धारको गणु स्तरियता अभिवृद्दि गर्न साथै भक्त
ु ानी
प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन भौतिक पर्वा
ू धार गणु स्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।

भवन तथा सहरी विकासतर्फ ःकृ षि, पश,ु शिक्षा तथा वडा कार्यालय, स्वास्थ्य के न्द्र लगायतका कार्यालय भवन निर्माण कार्यलाई अगाडी
बढाइनेछ ।
141. भवन निर्माण तथा सहरीकरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन साथै सरु क्षित भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय भवन
सहि
ं ता अनरुु प स्थानीय भवन मापदण्डको तर्जुमा गरि लागु गरिनेछ ।
140.
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142. परु ात्विक

ऐतिहासिक सहरको रुपमा परिचित बन्दीपरु बजारको मौलिकतालाई जोगाउन भवन मापदण्डको
निर्माण गरि लागु गरिनेछ ।
143. बन्दीपरु लाई मौलिक सहरको रुपमा विकास गर्दै डुम्रे, विमलनगर, पिप्ले बजारलाई सफा सघ्ु घर साथै
व्यापारिक के न्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
144. जोखिमयक्त
ु स्थानमा रहेका वस्तिहरुलाई सरु क्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिनेछ । सरु क्षित मानव बस्ति
विकास नीतिलाई अबलम्बन गरिनेछ ।
145.पालिका भित्र रहेका मौलिकता बोके का पौराणिक घरहरुको संरक्षण गरिनेछ ।
146. सडक मापदण्ड अनस
ु ार नक्सा पास गरी घर बनाउने नियमलाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।
147. शहरी विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
148. जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १ वडा १ घर निर्माण गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।

सिंचाईतर्फ ः-

खेतीयोग्य जमिन, खोला नाला तथा जलासयको उपलब्धताको अवस्था हेरि कृ षि उत्पादन तथा उत्पादकत्व
अभिवृद्धि गर्न सिचं ाई पर्वा
ू धारहरुको निर्माण गरिनेछ ।
150. सहकारी तथा समदु ायको सहभागितामा आधारित सिंचाई प्रणालिको व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ ।
151. सिचाई प्रणालीको दीगोपनाका लागि उपभोक्ताहरुको स्रोत सहितको सहभागितामा सो को नियमन, मर्मत
संभार, व्यवस्थापन र उपयोगमा जोड दिईनेछ ।
149.

उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युततर्फ ः152. परम्परागत काठे

पोल लाई आधनि
ु क स्टिल पोलले विस्थापन गरिनेछ ।
153. बैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
154.बैकल्पिक एवं नवीकरणीय उर्जाको विकास र विस्तारका लागि अनदु ानको व्यवस्था गरिनेछ ।
155. गाउँ पालिका भित्र सौर्य वत्ती र गोबर ग्यास प्लान्ट जडानको लागि अनदु ानको व्यवस्था गरिनेछ ।
156. विद्यत
ु ीय तार र पोलहरूलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

सच
ू ना प्रविधि तर्फ ः157. सेवा प्रवाहमा

आधनि
ु क सचू ना प्रविधिको प्रयोगलाई विशेष जोड दिइनेछ ।
158. कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र विद्यालयका शिक्षकहरुलाई सच
ु ना प्रविधि प्रयोगसम्बन्धि अभिमख
ु ीकरण कार्यक्रम
सञ्ं चालन गरिनेछ ।
159. सवै वडाहरूलाई सच
ू ना प्रविधिसंग आवद्ध गरिनेछ साथै राजश्व भक्त
ु ानीलाई डिजिटल प्रणालीमा लगिनेछ ।
160. सबै विद्यालयमा इन्टरनेट जडान गरी विद्यालयलाई सच
ू ना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।
161. विद्यत
ु ीय माध्यमवाट गरिने भक्त
ु ानी प्रकृ यालाई प्रभावकारी र थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।
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162. कार्यालयको कामकाजलाई paperless बनाउन सच
ू ना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ ।
163.

गाउँपालिका र वडा भित्र Free WiFi को ब्यवस्था गरिनेछ ।

सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यहु रु,

वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन

वन तथा भु-संरक्षण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तर्फ ः164. प्रत्येक

वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरि कार्य संञ्चालन

गरिनेछ ।
165. आगलागिबाट बच्नको लागि दमकल सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
166. भ-ू क्षय र बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि बायो ईन्जजिनियरिङ्गमा ध्यान दिई सडक छे उछाउमा वृक्षारोपण
कार्यका साथ साथै खाली जग्गामा वृक्षारोपण गरि हराभरा बनाइनेछ ।
167. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मल्ु यांकन गरि प्रचलित नीति, कानन
ू तथा मापदण्डको
पालना गरि नदीजन्य पदार्थ ढुङगा, गिट्टी, बालवु ाको उत्खनन् संकलन, प्रशोधन, ओसारपसार र विक्री वितरण
लाई व्यवस्थित बनाइनेछ साथै प्रकृ या परु ा नगरि खोलिएका क्रसर उद्योग बन्द गरिनेछ ।
168. प्लाष्टिक रहित बन्दीपरु को परिकल्पनालाई साकार तल्
ु याइनेछ ।
169. वातावरण संरक्षणका लागि बातारवरणमैत्री विकास कृ याकलामा विशेष जोड दिइनेछ ।
170. अवैध वन फडानी तथा चोरी निकासी नियन्त्रणका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।
171. विपद सच
ू ना के न्द्रको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।विपद पर्वू सचू नाको संयन्त्रको विकास र
विस्तार गरिनेछ ।
172. राहत, उद्धार तथा पनु र्स्थापना कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
173. विपदक
् ो प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई थप कृ याशिल बनाइनेछ ।
174. विपद व्यवस्थापन (उद्धार, राहत तथा पनु र्स्थापन) लागि विपद व्यवस्थापन कोषमा कूल पज
ँु ीगत बजेटको
न्यनू तम ०.५% बजेट बिनियोजन गरिनेछ ।
175. विपद व्यवस्थापन (उद्धार, राहत तथा पनु र्स्थापन) कार्यका प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार,
सघं ीय सरकार लगायत अन्य निकायसगं समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
176. वातावरण संरक्षणका योजनाहरु टोल विकास संस्था, सामदु ायिक संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र
गैरसरकारी समाज संगको सहभागितामा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
177. जोखिम संवदे नशील भ-ू उपयोग योजना तर्जुमा गरि लागु गरिनेछ ।
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178. विपद ् व्यवस्थापनका लागि योजना, रणनीति र कार्य योजना तर्जुमा गरि लागु गरिनेछ ।
179. आपतकालिन कार्यसंञ्चालन के न्द्रको सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

उद्दार राहत सामाग्रीहरुको उपयक्त
ु भण्डारण व्यवस्था गरिनेछ ।
181. कानन
ू ी व्यवस्था अनरुु प सबै आयोजनाहरुमा सक्षि
ं प्त प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मल्ु याङ्कन र
वातावरणीय प्रभाव मल्ु याङ्कन गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गरिनेछ ।
182. BEE र IEE स्वीकृ त गर्ने सम्बन्धी स्थानीय कानन
ू तथा कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ ।
183. वातावरण मैत्री बन्दीपरु गाउँ पालिका घोषणा गारिनेछ ।
180.

फोहरमैला व्यवस्थापन तर्फ ः184. गाउँ पालिका भित्र उत्सर्जन हुने फोहोरमैलाको उचित र दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ ।
185. फोहोरमैलाको

दिगो व्यवस्थापनका लागि आधनि
ु क ल्याण्ड फिल्ड साईड निर्माणका लागि आवश्यक
पर्वा
ू धार निर्माणको प्रकृ या अगाडि बढाइनेछ ।
186. फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।
187. वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने तथा बजार क्षेत्रबाट निस्कने फोहरमैलालाई वर्गिकरण गरी बिसर्जन गर्ने नीति
अबलम्बन गरिनेछ ।
सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्यहू रु,

सस्ं थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ ः-

वडा अध्यक्षहरुले मासिक रुपमा प्रतिवेदन बझु ाउने र कार्य सम्पादन मल्ु याङ्कनको आधारमा परु स्कृ त गरिने
नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
189.कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकासको लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । साथै पालिका र
वडाहरुमा डिजिटल वोर्डको व्यवस्था क्रमश विस्तार गरिनेछ ।
190. सबै क्षेत्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च बनाउदै कामको मल्ु याङ्कन गरि सम्मान गरिनेछ ।
191. राजश्व सक
ं लन, योजना कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहको अवस्था लगायतका सचु कहरु निर्धारण गरि उत्कृ ष्ठ कार्य
सम्पादन गर्ने वडा कार्यालयलाई गाउँपालिका नमनु ा वडा परु स्कार प्रदान गरिनेछ ।
192. भ्रष्ट्राचारमा शन्ू य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। भ्रष्ट्राचार पर्ण
ू रुपमा समाप्त पारिनेछ ।
193. कार्यलयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई थप चस्ु त, दरू
ु स्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ ।
194. कर्मचारीलाई कामप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा
विशेष जोड दिइनेछ ।
195. तोकिएको समय, लागत र गण
ु स्तरमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
196. नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भएका कुरालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
188.
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197. कार्यलयबाट

प्रदान गरिने सेवा प्रवाह सम्वन्धमा हुने ढिलासस्ु ती हटाई समयमै सेवा प्रदान गरिने व्यवस्था

मिलाइनेछ ।
198.कार्यालयमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरिनेछ । साथै एकीकृ त कार्य संञ्चालन कक्ष स्थापना गरि सवै प्रकारका
सेवाहरु सेवाग्राहीले एकै स्थानवाट पाउने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
199. सेवाप्रवाहको स्तर मापन गर्न नागरिक सन्तष्टि
ु सर्वेक्षण र सेवाग्राही सन्तष्टि
ु सर्वेक्षण जस्ता विधिको अवलम्बन
गरिनेछ ।
200. कर्मचारीहरूमा सदाचार र नैतिकता कायम गर्न आवश्यक आचार संहिता र मापदण्डको निर्माण गरी
कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ
201. वित्तीय जोखिम न्यन
ू ीकरणका लागि वित्तीय अनश
ु ासन कायम गरिनेछ ।
202. बेरूजु न्यन
ू ीकरण गर्न बेरूजु अंकलाई २ प्रतिशतमा झार्न कार्यालयको अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई
चस्ु त दरू
ु स्त बनाइनेछ। बेरुजू फर्छ्यौटलाई अभियानको रुपमा संञ्चालन गरिनेछ ।
203. राजस्व परिचालन क्षमता विकास गर्न राजस्व सध
ु ार कार्ययोजना तयार गरि लागु गरिनेछ ।
204. गाउँ सभा संञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइनेछ ।
205. कार्यपालिका बैठक संञ्चालन प्रणाली तथा निर्णय प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शि बनाइनेछ ।
206. एकीकृ त, तादत्म्य, सस्ु पष्ट एवं दीगो सोचमा आधारित ऐन,नियम,नीति तथा कार्यविधिहरुको निर्माण गरिनेछ ।
207. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सदृु ढ बनाउन
आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाईनेछ । आन्तरिक लेखापरीक्षकको क्षमता विकास गरिनेछ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त, सवल, वस्तनि
ु ष्ठ एवं सदृु ढ बनाइनेछ ।
208. कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास योजना तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
209.लेखापालन तथा प्रतिवेदन, अनग
ु मन एवं मल्ु याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित,प्रभावकारी,वस्तनि
ु ष्ठ बनाइनेछ
।
210. गाउँ पालिका अध्यक्ष र प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ तवीचमा एवं प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ त र सवै
शाखा/इकाई वीचमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
211. मध्यमकालिन खर्च संरचान तयार गरि आवधिक योजना र मध्यमकालिन खर्च संरचना अनरुु प बार्षिक बजेट
तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
212. सभा तथा कार्यपालिका अन्तर्गत गठित समितिहरु साथै न्यायीक समितिको क्षमता विकासका लागि तालिम
तथा अभिमखि
ु करण कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ ।
213. गाउँ पालिकाको आन्तरिक सक्षमता अभिवृद्धिको लागि कर दायराको अध्ययन एवं बिश्ले षण गरिनेछ । करका
दरहरुलाई समयानक
ु ु ल बनाईनेछ । गैरकरका दरहरुलाई लागत प्रभावि बनाईनेछ ।
214. चालु खर्च कटौति गर्ने र पज
ँू ीगत खर्च बढाउने दिशामा सम्पर्णू संयन्त्रको परिचालन गरिनेछ ।
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215. सेवा

प्रवाह सम्बन्धी गनु ासो, उजरु ी सन्ु ने र सनु ाउने तथा त्यसको समयमानै समाधान गरी सेवा प्रवाहमा
सेवाग्राहीको सन्तष्टि
ु अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ ।
216. सेवा प्रवाहसम्बन्धि मापदण्डहरु निर्धारण गरि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
217. समयमानै घटना दर्ता गर्ने बानीको विकास गर्न घटनादर्ता सप्ताह अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
218. सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन आवश्यकताअनस
ु ार सवै वडाहरुमा घम्ु ती सेवाहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

बिबिधः219. भम
ु ीहीन,

सक
ु ु म्बासी र अव्यवस्थितहरुलाई भमु ी आयोग मार्फ त निश्चित मापदण्डको आधारमा बसोबासको
व्यवस्था सहित लालपर्जा
ू उपलब्ध गराइनेछ ।
220. सार्जवनिक जग्गा संरक्षण गरि अतिक्रमण लाई पर्ण
ू नियन्त्रण गरिनेछ ।
221. बन्दीपरु १ अन्तर्गत साविक घाँसीकुवा १ लाई डुम्रे भन्सार सहरीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गरिनेछ ।
222. जनताका गनु ासो सन्ु न “जनतासँग जनप्रतिनिधी” कार्यक्रम सञ्
ं चालन गरिनेछ ।
223. अल्पसख्
ं यक र दलितहरुका हक हित संरक्षण र आय आर्जनका लागि बन्दीपरु मा सीप विकास के न्द्र
कार्यविधि तयार गरि लागु गरिनेछ ।
224. प्रत्येक नागरिकलाई सच
ु नाको हक स्थापित गरिनेछ ।
225. अग्नी नियन्त्रणको लागि बन्दिपरु बजार भित्र फायर एक्सटिङगईु सर तथा अन्य आधनि
ु क यन्त्र उपकरण
जडान योजना साझेदारीमा सँचालन गरिनेछ ।
सम्मानित गाउँसभाका सदस्यज्युहरु,
अन्त्यमा,
यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सवै जनताबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दै बन्दीपरु गाउँपालिकाको समग्र
विकासमा योगदान गर्ने जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, वद्धि
ु जीवि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, नागरिक समाज,
निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामदु ायिक संघ सस्था, सामाजिक अभियान्ता एवं देश तथा विदेशमा
रहनहु ुने सम्पर्णू दाजु भाई दिदी बहिनीहरुमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद नमस्कार ।
सरु े न्द्र बहादरु थापा
अध्यक्ष
२०७९ असार १०
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