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देवानगञ्ज गाउँपालिकाको मूिभतू लनलत तथा कार्यक्रमहरु 

लमलत २०७९/०३/१० 

गाउँ सभाका सभासद ज्रू्हरु, 

र्स देवानगंज गाउँ पालिका को आ. व. २०७९/०८० को िालग तर्ार गररएको नीलत तथा कार्यक्रम सभा समक्ष 
प्रस्ततु गनय गइरहेको छु। 

र्स ऐलतहालसक र महत्वपरु्य घडीमा िोकतान्त्रिक गर्तरि नेपािको स्थापनाको िालग ववलभन्न कािखण्डमा 
भएका आरदोिन एवं संघीर् िोकतान्त्रिक गर्तरिको स्थापना, समान्त्जक रर्ार् समानता तथा ;d[l4sf] िालग आफ्नो 
न्त्जवन उत्सगय गनुयहनुे सम्परु्य ज्ञात अज्ञात सवहदहरु तथा लनरंकुशताको lj?4df  न्त्जवन पर्यरत संघर्य गनुयहनुे ददवंगत 
व्र्न्त्ित्वहरुप्रलत भावपरु्य >4f~hnL अपयर् गदयछु । राविर् स्तर एवं देवानगञ्ज गाउँपालिका क्षेिका सम्परु्य अग्रज 
राजलनलतक र प्रबदु्ध व्र्न्त्ित्वहरु तथा गाउँको ववकासको िालग महत्वपरु्य र्ोगदान ददने सम्परु्य महानभुावहरुप्रलत उच्च 
सम्मान प्रकट गनय चाहारछु । 

आगामी आलथयक वर्यको लनती, कार्यक्रम र्स गाउँसभामा प्रस्ततु गरररहँदा लसङ्गो मिुकु तथा ववश्विे भोलगरहेको 
कोलभड–१९ को ववश्वव्र्ापी महामारी र त्र्सबाट लसन्त्जयत गन्त्म्भर मानवीर् संकट तथा कदिन पररस्थीलतको सामना 
गरररहेको अवहिेको अवस्था पलन स्मरर् गराउन चाहारछु । कोलभड–१९ को ववश्वव्र्ापी महामारीका कारर् र्स 
गाउँपालिकामा लसन्त्जयत संकटको सामना हामी सम्परु्य देवानगञ्जवासी लमिेर गरररहेका छौँ । जवटि पररन्त्स्थलतको सामना 
गनुय हामी संग अको कुनै ववकल्प छैन ।  

हाि लसङगो मिुकु तथा ववश्विे भोलगरहेको कोलभड–१९ को ववश्वव्र्ापी महामारीबाट लसन्त्जयत डरिाग्दो 
ववपन्त्िका कारर् चाि ुवर्यको हाम्रो र्ोजना सञ्चािन अलभर्ानमा िुिो धक्का िागेको माि होइन र्सिे आगामी आलथयक 
वर्यमा गाउँपालिकािे प्राप्त गने आर्मा संकुचन ल्र्ाई हाम्रो गाउँपालिकाको ववकासमा समेत असर पनय जाने देन्त्खरछ 
। र्स्तो ववर्म पररन्त्स्थलतमा आगामी आलथयक वर्यको नीलत तथा कार्यक्रम तर्ार गरररहँदा कोरोना भाइसका कारर् 
मिुकुको समग्र अथयतरिमा आउने संकुचन र र्सका कारर् देवानगञ्ज गाउँपालिकावासीिाई पने असरिाई मध्र्नजर 
गरी हामीिे होलसर्ारीका साथ  नीलत तथा कार्यक्रमको प्राथलमकरर् र कार्ायरवर्नमा ध्र्ान ददनपुने अवस्था रहेको 
व्र्होरा समेत म र्स गररमामर् गाउँसभा समक्ष लनवेदन गनय चाहारछु । 

सभासद ज्रू्हरु, 

ववगतको आलथयक वर्य देन्त्ख लनमायर् सरुु गररएका अधरुा र क्रमागत र्ोजना हरुिाई परुा गनुय पने हाम्रो प्रमखु  दार्ीत्व 
रहेको छ । 

गाउँपालिकाको अलसलमत आवश्र्कता ,श्रोत साधनको लसलमतताको कारर् हामीिे चाहेको वा पररकल्पना 
गरेको गाउँपालिकाको सवै ववर्र्िाई संवोधन गनय हाम्रो आलथयक सामर्थर्यका कारर् कदिनाई रहेको तर्थर् सम्मालनत 
गाउँसभा समक्ष र सभामार्य त आम आदरन्त्र्र् देवानगञ्ज  गाउँपालिकावासी ववुा आमा दददद ववहनी दाजभुाइ समक्ष 
ववनम्रतापवुयक लनवेदन गनय चाहारछु । 

 

गाउँ सभाका सभासद ज्रू्हरु, 
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आब  म  देवानगञ्ज गाउँपालिकाको आ.व.२०७९/२०८० को नीलत तथा कार्यक्रम बदुा गत रुपमा प्रस्ततु गनय 
गइरहेको छु ।  

१.आलथयक ववकास 

   क.) कृवर् तथा पश ु

• कृवर् ववउ तथा र्िरू्िका ववरुवा सिुभ रुपमा उपिब्ध गराइनेछ । 

• कृर्कहरुिाई पशपुािन तथा तरकारी खेती गनय अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ । 

• वैज्ञालनक रूपमा भलूमको वलगयकरर् गरी उपिब्ध जलमनको अधीकतम उपर्ोग गनयका िालग भ ूउपर्ोग 
नीलत बनाई कार्यरवर्न गरीने छ । 

• वैदेन्त्शक रोजगारी वाट Covid-19 का कारर् र्वकय एका र्वुािाई कृवर् क्षेिमा िगानी गनय प्रोत्सावहत गररने छ 
। 

• कृवर्िाई सम्मानजनक र आकर्यक पेशाको रूपमा ववकास गरी र्वुा जनशन्त्ििाई व्र्वसावर्क कृवर्तर्य  
आकर्यर् गररने छ । 

• कृवर्मा मवहिाको बढ्दो भलुमकािाई प्रभावकारर बनाउन मवहिा कृर्क िन्त्क्षत ववशेर् कार्यक्रम िागू गररने 
छ ।सवै खेती र्ोग्र् जलमनमा लबधतु िाइन ववस्तार गरर ववधुतीर् लसचाईको व्र्वस्था गररने छ । 

• भलूमगत तथा सतह लसचाई र वर्ायको पानी संकिन तथा लसचाईका प्रववधीहरुको प्रर्ोग गरी वर्ैभरी लसँचाई 
सवुवधा उपिब्ध गराउने प्रवक्रर्ा अगालड बढाईने छ । 

• दधु तथा मासकुो उत्पादन र गरु्स्तर सधुार गनय पश ुनश्ल सधुार अलभर्ान कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• वकसानहरु को दधु केररीकरर् गरर बजररकरर् गररने छ । 

• देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई कृवर् आर्आजयनको क्षेिको  रुपमा ववकास गररने छ । 

• कृवर्र्ोग्र् जमीनहरुको माटो परीक्षर् गरी माटो सहुाउँदो बािी िगाउन कृर्कहरूिाई प्रोत्साहन गररने छ 
। 

• कृवर् क्षेिको व्र्वसावर्करर्, गरु्स्तर परीक्षर्, अनगुमन र लनर्मनको क्षेिमा उपर्िु प्रववलधको उपर्ोग गनय 
सक्ने कृर्क,र्वुा, उद्यमी, प्राववधीक तथा ववज्ञहरूको क्षमता ववकास गदै िलगने छ । 

• आत्मलनभयर उत्पादनः समदृ्ध तथा सखुी देवानगञ्ज भन्ने नारािाई आत्मसाथ गदै देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई 
खाद्यान्नमा आत्मलनभयर बनाई अरर् स्थानीर् तहको कृवर्जरर् उत्पादनको मागिाई समेत आपलुतय गनय सक्ने 
गरी कृवर्का कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररने छ । 

• अखाद्य वस्तकुो उत्पादन तथा बजाररकरर्िाई लनरूत्सावहत गनय लनर्मन कार्यिाई प्रभावकारी बनाईने छ । 

• जीवनाशक ववर्ादी, भेटेनरी औसधी, एन्त्रटबार्ोवटक, हमोनको सही उपर्ोग गनय र र्सका नकरात्मक 
असरबाट बच्न जनचेतनामिुक कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• दीघयकािीन कृवर् उत्पादन वृवद्ध गने साथै प्राङ्गाररक(Organic)खेलतमा जोड ददइने छ ।  

• कृवर्जरर् बजारिाई ब्र्बन्त्स्थत र थप पवहचान गरी लबस्तार गररने छ । 

• कृवर् उत्पादनको उन्त्चत भण्डारर् गनय शीत भण्डारर् लनमायर् कार्य जारी रहेकोमा सो िाई सम्पन्न गरर 
सञ्चािनमा ल्र्ाइने छ । 

• तरकारी जोनको रूपमा रहेको र्स क्षेिबाट तरकारी बजाररकरर् तथा व्र्वस्थापन गनय ववर्ेश पहि गररने 
छ । 
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ख) पर्यटन 

• ददगो आथीक ववकासको संबाहको रूपमा पर्यटन क्षेििाई प्राथालमकताको साथ ववकास गररने छ । 

• परम्परागत किा तथा संस्कृलतको संरक्षर्मा ववशेर् ध्र्ान ददइने छ । 

• पर्यटवकर् सेवा सवुवधा ववकास र ववस्तारका िालग सहकारी तथा लनजी क्षेिको िगानी आकवर्यत गररने छ 
। 

• पर्यटवकर् स्थिको र उपजको ववववलधकरर् र ववस्तार गरी ग्रामीर् पर्यटन मार्य त थप रोजगारीका 
अवसरहरूको लसजयना गररने छ । 

• धालमयक आस्था र परम्पराको धरोहरको रूपमा रहेका मि मन्त्रदर, मन्त्स्जदहरूको संरक्षर् र सम्वद्धयन गदै 
jदेवानगञ्ज गाउँपालिकािाई धालमयक पर्यटकीर् क्षेिको रूपमा ववकास गररने छ । 

• पर्यटन ववकासको प्रचरु सम्भाबना बोकेको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा न. ६ अवस्थीत २ ववघाको 
चमेलनर्ा पोखररको गरुु र्ोजना DPR अनसुार कार्य सम्पन्न गररने छ । 

• किा सावहत्र् तथा पिकाररताको माध्र्मबाट पर्यटन क्षेिको प्रचार प्रसार तथा ववकास गनय सावहत्र् तथा 
पिकाररता क्षेिको संघसंस्थाहरूसँग समरवर्मा थप जोड ददईने छ । 

ग) उद्मोग वान्त्र्ज्र् तथा आपूती 

• परम्परागत सीप तथा स्थानीर् स्रोत साधनमा आधारीत घरेि ुतथा साना उद्योगिाई संरक्षर् सम्वद्धयन गदै 
आधलुनवककरर्मा जोड ददईने छ । 

• घरेि ुतथा साना उद्योगको ववकासको िालग बैंक तथा ववन्त्िर् संस्थाहरूसँग समरवर् गने नीलत िइने छ । 

• वपछालडएका गररब समूहमा उद्यमशीिता लसजयना गरी िाभमिुक स्वरोजगारी लसजयना गनय जोड ददइने छ । 

• उपिब्ध साधन, स्रोत तथा आलथयक ववकासको प्रलतर्िको रर्र्ोन्त्चत ववतरर् गररने छ । 

• वान्त्र्ज्र् क्षेिको ववकासमा सरकारी, सहकारी तथा लनजी क्षिको सहभालगतािाई प्रवद्धयन गररने छ । 

• लनर्ायतजरर् वस्तहुरुको पवहचान, ववकास तथा उत्पादन अलभवृवद्ध गरी अरर् स्थालनर् तहहरू एवम ्लछमेवक 
मिुकु भारतमा बजार प्रवद्धयन गररने छ । 

• कािाबजारी गने, कृलिम अभाव लसजयना गरी उपभोिा आतंवित गने, प्रलतस्पधाय लनर्रिर् गरर एकाधीकार 
कार्म गने कार्यको अरत्र् गरी व्र्वसावर्क क्षेिमा व्र्ापाररक स्वच्छता र अनशुासन कार्म गरी 
उपभोिाको वहत संरक्षर् गनय समर् समर्मा बजार अनगुमन गररने छ । 

• गररवी लनवारर्का िालग िघ ुउधम कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्ायरवर्न गरर नागररकहरुिाई 
उधमन्त्शि तथा व्र्वसावर्क बनाउँदै िलगने छ । 

२.सामान्त्जक ववकास 

क) न्त्शक्षा 

• देवानगंज गाउँपालिकाको न्त्शक्षा क्षेिको सधुारको िालग शैन्त्क्षक, भौलतक तथा व्र्वस्थापन लतनै पक्षिाई 
सधुारको िालग उच्च प्राथलमिाका साथ कार्य गररने छ । 

• कक्षा ११ मा भनाय भई अध्र्र्न गने ववपन्न दलित छािािाई १० हजार छािावृवद्ध प्रदान गने 
कार्यक्रमिाई लनररतरता ददइने छ   । 
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• ववद्यािर्मा जातजालत, भार्ा, लिङ्ग, धमय, एच.आइ.भी. सङ्क्क्रलमत िगार्त कुनै पलन आधारमा गररने ववभेदिाई 
परु्यतःलनर्ेध गररने छ । 

• बाि ववकास केररहरूिाई सवु्र्वन्त्स्थत ढङ्गिे सञ्चािन गरी बाि ववकास केरर मार्य त कक्षा १ मा भनाय 
हनुे दरमा बदृ्धी गररने छ । 

• लबद्यािर् जाने उमेरका बािबालिकाको शतप्रलतशत भनाय दर कार्म गनय प्रोत्साहान गने नीलत अविम्वन ्
गररने छ । 

• लबद्यािर्हरूमा खानेपानी ब्र्बस्था सहज बनाईने छ । 

• सबै आधारभतु लबद्यािर्मा बािमैिी पसु्तकािर्को ब्र्बस्था गररने छ । 

• लबद्यािर् तर्थर्ाि ब्र्वस्थापन गररने छ । 

• स्थानीर् पाठ्यक्रम तर्ार गरी कार्यरवर्नमा ल्र्ाइने छ । 

• लबद्यािर् नलसयङ्ग कार्यक्रमिाई क्रलमक रूपमा सबै माध्र्लमक लबद्यािर्मा िाग ुगररने छ । 

• न्त्शक्षक तालिमको ब्र्वस्था गररने छ । 

• बािबालिकाको चौतवर्य  ववकासको िालग पालिका स्तररर् खेिकुद तथा अलतररि वक्रर्ाकिापको 
कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररने छ । 

• लनःशलु्क तथा अलनवार्य आधारभतु न्त्शक्षा कार्यक्रमिाई लनररतरता ददइनेछ । 

• लबद्यािर्मा, शैन्त्क्षक, भौलतक सलुबधा लबस्तार कार्यक्रमिाई आवाश्र्कता र सचुािको आधारमा ब्र्वन्त्स्थत 
गररने छ । 

• जीवनोपर्ोलग सीपमिुक न्त्शक्षा र प्रववधीर्िु न्त्शक्षामा जोड ददई दक्ष जनशन्त्िको ववकास गररने छ । 

• न्त्शक्षा संग सम्बन्त्रधत कार्य गने गैरसरकारी संघ संस्थाहरु संग समरवर् गरी र्स गाउँपालिकाको शैन्त्क्षक 
ववकासमा एवककृत कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• न्त्शक्षकको कार्यसम्पादनिाई लबद्याथीको लसकाई उपिन्त्ब्ध संग जोड्ने नीलतिाई कार्यरवर्न गररने छ । 

• र्स गाउँपालिका लभि रहेका माध्र्लमक ववद्यािर्िाई सनुसरी न्त्जल्िाकै नमनुा लबद्यािर्को रूपमा ववकास 
गनय आवाश्र्क पहि गररने छ ।  

• सचुना प्रववलधमैिी अध्र्ापन कार्यिाई प्रोत्साहान गनय आवश्र्क पवुायधारको ब्र्वस्था गररनेछ ।  

• ववद्यािर् कक्षाहरु अपाङ्गमैिी बनाउन पहि गररने छ ।  

• सबै ववद्यािर्मा छािामैिी सौचािर् बनाइने छ ।  

ख.स्वास्र्थर् 

• लबपन्न दलित आददवासी पररवारमा साझेदारीमा स्वास्र्थर् लबमा कार्यक्रम िाग ुगररने छ । 

• नेपािको संववधान २०७२ िे प्रत्र्ाभलूत गरे बमोन्त्जम आधारभूत स्वास्र्थर् सेवामा सहज सिुभ र समान 
पहुँचको सलुनन्त्ितता प्रदान गररने छ । 

• देवानगञ्ज गाउँपालिका लभिका बालसरदा कोलभड १९ को कारर् मतृ्र् ुभएमा मतृकका पररवारिाई रु.५० 
हजार आलथयक सहर्ोग उपिब्ध गररनेछ । 

• स्वास्र्थर् सेवाको पहुँचबाट बावहर रहेका मवहिा, बािवालिका, लबपन्न, दलित, सीमारतकृत र वपछलडएका 
जातजालतहरूिाई िन्त्क्षत गरी सम्बन्त्रधत संघसंस्थाहरूको समरवर् र सहर्ोगमा एवककृत घमु्ती स्वास्र्थर् 
न्त्शववर सञ्चािन गरी आधारभतु स्वास्र्थर् सेवा प¥ुर्ाउने नीलत अविम्वन गररने छ । 
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• र्स देवानगञ्ज गाउँपालिका अरतरगतको देवानगञ्ज स्वास्र्थर् चौकीमा बलथयङ्ग सेरटर र प्रर्ोगशािा (Lab) 
स्थापना गररने छ । 

• स्वास्र्थर् चौकीमा लनःशलु्क पाइने और्लधको संख्र्ा क्रमश बृद्धी गनुयका साथै लबतरर् प्रर्ालििाई सदुृढ 
गररने छ । 

• स्वास्र्थर् क्षेिका जनशन्त्ि र मवहिा स्वास्र्थर् स्वरं्सेववकाको क्षमता ववकास र स्वास्र्थर् सेवा प्रदार्क 
संस्थाहरूको स्तर अलभबवृद्ध गरी सेवा प्रवाहिाई प्रभाबकारी बनाइने छ । 

• स्वस्र्थर् शररर, सकरात्मक सोच र व्र्न्त्ित्व ववकास गनयका िालग ध्र्ान र र्ोग जस्ता कार्यक्रममा जोड 
ददइने छ । 

• प्रलतरोधात्मक,उपचारात्मक, प्रवद्धनात्मक, र पनुःस्थापनामूिक सेवाहरूिाई प्राथलमक स्वास्र्थर् सेवाको रूपमा 
सञ्चािन गररने छ । 

• खोपको मािा परुा गरी पूर्य खोप गाउँपालिका घोर्र्ा गररनेछ । 

• खोप केरर तथा गाउँघर न्त्क्िलनकिाई प्रत्रे्क वडाका स्वास्र्थर् संस्था मार्य त सेवा ववस्तार गररनेछ । 

• Covid-19 को ववश्वब्र्ापी असरिाई मध्र्नजरगदै स्वास्र्थर्कलमयिाई आवश्र्क स्वास्र्थर् सामालग्रहरू लनर्लमत 
उपिब्ध गराइने छ । 

• Covid-19 को संक्रमर् तथा रोकथाममा खवटने सम्पूर्य स्वास्र्थर्कमीिाई उच्च मनोबिका साथ कार्य गनय 
जोन्त्खम भिा र अरर् सलुबधाको ब्र्वस्था गररने छ । 

• स्वास्र्थर् संस्थामा प्रोटोकि अनसुार जाँच गराउन आउने गभयवती मवहिाहरूका िालग पोर्र् सामाग्री प्रदान 
गररने छ । 

• मवहिाहरुको प्रजनन ्अलधकार सलुनन्त्ित गनय सरुन्त्क्षत गभयपतन सेवािाई ववस्तार गररनेछ ।  

• र्स गाउँपालिकाको िालग स्वास्र्थर् मरिािर्बाट स्वीकृत भई आएको दश शैय्र्ाको आधारभूत अस्पताि 
लनमायर् कार्य तदारुिाको साथ गररनेछ । 

• स्वास्र्थर्कमी तथा मवहिा स्वास्र्थर् स्वरं्सेववकाहरूिाई कार्य मलु्र्ांकन अनसुार प्रोत्साहनको ब्र्वस्था गररने 
छ । 

• रिदान जीवन दान भन्ने नारािाई साकार पानय रिदान कार्यक्रमिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

• सूतीजरर् पदाथयमा लनर्रिर् गनुयका साथै मददरा उत्पादन र लबवक्र लबतरर्िाई प्रभावकारी रूपमा लनर्मन 
गररने छ ।  

ग) खानेपानी तथा सरसर्ाई 

• स्वच्छ एवम ्गरु्स्तरीर् खानेपानीको आपतुीिाई ब्र्वन्त्स्थत गनय परुाना खानेपानी र्ोजनाहरूको ददगो संरक्षर् 

गरर सावयजालनक स्थानमा टु्यववेि, धारा जडान गरी प¥र्ाप्त खानेपानीको आपतुीको व्र्वस्था लमिाइने छ । 

• खानेपानीको सवह प्रर्ोग तथा सरसर्ाइ सम्बन्त्रध जनचेतनामूिक कार्यक्रमिाई जोड ददइने छ । 

• संन्त्घर् सरकारको तराई मधेश खानेपानी सधुार कार्यक्रम अरतरगत र्स गाउँपालिकामा खानेपानी आर्ोजना 
लनमायर्का िालग पहि गररने छ । 

• गाउँपालिकािाई पूर्य सरसर्ाइर्िु तलु्र्ाउने कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

• आफ्नो िाउँ आरै् सर्ा गरौँ अलभर्ानका िालग लनन्त्ज क्षेि संग समेत सहकार्य गररने छ । 

• र्ोहोरमैिाको उन्त्चत व्र्वस्थापनको िालग र्ोहोर र्ाल्ने क्षेिको पवहचान गररनेछ । 
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• बजार क्षेि लभि र्ोहोर तथा अव्र्वन्त्स्थत कार्य गने जोकोवहिाई दण्ड तथा जररवानाको दार्रा लभि ल्र्ाइने 
छ । 

• गाउँपालिका लभिका सबै बजार क्षेिमा सावयजालनक शौचािर्को लनमायर् गररनेछ । 

• सबै वडामा खानेपानी टंवक लनमायर् गनय खानेपानी कार्यिर् संग समरवर् गरी खानेपानी व्र्वस्थापन सहज 
गररने छ । 

घ) सामान्त्जक रर्ार्, सरुक्षा, सद्भाव सँस्कृलत र एकता 

• समाजमा ववद्यमान कुरीलतको रूपमा रहेको अरधववश्वास र सामान्त्जक सद्भावमा लबचिन ल्र्ाउने सवै 
प्रकारका ब्र्बहारहरुिाई लनरुत्सावहत गररनेछ ।सामान्त्जक छुवाछुत र भेदभाविाई पूर्य रुपमा लनमूयि गररने 
छ । 

• सामान्त्जक ववभेद, छुवाछुत घरेि ुवहंसा, दाइजो, लतिक प्रथा, बोक्सी प्रथा जस्ता कुसंस्कार र अमानववर् 
वक्रर्ाकिापहरू ववरुद्ध सामान्त्जक सचेतना अलभर्ान चिाइने छ । 

• बहजुालतर्, बहभुावर्क, बहसुांस्कृलतक र बहआुर्ालमक ववशेर्ताको संरक्षर् र सम्बद्धयन गने कार्यमा जोड 
ददइनेछ ।स्वच्छता, पारदन्त्शयता, र राविर् वहत तथा एकताका आदशयिाई प्रवद्धयन गररने छ । 

• र्रक क्षमता भएका नागररकहरूिाई उलनहरूको शाररररक क्षमता र बौवद्धक क्षमताका आधारमा 
आत्मलनभयर बन्न सक्ने सीप र क्षमता अलभवृवद्धका कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• आपलस किह, झैझगडा तथा द्वरद्व रर्ावर्क सलमलत मार्य त समाधान गररने छ । 

• राज्र्का ववलभन्न अङ्गहरु संग समरवर् गरी शान्त्रतसवु्र्वस्था कार्म गररने छ । 

• देवानगञ्ज गाउँपालिका अरतरगत इिाका प्रहरी, अस्थार्ी प्रहरी चौवक, सीमा सरुक्षा बि िगार्त सरुक्षा 
लनकार्हरूिाई समर् सापेक्ष सदुृवढकरर् गररने छ । 

ङ) िैवङ्गक समानता तथा मवहिा सशन्त्िकरर् 

• मवहिा ववरुद्ध हनुे सबै प्रकारका वहंसा,शोर्र्, ववभेद र ववहष्करर्को अरत्र् गररने छ । 

• मवहिाहरूको राजनैलतक, आलथयक, सामान्त्जक, तथा सांस्कृलतक अलधकारहरुको संरक्षर् र सम्बद्धयन गररने छ 
। 

• ववपन्न, वपछलडएका तथा एकि मवहिाको िालग आर्आजयन,क्षमता ववकास र सशन्त्िकरर् गने 
कार्यक्रमहरुको पवहचान गरी कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइने छ । 

• गाउँपालिका तथा अरर् संघसंस्थाहरुबाट सञ्चािन हनुे र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुमा मवहिाहरुको सवक्रर् 
सहभालगता सलुनित गररने छ । 

• मवहिाहरुको सीप ववकास तथा क्षमता अलभवृवद्ध गरी आलथयक रुपमा आत्मलनभयर बनाउने नीलत अविम्बन 
गररने छ । 

• िैवङ्गक वहंसासम्बरधी कार्यिाई समाजमा नै दवाबपवुयक लमिाउने कार्यिाई लनरुत्सावहत गररने छ । 

च. अपाङ्गता  

• अपाङ्गता भएका व्र्न्त्िहरुको क्षमता ववकास एवम ्उलनहरुको सामान्त्जक सरुक्षा व्र्वस्थािाई प्रभावकारी 
बनाउँदै िैजाने नीलत लिइने छ । 
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• अपाङ्गताको प्रकृलत हेरी उपर्िु सीपमिुक तालिम प्रदान गरर रोजगारी अवसरहरुमा पहुँच लबस्तार र 
स्वरोजगारीका अवसरहरु लसजयना गररने छ । 

• अपाङ्गता भएका व्र्न्त्िहरुिाइ सहज सेवा सवुवधा परुर्ाउन अपाङ्ग मैिी भौलतक संरचना बनाउने र 
भइरहेका संरचनाहरुको सधुार गररने छ । 

• अपाङ्गता भएका व्र्न्त्िहरुको अलधकार संरक्षर् र सचेतनामिुक कार्यहरु सञ्चािन गररने छ । 

• अपाङ्गता भएका व्र्न्त्िहरुको शाररररक मानलसक ववकसका िालग खेिकुद तथा मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरु 
सञ्चािन गररने छ । 

• प्रदेश सरकार सामान्त्जक ववकास मरिािर्, देवानगञ्ज गाउँपालिका र करुर्ा र्ाउरडेसनको साझेदारीमा 
सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पनुःस्थापना कार्यक्रमिाई लनररतरता ददइने छ । 

छ. बािवालिका तथा वकशोर वकशोरी 

• आफ्नो धारर्ा बनाउन सक्षम बािबालिका तथा वकशोर वकशोरीहरुिाई लनजसँग सम्बद्ध सबै ववर्र्हरुमा 
आफ्नो ववचार अलभव्र्ि गनय पाउने अवसर ददई ववकास र सामदुावर्क तहको लनमायर् प्रवक्रर्ामा 
बािसहभालगता अलभबवृद्ध गररने छ । 

• सबै वकलसमका बािअलधकारहरू र आधारभतु स्वतरिताको पूर्य उपभोगको प्रत्र्ाभलुतका िालग कानूलन एवम ्
संस्थागत व्र्वस्थािाई प्रभावकारी बनाइने छ । 

• बािबालिका तथा वकशोर वकशोरी उपर हनुे सबै प्रकारका वहंसा र दवु्र्यहारहरुिाई उरमिुन गने नीलत 
लिइने छ । 

• बािबालिकाहरुको जरमदताय िाई अलनवार्य गरी प्रारन्त्म्भक बाि ववकास प्रवक्रर्ािाई व्र्वन्त्स्थत गररने छ । 

• बािबालिकाको शाररररक, मानलसक एवम ्व्र्न्त्ित्व ववकासका िालग प्रवद्धयनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चािन 
गररने छ । 

• बािमैलि स्थानीर् शासनको अवधारर्ािाई संस्थागत एवम ्ववस्तार गने नीलत लिइने छ । 

• बािक्िब, सञ्जाि, सञ्चािन र पररचािनका िालग सहर्ोग परुर्ाइने छ । 

• र्स देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई बाि लबबाह मिु गाउँपालिकाको रूपमा लबकास गनय पहि गररने छ । 

ज) र्वुा तथा खेिकुद 

• दरु्यर्सन एवं कुित जस्ता असामान्त्जक वक्रर्ाकिापबाट र्वुाहरूिाई मिु गनय सम्बन्त्रधत क्षेिगत 
लनकार्हरू र गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्य तथा समरवर्मा ववशेर् कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररने छ 
। 

• र्वुाहरुिाई रोजगारी, स्वरोजगारी लसजयना एवम ्उद्दमन्त्शिता वृवद्ध गनय िन्त्क्षत तालिम तथा प्रन्त्शक्षर्का 
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 

• समाजमा ववधमान गररबी अन्त्शक्षा, छुवाछुत, जालतर् ववभेद, िैवङ्गक वहंसा तथा अमानववर् कार्यहरुको अरत्र्का 
िालग र्वुा पररचािन गनय सम्बन्त्रधत क्षेिगत लनकार्हरु,गैरसरकारी संस्थाहरुसगको समरवर् तथा 
सहकार्यमा ववशेर् कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छ । 

• ववकास कार्यक्रम, मानववर् सेवा,वातावरर् संरक्षर् र ववपद् व्र्वस्थापनमा र्वुाशन्त्ििाई पररचािन गररने छ 
। 

• सबैकािालग खेिकुदको अवधारर्ाअनरुुप खेिकुद प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गरनेछ । 
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• खेिकुद सम्बरधी पूवायधार लनमायर् कार्यिाई प्राथलमकता ददइने छ । 

• पर्यटकीर् तथा परम्परागत खेिकुद प्रलतर्ोलगताहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

• खेिकुदका हरेक क्षेि र स्तरमा मवहिा सहालभता बढाउन प्रोत्साहन गररने छ । 

• अध्र्क्ष कप खेिकुद कार्यक्रमिाई लनररतरता ददइनेछ ।  

झ) ज्रे्ष्ठ नागररक 

• ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको सामान्त्जक पवहचान,सम्मान एवम ्सामन्त्जक सरुक्षामा ववशेर् जोडददने नीलत लिइने छ । 

• ज्रे्ष्ठ नागररिाई उपिब्ध गराइने रकम भिा बैंवकङ्ग प्रर्ालि मार्य त गरररहेकोमा र्सिाई अझ व्र्वन्त्स्थत 
गदै िलगने छ । 

• ज्रे्ष्ठ नागररकहरुको िालग राज्र्बाट प्रदान गने र्ातार्ात, स्वास्र्थर्जस्ता सेवा सवुवधामा अग्रालधकार ददने र 
र्स्तो अग्रालधकारको सवुवधा उपल्बध गराउन लनन्त्ज क्षेििाई पलन प्रोत्सावहत र लनदेन्त्शत गररने छ । 

• गैरसरकारी संस्थाहरुिाई ज्रे्ष्ठ नागररकको क्षेिमा कार्यक्रम सञ्चािन गनय प्रोत्सावहत गररने छ । 

• ज्रे्ष्ठ नागररकका ज्ञान,सीप सल्िाह,सझुाव र अनभुविाई सम्पलतको रुपमा लिइनेछ । 

• ज्रे्ष्ठ नागररकहरुिाई स्वस्र्थर् जीवनका िालग स्वास्र्थर् न्त्शववर सञ्चािन गररनेछ । 

• गाउँपालिका भररका सम्परु्य ज्रे्ष्ठ नागररकिाई ज्रे्ष्ठ नागररक काडय ववतरर् गररनेछ । 

ञ) गररवी लनवारर् तथा बेरोजगार  

• बेरोजगार तथा अधयबेरोजगार र्वुाहरुिाई िन्त्क्षत गरी क्षमता ववकास, आर्आजयन तथा रोजगारमिुक 
कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• प्रधानमरिी स्वरोजगार कार्यक्रमिाई व्र्वन्त्स्थत रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

• गररबी घटाउन प्राकृलतक स्रोत साधनको सरतलुित व्र्वस्थापन तथा उपर्ोगमा जोड ददइने छ । 

• गररबी लनवारर् तथा सामदुावर्क ववकासमा संिग्न गैरसरकारी संस्थासँग प्रभावकारी समरवर् गररने छ । 

• ववकास आर्ोजना सञ्चािन गदाय श्रममिुक प्रववलधको प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

• गररबहरुको संख्र्ा एवकन गनय संन्त्घर् सरकारिे सञ्चािन गने गररब घरपररवारको पवहचानको कार्य गररने 
छ ।र्ो पररचर्पि धारकहरुिाई क्षमता अलभवृवद्ध,पून्त्जँगत अनदुान तथा रोजगारी ददइने छ । 

• कोलभड–१९  को कारर् वैदेन्त्शक रोजगारीबाट रोजगार गमुाएर र्केका र्वुाशन्त्ििाई कृवर् क्षेिमा 
उपर्ोग गरर रोजगारर सृजना गररने छ । 

• गररवी लनवारर् कोर्द्वारा प्रवावहत सामदुावर्क संस्थािाई सहकारीमा रुपारतरर् गरर रोजगार प्रवद्धयन गनय 
जारर रहेकोमा लनररतरता ददइने छ । 

३. पूवायधार ववकास 

       (क) भौलतक पूवायधार 

• DPR भएका बाटोहरुिाई प्राथलमकतामा राखी कािोपिे लनमायर्मा जोड ददइनेछ । 

• गाउँपालिकाका सडकहरुको लनर्लमत सञ्चािन र ममयत सम्भारको िालग ममयत कोर्को पररचािनिाई 
अलनवार्य गने नीलत अविम्बन गररने छ । 

• सडक सम्पन्त्ि संरक्षर्, ममयत सम्भार एवम व्र्वस्थापनिाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । 
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• ववलभन्न सडकहरुको सडक अलधकार क्षेिलभि अलतक्रमर् गने प्रवृलतिाई लनरुत्सावहत एवम ्कार्यवाही गररने 
छ । 

• सडक लनमायर् गदाय संरचना लनमायर्, स्तरोन्नलत र ट्रर्ाक खोल्ने काममा सरतिुन लमिाइने छ । 

• बावढका कारर् क्षलतग्रस्त भएका सडक, 

• कल्भटय,पिु आददको पनुः लनमायर्मा जोड ददइने छ । 

• ववकासका दृवििे पछालड परेका वडाहरुिाई प्राथलमकता दददै सरतलुित वातावरर् अनकूुि,गरु्स्तरीर् तथा 
ददगो रुपमा भौलतक पूवायधारको ववकास गदै िलगनेछ । स्थानीर् पूवायधार लनमायर्का िालग ररू्नतम 
मापदण्ड लनधायरर् गरी सो को पािना गने व्र्वस्था गररने छ । 

• लनमायर्मा प्रर्ोग हनुे सामाग्री,लनमायर् गररने समर् र त्र्समा संिग्न हनुे जनाशन्त्िको गरु्स्तर सलुनन्त्ित गरी 
पूवायधार लनमायर्को समग्र गरु्स्तर पक्षमा सधुार गररने छ । 

ख) उजाय तथा ववद्यतुीकरर् 

• सबै जनतािाई ववद्यतु सेवामा पहुँच परुर्ाई ववद्यतु सेवा सहज रुपमा उपिब्ध गराउन ग्रालमर् ववद्यतुीकरर् 
गने कार्यिाई प्राथलमकताका साथ कार्ायरवर्न गररने छ । 

• घरार्सी उजायको रुपमा दाउराको प्रर्ोगिाई कम गदै िैजान बार्ोग्र्ास तथा सधुाररएको 
चिुो,ग्र्ासीर्ार्र,बार्ोववके्रट जस्ता वकर्ार्ती जैववक उजाय प्रववलधहरुको प्रवद्धन एवम ्ववस्तार गररने छ । 

• बजार क्षेि तथा आवश्र्क िाउँमा पोिबिी तथा सोिार बन्त्ि जडान तथा लबस्तारिाई प्राथलमकता ददइने 
छ । 

• ववलभन्न क्षेिबाट उत्पादन हनुे र्ोहोरको समनु्त्चत व्र्वस्थापनबाट उजाय उत्पादन गनयका िालग आवश्र्क 
प्रववलध र प्रर्ािीहरुको प्रवद्धयन र ववस्तार गररने छ । 

४. वन वातावरर् तथा ववपद् व्र्वस्थापन 

• वन,वातावरर् तथा जिवार् ुपररवतयन 

• वन पैदावार तथा सम्पदामा आधाररत उद्योग व्र्वसार्को ववकास तथा ववस्तारका िालग सावयजलनक–
सामदुावर्क–लनजी–सहकारी क्षेिको साझेदारीका माध्र्मबाट िगानी प्रवद्धयन गररने छ । 

• वन अलतक्रमर्, अवैध कटानी,चोरी न्त्शकार तथा वन डढेिोिाई लनर्रिर् गनय सहभालगतामूिक र 
समरवर्ात्मक र संर्रि लनमायर् गरी कार्ायरवर्न गररने छ । 

• दिुयभ तथा िोपोरमखु वनस्पलत तथा वरर्जरतकुो संरक्षर् गनय ववशेर् कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• स्थानीर् जलडबवुटको पवहचान,संरक्षर् र व्र्वस्थापनका माध्र्मबाट आलथयक रुपमा आत्मलनभयरतातर्य  उरमखु 
गराइने छ । 

• ददगो तथा वैज्ञालनक वन व्र्वस्थापनको रर्नीलतक खाका तजुयमा गरी कार्ायरवन गररने छ । 

• देवानगञ्ज गाउँपालिकाका मखु्र् सडकहरुमा हररत सडक पेटीको रुपमा ववकास गदै िलगने छ । 

• प्रत्रे्क वडामा वन नसयरी स्थापना गरी वडाहरुको सावयजलनक,ऐिानी,पती जग्गामा वृक्षारोपर् गरी वन 
क्षेिको ववकास तथा ववस्तार गररने छ । 

• वृहत–्जिाधार व्र्वस्थापन अवधारर्ा अनरुुप जिाधारहरुको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

• भ–ूक्षर् लनर्रिर् र नदी महुान तथा वकनाराको संरक्षर् गररने छ । 

• वातावरर् मैिी तथा जिवार् ुपररवतयन अनकुुिन हनुे खािका पूवायधार ववकासमा जोड ददइने छ । 
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• जनस्तरमा वातावरर्ीर् चेतना र सावधानी जगाउने कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

५.ववपद् व्र्वस्थापन 

• प्रत्रे्क वडामा वडाअध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा वडास्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन सलमलत र गाउँपालिका अध्र्क्षको 
संर्ोजकत्वमा एउटा गाउँपालिकास्तरीर् ववपद् व्र्स्थापन सलमलत गिन गरर कार्य गरररहेकोमा र्स आ.ब.मा 
पलन लनररतरता ददइने छ । 

• गाउँपालिका स्तरीर् स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन कोर् सञ्चािन भएकोिे सोिाई व्र्वन्त्स्थत गदै िलगने छ । 

• ववपद्सम्बरधी तर्थर्, तर्थर्ािहरुिाई व्र्वन्त्स्थत गनय एकीकृत सूचना केररको ववकास गदै र्ोजना, कार्ायरवर्न 
तथा अनगुमन सम्मका सबै चक्रहरुमा ववपद्का कारर् हनु सक्ने क्षलतको भौलतक तथा आलथयक मूल्र् 
समेतको ववश्लरे्र् गने पद्धलतिाई संस्थागत गदै िलगने छ । 

• प्रकोप व्र्वस्थापनिाई वकर्ार्ती बनाउन जैववक तथा स्थानीर् ज्ञान÷प्रववलधको समेत उपर्ोग गररने छ । 

• ववपद् व्र्वस्थापनको कार्यमा सरकारी, गैरसरकारी तथा लनजी क्षेिहरुबीच समरवर् र सहकार्यिाई 
प्राथलमकतामा राख्न ेनीलत अविम्बन गररने छ । 

• ववपद् व्र्वस्थापन ररू्नीकरर्को ववर्र्मा व्र्ापक जनचेतना अलभवृवद्ध गने कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ । 

• जनुसकैु पूवायधार लनमायर्का आर्ोजना सञ्चािन हनुपूुवय त्र्सबाट हनुे प्रकोप जोन्त्खम मूल्र्ािन गरी जोन्त्खम 
ररू्लनकरर्का उपार् अलनवार्य रुपमा अबिम्बन गनुयपने व्र्वस्थािाई कडाईका साथ िाग ुगररने छ । 

• ववपदसँग जधु्नका िालग आवश्र्क सामाग्रीहरुको व्र्वस्थापन गररने छ । 

• एवककृत ववपद व्र्स्थापन केरर स्थापनाको िालग पहि गररने छ । 

६. सशुासन तथा संस्थागत ववकास 

क) वविीर् सशुासन 

• नीती, बजेट र कार्यक्रमको अरतरसम्बरध स्थावपत गदै वस्तगुत मापदण्डका आधारमा स्रोत प्रक्षेपर् 
प्रभावकारी बनाइने छ । 

• आलथयक अनशुासन कार्म गने सरदभयमा बाँकी बक्र्ौत, पेश्की, बेरुजकुो िगत अद्यावलधक गरी कडाईका 
साथ असिु उपर एवं र्र्छ्यौट गने कार्यिाई लनररतरता ददइने छ ।   

• िेखािन प्रर्ािीिाई ववद्यतुीर् माध्र्मबाट सञ्चािन गने प्रर्ािीको स्थापना संथागत गररने छ । 

• बजेट, कार्यक्रम र खररद र्ोजनाको कार्ायरवर्न, अनगुमन र मूल्र्ािन प्रभावकारी बनाइने छ । 

• नागररक पारदन्त्शयताका िलग रु.पाँच िाख भरदा बढीका आर्ोजनाहरुको सम्पन्न पिात र्ोजना सम्बरधी 
वववरर् अलनवार्य रुपमा होलडयङ बोडय राख्नपुने नीलत लिइने  छ । 

ख.) संगिन तथा प्रशासन 

• देवानगञ्ज गाउँपालिका र अरतगयतका वडा कार्ायिर्हरुको संगिन संरचना नेपाि सरकारबाट जारी भए 
अनरुुप भइरहेकोमा समर् अनकुुि पररमाजयन गदै िलगने छ । 

• देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा ववलभन्न शाखा उपशाखाहरु आवश्र्कता र औन्त्चत्र्को आधारमा 
खोलिने छ । 

• कार्ायिर्लभि हनुसक्ने अलनर्लमतता तथा भ्रिाचारिाई रोक्न शरुर् सहनन्त्शिताको नीलतिाई लनररतरता 
ददइने छ । 
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• कमयचारीको मनोबि उच्च बनाई नलतजामखुी कार्यको िालग प्रोत्साहन गररनेछ । 

• कमयचारीको काम प्रलत बढी न्त्जम्मेवार बनाउनका िालग उत्कृि कार्यसम्पादन गने कमयचारीिाई परुस्कृत 
तथा सम्मान गररने छ । 

• गाउँपालिकामा जडान गररएको CCTV र वडा कार्ायिर्हरु समेतमा जडान गररएको Digital हान्त्जरी 
प्रर्ािीिाई पारदशी र थप व्र्वन्त्स्थत गररनेछ । साथै CCTV प्रर्ािी वडा कार्ायिर् तथा ववर्र्गत 
शाखाहरुमा समेत ववस्तार गररने छ । 

• सेवाग्राहीको अलधकार सम्बोधन गनय क्षलतपूलतय सवहतको श्रव्र् दृश्र् प्रववलधमा आधाररत नागररक बडापि 
सरोकारवािको परामशय र सहभालगतामा तर्ार गररने छ । 

• कमयचारीको क्षमता अलभवृवद्धका िालग समर् समर्मा आवश्र्क तालिम तथा प्रन्त्शक्षर् ददइने छ ।  

• आरतररक पर्यटन ववकासको िालग कामयचारीहरुिाई पर्यटन भ्रमर् काजको व्र्वस्थापन गररनेछ ।   

• कार्ायिर्को आरतररक व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन कार्ायिर्मा व्र्वस्थापन सूचना प्रर्ािी स्थापना 
गररने छ । 

ग.) सूचना, सञ्चार तथा प्रववलध 

• सूचना प्रववलधको र्गुको रुपमा रहेको वतयमान ववश्व पररवेश अनरुुप गाउँपालिका र र्सका वडाहरुको 
कार्यप्रर्ािी र अलभिेखहरुिाई कम््र्टुर पद्धलतमा रुपारतरर् गरी सेवा प्रवाहिाई लबर्ेश रुपमा चसु्त 
दरुुस्त र छररतो गररने छ । 

• गाउँपालिकाको सम्पूर्य वक्रर्ाकिापहरुिाई पिपलिका, सूचनापाटी, वेभसाइट तथा लडन्त्जटि नोवटस बोडय 
मार्य त सावयजलनकरर् गने कार्यिाई संस्थागत गररने छ । 

• सामान्त्जक सरुक्षा तथा व्र्न्त्िगत घटना दताय अलभिेख Online System मार्य त भईरहेकोमा र्सिाई 
संस्थागत गररने छ । 

• ववद्यतुीर् शासन अवधारर्ाको प्रवद्धयनमा जोड ददइने छ । 

• सेवाग्राहीहरुिाई परेको गनुासो तथा पीरमकाय सनुी त्र्सको तत्काि समाधान गनय गनुासो तथा पीरमकाय 
व्र्वस्थापनको व्र्वस्था गररने छ । 

• गाउँपालिकािाई प्रववलधमैिी बनाउँदै िैजानका िालग कमयचारीहरुको क्षमता अलभवृवद्ध गने कार्यक्रमहरु 
सञ्चािन गररने छ । 

• गाउँपालिका बाट आह्वान हनुे िेक्का Online भइरहेकोमा र्सिाई संस्थागत गररने छ । 

• र्स गाउँपालिका लभि रहेका सबै वडा कार्ायिर्, स्वास्र्थर् संस्था तथा ववद्यािर्हरुमा इरट्रानेट स्थापना गरी 
लस.लस.वट.लभ क्र्ामरा, आ.वप. र्ोन, इरटरनेट तथा ववलभन्न सफ्टवेरहरुिाई केररीकरर् गरर केररमा आफ्नै 
सरभर स्थापना गरर सेवा प्रवाह िाई लनररतरता ददइने छ  ।  

• सेवाग्राहीहरुिाई सहज र सिुभ सेवा प्रवाहको िालग लडन्त्जटि टोकन प्रर्ािी िाग ुगररनेछ । 

• लडन्त्जटि नोवटस वोडय तथा लडन्त्जटि नागररक वडापि स्थापना गररनेछ । 

• सरुक्षा व्र्वस्थािाई मध्र् नजर गदै वडा न. १ देन्त्ख ७ सम्मको मखु्र् बजार तथा चौकहरुमा लस.लस.वट.लभ 
क्र्ामरा जडान गरर गररने छ  ।  

• वडा न. १ देन्त्ख ७ सम्मको मखु्र् बजार तथा चौकहरुमा हट सपोटय बनाउने छ । 
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घ) कर तथा राजस्व 

• गाउँपालिकाको आरतररक राजस्विाई वृवद्ध गनय सम्भाव्र् स्रोतहरुको पवहचान गरी राजस्वको वावर्यक 
प्रक्षेपर् गने कार्यिाई लनररतरता ददइने छ । 

• गैरकर राजस्वका नर्ाँ क्षेिहरु पवहचान, ववद्यमान करका दरहरुको पनुरविोकन र संशोधन गरी कर 
संकिन गदै िलगने छ । 

• गाउँपालिकालभि रहेका सबैिाई करको दार्रामा ल्र्ाई राजस्व वृवद्ध गररने छ । 

• देवानगञ्ज उद्योग वान्त्र्ज्र् संघसँग समरवर् गरी व्र्वसार् करको दर लनधायरर् गररने छ । 

• ववद्यलुतर् माध्र्मबाट कर तथा राजस्व संकिन भई रहेकोिाई थप व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

गाउँ सभाका सभासद ज्रू्हरु, 

र्ो नीलत तथा कार्यक्रम तर्ार गने क्रममा अमलु्र् र्ोगदान परु्ायउन ुहनुे गाउँपालिकाका सम्पूर्य लनवायन्त्चत 
पदालधकारीहरु ,कमयचारीहरु तथा सम्परु्य महानभुावहरुप्रलत हाददयक धरर्वाद एवं आधार व्र्ि गनय चाहारछु । कार्यक्रम 
तर्ार गने क्रममा नेपाि कम्र्लुनि पाटी एमािे, नेपािी कांग्रसे, जनता समाजवादी पाटी, नेकपा माओवादी केरर तथा 
अरर् राजलनलतक दिहरु िगार्त स्थानीर् बवुद्धन्त्जवी तथा महानभुावहरुिे समर् समर्मा ददनभुएको सल्िाह 
सझुावहरुिाई आत्मसाथ गदे र्हाँहरु प्रलत हाददयक धरर्वाद एवं आभार व्र्ि गनय चाहारछु । कार्यक्रम कार्यरवर्नमा 
समेत र्हाहरुको सल्िाह सझुाव र सहर्ोग प्राप्त हनुे छ भन्ने ववश्वाश का साथ र्ो प्रस्तलुत र्ही समापन  गदयछु । 

 

धरर्वाद 


