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१. आदरणीय गाउँसभाका अ�य��य,ू स�पणू� सभाका सद�य�यहू� लगायत स�पणू� उपि�थत 

महानभुावह� नेपालको स�ंवधान (२०७२) काया��वयनको चरणमा �थानीय तहको �नवा�चन स�प�न भई 

�नवा��चत �थानीय सरकारबाट प�हलो पटक नी�त तथा काय��म ��ततु गन� पाउँदा अ�य�त खुसी 

लागेको छ । नेपालको लोकताि��करणको लागी योगदान पयुा�उन ुहुने स�पणू� प�ह�को उ�च स�मान 

गद�छु ।  

२. यस गाँउपा�लकामा हामीलाई �व�वास गर� �वजय गराउन ु हुने स�पणू� मतदाता महानभुावह�लाई 

हा�द�क ध�यवाद �दन चाह�छु ।  

३. आ�नो गाउँ आफै बनाउ भ�ने नारालाइ आ�मसाथ गद� जनसहभा�गताको आधारमा �बकास काय�लाइ 

अगाडी बढाउने मलु नी�त हुनछे । 

४. कृ�षको आधु�नक�करण र कृ�ष उपजह�को बजार�करणमा योगदान पयुा�उन कृ�षज�य तथा 

नगदेबाल�ज�य उ�योग तथा �यवसायह�लाई �ा�थमकता �दइनेछ । 

५. पय�टन तथा स�ंकृ�त �वकासका लागी �पक�नक �पोट, पाक�  �यव�थापन, मठमि�दरह�, परुाताि�वक 

व�तहु�को खोज तथा �यव�थापनमा सहयोग ग�रनेछ । पय�टक तथा धा�म�क �यापार �यवसाय गन� 

स�पणू� सघं स�ंथाह�लाई दता� ���यामा �याई गणु�तर�य ब�त ु तथा सवेा �वाहमा सहयोग  

पयुा�इनेछ ।  

६. पय�टक�य �थलह�को प�हचान र भौ�तक पवूा�धारको �वकास गर� आ�त�रक तथा बा�य पय�टकलाई 

आक�ष�त ग�रनेछ ।  

७. आ�नो गाउँ आफै बनाउ अ�भयान अ�तग�त सहकार�मा सव ै नाग�रकह�को पहँुच पयुा�ई कृ�षमा 

योगदान पयुा�उने सहकार�लाई �ो�साहत ग�रनेछ । साथै �व�तीय �े�को �वकासमा योगदान पयुा�उन े

नी�त �लइनेछ । 

८. यवुा �वरोजगार काय��म अ�तग�त यवुालाइ �सतमलुक तथा �यवसायीक ता�लम �दान ग�रने छ । 

९. �व�यालयको पहँुचभ�दा बा�हर रहेका बालबा�लकालाई �व�यालयमा जाने बातावरण �सज�ना ग�रनेछ । 

बालम�ैी �श�ामा जोड �ददै गणु�तर�य �श�ाका ला�ग अ�ंेजी मा�यमबाट �श�ण गराउने �यव�था 

�मलाइनेछ । सोताङ गाँउपा�लकामा �नातक तह उतीण� जनशि�तलाई अ�नवाय� �पमा ३ म�हना सेवा 

गन� �ावधान �मलाइने �यव�था ग�रनेछ । �व�याथ� उ�तण�को आधारमा �श�कलाई परु�कृत   

ग�रनेछ ।  

१०. ऐ�तहा�सक मह�व बोकेका हुलकुा�लका मि�दर, �व�णमुती हलेसी, ग�ुबा, पोखर� ग�ुबा सरं�ण र �य ू

टावर बनाउन पहल ग�रनेछ ।     

११. यस गाउँपा�लका �भ�को सडकको पहँुच नपगुेका �थानह�मा सडक पयुा�इनेछ । हाल भई रहेका 

सडकह�को �तरो�नती गर� क�ची सडकह�लाई �ावेल ग�रनेछ ।  
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१२. ज�डब�ुट तथा दलु�भ व�यज�तकुो सरं�ण गन� नी�त �लईनेछ । 

१३. म�हलाह�को आयआज�नलाई टेवा प�ुने खालका �सपमलूक काय��मह� सचंालन ग�रने छ । 

१४. आव�यक �थानह�मा पलु पलुेसाह� �नमा�णमा जोड �दइनेछ ।  

१५. कृ�षको लागी उव�रभ�ूम भएको �थानह�मा �ाथ�म�ककरणको आधारमा �सचंाइको आव�यक �व�ध 

ग�रनेछ । एक वडा एक कृ�ष सेवा ��े तथा पशसुेवा के��को ला�ग जोड �दइनेछ ।  

१६. ब�ती �वकास, शहर� योजना तथा भवन �नमा�णस�व�धी आधारभतू �नमा�ण मापद�ड, २०७२ 

काया��वयनमा �याई गणु�तर�य भवन �नमा�ण गन� �यव�था �मलाई साम�ूहक व�ती �वकासलाई 

�ो�साहन ग�रनेछ । 

१७. भ�ूम�हन �कसानह�को ला�ग उपय�ुत �थानमा ज�गाको �यव�था गर� बसोबासको �यव�था ग�रनेछ ।   

१८. जल�व�यतु उ�पादन गन� क�पनीह�लाई सहजीकरण र �ो�साहन ग�रनेछ । साना तथा लघ ु

जल�व�यतु आयोजनाको लागी अनमु�त �लई हालस�म काय� सचूा� नगरेका क�पनीलाई १ वष� �भ� 

काय� सचूा� नगरेमा दता� खारेजीको �सफा�रस ग�रनेछ । वकै�पीक उजा�को उपयोगमा जोड �दइनेछ ।  

१९. ��येक वडाको के�� रहेको �थानह�मा नेपाल टेल�कमबाट टे�लफोन लाईन जडानको लागी जोड 

�दइनेछ । ��येक वडामा इ�टरनेटको �यव�था गर� सामािजक सरु�ा भ�ता र प�जीकरण स�व�धी 

काय� सचूा� ग�रनेछ ।  

२०. १८ वष� मनुीका आमाबवुा गमुाएका बालबा�लकालाई �श�ा, �वा��य सेवामा �ो�साहन ग�रनेछ ।  

२१. �बप�न, ग�रब, अपा�ग, जे�ठ नाग�रक, द�लत तथा एकल म�हलाह�लाइ �वा�थ �े� र 

औष�धउपचारमा सहु�लयत �दान ग�रने छ ।    

२२. वन तथा भ–ूसरं�णको लागी आव�यक �यव�था ग�रनछे । जलाधार �े�ह�को सरं�णमा जोड 

�दइनेछ । बातावरणलाई �द�ुषत हुन न�दन आव�यक �यव�था ग�रनेछ । जलवाय ु प�रवत�नलाई 

अनकुुलन हुने गर� काय��मह� सचंालन ग�रनेछ ।  

२३. बजार �े�ह�मा त�काल र सव ै व�तीह�मा �मश: फोहोर मलैा �यव�थापनको उ�चत �यव�था 

ग�रनेछ । Sanitary Land Fill Sites प�हचान गर� आव�यक �यव�था ग�रनेछ । जो�खममा रहेका 

व�तीह�लाई वकैि�पक �थानह�का व�ती �यव�थापन गन� जोड �दइनेछ ।  

२४. आगामी आ.व. �भ�मा ए�बलुे�स सचंालनको लागी आव�यक �यव�था ग�रनेछ ।  

२५. द� जनशि�तको आप�ूत �को लागी �थानीय �तरमा आव�यक पन� काय� गन� स�ने जनशि�त तयार 

गन� ता�लमह�को उ�चत �यव�था ग�रनेछ । लोकसेवा तयार� क�ा त�काल स�ु ग�रने छ । 

२६. सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाउन स�ंथागत �मता �वकास ग�रनेछ । स�ंथागत पवूा�धार �वकासमा 

जोड �दइनेछ । यस गाउँपा�लका �भ�का सव ै साव�िजनक �नकायह�मा अ�नवाय� �पमा नाग�रक 

वडाप� रा�न ुपन� �यव�था ग�रनेछ ।  
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२७. सेवालाई �भावकार� बनाउन सेवाको मापद�ड �नधा�रण ग�रनेछ । साथै सेवा �वाहमा �व�यतुीय 

मा�यमबाट हुने सचूना ��व�धको �योगमा जोड �दइनेछ ।  

२८. गाउँपा�लकाको आ�थ�क कारोबारलाई अ�तराि��य लखेामानद�ड अन�ुप लखेांकन प�तीमा रा�खनेछ । 

२९.  राज�व प�रचालनको दायरालाई फरा�कलो बनाई �व�तार ग�रनेछ ।  

३०. �व�तीय अनशुासनलाई कडाइकासाथ पालना ग�रनेछ । �व�तीय जो�खम �य�ूनकरणको लागी �व�तीय 

जो�खम �य�ूनकरण गन� स�ंथाह�को �थापनामा जोड �दइनेछ ।  

३१. ��येक साव�ज�नक �नमा�णह�को अ�नवाय� �पमा साव�ज�नक सनुवुाई ग�रने �यव�था �मलाइनेछ । 

सामािजक लेखा पर��ण गन� काय�लाई �ाथ�मकता �दइनेछ । �व�भ�न �नद��शकाह� र काय��व�धह�को 

तजु�मा गर� आ�त�रक �नय��ण �णाल�लाई �भावकार� �पमा काया��वयनमा �याइनेछ । अि�तम 

लेखापर��ण तथा बे�जु फछ�टलाई तो�कएको स�प�न गन� नी�त �लइनेछ ।  

३२. गाउँ काय��प�लकाको काया�लयले यस ैबष� �भ� सोताङ गाउँ पा�लकाको पा�व�च� �नमा�ण ग�रने छ । 

३३. सचूना तथा स�चारको �भावकार� �यव�थापनको लागी �थानीय एफ एम ह�सँग सम�वय गर� 

गाउँपा�लकाका सचूनाह�लाई �वाह गन� �यव�था ग�रनछे ।  

३४. उ�जाउ ज�गा बाझो रा�ने काय�लाई �न��सा�हत ग�रनेछ ।  

३५. गाउँपा�लकामा औधौगीक तथा पय�टक�य �े�मा लगानी गन� चाहने �यि�त तथा फम�लाइ आव�यक 

सहयोग र �ो�साहन �दने नीती �लइन ेछ | 

३६. अ��यमा, यो नी�त तथा काय��म तजु�मा गन� सहयोग पयुा�उन ेगाउँपा�लकाका कम�चार�, स�पणू� वडा 

स�म�तका पदा�धकर�ह�, प�कारह� लगायत स�पणू� सोताङवासीह�लाई हा�द�क ध�यवाद �दन चाह�छु 

।  

 

ध�यवाद      




