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आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरु ;fy} ljleGg ;+rf/ dfWodaf6 xfdLnfO{ ;'lg/xg' ePsf 

;Dk'0f cfj'v}/]gL ufpkflnsf lgjf;L cfb/0fLo j'jf cfdf, bLlb jlxgL tyf bfh'efOx? 

:yflgo tx lgjf{rgsf] bf];|f] r/0f ;DkGg kl5sf] klxnf] tyf lgoldt !!cf} 
ufp;efdf xfdL h'l6/x]sf 5f}+ . ;j{k|ydtM ;+l3o nf]stflGqs u0ftGq :yfkgfy{ 
;+rflnt hgo'4, hgcfGbf]ng tyf ljleGg ;+3if{df cfj'v}/]gL ufpkflnsfaf6 jlnbfg 
ug'{x'g] dxfg ;lxbx? ljgf]b kGt, cfsfz r'dfg, lbndfof td' nufot b]z}e/sf 
;Dk'0f{ 1ft c1ft ;lxbx? k|lt xflb{s >4f~hnL JoSt ub{5f}+ . j]kQf of]4f k|lt 

xflb{s ;Ddfg tyf 3fOt] of]4fsf] l;3| :jf:Yo nfesf] sfdgf ub{5f}+ । नेपालको 

युगान्तकारी पररवततनका लागग भएका आन्दोलनमा अगुवाइ गनुतहुन े सम्पणूत अग्रजहरु प्रगत योगदानको 

उच्च सम्मान सगहत स्मरण गनत चाहन्छु ।   

आँबुखरेैनी गाउँपागलका लोकतन्रका मूल्य मान्यता,मानव अगिकार,सामागजक न्याय, सहकारीता, 

सहअगस्तत्व र समन्वय जस्ता समतामलुक गसद्धान्तहरुलाई आत्मसात गद ै गवगिको शासन प्रगत पूणत 

प्रगतवद्ध रहकेो छ  ।  

सम्मालनत सभाका सदस्यज्यहूरू : 

 गनवातगचत जनप्रगतगनगि तथा नागररकहरुको गवकास प्रगतको गतव्र अपके्षाको सम्बोिन गनत, संघीय 

सरकार तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त गवत्तीय हस्तान्तरण, राजश्व बाँडफाँड साथ ै स्थानीय तहको आफ्न ै

स्रोत र सािनको अगिनमा रही कायातन्वयन हुन ेगरी यो नीगत तथा कायतक्रम तयार गररएको छ । 

नेपाली जनताको लामो त्याग,  वगलदान र संघतष पश्चात संबैिागनक व्यवस्था अनुसार स्थागपत स्थानीय 

सरकार नेततृ्वका लागग हामीलाई गवश्वासका साथ गवजयी गराई जनताको सेवा प्रदान गने अवसर प्रदान 

गनुत भएकोमा हागदतक िन्याद गदन चाहन्छु । यस घडीमा आगथतक बषत २०७९/८० को नीगत तथा कायतक्रम 

गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गनत पाउँदा हामी गौरन्वागवत भएका छौं ।   

आगथतक समानता, समगृद्ध, सामागजक न्याय तथा सहभागगतामूलक गवकासको जगमा टेकेर समुन्नत 

समाजको गनमातण गन े अगभप्रायवाट गनदगेशत नेपालको संगविान २०७२ को िारा ५७, िारा २१४, 

स्थानीय सरकार सचंालन ऐन, २०७४, गदगो गवकासका लक्ष्य प्राप्ती, सघंीय तथा प्रदशे सरकारको 
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मागतदशतन र प्राथगमकताहरुलाई आिार मानी आँबुखरेैनी गाउँपागलकाको आवश्यकताका आिारमा तथा 

सािन र स्रोतको गसगमतताका वावजदु पगन आँबुखरेैनी गाउँपागलकावासी आमा-ववुा, दाज-ुभाइ तथा 

गदगद-वगहनीहरुवाट व्यक्त भएका जनचाहनाहरूलाई समेट्द ै यहाँहरुको चाहना अनुसार गनम्नगलगखत 

नीगतहरु अवलम्बन गरेका छौ । 

 

सडक तथा पुि (झोिुङ्गे पुि समेत) के्षत्र : 

 स्थानीय स्तरमा उपलव्ि रहकेो स्रोतको अगिकतम प्रयोग गरर भौगतक पुवातिारहरुको 

गवकासलाई जोड गदईनेछ ।  

 आँवखुरेैनी गाँउपागलका गभरका सडकहरुको वगीकरण गरी गदघतकागलन सडक गुरु योजना तयार 

गरी गवस्तार एव ंस्तरोन्नती गररनेछ । 

 गनमातणागिन अवस्थामा रगह कायत सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुलाई गनरन्तरता गदईनेछ ।  

 संघीय सरकार तथा प्रदशे सरकारसंग समन्वय गरर तुलनात्मक रुपमा बगि लागत लाग्ने योजनाहरु 

साझदेार गवकासमा जोड गदईनेछ ।  

 

लसचाई के्षत्र : 

 आँवखुरेैनी गाउँपागलका गस्थत रहकेो कृगष क्षेरको प्रवितनका लागग कुलो तथा गलगफ्टङ्ग 

प्रगक्रयाद्वारा गसचांईको व्यवस्था गमलाइने छ । 

 संघ, प्रदशे र स्थागनय तहको साझदेारीमा गाउँपागलका गभरका कृगष योग्य जगमनलाई गसचांईको 

व्यवस्था गमलाउन आवश्यकपहल गररने छ । 

 अिरुा रहकेा िकालटार तथा कुडुलेफाँट गसचाई योजनालाई सम्पन्न गन े गरर प्रकृया अगागड 

बिाइने छ ।  

भवन तथा सहरी लवकास के्षत्र : 

 ko{6g, s[lif, pBd / k'jf{wf/ M ;'vL / ;d[4 cfj'v}/]gLsf] cfwf/ भन्ने 

गाँउपागलकाको सोचलाई पुरा गनत आिगुनक पुवातिारयुक्त, योजनावद्व वातावरणमैरी, गवपद ्

प्रगतरोिी, व्यवगस्थत, समावशेी, आगथतक रुपमा गगतगशल र ससुभ्य शहरी तथा वस्ती 



4 

 

गवकासलाई जोड गदईनेछ । ufpkflnsfsf] jfl;Gbfx?nfO{ 3/ tyf ejg lgdf{0f 

gSzf lgMz'Ns jgfpg] Joj:yfsf] nflu cfjZos tof/L ul/g]5 .  

 प्राकृगतक तथा भगौगलक गहसावले जोगखमयुक्त वस्तीहरुको पगहचान गरी गत स्थानहरुमा हुन 

सक्न ेवस्ती गवस्तारलाई गनरुत्सागहत गरी जोगखमयुक्त वस्तीलाई सुरगक्षत स्थानको पगहचान गरी 

त्यस्ता स्थानहरुमा व्यवगस्थत भरपदो वस्ती गवकास कायतलाई अगघ बिाईनेछ । 

 रागरिय भवन संगहताको पालना गरर आगागम आ.व.मा  अनलाइन प्रणालीबाट नक्शापास 

गरेपगछ मार भवन गनमातण गररनेछ  

सञ्चार, उर्ाि िघु तथा साना र्िलवदु्यत (वैकलपपक ऊर्ाि समेत ) के्षत्र : 

 सम्भागवत गवद्यतुीय दघुतटनालाई न्युनीकरण गनत यस ैआगथतक वषत गभर गाउँपागलका गभर रहकेा 

जीणत काठे पोलहरुलाई गवस्थागपत गरी गसमेन्ट तथा गस्टल पोलमाफत त प्रगतस्थापन गररन े छ । 

साथै सम्पुणत वडामा गवद्यतु तथा सचाचार सुगविाको पहुचँ पु याइने छ । 

 नयाँ सम्पन्न पक्की सहायक मागत तथा राजमागतको आवश्यक स्थानहरुमा सडक बत्ती व्यवस्थापन 

गररने छ । 

 आगथतक अवस्था अगत कमजोर भएका पररवारलाई गमटर वक्सको व्यवस्था गरी गवद्यतुको पहुचँ 

पु याइने छ । 

 नवीकरणीय उजात प्रवगि ( वायोग्यास, गवद्यतुीय चलुो, सुिाररएको चलुो, सौयत उजात) जडानमा 

अनुदान गदईनेछ । 

 स्वच्छ नगवकरणीय उजातको उत्पादन, गवकास तथा प्रयोगलाई प्राथगमकता गदईनेछ । 

 गाउँपागलका र मातहतका कायातलयहरुमा फ्री वाई फाई जोन गनमातण गररने छ । 

स्वास््य 

 स्वास््य सेवालाई रोकथाममा आिाररत ग्रागमण स्वास््य सेवाकोरुपमा गवकास गररनेछ र 

आिारभूत उपचारको क्षमता गवकास गरी सवलीकरण गररनेछ ।  

 यस अन्तगतत गनम्नगलगखत कायतक्रमहरुलाई प्राथगमकताका साथ अगघ विाइनेछ:- 
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 आवुखँरेैनी स्वास््य चौकीको सेवा गवस्तार गरी आ.व. २०७९/८० दगेख  मेगडकल अगिकृत 

सगहतको अस्पताल सचंालनमा ल्याइनेछ । जसमा इमजने्सी, आिरभूत प्रयोगशाला, एक्स रे, 

गभगडयो एक्से रे, इगसजी, फामेसी सगहतको १५ शैयाको अस्पताल सचंालन गररनेछ।  

 ६० वषत भन्दा मागथका जषे्ठ नागररकको मोवाइल एगललकेशन बनाइ त्याङ रागखनेछ । घुम्ती 

गशगवरको माध्यामबाट प्रत्येक मगहना एक चोटी गाउँ टोलमा न ैगइ आिारभुत स्वास््य जाँचको 

ररपोट काडत अपडेट गररनेछ ।  

 यसै वषत सरकारी गवद्यालयको प्रा.गव तह अन्तगततका गनगश्चत वगतका गवद्याथीका अगभभावकलाई 

गनशुल्क स्वास््य गवमा गराइनेछ ।  

 ५ वषत गभरमा एक वडा एक स्वास््य चौकीको गनमातण कायत सम्पन्न गने गरर प्रकृया अगाडी 

बिाइनेछ । जसको लागग संघ तथा प्रदशे सरकारसँग समन्वय र सहकायत गररनेछ । 

 ७० वषत भन्दा मागथका जषे्ठ नागररक र सुत्केरी हुदँा गभतवती मगहलालाई गाउँपागलकाको 

अस्पतालबाट गनशुल्क सेवा गदइनेछ ।  

 आँवखुरेैनी गाउँपागलकाको क्यान्सर गवरामीलाई एक पटकको लागग रु ५० हजार नगद सहयोग 

उपलब्ि गराइनेछ । साथ ैगाउँपागलकाको गनगज, गवगभन्न समुह र सघं संस्थाको सहयोगमा वहृ 

उपचार तथा राहत  कोषको स्थापना गरी गनगश्चत कायतगवगि वनाई जगटल रोगको उपचार तथा 

गवपद ्तथा जोगखममा परेका पागलका गभरका व्यवसायी, व्यापारी तथा नागररकको उद्धार तथा 

राहत कायत अगघ विाइनेछ ।  

 टोल गक्लगनकको अविारणा बनाई  मगहनामा एक पटक टोलमा स्वास््य सेवा पुयातइनेछ । 

क्यान्सर जस्ता जगटल रोगको गनशुल्क गस्क्रगनङको व्यवस्था गमलाइनेछ ।  

 सुत्केरी आमासंग उपाध्यक्ष कायतक्रम संचालन गरी गवपन्न पररवारमा पोगषलो खानाको 

व्यवस्था गमलाइनेछ ।  

 ग्रामीण भगेका वडाहरुमा टेगलमेगडगसन गवगिबाट गवषेशज्ञ सेवा गवस्तार गररनेछ ।  
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लशक्षा 

गाउँपागलकाको समग्र शैगक्षक अवस्थाको अध्ययन गनत गवज्ञहरुको समूह बनाइ अल्पकागलन, 

मध्यकागलन र दीघतकागलन गशक्षा सुिार गुरुयोजना गनमातण गरी कायातन्वयन गद ैलगगनेछ । यस अन्तगतत 

गनम्नगलगखत कायतक्रमहरुलाई प्राथगमकताका साथ अगागड वनाइनेछ । 

 गवद्यालय उमेर समूहका सबैबालबागलकाहरुको गवद्यालय गशक्षाको गस्थगत बारे जानकारी 

संकलन गनत र आिारभुत पिाइ, गगणतीय ज्ञानको जाँच गनत सभेक्षण गररनेछ ।  

 गवद्याथी संख्या, भौगोगलक अवस्था, गशक्षकको दरवन्दी, भौगतक पूवातिार उपलब्िताका 

आिारमा गवद्याथीको पहुचँलाई थप सहज हुने गरी सावतजगनक गशक्षाको गुणस्तर वगृद्ध गद ै

लगगनेछ । आवश्यकता अनुसार सावतजगनक गवद्यालयहरुलाई समायोजन प्रकृयामा लगगनेछ । 

यसको लागग गवद्यालय व्यवस्थापनको सवलीकरण, गशक्षकको क्षमता अगभवगृद्ध, तागलम 

सवके्षण अनगुमनमा सम्वगन्ित क्षेरमा उत्कृष्ठ कायत गने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र 

गवज्ञहरुसँग सहकायत गररनेछ ।  

 बाल गवकास केन्र र कक्षा ३ सम्मका कक्षा कोठालाई पूणतरुपमा बालमैरी बनाइनेछ र खले्द ै

गसक्ने गशक्षण गवगिको अभ्यास गराईनेछ ।  

 नेपाल सरकारको सावतजगनक गवद्यालयमा अध्ययनरत छाराहरुलाई गनिःशुल्क सेगनटरी लयाड 

गवतरण कायतक्रमको लागग गाउँपागलकाबाट थप व्यवस्था गरर छाराहरुलाई गवद्यालयमा गनयगमत 

हुने वातावरण गवकास गररनेछ ।  

 सावतजगनक गवद्यालयका प्रिानध्यापकहरुलाई नतेतृ्वगवकास र व्यवस्थापन सम्बन्िी तागलम 

गनयगमत रुपमा सचंालन गररनेछ, सोको अनुगमन गने व्यवस्था गमलाइनेछ ।  

 सावतजगनक गवद्यालयका गशक्षकहरुलाई गशक्षण गवगि, गवषयगत ज्ञान, सीप वगृद्ध गन े तागलम 

गनयगमत रुपमा संचालन गररनेछ र सोको अनुगमन गने व्यवस्था गमलाइनेछ । पररमागजतत 

पाठ्यक्रमहरु कायातन्वयनका लागग तागलमको व्यवस्था गररनेछ ।  

 गाउँपागलका गभर उच्च गशक्षा प्रदायक संस्थासँगको सहकायतमा उच्च गशक्षामा अध्ययनरत 

गवद्याथीहरुलाई उनीहरुको गसकाइ गक्रयाकलाप अन्तगतत न ै सावतजगनक गवद्यालयहरुमा गनश्चत 

समय अध्यापन गन ेगरी इन्टनतगसप गन ेव्यवस्था गमलाइनेछ ।  
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 गाउँपागलका स्तरमा वषत को एक पटक शैगक्षक प्रदशतगन गररनेछ ।  

 आँवखरेैनी गाउँपागलकाबाट गचगकत्साशास्त्रमा स्नातक तह (एम.गव.गव.एस.) अध्ययन गन े

गवद्याथीसंग छारवगृत्त करार सम्झौता गरी छारवगृत्तमा अध्ययनको व्यवस्था गमलाइनेछ । अध्ययन 

पश्चात अगनवायत रुपमा दइु वषत आँवखुरेैनी अस्पतालमा सेवा गनुत पन ेव्यवस्था गमलाइनेछ ।  

 आँवखुरेैनी गाउँपागलकाको एक मार उच्च गशक्षा अध्ययन गराउने संस्था आँवखुरेैनी क्याम्पसमा  

गनयगमत अनुदान गशक्षकको व्यवस्था गमलाइ क्याम्पसको गुणस्तर तथा व्यवस्थापनमा सुिार 

गररनेछ । साथै यस क्याम्पसमा गव.गव.ए, गव.आइ.गस.टी. तथा प्रागवगिक गवषय अध्यापनको 

लागग आवश्यक प्रकृयामा सहयोग गररनेछ ।  

 ग्रागमण भेगमा संचागलत गवद्यालयलाई आवश्यकताको अध्ययनका आिारमा आवासीय 

गवद्यालय बनाइनेछ ।  

 संस्थागत गवद्यालयहरुको गुणस्तर अगभवगृद्धका लागग गनयगमत अनुगमन गरीनेछ ।  

 आँवखुरेैनीमा एक प्रागवगिक गवषयमा अध्यापन गराइने गस.गट.ई.गभ.टी.बाट मान्यता प्राप्त 

प्रागवगिक गशक्षालयको स्थापनाको आवश्यक पहल गररनेछ ।  

 सामुदागयक गवद्यालयमा सचंागलत गदवा खाजा कायतक्रमको गुणस्तररयता तथा कृगष उत्पादनमा 

वगृद्धका लागग गकसान तथा उत्पादन फमतसगं आवश्यक सहकायतको कायतक्रम ल्याइनेछ । 

 सामुदागयक गवद्यालयको कक्षा कोठाहरुमा इन्टरनेट तथा गस.गस. क्यामेरा जडान तथा गवद्यतुीय 

हागजरीको व्यवस्था गमलाई गाउँपागलकाको कायातलयबाट अनुगमनको व्यवस्था गमलाइनेछ ।  

 लागुऔषि दवु्यसतनको गवरुद्धमा गवशेष अगभयान सचंालन गररनेछ । दवु्यतसनी मुक्त युवाहरुलाई 

सीपमूलक तालीम गदई उद्यमी बनाउने कायतक्रम सचंालन गररनेछ ।  

 गाउँ खलेकुद गवकास सगमगतलाई गाउँपागलका भररका युवा क्लवहरु समेगटने गरर खलेकुदको 

गवगभन्न क्षेरमा कायतक्रम संचालन गनत वजटेको व्यवस्था गमलाइनेछ ।  

 गाउँपागलकामा एक आिगुनक कभतड हलको व्यवस्था गमलाइनेछ ।  
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भूमी 

 भूमीगहन दगलत, भूमीगहन सुकुम्वासी एव ंअव्यवगस्थत वसोवासीहरुको व्यवस्थापन गने कायतलाई 

रागरिय भूमी आयोगसगंको समन्वयमा तत्काल गनस्सा गवतरण गरी आगामी आगथतक वषत गभरमा 

लालपुजात वाड्ने कायत गररनेछ  । 

 यस गाउँपागलकाका गररव तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृगषमा आिाररत एकीकृत उत्पादन 

कायतक्रम माफत त आगथतक गक्रयाकलापमा आबद्ध गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सजृना गररनेछ । 

संघ तथा प्रदशे सरकारसगं समन्वय गरी चक्लावन्दी, सामुगहक खतेी, सहकारी खतेी जस्ता 

कायतक्रम संचालन गररनेछ । 

 जगमन बाझो राख्न ेकायतलाई गनरुत्सागहत गररनेछ । गाउँपागलकामा भूमी वैंक स्थापना गरी खतेी 

गनत नसक्ने जग्गािगनको जग्गाको लगत राखी उद्यम प्रयोजनका लागग गलजमा गदने व्यवस्था 

गमलाइनेछ ।  

 नेपाल सरकारको भूउपयोग गनयमावली २०७९ वमोगजम जग्गाको वगगतकरण कायत प्रकृया अगाडी 

विाईने छ ।  

वन तथा वातवरण 

 सामुदागयक वनलाई कृगष वनको अबिारणामा गवकास गराउने नीगत गलइनेछ । सामुदागयक वन 

गभर अदवुा, हलदेो, बाँस जस्ता आयमलूक खतेी गनत प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 खाली जगमनमा वकृ्षारोपण, तटवन्िन लगायतका उपायहरु अबलम्वन गरी वातवरण स्वच्छ 

राख्न तथा सावतजगनक तथा नीगज सम्पगतमा भएको पगहरो तथा भूक्षय रोक्न ेकायतक्रम ल्याइनेछ ।  

 खानी तथा भूगभत गवभागले पगहचान गरेको खगनज पदाथतहरुको वातावरणीय मूल्याङ्कनको 

आिारमा उत्खननको सम्भाव्यता अध्ययन गरीगाउँपागलकाको आम्दानी वगृद्ध गनत प्रयत्न गररनेछ 

।  

श्रम तथा रोर्गार 

 वडा तथा पागलका स्तरमा ्रमम सहकारी गठन गरी स्थानीय गवकासको आयोजनाहरुमा ्रमम 

सहकारीलाई संलग्न गराई  रोजगारी सजृना गराइनेछ ।  
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 वदैगेशक रोजगारीमा जान चाहने नागररकलाई सीप गवकास कायतक्रम सचंालन गररनेछ । साथ ै

वदैगेशक रोजगारबाट फकेका नागररकहरुलाई उनीहरुले आजतन गरेको अनुभव, सीप र पूँजी 

लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगारीको क्षेरमा काम गनत प्रोत्साहन गनुतको साथै व्यवसाय 

संचालनको लागग सहुगलयतपुणत कजात, गवना गितो कजात जस्ता कायतक्रम सचंालन गनत स्थानीय 

गवत्तीय संस्थासगं आवश्यक समन्वय गररनेछ ।  

खानेपानी 

 एक घर एक िारा कायतक्रमको कायातन्वयनको लागग गाउँपागलकाको खानेपानीको अवस्था बारे 

एक वहृत अध्ययन गररनेछ । ग्रामीण भेगमा गाग्रोमै पानी बोक्न ुपने समस्या यगह वषत नै समािान 

गने गरी कायतक्रम ल्याइनेछ ।  

सामालर्क सुरक्षा 

 गवपन्न, ज्येष्ठ नागररक, एकल मगहला र सीमान्तकृत वगत तथा समुदाय लगक्षत सामागजक सुरक्षा 

कायतक्रम गवतरण गरररहकेा गवत्तीय ससं्थाहरुसगं समन्वय गरी गाउँ टोलमान ैगवतरणको व्यवस्था 

गमलाइनेछ ।  

 जषे्ठ नागररकसगं अध्यक्ष कायतक्रम अन्तगतत ज्यषे्ठ नागररकलाई गतथतयारा कायतक्रम ल्याइनेछ । 

गाउँपागलकामा एउटा ज्येष्ठ नागररक पाकत  गनमातण कायत अगघ विाइनेछ ।  

 गणतन्रको आन्दोलनमा आँवखुरेैनी गाउँपागलकाबाट वगलदान गनुत हुन े महान सगहद पररवार, 

वपेत्ता पररवार, घाइते अपाङ्गयोद्धाहरुलाई गनगश्चत कायतगवगि गनमातण गरी जीवन गनवातह भत्ताको 

व्यवस्था गमलाइनेछ । सगहदहरुको स्मगृत र सम्मानमा एक वहृत सगहद स्मगृत पाकत  गनमातण योजना 

अगाडी विाइनेछ  । 

 अपाङ्गता भएका व्यगक्तहरुको स–सम्मान बाँच्न पाउने अगिकारको प्रवद्धतनको लागग 

उनीहरुलाई अपाङ्गमैरी रोजगार तथा स्वरोजगार कायतक्रममाफत त आत्मगनभतर बनाइनेछ । 

असहाय, अपाङ्गता भएका व्यगक्त, गहसंामा परेका बालबागलका र मगहला लगक्षत कायतक्रम 

ल्याइनेछ ।  
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लबधुतीकरण 

 आगामी आगथतक वषतमा आँवखुरेैनी गाउँपागलका गभरका सम्पुणत घरमा गवजलुी वत्ती जोगडनेछ । 

साना खहरे खोलाहरुमा लघु उजातको सम्भाव्यता अध्ययन कायत अगघ विाइनेछ । 

संघीयसरकारको "एल.पी.ग्यासँ छोडौं गवजलुी जोडौं" अगभयानमा एकाकार भइ भान्सामा 

लवरु्िी कायतक्रम ल्याइनेछ ।  

साविर्लनक सेवा र सुशासन 

 सावतजगनक सेवा प्रवाहलाई प्रगवगि मैरी बनाइनेछ । पारदगशतता, प्रगक्रयागत सरलीकरण र सेवा 

प्रवाहको समय तथा लागत घटाइनेछ । वडादगेख गाउँपागलका कायातलयसम्म सेवाग्राही स्थल 

गनमातण गरी गनिःशुल्क फोटोकपी, गफ्र इन्टरनेट सुगविा, शुद्ध गचसो तातो खानेपानीको व्यवस्था 

तथा सेवाग्राहीलाई आवश्यक गनवदेन लगायतका डकुमेण्टको िाँचा उपलव्ि गराई आवश्यक 

सहयोग गने व्यवस्था गररनेछ ।  

 पुँजीगत खचत क्षमता वगृद्धको लागग शुरुवाती मगहनाबाट नै गनगश्चत कायतयोजना गनमातण गरी अगघ 

विीनेछ । असारे गवकासको प्रवगृत्तको अन्त्य गररनछे । चाल ु प्रकृगतका प्रशासगनक खचतलाई 

अगिकतम कम गने प्रयत्न गररनेछ ।  

पयिटन 

 पयतटन पुवातिार, आगथतक गवकासको आिार : पयतटन पूवातिार गवकासमा नीगज क्षेरको लगानी 

आकगषतत गराइनेछ । सघं, प्रदशे र नीगज क्षेरको सहकायतमा पयतटन पूवातिार गवकासको नीगत 

गलइनेछ । गछम्केश्वरीमा िागमतक पयतटन गवस्तारको लागग आवश्यक प्रवितनका कायतक्रम ल्याइनेछ 

। ऐना पहरा, गछम्केश्वरी, आँिीमुल र समस्तीपरुको नेपालकै अग्लो झोलुङ्ग े पलुमा 

मनोरचाजनात्मक र साहगसक पयतटन गवकास गररनेछ । खदुी खोलाको समगस्तपुरमा ड्याम वािी 

कृगरम ताल गनमातणको संभाव्यता अध्ययन, वडा नं. १र २ गस्थत मस्यातङ्दी हाइरो ो पावरबाट 

गनगमतत तालमा गस्टमर तथा मोटर बोट संचालन तथा माछा पालन बारे गछमेकी पागलका 

सरकारसंग सहकायत र संम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । पुल जीप गस्थत पृ् वी राजमागतको पुरानो 

पुलको संरक्षण र पयतटकीय कायतक्रम सचंालन बारे संघीय सरकारसंग आवश्यक सहकायतको 

पहल गररनेछ । एक वडा एक नमनूा पयतटकीय गाउँको योजना अगागड बिाइनेछ ।  
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कृलर् तथा पश ु

 गाउँपागलकामा गनगमतत हाट बजार तथा पशु बिशालालाई तत्काल संचालनमा ल्याइनेछ । 

पागलकाको सव ैक्षेरमा माटो तथा हावापानी अनसुारको कृगष वाली तथा पशुपालन बारे वहृत 

अध्ययन अगागड विाइनेछ । कृगष तथा फलफुलमा आिाररत उद्यम गवकासका कायतक्रम 

प्रवर्िनको योजना ल्याइनेछ । अन्नबाली, मासु जस्ता उत्पादनमा आयतलाई गनरुत्सागहत तथा 

गनयाततलाई प्रोत्साहन गररनेछ । उत्पादनमा आिाररत अनुदानको व्यवस्था गररनेछ । एक वडा एक 

उत्पादन कायतक्रम ल्याइनेछ । गनशुल्क कृगष तथा पशु गवमा कायतक्रममा संघ र प्रदशे सरकारसँग 

सहकायत गररनेछ । कृगष तथा पशुपालन क्षेरमा नीगज सावतजगनक क्षेरको साझदेारी कायतक्रम 

ल्याइनेछ । एक हजार गमटरभन्दा  अग्ला पहाडी क्षेरमा अकवरे खसुातनीको पकेट क्षेर गनमातण, 

गचया खतेी लगायतको कायतक्रम सचंालन गररनेछ । गवत्तीय क्षेरको सहकायतमा कृगष तथा 

पशुपालनमा सहुगलयतपूणत कजात, गवना गितो कजात जस्ता कायतक्रम ल्याइनेछ ।   

न्याय सम्पादन 

 न्याय सम्पादन सम्बन्िी कायत गनरपक्ष, स्वच्छ, गछटो छररतो रुपमा गररनेछ । सामागजक 

मूल्यमान्यताका आिारमा न्याय सम्पादन गररनेछ । गवगभन्न गकगसमका गहसंा पीगडतहरुलाई 

राहतको व्यवस्था गमलाइनेछ । वडास्तरमा गगठत मेलगमलाप सगमगतहरुलाई क्षमता अगभवगृद्धको 

कायतक्रम संचालन गरी वडास्तरमा नै गववाद गनरुपणको व्यवस्था गररनेछ ।   

 

गाउँपागलकाको समग्र गवकासमा सवकैो सहकायत तथा साझा प्रयासबाट जनचाहना बमोगजम गवकास 

कायत अगघ बिाउन योगदान पुयातउनु हुने राजनीगतक दल, रारिसेवक कमतचारी, गनजी क्षेर, गवकास 

साझदेार, संचार जगत, नागररक समाज, गैरसरकारी क्षरे र सम्पूणत गाउँपागलकावासीप्रगत हागदतक आभार 

प्रकट गद ैआगामी गदनमा पगन सहयोगको अपके्षा गदतछु ।  

िन्यवाद ।  


