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गाउँ पा�लका उपाध्य�ज्य,ू प्रमुख प्रशासक�य अ�धकृतज्य,ू वडा अध्य�ज्यूहरु, कायर्पा�लका
सदस्यज्यूहरु, गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, राष्ट्रसेवक कमर्चार�हरु, गाउँ पा�लका सल्लाहकारज्यू,
पत्रकार एवं उपिस्थत महानुभावहरु

आज यस अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लकाको ग�रमामय एघार� गाउँ सभाको ऐ�तहा�सक घडीमा

उपिस्थत जनप्र�त�न�धहरु, राष्ट्रसेवक कमर्चार�हरुमा प्रथमतः स्वागत गनर् चाहन्छु। पटक–
पटक राष्ट्र, रािष्ट्रयता, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका ला�ग ब�लदान �दने एवं प्राण आहु�त गनह
ुर् ु ने
�ात अ�ात शह�दहरुप्र�त भावपण
ू र् श्रद्धान्जल� अपर्ण गद� ऐ�तहा�सक जन आन्दोलन र

जनयुद्धका

घाईते, अपाङ्ग,

सम्पण
ू र्

�दवंगत

योद्धाका

प�रवारजनहरुमा स्मरणका साथ हा�दर् क नमन गनर् चाहन्छु।

टुहुरा,

वेप�ा

एवं

�तनका

गाउँ सभा सदस्यज्यह
ू रु,

नेपालको सं�वधानले �सजर्ना गरे को तीन तहको सरकार मध्ये प्रत्य� जनतासँग सम्पकर्,
सम्वन्ध तथा समन्वय हुने स्थानीय सरकार रहे को हुनाले हामी स्थानीय सरकारका
जनप्र�त�न�धहरुमा जनताका गन
ु ासा, जनसरोकारका �वषय, असी�मत इच्छा र आकां�ाहरुका

�वषयमा सम्वाद हुनु अस्वाभा�वक होइन। स्थानीय तहको �नवार्चनमा मुख्य प्र�तवद्धता गरे
अनस
ु ारको सुशासन, समुन्नत र सस
ु ंस्कृत गाउँ पा�लका, झन्झटर�हत भष्ट्रचारमुक्त
गाउँ पा�लका र वडा प्रशासन बनाउन सबै जनप्र�त�न�ध, राष्ट्रसेवक कमर्चार�, सरोकारवाला
सबै प� एवं सम्पण
ू र् अजन
ुर् चौपार�बासीले हाम्रो प्र�तवद्धता अनरु
ु पको गाउँ पा�लका �नमार्ण

गनर् सहयोग गनुह
र् ु नेछ भन्ने आशा राखेको छु। अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लकाका पूवार्धारहरु

�नमार्णाधीन अवस्थामा रहे का छन ् यसमा �नवतर्मान जनप्र�त�न�धहरुले गरे का कायर् एवं

पहलको सरहाना गद� हा�दर् क कृत�ता प्रकट गदर् छु।

गाउँ पा�लकामा संचालन भएका �वकास �नमार्णका कायर्हरु �नमार्ण सम्पन्न हुन बाँक� नै
रहे को हुँदा उक्त �नमार्णका कायर्हरु सम्पन्न गद� अजन
ुर् चौपार�को ग�वर्लो भ�वष्य �नमार्णमा

हामी प्र�तवद्ध छ�। यस �निम्त सम्पूणर् जनप्र�त�न�ध, कमर्चार�हरुले आ-आफ्नो �ेत्रबाट

पहल गनह
ुर् ु नेछ भन्ने �वश्वास �लएको छु। �वकास �नमार्ण कायर्हरु गदार् प�रमाणमा मात्रै
ध्यान �दईएको तर गण
ु स्तरमा सम्झौता भएको �वगतमा धेरै उदाहरणहरु छ्न ् त्यसैले अब

उप्रान्त गण
ु स्तरमा कुनै सम्झौता ग�रने छै न।

अजुन
र् चौपार� गाउँ पा�लका
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गाउँ सभा सदस्यज्यह
ू रु,

अजन
ुर् चौपार� सदरमुकाम पुतल�बजार नगरपा�लकाको सदरमुकाम (िजल्ला सदरमुकाम) बाट

सबैभन्दा निजकको पा�लका सदरमुकाम भएताप�न हालसम्म १ �मटर प�न कालोपत्रे
नभएको हाम्रो पा�लका स्याङ्जा िजल्लाको कणार्ल�को रुपमा रहे को छ। अजन
ुर् चौपार�

नुवारभञ्ज्याङ स्याङ्जा जोड्ने सडक अजन
ुर् चौपार�, आँधीखोला र पत
ु ल�बजारका गर� क�रब

४० हजार जनताले उपयोग गन� भएताप�न यो सडकको अवस्था अत्यन्तै नाजक
ु छ। उक्त

सडकले हामी अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लकाबासीलाई िजल्ला सदरमुकाम र प्रदे श राजधानी

पग्ु नलाई धेरै सिजलो, समयको साथ साथै लागतको बचत हुने हुँदा उक्त सडकलाई
रणनै�तक महत्वको रुपमा राखेको छु।
प्रदे श

सरकारले

पा�लका

सदरमुकामसम्म

पक्क�सडक

�नमार्ण

गन�

गौरवको

योजना

अन्तरगत हे लु–अजन
ुर् चौपार� सडक कालोपत्रे गनर् �ढलाई भएको स्मरण गराउन चाहन्छु।
उक्त सडक कालोपत्रे गनर्को ला�ग सम्विन्धत �नकायसँग सहकायर् गर� कालोपत्रे कायर् शीघ्र

सम्पन्न ग�रनेछ। त्यसैगर� पा�लकाको सदरमुकामबाट सबै वडा र बस्तीहरुमा सडक
सञ्जालको पहुँच पर्ु याउने ल�य अनुरुप सडकलाई महत्व �दइएको छ। यस बषर् बषार्याममा
अत्य�धक पानी पन� मौसम�वदहरुको अनम
ु ान र प्रा�व�धक जनशिक्तको सल्लाह�बना
अन्धाधुन्द ख�नएका सडकहरु र �तनबाट सज
ृ ना हुने प्राकृ�तक �वप��ले यस बषर्लाई थप
चुनौ�तपण
ू र् बनाएको छ।

पा�लकाको प्रशासक�य भवन �नमार्णाधीन अवस्थामा रहे कोमा उक्त भवन �छटै सम्पन्न गर�
आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह ग�रनेछ। यस पा�लकाको महत्वपण
ू र् गौरबको योजनाको रुपमा
अ�घल्लो सरकारले औद्यो�गकग्रामलाई राखेको प�रप्रे�मा सो औद्यो�गकग्राममा आगामी

आ�थर्क बषर्दे�ख पा�लकास्तर�य उद्योग व्यवसाय संचालन गन� ल�य �लइएको छ।
अजन
ुर् चौपार� बजारको फोहरमैला व्यवस्थापनका ला�ग घट्टे मा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र
जीणर् अवस्थामा रहे को र फोहरमैलाको उ�चत व्यवस्थापनको काम अगा�ड बढ्न सकेको

छै न। उक्त भवनमा अव्यव्यिस्थत त�रकाले फोहरमैला यत्रतत्र फा�लएको छ। त्यसैले
समुदायसँगको सहकायर्मा श्रोतमा नै फोहरको बग�करण गन� र फोहरमैलाको उ�चत

व्यवस्थापन ग�रनेछ।

आगामी आ�थर्क बषर् हाम्रो ला�ग चुनौ�तपूणर् रहे को हुनाले हामी जनप्र�त�न�धहरु र
कमर्चार�हरु संवेदनशील भई कम श्रोत र साधनबाट जनताका धेरै ईच्छा आकां�ा परू ा
अजुन
र् चौपार� गाउँ पा�लका
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गनुप
र् न�छ।

यद्य�प

पा�लकाको

सवार्ङ्गीण

�वकास

गनर्

कम

चुनौ�तपूणर्

छै न,

हामी

जनप्र�त�न�धहरु अनश
ु ा�सत र द��च� भई �दगो आ�थर्क �वकास र सम्वद्
ृ �धका ला�ग
उत्पादनमा जोड �दई आत्म�नभर्र हुनु अबको आवश्यकता रहे को छ।
गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु,

अव म यो सरकारले अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लकाको ग�वर्लो भ�वष्य �नमार्णका ला�ग तय
गरे का �वषय �ेत्रगत तथा द�गो �वकास ल�य, नेपालको सं�वधानको प�रकल्पना, नेपालको
अन्तरार्िष्ट्रय जगतमा गरे को प्र�तबद्धता, पन्ध्र� पञ्चबष�य योजना, प्रदे श योजना एवं
पा�लकाको एक�कृत �वकास ल�यलाई प्राप्त गनर् आगामी बषर्को नी�त तथा कायर्क्रम पेश
गनर् चाहन्छु।

पव
ू ार्धार �वकासः

पूवार्धारको अभावमा जनताको दै �नक जीवनयापन कष्टकर हुने, आकिस्मक कायर् संचालनमा
क�ठनाइ हुने, सीप, �मता र मेहनतको प्र�तफल प्राप्त गनर् नस�कने हुनाले �वकासका
पव
ू ार्धारहरु अप�रहायर्

छन ् तसथर् यस सरकारको ५ बष� कायर्कालमा स्थानीय पव
ू ार्धार

�नमार्णलाई �वशेष महत्व �दएको छु। यसका ला�ग गाउँ पा�लकाको संस्थागत �मता �वकास

गद� गाउँ बासीको ला�ग न्यन
ू तम शहर� पव
ू ार्धार �नमार्णमा जोड �दइनेछ, ठूला पव
ू ार्धारहरुको
�वकासमा पहल ग�रनेछ, महत्वपूणर् आयोजनाहरुको �ड�पआर तयार ग�रनेछ। पा�लका

गौरवको आयोजना संचालन गर� रुपान्तरणकार� तथा रणनी�तक महत्वका ठूला योजनाहरुलाई
कायार्न्वयन गनर् संघ तथा प्रदे शसँग आवश्यक समन्वय ग�रनेछ ।सबै पूवार्धारहरुको बस्तुगत

मूल्याङ्कन गर� गण
ु स्तर र प�रमाणमा सम्झौता ग�रनेछैन। पा�लकाले �नमार्ण गन� सम्पण
ू र्
पूवार्धारहरुमा लैङ्�गक समानता, अपाङ्ग एवं बालमैत्री तथा समावेशीताको आधारमा �नमार्ण
गन� नी�त �लईनेछ।
१.अजन
ुर् चौपार�

सदरमुकाम

र

स्याङ्जा

सदरमुकाम

जोडने

(कृष्णचन्द्र

मागर्) �वशेष

प्राथ�मकतामा रा�खनेछ। नुवारभञ्ज्याङ्लाई बक्स क�टङ गर� दई
ु लेनको बाटोमा �वस्तार
ग�रनेछ।

२. अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लकाको सदरमुकामदे �ख सबै वडालाई छुने गर� नुवारभञ्ज्याङ्-दर�-

आरुचौर-एकानन्दगफ
ु ा-आ�ग्रखकर्-टाउँ घडेर�-लामडाँडा-माझपाटा-नव्वे
चक्रपथलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर� अगा�ड बढाइनेछ।

अजुन
र् चौपार� गाउँ पा�लका

नी�त तथा कायर्क्रम २०७९/०८०

जोड्ने

अजन
ुर् चौपार�

२०७९/०३/०९

4

३. हे लु-अजन
ुर् चौपार� सडक आ�थर्क बषर् 2028/029 मै खो�लएताप�न हालसम्म प�न

कालोपत्रे नग�रएको हुँदा कालोपत्रे गनर् र त्यसको संर�णलाई �वशेष प्राथ�मकता �दईनेछ।
४. गाउँ पा�लका केन्द्रदे �ख वडा कायार्लयहरुसम्म पग्ु ने सडकहरु ५ बषर् �भत्र कालोपत्रे ग�रनेछ।

वडा �भत्रका अन्य शाखा सडकहरुलाई स्तरोन्न�त गर� बाह्रै म�हना यातायात सुचारु हुने
व्यवस्था ग�रनेछ।
५. प्रशासक�य भवन, औद्यो�गकग्राम, पा�लकास्तर�य खेलमैदान आ�द जस्ता �नमार्णाधीन

आयोजनालाई �नरन्तरता �दइनेछ।

गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु,
समावेशीकरणः

म�हला, बालबा�लका, द�लत, आ�दबासी जनजा�त, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वगर्को �मता
अ�भवद्
ृ �ध

र

सशक्तीकरणका

कायर्क्रमहरु

लागू

ग�रनेछ।

परम्परागत

पेशाहरुको

बै�ा�नक�करण गद� आय आजर्नतफर् उन्मुख गन� कायर्क्रम लागू ग�रने छ। छुवाछुत तथा
जातीय

भेदभावलाई

�नरुत्सा�हत

ग�रनेछ।

पा�लकाद्धारा

सञ्चा�लत

कायर्क्रममा

समानुपा�तक समावेशीकरणलाई सु�निश्चत ग�रनेछ। सकारात्मक �वभेदको नी�त अवलम्वन
ग�रनेछ।

१.अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लका �भत्रका अ�त �वपन्न प�रवारका ला�ग �नःशुल्क स्वास्थ्य �बमा

ग�रनेछ।

२. म�हलाहरुको नेतत्ृ व र �नणार्यक भू�मका स्था�पत गनर् सामुदा�यक �वकासका कायर्हरुमा
समान सहभा�गताको ला�ग उपयुक्त वातावरण प्रदान ग�रनेछ। यसका ला�ग सबै

जातजा�तको प्र�त�न�धत्व हुने गर� सबै टोलमाआमा समह
ू को गठन र प�रचालन ग�रनेछ।
३. द�लत समुदायको सवल�करणको ला�ग द�लत उत्थान केन्द्र स्थापना गर�
सशक्तीकरणका कायर्क्रमहरु अगा�ड बढाईनेछ।

आ�थर्क �वकास:

युवा, द�लत, म�हला, श्र�मक, साना �कसान, असहाय तथा अपांगता भएका व्यिक्त, ग�रब
तथा �वपन्न, सीमान्तकृत अल्पसंख्यक र �पछ�डएको वगर् तथा �ेत्रको उद्यमशीलता

�वकासका ला�ग व्यावसा�यक, सीपमूलक र रोजगारमूलक कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ।
अजुन
र् चौपार� गाउँ पा�लका
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सीपमूलक रोजगार प्रवद्र्धन कायर्क्रमलाई प्राथ�मकताका साथ अगा�ड बढाईनेछ। �व�ीय
सा�रता (बचत, �वमा, खचर् र आम्दानी, लगानी व्यवस्थापन) लाई �वशेष महत्वका साथ
अ�भयानको रुपमा अगा�ड बढाईनेछ।

१. गाउँ पा�लकाबासीलाई रोजगारमा सहजीकरण गनर् र रोजगारमूलक सीपहरु प्रवद्र्धनको
ला�ग रोजगार समन्वय ईकाइ स्थापना ग�रनेछ।
२.

अ�त

�वपन्न

प�रवारको

आ�थर्क

सुधारको

ला�ग

बीउ

पँज
ू ीको

रुपमा

प्रत्येक

व्यिक्तहरुलाई रु २,३००/- का दरले प्रदान ग�रनेछ। यसर� प्रदान ग�रएको रकम लगानी र
व्यवस्थापनको ला�ग लगानी परामशर् केन्द्र स्थापना ग�रनेछ।

३. श्रम बजारमा प्रवेश गन� यव
ु ा, बैदे�शक रोजगार�बाट फ�कर्एका तथा स्वदे शमा रोजगार

गुमाएका र स्थानीय तहको रोजगार समन्वय ईकाइमा सूचीकृत भएका बेरोजगारहरुलाई

�मता अ�भबद्
ु � ममर्त ,�सकम�, डकम�, ड्राइ�भङ जस्ता
ृ �ध गनर् हस्तकाला, प्लिम्बङ, �बजल

सीप �बकास ता�लम प्रदान ग�रनेछ।
सामािजक �ेत्रः

युवा क्लब, बाल क्लब, ज्येष्ठ नाग�रक क्लब, टोल सुधार स�म�त तथा आमा समूहहरुलाई
संग�ठत गर� �तनीहरुको �मता अ�भवद्
ृ �ध गन�, प�रचालन गन� तथा समूह माफर्त म�हला
सशक्तीकरण र सामािजक उद्यमशीलता �वकास ग�रनेछ। यस्ता संस्थाहरुलाई अ�भयानका

कायर्क्रमहरुमा प�रचालन ग�रनेछ। यस्ता समूहहरुमाफर्त सरसफाई, �वकृ�त �वसंग�तको

�नयन्त्रण, लैङ्�गक �वभेद तथा घरे लु �हंसा न्यूनीकरण जस्ता कायर्हरु गनर्लाई प्रोत्साहन गन�

नी�त �लईने छ। ज्येष्ठ नाग�रकको सम्मानको संस्कार �वकास ग�रनेछ, तथा �वश्राम
केन्द्रलाई

�नमार्ण तथा �वस्तार ग�रनेछ र नै�तक �श�ालाई �वद्यालय तहमा महत्वका साथ

अगा�ड बढाईनेछ। नेपाल सरकारले प्र�तवद्धता जनाएका �दगो �वकासका ल�यहरु (SDGs)
लाई स्थानीयकरण गद� ल�गने नी�त �लईने छ।
�श�ाः

१.स्थानीय सरकारको कायर् िजम्मेवार�मा रहे को माध्य�मक तहको �श�ालाई गण
ु स्तर�य

जीवनोपयोगी र प्र�व�धमैत्री बनाइनेछ। शै��क गण
ु स्तरलाई सुधानर् प्र�व�धको उपयोग, भौ�तक

पव
ू ार्धार �वकास तथा ममर्त सध
ु ारमा जोड �दइनेछ। माध्या�मक तह र त्यस मा�थका

�वद्याथ�लाई �नय�मत Career Counseling क�ा संचालनमा ल्याईनेछ।

२. �श�ा ऐन र �नयमावल�लाई प्रभावकार� रुपमा कायार्न्वयन गद� स्थानीय पाठयक्रम
कायार्न्वयनमा ल्याईनेछ। सामुदा�यक �वद्यालयको गुणस्तर सुधारमा �वशेष ध्यान �दइनेछ।
अजुन
र् चौपार� गाउँ पा�लका
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३. �वद्याथ�को खिस्कदो शै��क अवस्थाप्र�त अ�वभावक, �श�क र स्वंय �वद्याथ� सबैलाई
दा�यत्ववोध गराई �श�ाको गण
ु स्तर वद्
ृ �ध गनर्का ला�ग अ�भभावक र �श�क समन्वय
यू�नट गठन ग�रनेछ।

४. माध्या�मक तहमा �व�ीय सा�रता �श�ा संचालन ग�रनेछ।
स्वास्थ्यः

१. अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लकामा १५ वेडको आधारभूत अस्पताल �नमार्ण गनर्को ला�ग

आवश्यक प्रकृया अगा�ड बढाउनक
ु ा साथै भीरकोट नगर अस्पतालसँग समन्वय एवं सहकायर्

गर� प्रभावकार� स्वास्थ्य सेवा प्रदान ग�रनेछ।

२.æअशक्तलाईघरमा-अन्यलाई टोलमाÆ स्वास्थ्य सेवा साथै आवश्यक औषाधीहरु �वतरण

गर� सामद
ु ा�यक स्वास्थ्य सेवा घरघरमा पय
ु ार्इने छ। गभर्वती म�हला, �शश,ु बालबा�लका,

अस्वस्थ व्यिक्त, आ�दको हे रचाह र उपचारमा �वशेष कायर्क्रम सञ्चालन ग�रनेछ।
बालवा�लका यव
ु ा तथा खेलकुदः

१. कुलतमा परे का यव
ु ाहरुका ला�ग �बशेष कायर्क्रम संचालन गर� यव
ु ाहरुलाई सीपमूलक
ता�लम सञ्चालन गर� सीप अनस
ु ारको रोजगार�को व्यवस्था गनर् पहल ग�रनेछ।

२. अ�त �वपन्न प�रवारका बालबा�लकाहरु, वावाआमा गम
ु ाएका टुहुरा वालवा�लकाहरुलाई
संर�रण गद� उनीहरुलाई �वद्यालयसम्म ल्याउने, �टकाउने, पढाउने र �सकाउने नी�त सँगै
उनीहरुको पालन पोषणको उ�चत प्रवन्ध �मलाउन आवश्यक पहल ग�रनेछ।

३. सामािजक मनोपरामशर्का ला�ग �व�भन्न गैर सरकार� संस्थासँग साझेदार�मा कायर्क्रम

सञ्चालन ग�रनेछ।

खानेपानी तथा सरसफाइः

सावर्ज�नक स्थानहरु जस्तै सडक �कनार, नद� �कनार, �श�ण संस्थाहरु, व्यापा�रक �ेत्रहरु

तथा �नजी घर प�रसरहरुमा खुल्ला रुपमा फोहर फाल्ने कायर्ले सामािजक �ेत्रमा

नकारात्मक प�रणामहरु ल्याउनुका साथै मानव स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पान� खतरा

बढ्दै गएको हुँदा फोहरमैलालाई स्रोतमै न्यूनीकरण, वग�करण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन वा
�वसजर्न गर� व्यविस्थत ग�रनेछ। खानेपानीका मल
ू हरुको संर�ण गन� र स्वच्छ खानेपानी

�वतरण गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ।

१. भरणपोखर�हरु �नमार्ण र व�
ु ा साथै लामो समय दे �ख
ृ ारोपण कायर्लाई अगा�ड बढाउनक

सम्पन्न नभएका योजनाहरुलाई सम्पन्न गनर् पहल ग�रनेछ। परु ाना आयोजनाहरु ममर्त
संभार ग�रने छ।

अजुन
र् चौपार� गाउँ पा�लका
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२. अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लका �भत्रको फोहरमैला व्यवस्थापनलाई �दगो र प्रभावकार� बनाउन
ल्याण्ड�फल साइट �नमार्णलाई पूणत
र् ा �दईनेछ साथै पा�लकाले फोहरमैला संकलन गन�
कमर्चार�को समेत व्यवस्था ग�रनेछ।

३. पानीका श्रोत नभएका ठाउँ मा �लफ्ट�ङ्ग प्र�व�धको प्रयोग गर� खानेपानी उपलव्ध
गराइनेछ। टुक्रे खानेपानी योजनाहरुलाई एक�कृत गर� मल
ू दतार् तथा In tank सध
ु ार कायर्क्रम

अगा�ड बढाईनेछ ।
कृ�षः

�नवार्हमुखी तथा छ�रएर रहे को कृ�ष उत्पादन प्रणाल�लाई आध�ु नक, सघन, प्र�तस्पध� एवं

व्यवसायमुखी बनाउने नी�त �लईनेछ। कृषकले उत्पादन गनभ
ुर् एका तरकार�, फलफूल,

अन्नबाल�, दध
ू , माछा, मासु लगायतका उत्पादनको बजार�करण गन�, मूल्य अ�भवद्
ृ �ध गन�

र संभा�वत ��तलाई प�रपू�तर् गनर् पा�लकाले न्यूनतम समथर्न मूल्य �नधार्रण गर� सहयोग
गन� नी�त �लईएको छ।
१.

æएक घर-एक फूल-दई
ु फलफूलÆ कायर्क्रमलाई अगा�ड बढाइनेछ र पा�लकामा हाईटे क

नसर्र�को स्थापना ग�रनेछ।

२. कृ�ष काडर्को व्यवस्था गर� कृषकहरुको बग�करण ग�रनेछ। परम्परागत खेती गन�
�कसानलाई भन्दा नगदे बाल� उत्पादन गन� �कसान र व्यावसा�यक कृ�ष पेशा गन�हरुलाई

�वशेष सहु�लयत प्रदान ग�रनेछ।
३. अगार्�नक गाउँ को संभाव्यता अध्ययन गर� आवश्यक कायर्क्रम अगा�ड बढाईनेछ।
४. दर�खोला, केवरे खोला र �दज�खोलामा माछा पकेट �ेत्रको �वकास ग�रनेछ।
वन वातावरण तथा �वपद् व्यवस्थापन :

स्थानीय स्तरमा �वपद् पूवत
र् यार� तथा प्र�तकायर् योजना, पूवस
र् ूचना प्रणाल�, खोज तथा

उद्धार,राहत सामग्रीको पव
र् ण्डारण, स्थानीय तटवन्ध, नद� र प�हरोको �नयन्त्रण, �वपद
ू भ

जो�खम �ेत्रको नक्सांकन तथा वस्तीहरुको प�हचान र स्थानान्तरण गन� एवं �वपद्
व्यवस्थापनका ला�ग वडा-वडामा �वपद् व्यवस्थापन स�म�तलाई प�रचालन गन� नी�त �लईने
छ।

१. भक
ू म्प प्र�तरोधी आवास �नमार्णका ला�ग न्यन
ू तम मापदण्ड पालना गन� र नक्सा पास
अ�नवायर् ग�रनेछ।

२.पूवार्धार �वकासका कायर्क्रमहरु संचालन गदार् �वपद् जो�खम सम्वेदनशीलतालाई केन्द्र

�वन्दम
ु ा राखी कायार्न्वयन गनर् सघाउ पुग्ने गर� �डजाईन तथा लागत अनुमान गन� व्यवस्था
�मलाइनेछ।

अजुन
र् चौपार� गाउँ पा�लका
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३.

प्राकृ�तक

श्रोतहरुको

संर�ण

तथा

�दगो

उपयोगलाई

प्राथ�मकता

�दइनेछ।

वन्यजन्तु/जलचर संर�ण सम्वन्धी कानूनलाई पण
ू र् रुपमा पालना गराउने र कानुनले विजर्त
गरे का ग�त�व�धलाई �नरुत्सा�हत ग�रनेछ।

४. अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लका िस्थत दर�खोला �नयन्त्रणको ला�ग तटबन्ध �नमार्ण ग�रनेछ।
सुशासन, सेवाप्रवाह तथा संस्थागत �वकास सम्वन्धी :

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नी�त �लईनेछ। सेवा प्रवाहको ला�ग आवश्यक पन�

न्यूनतम प्रशास�नक खचर्को ला�ग बजेट �व�नयोजन गर� प्रशास�नक संरचना र कायर्हरुलाई
�मतव्ययी बनाउन अनत्ु पादक खचर्हरु कटै ती गन� नी�त अवलम्वन ग�रनेछ। जनप्र�त�न�ध

र कमर्चार�को अन्तर सम्वन्ध सुदृढ गनर्, कायर्�मता बद्
ृ �ध गनर्, जवाफदे ह� बनाउने
कायर्लाई प्राथ�मकताका साथ कायार्न्वयन ग�रनेछ।

१. सावर्ज�नक खचर्मा �व�ीय जवाफदे �हता सु�निश्चत गद� आन्त�रक खचर्लाई चस्
ु त

बनाइनेछ। पा�लकाबाट हुने भक्
ु तानी �वद्यत
ु ीय कोष हस्तान्तरण (EFT) माफर्त हुने
व्यवस्था �मलाइनेछ, त्यसैगर� गाउँ पा�लका अध्य�ले वडाध्य�सँग र प्रमुख प्रशासक�य
अ�धकृतले

शाखा

प्रमुखसँग

मापनयोग्य

सूचकहरुस�हत

कायर्सम्पादन

सन्विन्धत पदा�धकार�हरुलाई न�तजा प्र�त थप जवाफदे ह� बनाईनेछ।

सम्झौता

गर�

२. कायार्लयमा सेवा �लन आउने सेवाग्राह�लाई एकद्वार प्रणाल� माफर्त सम्पूणर् कामकाज
कमर्चार�द्धारा गराई शाखा-शाखा घुम्ने झन्झटबाट मुक्त गराईनेछ।

३. सहायता क� (Help Desk) स्थापना गर� सेवा प्रवाह थप प्रभावकार� बनाइनेछ।
४. सावर्ज�नक ख�रदलाई अनम
ु ानयोग्य, पारदश� र वै�ा�नक बनाईनेछ।
५.

जनतालाई

�छटो

छ�रतो

र

प्र�व�धको

प्रयोगबाट

भौगो�लक

रूपले

टाढा

रहे का

अजन
ुर् चौपार�बासीलाई सेवा प्रदान गनर् यो बषर् पर��णको रूपमा वडा नं १ मा सेवाहरुलाई
�डिजटलाईजेसन गन� कायर्लाई अगा�ड बढाइनेछ।

गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु,
सावर्ज�नक �नमार्णः

गाउँ पा�लकाबाट नक्सापास नगर� भौ�तक संरचना तथा घर �नमार्ण गन� र स्वीकृत मापदण्ड

�वपर�त �नमार्ण कायर् ग�रएका संरचनालाई �वशेष व्यवस्थास�हत कानूनी दायरामा ल्याई

त्यस्ता कायर् गनर् �नरुत्सा�हत ग�रनेछ।

अजुन
र् चौपार� गाउँ पा�लका
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१.

अजन
ुर् चौपार� बजार �ेत्र�भत्र �स.�स.�टभी, क्यामेरा, सडक ब�ी जडान गर� सुर�ा
व्यवस्थालाई चस्
ु त बनाइनेछ।

२. अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लकाको गाउँ सभा हलको शौचालयलाई सावर्ज�नक शौचालयको रुपमा

प्रयोग ग�रनेछ र बजार �ेत्रमा थप सावर्ज�नक शौचालयको �नमार्ण ग�रनेछ।
सामािजक उ�रदा�यत्वः

१. �नवार्�चत सबै प्र�त�न�धहरुले सेवा सु�वधा बापत पाउने रकमको न्यूनतम १० प्र�तशत
रकम सामािजक उ�रदा�यत्व कोषमा जम्मा ग�रनेछ र त्यो रकमलाई लोककल्याणकार�

कायर्हरुमा लगाईनेछ। यो कोषमा अन्य व्यिक्त तथा संघ संस्थाहरुलाई प�न योगदानका
ला�ग अ�पल ग�रनेछ।
उजार्ः

१. अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लकामा �नय�मत �वद्यत
ु आप�ू तर् नहुने समस्या प्रमुख समस्या
रहे को हुँदा अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लकाको ला�ग छुट्टै �फडरको व्यवस्था गन�, लाईनको

आसपासका रुख कटानलाई प्रभावकार� कायार्न्वयन गन� तथा गाउँ पा�लका �भत्रका काठका
पोललाई �वस्था�पत गर� िस्टलको रा� पहल ग�रनेछ र गाउँ गाउँ मा अव्यविस्थत रुपमा
फा�लएका िस्टल पोलहरुलाई उद्धेश्य अनस
ु ार व्यवस्थापन ग�रनेछ।

२. गाउँ पा�लकामा �थ्रफेज लाईनको �वद्युत �बस्तार नभएका बस्तीहरुमा �थ्रफेज लाईन
�वस्तारको ला�ग आवश्यक पहल ग�रनेछ।
उद्योगः

उद्योग वा�णज्य तथा व्यवसायसँग सरोकार हुने प�हरुको �मता अ�भवद्
ृ �ध तथा
सशक्तीकरण गर� साना तथा मझौला उद्योगहरुको �वकास तथा �वस्तार ग�रनेछ।

१. प्रदे श सरकार तथा संघीय सरकारसँग साझेदार� गर� �नमार्णाधीन औधो�गकग्राम

सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायर्लाई तीव्रता �दईनेछ।

२. गाउँ पा�लका �भत्र संचालनमा रहे का सम्पण
ू र् उद्योगलाई करको दायरामा ल्याईनेछ।
उद्योगहरुलाई औद्यो�गकग्राममा स्थानान्तरण गनर्का ला�ग प्रोत्साहन ग�रनेछ।

पयर्टनः

१. जलबराह, पञ्चकन्या मिन्दर-के�टचौरलाई पा�लकाको प्रमुख पयर्टक�य गन्तव्यको रुपमा

�वकास ग�रनेछ। यसको ला�ग आवश्यक गुरुयोजना �नमार्ण र पयर्टन पूवार्धारहरुको
�वकासका साथै नवग्रह मिन्दरको �नमार्ण कायर्लाई अगा�ड बढाईनेछ।
अजुन
र् चौपार� गाउँ पा�लका
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२. डहरे , थाप्ले, एकानन्द गफ
ु ा, �शला, रापाकोटका�लका, तामुलेक, राम�सता तालमा

ग्रा�मण पयर्टन पूवार्धार �नमार्ण कायर्लाई अगा�ड बढाइनेछ र यी स्थानहरुलाई पदमागर्ले
जोड्ने महत्वकां�ी योजनालाई अगा�ड बढाईनेछ।

३. लामडाँडाँ होमस्टे लाई �नय�मतरुपमा सुचारु गनर् प्रचार प्रसार तथा थप श्रोतसाधनको
व्यवस्था ग�रनेछ।
राजश्व प्रशासनः

१. गाउँ पा�लकाले हाल �लदै आएको कर, राजस्व, शुल्क आ�दलाई थप व्यविस्थत र �नयमन
ग�रनेछ। राजश्वको दायरालाई फरा�कलो बनाईनेछ। एकल कर प्रशासनको माध्यमबाट
व्यवसाय कर, सम्प�त कर र बहाल �वटौर� करलाई करको दायरामा ल्याईनेछ।

न्या�यक स�म�तः

१. म�हलामा�थ हुने सबै �क�समका �हंसा �वरुद्ध शन्
ू य सहनशीलताको नी�त प्रभावकार�
बनाइनेछ। �हंसा पी�डत म�हलाहरुको पुनःस्थापना, उद्धार र �नःशुल्क कानन
ू ी उपचारको
व्यवस्था ग�रनेछ।

२. लैङ्�गक �हंसा, घरे लु �हंसा, छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव, बोक्सीको आरोप जस्ता

कुर��त, कुप्रथा अन्त्यगनर् चेतना अ�भवद्
ृ �धको ला�ग सामािजक अ�भयान सञ्चालन
ग�रनेछ।

३. �हंसा पी�डत तथा प्रभा�वत म�हलाको ला�ग एक�कृत सेवा स�हतको द�घर्काल�न तथा
अल्पकाल�न पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन ग�रनेछ।
अन्त्यमा,

सुशासन, समुन्नत र सुसंस्कृत अजन
ुर् चौपार�को ग�वर्लो भ�वष्य �नमार्ण गन� प्रत्येक

कायर्हरुको केन्द्र�वन्द ु आम नाग�रक हुनेछन। सबैलाई समान अवसर, समान अ�धकार,उ��कै
सुर�ा, उ��कै सम्मानको प्रत्याभू�त ग�रनेछ। उपयुक्त नी�त, स�म नेतत्ृ व, दृढ

आत्म�वस्वास र समपर्णका साथ अगा�ड बढ्दा �वकासको अ�भयानलाई तीब्रता �दन स�कन्छ

भन्ने सकारात्मक सन्दे श सम्प्रेषण गनर् चाहन्छु।

प्रस्तत
ु नी�त तथा कायर्क्रम प्रभावकार� कायार्न्वयनको ला�ग सबैको सहकायर् र स्वा�मत्व

अप�रहायर् छ। यसको सफल कायार्न्वयनका ला�ग सम्पूणर् सरकार� �नकाय, राजनी�तक
दलहरु,

संघ

संस्थाहरु,

अजुन
र् चौपार� गाउँ पा�लका

�नजी

तथा

सहकार�

�ेत्र
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जनप्र�त�न�धहरु एवं नाग�रक समाजप्र�त पुनः धन्यवाद प्रकट गद� ग�रमामय ११ औं

गाउँ सभाबाट रचनात्मक सुझाबको अपे�ा स�हत �बदा हुन्छु।
धन्यवाद

जय अजन
ुर् चौपार� गाउँ पा�लका
प्रकाश �तवार�

गाउँ पा�लका अध्य�

अजुन
र् चौपार� गाउँ पा�लका
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