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गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्यू, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत ज्यू, वडा अध्यक्ष 

ज्यूहरु, काययपालिका सदस्य ज्यूहरु, गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, राष्ट्रसेवक 
कमयचारीहरु, पत्रकार एवं उपस्स्ित महानभुावहरु । 

 आज यस गाउँपालिकाको गररमामय नवौं गाउँसभाको ऐलतहालसक घलडमा 
उपस्स्ित जनप्रलतलनिीहरु, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरुमा प्रिमत स्वागत गनय 
चाहन्छु ।नेपािको इलतहासमा नेपािी जनतािे पटक–पटक राष्ट्र, राष्ट्रष्ट्रयता, 
प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका िालग विीदान ददने एवं ज्यान आहतुी गनुयहनेु ज्ञात 
अज्ञात शष्ट्रहदहरु, कोलभडबाट मतृ्य ु हनेुहरु प्रलत भावपूर्य श्रद्धान्जिी अपयर् 
गदै घाईते, अपाङ्गता भएका सम्पूर्य योद्धाका टुहरुा एवं वेपत्ता तीनका 
पररवारजनहरुमा स्मरर्का साि हाददयक नमन गनय चाहन्छु ।  
 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

 नेपािको संष्ट्रविान, २०७२ िे लसजयना गरेको तीन तहको सरकार मध्ये 
स्िानीय सरकार प्रत्यक्ष जनतासँग सम्पकय , सम्वन्ि तिा समन्वय हनेु 
स्िानीय सरकार रहेको हनुािे हामी स्िानीय सरकारका जनप्रलतलनिीहरुमा 
जनताका गनुासा, जनसरोकारका ष्ट्रवषय, अलसलमलत इच्छा र आकाक्षाहरुका 
ष्ट्रवषयमा सम्वाद हनु ु अस्वालभक होइन । स्िानीय सरकारको ५ बषे 
अविीको ४ बषय परुा भएकै सन्दभयमा सवैका इच्छा र आकाक्षा संवोिन हनु 
नसष्ट्रकने अवस्िा पलन स्वालभक हो । समनु्नत एवं सम्वृद्ध गाउँपालिका 
बनाउन गाउँपालिका लनमायर्मा आन्दोिको क्रममा संकल्प गररएको ष्ट्रवषय 
लियो । मिाई िाग्दछ अजुयनचौपारी गाउँपालिकामा सवै पूवायिारहरु लनमायर् 
भएका छन ्यस्मा सवै जनप्रलतलनिीहरुिे गरेका काययप्रलत सराना गदौ हाददयक 
कृतज्ञाता प्रकट गदयछु । यस गाउँपालिकाको आयआजयनमा प्रमखु रुपमा 
कृष्ट्रष नै हो त्यस्का अलतररक्त पययटन ष्ट्रवकास एवं कृष्ट्रषमा मखु्य पशपुािन र 
तरकारी खेती आम्दानीको श्रोत हनु । हाम्रो भगूोि अनसुार यवुा 
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स्वरोजगार मष्ट्रहिा शशस्क्तकरर्का िालग उद्यम ष्ट्रवकास काययक्रम संचािन 
भएका छन ् । कृष्ट्रषमा बाख्रापािन, सनु्तिा, तरकारी, आि,ु उत्पादनमा 
पकेटक्षेत्र लनिायरर् गररएका छन ्। व्यवसायीक कृषहकरुका िालग ष्ट्रवशेष 
काययक्रम तजुयमा गररएको छ ।  
 गाउँपालिकामा संचािन भएका ष्ट्रवकास लनमायर्का काययहरु द्रतु गलतमा 
चलिरहेको अवस्िामा गत साि कोलभड १९ को प्रभाव नेपािमा पलन प¥यो 
र हामी पलन त्यसबाट प्रभाष्ट्रवत हनु पगु्यौ । जनस्जवीकाको सवािमा 
स्वास््य र ष्ट्रवपद्बाट सरुस्क्षत राख्न ु पष्ट्रहिो कायय रहयो, ष्ट्रवकास बजेट पलन 
स्वास््य र ष्ट्रवपद् तर्य  ष्ट्रवलनयोजन गनुय परेको सवयष्ट्रवददतै छ । यस बषय पलन 
दोश्रो चरर्को कोलभडका कारर् हाम्रा चलिरहेका ष्ट्रवकास लनमायर्का काययहरु 
स्िलगत भएका छन ्। जन्तािाई सरुस्क्षत राख्न ुपष्ट्रहिो दाष्ट्रयत्व रहेको छ । 
यस बषयको कोलभड-१९ दोस्रो िहर सँगै पालिाकािे पररक्षर्का िालग 
ष्ट्रप.लस.आर र एनष्ट्रटस्जन प्रयोग गररएको छ । आज सम्मको रेकडय अनसुार 
ष्ट्रप.लस.अर र एन \ष्ट्रटस्जन स्वाव टेस्ट गनेको संख्या 393, पोस्जष्ट्रटभ देस्खएको 
संख्या 130 रहेको र वाहाहरुिाई होम आईसिेुसन्सको व्यवस्िा गररएको 
र सरुस्क्षत रहन लनदेशन ददईएको छ । कोलभड १९ बाट आज सम्म ९ 
जनाको मतृ्य ुभएको छ भने ३2 जना अझै होम आईसिेुसनमा रहन ुभएको 
छ । अक्सीजन सष्ट्रहतको वेडको आईसिेुसन केन्द्र लनमायर् गररएको छ ।  
 
 
 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु , 
  अजुयनचौपारी गाउँपालिकाको स्चनारीका िालग पालिकाको पाश्र्वस्चत्र 
तयार गरी लमलडयामा प्रशारर् भएको छ भने सवै वडाको भौगोलिक, 

ऐलतहालसक, पययटन, शैस्क्षक एवं उत्पादन हनेु कृष्ट्रषको बारेमा उल्िेख 
गररएको छ । त्यस्मा वडा अध्यक्षज्यूहरुका भनाई प्रस्ततु गनुयभएको छ । 
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त्यसैगरी डहरेदेउरािीको पलन वतृस्चत्र तयार गररएको छ । डहरेदेउरािीका 
अलतररक्त पालिकामा रहेका िालमयक, सांस्कृलत, पययटकीय िरोहरहरुिाई 
स्चनारी गराउने कायय पाश्र्वस्चत्रमा समावेश गररएको छ । यस पालिकामा 
रहेका मखु्य–मखु्य सडकहरुको लड.ष्ट्रप.आर तयार गररएको छ र िामडाँडा–
तामघुडेरी जोडने ररङ्गरोडको अविारर्ा अनसुार सो सडकको पलन लड.ष्ट्रप.आर 
तयार गररएको छ । अव सम्वस्न्ित क्षेत्रसँग समन्वय गने कायय भइरहको 
छ । प्रदेश सरकारिे पालिका सदरमकुाम सम्म पक्की सडक लनमायर् गने 
गौरवको योजना अन्तरगत हेि–ुअजुयनचौपारी सडक कािोपते्र गराउन टेण्डर 
भए सँगै लनमायर् कायय चलिरहेको छ । कोलभडका कारर् ष्ट्रििाई भएको 
स्मरर् गराउन चाहन्छु । आगामी बषय लभत्र कािो पते्र कायय सम्पन्न हनेु छ 
। त्यसैगरी पालिकाको सदरमकुामबाट सवै वडा र बस्तीहरुमा सडक 
सञ्जािको पहुँच प¥ुयाउने िक्ष्य अनरुुप सडकिाई महत्व ददइएको छ भने 
वडा कायायिय सम्म पहुFच प¥ुयाउन बिी महत्व हनेु जरुरी पलन भएका हुँदा 
सो मतुाष्ट्रवक कायय भइरहेको अवगत गराउन चाहन्छु  ।  
 पालिकाको प्रशासकीय भवन लनमायर्का िालग जग्गा व्यवस्िापनमा केही 
समय िाग्यो र चािआु.व.को शरुुबाटनै काययको िािनी भयो । सरकारी 
जग्गा पालिकाको नाममा आएपलछ भवन लनमायर् गने कायय भयो र लनमायर् 
कायय चलिरहेको छ । त्यस्तै २,३,४ र ५ मा नयाँ वडा कायायिय भवनहरु 
लनमायर् भएका र १ र ६ मा हाि परुानै भवनमा रहेको अजस्िामा वडा नं. 
६ मा आगामी बषयमा नै लनमायर् गररने श्रोतको िालग व्यवस्िा भइरहेको छ 
भने वडा नं. १ को िालग यही सभाहि भएको भवन नै हस्तान्तरर् हनेु छ 
।  
 यस पालिकाको महत्वपूर्य गौरबको योजना औद्योलगकग्राम रहेको छ । 
वडा नं. १ स्स्ित छयालिस बगरमा औद्योलगकग्राम लनमायर्का िालग ररभर 
टेलडङ, गेट लनमायर् ष्ट्रर्लिङ्ग कायय भइरहेको छ । लिरे्ज ष्ट्रवद्यतु िाइन 
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जोडने कायय भइरहेको छ भने आगामी आ.व. देस्ख साना–साना उद्योग 
व्यवसाय संचािन गने िक्ष्य लिइएको छ । ७५३ स्िानीय तहहरु मध्ये 
औद्योलगकग्राम लनमायर्मा सम्भवत हामीनै पष्ट्रहिो पालिका हनेुछौ । संघीय 
सरकार प्रदेश सरकारबाट स्िानीय सरकारको गौरवको योजना हनेुछ । 
अजुयनचौपारी बजारको र्ोहरमैिा व्यवस्िापनका िालग घटे्टमा र्ोहरमैिा 
प्रशोिन केन्द्र लनमायर् भइसकेको छ आगामी आ.व.बाट काययको िािनी हनेु 
छ । त्यसैगरी पालिका स्तरीय खेिमैदान सहेिे बगरमा लनमायर् भएको छ 
। आगामी बषयमा त्यस मैदान घेरावार र गेट लनमायर् गरी ससुज्जीत गररनेछ 
। प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय खेिमैदान लनमायर् गने िक्ष्य लिइएको छ ।  
 स्िानीय सरकारको लनमायर् भए पश्चात गण्डकी प्रदेश सरकारको १ घर १ 
िाराको नीलत अनसुार यस पालिकामा ६ वटै वडामा ५२ योजनाहरु 
खानेपानीको िालग लड.ष्ट्रप.आर भएको लियो र यस आ.व.मा ६ वटा 
खानेपानी योजनाहरु संचािनमा रहेका छन ्। आगामी आ.व.मा केही संख्या 
वषृ्ट्रद्ध हनेु र क्रमशःसवै योजनाहरु कायायन्वयनमा रहने अवगत गराउँन 
चाहन्छु।  
 

 अजुयनचौपारी गाउँपालिका वाड नं. ६ स्स्ित पययटकीय क्षेत्र रहको िाप्िेको 
गरुुयोजना लनमायर्का िालग प्रदेश सरकार पययटन मन्त्राियसँग समन्वय 
भइरहको छ । िाप्िे वन क्षेत्र लभत्र पने भएकोिे पालिकाको क्षेत्रालिकार 
लभत्र ल्याउनका िालग स्जल्िा वन कायायिय, वन मन्त्रािय सँग समन्वय 
भइरहेको छ । घटे्टको पहरो पटक–पटक जे.सी.भी प्रयोग भइरहदा पलन 
सम्भव नदेस्खएकािे ष्ट्रवस्र्ोटक पदाियद्धारा समेत रु्टाउन असहज भएको 
बावजदु पनुः पहरो रु्टाउने प्रयास जारी छ । अव केही समयलभत्र 
व्यवस्िापन हनेु व्यहोरा अवगत गराउँन चाहन्छु । कोलभडबाट मतृ्य ु हनेु 
अजुयनचौपारी गाउँपालिकाबासीहरुिाइ चाि ु आलियक वषयमा प्रलत मतृक 
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पररवारिाई दश हजारका दरिे राहत प्रदान गने लनर्यय गररएको छ । 
त्यस्तै चाि ुआ.व.मा वडा न.१ र वडा न.३ मा स्वास््य सामदुाष्ट्रयक इकाइ 
स्िापन गरर सन्चािन भइरहेका छन ्। सडक स्तरोन्नतीको कायय भइरहेको 
छ । यसरी ष्ट्रवकासको गलतमा कुदीरहेको अवस्िामा अचानक ष्ट्रवश्वमा 
महामारीको रुपमा रै्लिएको कोलभड–१९ (दोस्रो िहर) िे हाम्रो आलियक, 

सामास्जक, शैस्क्षक अवस्िामा भौलतक लनमायर्को अवस्िामा गलतरोि 
उत्पन्नभइ  मानष्ट्रवय अवस्िामा समेत जष्ट्रटि समस्या आइपरेकािे दशौं बषय 
पलछ पनुय पने अवस्िा रहेको यहाँहरुमा अवगत गराउन चाहन्छु । अष्ट्रहिेको 
अवस्िामा पष्ट्रहिो प्रािलमकता भनेको नागररकहरुिाई महामारीको रुपमा 
रै्लिएको कोरोना भाईरसबाट बचाउन ुरहेको छ भने त्यसपलछ मात्र ष्ट्रवकास 
लनमायर् गनय समयिे देखाएको छ । हामी अष्ट्रहिे कोलभड–१९ को रोकिाम 
र सोको व्यवस्िापका िालग जटुीरहेका छौ । आगामी आलियक बषय हाम्रो 
िालग चनुौलतपूर्य रहेको हनुािे हामी जनप्रलतलनिीहरु र कमयचारीहरु 
संवेदनस्शि भई कम श्रोत र सािनबाट ष्ट्रवदेशबाट मातभृमूी र्ष्ट्रकय न ुभएका 
दाजभुाई ददददबष्ट्रहनीहरुको रोजगार, भोकमरीको समस्या समािान गनुयपने 
महत्वपूर्य स्जम्मेबारी रहेको छ । अको तर्य  भईरहेको संरचनाहरु संरक्षर् 
र स्तरोन्नतीका काययहरु अस्घ बिाउन अझ बिी चनुौलतका ष्ट्रवषयहरु हाम्रो 
अगाडी खडा रहने छन । स्िानीय सरकारको लसलमत श्रोत र सिानिे 
कोलभड–१९ बाट बच्न बचाउन र पालिकाको सवायङ्गीर् ष्ट्रवकास गनय कम 
चनुौलतपूर्य छैन हामी जनप्रलतलनिीहरु अनशुास्शत र संवेदनस्शि भई ददगो 
आलियक ष्ट्रवकास र सम्वषृ्ट्रद्धका िालग उत्पादनमा जोडददई कृष्ट्रषमा आत्मलनभयर 
हनु ुअवको आवश्यकता रहेको छ । 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,  
१. ष्ट्रव.स.२०७६ माघ ९ गते नेपािमा सवयप्रिम कोलभड-१९ को संक्रमर् 

देखा परेको लियो। सोको जोस्खम तिा संक्रमर् बढ्दै जाँदा 
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लब.स.२०७६ चैत्र ११ देस्ख पूर्य रुपमा िकडाउन भएपछ्चात उक्त 
आ.व. र चाि ुआ.व. को वषै भरर कोलभड को जोस्खम तिा संक्रमर् 
रष्ट्रहरहेकोिे चाि ु आ.व.मा बजेट नीलत तिा काययक्रम काययन्वयन 
अपेस्क्षत रुपमा हनु नसकेको अवस्िा हो । 

२.  नेपाि एकात्मक शासनबाट संघीय शासन व्यवस्िामा रुपान्तररत 
भएतापलन आलियक, प्रशासलनक ष्ट्रहसाविे पूर्य रुपमा संघीय शासनको 
ष्ट्रवलि पद्धती कायम हनु नसक्दा, संघ तिा प्रदेशमा आवश्यकता 
अनशुासारका कानूनहरु लनमायर् तिा व्यवस्िाहरु पररवयतन हनु 
नसक्दा, संष्ट्रविानिे व्यवस्िा गरेको काम कतयव्य अलिकारहरु लनवायि 
रुपिे अभ्यास गने संयन्त्र तिा व्यवस्िा भइनसकेको अवस्िाको 
बावजदु पलन यस गाउँपालिका ष्ट्रवलिको शासनमा आिाररत पारदशी, 
जवार्देस्ख, पररर्ाममसु्ख र नागररकमैत्री शासन व्यवस्िा कायम गनय 
महत्वपूर्य हनेु कानूनहरु हािसम्म २७ वटा लनमायर् भएका छन ् र 
सो क्रम जारीनै रहेको छ ।  

3.  गाउँपालिकाको ष्ट्रवकास नीलत तिा योजनािाई मागय लनदेशन ददन, 

ष्ट्रवकास र समषृ्ट्रद्धिाई अल्पकालिन मध्यकािीन तिा दीघयकालिन 
िक्ष्य समेटी अजुयनचौपारी गाउँपालिकाको प्रिम पञ्चबष्ट्रषयय योजना 
तजुयमा गररएको छ । जसमा स्िानीय तहको ददगो ष्ट्रवकासको 
िक्ष्य,उदेश्य,रर्लनलत तिा प्रिालमकता तय गररएको छ ।  

४.  अजुयनचौपारीको गौरबको योजना अन्तगयत रहेका केन्द्रीय सडक 
योजना सँग जोडने गाउँपालिकाको प्रवेश ष्ट्रवन्द ु हेि–ुअजुयनचौपारी 
गाउँपालिका सडक लनमायर् कायय भैरहेको छ । गाउँपालिका देस्ख 
वडा नं. ३,४, ५ हुँदै पवयत जोड्ने सडक लनमायर् काययको क्रम जारर 
नै छ । वडा नं. २ तिा ६ अन्तगयतका गाउँपालिका जोड्ने सडक 
सिुार तिा स्तरोन्नती भएको छ तिा हदैुछ ।  अजुयनचौपारी 
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गाउँपालिकास्तरीय खेिमैदानको आिार तय भएको छ । ग्रामीर् 
स्तरमा शाखा सडक लनमायर् तिा सिुार कायय भइरहेको छ । लसंचाई 
कूिो, खानेपानी,सामदुाष्ट्रयक भवन,नालि लनमायर्,लबश्रामगहृ,समहु 
सस्कलतकरर्,टोि स्तररय खेिमैदान, गोरेटोबाटो िगायतका काययहरु 
समेत िमािम भईरहेका छ्न ।  

५.  कृष्ट्रषमा आिलुनष्ट्रककरर्, व्यवसायीकरर् तिा यान्त्रीकरर् गनय हाते 
ट्याक्टर, कम्वाईन लमि,प्िास्स्टक टनेि,उन्नत जातका लबउलबजन 
लबतरर्, रुख काट्ने मेस्शन ष्ट्रवतरर् गररएको छ भने यवुा उद्यमी 
व्यवसायीहरुको मनोवि उच्च राख्न व्याज अनदुान प्रदान गररएको छ 
। कृष्ट्रष/पशहुरुको िप ष्ट्रवकास गनयका िालग पश ु रोगको उपचार 
तिा औषिी ष्ट्रवतरर् िगायत घरदैिो सेवा समेत प्रदान गररएको छ 
।  

६.  वडा न.४ राम्चेमा एष्ट्रककृत बस्ती लनमायर्को कायय अस्न्तम चरर्मा 
रहेको छ ।  

7.  ष्ट्रवलभन्न समयमा जनताको आवश्यकता तिा मागिाई मध्यनजर गरर 
ष्ट्रवलभन्न चरर्मा जनचेतना काययक्रम तिा एष्ट्रककृत स्वास््य स्शष्ट्रवरहरु 
संचािन गररएको छ । आयवेुदका लनयलमत काययक्रमहरु संचािन 
गररएका छन ्। अजुयनचौपारी गाउँपालिका स्स्ित वडा नं. २ र ५ 
स्वास््य चौष्ट्रकमा ल्याव संचािनमा ल्याईएको छ र दबैु स्वास््य 
चौकीमा बिीङ् सेन्टरको मापदण्ड परुा गरर चौष्ट्रवसै घण्टा सेवा प्रदान 
गररएको छ । सािै गाउँपालिकाबाट चौष्ट्रवसै घण्टा सस्तो तिा सिुभ 
दरमा एम्बिेुन्स सेवा प्रदान गररएको छ भने कोलभडसंक्रलमतको िालग 
लनशलु्क सेवा प्रदान गररएको छ ।  

8.  शैस्क्षक गरु्स्तरिाई सिुायन प्रष्ट्रवलिको उपयोग, भौलतक पूवायिार ष्ट्रवकास 
तिा ममयत सिुारमा जोड ददईएको छ ।  
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9. स्िानीय तहमा न्याष्ट्रयक लनरुपर्को अभ्यासिाई संस्िागत गनय न्याष्ट्रयक 
सलमलत समक्ष आउने गनुासो तिा उजरुीिाई तदारुकताका साि हि 
गररएको छ । ष्ट्रवशेष गरर आपसी छिर्ि तिा मेिलमिापको 
माध्यमबाट समस्या समािान केन्द्रीत गररएको छ । वडामा सूस्चकृत 
मेिलमिापकतायबाट समस्या समािन गने अभ्यास अविम्बन गररएको 
छ ।  

१0. स्िानीय पूवायिार ष्ट्रवकास अन्तगयतका सम्पूर्य योजनाहरु सम्पन्न हनेु 
अस्न्तम चरर्मा रहेको छन ्। 

११. गाउँपालिका लभत्रका ऐलतहालसक तिा िालमयक परुातात्वीक वस्त,ु किा, 
संस्कृलतको संरक्षर् तिा पययटन प्रवद्धयन गनय लभडीयो तिा अलडयो 
मार्य त प्रचार प्रसार गररएको छ ।गाउँपालिकामा होमस्टेको सन्चािन 
तिा  प्रवद्धयनमा जोड ददईएको छ ।  

१२. िंुगा, लगट्टी, वािवुा, माटो आदी प्राकृलतक एवं नददजन्य पदाियहरुको 
ष्ट्रवष्ट्रक्र तिा लनकालस शलु्क दस्तरु संकिन गनय गाउँपापलिका 
क्षेत्रलभत्रको दरौंखोिा बगरमा आय ठेक्का मार्य त स्िानीय कर संकिन 
भएको छ ।  

१3. सवै वडाहरुबाट जेष्ठ नागररक तिा अपाङ्ग पररचयपत्र ष्ट्रवतरर् 
काययिाई लनरन्तरता ददईएको छ ।  

१४. गाउँपालिकालभत्र ष्ट्रवगत देस्ख संचालित क्रमागत योजनाहरुिाई 
आगामी आलियक बषय पलन लनरन्तरता ददईनेछ ।  

 

अब म आगामी आ.वको बाष्ट्रषयक लनलत तिा काययक्रम प्रस्ततु गदयछु । 

गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु- 
 
 

आलियक ष्ट्रवकास : 
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1. "अजुयनचौपारीको लनशान व्यवसाष्ट्रयक ष्ट्रकसान" भन्ने मिु नाराका साि कृष्ट्रष 
उपज तिा कृष्ट्रषजन्य उत्पादनमा आत्मलनभयताका िालग उद्यमस्शिताको 
प्रवद्धयन गनय मि, ष्ट्रवउ, ष्ट्रकटनाशक औषिीको उपिव्िता, उत्पादीत वस्तकुो 
भण्डारर् तिा प्रशोिन र बजार व्यवस्िामा सहस्जकरर् गनय र संचाई 
सषु्ट्रविा प्रवद्धयन गनय आवश्यक बजेटको व्यवस्िा गररनेछ । 

2.  ष्ट्रकसानको िागत मूल्य प्राप्तीको सलुनस्श्चतताको िालग प्रोत्साहीत गनय 
नीलतगत तिा काययक्रमगत व्यवस्िा गररनेछ ।  

3.  यस गा.पा.लभत्र रहेका बाझो जग्गाहरुको एष्ट्रककृत त्याङ्क संकिन गरी 
सो काययको पूर्य उपयोगको व्यवस्िा लमिाउन भलूम बैंकको अविारर्ा 
कायायन्वयन गनय सहस्जकरर् गररनेछ । यस्तो कायय िाई प्रोत्साहन गनय 
कर सहलुियत तिा अनदुान िगायतका व्यवस्िा गररनेछ  

4. यस गा.पा.लभत्र कच्चा पदाियमा आिाररत िघ ु तिा घरेि ु उद्यमहरुको 
प्रवयद्धन गनय सीपमूिक तालिमको व्यवस्िा गरर उत्पाददत बस्तहुरुको 
बजारीकरर्को सलुनस्श्चतता प्रदान गनय सहयोग पगु्ने गरी काययक्रम तिा 
बजेट व्यवस्िा गररनेछ ।  

5. ष्ट्रवदेशबाट र्ष्ट्रकय एका तिा रोजगारीको खोस्जमा रहेका व्यस्क्तमा रहेको 
सीपको ष्ट्रववरर् समेत रोजगार सूचना केन्द्रमा अद्यावलिक गरर त्यस्तो 
जनशस्क्तिाई यस गा.पा. लभत्र उपिव्ि हनेु लनमायर्, सेवा व्यवसाय, उद्योग, 

कृष्ट्रष िगायतका क्षेत्रका रोजगारदाताहरु सँग समन्वय गरर रोजगार 
प्रवद्र्िन गने व्यवस्िा लमिाईनेछ ।  

6. कृषकहरुबाट उत्पादीत कृष्ट्रषजन्य उपजको बजार व्यवस्िापनका िालग 
गाउँपालिकाको केन्द्रमा कृष्ट्रष उपज संकिन केन्द्र स्िापना गररनेछ ।  

7. " स्वस्ि आहार स्वस्ि वानी जैष्ट्रवक कृष्ट्रषमा िगानी" भने्न मूि नाराका 
साि ष्ट्रवषादीको प्रयोगिाई लनरुत्साष्ट्रहत गरर अगायलनक खेलतको ष्ट्रवस्तारमा जोड 
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ददइनेछ । होमस्टेमा पूर्यतः अगायलनक खाना उपिव्ि हनेु वातावरर् तयार 
गरर आन्तररक तिा बाह्य पययटन प्रवद्धयनमा जोड ददईनेछ ।  
8. दगु्िजन्य पदािय र मासजुन्य पदाियमा आत्मलनभयर हनु तिा जैष्ट्रवक 

कृष्ट्रषिाई प्रोत्साहन गनयका िालग बाच्छा, बाच्छी, पाडा पाडी हकुायउने 
कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । सािै दगु्द कृषकहरुिाइ दिुमा 
अनदुानको व्यवस्िा लमिाइनेछ । 

9. संकटको अवस्िामा गररव तिा मजदरु वगयहरुिाई सहज रुपिे खाद्यान्न 
उपिब्ि गराउन आवश्यकता हेरी खाध्य बैंक स्िापना गनय खाध्य शरुक्षा 
कोषको स्िापना गररनेछ ।  

10. खोिाहरुबाट खेलतयोग्य जलमनको संरक्षर् गरर खेलतयोग्य जलमनमा 
बाहै मष्ट्रहना लसंचाईको व्यवस्िाको िालग लसंचाई योजनको स्तरोन्नती, ममयत 
संभार, नयाँ योजनाको ष्ट्रवकास र प्रभावकारी व्यवस्िापना जोड ददइनेछ ।  

11. पश ुरोग लनयन्त्रर्का िालग बहृत खोप काययक्रम संचािन गरर पशकुो 
पूर्य खोपयकु्त पालिका घोषर्ा गनय आवश्यक तयारी गदै िलगनेछ ।  

12.  एक सहकारी एक उत्पादन काययक्रमिाई जोड ददइनेछ । प्रत्यक 
नागररकिाइ सहकारीमा आवद् गररनेछ । गररब, ष्ट्रवपन्न, लसमान्तकृत तिा 
अपाङ्गता भएका व्यस्क्त ,मष्ट्रहिा र सहकारी संस्िािाई िक्षीत गरर ष्ट्रवशेष 
काययक्रम संचािन गररनेछ । सहकारी संस्िाको लनयलमत अनगुमन र 
लनयमन गरर संस्िागत शसुासन कायम गररनेछ ।  

13. गररब लनवारर्का िालग िघ ुउद्मम ष्ट्रवकास काययक्रम र िघ,ु घरेि ु
तिा साना उिोग क्षमता अलभवषृ्ट्रद्ध काययक्रम संचािन गररनेछ । 
परम्परागत सीप, प्रष्ट्रवलि र स्िानीय कच्चा पदाियमा आिाररत उद्योगको 
प्रवयद्धन गररनेछ ।  

14. यवुा, दलित, मष्ट्रहिा, श्रलमक, साना ष्ट्रकसान, असहाय तिा अपाङ्ता 
भएका व्यस्क्त, गररब तिा ष्ट्रवपन्न लसमान्तकृत, अल्पसंख्यक र ष्ट्रपछलडएको 
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वगय तिा क्षेत्रको उद्यमस्शिता ष्ट्रवकासका िालग व्यवसाष्ट्रयक, सीपमूिक र 
रोजगारमूिक तालिम काययक्रम संचािन गररनेछ ।   

15. कािोबजारी, एकालिकार, लसन्डीकेट तिा काटेलिङ् अन्त्य गनय 
गरु्स्तररय र लनयलमत आपूलतय गनय अन्य कायायिय सँगको समन्वयमा 
बजार अनगुमनिाई िप प्रभावकारी गराईनेछ ।  

16. उपभोक्ता हक ष्ट्रहत प्रवयद्धन गनय उपभोक्ता सचेतना काययक्रम संचािन 
गररनेछ ।  

17.  यूवािाई असि र स्जम्मेबार नागररक बनाउन नैलतक स्शक्षा, 
िागूपदािय दवु्ययसन लनराकरर् जस्ता काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

18. उन्नत जातका गाई, भैंसी, बाख्रा िगायतका पशपंुक्षीहरुको उत्पादन 
तिा ष्ट्रवतरर् प्रवद्धयन गनय काययक्रम संचािन गररनेछ ।   

19. पशकुो सन्तलुित आहारको व्यवस्िापनमा जोड दददै दिु तिा 
मासजुन्य उत्पादनमा उल्िेख्य बषृ्ट्रद्ध गनय खेतवारीका डीिकान्िा तिा खेर 
गईरहेको खािी जग्गा र सावयजलनक जग्गाहरुमा समेत बाहै्र मष्ट्रहना पगु्ने 
गरर डािे तिा भईुघाँस िगाउने अलभयान सचुारु गररनेछ । सािै 
बाख्रापािनको पकेट क्षेत्र बनाउन सरोकारवािा लनकायहरु सँग समन्वय 
गरी अगाडी बिाईनेछ ।  

20. कुखरुापािन, माछापािन, भैसीपािन, बाख्रापािन,बंगरुपािनतर्य  
कृषकको क्षमता अलभवषृ्ट्रद्ध गनय तालिम प्रदान गररनेछ ।  

21. स्िानीय जातका पशपुस्न्क्षको संरक्षर् तिा सम्वद्र्िन गने नीलत 
अविम्वन गररनेछ । 

22. एक गाउँ एक उत्पादन काययिाइ यसै आगालम आ.व देस्ख सरुवात 
गररनेछ ।  गाउँपालिकािाई आि ुउत्पादनमा आत्मलनभयर गराइनेछ । 

23. हाइटेक नसयररको स्िापना तिा ष्ट्रवकास गररदैं िलगने छ । 
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24. कृष्ट्रष बालिहरुमा िाग्ने रोगहरुको वास्तष्ट्रवक पष्ट्रहचानका िालग प्िान्ट 
स्क्िलनक सन्चािन गररनेछ । 

25. माटो पररक्षर् काययक्रमिाई व्यापक रुपमा सन्चािन गररनेछ । 

26. उत्कृष्ट नमनुा ष्ट्रकसानिाई प्रोत्साहन तिा परुस्कारको व्यवस्िा 
गररनेछ । 

27. पश ुलबमा काययक्रमिाई व्यापक रुपमा सन्चािन गररनेछ । 

28. गाउँपालिकाको केन्द्रमा नमनुा कृष्ट्रष नसयरी सन्चािन गररनेछ । 
 

कोलभड १९ बाट लसजीत संकट व्यवस्िापन सम्वन्िमा : 
"आरू् पलन बाचौं अरुिाई पलन वचाऔ,ंस्वास््य मापदण्ड पािना गरौं" 
 

29. आलियक रुपिे अलत ष्ट्रवपन्न श्रलमक तिा मजदरुिाई रोजगारी उपिव्ि 
गराउन श्रममिुक प्रष्ट्रवलिको प्रयोग गरर कायायन्वयन गररने आयोजनाहरु 
छनौटमा जोड ददईनेछ ।  

30. संक्रमर्को जोस्खम कायम रहदाँसम्म अशक्त, असहाय एवं आलियक 
रुपिे ष्ट्रवपन्न गभयवती मष्ट्रहिा, जेष्ठ नागररक एवं अपाङ् ता भएका 
व्यस्क्तहरुिाई िस्क्षत काययक्रम संचािन गररनेछ ।  

31. कोलभड १९ मा गा.पा. लभत्र खष्ट्रटने स्वास््यकमी तिा 
जनप्रलतलनिीिाई स्वास््य सरुक्षा सामाग्री (मास्क, पञ्जा, सेलनटाइजर, ष्ट्रपष्ट्रपई) 
हरुको अभाव नहनेु गरर बजेट व्यवस्िा गररनेछ । 

32. कोलभड संक्रमर्को भएका नागररकहरुिाई नेपाि सरकारिे तोकेको 
मापदण्ड बमोस्जमको आइसोिेसनमा राख्न े व्यवस्िा लमिाउन आवश्यक 
बजेट व्यवस्िापन गररनेछ । यसका िालग आवश्यकता अनसुार लछमेकी 
पालिकाहरुसँग समेत समन्वय र सहकायय गररनेछ ।  
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33. कोलभड १९ को संक्रमर् रोकिाम तिा लनयन्त्रर्को िालग क्षमता 
ष्ट्रवकास तिा जनचेतनामूिक काययक्रमको िालग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्िा गररनेछ ।  

34. एम्बिेुन्स सेवािाई २४ सैघण्टा संचािन हनेु गरी तयारी अवस्िामा 
राख्न आवश्यक बजेट व्यवस्िा लमिाईनेछ ।  

35. कोभड १९ का कारर् ष्ट्रवद्यािी, गभयवती मष्ट्रहिा, जेष्ठ नागररक, 

अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, लडप्रशेनमा रहेका व्यस्क्त, मनोसामास्जक  परामशय 
आवश्यक पने व्यस्क्तहरुिाई मनोपरामशय सेवा उपिव्ि गराउने काययक्रम 
संचािन गनय आवश्यक बजेट व्यवस्िा गररनेछ ।  

36. कोलभड-१९ संक्रमर् रोकिामका िालग प्रत्येक नागररकिाई खोप 
सलुनस्श्चत गनय प्रदेश तिा संघ सरकारसंग आवश्यक समन्वय गररनेछ । 

37. कोलभड-१९ अस्िाष्ट्रय अस्पतािमा अस्क्सजन कन्सनटेटर व्यवस्िापन 
तिा आवश्यक औषलिको व्यवस्िा लमिाइनेछ ।  

38. कोलभड-१९ को रोकिामका िालग प्रत्यक टोिटोिमा व्यापक   
एस्न्टस्जन पररक्षर् तिा जनचेतनामूिक काययक्रम सन्चािन गररनेछ । 

39. कोलभड-१९ बाट अलभभावकको मतृ्य ु भएका गररव 
बािबालिकाहरुिाइ कक्षा १२ सम्म लन:शलु्क पढ्ने व्यवस्िा लमिाइनेछ। 

40. अलत ष्ट्रवपन्न पररवारका सदस्यहरुिाइ कोलभड-१९ को कारर् मतृ्य ु
भएमा रु.२५,०००(अक्षररुपी रु.पस्चस हजार) प्रदान गररनेछ । 

41. कोलभड-१९ बाट संक्रलमत भै मतृ्य ु भएका जनप्रलतलनलि तिा 
कमयचारीहरुिाई अवस्िा हेरी उस्चत सहयोग गररनेछ । 
 

सामास्जक के्षत्र  :  
 

42. खोप, सरुस्क्षत माततृ्व, प्रजनन स्वास््य, पोषर् जस्ता जनस्वास््य सँग 
सम्वन्िीत आिारभतू सेवा सषु्ट्रविािाई प्रभावकारी बनाउन र उपचारात्मक 
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सेवाका िालग आवश्यक औषिी, उपकरर् तिा स्वास््य सामाग्रीको िालग 
आवश्यक बजेट व्यवस्िा गररनेछ सािै दरौं स्वास््य चौकीमा स्वास््य 
प्रयोगशािा स्िापना गररनेछ ।  

43. ष्ट्रवद्यािय बन्द रहेको अवस्िामा नेपाि सरकारिे तोकेको  सरुक्षा 
मापदण्ड बमोस्जम बैकल्पीक ष्ट्रवलिहरुको प्रयोग गरर पठनपाठनिाई 
लनयलमत गनय आवश्यक पने पूवायिार लनमायर्, खानेपानी, शौचािय तिा 
सरसर्ाईको प्रवन्ि गनय आवश्यक बजेट व्यवस्िा गररनेछ ।  

44. सामास्जक दरुी कायम गरी ष्ट्रवद्यािय संचािन गनय नेपाि सरकारबाट 
लनर्यय भएको अवस्िामा स्वास््य सम्वन्िी मापदण्ड पािना गरी पठन 
पाठनिाई लनयलमत गनय आवश्यक पने पूवायिार लनमायर् खानेपानी, शौचािय 
तिा सरसर्ाईको प्रवन्ि गनय आवश्यक बजेट व्यवस्िा गररनेछ ।  

45. यस गाउँपालिका लभत्र मा.ष्ट्रव. र आिारभतु ष्ट्रवद्यािय गरी जम्मा ३१ 
वटा ष्ट्रवद्यािय रहेकोमा कलतपय ष्ट्रवद्याियमा ष्ट्रवद्यालिय स्शक्षकको अनपुात 
घटी विी भएको अवस्िा ष्ट्रवद्यमान छ । सो अवस्िामा ष्ट्रवद्यािी र 
स्शक्षकको अनपुात लमिाइ स्शक्षक दरबन्दी लमिानमा जोड ददइनेछ । 
सािै ष्ट्रवद्यािी कमी भएका आिारभतू ष्ट्रवद्याियिाई सम्वन्िीत पक्षसँग 
समन्वय गरी मचय गनय अवश्यक देस्खएमा मचय गनय पहि गररनेछ । 

46. यस गाउँपालिकामा स्नातक स्तरको क्याम्पसको उस्चत व्यवस्िापन 
गरी प्रालबलिक लबषयको क्याम्पस सञ्चािनको िागी प्रािलमकता ददईनेछ ।  

47. अस्घल्िा बषयहरुबाट सवै ष्ट्रवद्याियहरुमा अंग्रजेी माध्यमबाट भएको 
पिाई सञ्चािनिाई आगामी बषयमा समेत लनरन्तरता ददईनेछ ।सािै गररव 
ष्ट्रवद्यालियहरुिाइ लनशलु्क पाठ्यपसु्तकको व्यवस्िा लमिाइनेछ । 

48. स्शक्षकहरुिाई समय सापेक्ष र नष्ट्रवनतम लसकाईका ष्ट्रवलिहरु बारे 
जानकारी गराउन ष्ट्रवषयगत तालिम र प्रस्शक्षर्को व्यवस्िा गरी 
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स्शक्षकहरुिाई उच्च मनोबिका साि काम गने वातावरर् लनमायर् गररनेछ 
।  

49. सस्िागत ष्ट्रवद्यािय र सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियको दरुी कम गदै िलगनेछ 
। 

50. संस्िागत ष्ट्रवद्याियहरुिे अलनवायय रुपमा प्रदान गनुयपने १० प्रलतशत 
छात्रवृस्त्त कडाइका साि पािना गनय िगाइनेछ । 

51. प्रत्येक ष्ट्रवद्याियमा वािक्िव गठन गररनेछ । 

52. आगालम आ.वा. देस्ख स्शक्षक डायरर काययक्रम िाग ुगररनेछ । 

53. अध्यक्षसंग वािवालिका काययक्रम सन्चािन गररनेछ । 

54. ष्ट्रवद्याियमा जंकरु्ड पूर्य रुपमा बन्देज िगाइनेछ । 

55. साक्षरता काययक्रम अलभभावक संग संचािन गररनेछ । 

56. स्शक्षा शाखा र ष्ट्रवद्यािय व्यवस्िापन बीच छिर्ि गोष्ट्रष्ठ संचािन 
गररनेछ । 

57. नेपाि स्काउट पालिका स्तरीय काययक्रम संचािन गररनेछ । 
 

वातावरर् तिा ष्ट्रवपद् व्यवस्िापन : 
 

58. कोलभड १९ बाहेकका ष्ट्रवपदहरुको रोकिाम तिा न्यूलनकरर्को िालग 
पूवय तयारी, प्रलतकायय र पनुयःिाभका काययक्रम संचािन गनय स्िानीय ष्ट्रवपद् 
व्यवस्िापन कोषमा आवश्यक बजेट व्यवस्िा गररनेछ ।  

59. पूवायिार ष्ट्रवकासका काययक्रमहरु संचािन गदाय ष्ट्रवपद् जोस्खम 
सम्वेदनस्शितािाई केन्द्र ष्ट्रवन्दमुा रास्ख कायायन्वयन गनय सघाउ पगु्ने गरी 
लडजाईन तिा स्टमेट गने व्यवस्िा लमिाईनेछ । 

60. स्िानीय स्तरमा ष्ट्रवपद् पूवयतयारी तिा प्रलतकायय योजना, पूवय सचुना 
प्रर्ािी, खोज तिा उद्धार, राहत सामग्रीको पूवय भण्डारर्, स्िानीय तटवन्ि, 
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नदी र पष्ट्रहरोको लनयन्त्रर्, ष्ट्रवपद जोस्खम क्षेत्रको नक्सांकन तिा 
वस्तीहरुको पष्ट्रहचान र स्िानान्तरर् गररनेछ । 

61. ष्ट्रवपद् व्यवस्िापनका िालग वडा-वडामा ष्ट्रवपद् व्यवस्िापन सलमलतिाई 
पररचािन गररनेछ ष्ट्रवपद् व्यवस्िापन कोष लनमायर् गरी काययष्ट्रवलि अनसुार 
संचािन गररनेछ ।  

62. ष्ट्रवपद व्यवस्िापन सलमलतिाई आवश्यक तालिम प्रदान गररनेछ । 
 
 
 

खानेपानी तिा सरसर्ाइ  
"सबै स्चजको दवाइ स्वच्छ खानेपानी र सरसर्ाइय" 

63. खानेपानी आयोजनाहरुमा अपनत्व बोि गराउन खानेपानी 
आयोजनाहरुमा अलनबायय ममयत संभार कोष स्िापना गररने छ । बाक्िो 
बस्ती र बजार क्षेत्री लभत्र प्रयाप्त पालन पयुायउनका िालग अलनवायय पालन 
महशिुको शरुुवात गनय पहि गररनेछ ।  

64. स्वच्छ ष्ट्रपउने पानी िाई उच्च प्रिालमकता राखी भएका स्रोतहरुको 
अलिकतम प्रयोग र समानपुालतक लबतरर्मा जोड ददई श्रोतको अनपुातमा 
िाराको अविारर्ा िाग ु गररनेछ । यसरी प्राकृलतक मिुहरुबाट समेत 
खानेपानी समस्याको समािान हनु नसक्ने बस्स्तहरुका िालग लिस्टटङ्गका 
माध्यम बाट खानेपानीको व्यवस्िा गने अविारर्ा िागू गररनेछ ।   

65. अजुयनचौपारी गाउँपालिका लभत्रको र्ोहरमैिा व्यवस्िापनिाई ददगो र 
प्रभावकारी बनाउन गाउँ बस्तीबाट टािा रहेको घटे्टमा व्यवस्स्ित 
ल्याण्डष्ट्रर्ि साइट लनमायर्िाई पूर्यता ददईनेछ । 

66. गाउँपालिकाको पययटकीय क्षेत्रहरुमा सावयजलनक शौचािय र 
खानेपानीको सषु्ट्रविा पयुायउन पहि गररनेछ । 
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67. सबै वडाहरुिाइ यसै बषय देस्ख क्रमसःपरु्य सरसर्ाईयकु्त वडाहरु 
घोषर्ाका िालग प्रारुप तयार गदै वातारर् मैत्री वडा, परु्य सरसर्ाइ यकु्त 
वडा, सर्ा बस्ती, काययक्रमहरु अविम्वन गदै सर्ाघर प्रमार् पत्र प्रदान 
गरर स्वच्छता प्रबदयनमा जोड ददइने छ । 

68. वातावरर् मैत्री गाउपालिका लनमायर्मा जोड दददै प्िाष्ट्रष्टक लनषिे 
अलभयान र खादा लनषिे अलभयानिाई  लनरन्तरता ददईनेछ । 

69. एक घर एक चष्ट्रपय काययक्रम अनरुुप हरेक घरमा सर्ा चपी लनमायर् 
मा जोड ददइ पानी जन्य सरुवा रोग लनयन्त्रर्का िालग आवश्यक 
चेतनाका काययक्रम अगाडी बिाइने छ । 

70. र्ोहर बाट मोहर”  भने्न नारािाई मध्यनजर गदै घरवाटै र्ोहरिाई 
लतन तहमा ष्ट्रवभाजन गरी प्िाष्ट्रष्टक जन्य वस्तहुरु तिा कवाडी सामानको 
ष्ट्रवक्री गने, कुष्ट्रहने र्ोहरबाट कम्पोष्ट मिको िालग प्रयोग गररने र पनु 
प्रयोगमा नआउने बस्तहुरु मात्र डस्म्पङ साईडमा पठाइने व्यवस्िा 
अष्ट्रविम्ब गररने छ । यसको प्रभावकारी कायायन्वयनको िालग साझेदार 
संघ सस्िाहरुको पष्ट्रहचान गरर सहकाययमा सम्बस्न्ि उद्योगको ष्ट्रवकासमा 
टेवा पयुायउने ।  

71. खानेपालनका मिुहरुको संरक्षर् गने लनलत अविम्बन गररनेछ । 
 
 

सशुासन तिा संस्िागत ष्ट्रवकास सम्वन्िी : 
"ष्ट्रवकासको चरर्, सशुासन र संस्िागत सवलिकरर्" 
 

72. काययपालिकाको कायायिय, वडा कायायिय तिा ष्ट्रवषयगत शाखा वा 
ईकाईको सेवा प्रवाहिाई सम्भव भए सम्म सूचना प्रष्ट्रवलिमैत्री बनाउन 
आवश्यक बजेट व्यवस्िा गररनेछ ।  
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73. सेवा प्रवाहको िालग आवश्यक पने न्यूनतम प्रशासनीक खचयको िालग 
बजेट ष्ट्रवलनयोजन गरी प्रशासलनक संरचना र काययहरुिाई लमतव्ययी 
बनाउन अनतु्पादक खचयहरु कटैती गने नीलत अविम्वन गररनेछ ।  

74. कोलभड १९ का कारर् उत्पन्न असहज पररस्स्ितीको सामना गनय 
तत्कालिन आवश्यकता पष्ट्रहचान तिा प्रािलमकतामा परेका कृयाकिापहरु 
कायायन्वयन गनय टोि लबकास सलमलत,लबलभन्न समूहरु, लनजी क्षेत्र, स्िानीय 
तहका काययरत गै.स.स., सहकारी संस्िा तिा स्िानीय सामदुष्ट्रयक 
संस्िाहरुिाई पररपरुक भलुमकामा पररचािन गने नीलत लिईनेछ ।  

75. जनताबाट लनवायस्चत जनप्रलतलनलिहरु जनताप्रलत उत्तरदाष्ट्रय हनुपुने 
भएकािे हेिो अजुयनचौपारी सरकार कायायन्वयनमा ल्याउन पहि गररनेछ 
। 

76. गाउँपालिकाका सबै कायायियहरु िाई इन्टरनेटका माध्यमवाट 

Networking गदै E Governance सेवा सबै वडाहरु, स्वास््य चौकी, 
माध्यालमक ष्ट्रवद्याियहरुको इन्टरनेट सेवा र ई–हाजीररिाई िप प्रभावकारी 
गराईनेछ ।   

77. गाउँपालिका लभत्र भ्रष्टाचारमा शनु्य सहनशीिता नीलत लिईनेछ । 
उच्च काययसम्पादन गने कमयचारीहरुिाई परुस्कारको व्यवस्िा गररनेछ ।  

78. साबयजलनक सेवा प्रवाहमा लमतव्ययी, प्रभावकारी िंङ्गिे कायय सम्पादन 
गनय कमयचारीहरुको क्षमता अलभवषृ्ट्रद्ध र सशस्क्तकरर् गने काययिाई 
प्रािलमकता ददईनेछ ।  

79. सावयजलनक खचयको ष्ट्रवत्तीय जवार्देष्ट्रहता सलुनस्श्चत गदे आन्तरीक 
खचयिाई चसु्त बनाईनेछ र कायायियवाट हनेु सवै भकु्तानी बैक मार्य त 
हनेु व्यवस्िा लमिाइनेछ । त्यसै गरी गाउँपालिका अध्यक्षिे वडाध्यक्ष 
सँग र प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे शाखा प्रमखु सँग मापन योग्य 
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सूचकहरुसष्ट्रहत काययसम्पादन सम्झौता गरी सन्वस्न्ित पदालिकारीहरुिाई 
नलतजा प्रलत िप जवार्देही बनाईनेछ ।  

80. योजनाहरुको संचािनका िालग गदठत उपभोक्ता सलमलत िाइ 
अलभमसु्खकरर् गररनेछ ।सािै योजना सम्झौता सम्भव भएसम्म वडा 
कायायियहरुबाट गनय आवश्यक व्यवस्िा लमिाइनेछ । 

81. जनप्रलतलनलिहरुको आगामी आ.व.सम्म गरेका काययहरुको स्वेतपत्र 
प्रकाशन गररनेछ । 

82. गाउँपालिकामा स्स्वकृत दरबन्दीमा ररक्त रहेका पदहरुको पदपलुतयको 
प्रकृया अगालड बिाइ सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी गराइनेछ ।  

83. सेवा प्रवाहमा आिलुनक प्रलबलिको प्रयोग गररनेछ । 
 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु , 
सडक    

84. यातायात पवुायिार गरुु योजना अनसुार बगीकृत भएका स्जल्िाका 
मखु्य सडकको रुपमा मान्यता प्राप्त हेि ुअजुयनचौपारी सडकको कािोपत्र 
गनयका िालग संघ सरकार र प्रदेश सरकार सँग समन्वय गरेर कायायन्वयन 
भईरहेछ । गाउँपालिकाको सवै वडा केन्द्रहरुिाइ गाउँपालिका केन्द्र संग 
आवद्ध हनेु गरर सडक लनमायर्को काययिाइ  प्रािलमकता ददईनेछ, जस्मा 
अजुयनचौपारी गाउँपालिकाको सदरमकुाम देस्ख वडा नं. २,३, ४, ५ र ६ 
को ग्रामीर् सडक बाहै्र मष्ट्रहना चल्न सक्ने गरी अि वेदर बनाउन प्रदेश 
तिा संघीय सरकार सँग समन्वय गरीनेछ । 

85. सडक मापदण्ड लमचेर लनमायर्ालिन संरचनाहरुिाई कानलुन दायरामा 
ल्याइनेछ ।  

86. सडक संवेदनस्शि ष्ट्रवषय हो यद्धपी सडकिे समस्या उठान होइन 
समस्या समािान गदयछ भने्न मान्यता अनरुुप अनावश्यक र कम 
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प्रभावकारी बिी भ-ुक्षय हनेु खािका सडक खन्न लनरुत्साष्ट्रहत गररने 
ष्ट्रवगतको नीलतिाई लनरन्तरता ददईनेछ ।  

87. सडक दघुयटनामा कमी ल्याउन र सवारी सािनमा लनयलमतता ल्याउन 
अजुयन चौपारी बहृद् चक्रपि र वडा सडकमा ट्राष्ट्रर्क सकेतहरु आवश्यक 
स्िानहरुमा राख्न े र क्षमता भन्दा बिी यात्र ु राखी सवारी चिाउने तिा 
मादक पदाियको प्रयोग बाट हनेु दघुयटनामा कलम ल्याउन सरुक्षा संयन्त्रको 
समनवयमा आबश्यक कारबाही गने लनती अविम्बन गररने छ ।  

88. अजुयनचौपारी गाउँपालिकाको सदरमकुाम देस्ख सवै वडािाई छुने गरी 
अजुयनचौपारी चक्रपि लनमायर् अन्तगयत िामडाँडा–टाउँघडेरी जोड्ने सडक 
लनमायर्का िालग प्रदेश तिा संघीय सरकारसँग आवश्यक पहि गररनेछ 
अजुयनचौपारी–राम्चे–तािपोखरी सडक, अजुयनचौपारी–तमाखबुारी, अजुयनचौपारी–
नवुारभञ्ज्याङ् सडक तिा अन्य महत्वपूर्य सडकिाई पलन प्रािलमकता साि 
पहि गररनेछ । 

89. लतनपाङ्ग्र ेटेम्पो ररक्साहरुिाई रुट प्रलमट प्रदान गरर काननुी दायरामा 
ल्याइनेछ । 
 

सावयजलनक  लनमायर्  
90. "दीगो लबकासको आड सावयजलनक लनमायर्" भने्न मिु नाराका साि 

गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको लनमायर्को िालग संघ र प्रदेश सरकार 
सँग साझेदारी गरी आगामी आ.व.मा भवन लनमायर्को कायय सम्पन्न 
गररनेछ । त्यस्तै गरी गाउँपालिकाको वडा कायायिय भवनहरु पलन 
क्रमश मापदण्ड बमोस्जम लनमायर् सम्पन्न गररने छ ।  

91. गाउँपालिकाबाट नक्सापास नगरी भौलतक संरचना तिा घर लनमायर् 
गने र स्वीकृत मापदण्ड ष्ट्रवपररत लनमायर् कायय गररएका संरचनािाई ष्ट्रवशेष 
व्यवस्िासष्ट्रहत कानूनी दायरामा ल्याइ त्यस्ता कायय गनेिाई लनरुत्साष्ट्रहत 
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गररनेछ । गाउँपालिकािे तोकेको सडकको अलिकार क्षेत्रलभत्र बनेका 
संरचना जनुसकैु वखत हटाईनेछ । 

92. सडक मापदण्ड,खोिाको मापदण्ड लमचेर बलनसकेका घर तिा 
संरचनाहरु  डवि दस्तरु लिइ अलभिेस्खकरर् गररनेछ । 
 

आवास तिा पनुयलनमायर् एष्ट्रककृत वस्स्त ष्ट्रवकास  
 

93. गाउँपालिकामा भलुमष्ट्रहन घरबार लबष्ट्रहनहरुका िालग ब्यबस्स्ित 
बसोबासको ब्यबस्िा लमिाउन जनता आवास काययक्रम, ब्यबस्िीत 
बसोबास काययक्रमहरु संघ र प्रदेश सरकार सँगको समन्वयमा बसोबासका 
काययक्रमहरु अगाडी बिाइने छ ।  

94. भकूम्प ष्ट्रपलडतहरुको िालग मापदण्ड बमोस्जम लनमायर्ालिन घरहरुको 
समयमा ष्ट्रकस्ता माग गरी भकु्तानी ददने, प्राष्ट्रवलिक आउन ु भन्दा अगाडी 
लनमायर् गररएका घरहरुको बारेमा प्रालिकरर् सँग समन्वय गरी रकम 
उपिव्ि गराउन पहि गररनेछ ।  
 

उजाय 
 

95. यस गाँउपालिकािाई उज्यािो गाऊँपालिका वनाउनका िागी लबद्यतु 
सेवा िप प्रभावकारी बनाउन प्रािलमकताका साि अगाडी बिाइ  ष्ट्रवजिुी 
वस्त्त ष्ट्रवस्तार गररनेछ । गाउँपालिका लभत्रका लबजिुीको काठका पोििाई 
ष्ट्रवस्िापीत गरी स्स्टिको पोि रास्खनेछ ।   

96. गाउँपालिकाका अलिकांश वस्तीहरुमा लिरे्ज िाईन लबस्तार गरी 
लबदू्यत सेवाका माध्यमवाट स्िालनय उद्यमको समेत प्रवयद्धन गररनेछ । 

97. लबदू्यत सेवािाइ भरपदो बनाउन आवश्यक पहि गररनेछ ।  
 

उद्योग  
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98. "ष्ट्रवकासको संभावना उद्योगको स्िापना" भन्ने नाराका साि केन्द्रबाट 
हस्तान्तरर् हनेु रकमबाट मात्र यस पालिकाको सम्पूर्य ष्ट्रवकास लनमायर्का 
कायय सम्पन्न गनय असम्भव भएकोिे संष्ट्रविानको अनसूुस्च ८ को अलिनमा 
रष्ट्रह स्िानीय तहमा संचालित ठूिा तिा साना उद्योग तिा व्यवसायिाई 
कानूनी दायरामा ल्याउन  न्यून करको माध्यमबाट करको दायरा 
र्राष्ट्रकिो वनाई आन्तररक आय संकिन गररने छ ।  

99. प्रदेश सरकार तिा संघीय सरकारसँग साझेदारी गरी छयालिस बगर 
र्ाँटको सरकारी जग्गामा प्रचलित कानून बमोस्जम औिोलगकग्राम स्िापना 
तिा सन्चािन काययिाई तीव्रता ददईनेछ । 

100. उद्योग वास्र्ज्य तिा व्यवसाय प्रशासन सँग सरोकार हनेु पक्षहरुको 
क्षमता अलभवषृ्ट्रद्ध तिा सशस्क्तकरर् गरी साना तिा मझौिा उद्योगहरुको 
ष्ट्रवकास तिा ष्ट्रवस्तार गररनेछ ।  
 

पययटन 
 

101. "मनमोहक वातावरर् हषीत मन सरुक्षीत पययटन " भने्न मिु नाराका 
साि प्राकृलतक रुपिे रमर्ीय स्िानमा रहेको अजुयनचौपारी गाउँपालिका 
ऐलतहालसक, िालमयक, सास्कृलतक िरोहरहरुको रुपमा रहेका यस क्षेत्रका 
पौरास्र्क मठ मस्न्दर देविहरुको संरक्षर्को नीलत लिईनेछ ।  

102. अजुयनचौपारी स्जरोष्ट्रकिो हुँदै िामडाँडा, तामिेुख, एकानन्द गरु्ा, बयािे, 

डहरेदेउरािी, िाप्िेिेक सम्म पदमागय लनमायर् गनय संघ तिा प्रदेश 
सरकार सँग समन्वय गररनेछ । 

103. प्रलसद्ध डहरे देउरािी, िाप्िे िेक, तामिेुक, एकानन्द गरु्ा स्शिा 
िगायतका क्षेत्रहरुिाई पययटकीय क्षेत्र घोषर्ा गरी पययटकमैत्री संरचना 
लनमायर् गररनेछ । त्यस्तै रापाकोट कालिका मस्न्दर, गपेु्तश्वर गरु्ा मस्न्दर, 
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पञ्चकन्या मस्न्दर, जिबराह मस्न्दरिाई प्रमखु िालमयक क्षेत्रको रुपमा 
ष्ट्रवकास गररदै िगीनेछ । 

104. प्रकृलत, संस्कृलत साहसीक पययटन समेट्ने गरी पययटकीय क्षेत्रको 
एष्ट्रककृत ष्ट्रवकास गनय गरुु योजना िागू गररनेछ ।  

105. गाउँपालिकाको पययटकीय क्षेत्रको ष्ट्रवकास, ष्ट्रवस्तार र बजारीकरर् गनय 
पययटन सँग सरोकार राख्न ेलनकायहरु सँग समन्वय र साझेदारी गररनेछ । 
आगामी बषय गाउँपालिका लभत्रका सम्भाष्ट्रवत वडाहरुमा होमस्टेको संख्या 
बिाउन पहि गररनेछ ।  

106. गाउँपालिका अन्तगयत प्रत्येक वडामा १/१ जना सास ु ,ससरुाको 
उस्चत हेरचाह गने बहुारीिाइ उस्चत परुस्कारको व्यवस्िा गररनेछ । 

 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

समावेशीकरर् 

107. "ष्ट्रवकासको महत्वपूर्य चरर्,हरेक के्षत्रमा समाबेशीकरर् "मिु नाराका 
साि एकि मष्ट्रहिाहरुका िालग एकि मष्ट्रहिा संग अजुयनचौपारी सरकार 
काययक्रम अन्तगयत उनीहरुको आय आजयनका िालग लबषशे काययक्रम 
अविम्वन गररने छ । 

108. मष्ट्रहिाहरुको नेततृ्व र लनर्ाययक भलुमका स्िाष्ट्रपत गनय सामदुाष्ट्रयक 
ष्ट्रवकासका काययहरुमा समान सहभालगताको िालग उपयकु्त वातावरर् प्रदान 
गररनेछ ।  

109. मष्ट्रहिािाई लसप र रोजगारी मा समान अवसर उपिब्ि गराई समान 
कामको समान ज्यािाको सलुनश्चतता गररनेछ ।   

110. मष्ट्रहिा, दलित, आदीबासी जनजाती, िोपोन्मखु तिा लसमान्तकृत वगयको 
क्षमता अलभवषृ्ट्रद्ध र सशस्क्तकरर्का काययक्रमहरु िागू गररनेछ । 
परम्परागत पेशाहरुको बैज्ञालनकीकरर् गदै आय आजयनतर्य  उन्मखु गने 
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काययक्रम िागू गररने छ । जातीय भेदभाव कसरु सजाय ँ ऐनिाई 
प्रभावकारी कायायन्वयन गनय पालिकाबाट ष्ट्रवशेष व्यवस्िा गररने छ ।  
हरेक वडामा दलितहरुको सामषु्ट्रहक आय आजयनको काययक्रममा जोड दददै  
दलित तिा लसमान्तकृत वाि वालिकाको स्शक्षाको ग्यारेन्टी गररने छ  । 
 

बािवालिका यवुा तिा खेिकुद  
111. "भष्ट्रवष्यका सार,राज्यका कर्यिार "भन्ने नाराका साि हरेक वडामा 

एक–एक वटा बहउुदेश्यीय खेिमैदानको लनमायर् गनय पहि गने, 
वािवालिका तिा यवुाहरुिाई ष्ट्रवलभन्न ष्ट्रविाको खेिकूदमा आकषयर् गने 
नीलत िईएको छ । संघ तिा प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गरेर 
सदरमकुाममा आिलुनक कभयडहि सष्ट्रहतको खेिमैदान लनमायर् गनय पहि 
गररनेछ । 

112. आगामी बषय पलन पररमाजयन सष्ट्रहत खेिकूदका प्रलतयोलगताको ष्ट्रविाहरु 
िपेर खेिकूद ष्ट्रवकास कोषबाट आवश्यकता अनसुारका खेि खेिाईनेछ 
।  

113. "सकारात्मक सोच र उजायस्शि यवुा हाम्रो चाहना कुित रष्ट्रहत स्वस्ि 
यवुा अजुयनचौपारीको गहना" भने्न नाराका साि कुितमा परेका यवुाहरुका 
िालग लबशेष काययक्रम संचािन गरी यवुाहरुिाई सीपमूिक तालिम 
सञ्चािन गरी सीप अनसुारको रोजगारीको व्यवस्िा गनय पहि गररनेछ ।   

114. प्रिानमन्त्री रोजगार काययक्रम अन्तगयत  बेरोजगारहरुको रोजगार सेवा 
केन्द्रमा अलभिेख राखी आवश्यकता अनसुार गाउँपालिकाका योजना, 
लनमायर् व्यवसाष्ट्रयहरु सँगका योजनामा रोजगार प्रदान गनय पहि गररनेछ 
।  
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115. बािबािीका शान्ती क्षेत्र िाइ मतुय रुप ददन सबै लबद्याियहरुमा 
आचार संष्ट्रहता लनमायर् गरर राजनैलतक काययक्रमहरुमा पूर्य प्रलतबन्ि 
िगाउन आवश्यक व्यवस्िा लमिाईनेछ ।  

116. बाि यौन शोषर्, बाि ष्ट्रहंसा र बािश्रम लनवारर् तिा दृष्टी ष्ट्रवष्ट्रहन 
तिा अपाङ्गता भएका वािवालिकाको िालग ष्ट्रवशेष काययक्रम िागू गररने छ 
। 

117. सष्ट्रहद वेपत्ताका छोरा छारीहरु वावा आमा गमुाएका टुहरुा 
वािवालिकाहरु संरक्षरर् गदै उनीहरुिाई ष्ट्रवद्यािय सम्म ल्याउने 
ष्ट्रटकाउने पिाउने र लसकाउने नीलत सँगै उनीहरुको पािन पोषर्को उस्चत 
प्रवन्ि लमिाउन आवश्यक पहि गररनेछ ।  

118. ष्ट्रवद्यािय तिा वडा स्तरमा वाि क्िवहरु गठन गरर पालिकास्तरीय 
वाि संजाि लनमायर् गने नीलत रहेकोछ ।   

119. अजुयनचौपारी गाउँपालिकािाइ वािष्ट्रवबाह मकु्त गाउँपालिका बनाउन 
ष्ट्रवशेष पहि गररनेछ ।  
 
 
 

साबयजलनक लनजी साझेदारी काययक्रम 
 

120. सरकारी तिा लनजी क्षेत्रको सहभालगतामा भौलतक पूवायिारको ष्ट्रवकास 
गनय सावयजलनक–लनजी साझेदारीको अविारर्िाई प्रोत्साष्ट्रहत गररनेछ ।  

121. साना पूवायिार लनमायर्का िालग प्रोत्साहान गनय गैर सरकारी क्षेत्र वा 
अन्य क्षेत्रवाट समेत िगानी गरेमा समपरुक कोषबाट केष्ट्रह रकम 
गाउँपालिकािे व्यहोने गरी साझेदारी काययक्रम अगाडी विाईने छ । 
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122. सरकारी, गैरसरकारी संघ-संस्िा तिा सहकारीहरु संग सहकायय 
गररनेछ । तर गैरसरकारी संघ-संस्िाहरुको काययक्रम बजेटका आिारमा 
अनमुलत ददने नददने लनलत लिइनेछ । 
 
 

वन वातावरर् जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रविता  
123. "जैलबक ष्ट्रवष्ट्रविता संरक्षर्को आवश्यकता "भन्ने नाराका साि छाडा 

चररचरन रोकौँ पणु्यकमयका िालग रुख रोपौँ भने्न मन्त्रका साि छाडा 
चररचरन रोक्न अलभयान सञ्चािन गरर आउने नयाँ पसु्तािाई  जैलबक 
ष्ट्रवष्ट्रविता संरक्षर्को आवश्यकता सखु एक व्यस्क्त एक रुख जीवनमा शखु 
भने्न नारािाई साियक पानय वकृ्षरोपर् अलभयान सञ्चािन गनय उत्साष्ट्रहत 
गररनेछ । 

124. गाउँपालिका लभत्र सञ्चािनमा रहेका सबै कच्ची तिा ििेु सडकहरु 
का ष्ट्रकनारामा वकृ्षारोपर् गरर हररत सडक लनमायर्को नीलत अपनाईनेछ ।  

125. उजायको मखु्य स्रोतका रुपमा प्रयोग भएको दाउरा मालिको 
लनभयरतािाई कम गनय वायोग्यास सौयय उजाय जस्ता प्रष्ट्रवलिहरुमा िगानी 
ष्ट्रवस्तार गनय सम्वन्िीत पक्षसँग समन्वय तिा सहकायय गररनेछ ।   

126. प्राष्ट्रवलिक जनशस्क्तको पररक्षर् ष्ट्रवना खलनने सडकहरु र लतनवाट 
सजृना हनेु प्राकृलतक ष्ट्रवपस्त्त मा न्यनुीकरर् गनय अन्िािनु्ि सडक खने्न 
प्रवलृतिाई लनरुत्साष्ट्रहत गररने छ ।  

127. वन क्षेत्रको सदपुयोग गरी समदुायको ददगो आम्दानीको श्रोतको 
ष्ट्रवकास गनय आटनै लनजी खािी रहेका जग्गाहरुमा उपयकु्त भौगोलिक 
वातावरर् अनकुुि हनेु गरी ररठा, अमिा, अिैची, अम्रीसो, बास, लनगािो 
िगायत अन्य जडीबटुी, गैरकाष्ठ वन पैदावारहरुको खेती ष्ट्रवस्तार गररनेछ 
। यसका िालग यसै वषय सम्भाव्यता अध्ययनका िालग पहि गररनेछ ।  
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सूचना प्रष्ट्रवलि 
 

128. "२१औ ंशताब्दीको लनलत सचुना प्रष्ट्रवलि " भने्न मिु नाराका साि सेवा 
प्रवाहिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन गनयका िालग गाउँपालिका र 
अन्तगयतका वडा कायायियहरुको इन्टरनेट सेवािाइ िप प्रभावकारी 
बनाइनेछ । सािै खचयिाई व्यवस्स्ित गनय िेखा सम्वन्िी सटट्वयरको 
प्रयोग गरी केन्दीय िेखा प्रर्ालिमा आवद्ध गररने छ । योजना तजुयमा, 
कायायन्वयन, अनगुमन तिा प्रलतवेदनिाई व्यवस्स्ित गनय Online योजना 
सटटवयरिाइय आगामी बषय िप प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

129. सञ्चारक्षेत्रमा ष्ट्रक्रयाशीि सावयजलनक संघ–संस्िाहरुको संरचनागत एवं 
व्यवस्िापकीय सिुारमा सहकायय गररनेछ । जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार 
राख्न,े ष्ट्रवकास र सम्बृष्ट्रद्धमा टेवा पयुायउने खािका काययक्रम उत्पादन 
प्रसारर् गनय जोड ददईनेछ ।  

130. सूचना सम्प्रषेर्िाई ष्ट्रवश्वसनीय र मयायददत बनाउन संचार संस्िा तिा 
संचारकमीहरुसंग सहकायय गररनेछ ।  

131. सामदुाष्ट्रयक ष्ट्रवद्याियहरुमा टेलिर्ोन, ईन्टरनेटको क्रलमक रुपमा 
ष्ट्रवस्तार तिा िप प्रभावकारी  गराइनेछ ।  
 

राजश्व प्रशासन 

132. गाउँपालिकािे हाि लिदै आएको कर, राजस्व, शलु्क आददिाई िप 
व्यवस्स्ित र लनयमन गररनेछ । "हाम्रो गाउँपालिका हाम्रो कर, समदृ्ध 
बनाउने हाम्र ै रहर " भन्ने नारािाई साकार पानय राजश्वको आन्तरीक 
श्रोतको दायरािाई र्राष्ट्रकिो बनाईनेछ । एकि कर प्रशासनको 
माध्यबाट व्यवसाय कर, सम्पलत कर र बहाि ष्ट्रवटौरी करिाई करको 
दायरामा ल्याईनेछ । टोिटोिमा करमैत्री प्रशासनको अलभयान सञ्चािन 
गररनेछ । 
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न्याष्ट्रयक सलमलत 

133. "न्यायको सान सबै समान "भने्न मिु नाराका साि ष्ट्रववाद समािानको 
िालग मेिलमिाप तिा मध्यस्िता सेवािाई न्याष्ट्रयक सलमलत मार्य त िप 
प्रभावकारी बनाईनेछ । हरेक वडामा मेिलमिाप मार्य त ष्ट्रववाद समािान 
गनय मेिलमिाप केन्द्र स्िापना गररनेछ ।  
 
 
 

रोजगार 
134. "स्जवनको आिार सरुस्क्षत रोजगार" भन्ने नारका साि सबै 

नागररकिाई रोजगारी सलुनस्श्चत गनय सहकारी, लनस्ज, सरकारी तिा गैर 
सहकारी क्षेत्र सँग समन्वय र सहकाययमा रोजगारीको अवसर लसजयना 
गररनेछ । 

135. स्िानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूस्चकृत भएका 
बेरोजगारहरुिाई यूवा रोजगारीका िालग रुपान्तरर् पहि आयोजनाहरु 
तिा कामका िालग पाररश्रलमकमा आिाररत सामदुाष्ट्रयक आयोजनाहरु 
सञ्चािन गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभतूी गराइनेछ। 

136. श्रम बाजारमा प्रवेश गने यवुा, बैदेस्शक रोजगारीबाट र्ष्ट्रकय एका तिा 
स्वदेशमा रोजगार गमुाएका र स्िानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा 
सूस्चकृत भएका बेरोजगारहरुिाई क्षमता अलभबषृ्ट्रद्ध गनय हस्तकािा, 
प्िस्म्बङ, लबजिुी ममयत ,लसकमी, िकमी जस्ता सीप लबकास तालिम प्रदान 
गररनेछ ।  

137. गाउँसभाबाट बजेट लबना पाररत हनेु योजनाहरु मन्त्राियको मागय 
लनदेशन वडागत रुपमा ससु्चकृत वेरोजगारहरुिाई न्यूनतम १०० ददन 
रोजगार ददनपुने व्यवस्िाका आिारमा स्शषयकगत रुपमा योजनाअनसुार 
बजेट कायम गदै योजना संचािन गररनेछ । 
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138. यस पालिका लभत्र बसोबास गने अलत ष्ट्रवपन्न पररवारहरुको पष्ट्रहचान 
गरी न्यूनतम आवश्यकता बाट बस्ञ्चत नहोउन भने्न उदे्दश्यिे आन्तररक 
रोजगारी वा स्वरोजगारीमा संिग्न गराउने कायय गररनेछ । 
 

अन्त्यमा, यी नीलत तिा काययक्रमको कायायन्वनयबाट "समदृ्ध अजुयनचौपारी, 
सखुी अजुयनचौपारीवासी "को गन्तव्यमा पगुी समदृ्ध नेपाि,सखुी नेपािीको 
राष्ट्रष्ट्रय आकांक्षा पूरा गनय हाम्रो सरकारका प्रत्येक काययहरुको केन्द्रष्ट्रवन्द ु
आम नागररक हनेुछन । सबैिाई समान अवसर, समान अलिकार, उस्त्तकै 
सरुक्षा, उस्त्तकै सम्मानको प्रत्याभलूत गररनेछ ।  
प्रस्ततु नीलत तिा काययक्रम प्रभावकारी कायायन्वयनको िालग सवैको 
सहकायय र स्वालमत्व अपररहायय छ । यसको सर्ि कायायन्वयनका िालग 
सम्पूर्य सरकारी लनकाय, राजनीलतक दिहरु, संघ संस्िाहरु, लनजी तिा 
सहकारी क्षेत्र िगायत सवैको सद्भाव, र सहयोग हनेुमा ष्ट्रवश्वस्त छु । सािै 
महामारीको रुपमा रै्लिएको कोरोना भाइरस संक्रमर्को अवस्िामा 
ष्ट्रवलभन्न तवरबाट सहयोग पयुायउन ु हनेु महानभुाव, राजनैलतक दि, 
संघसंस्िा, स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, 
जनप्रलतलनिीहरु एवं नागररक समाजप्रलत पनु:िन्यवाद प्रकट गदै आगामी 
ददनहरुमा यस गाउँपालिकामा कोलभड १९ बाट बच्नका िालग 
अनशुासनको पािना गरी सवै सतयक र सतयकता अपनाउन पनु: 
ध्यानाकषर्य गनय चाहन्छु । गररमामय यस गाउँसभाबाट रचनात्मक 
सझुाबको अपेक्षा सष्ट्रहत लबदा हनु्छु । 
 

                                  िन्यवाद 

जय अजुयनचौपारी गाउँपालिका 
                                  दीघयनारायर् अयायि 

                                  गाउँपालिका अध्यक्ष 
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