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यस परु्वीचौकी गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँ सभाको प्रथम अलिरे्वशनका सभाध्यक्ष ज्यू, प्रमखु अलतथी सदुरुपश्चिम प्रदेश 
सरकारका प्रदेश माननीय श्री भरत बहादरु खड्का ज्य ु वर्वश्चशष्ट अलतथी उपाध्यक्ष ज्यू, आमश्चरित सम्परु्ि अलतथी 
ज्यूहरु, गाउँ सभाका सभासद ज्यूहरु, राष्ट्र सेर्वक कमिचारी, सरुक्षा लनकायका प्रमखु तथा प्रलतलनिी ज्यहुरु, संचारकमी 
लमिहरु र सबै ठाउँबाट पाल्न ुभएका आदरर्ीय दाजभुाइ तथा दददीबवहनीहरु, समाजसेर्वी, र्ववुद्धश्चजर्वी महानभुाहरु, 
परु्वीचौकी गाउँपालिकाको तर्ि बाट हाददिक स्र्वागत टक्रयाउन चाहारछु ।  

आदरर्ीय सभासद ज्यू तथा उपश्चस्थत महानभुार्वहरु: 

१. वर्वश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको कोरोना महामारी तथा २०७२ को भकुम्पबाट अथि व्यर्वस्थामा परेको प्रभार्व यस 
परु्वीचौकी गाउपालिकामा समेत परेको छ । यस चनुौतीपरु्ि र असहज पररश्चस्थलतमा यस गररमामय गाउपालिकाको 
दोस्रो गाउँसभाको प्रथम अलिरे्वशनमा आगामी आलथिक र्वर्ि २०७९/०८० को नीलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि 
चाहारछु ।  

२. देशमा भएका ऐलतहालसक जनआरदोिन तथा सशस्त्र संघर्ि िगायत वर्वलभन्न आरदोिनमा अमलु्य जीर्वन उत्सगि 
गनि हनुे सम्परु्ि वर्वर शवहदहरुप्रलत हाददिक भार्वपरु्ि श्रद्बाञ्जिी अपिर् गदिछु । साथै वर्वलभन्न राजनीलतक आरदोिनका 
क्रममा रे्वपत्ता नागररक, घाइते योद्धाहरुप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गदिछु। 

३. कोरोना भाइरस Covid-19 महामारीबाट संक्रलमत भई स्र्वदेश तथा वर्वदेशमा जीर्वन गमुाउन ु हनुे नेपािी 
नागररकहरुप्रलत हाददिक श्रद्बाञ्जिी अपिर् गदै पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस कोलभड १९ को कारर्िे 
मतृ्य ुहनुे मतृकहरु प्रलत समरे्वना प्रकट गदुिछु र शोकाकुि पररर्वारजनप्रलत गवहरो समरे्वदना समेत व्यक्त गदिछु   

४. नेपािको संवर्विानिे लनददिष्ट गरे बमोश्चजम संघीय प्रर्ािीिाई संस्थागत गनि स्थानीय तहिे नेपाि सरकार र 
प्रदेश सरकारसँग समरर्वय, सहअश्चस्तत्र्व र सहकायिको लसद्धारत अनरुुप कायि गने यस सभामा प्रलतबद्धता जनाउन 
चाहारछु ।   

५. आलथिक समवृद्ध मार्ि त गररवर्व लनर्वारर् गरर समाजमा सशुासन, अमनचयन कायम गराउनमा हालम प्रलतबद्ध भइ 
सो अनरुुपको लनलत तथा कायिक्रमका िालग हामी संकश्चल्पत छौ  ।  

६. नपेािको संवर्विान, अरतरावष्ट्रय प्रलतर्वद्धता, ददगो वर्वकासका िक्ष्य, पररौँ पञ्चर्ववर्िय योजना, नेपाि सरकारको लनलत 
तथा कायिक्रम, प्रदेश सरकारका लनलत तथा कायिक्रम, वर्वगतको अनभुर्व र राम्रा अभ्यासका आिारमा यो लनलत 
तथा कायिक्रम तयार पाररएको छ ।  

 
आदरर्ीय सभासद ज्यूहरु: 
अर्व म आलथिक र्वर्ि २०७९/०८० को लनती तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि चाहारछु ।  

➢ नेपाििाई वर्वकालसि राष्ट्रमा स्तरोन्नलत हनुे रावष्ट्रय िक्ष्य हालसि गनिमा टेर्वा पयुािउने गरर गाउँपालिकाका 
वर्वकास आयोजनामा क्षिेगत रुपमा बजेट वर्वलनयोजन गररनेछ । बावर्िक बजेट तजुिमा गदाि िैविक 
उत्तरदायी, ददगो वर्वकासका िक्ष्य र जिर्वाय ु अनकुुिन सम्बश्चरि बजेट कोड अर्विम्र्वन गररने छ ।  

➢ हाि सञ्चािनमा रहेका बहरु्ववर्िय क्रमागत र अिरुा आयोजना सम्पन्न गने गरर बजेट वर्वलनयोजनमा 
प्रथालमकता ददइनछे ।  
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➢ "आत्मलनभिर अथितरि हाम्रो चाहाना समदृ्ध पूर्वीचौकी हाम्रो कामना” नाराका साथ आलथिक वर्वकास र गररर्वी 
लनर्वारर्मा योगदान पयुािउन उद्यम वर्वकास, स्र्वरोजगार मिुक कायिक्रम, जनशश्चक्त उत्पादन तथा क्षमता 
वर्वकास अलभर्वृवद्ध कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

➢ गाउँपालिकाको समवृद्ध गनि लनजी के्षि सरकारर तथा गैरसरकारी संस्था तथा सबै के्षिका िगालन लभिाउन 
िगालनमैिी र्वातार्वरर् तयार गरर लनश्चज क्षेि, सहकारी र सरकारी क्षेिको संयरिबाट सञ्चािन गनिमा 
प्राथालमकता ददइनछे   

➢ अथितरिमा देखापरेका चनुौलतिाई सामाना गनि गाउँपालिकाको पूशँ्चजगत खचि गने क्षमता अलभर्वृवद्ध गदै 
चाि ुखचि तर्ि को बढ्दो चापिाई रयलुनकरर् गरर सार्विजलनक खचिमा लमतव्यवयता कायम गररनेछ ।  

 
आदरर्ीय सभासदज्यूहरु,  
अर्व म आलथिक वर्वकास तर्ि का लनलत तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि चाहारछु । 
क. आलथिक वर्वकास तर्ि ः 

➢ बैंक तथा वर्वश्चत्तय संस्थािे प्रदान गने वर्वश्चत्तय सेर्वामा आम नागररकको पहचु अलभबवृद्ध गनि र वर्वद्यलुतय 
भकु्तालन प्रर्ालििाई प्रोत्साहान गनि वर्वश्चत्तय साक्षरता, अलभमशु्चखकरर् एरं्व क्षमता अलभर्वृवद्ध सम्बश्चरि कायिक्रम 
बैंक तथा वर्वश्चत्तय संस्थाको साझेदारीमा सञ्चािन गररनछे । 

➢ गाउँपालिकाको राजश्व संकिन तथा पररचािन, वर्वश्चत्तय व्यर्वस्थापनका िालग राजश्वको दायरा अलभबवृद्ध गदै 
राजश्वका दरहरु घटाइने लनलत लिइनछे ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको श्चजर्वन लनबािहामशु्चख कृवर् के्षिको व्यर्वसावयकरर् गरर कृवर्मा आत्मलनभिर बनाइन े
लनलत लिइनेछ ।  

➢ मवहिाको क्षमता अलभर्वृवद्ध गरर समाजमा मवहिाको कामको मलु्य प्रदान गने लनलत लिइनेछ । जसका 
िालग उपाध्यक्ष सँग एकि मवहिा तथा मवहिा वर्वकास कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ  

➢ बािबालिका भवर्वष्यका कर्ििार भने्न नाराका साथ बाि क्िर्व गठन तथा पररचािन र लनर्ाियक तहमा 
अथिपरु्ि बाि सहभालगता गराइने लनलत लिइनछे । जसका िालग उपाध्यक्ष पोर्र् कोसेलि कायिक्रम, 
बािमैलि स्थालनय शासन तथा उपाध्यक्ष लसमारतकृत मवहिा तथा टुहरुा बािबालिकाका िालग राहत कोर् 
जस्ता कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाद्धारा प्रदान गररने सामाश्चजक सरुक्षा कायिक्रमिाई परु्ि रुपमा बैंवकङ मार्ि त सञ्चािन 
गने लनलत लिइनछे । जसका िालग बैंकको सहकायि तथा समरर्वयमा दगुिमका र्वश्चस्तस्तरमै बाढ्ने व्यर्वस्था 
लमिाइनेछ ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको इच्छा नैलतकता सवहतको परु्ि श्चशक्षा नारा सवहत समाजमा रहेका लसकाइ 
केररहरुको प्रभार्वकाररता बढाइने लनलत लिइनेछ ।  

➢ हाम्रो किा संस्कृलत हाम्रो पवहचान नारा सवहत पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा रहेका रानढुिा, लिरे्वश्चर्िाम, 
मालिका मश्चरदर िगायतका मश्चरदरहरु संरक्षर् र सम्बद्धिनमा जोड ददइनछे ।  

➢ अपाि, अल्पसङ्ख्यक तथा ज्येष्ठ नागररकको सम्मालनत श्चजर्वनयापन गने व्यर्वस्था लमिाइनेछ । जसका 
िालग क्षमता वर्वकास तथा आयआजिन कायिक्रम र ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  
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➢ कृवर्जरय र्वस्तकुो आयातमा प्रलतस्थापन, लनयाित प्रर्वद्धिन र खाद्य तथा पोर्र् सरुक्षा प्रत्याभतु गराउन कृवर्, 
पशपुरक्षी तथा मत्स्य वर्वकास कायिक्रम प्राथालमकतामा राश्चख सञ्चािन गररनेछ । िान, मकै, तोरर, तरकारी, 
र्िरु्ि, माछामास ुर दिुमा आत्मलनभिर हनु सहयोग पगु्ने कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । प्रलतर्ि र 
उत्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन अनदुान ददइनेछ ।  

➢ कृर्कहरुिे उत्पादन गरेको खाद्यान्नको बजाररकरर्का िालग सहकारी मार्ि त अनदुान प्रदान गरर बजार 
कनेश्चक्टलभवट कायिक्रहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

➢ आर्वश्यक वर्वउ, आरै् उत्पादन गरौँ भने्न नाराका साथ रैथाने वर्वउको संरक्षर् गरर वर्वउमा आत्मलनभिर हनु 
िान, गहुँ, मकै जस्ता प्रमखु खाद्यान र्वािी एर्वमं दाि, तरकारी आददको वर्वउवर्वजनको उत्पादनिाई 
प्रसोिन र बजारीकरर् गररनेछ । जसका िालग संघ, प्रदेश सरकार तथा अरय पक्षसंग समरर्वय र 
सहकायि गररनछे ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको मु् य पश्चचहानको रुपमा रहेको बासमलत िानको प्रसोिन तथा बजारीकरर् 
गररनेछ ।  

➢ जनताको चाहाना कृवर् र्वालिको संरक्षर् अलभयान अरतगित कृवर् र्वािी वर्वमा कायिक्रमिाई अलनर्वायि गने 
लनलत लिइनेछ । साथै लडश्चजटि एप मार्ि त कायिक्रम सञ्चािन गरर कृवर् र्वालिको संरक्षर् गररनेछ ।  

➢ वकसान हनुमा, मिाई गर्वि छ भने्न नाराका साथ उत्कृष्ठ कृर्कहरुिाई प्रोत्साहान गररनेछ ।  
➢ पोर्र्यकु्त खाना ,स्र्वच्छ श्चजर्वन भने्न नाराका साथ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको राजमागिमा एक/एक र्वटा 

स्र्वच्छ मास ुपसि र उन्नत खािको डेरर स्थापना गररनेछ । त्यसको िालग कुि िागतको ७०% अनदुान 
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाद्धारा प्रदान गररनछे ।  

➢ माटो जोगाउ उत्पादन बढाउ भने्न नाराका साथ प्रत्येक र्वडामा एक/एक र्वटा पकेट के्षि स्थापना गरर 
कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको स्थालनय उत्पादनिाई प्रबद्धिन गनिका िालग प्रत्येक वर्वद्याियहरुमा स्थालनय 
उत्पाददत खाद्यान्नको खाजा खरु्वाउने कायिक्रम लनश्चज के्षि, गैरसरकारर संस्था र सहकारी के्षिको समरर्वय 
र सहकायिमा सञ्चािन गररनछे । 

➢ उन्नत जातका पशचुौपायाको वर्वकासको िालग उन्नत जातको वर्वज वर्वकास कायिक्रम सञ्चािन गररने लनलत 
लिइनेछ ।  

➢ लसपमिुक तालिमको गरु्स्तर अलभर्वृवद्ध गनि प्राथालमकताका आिारमा िघउुद्यम वर्वकास तथा प्रिानमरिी 
रोजगार कायिक्रम सञ्चािन गरर कश्चम्तमा १०० ददनको रोजगार ददने लनलत लिइनेछ । पूर्वीचौकी 
गाउँपालिकामा रहेका स-साना घरेि ुउद्योगहरु प्रर्वद्धिन गनि जोड ददइनेछ ।  
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आदरर्ीय सभासद ज्यूहरु  
अर्व म सामाश्चजक वर्वकास तर्ि का लनलत तथा कायिक्रमहरु प्रस्ततु गनि चाहारछु । 
ख. सामाश्चजक वर्वकास तर्ि ः 

➢ जनताको स्र्वास््य उपचार पाउने मौलिक हक कायािरर्वयन गनिका िालग पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा २४सै 
घण्टा डक्टरको सेर्वा उपिब्ि हनुे लनलत लिइनेछ । जसका िालग एक जना मेलडकि अलिकृतको व्यर्वस्था 
गररनेछ  

➢ गरु्स्तररय स्र्वास््य उचार पाउने जनताको अलिकार प्रर्वद्धिन दक्ष स्र्वास््यकमीको व्यर्वस्थापन तथा 
गरु्स्तररय स्र्वास््य सामालिहरुको व्यर्वस्थापन गने लनलत लिइने छ । जसका िालग SBA तालिम िगायतका 
अलत आर्वश्यक तालिमहरु सञ्चािन गरर प्रत्येक र्वलथिङ सेरटरहरुमा तालिम प्राप्त जनशश्चक्तको व्यर्वस्था 
गररनेछ । त्यसैगरर खोपकेरर र गाउँघर श्चक्िलनकको सञ्चािनमा जोड ददइनछे ।  

➢ स्र्वास््यकमीहरुको मनोबि उच्च पानिका िालग २४सै घण्टा सेर्वा गने र्वलथिङ सेरटरका अ.न.लम. 
हरुकािालग अलतररक्त भत्ताको व्यर्वस्था गररनेछ ।  

➢ जनताको स्र्वास््य सेर्वा पहचु अलभर्वृवद्ध गनिका िालग दक्ष श्चचवकत्कस सवहतको प्रत्येक र्वडामा एवककृत 
घशु्चम्त लसवर्वरहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

➢ र्वडामा सञ्चािनमा रहेका ल्यार्वहरुको उश्चचत व्यर्वस्थापन गरर सवुर्विा सम्पन्न बनाइने लनलत लिइनेछ ।  
➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको यौलनक तथा िैविक वहंसा अरत्य अलभयान अरतगित उपाध्यक्ष मवहिा सशश्चक्तकरर् 

र लसप वर्वकास कायिक्रम सञ्चािन गने लनलत लिइनेछ । 
➢ "यरु्वा नै राष्ट्र लनमािर्का सम्र्वाहक हनु" भने्न मिु नाराका साथ पूर्वीचौकी गाउँपालिका लभि रहेका रे्वरोजगार 

यरु्वाहरुिाई आत्मलनभिर हनु, बाझो रहेका जलमनहरुमा समहु बनाई सामवुहक खेलत गने लनलत लिइनछे ।   
➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा रहेका भलुमवहन वकसानहरुको भलुम व्यर्वस्थापन गनि वर्वशेर् कायिक्रम सञ्चािन 

गररनेछ ।  
➢ हाम्रो गाउँ स्र्वच्छ गाउँ मार्ि त क्षय रोग, कुष्ठ रोग जस्ता सरुर्वा रोगको लनर्वारर् तथा  संस्थागत सतु्केरी 

अलभयान र शरुय कुपोर्र्का िालग कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । जसका िालग रयानो कपडा तथा एक 
प्याकेट आयोलडन ननु लनःशलु्क प्रदान गररने व्यर्वस्था गरर होम डेलिभरीिाई शरुयमा झाने लनलत लिइनेछ 
। 

➢ रयावयक सलमलतको कायिसम्पादन प्रभार्वकारर र्वनाइ घरेि ु वहंसा, िैविक वहंसा, छाउपलड प्रथा जस्ता 
प्रथाहरुको अरत्य गरर समतामिुक समाज लनमािर् गने लनलत लिइने छ । जसका िालग उपाध्यक्ष 
अलभयानमिुक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

➢ मवहिाको पाठेघरको मखुको क्यारसर तथा आङँ खस्ने जस्ता रोगको पवहचान एर्वमं लनदान गनि 
गाउँपालिकामा वर्वशेर्ज्ञ सवहतको स्र्वास््य लसवर्वर सञ्चािन गररनेछ । जसका िालग FPAN जस्ता 
गैरसरकारर संस्थाहरुको समरर्वय र सहकायिमा कायिक्रम सञ्चािन गररनछे  

➢ एम्बिेुरस सेर्वा एवककृत रुपमा सञ्चािन गनि गाउँपालिमा समरर्वय केरर स्थापना गरर एम्बिेुरस सेर्वािाई 
प्रभार्वकारर रुपमा सञ्चािनमा ल्याइनेछ । साथै मात ृमतृ्यदुर रयलुनकरर् गनिका िालग सतु्केरी  मवहिािाई 
लनःशलु्क एम्बिेुरस सेर्वा प्रदान गररनेछ ।  
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➢ ज्येष्ठ नागररक, अपािहरुका िालग पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको बसमा लनःशलु्क सेर्वा प्रदान गने लनलत लिइनेछ   
➢ "सामदुावयक वर्वद्याियको गरु्स्तररय श्चशक्षा र प्रभार्वकाररता, पूर्वीचौकीको इच्छा" भने्न नाराका साथ 

वर्वद्याियको क्षमताका आिारमा अंिशे्चज माध्ययमबाट पठनपाठन गराउने लनलत लिइनछे ।  
➢ "मेरो स्र्वास््य, मेरो श्चजम्मेर्वारी" अलभयान मार्ि त मानलसक रोग, ददघि रोग तथा नसने रोगको रोकथाम र 

रयलुनकरर्का िालग अलभयान सञ्चािन गररनछे ।  
➢ "पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको सरदेश, छुर्वाछूत मालथ परु्ि बरदेज" भने्न नाराका साथ ससश्चक्तकरर् कायिक्रम 

तथा पराम्परागत लसप सिुार कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनछे ।  
➢ अध्यक्ष सैश्चक्षक सिुार कायिक्रम सञ्चािन गरर सामदुावयक वर्वद्याियको गरु्स्तर अलभर्वृद्धी गररनेछ । 

जसका िालग उत्कृष्ट कायिसम्पादन गने सामदुावयक वर्वद्याियिाई परुस्कारको व्यर्वस्था गररनेछ ।  
➢ उपाध्यक्षसँग मवहिा स्र्वास््य स्र्वयम सेवर्वका कायिक्रम सञ्चािन गररने लनलत लिइनछे । जसका िालग 

मवहिा स्र्वयम सेवर्वकाको क्षमता वर्वकास तथा प्रोत्साहान सम्बश्चरि कायिक्रम सञ्चािन गररने व्यर्वस्था 
लमिाइनेछ ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा सञ्चािनमा रहेको प्रावर्वलिक िारको वर्वद्याियको शैश्चक्षक सिुारका िालग छुटै्ट 
कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । जसका िालग सरस्र्वलत मा.वर्व.को ईश्चरजलनयररङ वर्विाको सिुार, मष्टामाण्डौँ 
मा.वर्व.मा र्वन वर्वज्ञान र शाजेररेश्वर मा.वर्व. मा कृवर् वर्वर्यको अध्ययन गराउने लनलत लिइनेछ   

➢ सामदुावयक वर्वद्याियमा स्र्वच्छ खानेपानी व्यर्वस्थापन गनि र छािाका िालग हाइजेलनक स्यालनटरर प्याड 
वर्वतरर् गनि तथा सरसर्ाइ व्यर्वस्थापन गनि आर्वश्यक सहयोग गररनछे । वकसोर/वकसोरर यौन तथा 
प्रजनन स्र्वास््य सम्बश्चरि कायिक्रमिाई प्रभार्वकारी बनाइनेछ । 

➢ श्चशक्षाको गरु्स्तर अलभर्वृवद्धका िालग श्चशक्षकको पेशागत क्षमता वर्वकास कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
स्थालनय पाठ्यक्रम लनमािर् गरर प्रत्येक सामदुावयक वर्वद्याियमा स्थालनय पाठ्यक्रमको माध्ययमबाट 
पठनपाठन हनुे व्यर्वस्था लमिाइने छ ।  

➢ प्रत्येक वर्वद्याियहरुमा IT मैलि पठनपाठन हनुे व्यर्वस्था सञ्चािन गने लनलत लिइनछे । जसका िालग यसै 
आ.र्व. बाट प्रत्येक वर्वद्याियहरुमा ईरटरनेटको सवुर्विा उपिब्ि गराइनछे ।  

➢ गररब, वर्वपन्न, दलित र वपछलडएका उत्कृष्ठ बािबालिकाहरुको उच्च श्चशक्षाको िालग छािर्वृश्चत्त कायिक्रमको 
व्यर्वस्था गररनछे ।  

➢ खेिकुद के्षिको समि वर्वकासको िालग गाउँपालिका स्तरमा सवुर्विा सम्पन्न एक खेिकुद मैदान लनमािर् 
संघ, प्रदेश सरकार र अरय पक्षको सहकायि र समरर्वयमा स्थापना गररने लनलत लिइनेछ । साथै प्रश्चशक्षर्को 
माध्ययमबाट खेिालडहरुको र्वृवद्धवर्वकास र खेिकुदको वर्वकास र वर्वस्तारका िालग गाउँपालिकामा खेिकुद 
प्रश्चशक्षकको व्यर्वस्थापन गने लनलत लिइनछे । जसका िालग गाउँपालिका स्तररय अध्यक्ष कप खेिकुद 
कायिक्रमिाई व्यर्वश्चस्थत बनाइनेछ ।  

➢ श्चशक्षाको गरु्स्तर सिुार गनिका िालग सरोकारर्वािाको समरर्वय र सहकायिमा पवहिो पटकिाई समदुायमा 
रहेका र्वािवर्वकास केररहरुिाई नश्चजकका वर्वद्याियमा मजि गने लनलत लिइनेछ । जसका िालग प्रावर्वलि 
वर्वज्ञ टोलि गठन गरर कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

➢ जनताको स्र्वास््य वर्वमािाई अलनर्वायि गररनेछ ।  
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➢ जनताको उत्पादन गाउँपालिकाको संरक्षर् अरतगित खाद्य उत्पादन संरक्षर्का िालग पूर्वीचौकी 
गाउँपालिकामा संकिन केरर तथा श्चशतभण्डार लनमािर् गने लनलत लिइनेछ । यसका िालग संघ, प्रदेश 
सरकार र सम्बश्चरित सरोकारर्वािाको समरर्वय र सहकायिमा सञ्चािन गररनेछ  

आदरर्ीय सभासद ज्यूहरुः  
अब म पूर्वाििार वर्वकास तर्ि का लनलत तथा कायिक्रमहरु प्रस्ततु गनि चाहारछु ।  
ग. पूर्वाििार वर्वकास तर्ि ः 

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको रक्षा, ददगो तथा र्वातार्वरर्मैलि सडक सरुक्षा अलभयान अरतगित पूर्वीचौकी 
गाउँपालिकामा रहेका कश्चच्च सडकहरुिाई बाहै्र मवहना चल्न ेलनलत लिइनेछ । जसका िालग कायिवर्वलि 
लनमािर् गरर RMG िपु मार्ि त कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । त्यस्तै पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको सडक 
सञ्जाि योजना लनमािर् गरर सडक सरुक्षा कायिक्रम सञ्चािन गररनछे  

➢ घरको रक्षा, जनताको सरुक्षा अलभयान अरतगित र्वश्चस्त वर्वकास गने लनलत लिइनेछ । जसका िालग अलनर्वायि 
नक्सा पास प्रर्ालि सञ्िान गररनेछ ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका खरिे छाएका घरहरुको पवहचान गरर यस पूनिस्थापना तथा व्यर्वस्थापन गने 
लनलत लिइनेछ । जसका िालग संघ, प्रदेश सरकार र स्थालनय सरोकारर्वािासँग समरर्वय र सहकायि 
गररनेछ ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिका अरतगित रहेका िमिशािा, मठमश्चरदर, उद्यान, गदुठ आददको सम्बद्धिन तथा संरक्षर् 
गरर सामदुावयक केररको रुपमा वर्वकास गररनेछ । जसका िालग पूर्वीचौकी गाउँपालिका र्वडा नं. १ को 
खापरदह पररसरमा वर्ववप पाकि  उद्यान लनमािर् गररनछे ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको आगालम लतन र्वर्िलभि आर्वश्यक सम्परु्ि झोििुे पिुको लनमािर् गररने लनलत 
लिइनेछ ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकासँग जोडीएको खप्तड के्षिबाट अत्यालिक िाभ लिन एक स्थालनय तह एक पयिटन 
परु्वाििार लनलत अरतगित पूर्वीचौकी गाउँपालिका र्वडा नं. २ मा पयिटन परु्वाििारहरु लनमािर् गरर सञ्चािनमा 
ल्याइनेछ ।  

➢ वर्वद्यलुतकरर् हनु बावक रहेका सबै र्वडाका बश्चस्तहरुमा आगामी २ र्वर्िलभिमा लबजलुि बश्चत्त परु् याउन ेलनलत 
लिइनेछ । जसका िालग रावष्ट्रय प्रसारर् िाईन र्वडाका प्रत्येक र्वश्चस्तमा परु् याउन समरर्वय र सहकायि 
गररनेछ ।  

➢ लसचाई योग्य जलमनहरुमा बाहै्र मवहना लसचाईको व्यर्वस्था गने लनलत लिइनेछ । यसका िालग संघ, प्रदेश 
सरकार सँग समरर्वय र सहकायि गरर कायिक्रम अगालड बढाइनेछ ।  

➢ सबै घरमा स्र्वच्छ पानीको पहचु भने्न नाराका साथ पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा ददघिकालिन खानेपानीको 
व्यर्वस्था गररन ेलनलत लिइनछे ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा औद्योलगकिाम स्थापना गरर कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । जसका िालग संघ र 
प्रदेश सकारसँग समरर्वय र सहकायि गरर कायिक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

➢ सार्विजलनक यातायातिाई पहुचँ योग्य सरुश्चक्षत र भरपदो बनाउन सम्बश्चरित सरोकारर्वािा सँग समरर्वय र 
सहकायि गरर जनताको श्चजर्वन रक्षा गररनेछ।  



  8 
 

➢ ठुिा तथा ददघिकालिन असर पाने आयोजनाहरु लनमािर् गदाि वर्वस्ततृ पररयोजना प्रलतरे्वदनका आिारमा माि 
सञ्चािन गररने लनलत लिइनछे । यस्ता आयोजना सञ्चानका िालग स्रोत सलुनश्चस्चतताको व्यर्वस्था गररन े
लनलत लिइनेछ ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको आयोजना सञ्चािन तथा व्यर्वस्थापनको िालग उपभोक्ता सलमलतको क्षमता वर्वकास 
कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । जसका िालग र्वास्तवर्वकता, आर्वश्यकता र क्षमताका आिारमा आयोजना 
छनोट गरर कायािरर्वयनमा ल्याउने लनलत लिइनछे ।  

➢ तटबरि, र्वायोइश्चरजलनयररि तथा अरय उपयकु्त प्रवर्वलिको माध्यमबाट जिउरपन्न प्रकोप लनयरिर् गररनेछ 
। 

घ. र्वन र्वातार्वरर् तथा वर्वपद व्यर्वस्थापन तर्ि  
➢ "एक र्वोट, भलबष्यको नोट" अरतगित पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको हररयालि अलभयानिाई प्रबद्धिन गररनेछ । 

जसका िालग सडक आयोजनामा भएको कुि बजेट को कश्चम्तमा २% बजेट र्वृक्षारोपर्मा खचि गररनछे 
।  

➢ एक घर १० र्वटा र्वोट लनलत अनरुुप र्वातार्वरर्मैलि स्थालनय शासन सञ्चािन गने लनलत लिइनछे ।  
➢ र्वन तथा र्वातार्वरर् संरक्षर् गनि सामदुावयक र्वन तथा कबिेुलत र्वनको उपभोक्ता सलमलतहरुको क्षमता 

अलभर्वृद्धीको िालग गाउँपालिका र सामदुावयक र्वन तथा कबिेुलत र्वनको साझेदाररमा वर्वशरे् कायिक्रम 
ल्याइनेछ ।  

➢ स्र्वच्छ उजाि ददगो स्र्वास््य अरतगित रै्वकश्चल्पक तथा नवर्वकरश्चर्य उजािको प्रर्वद्धिन गने लनलत लिइनछे । 
जसका िालग सिुाररएको चिुो, र्वायोग्यास, गोबारग्यास जस्ता कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको वर्वकास लनमािर्का आयोजना सञ्चािन गदाि र्वातार्वरश्चर्य प्रभार्व मलु्याङ्कन अलनर्वायि 
गने लनलत लिइनछे । गश्चरडगाड, रु्िौटी गाड, छोिेगाड, श्चचने्नगाडमा ढुिा, लगवट्ट, र्वािरु्वा संकिन सम्बरिी 
र्वातार्वरश्चर्य प्रभार्व मलु्याङ्कन गररनेछ ।  

➢ सर्ा र स्र्वच्छ गाउँघर ददगो वर्वकासको नारा प्िावष्टक झोिा प्रयोगको लनयरिर् गरर र्वातार्वरर् मैलि 
समाज लनमािर् गने लनलत लिइनेछ ।  

➢ ददगो र प्रभार्वकारर संयरि, वर्वपदको उश्चचत व्यर्वस्थापन अलभयान अरतगित वर्वपद सम्बश्चरि संस्थागत 
संयरिको उश्चचत पररचािन गने लनलत लिइनेछ । जसका िालग वर्वपदका सबै चरर्मा कायि गने गरर 
कायिक्रमहरु लनश्चज के्षि, गैरसरकारी के्षिको समरर्वय र सहकायिमा कायिक्रम सञ्चािन गरर कायािरर्वयन 
गररनेछ ।  

➢ वर्वपद व्यर्वस्थापनका िालग सरकारर्वािाको क्षमता वर्वकास मार्ि त समाजमा जनचेतना कायिक्रमहरु सञ्चािन 
गररने लनलत लिइनछे ।  

➢ वर्वपदबाट भएको क्षलतको पनुिस्थापना तथा पनुिलनमािर्का कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनछे ।  
➢ यस पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा वर्वलभन्न कम्पलनद्धारा वर्ववक्र वर्वतरर् भएका मददराका खालि बोतिबाट 

र्वातार्वरर्मा परेको ठुिो चनुौलतिाइ रयलुनकरर् गनि जनु कम्पनीिे मददरा वर्ववक्र वर्वतरर् गरेको हो सोवह 
कम्पनीिे उक्त खालि लसलस र्वोत्तिहरु उठाउनपुने तथा व्यर्वश्चस्थत गने लनलत लिइनेछ ।   

ङ. सशुासन तथा संस्थागत वर्वकास तर्ि  
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➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाद्धारा प्रदान गररने सेर्वाहरु प्रभार्वकाररताको िालग सेर्वािावहको क्षमता अलभर्वृवद्ध गरर 
गाउँपालिकाको सेर्वािाई सरि चसु्त र पादिश्चशि बनाइ सेर्वा प्रर्वाहमा One stop Service प्रर्ालि अर्विम्बन 
गररन ेलनलत लिइनछे ।  

➢ भकु्तालन प्रर्ालििाई प्रभार्वकारर र सरि बनाउनका िालग E-Payment प्रर्ालि अर्विम्र्वन गने लनलत लिइनछे 
।  

➢ सरकारिे सम्पादन गरेका सबै कायिहरुमा पादिश्चशिता जर्वार्देवहता प्रर्वद्धिन गनिका िालग प्रत्येक ३ मवहनामा 
कायि सम्पादन सार्विजलनक गने लनलत लिइनेछ । जसका िालग सार्विजलनक सनुरु्वाइ कायिक्रमिाई प्रभार्वकारी 
र्वनाइनेछ ।  

➢ सेर्वािाई अनमुान योग्य बनाइ कायि सम्पादनिाई चसु्तदरुुस्त बनाउन लडश्चजटि प्रोर्ायि लनमािर् गरर कायि 
सञ्चािनिाई प्रभार्वकारर बनाइनेछ ।  

➢ वर्वकास र खोज पिकाररता जस्ता कायिक्रमहरु सरोकारर्वािाहरुको साझेदारी र सहकायिमा सञ्चािन गने 
लनलत लिइनेछ ।  

➢ सेर्वािावह र कायाििय वर्वच प्रत्येक्ष सम्बरि हदुाँ अलनयलमता बढ्छ भने्न लसद्धारत अनरुुप यस्ता अलनयलमता 
घटाउन सेर्वाप्रर्वाहािाई क्रमस लडश्चजटाइज गदै िलगनेछ । 

➢ जनताको दैलनक जनश्चजर्वन सरुश्चक्षत बनाउन एर्वम शाश्चरत सरुक्षा कायम गनिका िालग नेपाि प्रहरी, नेपाि 
रेडक्रस जस्ता संस्थाहरुको क्षमता अलभर्वृवद्ध गने व्यर्वस्था सवहत गाउँ प्रहरीको व्यर्वस्थापन गरर कायिक्रम 
अगालड बढाइनेछ ।  

➢ अध्यक्ष स्र्वमं सेर्वक कायिक्रम मार्ि त कृवर् पश ुश्चशक्षा र स्र्वास््य के्षिमा जनशश्चक्तको पलुतिगरर स्र्वास््य, 
श्चशक्षा, कृवर्, पश,ु सरसर्ाई, वर्वपद जस्ता के्षिहरुमा यरु्वाहरुको पररचािन गररनेछ । जसका िालग 
कायिवर्वलि लनमािर् गरर कायािरर्वयन गररनेछ ।  

➢ मददरा वर्ववक्र वर्वतरर् गनिका िालग अलनर्वायि रुपमा िाइसरस लिनपुने लनलत लिइनेछ । िाइसरसमा उल्िेख 
गररएको समयार्वलिको पूर्ि पािना गनि जनचेतना तथा अलभयानमिुक कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछन ।  

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिको ररक्त रहेको सबै दरबश्चरदहरु पलुति गरर कमिचारीहरुको क्षमता वर्वकास गनिका िालग 
सचुना प्रवर्वलि तथा तालिमको व्यर्वस्था गररनछे  

➢ कमिचारीको स्तरोन्नलत तथा क्षमता अलभर्ववृद्ध गनिका िालग प्रदेश तथा संघ सरकाको सहकायिमा कायिक्रम 
अगालड बढाइने लनलत लिइनछे । 

➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा रहेको एक्जाभैटर सञ्चािन तथा व्यर्वस्थापनिाई प्रभार्वकारर बनाउनको िालग 
पूर्वीचौकी गाउँपालिकाद्धारा लनमािर् गररने वर्वकासका आयोजनाहरुमा अलनर्वायि काममा िगाउने लनलत लिइनछे 
भने सडक स्तरोरतलतका िालग ममित सम्भार कोर्को व्यर्वस्था गरर ईरिनको व्यर्वस्थापन कायािियद्धारा 
गने र सडकको गरु्स्तर कायम गरर एक्जाभैटर सञ्चािन गने व्यर्वस्था लमिाइनेछ ।  

➢ पूर्वीचौकी गा.पा. द्धारा संचालित बसको प्रभार्वकारर ढंगिे संचािन गनिका िालग संचािनको रुट पररर्वतिन 
तथा रै्वज्ञालनक संचािन तथा व्यर्वस्थापन गने व्यर्वस्था लमिाइनेछ । जसका िालग E-Ticket प्रर्ालि जस्ता 
कायिक्रम संचािन गररनेछ ।  
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➢ पूर्वीचौकी गाउँपालिकाद्धारा सञ्चािन गररने वर्वकास लनमािर्का आयोजनाहरुको पादिश्चशिता  तथा 
प्रभार्वकाररताका िालग एवककृत अनगुमन प्रर्ालि अर्विम्बन गररने लनलत लिइनछे । जसका िालग IT को 
प्रयोग गरर सगन रुपमा अनगुमन कायि गररनेछ ।  

➢ लनश्पक्ष तथा पादिश्चशि सरकार पूर्वीचौकीमा शरुय भ्रष्टचार नारा अनरुुप सेर्वािाई गरु्स्तर, पादिश्चशि, जर्वार्देवह 
र उत्तरदावय बनाइने लनलत लिइनेछ ।  
 

अरत्यमाः 
योजनाको तजुिमा जस्तै यसको कायािरर्वयन पलन महत्र्वपूर्ि पक्ष हो । हामीिे तजुिमा गरेका कलतपय नीलत 
तथा कायिक्रमहरु सम्पादन गनि हाम्रो सहकायि साझेदारी तथा रचनात्मक सहयोगको आर्वश्यकता पदिछ । 
अतः यस अर्वसरमा पूर्वीचौकी गाउँपािीकािे वर्वकासमा प्रभार्वकारी भलुमका खेल्न सरकारी लनकायहरु, लनजी 
क्षेि, दात ृ लनकाय, अरतरावष्ट्रय संघ संस्थाहरु, टोि वर्वकासका संस्थाहरु िगायत अरय सम्परु्ि 
सरोकारर्वािाहरुिाई यसै मञ्चबाट हादीक िरयर्वाद ददन चाहारछु ।  

नीलत, बजेट तथा कायिक्रमहरु लनमािर् गने श्चशिश्चशिामा राजस्र्व परामशि सलमलत स्रोत अनमुान तथा बजेट 
लसमा लनिािरर् सलमलत, वर्वर्य क्षेिगत सलमलत, बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलत, कायिपालिकाका सदस्यहरु 

गाउँपािीकाका कमिचारीहरु, गाउँसभाका सदस्य ज्यहुरुको एकता, सम्रे्वदनश्चशिता तथा के्षिगत सचुनाको 
जानकारी सहभागीता एर्वम ्पषृ्ठपोर्र् हाम्रा िालग अत्यरत महत्र्वपरु्ि रहे्य । नीलत, बजेट तथा कायिक्रम 
तजुिमा गने प्रकृयामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पयुािउन ुहनुे सम्परु्ि राजलनलतक दिहरु, सरकारी 
तथा गैर सरकारी संस्थाहरु, नागरीक समाज, उद्योगी, व्यार्वसायीहरु, बवुद्धश्चजवर्वहरु, सञ्चारकमीहरु,  सम्परु्ि राष्ट्र 
सेर्वक कमिचारी साथीहरु तथा गाउँपािीका बासी आमाबरु्वा, दाजभुाइ, ददददबहीनी तथा ईष्ट लमिहरुमा हादीक 
आभार व्यक्त्त गदिछु । 

िरयर्वाद ! 

 


