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पुर्वीचौकी गाउँ पालिकाको सातौ गाउँ सभा
गाउँ पालिका प्रमुख श्री दिर्घराज बोगटीबाट प्रस्तुत
यस पुर्वीचौकी गाउँ पालिकाको सातौ गाउँ सभाका सभाध्यक्ष ज्यू, र्र्वलिष्ट अर्थर्त उपाध्यक्ष ज्यू आमन्त्रित अर्थर्त ज्यू,
गाउँ सभाका सभासि ज्यू, राष्ट्र सेर्वक कमघचारी तथा सुरक्षा र्नकायका प्रमुख संचारकमी र्मत्रहरु सबै ठाउँ बाट पाल्नु
भएका आिरणीय इष्टर्मत्र, समाजसेर्वी, र्वुर्द्धश्चजर्वी महानुभार्वमा पुर्वीचौकी गाउँ पालिकाको तर्घबाट हादिि क हादिि क
स्वागत टक्रयाउन चाहान्छु ।
आिरणीय सभासि ज्यू तथा उपस्थस्थत महानुभार्वहरु :
१. संर्ीय िोकतान्त्रिक गणति सामाश्चजक न्याय सदहतको समानुपार्तक समार्वेिी िासन व्यर्वस्था मौलिक हक
र्र्वर्र्वधता र्बच एकता सदहष्णुता र धमघर्नरपेक्षता जस्ता महत्त्वपुणघ उपिब्धी संस्थागत हुिै गएको नेपािको
संर्र्वधान कायाघन्वयनको चरणबाट अर्र् बदिरहेको छ । रार्ष्ट्रय स्वाधीनता र स्वार्भमान िोकति दिगो िान्त्रि
सुिासन र्र्वकास र समृद्बिको नयाँ युग सुरु भएको छ । यी ऐर्तहालसक उपिब्धीका िार्ग आन्दोिनको क्रममा
र्र्वर्भन्न कािखण्डमा जीर्वन बलििानी गनुघहुने सम्पुणघ ज्ञात अज्ञात िदहिहरुप्रर्त हादिि क भार्वपुणघ श्रिान्जिी
अपघण गिघछु ।
२. कोरोना भाइरस Covid-19 महामारीबाट संक्रर्मत भई स्विेि तथा र्र्विेिमा जीर्वन गुमाउनु हुने नेपािी
नागररकहरुप्रर्त हादिि क श्रिान्जिी अपघण गिघछु । उपचारथ सम्पूणघ संक्रर्मत व्यर्िहरुको िीघ्र स्वास्थ्य िाभको
कामना गिघछु । साथै, कोरोना भाइरस Covid-19 महामारीको संक्रमण र्नयिण तथा न्युर्नकरणका िार्ग
दिनरात, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा उपचार तथा समग्र व्यर्वस्थापनमा खरटरहनु भएका सम्पूणघ स्वास्थ्यकमी,
सुरक्षाकमी, एम्बुिेन्स चािक, व्यर्वस्थापकीय पक्षमा खरटरहनु भएका कमघचारीहरु तथा Corona Virus
र्र्वरुद्धको अर्भयानमा सहकायघ र सहयोग गनुहुघ ने संर्ीय सरकारका मिी ज्यू, संर्ीय सांसि ज्यू, प्रिेि
सरकारका मिी ज्यू , प्रिेि सभाका सिस्य ज्यू, पुर्वीचौकी गाउपालिकाका जनप्रर्तर्नधी ज्यु, र्नजी क्षेत्र, संर्
संस्था, संचार जगत िगायत व्यापारी, र्वुर्द्धजीर्वी तथा स्थानीयर्वासी आम जनसमुिायहरु प्रर्त हादिि क आभार
प्रकट गिघछु ।
३. हािै मात्र नेपाि सरकारबाट यस प्रिेि अिरगत िाचुघिा श्चजल्लामा पने लिन्त्रम्पयाधुरा लिपुिेक र कािापानी
समेतको नेपािी भुभाग समेटेर नक्सा जारी भएकोमा पुर्वीचौकी गाउपालिका र गाउपालिका र्वासीको तर्घबाट
नेपाि सरकारिाई हादिि क धन्यर्वाि दिन चाहान्छु । हाम्रो िेिको भुभागमा बाह्यय अर्तक्रमण समाप्त हुनुपछघ र
मातृभुर्मको भौगोलिक अखण्डता सुदृि रहनुपछघ भन्ने हामी सबैको एउटै धारणा रहेको छ ।
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४. नेपािको संर्र्वधान अनुरुप सुिरु पश्चिम प्रिेिको डोटी श्चजल्लामा अर्वस्थस्थत पुर्वीचौकी गाउँ पालिका डोटी
श्चजल्लाको सिरमुकाम लसिगिीबाट पुर्वीभागमा पिघछ । यस पुर्वीचौकी गाउँ पालिकाको जम्मा जनसंख्या CBS
२०६८ अनुसार २३,४८०। रहेको छ । भने यसको क्षेत्रर्ि ११७.६६ र्वगघ द्बकिोमीटर रहेको छ । पुर्वीचौकी
गाउँ पालिकाको उत्तर र्तर बझाङ्ग िलक्षण पुर्वघ र्तर अछाम र पश्चिम र्तर दिपायि लसिगिी नगरपालिका पिघछ ।
समुन्द्री सतह अन्दाजी ११०० िेखख ३५०० मीटर सम्मको उचाईमा अर्वस्थस्थत छ । लसिगिी िेखख पुर्वघ पुर्वीचौकी
गाउँ पालिकाको मध्यभागबाट पहिमान लसह स्वार राजमागघ अछाम हुिै बाजुरासम्म कािोपत्र भएर जोदडएको
छ जुन एक मात्रै सडक तराईसँग जोदडएको छ । यस पुर्वीचौकी गाउँ पालिकाको सांस्कर्तक महत्त्व आफ्ननै
खािको छ जस अनुरुप जात ४ र्वटा (ब्राह्रमण, क्षेत्री, िलित, जनजाती ) रहेका छन भने जातजाती ४९ र्वटा रहेका
छन् ।
५. यस पुर्वीचौकी गाउँ पालिकाको सामथघताका आधारमा पयघटकीय क्षेत्र खप्तड धार्मि क पयघटकीय क्षेत्र रानिु ङ्गा
द्बत्रर्वेर्वीधाम नेत्रश्वरी अमरलसह थापािे स्थापना गरेको अखण्डदिप प्रज्वलित हुने मालिका मन्दन्दर िुगाघ मन्दन्दर,
सिकटयाि, तेडीको मन्दन्दर िाजेन्द्रश्वर मस्टामाण्डौ आदि रहेका छन् । जिस्रोतमा मुख्य खोिाका रुपमा
पुर्वीचौकी गाउपालिकाको बीच भाग बाट बग्ने गन्डीगाड र्ुिौटीगाड र्चन्नीगाड र छोिेगाड रहेका छन् र अन्य
साना खोिाहरु पर्न प्रसस्त मात्रमा रहेका छन् । यहाका मार्नसको मुख्य पेिाको रुपमा कृर्षि रहेको छ । जो
जीर्वन र्नर्वाघहको मुख्य आधारको रुपमा रहेको छ । यहाको कृर्ष उत्पािनमा धान, गहु, मकै, कोिो, र नगन्ने
मात्रामा जौ खेती हुन्छ भने ििहनमा भटमास, मास, गहत, मसुरो र केराउ उत्पािन हुन्छ, तेिहनमा रायो तोरी
र्ति र तरकारी खेतीमा प्याज, गोिभेडा, िसुन, अिुर्वा, आिु, टमाटर, बन्दा, काउिी, हररयो लसमी, र्भट्टी बैगुन
आदि उत्पािन हुन्छ । पिुपािनमा गाई, भैसी, गोरु, कुखुरा तथा बाख्रा आदि उत्पािन हुन्छन् । र्र्विेषगरी गाई
र भैसीिाई िुध र कम्पोष्टमिका िार्ग प्रयोग गररन्छ । भने गोरु खेत जोत्नेमा प्रयोग गररन्छ ।
६. यस पुर्वीचौकी गाउपालिकाको जम्मा जर्मन मध्य अन्दाजी िुई र्तहाई भाग र्वनिे ओगटे को छ एक र्तहाई भाग
बाझो छ । र्वनमा साि, सल्ला, िािीगुँरास, बाझ, कार्ि, उर्तस, कटु स, लसमि, ररठा, अमिा आदि रहेका
छन् भने जडीबुटीमा सुगन्धर्वाि, पाषणिेर्व, लसिाजीत, सुनभाणी, कुररिो, चुत्रा, जटामसी, सुनगाभा, कचुर,
कुकुरडाइनो, हरो, बरो, र्ततेपाती, रटमुर, पांगुर रहेका छन् । जंगिी जनार्वरहरुमा र्चतुर्वा, बार्, मृग, स्याि,
बािर, िेडुबािर, खरायो, भािु आदि रहेका छन् भने पन्छीमा कालिज, िुइचे, कोइिी, र्तत्रा, डाँर्े, च्याखुरा,
जुरेिी, काठर्ोर, िु कुर आदि रहे का छन् ।
७. यसै पुर्वीचौकी गाउँ पालिका अन्र्तगत र्र्वद्याियहरुमा प्रारम्भिक र्वािर्र्वकास केन्द्र ५२, आधारभुत प्रा.र्र्व ४३ र्वटा,
कक्षा ६ िेखख ८ सम्मका र्न.मा.र्र्व १४ र्वटा, कक्षा ९ िेखख १० सम्म ८ र्वटा र कक्षा ११ िेखख १२ सम्म ३ र्वटा तथा
समुिायबाट सञ्चालित सामुिार्यक लसकाई केन्द्र (CLC) ६ र्वटा रहेका छन् ।
८. पयघटद्बकय क्षेत्रको अपार सिार्वना रहेको भू-स्वगघ खप्तडको प्रर्वेिद्वार खझग्राना तथा चौखुट्टे पर्न यसै पूर्वीचौकी
गाउँ पालिकामा अर्वस्थस्थत छ । आज यो गाउँ पालिका र्र्वर्र्वध सिार्वना र अर्वसर र चुनौर्तको र्बचमा उर्भएको

3

छ । पुर्वीचौकी गाउपालिकाको एकतामा जोड दििै संस्कृर्त सम्पिा र किाको जगेनाघ गरर लिक्षा, स्वास्थ्य,
र्पउने पानी, हररयािीयुि पूर्वीचौकी गाउँ पालिका, सुन्दर पूर्वीचौकी गाउँ पालिका बातार्वरण मैत्री बनाउन प्रण
गरर अगािी बिेको पूर्वीचौकीको गौरर्वसािी इर्तहास, समृि भर्र्वष्यको र्बचमा उजाघइत र्वतघमान लिएर उर्भएका
छौ । यस अथघमा हामी पूर्वीचौकी बासी सौभाग्यसािी छौ
९. खप्तड संग जोदडएको जिस्रोत, जदडबुटी, कृर्ष, प्रयटनको प्रचुर सिार्वना बोकेको यो सुन्दर पहाडी पूर्वीचौकीको
स्रोत र साधनको सु-व्यार्वस्थस्थत उपयोगिे पुर्बि चौकी बासीको सम्वृदि र जीर्वनमा सकारात्मक पररर्वतघन ल्याउन
तथा गाउँ पालिकाको सेर्वा प्रर्वाहमा र्र्वलिष्टता ल्याउने गरर नीर्त तथा कायघक्रम तय गनघ यो गाउँ सभा सर्ि हुने
र्र्वश्वास लिएको छु ।
१०. यस गररमामय सभामा गाउँ पालिकाको तर्घबाट गाउँ को सम्पूणघ र्र्वकासको िार्ग मागघ ििघनको रुपमा रहने
आगामी आ.र्व. २०७७।०७८ को र्वार्षि क नीर्त, कायघक्रमको जानकारी गराउन पाउँ िा अत्यि खुिी िागेको छ ।
यस अर्वसरमा गाउँ पालिकाका प्रयासहरुमा हरिम साथ र सहयोग गनुघहुने कायघपालिकाका सिस्यज्यूहरु,
गाउँ िभाका सम्पूणघ सिस्यहरु, राजनैर्तक ििहरु तथा नागररक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी र्नकायहरु,
संचार जगत, गाउँ पालिकाका सम्पूणघ कमघचारीहरु एर्वम पूर्वीचौकी गाउँ बासी सम्पूणघ आिरणीय आमा-बुबा,
िाजु-भाइ तथा दििी-बहीनीहरुमा हादिि क आभार व्यि गिघछु ।
आिरणीय सभासि ज्यू तथा उपस्थस्थत महानुभार्वहरु :
(क)

पृर्ष्टभुमी : राजनीर्तक पररर्वतघन उतार चिार्वका श्रृखिा पार गिै अित्वगत्वा २०६२।२०६३ सािको
जनआन्दोिन तत्कालिन समयको नेकपा माओर्वािीको जनयुिका कारण २४० र्वषघ सम्मको िामो र्नरकुि
पंन्चायती व्यर्वस्थाको अन्त्य गरी नेपाि संर्र्य िोकतान्त्रिक गणतिमा प्रर्वेि गरेको छ । जसअनुसार
जनतािे २०७२ साि असोज ३ गते संर्र्वधान प्राप्त गरेको र्थए । राजनीर्तक रुपमा नेपाििे प्राप्त गनुघपने
सर्िता सबै प्राप्त गरेको छ भने यसिाई संस्थागत गनघ अझै बाँकी रहेको छ र नेपािको संर्र्वधान अनुसार ३
तहका सरकार स्थार्पत छन । अर्व हामीिे आर्थि क समृद्बि हालसि गरर सुखी नेपािी र समृि नेपािको नारा
सर्ि पाने यात्राबाट गिब्यमा पुग्नुपने छ । नेपािको संर्र्वधान अनुसार सुिरु पश्चिम प्रिेिमा असार १४ गते
र्नर्वाघचन भई २०७४ साि असार १६ गते मतपररणाम आई २०७४ साि असार २२ गते पिर्वहािी गररएको र्थयो।
नेपािको कानुन अनुसार संर्ीय प्रणािीमा प्रर्वेि गररसकेपर्छ स्थानीय सरकारिे पर्न नेपािको संर्र्वधानको
धारा २२६ अनुसार ऐन कानुन र्नमाघण गरेर मात्र अगाडी बिनु पने कानुनी व्यर्वस्था र्थयो । तर हामी र्नर्वाघर्चत
हुिा पदहिे संर् र प्रिेिको र्नर्वाघचन नभई पदहिा स्थानीय तहको र्नर्वाघचन भयो । हामी र्नर्वाघर्चत हुिा संर्ीय
संरचनाका कुनैपर्न क्षेत्र र्र्वर्धर्वत रुपमा संस्थागत भैसकेको र्थएन । गाउपालिकाको भर्वन र्थएन । जसिे
गिाघ गाउपालिकाका काम अगाडी र्नक्कै चुनौती पुणघ र्थयो भने अको र्तर जनताका र्बच र्नर्वाघचनमा जािा
र्र्वकास, सुिासन, गरीर्वी र्नर्वारण तथा सामाश्चजक र्वदहष्करणमा रहेकािाई मुि प्रभार्व गने र्र्वषय चुनौतीपुणघ
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र्थयो साथै जनतामा अत्यिै महत्वाकाक्षका साथ चाहना भने स्थानीय सरकार सँग लसर्मत श्रोत र साधन मात्र
र्थयो । जसकारण एकार्तर र्नर्वाघर्चत हुिा अर्वसर प्राप्त भएको र्थयो भने अकोर्तर चुनौती पर्न र्थयो । सुयघको
क्षीर्तजिे उज्यािो दिने र्नश्चित गरे जस्तै र्नर्वाघर्चत जनप्रर्तर्नधीिे पर्न जनताका भर्र्वष्यको र्ोम्टो उर्ाने
र्र्वश्वास र्थयो भने जस्तै जनप्रर्तर्नधीका काँध सिार्वना र चुनौतीहरु पर्न खडा र्थयो ।
(ख)

गाउपालिकािे अदहिे सम्म गरेका महत्वपूणघ कायघहरु :

✓ हामी र्नर्वाघर्चत भई पिर्वहािी गिै गिाघ २०७४ साि असार २२ गते पिर्वहािीका दिन उज्यािो पुर्वीचौकी बनाउने
र्ोषणा गरे बमोश्चजम पुर्वीचौकी गाउपालिकाका सात र्वटै र्वडामा र्र्वजुिी र्वर्ि बालिसकेको छ भने २०७९ साि
सम्ममा पुर्वीचौकीमा भएका सम्पुणघ ४५४० र्रधुरीमा र्र्वजुिी र्वर्ि र्वािी सक्ने िक्ष्य र्नधाघरण गरेको छ ।
✓ नेपािका ४६० र्वटा गाउँ पालिकाहरु मध्य पदहिो गाउपालिकाका रुपमा पुर्वीचौकी गाउपालिकािे आर्ना
नागररकहरुिाई जोखखमपुणघ यात्रा गनघ बाट बचाउन स्थानीय सरकारको िार्यत्व हो भन्ने कुरािाई आत्मसाथ
गिै ३५ लसट भएका २ र्वटा सुर्र्वधायुि बस खररि गरी चौखुट्टे िेखख दिपायि सम्म बसबाट सेर्वा प्रिान गरररहेको
छ।
✓ पुर्वीचौकी गाउपालिकाको भौगोलिक र्र्वकटता कारण कर्तपय र्वडाका र्वडा केन्द्रहरुबाट मानर्व र्वस्ती टािा
भएकािे र्र्वर्भन्न सेर्वा सुर्र्वधा जस्तै; लिक्षा, स्वास्थ्य बाट बम्भन्चत भएको कुरा महसुस गरी पुर्वीचौकी
गाउपालिकाको र्वडा नं ७ पोखरी रटमुरिहका जनतािाई रटमुरिहमा नै सामुिार्यक स्वास्थ्य ईकाइको स्थापना
गरी सोही स्थानबाट स्वास्थ्य सेर्वा उपिब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी पोखरीको गजडा, गाँजरीको बास्कोट,
गैरागाउको डु र्ग्र, बगिेकको कुडासैन, गरी यस पुर्वीचौकी गाउपालिकामा ५ र्वटा सामुिार्यक स्वास्थ्य ईकाइ
गठन गरी सेर्वा प्रर्वाह गररएको छ । साथै पुर्वीचौकी गाउपालिकाका जनतािाई सेर्वा प्रिान गनघ एम्बुिेन्स
खररि गरी सेर्वा प्रिान गररएको छ ।
✓ पुर्वीचौकी गाउपालिका र्वासीिाई टािागई प्रार्र्वर्धक लिक्षा पिाउन नसक्ने हुिा उि समस्यािाई ध्यानमा राखी
यस गाउपालिका अिरगत र्वडा नं ४ को सरस्वती माध्यार्मक र्र्वद्यािय सानागाउमा प्रार्र्वर्धक लिक्षा संचािन
गरी ३ र्वर्षि य Diploma in Civil Engineering को पिाई संचािन गररएको छ ।
✓ पुर्वीचौकी गाउपालिकाको लिक्षामा सुधार ल्याउन भौर्तक पुर्वाघधारको पर्न त्यर्तकै आर्वश्यकताको महिुस
गरी तपलसिका र्र्वद्याियहरुमा भर्वन र्नमाघण गररएका छन् ।


सरस्वती मार्र्व ४ कोठे भर्वन र्नमाघण ।, सरस्वती मार्र्वमा चमेनागृह र्नमाघण ।



बािर्र्वकास आर्र्व कतरकुडीमा २ कोठे भर्वन र्नमाघण ।



सरस्वती आर्र्व िुिर्वस्तामा २ कोठे भर्वन र्नमाघण ।



हनुमान आर्र्व रटमुरिहमा २ कोठे भर्वन र्नमाघण ।, भर्वानी आर्र्व गजडामा २ कोठे भर्वन र्नमाघण ।,
काडामाण्डौ मार्र्व काडामाण्डौमा ४ र २ कोठे गरी २ र्वटा भर्वन र्नमाघण ।



मालिका आर्र्व बोगटीगाउमा १ कोठे भर्वन र्नमाघण ।



िाजेन्द्रश्वर मार्र्व खखरसैनमा २ कोठे भर्वन र्नमाघण ।



भारोतोिी आर्र्वमा २ कोठे भर्वन र्नमाघण ।
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भागेश्वर आर्र्व गैरागाउमा २ कोठे भर्वन र्नमाघण ।, िुगाघ मार्र्वमा २ कोठे भर्वन र्नमाघण



कालिका आर्र्व बगिेकमा २ कोठे भर्वन र्नमाघण ।, डाडामाण्डौ आर्र्वको २ कोठे भर्वन र्नमाघण ।

✓ साथै यस आगामी र्वषघ २०७७।०७८ मा कायाघन्वयन हुने सरस्वती मार्र्वको छात्रार्वास र्नमाघण हुने प्रद्बक्रयामा
रहेको छ।
✓ झोिुग्गे पुिको सन्दभघमा गाउपालिकािे आर्नै बजेटमा पुर्वीचौकी गाउपालिका र्वडा नं ६ को र्डौने खोिामा
झोिुग्गे पुि र्नमाघण, र्वडा नं ७ को रटमुरिहमा, र्वडा नं १ को छोरेपानी, रार्विा र्ट्ट मा झोिुग्गे पुि, ५ को
चनरमारे र मणाना चैकोट जोड्ने पुि तल्लो सानागाउको गण्डीगाडको पुि र र्वम्भण्डसेराको पुि बन्ने प्रद्बक्रयामा
रहेका छन् । पुर्वीचौकी गाउपालिकामा सहकारीको स्तर उन्नती गनघ र कृर्ष प्रर्विघ न गनघ बहुउद्देश्य भर्वन तथा
संकिन केन्द्र GNI-WFP, Zero Hunger र पुर्वीचौकी गाउपालिकाको साझेिारीमा २.५ तल्लाका २ र्वटा
भर्वन र्नमाघण भएका छन् भने र्वडा नं ३, ५ र ६ मा संकिन केन्द्रहरुको स्थापना भएका छन् ।
✓ यातायातको पहुँच नभएसम्म र्नयाघत र आयातमा समस्या हुने र हरेक र्नमाघण प्रद्बक्रयामा पर्न मार्नसहरुिारा
िागत पररणाम बिी हुने र जनतािे सेर्वा नपाउने हुिा पुर्वीचौकी गाउपालिकामा सडक र्र्वस्तार गररएको छ
जसअनुसार चौखुट्टे काडामाण्डौ र्चनेकोट सडक, साझर्ाट गैरागाउ सडक, र्चन्नेकोट डु ग्री सडक, तल्लो र्ुिौट
छे पिाडी सडक, खझग्राना कुडासैन गैरागाउ सडक, सानागाउ लसमिडाडा गाजरी पोखरी बगडा गजडा िुिर्वस्ता
सुक्लिमाटी हुिै चौखुट्टे काडमाण्डौ र्चन्नेकोट सडक, सरस्वती मार्र्व िेखख बासकोट सडक, िान्त्रिनगर िेखख
बगिेक सडक, सुक्लिमाटी िुिर्वस्ता सडक तथा पोखरी रटमुरिह सडक र्नमाघण भएका छन् र स्तर उन्नती पर्न
भइरहेका छन । साथै २०७९ साि सम्म सम्पुणघ सडकिाई ग्रार्र्वि तथा कािोपत्रका िार्ग पहि गरी अगाडी
बिाइने छ ।
✓ खप्तडको र्र्वकास भएमा पुर्वीचौकी गाउपालिकाको पर्न र्र्वकास हुन्छ भन्ने धारणाका साथ पुर्वीचौकी
गाउपालिकािे ट्रस र्नमाघणका िार्ग ५० िाख रकम र्र्वर्नयोजन गरी द्बत्रर्वेणीधाम क्षेत्रमा ५ र्वटा ट्रस र्नमाघण
गररएका छन् ।
✓ पूर्वीचौकी गाउपािीकामा १५ िैयाको अस्पताि केन्द्रबाट र्नणघय भै सकेको छ भने अब र्छटो छररतो स्थापना
गनघका िागी गाउपालिकाको तर्घबाट हामी िार्ग पनुघपछघ यो हाम्रो गाउँ पािीकाको िागी सर्ता हो ।
✓ खानेपानी सम्बन्धमा हामीिे ३ र्वषघर्भत्र पार्नका मुहान संरक्षण, खानेपानी र्नमाघण सम्पन्न गररसकेका छौ भने
केन्द्र सरकार र सुडीभकार, जाजरकोट मुहानबाट पूर्वीचौकी गाउँ पािीकाका ७ र्वटा र्वाडघमा १ र्र १ धाराको
अर्वधारणा अनुसार यसको िागत न्त्रस्टमेट भइ सकेको छ भने अर्व ये योजनािे र्नरिरता पाएको छ ।
सदियुिेखख स्वच्छ र्पउने पार्न पूर्वीचौकीका नागरीकिे नपाएको अर्वस्थामा अर्व यो योजना सम्पन्न हुने र्र्वर्त्तकै
सबैिे स्वच्छ र्पउने पार्न पाउने छन् । पूर्वीचौकी गाउँ पालिकाको केन्द्र भागमा रहेके सानागाउमा पानीको
अभार्व रहेके हुिाँ गाउपािीकािे ८० िाख र्र्वर्नयोजन गरर खानेपार्नको काम अगाडी बिाइरहेको छ ।
✓ गाउँ पालिका भर्वन र्नमाघण गनघका िागी गाउपािीकािे १० रोपनी जग्गा खररि गने काम भइसकेको छ भने
यसै आ.र्व. २०७७।०७८ मा गाउँ पािीको भर्वन र्नमाघण गनघका िार्ग बोिपत्र आर्वाहन गनघ गाउँ पािीकािे
अगाडी बिाउने र्नर्त अगाडी बिाउन िार्गरहेका छौ ।
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✓ गाउँ पालिकाको बजेटिाई सुत्रमा राखख कायाघन्वयन गने गरेको, अनुगमन मुल्याङ्कन सर्मर्त बनाइ अनुगमन
मुल्याङ्कन गने गरेको, नेपािको संर्र्वधान र स्थार्नय सरकार संचािन ऐन २०७४ अनुसार गाउसभा र्नधाघरण
र्मर्तमानै गने गरेको सामाश्चजक पररक्षण, सार्वघजर्नक सुनुर्वाई, र्र्वर्भन्न र्मदडयामा र्नर्त कायघक्रम, बजेट
सार्वघजर्नक गने गरेको आिररक िेखापररक्षण र मिेप गने गरेको काम गापािे र्नयर्मत गने गरेको छ । साथै
गाउँ पालिकािाई र्नर्तगतरुपमा अगाडी बिाउन र्नम्नअनुसार कानुनहरु र्नमाघण गररएका छन् । add rule
and regulations
(ग)

पुर्वीचौकी गाउपालिकािे Corona Virus (Covid-19) को रोकथाम तथा र्नयिणका िार्ग गरेका
कायघहरु :


स्वास्थ्यमा ३ ठाउँ मा ल्याब संचािन गररएको गाउँ पालिकािे VTM खररि गरर नोर्वेि कोरोना Virus
COVID-19 को PCR चेकजाँच गने गरेको ।



स्वास्थ्यको अग्रभागमा खरटइ काम गने ल्याब, एम्बुिेन्स चािक, स्वास्थ्य संयोजक िगायतका
क्वारेखिन र आइसोिेसनमा खटीइ काम गने स्वास्थ्यकमीिाई पदहिो तिब स्केिको ६०% जोखखम
भत्ता र अन्य सबै स्वास्थ्यकमीिाइ ४०% जोखखम भत्ता उपिब्ध गराउने र्नणघय गरेको छ ।



RDT र्र्वर्धबाट २३२ मदहिा र १०३४ पुरुष गरी १२६६ जनाको पररक्षण गरर र्र पठाइएको छ ।



PCR Positive १२६ जनािाई आइसोिेसनमा राखेको र ४३ जना कोरोना श्चजतेर र्र र्कीएका
छन।



पूर्वीचौकी गाउँ पालिकाका २३,४८० जनािाई मास्क र्र्वतरण गररएको छ ।



हेल्थ डेस्कको स्थापना गरेको छ ।



स्वास्थ्यकमीिाई चादहने आर्वश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खररि गरेको जस्तै PPE, Thermal Gun
Thermometer, सश्चजिकि मास्क, सेर्नटाइजर, औषधीहरु आदि ।



भारतबाट र्केका सबै मार्नसहरुिाई नेपािको लसमानाबाट र्मर्त २०७७।२।२१ गते सम्म बसबाट र
भाडाका र्वस प्रयोग गरी गाउँ पालिका सम्म ल्याई सम्बम्भन्धत क्वारेखिनमा व्यर्वस्था गरेको यसै गरर
र्मर्त २०७७।०२।२२ गते िेखख २०७७।०३।०८ गते सम्म र्कीएका सबै मार्नसिाइ जनदह १५०० र
यसमा १५० करकट्टा गरर सबैिे १३५० का िरिे पाउने गरर व्यर्वस्था गरेको ।



क्वारेखिन र्भत्र बसुन्जेि खान, बस्न, स्वास्थ्य चेकजाचको व्यर्वस्था सबै गाउपािीकािे गरेको ।



गाउँ पालिकाका क्वारेखिन र्भत्र RDT Positive िेखखएका सर्वैको स्वाब संकिन गरर प्रािेलिक
प्रयोगिािा धनगिी सम्म पठाउने गरेको ।



पूर्वीचौकी गाउँ पािीकामा २७० र्रपररर्वारमा राहत र्र्वतरण गरेको ।



क्वारेखिनको व्यार्वस्थापन गनघ क्वारेखिनर्भत्रका मार्नसको खाना पकाउने मान्छे सुरक्षाको व्यर्वस्था
गनघ म्यािी प्रहरीको व्यर्वस्था गरेको ।
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कोरोनाका सम्बन्धमा र्र्वर्भन्न र्मदडयाबाट प्रसार, प्रचार र नेपाि रेड्क्क्रस मार्घत र समाजसेर्र्व
र्वुर्द्धश्चजर्र्व द्धारा जनचेतनाका अर्भयान संचािन गरेको ।



काठमाण्डौ, कैिािी र नेपािका जुनसुकै भागमा अिपत्रपरेका र्र्वद्याथी र नागररकिाई
गाउँ पालिकािे यातायातको व्यर्वस्था गरी गाउँ पालिका सम्म ल्याई क्वारेखिनमा राखी चेकजाच
पिात र्र पठाउने काम गरेको ।



१८०० सम्म व्यार्वस्थापन गने गरर पूर्वीचौकीका ७ र्वटा र्वाडघका र्र्वर्भन्न र्र्वद्यािय, खािीर्र आिीमा ३७
र्वटा क्वारेखिन व्यार्वस्थापन गरर आएका मार्नसहरुिाई क्वारेखिनमा राखेको ।



गाउँ पािीकािाई चादहने आर्वश्यक ३२ र्वटा ऐन, र्नयमार्विी कायघर्र्वर्ध बनाई र्नर्तगत रुपमा आफ्ना
कायघ गरर रहेका छन् ।

(र्)

गाउँ पालिकाका चुनौर्तहरु


पेम्भि उपिब्ध नगराई काम नहुने गरेको ।



नेपाि सरकारिे लिएको राजश्व संकिन गने िक्ष्य जुन र्थयो िक्ष्य अनुसारको राजश्व संकिन नभइ
राजश्व र्वाडर्ाडको रकम गाउँ पािीका प्राप्त नगरेको कारण सो रकमर्वाट पुरा हुने (अयात) र्र्वर्नयोश्चजत
कायघ सम्पन्न गनघमा करठनाई ।



कोरोना भाइरस कोर्भड १९ का कारणिे र्नयर्मत हुने कायघमा अर्वरोधका कारण गापािे र्नधाघरण
गरेको िक्ष्य हालसि गनघ करठनाइ ।



गाउँ पालिकाका र्र्वर्भन्न क्षेत्रको मिेपिे औल्याएको र्वेरुजु र्नयर्मत र र्चौट गनघमा कठीनाई ।



जनताका जनअपेक्षा र्तव्रहुनु र हामीिे प्राप्त गने श्रोत साधन र गाउँ पालिकाको आिररक आम्दानी
कम हुनुिे र्र्वकासमा सिुिन गनघ कठीनाइ ।

(ङ)



गाउँ पािीकाको आफ्नो भर्वन नभएका कारण जनतािाई दिनुपने सेर्वामा करठनाई भएको ।



र्बषयगत िाखाका सबै कमघचारी गाउँ पालिकामा आउन नसकेका कारणिे काम गनघ करठनाइ ।

आ.र्व. २०७७।०७८ का र्वार्षि क योजना तथा र्वजेट तजुम
घ ाका आधारहरु
o नेपािको संर्र्वधान २०७२ ।
o दिर्घकालिन सोच ।

o स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ ।
o रार्ष्ट्रय प्राकृर्तक स्रोत तथा र्र्वत्त आयोग ऐन, २०७४ ।

o अिर सरकारी र्र्वत्त व्यर्वस्थापन ऐन, २०७४।
o स्थानीय तहको र्वार्षि क योजना तथा र्वजेट तजुघमा दिग्दिघन, २०७४ (पररमाश्चजित)

o सार्वघजर्नक खररि ऐन २०६३ र सार्वघजर्नक खररि र्नयमार्विी २०६४ मा आर्वश्यक िर्ा र र्नयम ।
o स्रोत साधनहरु ।
o स्थानीय तहको आर्वर्द्यक योजना ।
o स्थानीय तहको मध्यकालिन खचघ संरचना ।
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o संर्ीय र प्रिेि सरकारिे जारी गरेका नीर्त, ऐन, कानुन, कायघर्र्वर्ध तथा मापिण्डहरु ।
o पन्धौ योजनािे र्नदिि ष्ट गरेका एर्वम् िक्ष्य उद्देश्यहरु ।
o दिगो र्र्वकासका िक्ष्यहरु ।
o र्र्वकासका अिर सम्बम्भन्धत र्र्वषयहरु ।

o स्थार्नय सरकारिे जनता समक्ष गरेका प्रर्तर्विताबाट लसश्चजित िार्यत्व ।
o गाउँ पालिकाको आिररक स्रोतसाधनर तथा यसको सिाब्यता र चूनौर्तहरु ।
(च)

२०७७।०७८ को बजेट कायाघन्वयनका केदह चुनौर्तहरु:
१. प्राय: सम्पूणघ कायघ उपभोिा सर्मर्त मार्घत गररएको कारणिे िागत सहभार्गता जुटाउन करठनाई ।
२. पेस्की र्बना काम गनघ नसक्ने अर्वस्था ।

३. पुर्वीचौकी गाउपालिकाको आिररक आम्दानी कम भएका कारण आिररक श्रोतिाई र्राद्बकिो बनाउन
नसकेको कारणिे आिररक कायघमा प्रभार्व पने िेखखन्छ।
४. गाउपालिकाको आर्नो भर्वन नभएका कारण केही सार्ुरो संचरनाका कारण सेर्वा प्रर्वाहमा करठनाई हुने
िेखखन्छ ।
५. कोरोना भाइरस Covid 19 का कारणिे गाउपालिकािे र्र्वर्नयोश्चजत बजेट नीर्त तथा कायघक्रम प्रभार्वकारी
िं गिे कायाघन्वयन गनघमा करठनाई हुने िेखखन्छ ।
(छ)

पुर्वीचौकी गाउँ पालिकाको िक्ष्य:
१. यस गाउँ पालिकािे लिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्ष, पयघटन, उद्योगमा समुर्चत िगानी गरी रोजगारीका अर्वसरहरु
लसजघना गरी र्वातार्वरणमैत्री प्रर्र्वधीमैत्री समृि एर्वम र्वैज्ञार्नक समाजको पररकल्पना गिघछ ।

(ज)

पुर्वीचौकी गाउँ पालिकाको उद्देश्यहरु :

१. Dropout rate ित प्रर्तित र्टाई र्र्वद्यािय लिक्षामा सर्वै र्वगघ क्षेत्र सम्प्रिायको समार्वेिीताको आधारमा
उच्चतम र्र्वद्याियहरुको लसकाई स्तर र्वृद्बि गरी सक्षम जनिर्ि उत्पािन गने।

२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा िक्ष जनिर्िको व्यर्वस्थापन गरर सम्पुणघ गाउपालिका र्वासीको स्वास्थ्य स्तरमा सुधार गने।
३. कृर्ष क्षेत्रमा अनुिान तथा आधुर्नक लसचाई पोखरीको व्यर्वस्थापन गरी कृषकहरुिाई आत्मर्नभघर बनाउने।
४. पयघटन तथा उद्योगमा समुर्चत िगानी गरी र्वेरोजगार युर्वाहरुका िार्ग रोजगारीका अर्वसरहरु लसजघना गने।
५. गाउपालिकाका सम्पुणघ योजनाहरुमा जनताको पुणघ सहभार्गतामा गराई रोजगारी लसजघना गने ।
६. गाउपालिकाका सम्पुणघ द्बक्रयाकिापहरुमा सुिासन र पारिलिि ता कायम गनघ सुिासनका सम्पुणघ
औजारहरु प्रयोग गने ।
मुिभुत नीर्तहरु तथा कायघक्रमः
१. स्थार्नय तहको िार्ग संर्र्वधानिे व्यर्वस्था गरेको मौलिक हक, कतघव्य र अनुसुर्च ८ को एकि अर्धकार
र अनुसुर्च ९ को साझा अर्धकार अनुरुप आर्वश्यक कानुन बनाउने कुरािाई प्राथार्मकता दिइनेछ ।
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२. दिगो र्र्वकासको िक्ष्य अनुरुप पूर्वीचौकी गाउँ पािीकाको र्बकास गररनेछ ।
३. पूर्वीचौकी गाउँ पािीकािे चुनार्वमा जनाएका प्रर्तबद्धता अनुरुप कायघ अगाडी बिाउने नीर्त लिएको छ ।
४. योजना छनौट गिाघ बजेट दिग्दिघन अनुरुप र्वस्तस्त स्तरमा स्थार्नय बासीको सहभागी गराई प्रतक्षय रुपमा
गररबी र्ट्ने , रोजगार लसजघना हुने, स्थार्नय स्रोत साधानको अर्धकतम प्रयोग हुने खािका योजना छनौट
गने र्नर्त लिईनेछ ।
५. पूर्वीचौकी गाउँ पालिकामा रहेको बािर्र्वर्वाह, बहुर्र्वर्वाह, छु र्वाछु त प्रथा, र छाउपडी प्रथा जस्ता प्रथाको
अन्त्य गने र्नर्त लिइनेछ ।
६. मदहिा दहिं सा, र्रेिु दहिं सा आदिको अन्त्य गने र्नर्त अर्विम्बन गररनेछ ।
७. पुर्वीचौकी गाउँ पािीकामा गाउँ पालिकाको अनुमर्त र्र्वना कसैिाई पर्न र्र बनाउन नदिने अर्नर्वायघ
गाउँ पालिकाको अनुमर्त लिनुपने र्तर्न अर्विम्बन गररनेछ ।
८. एद्बककृत सम्पर्त्त कर प्रणािी यथालसघ्र िागु गने र्नर्त लिइनेछ ।
९. र्वातार्वरण मैत्री स्थानीय िासनको र्नर्त लिइनेछ ।
१०. र्र्वपि जोखखम न्युर्नकरण तथा व्यर्वस्थापन सम्बम्भन्ध कानुन बनाइ कायघन्वयन गने र्नर्त लिइनेछ ।
११. र्बकासको पररकल्पनाको आधारमा ५ र्वटा ज र एउटा प अथाघत जर्मन, जि, जनताको श्रम, जडीबुटी र
जनताको सकरात्मक सोच र पयघटद्बकय र्बकासको नीर्त अर्विम्बन गररनेछ ।
१२. ३ PPP अथाघत Public Private Partnership नीर्त अर्विम्बन गररनेछ ।
१३. बािमैत्री स्थार्नय िासन (Child Friendly Local Government) र्वातार्वरणमैत्री स्थार्नय िासन
(Environment Friendly Local Government) िे र्नधाघरण गरेका उद्देश्य हालिि गने नीर्त
लिइनेछ ।
१४. पन्धौ योजनािे र्नदिि स्ट गरेका िक्ष्य एर्वम् उद्देश्यहरु साथै दिगो र्र्वकासको रणर्नर्तिे अंर्गकार गरेको
िक्ष्य सूचक एर्वम् प्राथार्मकताहरु ।
१५. नेपाि सरकार, अथघमिाियको बजेट लसलििं ग, रार्ष्ट्रय योजना आयोग, संर्र्य मामीिा तथा स्थार्नय
र्र्वकास मिािय, प्रचलित मागघििघन एर्वन् र्निेिनहरु तथा सुझार्वहरु, प्रचलित कानुन संर्र्य मामीिा
तथा स्थार्नय र्बकाि मिािय र गाउँ पालिकाको र्बच सम्पन्न कायघ सम्पािन सम्झौतािे पररिलक्षत् गरेका
सुचकहरु ।
१६. पूर्वीचौकी गाउँ पािीकाका ग्रामीण सडकहरुिाइ आगामी िुई र्वषघर्भत्र प्रत्येक र्वडामा पुयाघइ सबै र्वडाहरुिाई
सडक सञ्जािबाट जोडीनेछ र र्नमाघण भएका सडकिाई िुई र्वषघ र्भत्र संरचनाको काम, bioengineering कायघहरु नािी, जािी, र्वाि र ग्रास्थलिंग गररने र्नर्त लिई कायघक्रम गररने छ, बाकी रहेको
एक र्वषघ र्भत्र सकेजर्त सडक कािोपत्रे गररनेछ ।
१७. आगामी ०७९ साि र्भत्र उज्यािो पूर्वीचौकी बनाउन सबै र्वडामा र्बजुिी बालिनेछ ।
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१८. नेपािको संर्र्वधानिाई आत्मसात गिै मदहिा दहिं सा, बाि दहिं सा, छाउपडी प्रथा, बािर्बर्वाह आिीको
अन्त्य गरर न्यायीक समाज र्नमाघणमा जोड दिइनेछ ।
१९. आगामी ०७९ साि र्भत्र भौर्तक पुर्वाघधार, र्नमाघण गरर राज्यको र्नयम अनुसार मापिण्ड पुयाघई
पूर्वीचौकीिाई नगरपालिका बनाइने नीर्त लिइनेछ ।
२०. गैर सरकारी संस्था, अिरार्ष्ट्रय गैर सरकारी संस्था, र्नजी क्षेत्रहरुिे काम गिाघ कामको िोहोरोपन हुन
नदिन जर्वार् िेदहता, पारििीता, सहभागीता र उत्तरिायीत्व स्पस्ट हुनु पने सो कायघिाई र्नयमन गनघ सबै
संर्संस्थािाई एकद्वार प्रणािीमा ल्याई कायघक्रमको प्रभार्वकारी कायाघन्वयनका िार्ग गाउँ
कायघपालिकाबाट कायघक्रमको स्वीकृर्त हुनुपने नीर्त लिईनेछ ।
आिरणीय सभासि ज्यू
अब म आ. र्व. २०७७।०७८ को िार्ग र्र्वर्नयोश्चजत बजेट प्रस्तुत गनघ चाहन्छु ।
संर्र्य सरकार बाट प्राप्त िसतघ अनुिान १९ करोड ७५ िाख , र्बर्त्तय समार्नकरण ९ करोड ९० िाख, राजश्व
बाडर्ाट तर्घ बाट ७ करोड ६० िाख ७ हजार ७ सय २०, र्र्विेष बजेट १ करोड ७० िाख यसै गरर प्रिेि
सरकारबाट प्राप्त र्बर्त्तय समार्नकरण ६९ िाख ४० हजार, र्र्वषेि अनुिान ५८ िाख, राजश्व बाडर्ाड १९ िाख
४५ हजार, समपुरक तर्घ १ करोड ५० िाख र गाउँ पालिकाको आिररक राजश्व आम्दानी अनुमार्नत ५० िाख
रुपैया रहेको छ भने २०७६।०७७ बाट हाम्रो संर्चत खातामा जम्मा हुने अनुमार्नत रकम ८० िाख साथै सामाश्चजक
सुरक्षा भत्ताको रकम अनुमार्नत ९ करोड ५ िाख २० हजार गरर जम्मा बजेट ५० करोड ५० िाख ९४ हजार ७
सय २० रुपैया रहेको छ ।
आिरणीय सभासि ज्यू तथा उपस्थस्थत महानुभार्वहरु :
पुर्वीचौकी गाउपालिकाको मुिमिका रुपमा रहेका ५ र्वटा ज र १ र्वटा प (जप)
१.

पदहिो ज: जमीन; हामी सँग भएका खािी जमीनको मुल्यांकन गरी बाटो बनाउन उपयुि ठाउमा बाटो,
सडक बनाउन उपयुि ठाउमा सडक, उत्पािन हुने उपयुि ठाउमा उत्पािन, र्र र्नमाघण गनघ उपयुि ठाउमा
र्र र्नमाघण तथा सरकारी भर्वन र्नमाघण गनघ उपयुि ठाउमा सरकारी भर्वन र्नमाघण गने नीर्त अर्विम्बन
गररने छ ।

२.

अको ज : जि, पुर्वीचौकीमा मुख्य जिको रुपमा रहेका गण्डीगाड, र्ुिौटीगाड, र्चन्नेगाड, छोिेगाड र
सानार्तना प्रिस्त खोिा नािा रहेका छन् जसिाई बहुउपयोगी प्रणािी अनुसार र्पउने पानी, लसचाई,
र्र्वधुत उत्पािन गरेर रोजगारी लसजघना गने नीर्त बनाइने छ ।

३.

तेस्रो ज : जडीबुटी, पुर्वीचौकी गाउपालिका र्वररपरर जंगििे िाद्बकएको क्षेत्र धेरै भएको हुनािे व्यर्िगत,
सामुिार्यक र कबुलियती र्वन आदिमा जडीबुटी खेती गने जस्तै; रटमुर, कुररिो, गुजो, बोजो, घ्यूकुमारी,
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असुरो, र्तते, लसस्नो, सुनभाउरी, धुर्वीजडा, पाँचऔिे, हररयो र्चयापर्त्त, ओखर तथा अमिा आदिको
खेती गने प्रणािीको र्र्वकास गने र्नती र्नमाघण गररने छ ।
४.

चौथौ ज : जनश्रम, श्रमबाटै सौन्दयघ प्राप्त हुन्छ भन्ने सोचका साथ जबसम्म हामी श्रम गिघनौ तबसम्म हाम्रो
आर्थि क उन्नर्त तथा प्रगर्त हुिैन भन्ने आधारमा गरौ हामी श्रम, नपरौ गरीबीको भ्रम भन्ने मुिमिको
आधारमा सहकारी र सामुदहकताको आधारमा श्रम गरी उत्पािनमा र्वृर्द्ध गने र्नती अर्विम्बन गररने छ।

५.

पाँचौ ज : जनताको सकारात्मक सोच, हामीिे जबसम्म सकारात्मक सोच, र्र्वचारका साथ जीर्वनका
हरेक पाटोिाई र्र्वश्लेषण गनघ सक्दैनौ तबसम्म हाम्रो उन्नर्त, प्रगर्त र समुन्नर्त हुन सक्दैन र हाम्रो
समाजिे र्डको मानघ पर्न सक्दैन त्यसकारण नकारात्मक सोच जस्तै, मदहिा दहिं सा, र्वािर्र्वर्वाह, धामी
झाक्री प्रर्तको र्र्वश्वास, बोक्सी प्रथा, सासुर्वुहारी र्बच र्र्वभेि, िाइजो प्रथा तथा जातजाती र्बच र्र्वभेिको
अन्त्य गरी र्वैज्ञार्नक समाज र्नमाघण गनघका िार्ग र्नती अर्विम्बन गररने छ ।

६.

एउटा प पयघटन : पयघटनका दृर्ष्ट्रकोणिे पुर्वीचौकी गाउपालिका सिार्वना बोकेको क्षेत्र हो । पुर्वीचौकी
गाउपािद्बकामा हाम्रो भु-स्वगघको रुपमा पदहचान बनाएको स्वगीय अनुभुर्त दिने खप्तडको प्रर्वेि द्धार
रहेको छ । अमर लसह थापािे स्थापना गरेको अखण्ड दिप प्रज्वलित हुने मालिका मन्दन्दर रहेको छ, सर्वै
ठाउको दृष्य अर्विोकन गनघ सद्बकने रानिु ग्गा क्षेत्र र सयौ संख्यामा बर्नबनाउ र्र्वर्भन्न आकृर्तका मुर्ति हरु,
कुदडगडा ताि, द्बत्रर्वेणीधाम, बगिेकक्षेत्र रहेका छन भने हाम्रो संस्कृर्त, किा, भाषामा जस्तै भुर्वा नाच,
पञ्चेबाजा, हुडके नाच, ओल्के पर्वघ, चाचरी गीत, सनाई, झयािी, िमाहा, होिी, पुतिा, न्याउिे,
िेउणार्गत, भारीखेि, िगायत संस्कृर्त संरक्षण गररने नीती अर्विम्बन गररने छ ।

आिरणीय सभासि ज्यू
अर्व म र्र्वषयगत क्षेत्रहरुको नीर्त, कायघक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गनघ चाहान्छु ।
आर्थि क र्र्वकास तर्घ :
७. प्रत्येक र्वडामा कृषकिे उत्पािन गरेको खाद्यर्वस्तु तथा तरकारीहरु बजारमा ल्याउने व्यर्वस्था गा.पा िे
गने र यसका िार्ग कृर्षि एम्बुिेन्स खररि गररने छ । जसका िार्ग संर्ीय तथा प्रिेि सरकार सँग
सहयोगका िार्ग पहि गररने छ ।
८. कृर्षि उत्पािनमा र्वृर्द्ध गनघ व्यर्वसार्यक रुपमा तरकारी खेर्त, मासु, माछा, र्िर्ुि, िुग्ध व्यर्वसाय
गनेिाई कायघक्रम पेि गरेको तथा अनुगमन र मुल्याकनको आधारमा २५ िेखख ५० प्रर्तित सम्म
अनुिानको व्यर्वस्था गररने छ । जसका िार्ग रु २० िाख रकम र्र्वर्नयोश्चजत गरेको छ ।
९. पुर्वीचौकीका सर्वै र्वडािाई उत्पािन हुने खाद्यर्वस्तु तथा तरकारीको अर्वस्था हेरी Pocket Zone को
रुपमा र्नधाघरण गने र्नती अर्विम्बन गने ।
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१०. कृर्षि क्षेत्रमा उत्पािन र्वृर्द्ध गनघ कृर्षि सम्बन्धी लिक्षा, तालिम प्राप्त JTA agriculture and JTA
Veterinary िाई र्नश्चित अर्वर्धका िार्ग स्वयसेर्वकका रुपमा पररचािन गरर कृर्षि उत्पािनमा र्वृर्द्ध
गने र्नर्त अर्विम्बन गररने छ ।
११. कृर्षि सँग सम्बम्भन्धत उद्योग, व्यर्वसाय सञ्चािन गनघ साना उद्योगी, व्यर्वसायीहरुिाई व्यर्वसाय
प्रर्विघ नका िार्ग कृर्षि कोष स्थापना गररने छ भने सो अनुरुपको व्यर्वसाय सञ्चािन गनघ चाहने
कृषकिाई कुि िगानीको ५० प्रर्तित कृर्षि कोषबाट ऋण उपिब्ध गराइने छ । (कृर्षि सँग सम्बम्भन्धत
उद्योग भन्नािे भटमासको तेि उत्पािन गने उद्योग, स्वयार्बन, आिु र्चप्स, अचार, लसस्नोको पाउडर,
अिुर्वा, र्वेसार, िसुन र धर्नयाको मसिा, अगाघर्नक िाि, चामि, र्पठो, बासमर्त तथा गुजो आदि
उत्पािन गने उद्योग )
१२. व्यार्वसार्यक रुपमा बाख्रापािन, कुखुरापािन तथा कृर्षि उत्पािन बाट र्वार्षि क ५ िाख भन्दा मार्थ
आम्दानी गने कृषकहरुिाई उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने तथा कृर्षि सँग
सम्बम्भन्धत अन्य र्नकायहरुमा अनुिान कायघक्रमका िार्ग लसर्ाररस गने कायघक्रम गररने छ ।
१३. कृर्षि का भौर्तक संरचना र्नमाघण गिाघ कृषक समुह र्वा व्यर्ििाई कबुलियतीनामा लिएर मात्र योजना
र्नमाघणका िार्ग स्वीकृती दिने र्नती अर्विम्बन गने ।
१४. पुर्वीचौकी गाउपालिकाको श्रोतका रुपमा रहेका गण्डीगाड, र्ुिौटीगाड, छोिेगाड तथा र्चन्नीगाडमा
उपिब्ध र्वािुर्वा, र्गट्टी, िु ङ्गा उत्खनन गरी आयस्रोतमा र्वृर्द्ध गने र्नतीिाई अर्विम्बन गने ।
१५. गाउपालिका स्तरमा सञ्चालित सर्वै पसि तथा होटि व्यर्वसायहरुिाई अर्नर्वायघ रुपमा गाउपालिकामा
िताघ गनघ र्नती अर्विम्बन गने र सर्वैबाट व्यर्वसाय करिाई प्रर्विघ न गररने छ।
१६. गाउपालिका स्तरमा भएका िक्ष जनिर्िहरु (लसकमी, डकमी आदि) को पदहचान गरी उनीहरुिाई
र्वगीकरणका आधारमा प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने र्नती अर्विम्बन गने ।
१७. गाउपालिका स्तरमा भएका कच्चा पिाथघका रुपमा रहेका बास, र्नगािो, मुथो आदिबाट बन्ने डोका,
डािा, र्र्नो तथा आधुर्नक मुडा, रयागको व्यर्वसाय गरी र्वार्षि क ५० हजार सम्मको आम्दानी गने
व्यर्वसायहरुिाई प्रिंसा पत्र सदहत रु ५ हजार, १ िाख सम्मको आम्दानी गने व्यर्वसायहरुिाई प्रिंसा
पत्र सदहत रु १० हजार, १ िाख भन्दा मार्थ सम्मको आम्दानी गने व्यर्वसायहरुिाई प्रिंसा पत्र सदहत
रु १५ हजार सम्मको पुरस्कार दिने र्नती अर्विम्बन गने । जसका िार्ग रु २ िाख १० हजार रकम
र्र्वर्नयोजन गरेको छ ।
१८. House wiring, Plumbing, Mobile repairing, लसकमी, डकमी तथा अन्य व्यर्वसाय गरर आय
आजघन गने तथा स्वरोजगार बनेका र्वा भएका व्यर्िहरुिाई श्रम नै सौन्दयघ हो भन्ने कुरािाई आत्मसाथ
गिै पुरस्कार तथा प्रिंसा पत्रबाट सम्मान गररने र्नती अर्विम्बन गने ।
१९. सीपमुिक तालिम लिई स्वरोजगार बन्न चाहाने युर्वाहरुका िार्ग र्र्वर्भन्न खािका तालिमको आयोजना
गने र तालिम आयोजनाका िार्ग र्रेिु तथा साना उद्योग र अन्य संर् संस्थाहरुसँग साझेिारी गने यदि
त्यस्ता सीपमुिक तालिम लिएका व्यर्िहरुिे सीप प्रयोग गरी स्वरोजगार भएको निेखखएमा गा.पा
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बाट प्रिान गने सेर्वा सुर्र्वधाबाट बस्थञ्चत गराइने र्नती अर्विम्बन गने । जसका िार्ग रु ५ िाख रकम
र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
२०. यस गाउपालिकामा उत्पादिन र्र्वर्भन्न खाद्य तथा तरकारी व्यर्वस्थापन गनघका िार्ग लित भण्डारको
व्यर्वस्थापन गनघ संर्ीय सरकार तथा प्रिेि सरकारको संयुि साझेिारीमा सञ्चािन गररने नीर्त
अर्विम्बन गररने छ ।
२१. सानो िागत भएका तर काम गरी स्वरोजगार बन्न चाहने कृषकहरुका िार्ग अध्यक्ष कृर्षि कजाघ कायघक्रम
सञ्चािन गररने छ ।
२२. कालिचपािन व्यर्वसाय सञ्चािन गने कृषकहरुिाई अनुिान कायघक्रमका िार्ग संर् तथा प्रिेि
सरकारसँग पहि गरी लसर्ाररस गररने र्नर्त र्नमाघण गररने छ ।
२३. सबै आयोजनािाई कृर्षि सँग जोदडएर िैजान र्नती बनाइने छ ।
२४. स्थानीय उत्पािनिाई बजारीकरण गनघका िार्ग प्रत्येक र्वडामा मदहनाको एक पटक हाटबजारको
आयोजना गररने र्नती अर्विम्बन गररने छ ।
२५. र्र्वर्भन्न कृर्षि उत्पािनका िार्ग गाउपालिका स्तरमा र्र्वउ नसघरीको स्थापना गने र्नर्त बनाइने छ ।
२६. सामुदहक खेती तथा सहकारी खेतीको माध्यमबाट कृर्षि उत्पािनमा र्वृर्द्ध ल्याउने र्नती लिइने छ ।
२७. प्रत्येक र्वडामा संकिन केन्द्रहरु स्थापना गने र प्रत्येक संकिन केन्द्रमा २ जनाका िर संकिन कताघ
भनाघ गने र भनाघ भएका संकिन कताघिाई संकिन सामाग्रीको मुनार्ाबाट पाररश्रर्मकको व्यर्वस्थापन
गररने र्नती अर्विम्बन गररने छ ।
२८. प्रत्येक र्वडामा व्यार्वसार्यक कृर्षि का िार्ग कृषक पाठिािा सञ्चािन गररने र्नती अर्विम्बन गररने छ
। यसका िार्ग रु २ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
२९. पुर्वीचौकी गाउपालिकािाई मासुमा आत्मर्नभघर बनाउने र्नती अर्विम्बन गररने छ।
३०. गाउपालिका स्तरमा भएका सामुिार्यक तथा कबुलियती र्वनिाई आय आजघनका िार्ग जडीबुटी खेती
गनघ प्रेररत गने र प्रस्तार्व पेि गरे अनुसार आर्वश्यक प्रार्र्वर्धक ज्ञान, र्र्वउ, मि तथा लसचाइको
व्यर्वस्थापनका िार्ग अनुिान दिने र्नती अर्विम्बन गररने छ ।
३१. आयआजघन कमजोर भएका िलित, एकि मदहिा तथा दिर्घरोगीहरुको गाउपालिकािे र्निुल्क स्वास्थ्य
र्र्वमा गररदिने व्यर्वस्थाको र्नती अर्विम्बन गररने छ ।
३२. भारत तथा तेस्रो मुिकबाट आएका, रोजगारी गुमाएका युर्वाहरुको सीप पदहचान गरी सीप अनुसारको
काममा सहभागी गराउने र सीप नभएका व्यर्िहरुिाई सीपमुिुक तालिमको आयोजना गररने छ ।
साथै उद्यमिीिता र्र्वकास गराउन र्र्वउँ पुजी उपिब्ध गराउने गरी आर्वश्यक व्यर्वस्था गररने छ ।
३३. खािी बोति, लससी, र्िामका टु क्राहरु, र्र्वग्रेका सोिार प्यानि, ब्याट्री, खेर गएका कपडा जस्ता
र्चजहरुको यदह आ.र्वमा खररि ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को र्नयम अनुसार टेण्डर
प्रद्बक्रयाबाट बोिपत्र आहान्वन गरी ठे क्का प्रद्बक्रया सञ्चािनमा ल्याउने र्नर्त अर्विम्बन गररने छ ।
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३४. सडकको िाया बाया, सामुिार्यक र कबुलियती र्वनबाट िु ङ्गा, र्वािुर्वा, र्गट्टी उत्खनन गरी व्यर्िगत
प्रयोजनका िार्ग प्रयोग गने कायघ भईरहेको कुरा सर्वघर्र्वितै छ, अर्वका दिनमा यस्ता कायघहरु गनेिाई
प्रचलित कानुन बमोश्चजम कारर्वाही गररने र्नती बनाइने छ ।
३५. गाउपालिकाको आय स्रोत र्वृर्द्ध गनघ यदि कुनै व्यर्ि र्वा संस्थािाई र्नमाघणका काम गने अर्वस्था लसजघना
भएमा, आर्वश्यक पने र्नमाघण सामग्रीहरु कुन स्थानबाट उत्खनन गररने हो सो स्थान खुिाई गा.पामा
आर्वश्यक कागजात सदहत र्नर्वेिन पेि गने र सो र्नर्वेिन उपर आर्वश्यक छानर्र्वन पिात गा.पािे सोको
अध्ययन गरी र्वडा कायाघियको लसर्ाररस अनुसार उपयुि भएमा २१ दिन र्भत्र अनुमर्त प्रिान गने र
उि कायघ अथर्वा सुर्र्वधा प्राप्त गरे बार्त लिइने रोयल्टीमा सम्बम्भन्धत व्यर्ि तथा उपभोिािाई ३०
प्रर्तित तथा गा.पािाई ७० प्रर्तित बराबरको रकम राजश्वमा िाखखिा गनुघ पने र्नती अर्विम्बन गररने
छ।
३६. नेपाि सरकारको नीती अनुसार आर्वास कायघक्रममा र्ुसको छाना हटाई जस्तापाता प्रिान गने
कायघक्रमका िार्ग संर्ीय सरकार सँग २०० र्रधुरीका िार्ग जस्तापाता माग गररने छ ।
३७. नेपाि सरकारबाट प्राप्त गरीर्वी र्नर्वारणका िार्ग प्राप्त अनुिान रकम हािसम्म र्नयर्मत रुपमा सञ्चािन
हुन नसकेको हुिा सो रकमिाई एकीकृत गरी रोजगारी लसजघनाका माध्यमबाट कोषको पररचािन गने
नीती अर्विम्बन गररने छ ।
३८. गाउपालिकाको धार्मि क, पयघटद्बकय, पुर्वाघधार, जिस्रोत आदिको DPR तयार गरी कायघक्रम िागु गररने
छ।
३९. गाउपालिकाको १ करोड २० िाख बराबरको Matching Fund स्थापना गररने छ ।
४०. गाउँ क्षेत्रमा गुणस्तरीय उत्पािन सामग्रीहरू र कृर्षको यान्त्रिकीकरणका िार्ग कृषकमैत्री औजार, उन्नत
प्रर्र्वर्ध एर्वं सुिभ कृर्ष कजाघको िार्ग र्र्वत्तीय संस्था संग पहि गररने छ ।
४१. लसिं चाईको व्यर्वस्थापनका िार्ग प्लार्ष्टक पोखरी, आकासे पानी संकिनको िार्ग ररचाजघ पोखरीको
र्र्वस्तार गररनेछ । यसका िार्ग संर् संस्था र नेपाि सरकार संग पहि गररने छ । यसका िार्ग रु ७
िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
४२. कृर्ष पेसािाई मयाघदित बनाउन हरेक र्वषघ गाउँ स्तरमा उत्कृष्ट अध्यक्ष कृषक पुरस्कारबाट ७ जना
कृषकिाई सम्मान गररने छ । उि पुरस्कार गाउँ पालिका स्थापना दिर्वसका र्वा गाउसभा दिन र्र्वतरण
गररने छ । यसका िार्ग रु ७० हजार रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
४३. गुणस्तरीय पिुआहाराको उपिब्धता बिाउन चरन र्र्वकास, डािेर्ाँस, भुईर्ाँस उत्पािन, र्बउ र्वृर्द्ध,
िाना, औषधी र र्ाँस सन्त्रम्मश्रण, र्मनरि लक आदि उत्पािन र प्रयोगका साथै कृर्ष जन्य पिाथघहरूको
सिुपयोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ । एक र्वडा एक र्ाँसर्व
े ािी स्रोत केन्द्र स्थापनािाई अर्नर्वायघ गररनेछ
। यसका िार्ग र्वन, संरक्षण भू तथा कृर्ष र्र्वकास कायाघियहरूसँगको समन्वयमा सामुिार्यक र्वन,
कबुलियती र्वन तथा कृर्ष र्ामघहरूमा र्ाँसेबािी प्रर्वद्र्धनका िार्ग पहि गररनेछ।
४४. कृर्ष क्षेत्रमा कृषकिाई मि, र्बउ, प्रर्र्वर्ध र्र्वतरण गने, अर्विोकन भ्रमण तालिम, कृर्ष अनुिानको
व्यर्वस्था आिी कायघक्रम गररने छ । यसका िार्ग रु ५ िाख र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
४५. कृर्षमा र्बषािी युि उत्पािनिाई र्नरुत्सादहत गिै organic व्यार्वसार्यक कृर्ष प्रबद्धमा जोड दिइनेछ
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४६. कृर्ष संकिन केन्द्र र्नमाघण गरर उत्पादित कृर्ष सामग्री कृर्ष संकिन केन्द्रमा ल्याइ हाटबजारको
माध्यामबाट कृर्ष सेर्वा अगाडी बिाइने छ ।
४७. पूर्वीचौकी गाउँ पालिकाका मठ, मन्दन्दर, किा, संस्कृर्त, परम्परा, ऐर्तहालसकता बोकेका सम्पिाको सुची
र्भत्र रहेका ठाउँ को पदहचान गरर संरक्षण र सम्बद्धघ न गरर र्बकासको नीर्त ल्याई पयघटकीय गिव्यको
रुपमा पयघटकीय र्र्वकास गररनेछ । पूर्वीचौकी गाउँ पािीकाको र्वडा नं. २ बगिेकमा होमस्टे संचािन
भइरहेको छ । यसका िार्ग रु ५ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
४८. र्रेिु उद्योग, िर्ुउद्योग जस्तैः कपडा बुन्ने, मसिा जन्य उद्योग, पाउरोटी उद्योग, स्थानीय स्रोतमा आधारीत
अल्लो, िोिा, नेपािी कागज बनाउन प्रयोग गररने र्वणु, बास, र्नगािा बाट िराज, रयाक ह्याट क्याप,
आदि बनाउन उद्योग स्थापना गनघ गाउँ पालिकािे अनुिानका कायघक्रम संचािन गने छ । यसका िार्ग
र्र्वर्भन्न संर्संस्था हरुको सहयोगमा अगाडी बिाइने छ ।
प्रधानमिी रोजगार कायघक्रम तर्घ :
४९. प्रधानमिी रोजगार कायघक्रम अिरगत कामका िार्ग पाररश्रर्मकमा आधाररत सामुिार्यक
आयोजनामा र्वेरोजगार व्यर्वस्थापन सुचना प्रणािी EMIS मा सुचीकृत भएका ४२२ जना व्यर्िहरुिाई
१०० दिनको रोजगारी प्रिान गररने छ ।
५०. ३९७३ जना िगायत अन्य र्वेरोजगार व्यर्िहरुिाई EMIS मा सुचीकृत गनुघ पने जसका िार्ग सातै र्वटा
र्वडामा रहेका र्वडा सर्चर्व अथर्वा स्वयसेर्वकिाई र्वेरोजगार र्ारामको बारेमा तालिमको आयोजना गनुघ
पने छ । जसका िार्ग रु ५ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
५१. संर् तथा प्रिेििे ल्याएको रोजगारमुिुक कायघमा अपनत्व कायम गिै रोजगारीका क्षेत्र र्र्वस्तार गररने
छ।
५२. आिररक रोजगारी लसजघना गनघ सरोकारर्वािा र्नकाय र र्नजी सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र सँग
समन्वय र सहकायघमा जोड दिइनेछ ।
५३. रोजगार सेर्वा केन्द्र सञ्चािन तथा व्यर्वस्थापनमा थप प्रभार्वकारी बनाइनेछ ।
५४. पालिका स्तररय र्र्वकास र्नमाघणका योजनाहरुमा रोजगार सेर्वा केन्द्रमा सुचीकृत र्वेरोजगारहरुिाई
कम्तीमा पर्न ५० प्रर्तित आयोजनामा पररचािन गने सम्बन्धमा आर्वश्यक व्यर्वस्था अर्नर्वायघ गररनेछ
५५. आफ्नो माटो र्चनौ, आफ्नै गाउँ बनाऔ स्वािम्बन अर्भयान सञ्चािन गरी युर्वाहरुिाई रोजगारीका
अर्वसर पदहचान गनघ सहजीकरण गररनेछ ।
५६. युर्वा रोजगारीका िार्ग रुपािरण पहि आयोजना तथा कामका िार्ग पाररश्रर्मकमा आधाररत
सामुिार्यक आयोजना सञ्चािनिाई थप िसि रुपमा कायाघन्वयन गररनेछ ।
सामाश्चजक र्र्वकास तर्घ :
१.

पुर्वीचौकी गाउपालिकाको लिक्षा नीतीिाई र्वलियो बनाउन योग्य र िक्ष, स्नातक र स्नात्तोकोत्तर गरेको
जनिर्ििाई पररचािन गने र्नर्त लिइने छ । यसका िार्ग रु २ िाख र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
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२.

र्र्वद्याियका र्र्वद्याथीिाई Dropout बाट रोक्ने र स्कुि ित प्रर्तित भनाघ हुने र्नर्त अर्विम्बन गने र
१८ र्वषघ भन्दा मुनीका र्वािर्वालिकाहरुिाई भारत पठाउने अर्भभार्वकहरुको गाउपालिकाबाट पाउने सेर्वा
सुर्र्वधा रोक्ने नीती लिइने छ ।

३.

लसकाईको उपिब्धी प्रत्येक र्वषघ र्वृर्द्ध गनघ र्र्वद्याियिाई र्र्वषेि पुरस्कारको व्यर्वस्था गने नीती लिइने छ
। यसका िार्ग रु १ िाख र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।

४.

हाि कोरोना भाइरस कोर्भड १९ का कारणिे बहुसंख्यक मार्नसको रोजगार गुम्ने खतरा िेखखएको छ
त्यसकारण उपभोिा मार्घत हुने र्नमाघण आयोजनामा ५० हजारको हकमा ५ हजार, १ िाखको हकमा
१० हजार, २ िाखको हकमा १२ हजार, ३ िाखको हकमा १५ हजार, ४ िाखको हकमा २० हजार, ५
िाखको हकमा २५ हजार, ६ िाखको हकमा ३० हजार, ७ िाख िेखख १५ िाख सम्मको हकमा ४०
हजार, १६ िाख िेखख ३० िाख सम्मको हकमा ५० हजार, ३१ िाख िेखख ५० िाख सम्मको हकमा ६५
हजार, ५० िाख िेखख १ करोड सम्मको हकमा ८० हजार सम्म उपभोिा सर्मतीको खचघ र्नधाघरण गने
तथा बाँकी हुन आउने रकम बराबरको काम सम्पुणघ समुिायका व्यर्िहरुिे बराबार दिन काम गरी बराबर
पैसा भुत्तानी गने नीती अर्विम्बन गररने छ ।

५.

यस गाउपालिका अिरगत भएका ६० र्वषघ भन्दा मार्थका दिर्घरोगीिाई र्निुल्क औषधी तथा र्बमा गने
र्नर्त अर्विम्बन गररने छ । यसका िार्ग रु ५ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।

६.

पुर्वीचौकी र्वृहत खानेपानी आयोजना अिरगत सुडीभकार, जाजरकोट खानेपानी योजना अिरगत
गापाको नारा एक र्र एकधारा, पानी नै जमीनको साहारा अनुसार संर्ीय सरकारबाट योजनाको
िागत, दडजाइन इष्मेट भएकोिे यथालसघ्र खानेपानी र्नमाघण गनघका िार्ग संर्ीय सरकार सँग पहि
गररने छ ।आ.र्व २०७७।०७८ अनुसार संर्ीय सरकारबाट गा.पािाई प्राप्त हुने रकम अनुसार चौखुट्टे
खानेपानी ६० िाख, िाजेन्द्रश्वर खानेपानीमा ५० िाख तथा सरस्वती मार्र्व छात्रार्वास ७९ िाखिाई
प्रभार्वकारी रुपमा र्नमाघण गनघ आर्वश्यक पहि गररने छ ।

७. युर्वाहरुको िारीररक, मानलसक तथा भौर्तक र्र्वकास िार्ग र्र्वर्भन्न खेिकुि आयोजना गररने छ । जस
अिरगत अध्यक्ष कप, राष्ट्रपर्त रर्नङ्ग लसल्ड तथा र्वडा अध्यक्षकप आदि । यसका िार्ग रु १२ िाख
र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
८.

पुर्वीचौकी गापा अिरगतको सामुिार्यक सेर्वा प्रिान गने स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा सानागाउ स्वास्थ्य
चौकीिाई तोकी सेर्वा प्रिान गने नीर्त अर्विम्बन गररने छ ।

९.

पुर्वीचौकी गापा अिरगत सानागाउ स्वास्थ्य चौकीिाई र्र्वषेिज्ञ सदहतको स्वास्थ्य सेर्वा प्रिान गनघका
िार्ग १ जना MBBS डाक्टरको व्यर्वस्था गररने छ । डाक्टरको व्यर्वस्था तथा स्वास्थ्य उपकरण खररिका
िार्ग रु ३० िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।

१०. Corona Virus Covid-19 बाट प्रभार्र्वत भएका र्वेरोजगारी व्यर्िहरु, र्र्वर्भन्न द्बकलसमका दहसा
पीदडत व्यर्िहरु, मानलसक समस्या भएका व्यर्िहरुिाई मनोरन्जन तथा मनो परापिघ प्रिान गनघका
िार्ग योग तथा मनो मरापिघ कताघ भनाघ गने र्नर्त अर्विम्बन गररने छ ।
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११. छु र्वाछु त मुि गाउपालिका र्ोषणा गने र्नती अर्विम्बन गररने छ । यसका िार्ग रु १ िाख ५० हजार
रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
१२. छाउपडी प्रथाको अन्त्य गरी समतामुिुक समाज र्नमाघण गने र्नती अर्विम्बन गररने छ ।
१३. र्वषघको १२ दिन अथाघत १ मदहनाको १ पटक आर््नो समुिायमा सञ्चािन भएका सामुिार्यक
आयोजनाहरुमा तथा अन्य कायघमा अर्नर्वायघ श्रमिान प्रिान गने र्नर्त बनाइने छ ।
१४. पुर्वीचौकी गाउपालिका अन्गरगत क्यान्सर पीदडत व्यर्िहरुिाई उपचार तथा राहत र्र्वतरणका िार्ग
गापा क्यान्सर कोष स्थापना गररने र्नती बनाइने छ ।
१५. मदहिा स्वास्थ्य स्वयसेर्र्वकाको मनोबि बिाउनका िार्ग उपाध्यक्ष सँग मदहिा स्वास्थ्य स्वयसेर्र्वका
कायघक्रम सञ्चािन गरी प्रोत्साहन स्वरुप र्वार्षि क एकमुष्ट ३ हजारका िरिे प्रिान गने नीती अर्विम्बन
गररने छ । यसका िार्ग रु ३ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
१६. सबै समुिायिे-एकअकाघका धार्मि क र सांस्कृर्तक सम्पिाहरूप्रर्त सम्मान ििाघउने र आफ्नो धार्मि क,
सांस्कृर्तक सम्पिाको आर्ैँ संरक्षण र प्रर्विघ न गराउने व्यर्वस्था गररनेछ ।
१७. बािमैत्री स्थानीय िासन रणनीर्त २०६८ िे बािमैत्री स्थानीय िासनका िार्ग तोकेको ३९ र्वटा
सूचकहरुिाई न्यूनतम सूचक मार्न सो सूचकहरु पूरा गनघका िार्ग आर्वश्यक पहि गररने छ । यसका
िार्ग रु ३ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ।
१८. चार र्वषघ उमेर समूहका सबै बािबालिकािाई प्रारम्भिक बािलिक्षाको अर्वसर प्रिान गनघ र्र्वद्यािय
संरचनार्भत्रै प्रारम्भिक बािलिक्षा सञ्चािन गने नीर्त लिईनेछ।
१९. गाउँ क्षेत्र र्भत्र संचािन हुने कायघ तथा कृयाकिापहरुमा बािश्रर्मकको प्रयोग र पररचािनिाई र्नषेध
गररने नीर्त िाई र्नरिरता दिईने छ । गाउँ पालिका र्भत्र रहेका र्वडाहरुिाई बािश्रम मुि र्ोषणा गने
अर्भयानिाई र्तव्रता दिईने छ ।
२०. गाउँ िाई मदहिा दहसामुि गाउँ पालिका बनाउनको िार्ग आर्वश्यक पहि किमीको िुरुर्वात गररने छ
।
२१. बािर्र्वर्वाह तथा बहुर्र्वर्वाहिाई पूणघ रुपमा अन्त्य गररनेछ ।
२२. मदहिा सिर्िकरण र आयआजघन कायघक्रमहरुिाई अगाडी बडाईनेछ । यसका िार्ग रु १७ िाख रकम
र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
२३. गाउँ मा स्वास्थ्य केन्द्रको व्यर्वस्थापन, स्वास्थ्य चौकीहरुको संचािन, क्षमता र्र्वकास तथा मदहिा
स्वास्थ्य स्वयं सेर्र्वकाहरुको क्षमता र्र्वकास गररने छ ।
२४. लिक्षक िरबन्दी र्मिान कायघिाई प्रभार्वकारी रूपमा अर्र् बिाई र्र्वद्याियहरूमा लिक्षकहरूको
समतामूिक र्र्वतरण सुर्नश्चित गररनेछ ।
२५. प्रत्येक र्र्वद्याियमा छात्र र छात्राको िार्ग अिग िौचाियको व्यर्वस्था गररनेछ ।
२६. र्र्वद्यािय लिक्षाको गुणस्तर अर्भर्वृर्द्ध तथा र्र्वद्याथीको लसकाइ सुर्नश्चितताका िार्ग मातृभाषा, रार्ष्ट्रय
भाषा र अिराघर्ष्ट्रय भाषािाई लिक्षण लसकाइको माध्यमका रूपमा अपनाई लिक्षामा बहुभार्षक नीर्त
अर्विम्बन गररनेछ ।
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२७. र्र्वद्याथीको लसकाइ अर्भर्वृर्द्धका िार्ग र्नरिर मूल्याङ्कन मार्घत जेहेन्दार तथा असाहाय र्र्वद्याथीिाई
छात्रर्वृर्त प्रिान गररने र्नती अर्विम्बन गररने छ । यसका िार्ग रु २ िाख ५० हजार रकम र्र्वर्नयोजन
गररएको छ ।
२८. गाउँ क्षेत्रका युर्वा र्वगघमा िागू पिाथघ िुव्र्यसन प्रर्त सजगता तथा रोकथाम तथा र्नयिणको िार्ग
जनचेतना मूिक र्बिेष कायघक्रमहरु संचिान गररने छ । यसका िार्ग रु १ िाख ५० हजार रकम
र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
२९. िैदङ्गक अल्पसंख्यकहरुिाई आत्म सम्मानपूर्वघक जीर्वन यापन गने कायघक्रमहरु संचािन गररनेछ ।
३०. गाउँ पालिका र्भत्रका सामुिार्यक र्र्वद्याियहरुमा िैलक्षक गुणस्तर कायम गिै र्र्वद्याियका िार्ग
सुरलक्षत भर्वन, िैलक्षक सामग्री, प्रयोगिािा, खानेपानी, छात्रछात्राका िार्ग छु ट्टाछु ट्टै िौचािय,
खेिकुिको व्यर्वस्था, सरसर्ाइ आदिको प्रबन्ध गररनेछ ।
३१. नर्वजात लििु मृत्युिर, बाि मृत्युिर र मातृ मृत्युिर र्टाउनको िार्ग स्वास्थ्य, सुरलक्षत मातृत्व, बाि
तथा लििु स्वास्थ्य सेर्वाहरू सञ्चािन गररनेछ ।
३२. किाकार, खेिाडी, स्रष्टा, संस्कृर्तकमी, र्मदडयाकमी र सबै क्षेत्रका अगुर्वा र समाजसेर्वीहरुिाई
सम्मानका साथ सामाश्चजक अर्भयानमा उत्प्रेररत गररनेछ । रार्ष्ट्रय तथा अिरार्ष्ट्रय रुपमा पूर्वीचौकी
गाउँ पालिकािाई र्चनाउन उर्चत नीर्त लिईनेछ । यसका िार्ग रु ७ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको
छ।
३३. जेष्ठ नागररक, एकि र र्र्वधर्वा मदहिा, अिि अपाङ्ग र बािर्वालिकािाई नेपाि सरकारर्वाट प्रिान
गररिै आएको सुरक्षा भत्ता समयमै सुिभ तररकार्वाट उपिब्ध गराउने व्यर्वस्था र्मिाइनेछ ।
३४. जेष्ठ नागररकहरुको ज्ञान अनुभर्विाई उपयोग गररने कायघक्रमहरु संचािन गररनेछ लिक्षा सम्बम्भन्ध रहेको
रार्ष्ट्रय तथा अिराघर्ष्ट्रय मूल्य मान्यता िाई आत्मसबि गररनेछ ।
३५. आधारभूत लिक्षािाई अर्नर्वायघ एबम् र्न:िुल्क बनाइनेछ ।
३६. अपांगता भएका र आर्थि क दृर्ष्टिे कमजोर प्रत्येक व्यर्ििाई माध्यार्मक तह सम्मको लिक्षा र्न: िुल्क
दिईनेछ ।
३७. बातार्वरण मैत्री , बािमैत्री एर्वम् अपांगमैत्री भौर्तक संचरना र्नमाघणमा र्बिेष जोड दिईनेछ।
३८. स्वास्थ्य सेर्वािाई प्रभार्वकारी बनाउने र्नती लिइने छ । यसका िार्ग रु ३० िाख रकम र्र्वर्नयोजन
गररएको छ ।
३९. सामुिार्यक र्बद्याियमा पर्न अंग्रेजी माध्यमबाट लिक्षण, लसकाई द्बक्रयाकिाप संचािन गने बातार्वरण
सृजना गररने छ । यसका िार्ग रु ३ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।

४०. लिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसर्ाई, संकृर्त प्रबद्धघ न, िैदङ्गक समानता तथा सामाश्चजक
समार्वेिीकरण (मदहिा, बािबालिका, जेष्ठ, नागररक, अपाङ्गता भएका व्यर्ि, िलित, आदिबासी
जनजार्त) जस्ता क्षेत्र समाबेि गररनेछ ।
४१. अर्म्रसो, रटम्मुर तथा अन्य जदडबुटी खेती गने र्नर्त अर्विम्बन गररने छ । यसका िार्ग रु ५ िाख रकम
र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
४२. िलितहरुको आर्थि क तथा सामाश्चजक र्र्वकास गने र्नती अर्विम्बन गररने छ । यसका िार्ग रु १३ िाख
५० हजार रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
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४३. न्यार्यक क्षेत्रिाई स्वच्छ र सर्वैिाई न्याय पुग्ने र्नर्त अर्विम्बन गररने छ । यसका िार्ग रु १० िाख
रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
४४. सबै र्वडाका जनता माज आयुर्वेि सेर्वा पुगाउने र्नर्त लिइने छ । यसका िार्ग रु १० िाख रकम
र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
४५. सबै र्वडाका द्बकसान माज पिुसेर्वा पुगाउने र्नर्त लिइने छ । यसका िार्ग रु १२ िाख रकम र्र्वर्नयोजन
गररएको छ ।
४६. HIV/AIDS बाट संक्रर्मत भएका व्यर्िहरुको आयआजघनका द्बक्रयाकिाप संचािन गने नीर्त लिइने
छ । यसका िार्ग रु ३ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
४७. गाउपालिका स्तरका जेहेन्दार तथा गरीब र्र्वद्याथीहरुिाई छात्रर्वृद्बि प्रिान गनघ अक्षयकोषको स्थापना
गररने छ । यसका िार्ग रु १० िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
पुर्वाघधार र्र्वकास तर्घ :
४८. पुर्वीचौकी गाउपालिका अिरगतका सम्पुणघ र्नमाघण गने सडकमा गाउपालिकाको मलसनिाई पदहिो
प्राथर्मतामा राखी प्रयोग गने र्नती अर्विम्बन गररने छ ।
४९. जनताको सुरक्षािाई ध्यानमा राखी बगिेक र पोखरीमा अस्थाई प्रहरी पोष्ट स्थापना गने र्नती
अर्विम्बन गररने छ । यसका िार्ग संर् तथा प्रिेिमा पहि गररने छ ।
५०. स्वास्थ्यिाई ध्यानमा राखी पुर्वीचौकी गाउपालिका र्वडा नं ७ मा िि र्नकासका िार्ग आर्वश्यक पहि
गररने र्नती अर्विम्बन गररने छ ।
५१. उज्यािो पुर्वीचौकी बनाउने कायघक्रमिाई र्नरिरता दिई २०७९ साि सम्ममा सबै र्वडाका सम्पुणघ
र्रधुरीमा बत्ती बालि सक्ने र्नती बनाइने छ । यसका िार्ग रु १५ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
५२. यस गाउपालिकामा रहेका सम्पूणघ ग्रामीण सडकिाई सिार्वार चल्ने बनाउनका िार्ग िाई संर् तथा
प्रिेि सरकारसँग समन्वय गरी स्तरोिरी गने नीर्त लिइने छ।
५३. सानागाउ, लसमिडाडा, गाँजरी, पोखरी, बगडा, गजडा, िुिर्वस्ता, सुक्लिमाटी, चौखुट्टे काडामाण्डौ हुिै
र्चन्नेकोट सडक र्नमाघण तथा स्तरोिरी गनघ संर्ीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकायघ गने र गाउपालिका
बाट Details Project Report तयार गररने र्नती अर्विम्बन गररने छ ।
५४. साझर्ाट, गैरागाउ, र्र्वष्ठगाउ, कुडासैन, खझग्राना सडक र्नमाघण गनघ गाउपालिका, प्रिेि तथा संर्ीय
सरकार संयुि रुपमा सहकारी गरी र्नमाघण गररने र्नती बनाइने छ । यसका गाउपालिकाको तर्घबाट रु
१४ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
५५. जौमिा गजडा बगडा पोखरी सडक, लसमिडाडा बासकोट सडक, र्चनेकोट काडमाण्डौ सडक, र्चिखकघ
र्र्वकेर्वन गाँजरी सडक र्नमाघण तथा स्तरोिरी गररने र्नती बनाइने छ । यसका गाउपालिकाको तर्घबाट
रु २८ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
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५६. िान्त्रिनगर बगिेक सडक स्तरोिरी गने यसका िार्ग संर् र प्रिेि सरकारसँग समन्वय गररने र्नर्त
लिइने छ ।
५७. गाउपालिका स्तरमा खेिमैिान र्नमाघणका िार्ग संर्ीय सरकार तथा प्रिेि सरकार सग माग गरी
यथालसघ्र काम अगाडी बिाइने र्नती अर्विम्बन गररने छ । यसका िार्ग रु २ िाख रकम र्र्वर्नयोजन
गररएको छ ।
५८. पुर्वीचौकी गाउपालिकामा भुर्म बैकको स्थापना गररने र्नती बनाइने छ ।
५९.

गाउँ पालिकाका क्षेत्रमा सञ्चािन गररने पुर्वाघधार र्वा सामाश्चजक र्र्वकाससँग सम्बम्भन्धत कुनै पर्न
कायघक्रम र्वा पररयेजना तजुघमा, कायाघन्वयन अनुगमन सञ्चािन व्यर्वस्थापन चरणहरुमा सामाश्चजक तथा
र्वातार्वरणीय सिुिन¸ प्रकोप व्यर्वस्थापन पक्ष समेतिाइ ध्यानमा राखख आयोजनाहरुको र्नमाघण गने
र्नती अर्विम्वन गररनेछ।

६०.

गाउँ पालिकाको समग्र र्र्वकास र्नमाघणमा सार्वघजर्नक र र्नर्त साझेिारीको अर्वधारणा अर्विम्वन गररनेछ

६१.

गाउँ पालिकाद्धारा पूर्वाघधार र्र्वकास गररएका योजनाहरुको दिगो र्र्वकासका िार्ग ममघत सिार र्वा सेर्वा
िुल्क तोकी ममघत कायघिाई अगाडी बिाइनेछ ।

६२. गाउँ पालिका क्षेत्र र्भत्र पयाघप्त खानेपानीको व्यर्वस्थाको िार्ग र्र्वस्तृत पररयोजना प्रर्तर्वेिन तयार गरर
खानेपानीका आयोजनाहरुिाई प्राथर्मकताका साथ अगाडी बिाइनेछ ।
६३. पूर्वीचौकी गाउँ पालिका क्षेत्र र्भत्र रहेका मुख्य सडक चक्रपथको र्र्वस्तृत पररयोजना प्रर्तर्वेिन तयार गरर
सडक र्नमाघणको कायघिाइ र्तब्रताका साथ अर्र् बिाइनेछ ।
६४. पूर्वीचौकी गाउँ पालिकाका ७ र्वडामै र्वडास्तरीय खेिमैिान बनाउने र्नर्त लिइने छ।
६५. यस पुर्वीचौकी गाउपालिकाको मुख्य सडक तथा िाखा सडकहरुको िागत कट्टा गने र्नती अर्विम्बन
गररने छ । यसका िार्ग रु ३ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
र्वन र्वातार्वरण तथा र्र्वपि व्यर्वस्थापन तर्घ :
६६. जोखखममा रहेका गाउपालिकार्वासीहरुको सुरक्षा तथा संरक्षण गनघका िार्ग गा.पा स्तरमा रहेको र्र्वपि
व्यर्वस्थापन कोषिाई र्नरिरता दिइ सो कोष संचािनका िार्ग रु ५० िाख र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
६७. पुर्वीचौकी गाउपालिका अिरगत रहेको सडकिाई हररयािी बनाउने र्नती अर्विम्बन गररने छ । यसका
िार्ग रु ५ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
६८.

सरसर्ाई अिरगत र्वातार्वरण मैत्री र्र्वकास प्रर्विघ न गनघ प्रत्येक र्रमा भाडा माझने च्याङ्ग, र्ोहर र्ाल्ने
डस्वीन (नसडने र्वस्तु र सडने र्वस्तु) अर्नर्वायघ रुपमा प्रयोग गनघ िगाउने र्नती अर्विम्बन गररने छ ।

६९.

स्वच्छ तथा हराभरा पूर्वीचौकी गाउँ पालिका बनाउन सडकको िायाँ बायाँ र्वृक्षारोपण कायघक्रम तथा पाकघ,
उद्यान कायघक्रमिाई र्नरिरता दिइनेछ । जिर्वायु पररर्वतघन र यसको प्रभार्वका कारण पानीको स्रोतमा
आएको कमी र जर्मन मुर्नको पार्नको सतह र्टेको कुरािाई ध्यानमा राख्िै एक र्वडा एक पोखरीको
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कायघक्रमिाइ र्नरिरता दििै भएका पोखरी, ईनार, कुर्वा, धारा, आदिको संरक्षणमा र्र्विेष जोड दिईने
छ।
७०. सार्वघजर्नक स्थिहरुमा र्ोहोरमैिा फ्याक्ने, सूतीजन्य पिाथघको प्रयोग गने, र्भत्तेिेखन गने र मापिण्ड
र्र्वपररतका प्लान्त्रस्टक झोिा र्वा र्वातार्वरणमा प्रर्तकुि असर पाने सामाग्रीको प्रयोगिाई पूणघतः र्नषेध
गररनेछ ।
७१. पूर्वीचौकी गाउँ पालिका क्षेत्रर्भत्र रहेको र्वनक्षेत्रिाई संरक्षण, सम्वद्धघ न र र्वनको दिगो व्यर्वस्थापनको
उपभोग िार्ग समुिायमा आधारीत र्वन व्यर्वस्थापनिाई प्रबद्धघ न गररनेछ ।
सुिासन तथा संस्थागत र्र्वकास तर्घ :
७२. सेर्वा प्रर्वाहको क्षेत्रमा सेर्वािाई सर्वैजिािाई सर्वघसुिभ हुनेगरी सेर्वा प्रर्वाह गने र्नती अर्विम्बन गने ।
७३. अपाङ्गको स्तर र्वृद्बि तथा लसर्र्वर संचािन गररने नीर्त अर्विम्बन गररने छ । यसका िार्ग रु ५ िाख
रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
७४. गाउपालिकाको सम्पुणघ तथ्याङ्क नभएको हुनािे तथ्याङ्क संकिन तथा गाउपालिकाको प्रोर्ाइि
अद्यार्वर्धक तथा व्यर्वस्थापन गररने छ ।
७५. कुनै पर्न आयोजना सञ्चािन गिाघ त्यसको Details Estimate Study गरेर मात्रै िागु गररने र्नती
बनाइने छ ।
७६. यस आ.र्व २०७७।०७८ मा गाउपालिका स्तरबाट र्नमाघण हुने सम्पुणघ र्र्वकास र्नमाघण आयोजनाहरुको
२०७७ साि कार्ति क मसाि सम्म प्रार्र्वर्धक िाखाबाट िागत, दडजाइन इष्टर्मट बनाई सक्ने र्नती
अर्विम्बन गररने छ ।
७७. गाउपालिकामा कायघरथ स्थाई कमघचारीहरुको भर्र्वष्यिाई मध्यनजर गरी अर्वकाि हुने र्वेिा तिबको
१० प्रर्तित र गापाबाट १० प्रर्तित रकम उपिब्ध गराउने उद्देश्यिे अर्वकाि कोष स्थापना गने र्नती
अर्विम्बन गररने छ ।
७८. गाउपालिकाका जनप्रर्तर्ध तथा कायघरथ कमघचारीहरुको िार्ग र्नश्चित आचारसंदहता बनाई िागु गने
नीती अर्विम्बन गररने छ ।
७९. गाउपालिकामा First come first service को आधारमा सेर्वा प्रिान गनघ टोक्कन प्रणािी िागु
गररने छ ।
८०.

नेपािको र्नसान छाँप र गापाको पदहचान झल्कल्कने गरी गाउसभाका सिस्यहरु तथा गापामा कायघरथ
कमघचारीहरुिाई िोगो बनाई प्रिान गररने र्नती बनाइने छ ।

८१.

गाउँ पालिकाबाट उपिब्ध हुने सेर्वाहरु असहाय, अपाङ्ग, बृद्ध-बृद्धा एर्वम् दृर्ष्टर्र्वदहनहरुको िार्ग
प्राथर्मकताका साथ उपिब्ध गराइनेछ ।
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८२.

कमघचारीको कायघ सम्पािन मुल्याङ्कन पद्दर्तिाई प्रभार्वकारी र र्वैज्ञार्नक बनाई सेर्वामुखी एर्वम
जर्वार्िेही बनाइनेछ ।

८३.

पत्रकाररता क्षेत्रको, प्रर्वघद्धन एर्वम् र्र्वकासका िार्ग पत्रकार महासंर् िगाएत संचार सम्बद्धघ न र्नकायसँग
समन्वय गरी संचारमैत्री कायघक्रम सञ्चािन सुचना प्रकालित तथा छपाई गने र्नर्त लिइनेछ । यसका
िार्ग रु ९ िाख रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।

८४.

र्वडा तथा गाउँ पालिकामा कायघरत कमघचारी क्षमता र्र्वकास गनघ सरुर्वा तथा श्चजम्मेर्वारी हेरर्ेरको नीर्त
अर्विम्बन गररनेछ ।

८५. र्वडा कायाघियहरुिाई नागररकको पदहिो र नश्चजकको सरकारको रुपमा र्र्वकास गररनेछ । र्वडा
कायाघियहरुिाई भौर्तक सुर्र्वधा सम्पन्न गररिै िार्गने छ र आर्वश्यक जनिर्ि आपुती गररनेछ । प्रत्येक
र्वडा कायाघियहरुमा नागररक र्वडा पत्र राखखनेछ
८६.

गाउँ पालिकामा आर्वश्यक र उपयुि कानुन, र्नयमार्वलि, कायघर्र्वर्ध तथा र्निेलिकाहरु तयार गरी
गाउँ र्वासीहरुिाई सहज, सरि र प्रभार्वकारी सेर्वा प्रिान गररनेछ ।

८७. गाउँ सभाबाट सम्पन्न हुने हरेक आयोजना तथा कायघक्रमहरुको सार्वघजर्नक परीक्षण सुनुर्वाई, समाश्चजक
पररक्षण जस्ता कायघहरुबाट पारििीता एर्वम् स्थार्नय सुिासन कायम गररनेछ । गुनासो सुन्ने र समाधान
गने पररपाटीको र्र्वकास गररनेछ । यसका िार्ग रु २ िाख ५० हजार रकम र्र्वर्नयोजन गररएको छ ।
८८.

गाउँ पालिकाको समग्र र्र्वकासमा सामुिार्यक संस्थाहरु, गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, र्नजी क्षेत्र,
अिरार्ष्ट्रय र्र्वकास साझेिारीहरुसँग साझेिारी र सहकायघ गररनेछ।

८९.

यस गाउँ पालिकाको र्वार्षि क बजेट, र्नर्त तथा कायघक्रममा नसमेरटएका सम्बम्भन्धत तर र्नकायबाट
आकल्किक रुपमा प्राप्त हुने बजेट तथा कायघक्रम र गा.पा. र्भत्र गनुघपने आकल्किक तथा अत्यार्वश्यक
कायघहरु गाउँ कायघपालिका द्धारा र्नणघय गरी कायाघन्वयन गने र आगामी गाउँ सभाबाट अनुमोिन गने र्नर्त
अर्विम्बन गररनेछ ।

९०.

गापामा काम गनघ इच्छु क INGO and NGO हरुिे र्बना स्वीकृर्त लिई कायघक्रमिाई िोहोरोपना हुन
नदिन एकिार प्रणािी मार्घत कायघ संचािन गने नीती अर्विम्बन गररने छ ।

९१.

गत र्वषघका जारी गरेका नीती तथा कायघक्रमहरु र अधुरा भौर्तक संरचनािाई र्नरिरता दिने र्नती लिइने
छ।

अन्त्यमा
योजनाको तजुघमा जस्तै यसको कायाघन्वयन पर्न महत्वपूणघ पक्ष हो । हामीिे तजुघमा गरेका कर्तपय नीर्त तथा
कायघक्रमहरु सम्पािन गनघ हाम्रो सहकायघ साझेिारी तथा रचनात्मक सहयोगको आर्वश्यकता पिघछ । अतः यस
अर्वसरमा पूर्वीचौकी गाउँ पािीकािे र्र्वकासमा प्रभार्वकारी भुर्मका खेल्न सरकारी र्नकायहरु, र्नजी क्षेत्र, िातृ
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र्नकाय, अिरार्ष्ट्रय संर् संस्थाहरु, टोि र्र्वकासका संस्थाहरु िगायत अन्य सम्पुणघ सरोकारर्वािाहरुिाई
यसै मञ्चबाट हािीक धन्यर्वाि दिन चाहान्छु ।
आज भएको प्रस्तुत बजेट गाउँ सभािे स्वीकृत गनघ साथ यस गाउँ पािीकाको र्वेर्व साइटमा अपिोड गने व्यहोरा
र्नर्वेिन गिघछु । अतः प्रस्तुत बजेट कायाघन्वयनमा सबै क्षेत्र र तहको पूणघ सहयोग रहने छ भन्ने र्र्वश्वास लिएको
छु । यस बजेटको सर्ि कायाघन्वयनबाट पूर्वीचौकी गाउँ पािीकाको समार्वेिी र सिुलित र्र्वकासमा सर्ाउ
पुग्ने, आर्थि क र्वृर्द्धिरिाई मद्दत पुग्ने, रोजगारी अर्भर्वृर्द्ध हुने र राजस्व अर्भर्वृर्द्ध गनघ मद्दत पुग्ने र्र्वश्वास लिएको
छु । । नीर्त, बजेट तथा कायघक्रमहरु र्नमाघण गने लििलििामा रजस्व परामिघ सर्मर्त स्रोत अनुमान तथा बजेट
लसमा र्नधाघरण सर्मर्त, र्र्वषय क्षेत्रगत सर्मर्त, बजेट तथा कायघक्रम तजुघमा सर्मर्त, कायघपालिकाका सिस्यहरु
गाउँ पािीकाका कमघचारीहरु, गाउँ सभाका सिस्य ज्युहरुको एकता, सम्वेिनलििता तथा क्षेत्रगत सुचनाको
जानकारी सहभागीता एर्वम् पृष्ठपोषण हाम्रा िार्ग अत्यि महत्वपुणघ रह्ये । नीर्त, बजेट तथा कायघक्रम तजुघमा
गने प्रकृयामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुयाघउनु हुने सम्पुणघ राजर्नर्तक ििहरु, सरकारी तथा गैर
सरकारी संस्थाहरु, नागरीक समाज, उद्योगी, व्यार्वसायीहरु, बुर्द्धश्चजर्र्वहरु, सञ्चारकमीहरु, सम्पुणघ राष्ट्र सेर्वक
कमघचारी साथीहरु तथा गाउँ पािीका बासी आमाबुर्वा, िाजुभाइ, दिदिबहीनी तथा ईष्ट र्मत्रहरुमा हािीक आभार
व्यक्त्त्त गिै र्र्वगतका र्वषघ झै यो र्वषघ पर्न सहयोग प्राप्त भइरहने आिा एर्वम् र्र्वश्वास गरेको छु । संसार भरी
र्ैलिएको Corona Virus (Covid-19) बाट संक्रर्मत सम्पुणघ िेि तथा र्र्विेिमा रहेका व्यर्िहरुको
स्वास्थ्य िाभको कामना गिै स्वच्छ िेि र स्वच्छ पुर्वीचौकीका िार्ग हादिि क कामना गनघ चाहान्छु ।
धन्यर्वाि !
पूर्वीचौकी गाउँ पािीका अध्यक्ष
दिर्घ राज बोगटी
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