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यस गाउँ सभाका उपाध्यक्षज्यू
सभाका सम्पुर्ण सदस्यहरु,
प्रमुख अथिती तिा अन्य अथिती गर्हरु
नेपालको संथिधानको कायाणन्ियन सँगै तीन तहका सरकार गठन भइ सम्बृदी र थिकास तर्ण
अगाडी बढिरहेको सन्दभणमा यस गाउँ पाथलकाको तेस्रो बर्णको पाँचौ गाउँ सभामा थनती तिा
कायणक्रम प्रस्तुत गनण उपथस्ित भएको छु । यस गररमामय गाउँ सभामा उपथस्ित भई
गाउँ पाथलकाको नीथत तिा कायणक्रम प्रस्तुत गनण पाउँ दा गौरिाथन्ित महसुस गरे को छु ।
यस महत्िपुर्ण घथडमा संथघयता तिा गर्तन्र प्राथिको संघर्णमा आफ्नो अमुल्य जीिन उत्सगण
गनुणहुने ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरुप्रथत हार्दणक श्रद्धाञ्जली अपणर् गनण चाहन्छु । नेपालको
राथियता अखण्डता स्िाथधनता र लोकतन्र प्राथिको अथभयानमा नेतृत्ि प्रदान गने हाम्रा िीर
पुखाण तिा अग्रजहरुप्रथत उच्च सम्मान व्यक्त गदै अग्रगामी रुपान्तरर्मा िहाँहरुले पुयाणउनु
भएको योगदानको स्मरर् गनण चाहन्छु ।
गाउँ पाथलकाले तजुणमा गनुण पने भथन पथहचान गररएका कानुनहरुमध्ये आिश्यक्ताका आधारमा
१० िटा ऐन तिा सो ऐनलाइ प्रभािकारी कायाणन्ियन गनणका लागी २२ िटा कायणथिधी
थनदेथशका तिा थनयमािलीहरु जारी भइ कायाणन्ियनमा आइसके का छन् ।
बािी पथहरो आगालागी र प्राकृ थतक प्रकोपबाट पीडीत नागररकलाई राहत उपलब्ध गराउन
तिा उद्धारमा सहयोग गनण गाउँ पाथलकाको थिपद जोथखम न्युथनकरर् तिा व्यिस्िापन ऐन,
२०७५ र थिपद व्यिस्िापन कोर् स्ालन कायणथिधी,२०७६ जारी भई गाउँ पाथलका थिपद
व्यिस्िापन कोर् स्ालनमा ल्याइएको छ ।
गाउँ पाथलकको आफ्नो कायाणलय भिन थनमाणर्को चरर्मा रहेको छ । थनकट भथिश्यमा
गाउँ पाथलकाको आफ्नै कायाणलय भिनबाट दैथनक प्रशासथनक कायणहरु स्ालन हुनेछ ।
गाउँ पाथलकाले आफ्नो गुरुयोजना समेत थनमाणर् गरी त्यसैको आधारमा योजना साि अगाडी
बिीरहेको छ ।
गाउँ पाथलकाले थशक्षा कृ थर् स्िास््य तिा पुिणधार थिकासको क्षेरमा थबशेर् प्रािाथमकता ढदई
आर्नो कायणक्रमहरु स्ालन गदै आइरहेको छ ।
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गाउँ सभाका सम्पुर्ण सदस्य ज्युहरु
हाम्रो गाउँ पाथलकाले आगामी ढदनमा गाउँ पाथलकालाइ कसरी थिकासको गतीमा अगाडी बिाइ
सम्बृद नेपाल थनमाणर्मा सहयोग पुयाणउन सढकन्छ भन्ने हेतुले गाउँ पाथलकाले तयार गरे को थनथत
तिा कायणक्रम प्रस्तुत गनण गइरहेको छु ।
गाउँ पाथलका थभरका सम्पुर्ण कायणक्रमहरु स्ालन गदाण ढदगो थिकासका लक्ष्यहरु लाई समेत
थबशेर् प्रािाथमकता ढदइ कायणक्रम स्ालन गररनेछ । देशले थलएको १५ औ आिथधक
योजनाका लक्ष्य तिा उदेश्यहरुलाइ समेत पुरा गने ढकथसमका कायणक्रमहरु स्ालन गररने छ ।
कृ थर्
गाउँ पाथलका थभर रोजगारीको श्रृजना गने उदेश्यले आयमुलक थसप थिकासका ताथलमहरु
स्ालन गररनेछ । कृ थर् क्षेरलाइ ढदगो थिकासको आधारको रुपमा थलई यस क्षेरलाई अगाडी
बिाउनका लागी कृ थर्को व्यािसायीकरर् थिथिथधकरर् एंि थिकासको लागी ताथलम तिा
प्रथशक्षर्का कायणक्रमहरु स्ालनमा ल्याइने छ ।
गाउँ पाथलका थभर भएका खानीजन्य िस्तुको संरक्षर् थिकास र उत्खन्न को सम्भाव्यता
अध्ययनको लागी सथघय तिा प्रदेश सरकार समक्ष आिश्यक पहल गररनेछ ।
कृ थर्मा आधाररत उद्योगहरुको थिकासको लागी युिा लथक्षत कायणक्रम स्ालन गरी
युिाहरुलाई उद्यममा आकर्र्णत गने कायणक्रमहरु स्ालनमा ल्याईने छ ।
जलिायु पररितणनलाइ कृ थर्मा अनुकुलन गदै कृ थर् जैथिक थिथिधताको संरक्षर्, सम्िदणन तिा
उपयोगमा िृढद गने कायणक्रममा प्रािाथमकता ढदईने छ ।
बाख्रापालन चौरीपालन तिा भेडापालन लगायत अन्य पशुपालन व्यिसायलाई आधुनीकीकरर्
र व्यिसायीकरर् गररनेछ ।
रािृ को थतन खम्बे अिण थनती अनुरुप कृ थर् क्षेरमा कायणरत सरकारी, नीजी र सहकारी तिा
गैरसरकारी संस्िाहरुथबच समन्िय र सहकायण गदै साझेदारीमा कृ थर्जन्य कायणक्रमहरु स्ालन
गररनेछ ।
कृ र्कहरुको घरदैलोमा आधुनीक कृ थर् प्रथिधी पुयाणउन हरे क िडामा कृ थर् प्राथिधीकको
व्यिस्िापन गरी अगुिा कृ र्कहरुको लागी कृ र्क पाठशालाहरु स्ालन गररनेछ ।
गाउँ पाथलकाको स्िानीय उत्पादनको संरक्षर् तिा थनकासी प्रबद्धणन गनण थशत भण्डार थनमाणर्
गनण संघ तिा प्रदेश सरकार संग पहल गरर थनमाणर् गररनेछ ।
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एक िडा एक उत्पादन कायणक्रमलाई थबशेर् प्रािाथमकता ढददै कृ थर् कायणक्रमहरु अगाडी बिाइने
छ । ढकिीजोन आलुजोन लगायतका र्लर्ु ल खेतीलाई थबशेर् प्रािाथमकता ढदई पके टक्षेरहरुको
थिकास गररने छ ।
स्िाथनय स्तरमा पाईने जथडबुटी तिा बनस्पतीहरुको संरक्षर् सम्बद्धणन गदै यसलाई स्िानीय
स्तरको आन्तररक आम्दानी बिाउने तर्ण लथक्षत गरी कायणक्रमहरु ल्याइने छ ।
अगाणथनक गाउँ पाथलका थनमाणर्लाई
कायाणन्ियनमा ल्याइने छ ।

लथक्षत

गरर

गाउँ पाथलकाका

कृ थर्

कायणक्रमहरु

उद्योम थिकास कोर्को स्िापना गरी उक्त कोर् मार्ण त थिथभन्न उद्यममुलक कायणक्रमहरु
स्ालन मा ल्याइने छ । बेमौसमी तरकारी खेतीका कायणक्रमहरु स्ालनमा ल्याइने छ ।
कृ थर् सहकारीहरुलाइ थिशेर् प्रािाथमकता ढदइ सहकारी मार्ण त थिथभन्न कायणक्रमहरु
स्ालनमा ल्याइने छ ।
कृ र्क ताथलम तिा कृ र्क पररचयपर थितरर् कायणक्रमलाइ कायाणन्ियनमा ल्याइने छ ।
नमुना कृ र्क र्मण तिा हाइटेक नसणरी स्िापना तिा थिकास गररने छ ।
जलथिद्युत तिा उजाण
गाउपाथलकाले आर्नो गाउपाथलका थभर रहेका जलथिद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन
गदै गाउँ पाथलकाले लघु जलथिद्युत उत्पादनमा प्रािाथमकता ढदई जनताको लगानी समेत
सुथनथित गररनेछ ।
नेपाल थिद्युत प्राथधकरर्संग आिश्यक समन्िय र सहकायण गरी गाउँ पाथलकाको सम्पुर्ण
िडाहरुमा के थन्िय प्रशासरर् लाइन थिस्तार गररनेछ ।
थशक्षा
यस आर्िणक बर्ण थभर गाउँ पाथलका कम्तीमा एक प्राथिथधक थिद्यालय स्िापना गनण आिश्यक
प्रढकय अगाडी बिाईने छ ।
गाउँ पाथलकाको शैथक्षक गुर्स्तरलाइ िृथद्ध गनण उथचत िातािरर्को स्िापना गररनेछ ।
थिद्यालयमा रहेका थिद्यािी संख्या र थशक्षक संख्यालाइ मध्यनजर राख्दै गाउँ पाथलकाले
आिश्यक मापदण्ड थनधाणरर् गरी थशक्षक संख्या कमी रहेका थिद्यालयहरुमा थशक्षक पररपुती
गनण स्ियमसेिक थशक्षक खटाउने व्यिस्िा थमलाइने छ । सो को लागी गाउँ कायणपाथलकाबाट
कायणथिधी थनमाणर् गरी लागु गररने छ ।
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कम्तीमा आधारभुत
गररनेछ ।

तिा माध्यथमक थिद्यालयमा अथनिायण रुपमा पुस्तकालयको स्िापना

गाउँ पाथलका थभर रहेका बालकक्षा थशक्षक नभएका थिद्यालयमा गाउँ पाथलकाले अथनिायण
रुपमा बालकक्षा थशक्षकको व्यिस्िा गररने छ ।
गाउँ पाथलका थभर राम्रो नथतजा ल्याउन सर्ल थशक्षक तिा थिद्यालायहरुलाइ पुरस्कृ त गररने
व्यिस्िा थमलाईने छ ।
स्िाथनय कला भार्ा संस्कृ थतलाइ समेरट स्िाथनय भार्ा थशक्षाको पाठ्रयक्रम तयार गरी लागू
गररने छ ।
पुिध
ण ार थिकास
गौरीशंकर गाउँ पाथलकाको सम्पुर्ण िडाहरु छु नेगरी एक गौरीशंकर चक्रपि सडकको
अिधारर्ालाई पुरा गरी स्तरोन्तीका लागी संघीय तिा प्रादेशीक सरकार समक्ष माग गररने छ
।
गाउँ पाथलकाको के न्िदेखी िडा कायाणलय जोड्ने मुख्य सडकहरुको स्तरोन्ती गरर बाहै मथहना
गाडी चल्न सक्ने गरी सडकको स्तरोन्ती गररनेछ ।
गौरीशंकर पररक्रमर् पि, रोल्िालीङ के िलकार, सोतली बुद्ध पाकण , चदुङ
ण चारधाम, हनुमन्ते
डाँडामा हनुमानको मुती थनमाणर्को लागी संघ ति प्रदेश सरकार संग समन्िय गरी अगाडी
बिाइने छ ।
रोल्बालीङ थहमालयन थिद्यालय स्िापनाका लागी संघीय तिा प्रादेथशक सरकार संग पहल
गररने छ ।
गाउँ पाथलकाबाट प्रिाह हुने सेिालाई सहज र सरल बनाउन आफ्नै कायाणलय भिन थनमाणर्
भईरहेको छ र क्रमश िडा कायाणलयका प्रशासथनक भिन थनमाणर् प्रढक्रयालाई पथन अगाडी
बिाईने छ ।
पयणटकीय क्षेरसम्म जोड्ने सडकहरु थनमाणर्को लागी संघीय तिा प्रादेथशक सरकार संग पहल
गररने छ ।
“एक घर एक धारा” को लक्ष्यलाई पुरा गनण खानेपानी आयोजना थनमाणर्लाई थबशेर्
प्रािाथमकता ददंई ठु ला खानेपानी आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना
थनमाणर्का प्रढक्रया अगाडी बिाइने छ ।
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गाउँ पाथलकाथभरका प्रत्येक िडामा कम्तीमा एक / एक िटा एकीकृ त बस्तीहरुको सम्भाव्यता
अध्ययन गरी एकीकृ त िस्ती थिकासको लागी संथघय तिा प्रादेशीक सरकार संग पहल गररने
छ।
जलस्रोत तिा ससँचाई
लघु तिा साना ससँचाई कायणक्रमलाई थबशेर् ध्यान ददँदै सम्पुर्ण कृ थर्योग्य भुथममा ससंचाइ
पुयाणउने उदेश्यका साि कायणक्रम अगाथड बिाइने छ ।
गाउँ पाथलका थभर रहेका सम्पुर्ण खानेपानी का मुहानको संरक्षर् र सम्बदणनमा थबशेर् ध्यान
ढदइनेछ ।
संस्कृ थत तिा पयणटन
नेपाल सरकारको नेपाल भ्रमर् बर्ण २०२० लाई प्रभािकारी बनाउनका लागी गाउँ पाथलकाले
पयणटक आकर्र्णत गनण थबथभन्न ढकथसमका कायणक्रमहरु स्ालन गररनेछ ।
हाम्रो गाउँ पाथलकाका थबशेर् सम्भािना भएका चंख-ु मोसा-च्छोरोल्पा, खारे सोतली –
च्छोरोल्पा, टासीनाम – डाल्दुङ- च्छोरोल्पा, थसथमगाउँ - च्छोरोल्पा लगायतका पयणटढकय
पदमागणहरुको थनमाणर् तिा स्तरोन्तीको कायणलाई अगाडी बिाइने छ ।
“नेपाल भ्रमर् बर्ण २०२०” लाई लथक्षत गरी गाउँ पाथलकामा बिी भन्दा बिी पयणटक थभत्र्याउने
उदेश्यका साि थब स २०७६ लाई “च्छोरोल्पा भ्रमर् बर्ण” मनाइने छ ।
तामाकोशी नदीमा व्यािसायीक रुपमा याणथफ्टङ स्ालनका कायणक्रमहरु गनण गाउँ पाथलकाले
थबशेर् प्रािाथमकता ढदनेछ ।
ऐथतहाँथसक तिा पुरातात्िीक धार्मणक स्िलहरुको संरक्षर् र सम्बदणन गदै सांस्कृ थतक
संग्राहलयहरुको थनमाणर् गररने छ ।
यस गाउँ पाथलकालाई रे डपाण्डा कस्तुरी उद्यान र हाइड्रोको हबको रुपमा थिकास गनण संथघय
तिा प्रादेथशक सरकारसंग आिश्यक समन्िय गरी पयणटन क्षेरलाई थबर्ेश प्रािाथमकताका साि
अगाडी बिाईने छ ।
लुआङसा – च्योजी – गोसा – बमुणचे डाँडा– धुथपनी - याले हुँदै पािीभरा च्छोरोल्पा पयणटन
सडक तिा पदमागण थिकास गरी पयणटकीय क्षेरको रुपमा थिकास गररने छ ।
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स्िास््य
सबणसाधारर्लाई आधारभुत तिा गुर्स्तरीय स्िास््य सेिाबाट बथ्त हुन नढदन आिश्यक
प्रबन्धको व्यिस्िा थमलाईने छ ।
स्िास््य सेिाको मेरुदण्डको रुपमा काम गदै आउनु भएका मथहला स्िास््य स्ियम सेथिकालाइ
सम्मानजनक रुपमा थिथभन्न ढकथसमका प्रोत्साहनको व्यिस्िा थमलाइने छ ।
स्िास््य कमीहरुको क्षमता थिकास तिा अथभिृथद्धका लागी थिथभन्न ढकथसमका ताथलमको
व्यिस्िा थमलाइने छ ।
सुत्के री आमा तिा निजात थशशुको स्िास््यलाइ मध्यनजर गदै यसै बर्णबाट सुत्के री आमा भेट
कायणक्रम स्ालन गररने छ ।
स्िास््य सेिालाई गुर्स्तरीय बनाउन आिश्यकतानुसार स्िास््य संस्िाहरुमा िप स्िास््य
कमीको व्यिस्िापन गररने छ ।
गाउँ पाथलकाका सम्पुर्ण थिद्यालयहरुमा ढकशोर ढकशोरी प्रजनन स्िास््य कायणक्रम स्ालनमा
ल्याइने छ ।
जेष्ठ नागररकलाहरुलाई लथक्षत गरी घरदैलो स्िास््य सेिा कायणक्रम स्ालन गररने छ ।
युिा तिा खेलकु द
गाउँ पाथलकाको के न्िमा एक गाउँ पाथलका स्तरीय खेल मैदान थनमाणर् गररने छ र प्रत्येक
िडाहरुमा कम्तीमा एक खेलकु द मैदान थनमाणर् गररने छ ।
हरे क बर्ण गाउँ पाथलकामा पाथलका स्तरीय एक खेलकु द कायणक्रम स्ालन गररने छ ।
मथहलाहरुसंग सम्बन्धी खेलकु दका कायणक्रमहरु स्ालनमा ल्याईने छ ।
मथहला तिा लथक्षत िगण
मथहलाहरुलाई आयआजणनमा िृथद्ध गनणका लागी सहयोग पुग्ने ढकथसमका कायणक्रमहरु स्ालनमा
ल्याईने छ ।
युिाहरुमा थसपमुलक कायणक्रमहरु प्रभािकारी रुपमा स्ालन गररने छ ।
एकल मथहलाहरुसंग लथक्षत गरी थिथभन्न ढकथसमका आयमुलक कायणक्रमहरु क्षमता थिकासका
कायणक्रम थशपमुलक ताथलमहरु स्ालन गररनेछ ।
थबथशि क्षमता भएका व्यक्तीहरु लथक्षत गरी थिथभन्न कायणक्रमहरु स्ालन गररने छ ।
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कानुन
नेपालको संथिधानले स्िानीय तहको अथधकार अन्तगतण अनुसुचीमा व्यिस्िा गरे का थबर्यसंग
थनमाणर् गनणपने कानुनहरुको तजुणमा गररने छ ।
अनुगमन
गाउँ पाथलका थभर स्लान हुने सम्पुर्ण योजना तिा कायणक्रमहरुको थनरन्तर अनुगमन गरी
अनुगमन कायणलाइ प प्रभािकारी बनाइदै लथगनेछ ।
सुचना तिा सञचार
गाउँ पाथलका थभरका सम्पुर्ण िडा कायाणलयहरुमा नेट इन्टरनेटको सहज पँहुच पुयाणइ
गाउँ पाथलका तिा यस मातहातका कायाणलयहरुबाट प्रिाह हुने सेिाहरुलाई पारदशी र
प्रभािकारी बनाइने छ ।
सुशासन
गाउँ पाथलकाथभर स्ालन हुने आयोजनाहरुको अनुगमन तिा मुल्याडकनलाई प्रभािकारी
बनाईने छ ।
गाउँ पाथलका तिा यस अन्तरगतणका कायाणलयहरुबाट प्रिाह हुने सेिामा प्रभािकाररता ल्याउन
प्रत्येक कायाणलयहरुमा नागररक िडापरको अथनिायण व्यिस्िा गररने छ ।
न्यायीक सथमतीको भुथममालाई प्रभािकारी बनाउन थिथभन्न ढकथसमका कायणक्रमहरु स्ालन
गररने छ ।
न्यायीक सथमती प्रहरी र मथहला समुहहरुको समन्ियममा मथहला सहंसा बालथििाह तिा
सामाथजक थिभेदलाई न्युनीकरर् गनण थबथभन्न ढकथसमका कायणक्रमहरु अगाडी बिाईने छ ।
गाउँ पाथलकालाई लगानीमैरी गाउँ पाथलकाको रुपमा थिकास गरी गाउँ पाथलकामा बिी भन्दा
बिी लगानी थभत्र्याउने बातािरर् श्रृजना गररने छ ।
गाउँ पाथलका थभर कायणक्षेर बनाई काम गने गैरसरकारी क्षेरहरुसंग साझेदारीमा थबथभन्न
कायणक्रमहरु स्ालन गररने छ ।
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