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“स्वास्थ्य, िशक्षा, कृ�ष र पूवार्धार 
सशुासन स�हतको सम�ृ छ�कोट हा�ो आधार ” 

सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

           नेपालको सावर्भौमस�ा, स्वा�धनता, भौगो�लक अखण्डता, रा��य �हत, स्वा�भमान, लोकतन्� र 

जनिज�वकाका ला�ग भएका �व�भ� आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगर् गनुर्हनुे सम्पूणर् ज्ञात 

अज्ञात स�हदहरू ��त भावपूणर् ��ान्जल� अपणर् गदर्छु।�व�भ� आन्दोलनहरुका �ममा घाइते हनुभुएका 

यो�ा,वेप�ा नागर�क एवं अ�ज यो�ाहरु��त उच्च सम्मान �कट गद� नेपाल� समाज रुपान्तरणमा 

उहाँहरुले परु् याउन ुभएको योगदानको स्मरण गनर् चाहान्छु। 

२०७९ बैशाख ३० गते सम्प� स्थानीय तहको �नवार्चनवाट मलगायतको सम्पूणर् जन ��त�न�धहरुलाई 

अमूल्य मत �दई �नवार्िचत गराउनहुनुे सम्पूणर् छ�कोट वासी बवुा आमा दाजभुाइ तथा �दद�-व�हनीहरु 

��त कृतज्ञता व्य� गदर्छु।�नवार्चनको समयमा तपाइहरु बीच राखीएका ��तव�ताहरुको कायार्न्वयन 

��त इमान्दार�ताका साथ लाग्ने र तपाइहरुको िशर �नह�ुरने गर� कुनै काम नगन� ��तव�ता जाहेर गनर् 

चाहान्छु। 

 ��ेय सभाका सदस्य ज्यूहरु, 
गलु्मी िजल्लाको बा�वटा स्थानीय तहहरु मध्ये यो छ�कोट गाउँपा�लका सदरमकुाम देिख क�रव २४ 
�कलो�मटर टाढा �ाकृ�तक �ोत सम्पदाले भ�रपणूर् भएर वसेको छ । नपेालको सं�वधान २०७२ को 
संघीय संरचना अनसुार सा�वकका हुँगा, पिल्लकोट, ह�दर्नटेा, �दगाम, खज्यार्ङ र द�घा गर� ६ वटा गा.�व.स 
�मलेर यस छ�कोट गाउँपा�लका बनेको हो । २०६८ को जनगणना अनसुार २१,४८१ जनसंख्या 
रहेको यस गाउँपा�लकाको पूवर्मा रुरु गाउँपा�लका, पि�ममा गलु्मी दरवार गाउँपा�लका र अघार्खाँचीको 
पािणनी गाउँपा�लका, उ�रमा सत्यवती गाउँपा�लका र चन्�कोट गाउँपा�लका तथा दिक्षणमा अघार्खाँची 
िजल्लाको छ�देव गाउँपा�लका र पाल्पा िजल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपा�लका रहेका छन ्। भौगो�लक, 
�ाकृ�तक, ऐ�तहा�सक, सांस्कृ�तक एवं पयर्टक�य महत्वका दृ��ले अत्यन्त �वल सम्भावना बोकेको 
गाउँपा�लका भएर प�न अग्ला एवं �वकट पहाडी भभूागका कारण �वकास �नमार्णको ला�ग हा�ा साम ुधेरै 
चनुौतीहरु रहेका छन ।�वकासको �ममा पछा�ड परेका वगर् तथा समदुायलाई �वकासको मूल�वाहमा 
ल्याउने, उत्पादनशील क्ष�ेमा लगानी अ�भव�ृ� गर� आ�थर्क ग�त�व�धहरुको माध्यम�ारा रोजगार�को 
अवसर �ृजना गन�, कृ�ष तथा पशपुालन क्षे�को व्यवसायीकरण र आध�ुनक�करण गन�, सशुासन �वर्�न 
गर� नागर�कहरुलाई सेवा �वाहमा सहजता गन�,पयर्टन �वकासबाट लाभ �लई आ�थर्क ग�त�व�धको 
�वकास गराउने, वनजंगलको संरक्षणगद� वातावरणीय सन्तलुनलाई कायम रा�,े भौ�तक पूवार्धारको 
�वकासमा लगानी व�ृ� गन� तथा सामािजक �वकासलाई संस्थागत गद� सामािजक रुपान्तरणवाट अपेिक्षत 
�वकासको ��तफल हा�सल गन� एवं आन्त�रक आयको दायरालाई फरा�कलो बनाउने र आन्त�रक 
व्यवस्थापनलाई सशुासन मै�ी बनाई संस्थागत सदुृढ�करण गन� तथा नेपालको सं�वधानको अनसुचुी ८ मा 
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व्यवस्था भए वमोिजमका अ�धकार क्षे�का �वषयमा काननु �नमार्ण तथा कायार्न्वयन गर� आत्म�नभर्र तफर्  
उन्मखु हनुपुन� सम� चनुौतीहरु हा�ो साम ु�व�मान रहेका छन ्। 
       त्यसर� न,ै थ�ुै चनुौती हुँदाहुँदै प�न हामी संग �शस्त संभावनाहरु प�न रहेका छन ्। �ाकृ�तक 
�ोत र साधनले भ�रपणूर्, सनु्तला पकेट क्षे�,अदवुा पकेट क्षे�,तरकार� पकेट क्षे�को �वकास 
गर�एको,�शस्त खेतीयोग्य ज�मन,कला र संस्कृ�त,जातीय �व�वधता,�ममा रमाउने प�र�मी र �मजी�व 
जनता, �वस्ता�रत सडक, सम� �वकासको ला�ग छ�कोट गाउँपा�लकावाट पा�रत भएका ऐन, काननु, 
�नयमावल� तथा कायर्�व�धहरु र उ� ऐन काननु अनसुार सेवा�ाह�हरुलाई गणुस्तर�य सेवा�दने चसु्त 
कमर्चार� संयन्� हा�ो �वकासको संभावना हनु । �यनै सम्पूणर् संभावनालाई आत्मसात गद� छ�कोट 
गाउँपा�लकाको �वकास �नमार्णमा सवैको साथ र सहयोग अप�रहायर् महससु गरेका छ� । हा�ो 
गाउँपा�लकाको �वकासको अपेिक्षत उ�ेश्यहरु हा�सल गनर् जन �नवार्िचत ��त�न�धहरुको कुशल नतेतृ्व 
अ�त न ैआवश्यक भए वमोिजम नेपालको सं�वधानले स्थानीय सरकारको प�रकल्पना गरे अनसुार स्थानीय 
तहको दो�ो आव�धक �नवार्चन सम्प� प�ात जनताको अमूल्य जनमतले हामी �नवार्िचत भई यस 
छ�कोट गाउँपा�लकाको नेततृ्व सम्हाल्ने अवसर �ा� गरेका छ�। यस अव�ध सम्म आइपगु्दा 
लोकतन्�लाई सामािजक जीवन प��तका रुपमा स्था�पत गन� कुरामा हरपल �य�शील छ� । 

नव �नवार्िचत जन ��त�न�धको �संगो �टमलाई सम� गाउँपा�लकाको �वकास �नमार्णमा सहयोग गनर् 
राजनी�तक दल, कमर्चार� �शासन, नागर�क समाज, �निज क्षे�, गैर सरकार� संस्था,संचार क्ष�े तथा आम 
जनसमदुायको रचनात्मक एवं �सजर्नात्मक सहयोगको अपेक्षा गदर्छु । साथै नेपाल सरकारको “सम्व�ृ 
नेपाल, सखुी नेपाल�” तथा �देश सरकारको “सम्व�ृ �देश खशुी जनता” भ�े नारालाई आत्मसात गद� यस 
छ�कोट गाउँपा�लका �भ�का नागर�कहरुलाई सम्व�ृ र सखुी बनाउन “सखुी र खसुी छ�कोट बासी, 
सम�ृ छ�कोट”ल�यका साथ योजनाब� �वकासको बाटोमा अिघ बढ्न हामी जन�नवार्िचत सम्पणूर् 
��त�नधीहरु यस छ�कोट गाउँपा�लकाको चौतफ� �वकास �नमार्णको ला�ग एकजटुभई अगा�ड बढ्ने �ण 
गदर्छ� । 

��ेय सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

अब म आ.व. ०७९।०८० को क्ष�ेगत नी�त तथा कायर्�महरु �स्ततु गनर् चाहन्छु। 

१. सामािजक �वकास  

क) िशक्षा,संस्कृ�त,भाषा,कला तथा सा�हत्य नी�त 
 आधारभतू िशक्षामा सबैको पहुँच स�ुनि�त गनर् �व�ालय पढ्ने उमेरका कुनै प�न बालबा�लकाहरु 

कुनै प�न कारणले �व�ालय बा�हर रहन ुनपन� स�ुनिश् चतता गद� �व�ाथ� खोज अ�भयान सञ् चालन 
ग�रनेछ। 

 िशक्षालाई ��व�ध मै�ी बनाउन र ��व�धको माध्यमवाट िशक्षक तथा �व�ाथ�हरुलाई नयाँ नयाँ 

ज्ञान र �सप �वकास गराउन तथा २१ औ ँसताप्द�को आवश्यकता अनसुारको िशक्षा �दान गनर् 

िशक्षकहरुको क्षमता �वस्तारमा जोड �दइने छ। 
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 आ�थर्क अभावका कारण �व�ालय जान रो�कएका बालबा�लकाहरुलाई जन ��त�न�ध तथा अन्य 

इच्छुक व्यि�हरुले अ�भभावकत्व �हण गन� व्यवस्था �मलाई बालबा�लकाहरुको पढाइ��तको 

चाहानालाई �नरन्तरता �दान ग�रनेछ। 

 सामदुा�यक �व�ालयको पठन पाठनलाई ��तस्पध� वनाई िशक्षाको गणुस्तरमा सधुार ल्याउन 

अनगुमन,मूल्या�न र प�ृपोषणलाई �भावकार� रुपमा स�ालन ग�रनेछ। 

 सङ् घीय सरकार तथा �देश सरकारवाट छा�विृ� पाउन नसकेका अन्य वगर्का 

बालबा�लकाहरुको ला�ग गाउँपा�लका स्तर�य छा�विृ� उपलब्ध गराउने व्यवस्था �मलाइने छ। 

 �ा�व�धक धार सञ् चालन गरेको आत्मबोध माध्य�मक �व�ालयको गणुस्तर व�ृ�को ला�ग �वशषे 

पहल ग�रने छ।साथै पूवार्धार �नमार्णलाई �नरन्तरता �दान ग�रनेछ। 

 आदशर् बहमुखुी क्याम्पसको पठनपाठनलाई व्यविस्थत बनाउन आवश्यक सहयोग ग�रनेछ। 

 �व�ालय खाजा कायर्�म थप �भावकार� रुपमा स�ालन ग�रनेछ। 

 अङ् �जेी,गिणत,�वज्ञान जस्ता �वषयमा �व�ाथ�को क्षमता व�ृ� गनर् थप कक्षा स�ालन गनर् 

�व�ालयलाई आवश्यक व्यवस्था ग�रनेछ। 

 रा�प�त र�नङ िशल्ड कायर्�मलाई थप व्यविस्थत गनर् आवश्यक व्यवस्था �मलाइने छ। 

 िशक्षकहरुमा हेरेर देखेर �सक्ने र उ� कुरा व्यवहारमा लाग ु गन� गर� शैिक्षक �मण 

अवलोकनको व्यवस्था �मलाइने छ। 

 थप �ा�व�धक �वषय स�ालनको ला�ग आवश्यक पहल ग�रनेछ। 

 पूवार्धार नपगेुका �व�ालयमा पूवार्धार परु् याउन आवश्यक व्यवस्था �मलाइने छ। 

 िशक्षाको गणुस्तर सधुारका ला�ग परुस्कार र दण्डको व्यवस्था ग�रनेछ।लगातार ३ वषर् न्यूनतम 

५० ��तशत न�तजा �दन नसक्ने िशक्षकहरुलाई आवश्यक कारवाह� ���या अगा�ड वढाइनेछ। 

 वैज्ञा�नक खोजी तथा अनसुन्धान क्षमता व�ृ�का ला�ग माध्य�मक तहका �व�ालयहरुमा �वज्ञान 

�दशर्नी कायर्�म सरुु ग�रनेछ । 

 �व�ालयलाई प्याकेटको खाना(ज� फुड) �नषे�धत गराउन एउटा अ�भयानको रुपमा कायर्�म 

अगा�ड बढाईनेछ । 

 आधारभतू तहको पर�क्षामा गाउँपा�लकामा उत्कृ� न�तजा ल्याउने �व�ाथ� र उत्कृ� न�तजा �दन े

�वषय िशक्षकलाई सम्मान ग�रने छ । 

 शैिक्षक संस्था �भ� मादक पदाथर्,सू�तर्जन्य पदाथर्, नशाल ु पदाथर्, ध�ुपान आ�द �योग भएको 

पाइएमा आवश्यक कारवाह� ग�रने छ। 

 आस्थाका �हसाबले कुनै प�न िशक्षक तथा कमर्चार�लाई �वभेद ग�रने छैन।राजनी�तमा संलग्न भई 

आफ्नो िजम्मेवार� पूरा नगन� िशक्षक तथा कमर्चार�लाई आवश्यक कारवाह� ग�रनेछ।  

 साना बालबा�लकाहरूलाई पठन पाठन गनर् टाढा जान नपरोस भनी गाउँपा�लकाले व्यवस्था गरेका 

बाल िशक्षकहरुको सेवालाई �नरन्तरता �दान ग�रनछे। 
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 यस गाउँपा�लका �भ�का सम्पूणर् शैिक्षक संस्थामा इन्टरनेट सेवा, फोटोक�प मे�सन र कम्प्यूटर 

को व्यवस्थापन ग�रनेछ। 

 हरेक �व�ालयमा अ�नवायर् रुपमा फूलवार� वनाउने कायर्लाई सरुु गनर् आवश्यक व्यवस्था 

�मलाइनेछ। 

 यस गाउँपा�लका �भ� रहेका �व�भ� �क�समका कला,संस्कृ�त,भाषा र सा�हत्यको संरक्षण,�व�र्न र 

�वकास गनर् आवश्यक व्यवस्था ग�रनेछ। 

ख) जनस्वास्थ्य तथा पोषण नी�त :-  
 “गभर्वतीमा अण्डा खान्छन ्सतु्केर�मा भाले, छ�कोटमा ह�लर्क्स खान्छन ्हा�ा आमा बाले” भ�े 

नारालाई अवलम्बन गद� गभर्वती,सतु्केर� र जे�नागर�को स्वास्थ्य र पोषणको अवस्थालाई सदुृढ 

बनाउने व्यवस्था �मलाइनेछ। 
  स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराउने भनी तो�कएका सबै आधारभतू स्वास्थ्य सेवाहरु सम्पूणर् 

जनताहरुको पहुँचमा परु् याइने छ । 
 �व�भ� �क�समका असाध्य रोग ला�ग उपचारमा समस्या देिखएका अ�त �वप� र कमजोर आ�थर्क 

अवस्था भएका सवर्साधारणहरुको उपचारको ला�ग संघीय सरकार र �देश सरकारवाट �दान गद� 

आएको औषधी उपचार खचर्का अ�त�र� गाउँपा�लका वाट एक पटकको ला�ग यातायात खचर्को 

व्यवस्था �मलाउने नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

 हाल स�ालनमा रहेका �ाथ�मक स्वास्थ्य केन्�,स्वास्थ्य चौक� र सामदुा�यक स्वास्थ्य सेवा 

इकाइवाट �दान हुँदै आएको सेवालाई थप �भावकार� र व्यविस्थत गद� ल�गनेछ। 

 १५ शैयाको अस्प�ाल �नमार्ण गर� स्वास्थ्य सेवालाई थप �भावकार� बनाउन अस्प�ालको स�ुवधा 

सम्प� भवन �नमार्ण कायर्को आरम्भ ग�रने छ। 

 भवन अभावमा गणुस्तर�य सेवा �दन नस�करहेको ह�दर्नेटा स्वास्थ्य चौक�को भवन बनाउन आ.व 

०७९।०८० देिख नै �नमार्ण कायर् सरुुवात ग�रनेछ। 

 गाउँपा�लकाको आफ्नै लगानीमा स�ा�लत सामदुा�यक स्वास्थ्य इकाइवाट �दान हनुे सेवालाई थप 

व्यविस्थत र �भावकार� रुपमा स�ालन गनर् आवश्यक व्यवस्था �मलाइने छ। 

 भवन �नमार्ण हनु बाँक� सामदुा�यक स्वास्थ्य इकाइ भवन �नमार्ण कायर्को सरुुवात ग�रनेछ। 

 �ृङ् गा �ाथ�मक स्वास्थ्य केन्�वाट �दान भइरहेको सेवा �बस्तार गनर् र दक्ष जनशि�को अभाव 

हनु न�दन आवश्यक व्यवस्था �मलाइने छ। 

 गाउँपा�लकाको आफ्नै लगानीमा स�ालन भइरहेका २४ घण्टे �स�ुत सेवा र ल्याव सेवा लाई थप 

�भावकार� रुपमा सञ् चालन ग�रने छ। 

 गभर्वती तथा सतु्केर� म�हलाहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको उिचत ख्याल गर� गभर्वती तथा सतु्केर� 

सँग उपाध्यक्ष भेटघाट कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 

 स्वास्थ्य संस्थामा कायर्रत स्वास्थ्य कम�हरुको क्षमता �वकासको ला�ग आवश्यक व्यवस्था 

�मलाइने छ। 
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 योग िशक्षालाई �चार �सार गनर् र योगका माध्यमवाट मा�नसहरुलाई सवुास्थ्य र तन्दरुुस्त बनाइ 

रा� �व�ालयहरुमा योग �स�वर सञ् चालन गनर् आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ। 

 स्वास्थ्य सेवाको जनशि� अभाव हनु न�दनको  ला�ग �देश लोक सेवा आयोगमा माग गन� र 

पदपू�तर् नहुँदा सम्म सेवा करार गर� पदपू�तर् गन� व्यवस्था �मलाइने छ। 

 पोषण मै�ी गाउँपा�लका घोषणा गन� कायर्को शरुुवात गन� व्यवस्था गद� ५ वषर् �भ� 

गाउँपा�लकालाई पोषण मै�ी गाउँपा�लका घोषणा ग�रनेछ। 

 सबै सरकार� कायार्लयमा स्तनपान कक्षको �नमार्ण गद� ल�गनेछ। 

 सङ् घीय सरकार,�देश सरकार तथा �नजी तथा सामदुा�यक संघ संस्थाहरु संगको सहकायर्मा 

�व�भ� �क�समका रोगहरुको  ला�ग �वशेषज्ञ स�हतको घिुम्त िश�वर आयोजना ग�रनेछ। 

 जे� नागर�क,बालबा�लका, �दघर्रोगी,गभर्वती,सतु्केर�,अपा� तथा �वशेष �कृ�तका व्यि�हरुको 

स्वास्थ्य सरुक्षामा �वशेष ध्यान पयुार्इनेछ | 
 �व�ाथ�हरुको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गद� स्वास्थ्यकम� �ारा �व�ालयमा नै पगेुर सम्पूणर् 

�व�ाथ�हरुको सामान्य स्वास्थ्य पर�क्षण गन� कायर्को सभुारम्भ ग�रने छ। 

 आ�थर्क अभावमा कसैको प�न अकालमा ज्यान नजाओस ् भ�े उ�ेश्यले सतु्केर� व्यथा लागेका 

आमाहरुलाई स्वास्थ्य संस्था सम्म जानको ला�ग �नःशलु्क एम्बलेुन्सको व्यवस्था �मलाइने छ। 

 सतु्केर� तथा नवजात िशशकुो स्वास्थ्य सधुार ल्याउन नमूनाको रुपमा पोषण सामा�ीहरुको �चार 

�सार गन� तथा गर�ब र असहायहरुलाई �नःशलु्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था �मलाइने छ। 

 ज�टल �क�समको सतु्केर� व्यथाला�ग निजकको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएका गभर्वती 

म�हलाहरुको जीवन रक्षाको �न�म� तत्काल उ�ार गनर् सङ् घीय सरकार संग समन्वय गर� 

हे�लकप्टर माफर् त ्उ�ार गन� व्यवस्था �मलाइने छ। 

 �देश सरकारको समन्वयमा सञ् चा�लत आयवु�द सेवा केन्�लाई थप व्यविस्थत रुपमा स�ालन 

आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ। 

 म�हला स्वास्थ्य स्वयम ् से�वकाहरुको यातायात खचर्मा थप व�ृ� गद� �नरन्तरता �दइनेछ।साथै 

लामो समय सम्म स्वास्थ्य स्वयंम ्से�वकाको रुपमा काम गर� उमेर हदका कारण अवकास हनु े

म�हला स्वास्थ्य स्वयम ् से�वकाहरुको सम्मानजनक �वदाइको ला�ग गाउँपा�लकालवाट थप 

सहयोगको व्यवस्था �मलाइनेछ। 

 म�पान,ध�ुपान तथा सतु�जन्य पदाथर्को �ब�� �वतरण तथा �योगलाई �नरुत्सा�हत गनर् पहल 

ग�रनेछ। 
 मादक पदाथर् तथा सू�तर्जन्य पदाथर्को �ब�� �वतरण तथा �योग गन� कायर्मा १६ वषर्भन्दा कम 

उमेरका बालबा�लकाहरुलाई �नषेध ग�रनेछ।य�द त्यस्तो भएमा �व�ेता र �योगकतार्लाई उिचत 

दण्डको व्यवस्था ग�रनेछ। 

 गाउँपा�लकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको औषधी आपू�तर् आकिस्मक मौज्दात र स्वीकृत 

मौज्दातका आधारमा �नय�मत गर� �भावकार� स्वास्थ्य सेवाको �त्याभ�ूत ग�रनेछ । 
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 महामार�जन्य रोगहरुको तत्काल रोकथाम तथा �नयन्�णको ला�ग आवश्य व्यवस्था �मलाइनेछ। 

सभाका सदस्य ज्यूहरु, 
ग) खानेपानी तथा सरसफाई  
 आगामी २ वषर् �भ� सबैको घर घरमा खानेपानी परु् याउने कायर् सम्प� ग�रनछे। 

 जनताको आधारभतू खानेपानी आवश्यकतालाई मध्यनजर गद� �नमार्ण चरणमा रहेको खज्यार्� बहृत 

खानेपानी आयोजनालाई दईु वषर्�भ� पूरा गर� �त्येक उपभो�ाको घर-घरमा खानेपानीको धारा 

परु् याउने व्यवस्था �मलाइन ेछ। 

 खज्यार्�मा रहेको तत्काल�न खानेपानी समस्या समाधान गनर् आवश्यक ���या अवलम्बन 

ग�रनेछ। 

 खानेपानीका मूल संरक्षणको ला�ग आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ।साथै मूल सकु्न न�दन 

वकृ्षारोपण गन� कायर् आरम्भ ग�रनेछ। 

 गाउँपा�लकामा सं�ालनमा रहेका �लिफ्टङ खानेपानी आयोजनाहरुको �व�तु महशलुमा छुट �दने 

व्यवस्थालाई थप गद� �नरन्तरता समेत �दान ग�रनछे। 

 खानेपानी आयोजना �दगो रुपमा सञ् चालन गनर्को ला�ग ममर्त संभारमा �नि�त रकम गाउँपा�लका 

वाट र सोह� अनपुातको रकम खानेपानी उपभो�ाले राखी ममर्त सम्भार कोष स्थापना गन� 

व्यवस्थालाई �भावकार� रुपमा सञ् चालन ग�रनेछ। 

 खानेपानी आयोजना �दगो रुपमा सञ् चालन गनर् धरमपानी मैनडाँडाँ खानेपानी आयोजनालाई लाई 

व्यविस्थत गनर् आवश्यक बजेट व्यवस्था �मलाइने छ। 

 स्वच्छ,सनु्दर र हराभरा गाउँपा�लका �नमार्ण गनर् वजार उन्मखु क्षे�हरुको प�हचान गर� 

सावर्ज�नक शौचालय �नमार्ण गद� �नजी क्षे�लाई हस्तान्तरण गन� कायर्को आरम्भ ग�रनेछ।  
 बजारक्षे�वाट �नस्कने फोहोरमैलाको उिचत व्यवस्थापन ग�रनेछ। 

 सरसफाई कायर्लाई व्यवस्थापन गनर्को ला�ग सबै सरसफाइ स�म�तहरुलाई स��य बनाइनेछ। 

 सफा र स्वच्छ खानेपानीको ला�ग पानीको गणुस्तर पर�क्षणलाई जोड �दइनेछ ।  

घ) म�हला, बालबा�लका, जे� नागर�क र लिक्षत वगर् तफर्  
 म�हलाहरुको �सप �वकास, क्षमता �वकास, आयआजर्न तथा सश�ीकरणमा जोड �दँदै ल��गक 

�हंसाको अन्त्यको ला�ग शनु्य सहनिशलतालाई अवलम्वन गद� लै�गक �हंसा शनु्य गाउँपा�लका 
बनाउने नी�त अवलम्वन ग�रनेछ। 

 एकल म�हलाहरुलाई �व�भ� आयमूलक कायर्�म संचालन गर� आत्म�नभर्रता तफर्  उन्मूख 
ग�रनेछ।  

 लघउु�म कायर्�मलाई आय आजर्नमा जो�ड म�हलालाई आत्म�नभर्र बनाउँदै ल�गनेछ। 
 नेततृ्व तहमा म�हलाहरुको पहुँच व�ृ� गराउन म�हला नेततृ्व र क्षमता �वकासका कायर्�म 

सञ् चालन ग�रनेछ। 
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 म�हला उ�मी �सजर्ना गनर्को ला�ग आवश्यक ता�लम र सामा�ीको व्यवस्था ग�रनेछ।  

 “समान कामको ला�ग समान ज्याला” नी�त अवलम्बन गद� पूणर् कायार्न्वयन ग�रने छ । 
 “�वकास �नमार्णमा म�हला, इमान्दा�रता र पारदिशर्तामा प�हला” भ�े भावनाको साथ �त्येक 

योजनाको कायार्न्वयनमा म�हला सहभा�गता ३३ ��तशत अ�नवायर् ग�रनेछ। 
 समाजका सम्मा�नत व्यि�का रुपमा रहनुभएका जे� नागर�कहरुको सझुाव सल्लाह �लन े

उहाँहरुको दै�नक कायर् सहज बनाउन �व�ाम कक्ष बनाउन र मनोर�नात्मक कायर्�म स�ालन 

गनर् आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ। 

 जनताले �त्यक्ष दे�,ेस�ेु र अनभुतूी गन� सरकारको रुपमा रहेको यो सरकारले घर दैलोवाट न ै

सेवा �दान गन� कायर्लाई थप व्यविस्थत गद� जे� नागर�क,�पछ�डएका वगर्,अपा� लगायतलाई 

सामािजक सरुक्षा भ�ा �त्येक वडा/टोल वाट �वतरण गन� कायर्लाई थप व्यविस्थत गद� वडा नं. 

१ र २ मा समेत �वस्तार ग�रनेछ। 

 जे�नागर�क सँग अध्यक्ष कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 
 वालवा�लकाहरुको शार��रक मान�सक तथा संवेगात्मक रुममा सवल र सक्षम वनाई देशको योग्य 

नागर�क तयार गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ।  
 गाउँपा�लकाभ�रका अश� असहाय तथा जे� नागर�कहरुलाई घरदैलोमै गई स्वास्थ्य सेवा 

उपलब्ध गराइने व्यवस्था �मलाइने छ।  
 असहाय,�वप� तथा �समान्तकृत बालबा�लकाहरुका ला�ग सामदुा�यक �व�ालयहरुमा अध्ययन गनर् 

�वशेष अनदुानको व्यवस्था ग�रनेछ। 
 यस गाउँपा�लकालाई बाल�ववाह म�ु गाउँपा�लका बनाउनको ला�ग बाल क्लब माफर् त �व�भ� 

सचेतनामूलक कायर्�महरु संचालन गर� बाल �ववाहलाई पूणर् रुपमा रोक्ने नी�त अबलम्बन 
ग�रनेछ।   

 द�लत तथा �वप� वगर्का प�रवारलाई �नःशलु्क �व�तु �मटर �वतरण गन� व्यवस्था �मलाइनेछ। 

 �वप� द�लत प�रवारको आ�थर्क स्तर व�ृ� गनर् �वशेष कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ। 

 सामािजक सरुक्षा कायर्�म अन्तगर्त गाउँपा�लकाले �दान गद� आएको ग र घ वगर्का अपा�ता 

भएका व्यि�हरुको सामािजक सरुक्षा कायर्�मलाई �नरन्तरता �दान ग�रने छ। 

 फरक क्षमता (अपा�ता) भएका ब्यि�हरुलाई सेवा�ा�ीमा सहज पहुँचका ला�ग नयाँ �नमार्ण हनु े

गाउँपा�लकाका, वडा कायार्लय तथा अन्य सरकार� कायार्लयहरुलाई अपा� मै�ी बनाइनेछ। 
  गाउँपा�लकावाट �दान ग�रने सेवामा अपा�ता भएका व्याि�हरुलाई �ाथ�मकता �दान गद� सेवा 

�वाह �नःशलु्क रुपमा ग�रनेछ। 
 �व�ालयमा अध्ययन गनर् चाहने �व�ालय जाने उमेर पगेुका फरक क्षमता भएका  

बालबा�लकाहरुलाई गाउँपा�लकाको सहयोग र अन्य �व�भ� �नकाय,संघ संस्थाको सहयोग र 

समन्वयमा अध्ययनको अवसर �दान गनर् आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ। 
 परम्परागत पेशालाई समयानकुुल प�रमाजर्न गद� पेशागत सधुारको ला�ग आवश्यकता अनसुार 

�व�भ� ��व�धहरु उपलव्ध गराई स्वरोजगार हनु ��ेरत ग�रनेछ । 
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 उच्च िशक्षा अध्ययन गर�रहेका �व�ाथ�हरुलाई लिक्षत गर� सरकार� सेवा तफर्  ��ेरत गनर् 

लोकसेवा तथा िशक्षक सेवा आयोगको तयार� कक्षाहरु संचालन गनर्को ला�ग आवश्यक व्यवस्था 

�मलाइनेछ।  
 “पूरानो �पडँीको अनभुव, नयाँ �पडँीमा सदपुयोग” नारालाई आत्मसात गद� अनभुवका धनी जे� 

नागर�कहरुको भोगाई र �सकाईहरुलाई �वकासको क्षे�मा उपयोग गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 
 आ�थर्क अवस्था कमजोर भएका �ा�व�धकधार तफर् को उच्च िशक्षामा सरकार� क्याम्पसमा नाम 

�नकाल्न सफल �व�ाथ�लाई �वशेष छा�विृ� �दान गन� व्यवस्था �मलाइनेछ। 
 "हामी सबैको आ�ान,जे� नागर�हरुको सम्मान" नारालाई आत्मसात गद� सवै घर प�रवार तथा 

समाजमा जे� नागर�क ��त आदार/सम्मानको वातावरण �नमार्ण गन� खालका सचेतनामूलक 

कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ। 
 जातीय �वभेद जस्ता कायर्लाई �नरुत्सा�हत गनर् सचेतना कायर्�म स�ालन ग�रनेछ।जातीय �वभेद- 

उपर कडा कारवाह� गन� व्यवस्था �मलाइने छ। 

ङ)  यवुा तथा खेलकुद सम्बिन्ध नी�त 
 यवुावगर्मा भएको �सप तथा क्षमताको प�हचान गर� “गाउँ �वकासको ला�ग यवुा अ�भयान” 

कायर्�म संचालन गर� यवुाहरुलाई समाज सेवा ��त ��ेरत गन� नी�त �लइनछे । 
 "स्वास्थ्यको ला�ग खेलकुद,रा�का ला�ग खेलकुद" नारालाई व्यवहारमा लागू गनर् सवै यवुाहरुलाई 

खेलकुदमा उत्��ेरत गन� खालका कायर्�महरु संचालन ग�रने छ। 
 खेलकुदमा यवुाहरुको वढ्दो आकषर्ण भएको हुँदा यवुाहरुको माग वमोिजम गाउँपा�लका स्तर�य 

�व�भ� खेलकुदका कायर्�महरु आयोजना ग�रनेछ ।  
  “वेरोजगार यवुाको ला�ग स्वरोजगार, छ�कोट �वकासको आधार” नारालाई अवलम्बन गद� 

गाउँपा�लका�भ� केह� गनर् चाहने तर लगानीको अभाव भएका न्यूनतम १०० जना यवुाहरुलाई 

ब�क तथा सहकार� संगको सहकायर्मा ऋणको व्यवस्था ग�रने र ब�क ब्याजको ७५ ��तशत रकम 

गाउँपा�लकाले व्यहोन� गर� न्यून व्याजमा ऋण उपलब्ध गराई आय आजर्न र रोजगार�मा व�ृ� हनुे 

व्यवस्था �मलाइने छ। 

 �व�भ� �सप तथा नया ��व�ध �सकेर आत्म �नभर्र ब� चाहने यवुाहरुका ला�ग �व�भ� क्षमता 

�वकाससम्बन्धी कायर्�महरु सञ् चालन ग�रनेछ। 

 यवुाक्लवहरुलाई खेलकुद तफर्  आक�षर्त गनर् खेलकुद सामा�ी �वतरण कायर्लाई अगा�ड वढाइन े

छ।साथै यवुाहरुलाई खेल �िशक्षणको ला�ग आवश्यक व्यवस्था �मलाइनेछ। 

 गाउँपा�लका स्तर�य खेल मैदानहरुलाई थप व्यविस्थत रुपमा स�ालन ग�रने छ। 

 अध्यक्षकप खेलकुद कायर्�मलाई �नरन्तरता �दान ग�रने छ। 
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च) जनसंख्या तथा बसाई सराई सम्बन्धी नी�त 
 यस गाउँपा�लकावाट अन्य� बसाइसराइ गर� जाने �विृ�लाई �नरुत्सा�हत गनर् �व�भ� �क�समका 

आयमूलक र रोजगार मूलक कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ। 
 गाउँपा�लका �भ� अव्यविस्थत रुपमा बसोबास गरेका प�रवारहरुलाई आवश्यकता अनसुार 

व्यविस्थत बसोवासको व्यवस्था �मलाइने छ। 
 बाढ� प�हरो जस्ता �ाकृ�तक �कोपको जोिखममा रहेका बस्तीहरुको आवश्यकता अनसुार बस्ती 

स्थान्तरण कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 
 अन्य क्षे�वाट यस गाउँपा�लकामा बसाई सराई गरेर आउने प�रवारलाई �वशेष �ाथ�मकताका �ददै 

अनदुानका कायर्�महरु सञ् चालन ग�रनेछ। 

सभाका सदस्य ज्यूहरु 
२.आ�थर्क �वकास तफर्  

क) कृ�ष,पशपंुक्षी �वकास,�सँचाई तथा भ�ूम व्यवस्था सम्बन्धी नी�त 
 गाउँपा�लकाको सम� �वकासको आधार कृ�ष क्षे� भएको हुँदा कृ�षको �व�वधीकरण गर� देशका 

�व�भ� स्थानसम्म व्यापार �वस्तार गनर् तत्काल गाउँपा�लकाको किम्तमा दईु वटा स्थानमा संकलन 

केन्� �नमार्ण गर� बजार�करणलाई सहज बनाउने कायर् अगा�ड बढाइनेछ। 

 कृ�षलाई मखु्य पेशाको रुपमा अवलम्बन गन� कृ�ष योग्य भ�ूमलाई सधुार गनर् चाहने कृषकहरुलाई 

अनदुानको व्यवस्था �मलाइने छ। 

 तरकार� खेतीलाई थप व्यवसायीकरण गनर् �ोत्साहन परुस्कारको व्यवस्था �मलाइने छ। 

 कृ�ष बीमा कायर्�म �नःशलु्क रुपमा संचालन गन� व्यवस्था �मलाइनेछ। 

 कृ�ष औजार तथा यन्�मा �दान ग�रँदै आएको छुटलाई व�ृ� ग�रनेछ। 

 उत्पा�दत कृ�ष जन्य सामानहरु �कसानवाट सोझै उपभो�ाले �ा� गनर् सक्ने वातावरणको ला�ग 

सा�ा�हक हाट बजारको व्यवस्था �मलाइने छ। 

 दगु्ध जन्य उत्पादनहरुलाई थप �वस्तार गनर् िच�लङ सेन्टर स्थापना गन� कायर् अगा�ड वढाइनेछ। 

 पशपुालक कृषकहरुको स�ुवधाको ला�ग एक भटेनर� डाक्टर रा� आवश्यक व्यवस्था �मलाइने 

छ। 

 �धानमन्�ी रोजगार कायर्�मलाई उत्पादन सँग जोडी आय आजर्नमा व�ृ� ग�रनेछ। 

 कृ�ष तथा पश ु�ा�व�धक सँग जनताको पहुँच पगु्ने गर� थप जनशि�को व्यवस्था ग�रनेछ। 

 �कसान सूचीकरण कायर्�मलाई �नरन्तरता �दान ग�रनेछ। 

 सनु्तलाजातका फलफूल पकेट �वकास कायर्�मलाई �नरन्तरता �दान ग�रनेछ। 

 नयाँ सनु्तलाजात फलफूल �वकास कायर्�म सञ् चालन गर� सेवा �वस्तार ग�रनेछ। 

 नयाँ बा�ा पकेट कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ। 
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 खा�ा� बाल�को उ�त �बउ उपयोगमा अनदुान कायर्�मलाई थप व्यविस्थत रुपमा स�ालन 

ग�रनेछ। 

 उ�त �बउ उत्पादन गर� �वतरण गन� �वतरकलाई �ोत्साहन अनदुानको व्यवस्था �मलाइने छ। 

 गाउँपा�लकाले �दान गद� आएको कृषक पेन्सन कायर्�मलाई सङ् घीय सरकारको कायर्�म सँग 

�मलाई थप व्यविस्थत र �वस्तार ग�रनेछ। 

 कृ�ष तथा पश ु�वकास पकेट कायर्�मलाई �नरन्तरता �दान ग�रनेछ। 

 दधुमा �दइद� आएको अनदुानलाई व्यविस्थत गद� �नरन्तरता �दान ग�रनेछ। 

 कृ�ष जन्य उत्पादनका केह� �वशेष वस्तहुरुको छनोट गर� मूल्य अनदुानको व्यवस्था �मलाइने 

छ। 

 कृ�ष कायर्लाई थप �सँचाई स�ुवधा परु् याउन �सँचाईको ला�ग आवश्यक व्यवस्था �मलाइने छ। 

 पानीका महुानहरु सकु्दै गइरहेको प�रिस्थ�तमा आकासे पानी संकलन गनर् परम्परा देिख रहँदै 

आएका पोखर�हरुलाई थप व्यविस्थत ग�रन े कायर्�म वनाई एक टोल एक पोखर� अ�भयान 

संचालन ग�रने छ। 

 �सँचाइको ला�ग �योग गन� �व�तु न्यूनतम शलु्कमा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था �मलाइन े

छ। 

 गाउँपा�लकाले स्थापना गरेको बागवानीलाई �नि�त उ�ेश्य र सतर् तोक� स्थानीय समूहलाई 

हस्तान्तरण गन� व्यवस्था �मलाइने छ। 

 छ�कोट�भ�का �व�भ� फरक फरक ठाउँको �नःशलु्क रुपमा माटो पर�क्षण गन� र जनु खेती गनर् 

उपय�ु हनु्छ सोह� अनसुार कृ�ष गन� ���यालाई अगा�ड बढाउन ��ेरत ग�रनेछ। 

 छ�कोट कृ�ष तथा पश ु �विश�ीकृत सहकार� संस्था सँगको समन्वयमा स�ा�लत बाँझो जग्गा 

व्यवस्थापन कायर्�म माफर् त ् बाँझो जग्गालाई खतीयोग्य बनाउन आवश्यक व्यवस्था 

�मलाइनेछ।साथै उ� कायर्को सम्पूणर् स्वा�मत्व सहकार�लाई �दान ग�रनेछ। 

 परम्परादेिख खेती हुँदै आएको खेतीयोग्य ज�मन बाँझो बनाएका जग्गाधनीलाई खेती गनर् आ�ान 

ग�रनेछ।सो समयमा प�न ज�मन बाँझो रहेमा व्यवसा�यक रुपमा खेती गनर् इच्छुक कृषकहरूलाई 

�नःशलु्क रुपमा खेती गनर्को ला�ग जग्गा उपलब्ध गराउने ���याको ला�ग आवश्यक कायर्�व�ध 

बनाइ अघी वढाइनेछ। 

ख) पयर्टन �वधर्न नी�त  
 हनमुान मिन्दरदेिख छ�देव मिन्दरसम्म िजपलाईन सं�ालन गर� आन्त�रक पयर्टन �व�र्न गद� 

आन्त�रक आयमा व�ृ� ग�रनेछ। 
 स�ीय सरकार र �देश सरकार सँगको सहकायर्मा छ�कोट देवालय प�रसर र भगवती 

मिन्दर,भालपुानीलाई थप व्यविस्थत ग�रनेछ। 

 छ�कोटका  सबै वडामा रहेका सांस्कृ�तक सम्पदाहरु र पूराताित्वक महत्वका स्थानहरुको �चार 

�सार गर� धा�मर्क पयर्टनलाई �व�र्न ग�रनेछ। 
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 आन्त�रक तथा बा� पयर्टन आगामनलाई आक�षर्त गनर् र स्थानीय संस्कृ�तको जगेनार् गनर् होमस्टे 

सञ् चालन गर� घरमै बसेसरहको वातावरणको अनभुतूीहनुे व्यवस्था �मलाइ जनताको आ�थर्क 

अवस्थामा सधुार ल्याइने छ। 

 छ�कोट ३ मा रहेको भेडुवा डाँडाँमा स्तर�य होटल स�ालन गनर् �नजी क्षे�लाई आ�ान गद� 

होटल सञ् चालन माफर् त ्स्थानीयलाई रोजगार�मा �सजर्ना गन� कायर्लाई अगा�ड वढाइनेछ। 

 गाउँपा�लका �भ�का धा�मर्क तथा पयर्ट�कय स्थलहरुको प�हचान गर� आन्त�रक पयर्टन �व�र्नको 
ला�ग पयर्टन गरुुयोजना तयार गनर् पहल ग�रनेछ । साथै पयर्टक�य क्षे�को पूवार्धार �नमार्णमा 
जोड �दइनेछ । 

 पूराताित्वक रुपमा रहेको मनभाक पौवालाई संरक्षण ग�रनेछ। 
 द�घाको भवुाने पोखर�को रक गाड�नलाई थप व्यविस्थत गर� पयर्टक�य क्षे�को रुपमा �वकास 

ग�रनेछ। 

 संघीय तथा �देश सरकार सँगको समन्वयमा मौ�लपरु ताललाई थप व्यविस्थत बनाइनेछ। 

ग) सहकार�  तथा गर�वी �नवारण, �म तथा रोजगार �वधर्न नी�त 
 सहकार� संस्थाको अनमु�त तथा �नयमन कायर्लाई व्यविस्थत ग�रनेछ। 
 सहकार�को महत्व तथा अवधारणालाई वडा तहसम्म परु् याइनेछ । 
 �त्येक प�रवारका सदस्यहरुलाई आफ्नो आयअनसुार सहकार�मा अ�नवायर् बचत गन� बानीको 

�वकासको ला�ग अ�भ��ेरत गनर् �व�भ� अ�भयानहरु संचालन ग�रनेछ। 
 िशक्षा,ता�लम र सूचनाको माध्यमबाट सहकार�हरुको  संस्थागत क्षमता �वकास ग�रनेछ। 
 म�हला,गर�ब,अपा�,सीमान्तकृत,भ�ूमह�न तथा �पछ�डएका वगर् र ��मकहरुका साथै सम्पूणर् 

नागर�कहरुको जीवनस्तरमा सधुार ल्याउन सहकार�हरुको पहुँच अ�भव�ृ� गन� नी�त अवलम्वन 
ग�रनेछ। 

 स्थानीय �म,सीप र पूजँीलाई अ�धकतम रुपमा प�रचालन गन� गर� सहकार�हरुलाई �वकासको 
साझेदारको रुपमा �वकास गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

 उत्कृ� रुपमा काम गरेका सहकार� तथा समूहहरुको प�हचान गर� परुस्कृत ग�रनेछ। 
 अव्यविस्थत रुपमा स�ालन भएका सहकार�हरुलाई ए�ककृत र व्यविस्थत गर� जनअपेक्षा अनरुुप 

सदुृढ सहकार� स्थापनाथर् �ोत्साहन ग�रनेछ। 
 गर�ब प�हचान तथा प�रचय प� �वतरण कायर्�म अन्तगर्त प�रचय प� �वतरण गन� कायर् 

सङ् घीय सरकार संगको समन्वयमा शभुारम्भ ग�रनेछ। 

 समदुायमा रहेको परम्परागत ज्ञान तथा सीपको स्तर व�ृ� गर� थप आयमूलक र व्यवसायमूलक 
बनाउन �व�भ� �कारका व्यवसा�यक ता�लमका कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ।   

 "गर�बी म�ु र समानता य�ु समाज �नमार्ण" भ�े मूल नारालाई आत्मसात गद� गर�ब तथा 
�वप� वगर्को मयार्�दत जीवनयापनका ला�ग न्यूनतम मान�वय आवश्यकतामा सहज र न्यायपूणर् 
पहुँच स्था�पत गन� नी�त अवलम्बन ग�रनेछ। 

 गर�बी �नवारणका �यासहरुमा गर�ब तथा �वप� वगर्को सहभा�गता स�ुनि�त ग�रनेछ। 
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घ) उ�ोग,व्यापार तथा व्यवसाय नी�त 
 लोप हनुलागेका स्थानीय �सपहरुको खोजी गर� संरक्षण तथा �व�र्नको ला�ग �सप �वकासका 

ता�लमहरु संचालनको ला�ग पहल ग�रने छ ।  
 वेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन �सकम�, डकम�, हाउस वाय�रङ्,प्लिम्बङ तथा �ाइ�भङ 

लगायतका �व�भ� �सपमूलक ता�लम आवश्यकता अनसुार संचालन ग�रनेछ । 
 गाउँपा�लका �भ� गणुस्तर�य वस्त ु तथा सेवाको �नय�मत र सवर्सलुभ रुममा सहज आपू�तर्को 

व्यवस्था गनर् �नजी तथा सहकार� क्षे�लाई �ोत्साहन ग�रनेछ। 
 वस्त ु तथा सेवामा हनु सक्ने कालोबजार� र कृ��म अभाव तथा म्याद नाघेका वस्तहुरुको 

वेच�वखन �नयन्�ण गनर् �नरन्तर वजार अनगुमन गन� कायर्लाई सबै वडामा स�ालन ग�रनेछ।  

३. वन, वातावरण संरक्षण तथा �वपद व्यवस्थापन नी�त 

 वातावरण संरक्षणको ला�ग गाउँपा�लका क्षे�मा खाल� रहेका सावर्ज�नक जग्गाहरुमा 

अमसृो,अमला,�टमरु लगायतका �वरुवाहरु रोप्ने र स्थानीयको आम्दानी समेत बढाउने व्यवस्था 

�मलाइने छ। 

 रा��य वन,सामदुा�यक वन र �नजी वनलाई व्यविस्थत रुपमा स�ालन गन� व्यवस्था �मलाइने छ। 

 �त्येक वडाका किम्तमा दईु स्थानमा चौपार� स�हत �पपल रोप्ने कायार्लयलाई अगा�ड वढाइने 

छ। 

 �नजी तथा सावर्ज�नक स्थानमा भएका रुखहरूले आवासलाई क्ष�त पगु्ने देिखएमा सावर्ज�नक भए 

सामदुा�यक वनको नेततृ्वमा र �नजी भए सम्बिन्धत व्यि�ले तत्काल रुख हटाउन ुपन� व्यवस्था 

�मलाइने छ। 

 फोहोरमैला व्यवस्थापन नी�त तजुर्मा गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ। 

 फोहरमैलाको द�घर्काल�न समाधान तथा व्यवस्थापनको ला�ग जग्गाको (ल्याण्ड�फल साइट) 
खोजी ग�रनेछ ।  

 �वपद व्यवस्थापन योजना �नमार्ण गर� कायार्न्वयनमा ल�गनेछ।साथै �वपद जोिखम क्षे�को 
प�हचान र नक्सा�न समेत गर� आवश्यक व्यवस्थापन ग�रनेछ। 

 �वपद व्यवस्थापन तथा जलवाय ु प�रवतर्न सम्बन्धी सचेतनामूलक कायर्�महरु वडागत रुपमा 
संचालन ग�रनेछ । 

 �वपदको समयमा सञ् चालन गनुर्पन� राहात उ�ार र पनुःस्थापनालाई थप व्यविस्थत रूपमा 

सञ् चालन गन� व्यवस्था �मलाइने छ। 

 गाउँपा�लकामा �वपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकता अनसुार वजेट �व�नयोजन गन� कायर्लाई 
�नरन्तरता �दइनेछ । 

 वन संरक्षण, सम्वधर्न, डढेलो �नयन्�ण आ�द कायर्�मको ला�ग सामदुा�यक वन उपभो�ा महासंघ 
गाउँ स�म�तसंग समन्वयात्मक रुपमा �व�भ� कायर्�महरु संचालन ग�रने छ ।  

 �नमार्ण भएका मोटरवाटोको �कनारामा वकृ्षारोपण गनर् �ाथ�मकता �दइनेछ ।   
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 नद� �नयन्�ण कायर् संगै ह�रयाल� �वधर्नको ला�ग �छटो वढ्ने र पानी संिचत गन� वैश आ�द 
जातको �वरुवा खोला �कनाराका साथै पानीको महुान क्षे�मा लगाई नद� �नयन्�ण तथा पानीको 
महुान संरक्षण कायर्मा सहयोग प-ुयाउन पहल ग�रन ेछ । 

 बनपैदावारवाट स�ालन हनुे टपर� उ�ोगलाई यसै आ�थर्क वषर् 079।80 देिख स�ालन गर� 
�नयार्त योग्य बनाइनेछ।  

 स्वास्थ्य तथा वातावरण सधुारको ला�ग सधुा�रएको धवुां र�हत चलु्हो तथा �व�तुीय चलु्हो �योग 
गन� कायर्मा �ोत्साहन ग�रनेछ।  

 नद� �नयन्�ण तफर्  खज्यार्� खोला र �र�ड खोला,वढ�गाड खोलाले कटान गद� आएको ज�मन 

जोगाउन सङ् घीय तथा �देश सरकार सँगको समन्वयमा तटवन्धको व्यवस्था �मलाइनेछ। 

  �ाकृ�तक �कोप तथा भकूम्प जन्य दघुर्टनावाट सरुिक्षत गनर् गाउँपा�लका�भ� �नमार्ण ग�रने 

आवास संरचनाको घरनक्सा पास लागू ग�रनेछ।  

 �वकास �नमार्णका कायर् �ारम्भ गनुर्पूवर् �ारिम्भक वातावरणीय �भाव मूल्या�न(IEE) र वातावरणीय 
�भाव मूल्या�न(EIA) गराउने कायर्लाई अगा�ड वढाइनेछ।  

 सामदुा�यक वन उपभो�ा स�म�तले वन पैदावार �ब�� तथा उपयोग सम्बन्धी वा�षर्क कायर्योजना 

बनाई गाउँपा�लकावाट स्वीकृत गराउनपुन� तथा वन पैदावार �ब��वाट �ा� गन� कुल रकमको 

10 ��तशत रकम गाउँपा�लकाको संिचत कोषमा दािखला गनुर्पन� व्यवस्था लागू ग�रनेछ।  

सभाका सदस्य ज्यूहरु  

४. पूवार्धार �वकास तफर्  
क)  सडक, पलु तथा यातायात व्यवस्था नी�त  

 गाउँपा�लका जोड्ने �पपलनेटा का�लका नगर धरमपानी मानकोट दौघा सडकको कालोप�े गन� 

कायर् आ.व ०७९।०८० मा नै सरुुवात ग�रनेछ। 

 भेडुवा-पिल्लकोट-हुँगा सडक कालोप�े गन� कायर्लाई �त�ताका साथ अगा�ड वढाउन आवश्यक 

व्यवस्था �मलाइने छ। 

 �बरबास घिुम्त-कोलधार�-गनु्टुङ-�सस्ने सडक खण्ड कालोप�े कायर्को सरुुवात ग�रनेछ। 

 दौघा- फसार्टाकुरा �याक खोल्ने कायर् २ वषर् �भ� पूरा ग�रनेछ। 

 बौवा- भलु्के- चकमके- बलेवा सडकलाई वडा कायार्लयसँग जोड्ने कायर्लाई अगा�ड वढाइनेछ। 

 हुँगा-चोरकाटे सडक व्यविस्थत रुपमा स�ालन गनर् संङ् घीय सरकारसंग समन्वय ग�रनेछ। 

 ठूलापोखरा-ढाव-कछौटे-उिल्लखोला मोटरबाटोको स्तरो��त ग�रनेछ। 

 लमु्छा- सातमरेु मोटरबाटो स्तरो��त ���या अगा�ड वढाइनेछ।साथै �पपलनेटा-मनभाक सडक 

समेत स्तरो��त ग�रनेछ। 

 उिल्लखोला-रमौद�-मिुस्लम वस्ती-चोरकाटे मोटरबाटोको थप स्तरो��त कायर् अगा�ड वढाइनेछ। 
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 कृ�ष उपजलाई बजार सम्म परु् याउन हाल यातायात सेवा स�ालन भएका सबै सडकहरुलाई बा�ै 

म�हना स�ालन हनुे गर� आवश्यक व्यवस्था �मलाइने छ। 

 सडकको �दगो संरक्षणका ला�ग सडकनाल�को �नमार्णमा जोड �दइनेछ। नाल� स�हतको सडक 
स्तरो��तको कायर्लाई �ोत्साहन ग�रनेछ। 

 गाउँपा�लकाले �नधार्रण गरेको सडक मापदण्ड कायार्न्वयन ग�रनेछ।  
 छ�कोट सडक गरुु योजना �नमार्णको ला�ग आवश्यक पहल ग�रनेछ । 
 �नमार्ण भएका मोटरवाटोहरुमा बषार्को समयमा �नवार्ध रुपमा सवार� साधन संचालन गनर् तथा 

सडकको �नय�मत ममर्त संभारको ला�ग सडक ममर्त संभारकतार्हरु(लेन्थ वकर् र) प�रचालन 
ग�रनेछ । 

 अव �नमार्ण ग�रने भौ�तक संरचनाहरुलाई अपाङ् ग मै�ी,बालमै�ी बनाइदै ल�गनेछ। 

 सडक मापदण्ड�भ� सरकार�,सामदुा�यक तथा व्यि�गत भवन �नमार्ण गन� कायर्लाई बन्द 

ग�रनेछ। 

 च�पथ �नमार्ण कायर्लाई �नरन्तरता �दइनेछ। 

ख) �व�तु तथा उजार् नी�त 

 न्यूनतम अथार्त ्२० य�ुनट सम्म मा� �व�तु �ा�धकरण अन्तगर्त �व�तु सेवा �लने घरको �व�तु 

महशलु �नःशलु्क ग�रनेछ। 

 �व�तुमा लो भोल्टेज तथा भोल्टेज अपडाउन हनुे समस्यालाई �नयन्�ण गनर् आवश्यक पहल 

ग�रनेछ। 

 �व�तु स�ुवधा नपगेुका घरहरुमा यसै आ.व �भ� �व�तु परु् याउन पहल ग�रनेछ। 

 �व�तुको पहुँच नपगेुका �व�ालयहरुमा वैकिल्पक उजार्को व्यवस्था �मलाइनेछ। 

 आवश्यक स्थानहरुमा �ान्सफमर्र जोड्ने कायर्लाई अगा�ड वढाइनेछ। 

 उज्यालो छ�कोट अ�भयान अन्तगर्त यस गाउँपा�लकाका बजार क्षे�मा सडक ब�ीको ला�ग 

आवश्यक व्यवस्था �मलाइने छ। 

ग)  सूचना तथा स�ार ��व�ध नी�त  
 नागर�कहरुको सूचनाको हकलाई उच्च सम्मान गद� गाउँपा�लका कायार्लय तथा शाखाहरुलाई 

सूचना मै�ी बनाईनेछ। 
 गाउँपा�लकाले गन� हरेक सेवालाई चसु्त,दरुुस्त,पारदश� तथा ��व�ध मै�ी बनाउन आध�ुनक सूचना 

��व�धको �योगमा जोड �दइनेछ। 
 प�का�रता र संचार जगत संग �वकास र सशुासनमा सहकायर् ग�रने छ । 
 स्थानीय संचार गहृहरुलाई �नय�मत �सारण गनर् आवश्यक सहयोग परु् याइने छ। 

 

 



15 
 

घ)  भवन, वस्ती, आवास तथा सहर� �वकास नी�त 
 वढ्दै गएको वजार�करणलाई ध्यान �ददै नयाँ �नमार्ण ग�रने भवनहरुमा भवन �नमार्ण मापदण्ड 

लाग ुगनर् पहल ग�रनेछ ।  
 स्थानीय भवन मापदण्ड तथा स्थानीय भवन सं�हता तजुर्मा गर� नक्सा पास �णाल�लाई 

कायार्न्वयनमा ल�गनेछ। 
 आगामी २ वषर् �भ� खरका छाना म�ु गाउँपा�लका घोषणा गन� गर� कायर् अगा�ड वढाईनेछ। 

 आगामी ३ वषर् �भ� सकुुम्बासी र अव्यविस्थत बसोवबासीको समस्या समाधान गन� गर� कायर् 

अगा�ड वढाइने छ। 

 गाउँपा�लकाको �शासक�य भवन �नमार्ण गन� कायर्लाई यसै आ.व वाट सरुुवात ग�रनेछ।  

५. सशुासन तथा संस्थागत �वकास तफर्  
क) स्थानीय सेवा तथा जनशि� व्यवस्थापन नी�त 

 स्थानीय सरकार छ�कोटको �वकासको ला�ग छ�कोटमा ��याशील सम्पूणर् राजनै�तक दलको 

सझुाव सल्लाह र सहयोग �लदै गाउँपा�लकाको सावर्ज�नक सेवा �णा�लमा समेत सधुारात्मक कायर् 

�णाल� अवलम्बन ग�रनेछ। 

 गाउँपा�लकामा आवश्यक पन� जनशि� व्यवस्थापनका ला�ग �देश लोकसेवा आयोग माफर् त ्

पदपू�तर् ���या अगा�ड बढाउँदै �देश लोक सेवा आयोगवाट कमर्चार�को पदपू�तर् नहुँदा सम्मको 

ला�ग करार सेवावाट भएप�न कमर्चार� व्यवस्थापन गर� गाउँपा�लका,वडा कायार्लय र स्वास्थ्य 

संस्थाहरुमा हनुे कायर्हरुलाई �नय�मत स�ालन हनुे व्यवस्था �मलाउन आवश्यक ���या अगा�ड 

वढाइने छ। 

 गाउँपा�लका कायार्लयमा आउने सेवा �ाह�हरुलाई काममा अलमल नहोस ्भनी स्थापना गर�एको 

नागर�क सहायता कक्षलाई थप व्यविस्थत गन� र गाउँपा�लका अन्तगर्तका कामको ला�ग 

�योगहनुे कागजप�को �नःशलु्क फोटोक�प ग�रने व्यवस्था �मलाइनेछ। 

 यस गाउँपा�लकाका पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरुको क्षमता �वकासको ला�ग समयानकुुल �व�भ� 
क्षमता �वकासका कायर्�महरु आयोजना ग�रनेछ । 

 गाउँपा�लकाको राजस्व �शासनलाई चसु्त दरुुस्त तथा पारदश� बनाउन गाउँपा�लकाका सबै 
वडामा अनलाईन �णाल� बाट राजस्व संकलन गन� वातावरण तय ग�रनेछ। 

 गाउँपा�लकावाट भए गरेका कामको �ववरण जनता समक्ष परु् याउन वेवसाईट तथा फेसबकु पेज 
माफर् त सावर्ज�नक गन� कायर्लाई थप व्यविस्थत गराइनेछ। 

 गनुासो व्यवस्थापनको ला�ग गनुासो स�ेु अ�धकार� तथा सूचना व्यवस्थापनको ला�ग सूचना 
अ�धकार�को कायर्लाई अझ व्यविस्थत र �भावकार� बनाईनेछ। 

 गाउँपा�लकामा रा�ो कायर्सम्पादन गन� कमर्चार�,स्वास्थ्यकम�,उत्कृ� �व�ालय तथा िशक्षकलाई 
परुस्कृत गन� व्यवस्था �मलाइनेछ ।  
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 ��ाचार र अ�नय�मत कायर्लाई कडाईका साथ �नयन्�ण गद� पारदिशर्ता र जवाफदे�ह �णाल�लाई 
सदुृढ तलु्याईनेछ। 

 स्थानीय सरकार स�ालनको ला�ग आवश्यक पन� ऐन, �नयमावल�, कायर्�व�धहरुको �नमार्ण तथा 

संशोधन गर� कायार्न्वयमा ल�गनेछ। 

ख) सशुासन तथा क्षमता �वकास तफर्    

 गाउँपा�लकाको नाममा रहेको वेरुज ु तथा पेश्क� वेरुजलुाई फ��ट गन� कायर्लाई उच्च 
�ाथ�मकता �दइनेछ । 

 वडा तह देिख गाउँपा�लका तह सम्म सावर्ज�नक सनुवुाई, सावर्ज�नक पर�क्षण, सामािजक पर�क्षण, 
नागर�क वडाप� आ�दको माध्यम�ारा वडा तथा गाउँपा�लका तहमा सशुासन �व�र्नमा जोड 
�दइनेछ। 

 उपभो�ा स�म�तको क्षमता �वकासको ला�ग वडा तहमा ता�लम कायर्�म संचालन ग�रनेछ ।   

ग) न्या�यक स�म�त 

 न्या�यक स�म�तको पदा�धकार�हरुको क्षमता �वकासको ला�ग समयानकुुल र �वषयानकुुल क्षमता 
�वकासको ला�ग ता�लम कायर्�महरु संचालन ग�रनेछ । 

 गाउँपा�लका िस्थत मेल�मलाप केन्�को ला�ग पूवार्धार य�ु बनाउन जोड �दइनेछ । 
 न्या�यक स�म�तमा उजरु� दतार् गदार् लाग्ने दस्तरु �नःशलु्क गराईनेछ। 
 न्या�यक स�म�तलाई थप ��यािशल बनाई �भावकार� बनाउने नी�त अबलम्बन ग�रनेछ। 
 न्या�यक स�म�तबाट �नणर्य/मेल�मलाप भएका �ववादहरुको कायार्न्वयन कडाईका साथ कायार्न्वयन 

गनर् आवश्यक ऐन �नमार्ण ग�रनेछ। 
 सामदुा�यक मेल�मलाप केन्�मा कायर्रत सामदुा�यक मेल�मलाप कतार्लाई �नरन्तरता �दँदै क्षमता 

अ�भव�ृ� कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 

घ) �व�वध तफर्  

 आव�धक गरुुयोजना तयार गर� कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ। साथै ठूला �वकासका आयोजना अगा�ड 
वढाउन �ड.�प.आर  तयार ग�रनेछ। 

 �दगो �वकासका लक्षको स्थानीयकरणका ला�ग आवश्यक नी�त तथा कायर्योजना तयार ग�रनेछ। 
 जोिखम संवेदनशील भ-ूउपयोग योजना बनाइ कायार्न्वयनमा ल�गनेछ। 
 एक स्थानीय तह एक उ�ोग �ाम नी�त अन्तगर्त औ�ो�गक �ाम स्थापना गन� कायर्को ला�ग 

सम्भ्यावता अध्ययन गर� आवश्यक कायर् अगा�ड वढाइनेछ। 
 सामािजक समावेशीकरण सम्बन्धी आवश्यक नी�त �नमार्ण गर� कायार्न्वयनमा ल�गनेछ। 
 �नजी क्षे�लाई �वकासका ��याकलापमा संलग्न गराउने उ�ेश्यले सावर्ज�नक-�नजी साझेदार� 

कायर्�म संचालन ग�रनेछ। 
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 शािन्त सरुक्षा र स-ुव्यवस्था कायम गनर् सरुक्षा �नकायलाई व्यापक रुपमा स�ालन गनर् आवश्यक 
समन्वय र सहजीकरण ग�रनेछ। 

 अन्तर गाउँपा�लका सम्बन्ध �वकास गर� अन्तर-स्थानीय तहहरुसँगको साझेदार�का �वकास 
�नमार्णका कायर्�महरुलाई अगा�ड बढाइनेछ। 

 �ा�फक �ह�र कायर्लयको भवन �नमार्णको ला�ग सहयोग ग�रनेछ। 

यस गाउँपा�लकाको �ोत तथा साधनले धा� नसक्ने ठूला योजनालाई कायार्न्वयन गनर्को ला�ग संघीय 
सरकार, �देश सरकार तथा अन्य सरोकारवाला �नकाय संग समन्वय गर� अगा�ड वढाइने �स्ताव गरेको 
छु। 
��ेय सभा सदस्य ज्यूहरु, 
 �स्ततु नी�त अनसुारका कायर्�म तथा वजेटको कायार्न्यनबाट यस गाउँपा�लकाको आ�थर्क, 
सामािजक, भौ�तक पूवार्धारको �वकास तथा वातावरण संरक्षण संम्व�र्न माफर् त स्थानीय स्तरमा रोजगार�का 
अवसरमा व�ृ� हनुकुा साथै गर�वी �नवारण, आय आजर्नको यथोिचत वातावरण सृजना भई छ�कोट 
गाउँपा�लकाको चौतफ� �वकासमा योगदान पगु्ने अपेक्षा गरेको छु । 
  अन्त्यमा, यस छ�कोट गाउँपा�लकाको आ.व २०७९।०८० को ला�ग नी�त तथा 
कायर्�म तयार गनर् आफ्नो अमूल्य राय सझुाव तथा सल्लाह �दान गनुर्हनुे सम्पूणर् जन ��त�न�धहरु, 
राजनी�तक दल, कमर्चार�, िशक्षक, नागर�क समाज, प�कार तथा संचारकम� लगायत �व�भ� संघ संस्थालाई 
हा�दर्क धन्यवाद �दन चाहन्छु ।                 

राम �साद पाण्डेय                                                                                  
अध्यक्ष                                                                       

छ�कोट गाउँपा�लका, गलु्मी 
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