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गाउँ सभा सदस्र्हरु 

आधँिखोला गाउँपाधलकाको र्स गरिमामर् पाँचौ गाउँसभामा उपस्स्थि आधँिखोला 
गाउँपाधलकाका  उपाध्र्क्ष ज्रू्, सम्पूर्ि सभा सदस्र्ज्रू्हरु,  प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृिज्रू् लगार्ि 
सम्पूर्ि कमिचािी धमत्रहरुमा ,आधँिखोला गाउँपाधलकाको र्स गरिमामर् पाँचौ गाउँ सभाको नीधि 
िथा कार्िक्रम प्रस्िधुिकिर् समािोहमा हार्दिक स्वागि एवं सम्मान व्र्क्त गनि चाहन्छु । त्र्सैगिी 
र्स अवसिमा म नेपालको संघीर् लोकिास्न्त्रक गर्िन्त्र स्थापनाका लाधग नेपाली जनिाले पटक 
पटक गिेका ऐधिहाधसक जन आन्दोलनहरु ि सशस्त्र संघषिका क्रममा िाष्ट्र ि जनिाको लाधग 
आफ्नो जीवन समिपर् गनुिहनुे ज्ञाि अज्ञाि वीि शहीदहरुप्रधि भावपूर्ि श्रद्धान्जली अपिर् गदिछु ।   

लामो समर्सम्मको आम नेपाली जनिाको प्रधिक्षा, दश बषे सशस्त्र संघषि, २०६२/६३ को 
जनआन्दोलन मार्ि ि, दईुपटकसम्म भएको संर्विानसभाको धनवािचन पश्चाि जनिाका प्रधिधनधिले नै 
धनमािर् गिेको संर्विान हाल कार्ािन्वर्नमा िहेको छ । संर्विानले सधुनस्श्चि गिेका प्राविानहरुलाई 
अक्षिसः पालना गने क्रममा स्थानीर्, प्रदेश ि संघीर् िीनै िहको धनवािचन, सम्पन्न भई सकेि आज 
हामी आधँिखोला गाउँपाधलकामा स्थानीर् सिकािको रुपमा िही आफ्नो नीधि आरैँ् बनाउने ि 
आफ्नो लाधग आरैँ् काननु बनाई कार्ािन्वर्न गने लोकिन्त्रको उच्चिम अभ्र्ास स्थानीर् िहमा 
नै गनि पाइिहेका छौं ।  

िार्ष्ट्रर्िा, लोकिन्त्र ि जनजीर्वकाको आन्दोलनमा नेितृ्व गनुिहनुे सम्परु्ि अग्रजहरुको 
र्ोगदानको उच्च सम्मान सहीि स्मिर् गनि चाहन्छु । सम्पूर्ि बेपत्ता नागरिक, जनआन्दोलनका 
घाइिे िथा पीधििहरु प्रधि उच्च सम्मान व्र्क्त गदिछु । संघीर्िा ि स्थानीर् सिकाि मार्ि ि 
गाउँगाउँमा धसंहदिबाि, जस्िा कार्िक्रमहरुलाई मिुिरुप र्दन ेस्जम्मेवािी हाम्रो काँिमा छ । र्ो हाम्रो 
लाधग अवसि ि चनुौिी दवैु हो । उत्तिदार्र्त्व ि जवार्देर्हिा सर्हिको स्रोि सािन ि अधिकाि 
समेि स्थानीर् िहमा स्थानान्ििर् भई आएको छ । आधँिखोला गाउँपाधलकाले जािीर्, भार्षक, 
िाधमिक, सांस्कृधिक र्वर्वििालाई आत्मसाि गिी सामास्जक एवं सांस्कृधिक ,समानिा ि सर्हष्र्िुामा 
आिारिि समाजको धनमािर् गने संकल्प गदे नेपालको संर्विानको मूल ममि सहकार्ि,समन्वर् ि सह 
अस्स्ित्वका आिािमा संघीर् सिकाि ,गण्िकी प्रदेश सिकाि िथा अन्र् स्थानीर् िहहरुसँग 
र्वकासका लाधग हािेमालो गदै आधँिखोला गाउँपाधलकालाई र्वकासको पथमा अग्रसि गिाउनकुा 
साथै अन्र् शासकीर् िहलाई प्रिेर्ाको स्रोिको रुपमा आरु्लाई प्रस्ििु गनेछ। 

 स्थानीर् िह सिकािकै रुपमा  िहेको ि काननुी प्राविान अनसुाि व्र्वस्थापकीर्, 

कार्िपाधलकीर् ि न्र्ार्र्क अधिकािको प्रर्ोग गदै आएका छौं । स्थाधनर् श्रोि ि सािनको उच्चिम 
प्रर्ोग गदै आधँिखोला गाँउपाधलकाको बहआुर्ाधमक धबकास गनुि हाम्रो प्रमखु दार्र्त्वको रुपमा 
िहेको छ । जनिामा र्वकास प्रधिको िीव्र चाहना, जनप्रधिधनधिमार्ि ि स्थानीर् िहमा नै सहभाधगिा, 
जवार्देर्हिा, पािदस्शििा, उत्तिदार्र्त्वको अभ्र्ास हनुे, स्थानीर् िहदेस्ख नै लोकिन्त्रको असली अभ्र्ास 
हनु थाल्न ुग्रामीर् क्षेत्रको र्वकासका नर्ाँ संकेिहरु हनु ्। प्रस्ििु नीधि िथा कार्िक्रम िर्ाि गदाि 
आधँिखोला गाँउपाधलकाको र्वकासको आवश्र्किा, नपेाल सिकाि, प्रदेश सिकािले अबलम्बन गिेका 
धबकासका र्दघिकाधलन लक्ष्र्हरु ि संधबिानको अनसूुचीमा स्थानीर् िहलाई प्राप्त अधिकािलाई प्रमखु 
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मागिदशिनका रुपमा अंगालेको छु ।जनिाले आफ्ना आवश्र्किाहरुलाई सम्बोिन गने र्ोजनाहरु 
आफ्नै सहभाधगिामा छनौट गनि सकुन भने्न उदे्दश्र्ले सहभाधगिामूलक र्ोजना िजुिमा प्रर्क्रर्ाको 
अविािर्ा अनरुुप स्थानीर् िहका गाउँ, बस्िी, टोल हुँदै विा सधमधि, ि र्वषर्गि सधमधिहरुको बैठक, 

िाजनीधिक दल लगार्ि अन्र् सिोकािवाला हरु संग छलर्ल ि अन्ििर्क्रर्ा गिी प्राप्त सूझावहरुको 
आिािमा वहृि छलर्ल पश्चाि कार्िपाधलकाले स्वीकृि गिी समदृ्ध नपेाल सखुी नपेाली भन्ने िार्ष्ट्रर् 
संकल्पलाई आत्मसाथ गदै सो संकल्प पिुा गनिका धनधमत्त नेपालको िाज्र् शस्क्तको प्रर्ोग गने एक 
शासकीर् िहको हैधसर्िले आधँिखोला गाउँपाधलकाको र्स गरिमामर् पाचौँ गाउँसभामा 
आ.व.०७६।७७ को वार्षिक नीधि िथा कार्िक्रम घोषर्ा गनि पाउँदा म धनकै हर्षिि एवं गौिवास्न्वि 
छु । 

 

गाउँ सभा सदस्र्हरु 

स्र्ाङजा स्जल्लाको पर्हचानको रुपमा िहेको आधँिखोलाको शीिमा अवस्स्थि ,समग्र 
स्जल्लाको आधथिक, सामास्जक, सास्कृधिक,िाधमिक िथा पर्िटकीर् दृर्िकोर्ले महत्वपूर्ि केन्रका 
रुपमा िहेको र्स आधँिखोला गाउँपाधलकाको अन्िाअन्िी श्रवर्कुमाि सिक ,गाँउपाधलकाको मखु्र् 
प्रशासधनक कार्ािलर् भवन ,बहउुदे्यस्श्र्र् सभाहल िथा ब्र्पारिक भवन,अन्िाअन्िी श्रवर्क्ुमाि 
पर्िटन पवुाििाि प्रबििन कार्िक्रम,स्चलाउनेबास झािखोला सिक कालोपते्र गने र्ोजना, र्टकाजा 
िल्लो बैिाटाि धसंचाई र्ोजना,आहाल-बिर्पप्ले-स्चसाखोला सिक र्ोजनालाई आधँिखोला 
गाँउपाधलकाको गौिबको र्ोजना अन्िगिि धनिन्िििामा िाखी कार्िसचुारु अबस्थामा िहेको ि 
िोर्कएको म्र्ादधभत्र सबै परिर्ोजनाहरु स-ुसम्पन्न हनुछेन भने्न जानकािी गिाउदै रु्लबािी-पवुािाँिा-
खौलालाकुिी-पबिि सिकलाई  पधन गौिवका आर्ोजनाको रुपमा समेर्टने छ । 

 

अब म गि बषिको संस्क्षप्त सधमक्षा गनि चाहान्छु । 

१. आधँिखोला गाउँपाधलकाको सधुबिासम्पन्न प्रशासधनक भवन ि बहउुदे्दश्र्ीर् सभाहल िथा 
ब्र्ापारिक भबनको धनमािर्  कार्ि प्रािम्भ  गरिएको छ । 

२. र्वगि वषिको जस्िै र्स वषि पधन अन्िाअन्िी श्रवर् कुमाि बहृि गरुुर्ोजना अन्िगिि बहृि 
भौधिक संिचना धनमािर्को काम सम्पन्न गरिएको छ । 

३. गाउँपाधलकाको आफ्नै लगानीमा आहाल स्चसाखोला बिर्पप्ले सिकको कालोपते्र गने कार्ि 
सचुारु गिाउँदै धनकट भर्वष्र्मा सम्पन्न गने ढंगबाट कार्ि अगाधि बढाइएको छ । 

४. आधँिखोला गाउँपाधलकामा िाधमिक पर्िटनको र्वकासका लाधग अन्िाअन्िी श्रवर्कुमाि 
मागिको सरुु धबन्द ुनागिाँिामा अन्िाअन्िी श्रवर् कुमािको शाधलक धनमािर् गने कार्ि  
सर्लिा िर्ि  उन्मखु िहेको छ । 

५. विा नं. १ पञ्चमलु  ि विा नं.३ धबचािीचौिािा विा कार्ािलर्को सरु्विा सम्पन्न 
प्रशासधनक भवनको धनमािर् कार्ि स-ुसम्पन्न भई नर्ाँ भवनमा विा कार्ािलर् स्थान्ििर् 
गरिनेछ। 
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६. गण्िकी प्रदेश सिकाि ि गाउँपाधलको साझेदािीमा विा नं ६ र्ापिथमु अन्िगिि र्टकाजामा 
बहृि िल्लो वैिाटाि धसचाइ र्ोजना कार्ािन्वर्नको चिर्मा िहेको छ । 

७. आम जनिाको स्वास््र् सधुबिा प्रधि अत्र्न्ि सम्बेदनस्शल िही चौधबसै घण्टा एम्बलेुन्स 
सेबा सञ्चालनमा ल्र्ाईएको छ । साथै श्रवर्कुमाि ज्रे्ष्ठ नागरिक गाँउघि स्ललधनक 
मार्ि ि बदृ्ध बबुाआमाहरु धनकटिम ढंगले स्वास््र् सेबा सँग आबद्ध भएको अनभुधूि 
भएको छ ।   

८. सबै विाहरुमा इन्टिनेटको पहुँच पगुी साथै आधँिखोला गाँउपाधलकाको बेभसाईट ि  
मोबाइल एप प्रर्ोगमा ल्र्ाउनकुा साथै ल्र्ाण्िलाइन टेधलर्ोन सेवा ि इन्टिनटे धलज 
लाइन सेवा गाँउपाधलकाको कार्ािलर् ि स्थानीर् जनिालाई समेि परु्ािएईको छ । 

९. वैकस्ल्पक उजािलाई प्रवद्धिन गनिका लाधग सौर्ि सिक बत्ती २० सेट जिान गरिएको छ 
ि उज्र्ालो घिबास कार्िक्रम अन्िगिि होम स्टेहरुमा २७ सेट सोलाि धसस्टम जिान 
गरिएको छ । 

१०. गाउँपाधलकामा भएका सम्पूर्ि अधभलेखहरु धिस्जटल प्रर्वधिमा िास्खनकुा साथै अनलाईन 
माध्र्मबाट GIS Map धनमािर्को लाधग ि्र्ांक संकलन गरिएको छ । 

११. गण्िकी प्रदेश सिकािको साझेदािी सिक अन्िगिि आधँिखोला गाउँकार्िपाधलको कार्ािलर् 
बाट विा कार्ािलर् सम्म पगु्ने सिकको स्ििोन्नधि गने कार्ि सम्पन्न भएको छ । 

१२. गण्िकी प्रदेश सिकािको समपिुक अनदुान ि आधँिखोला गाँउपाधलकाको सहलगानीमा 
पािीवन-स्चलाउनेवास-झािखोला सिकलाई नमनुा सिकको रुपमा सञ्चालन गरिएको छ 
ि आगामी आ.ब. मा कार्ि सम्पन्न गरिनेछ । 

१३. आधँिखोला गाउँपाधलकाको आवधिक र्ोजना िर्ाि गरि उपलब्ि स्रोि सािनलाई 
प्रभाबकािी रुपमा  र्वकास धनमािर् सँग आबद्ध गने कार्ि अगािी बढाईएको छ । 

१४. संर्विानद्धािा नै प्रत्र्ाभिू स्थानीर् िहको न्र्ार्र्क अधिकािलाई विा स्ििमा नै अनभुिु 
गनिका लागी प्रत्रे्क विाका मेलधमलापकिािलाई लस्क्षि गिी मेलधमलापको आिािभिू 
िाधलम सम्पन्न गरि प्रत्रे्क विामा मेलधमलाप केन्र स्थापना गनि सर्ल भएका छौ । 

१५. कृर्षको ब्र्बसार्ीकिर् ि आिधुनकीकिर् मार्ि ि उत्पादकत्व अधभबरृ्द्ध गिी कृषकको 
जीबनस्ििमा सिुाि गनिका लाधग धमधन र्टलि,टनले,मौिी घाि  र्वििर् गनि सर्ल भएका 
छौ । 

 

सदस्र् ज्रू्हरु, 
अब म पाँचौ गाउँ सभामा प्रस्ििु आगामी आ.ब. २०७६।०७७ को बजेट िथा 

कार्िक्रमहरु धनमािर् गनिका लाधग æकृर्ष, पर्िटन समनु्नि आधँिखोला गाउँपाधलकाको आिाि, 
सेवा,र्वकास,सशुासन ि सम्बरृ्द्ध नै हाम्रो कार्िभािÆ भन्न ेमूल नािाका साथ गाउँको संबरृ्द्ध िर्ि को 
र्ात्रालाई अगाधि बढाउने सोचका साथ धनम्न क्षेत्रगि नीधिहरु जािी गरिएको व्र्होिा प्रस्ििु गनि 
चाहान्छु । 
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स्पिोस्क्त 

 धनम्न उल्लेस्खि क्षेत्रगि नीधिहरु गाउँपाधलकाले सञ्चालन गदाि कार्िक्रम र्ोजना बनाई 
कार्ािन्वर्न गनेछ । गाउँपाधलकाको आधथिक ि सामास्जक र्वकासको क्षेत्रमा मागिदशिकको रुपमा 
िहेका र्ी क्षेत्रगि नीधिहरु गाउँपाधलकाको आन्िरिक एवं बाह्य स्रोिको पर्ािप्तिाको आिािमा 
क्रमशः कार्ािन्वर्न गदे लधगनेछ । साथै र्ी क्षेत्रगि नीधिहरु कार्ािन्वर्न नभएको भनी कुनै अड्डा 
अदालिमा उजिु बाजिु लाग्ने छैन । 

 

आधँिखोला गाउँपाधलकाको आ.ब. २०७६।०७७ को  

लाधग अबलम्बन गने क्षते्रगि नीधिहरु 

१. आधथिक र्वकास 

(क)  कृर्ष  

• कृर्षमा उत्पादकत्व अधभबरृ्द्धP गिी कृषकको स्जबनस्ििलाई समनु्नि बनाउनका 
लागी कृर्षमा धबधबधिकिर् ब्र्बसार्ीकिर् ि औद्योधगर्ककिर्को नीधि अबलम्बन 
गरिनेछ।  

• मौिीपालन, च्र्ाउको र्वउ, उन्नि ििकािीको बीउ, र्लरू्लको र्वरुवा, प्लार्िक टनेल, 

प्लार्िक पोखिी, माछाको भिुा, आिधुनक कृर्ष औजाि िथा उपकिर् आर्दमा धनस्श्चि 
प्रधिशि अनदुान र्दई पौिखी र्कसान ि कृषक समूहलाई प्रोत्साहन गने िथा  
उत्पार्दि वस्िहुरुको बजािीकिर्मा जोि र्दईनेछ । 

• बालीमा िहेका िोगका कािर् उत्पन्न हनुे जोस्खम न्र्धुनकिर्का लाधग बालीमा 
उपचाि स्शधबि िथा आकस्स्मक बाली उपचाि स्शधबि कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ 
। 

• मसला बाली प्रबििन कार्िक्रम सञ्चालन गिी मसला उद्योग संचालनमा ल्र्ाई मसला 
आर्ाि गने प्रबधृिलाई धनरुत्सार्हि गने नीधि अबलम्बन गरिनेछ । 

• हावापानी सहुाउदो िथा बजाि मूल्र् बढी पने र्लरू्ल जस्िै सनु्िला, कर्ी, 
अलैची, र्कबी, भईु स्र्ाउ, मेकेिेधमर्ा नट ईत्र्ार्द उत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहन  
गरिनकुा साथै आबश्र्क िाधलम संचालन गरिनेछ । 

• र्वगि वषिमा जस्िै र्स वषि पधन बाँदि धनर्न्त्रर्को कार्िक्रमलाइ सघन ढंगले 
अगाधि बढाईनेछ । 

• कृर्ष क्षेत्रमा जग्गा बाझो िाख्न ेप्रबधृिलाई धनरुत्सार्हि गरिनेछ । 

• कृर्ष क्षेत्रसँग जोधिएको प्राकृधिक िथा गैि प्राकृधिक जोस्खमबाट कृषकलाई पनि 
सलने हानीको प्रधिकािको लाधग कृर्ष धबमा सम्बन्िी अधभमसु्खकिर् कार्िक्रम  
सञ्चालन गिी  कृषकलाई कृर्ष धबमा गनि प्रोत्साहन गरिनेछ।  

• प्रदेश सिकािको साझेदािीमा स्चस्र्ान केन्रको स्थापना गिी बेमैसमी लगार्ि अन्र् 
कृर्ष उपजको उत्पादनका लागी कृषकलाई प्रोत्सार्हि गरिनेछ । 
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• आधँिखोलामा असला माछाको सम्भाब्र्िाको लागी पहल गरिनेछ ि असला 
माछालाई आधँिखोलाको पर्हचानको रुपमा धबकास गरिनेछ। 

(ख) धसंचाई 

• कृर्ष उत्पादकत्व वरृ्द्धमा सहर्ोग परु्ािउन धसंचाई नपगेुका  क्षेत्रलाई लस्क्षि गिी 
साना धसंचाई आर्ोजनाहरुलाई र्वशेष प्राथधमकिाका साथ अगाधि बढाईने छ । 

• गाउँपाधलका धभत्रका पिम्पिागि कुलाहरुलाई ममिि िथा संभाि गिी प्रर्ोगमा 
ल्र्ाईने छ । 

• कृर्षको आिधुनकीकिर् ि व्र्वसार्र्किर्का लागी आवश्र्क धसंचाइ कुलोहरुको 
धबस्ििृ परिर्ोजना प्रधिबेदन िर्ाि गदे अगाधि बर्ढनेछ । 

(ग) पशपंुक्षीिर्ि  
• स्थानीर् िैथाने जािको कुखिुा ि हाँसलाई प्रबििन गरिनकुा साथै  स्थानीर् जािको 

कुखिुापालन गने कृषकहरुलाई पिुस्कृि िथा प्रोत्सार्हि गरिनेछ ।  

• दूि, मास,ु अन्िामा आत्मधनभिि बनी आर्ाि प्रधिस्थापन मार्ि ि धनर्ािि प्रबििनका 
लागी पहल गरिने छ ।  

• दिु स्चस्र्ान केन्रहरुको स्थापना गिी स्थानीर् कृषकहरुबाट उत्पार्दि दूिलाई 
स्चस्र्ान केन्र मार्ि ि बजािमा सहज पहुँच परु्ािउन पहल गरिने छ । 

• गोठ सिुाि, भकािो सिुाि िथा मलखाद सिुाि जस्िा  कार्िक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ 
। 

• पशपुालनका क्षेत्रमा पशसेुवा सधमधिहरु गठन गिी िी सधमधिहरुलाई पश ु सेबा  
कार्िक्रममा आवद्ध गिाउन िालीम, गोष्ठी जस्िा सचेिनामूलक कार्िक्रम सञ्चालन 
गरिनेछ । 

• कृधत्रम गभाििान मार्ि ि नश्ल सिुाि गिी दिु िथा मास ुउत्पादनमा बरृ्द्ध गरिने छ 
। 

• पश ुर्वमा सम्वन्िमा अधभमसु्खकिर् गिी पश ुर्वमा प्रधि प्रोत्साहन गरिने छ । 

(घ) सहकािी 
• सहकािी संस्थाहरुको अनगुमन धनरिक्षर् लाई प्रभावकािी वनाउँदै दण्ि ि 

पिुस्कािको नीधि अबलम्बन गरिनेछ । 

• सहकािी संस्थाहरुसँग सहकार्ि गिी व्र्वसार्र्क र्कसानहरुलाई सविसलुभ दिमा 
ऋर् उपलब्ि गिाउन पहल गरिने छ ।  

• उद्यमस्शलिाको र्वकासका लाधग कृर्ष उन्मखु िथा उत्पादनमलुक सहकािी 
संस्थाहरुलाई प्रवद्धिन गनि आवश्र्क पहल गरिनेछ । 

• मर्हला उद्यमीहरुको र्वकास गनि लैधगक धबकास िथा सशस्लत्तर्किर् मार्ि ि मर्हला 
धबकासका लाधग  मर्हला सहकािी संस्था प्रवद्धिनमा जोि र्दईनेछ । 

(ङ) उद्योग/वास्र्ज्र्/आपूधिि 
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• गाउँपाधलका स्ििीर् उद्योग ग्राम खोल्न आवश्र्क पहल गरिने छ । 

• लस्क्षि समदुार्मा आर् आजिनका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गरिने छ । 

• उपभोक्ता र्हि संिक्षर्का लाधग बजाि अनगुमनलाइ धनिन्िििा र्ददै आगाधम र्दनमा 
कस्म्िमा १ चौमाधसकमा १ पटक किाइका साथ म्र्ाद िोकी  बजाि अनगुमन 
गरिनेछ । 

• गरु्स्ििहीन एवं म्र्ाद नाघेका बस्िहुरुको धबक्री धबििर्लाई िोलन प्रभावकािी 
कदम चाधलने छ ।  

• एकाधिकाि ि कृधत्रम अभावको स्स्थधि िहन नर्दन प्रभावकािी धनर्मन िथा 
अनगुमनको व्र्वस्था गरिनेछ । 

• गाउपाधलकाको लघ ुउद्यम िर्धनधिक र्ोजना बमोस्जमका कार्िक्रमलाई प्रभाबकािी 
रुपमा संचालन गरिनेछ । 

• गाउँपाधलका धभत्र उत्पादन सम्भव भएका बस्िहुरु िथा सेवाको आर्ािलाई 
धनरुत्सार्हि गरिनकुा साथै आत्मसम्मानका साथ स्थानीर् बस्ि ुिथा सेबाको प्रर्ोग 
गने प्रवधृिलाई प्रोहत्सार्हि गरिनेछ । 

 (च) पर्िटन/संस्कृधिः 
• आधँिखोला गाउँपाधलका धभत्रका संभाव्र् पर्िटकीर् क्षेत्रहरुको जगेनाि गदै भौधिक 

पवुाििािहरुको र्वकास मार्ि ि र्दगो पर्िटकीर् गन्िव्र्को रुपमा र्वकास गरिनेछ 
। साथै पर्िटन क्षेत्रलाई िोजगािीको सजृना गनि सम्भाव्र् क्षेत्रका रुपमा र्वकास 
गरिनेछ । 

• अन्िाअन्िी श्रवर् कुमाि बहृत्ति गरुुर्ोजना कार्ािन्वर्नका लाधग आधँिखोला 
गाउँपाधलकाले गौिवको र्ोजनामा समावेश गिी कार्िक्रम अगाधि बढाउनेछ । 

• गाउँपाधलकाको केन्रदेस्ख गाउँपाधलका धभत्रका प्रमखु पर्िटकीर् क्षेत्रहरुसम्म पगु्न 
सर्कने पर्िटन मागिहरुको धनमािर् गरिनेछ । 

• होम स्टेको सेवा सरु्विालाई प्रभावकािी बनाउन होमस्टेमा धनर्धमि धनरिक्षर् िथा 
अनगुमन गरिनकुा साथै होमस्टे सेवाको गरु्स्िि सिुािका लाधग प्रवद्धिनात्मक 
कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 

• ऐधिहाधसक ि पिम्पिागि रुपमा िहेका मठ,मस्न्दि,गरु्ा,कोट लगार्िका 
सम्पदाहरुको संिक्षर् ि सम्बििन गिी पर्िटर्कर् गन्िब्र्को रुपमा धबकास गरिनेछ 
। 

• पर्िटन प्रवद्धिनको लाधग अन्िाअन्िी श्रवर्कुमाि पर्िटन महोत्सव सञ्चालन गने 
नीधि धलईनेछ । 
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२. वािाविर् िथा र्वपद् व्र्वस्थापनः 
(क) वन 

• नाङ्गा िाँिाहरुमा बकृ्षािोपर् गरिनकुा साथै सामदुार्र्क वन क्षेत्रमा  स्चिाइिो, अधम्रसो, 
कुरिलो, लप्सी, र्टमिु ,वेिबाँस जस्िा र्वधभन्न प्रजाधिका रुख र्वरुवा एवं जिीबटुीलाई 
आिाि मानी व्र्वसार्र्क खेिी प्रवद्धिन  गिी आर् आजिनको माध्र्म बनाउन पहल 
गरिने छ । 

• बन र्िानी ि बन िढेलोलाई न्रू्धनकिर् गिी र्दगो वन व्र्वस्थापन ि लोपोन्मखु 
बन्र्जन्ि ुसंिक्षर्मा जोि र्दईने छ । 

• सामदुार्र्क बनमा पर्ाि-पर्िटनलाइ प्रबद्धिन गरिनेछ । 

• सामदुार्र्क बन लगार्िका बन क्षेत्रमा गैिकाष्ठ बन पैदाबािमा आिारिि 
आर्आजिनका कार्िक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । 

(ख) वािाविर् 

• प्राकृधिक वािाविर्को संिक्षर्, पनुःस्थापना ि र्दगो उपर्ोगमा जोि र्दईनेछ । 

• वािाविर् मैत्री स्थानीर् शासन कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 

• गाउपाधलका धभत्र संचालन गरिने र्ोजनालाई वािाविर् मैधत्र बनाइनेछ । 

• जलवार् ुपरिवििन अनकुुलन सम्बस्न्ि कार्िक्रम संचालन गरिनेछ ।  

• पोखिी पनुभििर् सम्बन्िी कार्िक्रमलाई धनिन्िििा र्दईनेछ । 

३. र्ोहोिमैला व्र्वस्थापन 

• र्ोहोिमैलाको र्दगो ि प्रभाबकािी व्र्वस्थापनका लाधग आमा समूह, टोल र्वकास 
संस्था, र्वुा ललव ि धबद्यालर्सँग सहकार्ि गरिनेछ ि र्ोहिलाई कुर्हन ेि नकुर्हन े
गिी वधगिकिर् गनि सचेिनामूलक कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ  । 

• र्ोहोिमैलालाई कच्चा पदाथिको रुपमा प्रर्ोग गने व्र्वसार्लाई प्रोत्सार्हि गरिनेछ 
। 

• र्ोहोिमैला व्र्वस्थापनका लाधग 3R (Reduse, Reuse, Recycle) को नीधि 
धलइनेछ । 

• र्ोहोिमैला व्र्वस्थापनका लाधग िस्म्पङ्ग साइटको व्र्वस्था गिी आवश्र्क पवुाििाि 
िर्ाि गनि प्रर्त्न गरिनेछ । 

४. र्वपद् ब्र्वस्थापनः 
• र्वपद व्र्वस्थापन कोष स्थापना  गरिनेछ । 

• संघ प्रदेश ि अन्र् स्थानीर् िह संगको सहकार्िमा र्वपद व्र्वस्थापन सम्बस्न्ि 
कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 

 

५. सामास्जक क्षते्र 

(क) स्शक्षाः 
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• धबद्यालर्को शैस्क्षक गरु्स्िि सिुाि कार्िक्रम अन्िगिि अध्र्क्ष शैस्क्षक गरु्स्िि 
सिुाि कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ जस अन्िगिि धबद्यिुीर् धसकाई,धबद्यिुीर् 
हास्जिी,बालधबकास पबुाििाि िथा स्शक्षक प्रोत्साहन कार्िक्रम ि पाठ्यपसु्िक धबििर् 
लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

• िार्ष्ट्रर् िथा अन्र्ििार्ष्ट्रर् गै.स.स.हरुको साझेदािीमा बालबाधलकाको र्हि ि 
कल्र्ार्को लाधग सहर्ोगात्मक ि प्रवििनत्मक कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने नीधि 
धलइने छ । 

• सामदुार्र्क र्वद्यालर्हरुमा र्दगो िथा बािाबिर्मैत्री पूवाििाि र्वकासमा जोि र्दन े
नीधि धलईनेछ । 

• र्वद्यालर्को शैस्क्षक गरु्स्ििमा सिुाि गिी सामूदार्र्क र्वद्यालर्प्रधि र्वद्याथीको 
आकषिर् बढाइनेछ । 

• र्वद्यालर्को सहलगानीमा सामदुार्र्क र्वद्यालर्को गरु्स्िि अधभबरृ्द्धका लाधग 
र्वद्यालर् बसको सञ्चालन गनि प्रर्त्न गरिनेछ । 

• र्वद्यालर्को शैस्क्षक सशुासन ि गरु्स्िि अधभबरृ्द्ध गदे आिािभिु वाल र्वकास 
केन्रमा िथा लस्क्षि समूहका बालबाधलकाहरुको पहुंच बढाउन र्वधभन्न प्रोत्साहनका 
कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने नीधि अपनाइनेछ । 

• गाउँपाधलका क्षेत्रमा िहेका सामूदार्र्क र्वद्यालर्हरु मध्रे् कस्म्िमा १ र्वद्यालर्लाई 
प्रार्वधिक र्वद्यालर् ि १  र्वद्यालर्लाई नमूना र्वद्यालर्को रुपमा र्वकास गने 
नीधिलाई धनिन्िििा र्दईन ेछ । 

• प्रत्रे्क र्वद्यालर्हरुमा स्वच्छ खानेपानी को ब्र्वस्था गरिने छ । 

• स्वास््र् प्रार्वधिक स्शक्षालर् स्थापना गनि पहल गरिनेछ । 

• शैस्क्षक गरु्स्िि अधभबरृ्द्धका लाधग स्शक्षक कमिचािीको क्षमिा र्वकास गिी 
सामूदार्र्क र्वद्यालर्को क्षमिा अधभबरृ्द्ध गरिनेछ । 

• आिािभिू स्शक्षामा भएको लैर्ङ्गक र्वभेदलाई अन्त्र् गरिनेछ । 

• आबासीर् धबद्यालर्को धनमािर्का लाधग आबश्र्क कार्िक्रम सञ्चालन गनि प्रर्त्न 
गरिनेछ । 

• िोर्कएको धबद्याथी संख्र्ा भन्दा कम भएका धबद्यालर्हरुलाई आबश्र्किाको 
आिािमा समार्ोजन गरिनेछ । 

(ख) स्वास््र्ः 
• जनस्वास््र् सँग सम्बस्न्िि प्रधििोिात्मक, प्रवििनात्मक, धनदानात्मक ि 

उपचािात्मक स्वास््र् सेवाहरु प्राथधमक स्वास््र् सेवाको धसद्धान्ि अनसुाि सञ्चालन 
गरिनकुा साथै सञ्चालनमा िहेका अत्र्ावश्र्क स्वास््र् सेवालाई र्वस्िाि गरिने छ 
। 

• स्वास््र् पवुाििाि, औषिी िथा उपकिर्हरुको उपलव्ििामा अधभवरृ्द्ध गरिने छ । 
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• आिािभिु स्वास््र् सेवा प्राप्त गनि कर्ठन समदुार्लाई लस्क्षि गिी सामदुार्र्क 
स्वास््र् ईकाई संचालन गिी सो समदुार्को स्वस््र् सम्बन्िी हकलाई सधुनस्श्चि 
गरिनेछ। 

• आमा सिुक्षा, खोप  िथा पोषर् कार्िक्रमलाई प्रभावकािी वनाउन मोवाईल स्वास््र् 
कार्िक्रम गैह्र सहकािी संस्थासँगको समन्वर्मा सञ्चालन गरिने छ । 

• गभिविी मर्हलालाई स्वास््र् संस्थामा गभिजाँच गिाउँदा प्रोत्साहान गरिनकुा साथै 
स्वास््र् संस्थामा नै प्रसधुि सेवा धलए वापि प्रसधुि मर्हलालाई थप प्रोत्साहन गरिन े
कार्िक्रम लाग ुगरिने छ । 

• आकस्स्मक प्रसधुि सेवालाई व्र्वस्स्थि िथा थप स्जम्मेबाि बनाउन वधथिङ्ग सेन्टिमा 
थप उपचाि आवश्र्क्ता पिेमा वा र्वशेष जर्टलिा भई प्रशेर् गनुि पिेमा लाग्न े
एम्वलेुन्स खचि गाउँपाधलकावाट सोिभनाि गरिने व्र्वस्था धमलाईने छ । 

• गाउँपाधलका स्ििमा २५  िथा १५ सैर्ा अस्पिाल धनमार्ि िथा संचालन गने 
केस्न्रर् सिकाि िथा प्रदेश सिकािको धनधि अनसुाि गाउँपाधलका स्ििीर् अस्पिाल 
धनमािर्मा पहल गरिने छ  

• आर्वेुद औषािालर् स्थापना िथा संचालनको लाधग प्रदेश सिकाि सँग पहल गरिन े
छ । 

• वर्ढमा २ वटा स्वास््र् चौकी स्ििमा प्रर्ोगशाला स्थापना िथा संचालन गरिने छ 
। 

• एक टोल र्वकास संस्था एक स्टेचि कार्िक्रम लाग ुगरिनेछ । 

 

(ग) खानपेानीः 
• र्स आ.ब. धभत्र गाँउपाधलका धभत्रका सबै जनिाका लाधग गरु्स्ििीर् िथा सबिसलुभ  

खानेपानीमा पहुँच अधभबरृ्द्ध गरिनेछ  ।  

• खानेपानीका सम्पूर्ि स्रोिहरुलाई महत्तम उपर्ोग गिी एक घि एक िािाको 
सिकािी नीधिलाई गाउँपाधलकाको हकमा समेि आत्मसाि गरिनेछ  ि आवश्र्किा 
अनसुाि खानेपानीका आर्ोजनाको लाधग धबस्ििृ परिर्ोजना प्रधिबेदन िर्ाि गरिनेछ 
।  

• सिसर्ाई कार्िक्रमलाई खानेपानी आर्ोजनाको अधभन्न अङ्गको रुपमा सञ्चालन 
गरिनेछ । गाउँ क्षेत्रको सिसर्ाइ कार्िलाई िीव्रिा ि धनिन्िििा र्दइने छ । 

• स्थाधनर् रुपमा िहेका कुबा,िाल,पोखिी लगार्िका पानीका स्रोिहरुको संिक्षर्का 
लाधग कार्िक्रम लाग ुगिीनेछ । 

(घ) मर्हला, दधलि िथा जनजाधिः  

• मर्हलाहरुको सीप, क्षमिा ि दक्षिा अधभवरृ्ि गिी आर्आजिनमा बरृ्द्ध गनिका लाधग 
आिधुनक सीप िथा िाधलम लगार्िका कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 
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• सबै प्रकािका मर्हला र्हंसा िथा मर्हलालाई गरिने दबु्र्िव्हाि िोकी समिामूलक 
समाजको धनमािर् गनिका लाधग र्हंसा िथा दबु्र्िबहाि प्रधि शून्र् सहनशीलिाको 
नीधि अवलम्वन गरिने छ । 

• छुवाछुि िथा जािीर् भेदभाव र्वरुद्धको जनचेिना अधभर्ान संचालन गरिने छ । 

• जनजाधि बसोबास क्षेत्रमा जनजाधिलाई पर्िटन प्रबििनका कार्िक्रमसँग आबद्ध गनि 
धबशेष कार्िक्रमहरु संचालन गरिने छ । 

• आधँिखोला गाउँपाधलकाका र्बुा जनशस्लत्तहरुको िाष्ट्रसेबाप्रधि आकषिर्मा थप 
अधभबरृ्द्ध गनि लोक सेवा आर्ोग िथा स्शक्षक सेवा आर्ोगको िर्ािी कक्षा सञ्चालन 
गनिका लाधग आबश्र्क ब्र्बस्था गिीनेछ ।  

• आमा समूहहरुको अगवुाईमा टोल बस्िीमा सजृनात्मक,िचनात्मक र्क्रर्ाकलापहरु 
सञ्चालन गरिनेछ । 

 

(ङ) बालबाधलकाः  

• आधँिखोला गाउँपाधलकाका कस्म्िमा २ वटा विाहरुमा  पूर्ि रुपमा बालमैत्री विा 
घोषर्ा गने उदे्दश्र् धलइने छ । 

• बालबाधलकालाई सबै र्कधसमका भेदभाब,र्ािना,दवु्र्वहाि िथा जोस्खमबाट मलुत्त 
गिाउन आवश्र्क पहल गरिनेछ । 

• साविजधनक र्वद्यालर्मा अध्र्र्निि र्वपन्न बालबाधलकाहरुको स्वास््र् िथा पोषर् 
स्स्थधिमा सिुाि ल्र्ाउन र्वशेष लस्क्षि कार्िक्रमहरु सञ्चालन गने नीधि धलइने छ 
। 

 (च) र्िक क्षमिा भएका व्र्स्क्तहरः 
• अपाङ्गिा भएका ब्र्ास्लत्त धबरुद्ध हनुे भेदभाब अन्त्र् गिी उधनहरुको 

नागरिक,िाजधनधिक,आधथिक,सामास्जक िथा सांस्कृधिक अधिकािको सम्मान,संिक्षर् 
ि सम्बििन गरिनेछ । 

• र्िक क्षमिा भएका व्र्स्क्तहरुको  दैधनक स्जबनर्ापनमा सहजिा प्रदान गनि 
आबश्र्क सहार्क सामाग्री धबििर् गरिनेछ । 

• शािीरिक,मानधसक,बौर्द्धक रुपमा र्िक क्षमिा भएका व्र्स्क्तहरुको अन्र् ब्र्ास्लत्त 
सिह  समाजमा सम्मानजनक ढंगले जीबनर्ापन गनै बािाबिर् िर्ाि गरिनेछ । 

• गाँउपाधलकाको पहुँच भन्दा बार्हि भएका र्िक क्षमिा भएका व्र्स्क्तहरुको 
पर्हचान गिी परिचर्-पत्र धबििर् मार्ि ि सामास्जक सिुक्षा कार्िक्रममा आबद्ध 
गरिनेछ । 

(छ) र्वुा िथा खेलकुदः 
• आधँिखोला गाँउपाधलकाको र्बुा जनशस्क्तलाई स्बस्थ,सक्षम ि अनशुास्शि 

बनाउनका लागी र्बुाहरुलाई  खेलकुदमा आबद्ध गरिनेछ ि खेलकुदलाई 
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आधँिखोला गाँउपाधलकाको सम्मान अधभबरृ्द्ध गने माध्र्मको रुपमा धबकास गरिनेछ  
। 

• गाउँपाधलका स्ििीर् खेल मैदान बनाउन पहल गरिने छ । 

• र्वुा उद्यमी धबकासका लाधग स्शक्षा, िाधलम, िोजगािीलाई र्वशेष ध्र्ान र्ददै सहधुलर्ि 
दिको ऋर् उपलब्ि गिाउन प्रर्त्न गरिनेछ ।  

 (ज) ज्रे्ष्ठ नागरिकः 
• जेष्ठ नागरिकहरुमा िहेको ज्ञान, सीप,क्षमिा ि अनभुवलाई सदपुर्ोग गिी धनजहरु 

प्रधि श्रद्धा आदाि ि सदभाबको अधभबरृ्द्ध गरिनेछ । 

• श्रवर्कुमाि जेष्ठ नागरिक गाँउघि स्वास््र् स्ललधनक संचालन गरिने छ । 

• ज्रे्ष्ठ नागरिकको संिक्षर् ि सामास्जक सिुक्षा लाई प्रभाबकािी बनाईनेछ । 

• गाँउपाधलकाका सम्पूर्ि जनप्रधिधनिी, कमिचािी िथा स्शक्षकको माधसक िलबको ५ 
प्रधिशिले हनु आउने िकम कट्टा गिी  उधनहरुका बाबआुमाको बैंक खािामा सोझै 
भकु्तानी हनुे ब्र्बस्थाका लागी काननुी िथा नीधिगि ब्र्बस्था गरिनेछ । 

• आधँिखोला गाँउपाधलका धभत्रका सम्पूर्ि जनप्रधिधनिीहरुको माधसक पाउन े
सधुबिाबाट १.५ प्रधिशिले आउन े िकम कट्टी गिी आधँिखोला गाउपाधलकाको 
सामास्जक सिुक्षा कोष खिा गरिनेछ ।  

६. भौधिक पूवाििाि क्षते्रः 
• नर्ाँ ट्रर्ाक खोल्न ेर्ोजनालाई प्राथधमकिामा निाखी भएका सिकलाई स्ििोन्नधि 

गने काम गरिनेछ । 

• गाउँपाधलकाको केन्र बाट विा केन्रसम्म पगु्ने सिकहरुलाई स्ििउन्नस्त्त िथा 
कालोपते्र गनि प्राथधमकिा र्दईने छ । 

• साविजधनक सिकको दार्ाँबार्ाँ Bio-engineering प्रर्वधिको प्रर्ोग गरि धबकास र्ोजनाको 
कस्म्िमा १ प्रधिशि िकम भ-ुक्षर् िोकथाममा लगानी गरिनेछ साथै र्स 
कार्िक्रमलाई प्रिानमन्त्री िोजगाि कार्िक्रम सँग आबद्ध गरिनेछ । 

• र्ािार्ाि लगार्िका पवुाििािका काममा कस्म्िमा धिस प्रधिशि स्टलचि को काम 
गनुिपनेछ । उक्त अंशको काम नगिेसम्म र्ोजनाको अस्न्िम मलु्र्ाङकन िथा 
र्िर्ािकको कार्ि गरिने छैन ।  

• गाउँपाधलका धभत्रका िर्नीधिक सिकहरुमा सिक र्ािार्ाि गरुुर्ोजनाले धनिाििर् 
गिेको मापदण्ि लाग ुगरिने छ ि गाउँपाधलकाको िर्धनिीक महत्वको सिकहरुको 
धबस्ििृ परिर्ोजना प्रधिबेदन गरिनेछ । 

• धबद्यिुको प्रसािर्लाई भिपदो,सिुस्क्षि िथा गरु्स्िरिर् बनाउन र्वद्यिुीर् काठको 
पोललाई ग्र्ाल्भानाईज्ि स्स्टल पोलले र्वस्थार्पि गरिनेछ । 
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• धबकास साझेदािहरुको सहकार्िमा नर्ाँ धनमािर् गनुिपने झोलङु्गेपलु धनमािर् ि ममिि 
सम्भाि गिी सञ्चालन हनुे झोलङु्गेपलु लाई आबश्र्किा अनसुाि ममिि सम्भाि 
गरिनेछ । 

• MTMP ले िोकेको मापदण्ि अनसुाि आधँिखोला गाँउपाधलका धभत्रका सिकहरुको 
सिक मापदण्ि अनसुाि जग्गाको लगि कट्टा गनिका लागी पहल गरिनेछ ।  

• गाउँपाधलका धभत्र एउटा नमनुा सिक धनमािर् गनि आवश्र्क िकम धबधनर्ोजन 
गरिने छ । 

• कस्न्टन्जेन्सी िर्ि को िकमबाट कस्म्िमा िीस प्रधिशि िकम ममिि सम्भाि कोष 
खिा गिी खचि गरिने छ । 

• हिेक वषिको र्ाल्गनु मसान्िधभत्र पवुाििाि िर्ि का आर्ोजनाहरु सम्पन्न गिाईनेछ 
। 

• ग्राधमर् कच्ची  सिकलाई ब्र्बस्स्थि गनि कच्ची सिकमा चल्ने टर्ालटिलाई बषाि 
र्ामको असाि १५ देखी भार १५ सम्म परु्ि रुपमा िोक लगाउन प्रर्त्नस्शल िहन े
नीधि धलईनेछ । 

• आधँिखोला गाउँपाधलकाका गौिवका र्ोजनालाई िकमको अभाव हनु र्दइने छैन ।     

७. बस्िी र्वकास, शहिी र्ोजना िथा भवन धनमािर्  

• गाँउपाधलकामा खिको छानालाई धबस्थार्पि गिी जनिाको सिुस्क्षि आबासको 
हकलाई प्रत्र्ाभिु गरिनेछ । 

• गाउँपाधलकाको वस्िी र्वकास, शहिी र्ोजना िथा भवन धनमािर् सम्वन्िी आिािभिू 
मापदण्ि लाग ुगरिनेछ । 

• सिकािी भवनहरुलाई बालमैत्री,ज्रे्ष्ठनागरिक मैत्री िथा अपाङ्ग मैत्री बनाईनेछ । 

• सिक दार्ाँबार्ाँका अधिक्रधमि भवन िथा टहिाहरु सम्बस्न्िि सिकको मापदण्ि 
अनसुाि हटाउने नीधि धलइने छ । 

८. उजाि ि बैकस्ल्पक उजािः 
• सौर्ि सिक बस्त्तको कार्िक्रम संचालन गरिनेछ । 

• सबै सिकािी धनकार्हरुमा बैकस्ल्पक उजािको कार्िक्रमलाई प्रबद्धिन गरिनेछ । 

९. संस्थागि र्वकास, सेवा प्रवाह ि सशुासनः 
(क) क्षमिा र्वकासः 
• टोल र्वकास संस्था ि आमा समूह र्वुा ललब र्वपन्न वगिहरुको क्षमिा र्वकास गदे 

उद्यमस्शल कार्िक्रमहरु अवलम्वन गनि प्ररेिि गरिने छ ।  

• उपभोक्ता सधमधिको क्षमिा र्वकासको धनस्म्ि आवश्र्क िाधलम उपलब्ि गिाईन े
छ । 

• टोल र्वकास संस्थालाई आर् आजिनको कार्िक्रममा आबद्ध गिी गिीबी धनबािर् 
गनि टोल र्वकास संस्था मार्ि ि गिीबी धनवािर् कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 
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(ख) साविजधनक जग्गा संिक्षर्ः 
• गाउँपाधलका धभत्रका साविजधनक जग्गाहरुको संिक्षर्को लाधग धबशेष पहल गरिनेछ 

। गाउँक्षेत्र धभत्रका ऐलानी/पधििजग्गाको लगि धलई संिक्षर्को कार्िलाई अगाधि 
बढाइने छ ि ऐलानी/ पधिि जग्गाको उपर्ोग गिी आर् आजिनको रुपमा परिर्ि 
गनि र्ोजना ि कार्िक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । साथै सिकािी जग्गाहरुको समेि 
लगि धलई व्र्वस्स्थि गरिने छ । साविजधनक जग्गामा बनेका घि, भवन, सटि, 

टहिा, घमु्िीहरुलाई गाउँपाधलकाको दार्िामा ल्र्ाईन ेनीधि धलईनेछ । 

(ग) सूचना िथा संचाि प्रर्वधिः 
• गाउँपाधलकाको धबद्यिुीर् सशुासन कार्िर्ोजना धनमािर् गरिनेछ । 

• गाउँपाधलकाको र्वद्यिुीर् ि्र्ांकको सिुक्षा गरिनेछ । 

• आधँिखोला गाउँपाधलकाको धनस्श्चि स्थानमा र्सै वषि देस्ख free wi-fi zone को व्र्वस्था 
गरिनेछ । 

(घ) िाजस्व सम्बन्िी नीधिः 
• जनिामा कि धिने संस्काि धनमािर्का लाधग जनिाहरुमा कि प्रधिको सचेिना ि 

सम्बेदनस्शलिा अधभबरृ्द्ध गरिनेछ । 

• प्रत्रे्क विाबाट संकलन गरिन े िाजश्वलाई पािदशी िथा ब्र्बस्स्थि बनाउनका 
लागी िाजश्व संकलनको एर्ककृि सफ्टवेर्ि प्रर्ोगमा ल्र्ाईनेछ। 

• कि संकलन सम्बस्न्ि घमु्िी धसर्वि संचालन गरिनेछ ।  

(ङ) पेश्की बेरुज ुर्छ्र्र्ौट सम्बन्िी नीधिः 
• हालसम्मको बेरुजलुाई शनु्र्मा झाने नीधि धलइने छ । 

• पिुानो पेश्की बाँकी िहेका व्र्स्क्त वा संघसंस्थाहरुलाई अर्वलम्व पेश्की र्छर्ौट 
गिाउन आवश्र्क पहल गरिने छ साथै दोहोिो पेश्कीलाई धनषिे गरिएको छ ।   

(च) लेखापालन िथा लेखा व्र्वस्थापन सम्बन्िी नीधिः 
• लेखा व्र्वस्थापन िथा लेखापालनलाई धमिव्र्र्ी ि प्रभावकािी बनाइने छ । 

• साविजधनक खचिको धमिव्र्र्र्िालाई र्वशेष ग्राहर्िा र्दइने छ ।  

• गाउँपाधलकाको आर् व्र्र्लाई चौमाधसक रुपमा सूचना पाटी िथा वेवसाईटमा 
साविजधनक गरिनेछ । 

• लेखा प्रर्ाली लाई सतु्र प्रर्ाली अन्िगििको सफ्टवेर्ि मार्ि ि गरिनेछ । 

(छ) सशुासनः 
• सबै प्रकािको भ्रिाचाि प्रधि शनु्र् सहनस्शलिाको नीधि िहनेछ । 

• आधँिखोला गाउँपाधलका, गाउँ कार्िपाधलकाको कार्ािलर् ि र्स अन्िगििका विा 
कार्ािलर्हरुको सेबा प्रबाहलाई चसु्ि पािदशी एबं जबार्देही बनाउन घमु्िी सेबा, 
साबिजधनक सनुवुाई,सामास्जक पिीक्षर्,साबिजधनक पिीक्षर् लगार्ि अन्र्  
सेबाग्राहीमैत्री कार्िक्रमलाई धनिन्िििा र्दईनेछ । 
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• पर्िटन धबकास सधमधि लगार्िका धबधभन्न सधमधिहरुको साझेदािीमा संस्थागि क्षमिा 
धबकासका कार्िक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

• गाँउपाधलका धभत्रका सबै सिकािी कार्ािलर् ि धबद्यालर्मा धबद्यधुिर् हास्जिीको 
ब्र्बस्था गरिनेछ । 

• गाँउपाधलकामा जनिाको पहुँच सिल ि सहज रुपमा होस भने्न हेिलेु धबद्यधुिर् 
शसुासनका माध्र्महरु टोल फ्री टेधलर्ोन नं,  Audio Notice Board आर्दको  
ब्र्बस्था गरिनेछ । 

(ज) कमिचािी प्रशासनः 
• कमिचािीको मनोवल उच्च पाने नीधि धलइने छ । कार्ािलर्को र्हि ि आन्िरिक 

आर्मा सर्क्रर् रुपमा लाग्न े कमिचािीलाई मापदण्ि िोकी उस्चि प्रोत्साहनको 
ब्र्वस्था गरिने छ ।  

• कमिचािीलाई सेवा प्रधि लगनशील,स्जम्मेबाि,उत्तिदार्ी ि कििव्र् धनष्ठ बनाउन दण्ि 
ि पिुस्कािको नीधि अबलम्बन गरिनछे । 

(झ) न्र्ार्र्क कार्ि सम्बन्िी व्र्वस्थाः 
• र्ववाद धनरुपर्को कार्िलाई व्र्वस्स्थि, गैिर्वभेदकािी ि न्र्ार्मलुक बनाउदै 

सामास्जक न्र्ार्का आिािमा न्र्ार् सम्पादन गरिनेछ । 

• प्रत्रे्क विामा मेलधमलाप केन्र स्थापना मार्ि ि र्ववादलाई र्थासलर् चाँिो 
मेलधमलापको माध्र्मबाट समािान गिी बास्िधबक न्र्ार्को अनभुधुि गरिनेछ ।  

 

सदस्र् ज्रू्हरु, आदिर्ीर् उपस्स्थि महानभुावहरु, 

धबगिमा भएको केस्न्रकृि धबकासको अभ्र्ासबाट ससृ्जि चनुौधिको सामना गने नबीन 
बहआुर्ाधमक शासन पद्धधिको रुपमा िहेको संस्घर् शासन पद्धधि कार्ािन्वर्नको २ बषिको अनभुब 
हामी माझ िहेको छ। जनअनमुोर्दि भएको बाँकी समर्ाबिीका लाधग अझ प्रभाबकािी रुपमा हाम्रा 
कृर्ाकलापहरु संचालन गनि हालसम्मको अनभुब अत्र्न्ि र्लदार्ी हनुे अपेक्षा गिेको छु । 

जनिाका अधसधमि आबश्र्किाको धबद्यमानिा हामी माझ घाम जस्िै छलिङग छ िथार्प 
असीधमि आबश्र्किाको परिपधुििका लाधग धसधमि सािन स्रोिको  कािर् उत्पन्न हनुे असहज 
परिस्स्थधिलाई सहज बनाउनका लाधग संधबिानको मूल ममि सहकािीिा समन्वर् ि सहस्स्ित्व 
अनसुाि नेपाल सिकाि ि गण्िकी प्रदेश सिकाि सँग हािेमालो गदै अगािी बर्ढनेछ । 

कुनै एक क्षेत्र धबशेषको धबकासले मात्र गाँउपाधलकाको समग्र धबकास नहनुे ि्र्लाई 
आत्मसाि गदै सामास्जक,आधथिक ,साँस्कृधिक लगार्िका बहआुर्ाधमक क्षेत्रको धबकासका लाधग 
धनर्दिि गरिएका क्षेत्रगि नीधिहरुको प्रभाबकािी कार्ािन्वर्नका लाधग सोही अनसुािको बार्षिक 
धबकास कार्िक्रम र्स सम्माधनि गाँउसभामा पेश गने प्रधिबद्धिा ब्र्क्त गदिछु । 

धबधबििार्कु्त धबशेषिालाई आत्मसाि गिी धबधबििाधबच एकिा सामास्जक सास्कृधिक 
ऐलर्बद्धिा,सर्हष्र्िुा ि सदभाबलाई संिक्षर् िथा धनिन्िििा र्दनका लाधग र्स गाँउपाधलका धभत्रका 
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धबधभन्न िाजनैधिक दलहरु, बरु्द्धजीधबहरु लगार्ि सम्पूर्ि दाजभुाई र्दर्दबर्हनीहरुलाई धबशेष िन्र्बाद 
र्दन चाहान्छु । साथै भधबष्र्मा समेि सोही प्रकािको भधूमकाको अपेक्षा गदिछु । 

संघीर् लोकिास्न्त्रक गर्िन्त्रात्माक शासन ब्र्बस्थाको माध्र्मद्धािा र्दगो धबकास, शास्न्ि, 
सशुासन, धबकास ि समरृ्द्धको आकांक्षा पिुा गनि संधबिानसभाबाट पारिि भएको नेपालको संधबिानको 
अनसुचुीमा िहेका स्थाधनर् िहका धबधभन्न अधिकािसचुीहरुलाई समान रुपमा प्राथधमकिामा िाखी 
सो अधिकाि ससु्चले धिनको पूर्ि कार्ािन्वर्नबाट जनु धबकासको अबस्थाको परिकल्पना गिेको छ 
। र्ो अबस्था हाधसल गनिका लाधग प्रस्ििु नीधि िथा कार्िक्रम कोशेढुङगाका रुपमा प्रमास्र्ि 
हनुेछ भने्न धबश्वास धलएको छू । 

अन्त्र्मा आधँिखोला गाँउपाधलकाको धबकासको मागिदशिनको रुपमा िहेको र्स नीधि िथा 
कार्िक्रमको िजुिमामा सझुाब सल्लाह र्दनहुनुे सम्परु्ि जनप्रधिधनधि, कमिचािी ,िाजधनधिक दलका 
प्रधिधनधि लगार्ि सम्पूर्ि आधँिखोलाबासी जनिालाई हृदर्देखी नै िन्र्बाद र्दन चाहान्छु ि र्स 
नीधि िथा कार्िक्रमको प्रभाबकािी कार्ािन्वर्न गिी समदृ्ध आधँिखोला धनमािर्मा समेि सबैको 
सकिात्मक भधुमका िहनेछ भने्न अपेक्षा गिेको छु । 

      हाम्रो धनमन्त्रर्ालाई स्वीकाि गिी पाल्नहुनुे सम्पूर्ि महानभुावहरु प्रधि कृिज्ञिा ज्ञापन गदै 
हार्दिक िन्र्वाद र्दन चाहन्छु  ।  
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