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यस गाउँ सभाका अ�य��यू, 

यस गाउँसभाका सद�य �यूह�,  

 नेपालको सं�वधान जार� भएप�छ भएको �थानीय तहको दो�ो �नवा�चनबाट बंगलाचलु�गाउँपा�लकाको यस ग�रमामय 

गाउँ सभामा गठन भएको छ  ।�न�प�, �वत��, शाि�तपूण�, �व�छ र भयर�हत वातावरणमा स�प� �नवा�चन माफ� त 

ग�ठत यस गाउँ सभामा आ�थ�क वष� २०७९/८० को नी�त तथा काय��म ��ततु गन� पाउँदागौरव महससु गरेको छु 

।  

 गत �म�त २०७९ बैसाख ३० मा स�प� �थानीय तहको �नवा�चनमा हा�मलाई आ�नो अम�ुय मतदान ग�र �वजयी 

गराउनहुनुे स�पणु� बंगलाचलु�बासीजनसमदुाय लाई ध�यवाद �दन चाह�छु ।  

 जनचाहना अन�ुप नाग�रकको घरदैलोमा सेवा �दान गन� आधार�त�भको �पमा रहने �थानीय तहले ��त�पधा��मक 

बहदु�लय लोकताि��क शासन �णाल�को जगलाई अझ मजवतु बनाएको छ । नयाँ जनादेश स�हत �नधा��रत समयमा 

नै �थानीय तहको गठन भएसंगै लोकताि��क मू�य र मा�यतामा आधा�रत समाजवाद��त ��त ��तब� रह� �दगो 

शाि�त, सशुासन, �वकास र सम�ृीको चाहना पूरा गन� �दशामा अ�सर रहन थप सबल आधार �ा� भएको छ । 

 यस अवसरमा रा��य �वत��ता, सामािजक �याय र संघीय लोकताि��क गणत�� �थापनाका ला�ग  

जनय�ु,जनआ�दोलनमा आ�नो जीवन उ�सग� गनु�हनु ेस�पूण� श�हदह� ��त भावपूण� ��ा�ल� अप�ण गद�छु। रा��यता, 

लोकत�� र जनिज�वकाको आ�दोलनमा अगवुाइ गनु�हनुे स�पूण� अ�जह�को योगदानको उ�च स�मान स�हत �मरण 

गन� चाह�छु।जनय�ुर जनआ�दोलन,वेप�ा पा�रनभुएका नाग�रक,घाईते,अपा� �यि�ह�को उ�च स�मान गन� चाहा�छु 

। 

 

 बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको "सबै �मल�जलु�, हामी बनाउँछ� हा�ो बंगलाचलु�" को �दघ�का�लन सोच हा�सल गन� �थम 

प�व�ष�य योजनाले �लएका ल�य, उ�े�य, �ाथ�मकता तथा रणनी�तह� काया��वयन गद� ग�रबी �नवारण र आ�थ�क-

सामािजक �पा�तरण स�हतको समानपुा�तक समावेशी �वकास हा�ँसल गन� �दशामा आगामी काय��मह� केि��त रहेका 

छन ्। 

 

 �व.सं. २०८७ स�म �दगो �वकास ल�यह� हा�सल गद� नेपाललाई उ�च म�यम आय�तर भएको मलुकुमा �तरउ��त 

गन� नेपाल सरकारका काय��मह�लाई �थानीय तहमा �थानीयकरण गद� ल�गएको स�दभ�मा नेपाल सरकार र �देश 

सरकारका नी�त, ल�य, योजना तथा काय��मह�लाई यस गाउँपा�लकाका नी�त, ल�य, योजना तथा काय��मह� 

माफ� त आ�त�रक�करण गद� �दगो �वकासका १७ वटा ल�य, १६९ वटा प�रमाणा�मक ल�य हा�सल गन� यस 

गाउँपा�लकाका �व�वध योजना तथा काय��मह� काया��वयनमा �याईनेछन ्। 

 

 �थानीय सरकार जनताको �याग र ब�लदान बाट �ा� उपलि�ध हो । �थानीय जनताको पूण� लोकत��, सशुासनको 

��याभ�ूत, जनता ��त उ�रदायी सरकार, ��ाचार र सबैखाले आ�थ�क अ�नय�मतता म�ु पा�लका  �नमा�ण तथा स�य र 

स–ुसं�कृत समाज एवंम आ�नो कत��य ��त �ढ रहन ुयस गाउँपा�लकाका आदश� हनुेछन ्। गाउँको अ�धकार, �ोत 

साधन, उ�रदा�य�व, पारदिश�ता र जवाफदे�हता स�हतको �थानीय सरकारको �पमा �था�पत बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको 

आ�थ�क सम�ृ� र �थानीय �तरमा लोकत��को अ�यासको �ममा  सहयोग गनु�हनुे राजनी�तक दल, कम�चार�, 

सरु�ाकम�, संचारकम� तथा बंगलाचलु� गाउँवासी ��त ध�यवाद �ापन गद�छु । 

अब सभाअ�य� महोदय,  

म यस अिघ �वकास र सम�ृ�काला�ग चा�लएका मह�वपूण� �यास र सो �यासबाट �सिज�त अवसरह�लाई ��ततु गन� चाह�छु । 



 
 

 �म�त २०७४ सालको �नवा�चनबाट यस पा�लकामा �नवा�िचत भई आ�नो पाँच बष� काय�काल सफलतापूव�क स�प� 

गनु�भएका स�पूण� जन��त�न�ध�यहु���त हा�द�क आभार �कट गद� यस �े�को �वकास, सम�ृ� र सेवा�वाहका ला�ग 

उहाँह�ले पयुा�उनभुएको योगदानको उ�च म�ुयांकन गन� चाह�छु । 

 संघीय सरकार र गाउँपा�लकाको साझेदार�मा क�मरेचौरमा 15 शैयाको बंगलाचलु�आधारभतू अ�पतालको मू�य भवन 

�नमा�ण काय� स�प� भइ� स�ुवधा स�प� अ�पताल �यव�थापन तथा संचालनका ला�ग थप संरचना �नमा�णको काय� 

अि�तम चरणमापगुेको छ, गाउँपा�लकाको आ�नै पहलमा �योगशाला, ए�स-रे र १ जना िच�क�सक, अ�य 

�वा��यकम� स�हतको अ�पतालमा सेवा �ार�भ ग�रएको छ। र आगा�म आ.ब. देिख फाम��स सेवा स�लनमा �याईनेछ 

। 

 �वा��य चौक� नभएका वडा नं २, 4, 6, र 7 मा आधारभतु �वा��य के�� भवन �नमा�ण स�प� भई सेवा �ार�भ 

भएको छ ।  

 को�भड-19 को माहामार�को रोकथाम, �नय��णका ला�ग को�भड �व��को खोप �व�भ� उमेर समहुका 

६९��तशतनागर�क तथा वालवा�लकाह�लाई लगाईस�कएको छ । 

 गाउँपा�लकाको आ�नै �यवि�थत र अ�याध�ुनक स�ुवधाय�ु �शासक�य भवन �नमा�ण स�प� भइ� अ�य काया�लय 

संरचना �नमा�ण तथा �यव�थापन गर� सेवा �वाह ग�र आइएको छ भने६ वटा वडा काया�लयह�को आ�नै भवनमा 

संचालन भएका छन ् र बाँक� २ वडा काया�लयह� समेत सा�वकको सेवा के��वाट स�ालनमा आएकोमा �स� नै  

आ�नै ज�गामा भवन �नमा�ण काय� थालनी  ग�रनेछ ।  

 �वप� र जोिखम य�ु खरका छानो भएका नाग�रकका ला�ग २२00 घरमा खरका छाना म�ु काय��म स�प� 

भएको छ र बाँक� ६०० घरमा यसै आ.व. �भ� काय� स�प� हनुे गर� अगाडी बढेको छ। 

 संिघय सरकार, �देश सरकार, गाउँपा�लका र अ�य साझेदारह�को सहकाय�मा ज�वा, पठुा, कैयनपानी, क�जा, 

�छ�पन, झा��खोला, कैयनगैरा, जडुोपानी, कोइराले, खानेपानी आयोजना,खाडा-मप�स, ग�या��-टाकुरा, ठुलो बडीखोला-

दामा� खानेपानी आयोजना,ठुलो खोला �ल�ट खानेपानी आयोजना,काि�के, �तखेचलु� खानेपानी आयोजना,ठुलो खोला 

�ल�ट खानेपानी आयोजना,गदार�, प�ु�, का�,े ज�ुलेपानी, गहतेरा खानेपानी आयोजना, मकुु� ट� सामदुा�यक खानेपानी 

आयोजना,अमारे, �त�मले, �रभान, आ�गैरा, �सउडे, गदार� खानेपानी आयोजना, �वख� �ल�ट खानेपानी आयोजना, 

�वामीघाट, देउरराल� डाँडा,हाँ�सपरु खानेपानी आयोजना,रानीबास खानेपानी आयोजना,िझगा खानेपानी आयोजनास�प� 

भएका छन ्। 

 साथै,तापा खानेपानी आयोजना,बंगलाचलु�, सा�कने, लाहापे, थ�ुा, लाहापे लामाटोल खानेपानी आयोजना,लोहारपानी, जैरे-

कुरे, झा��रह-रो�क�डाँडा खानेपानी आयोजना,जलजला सोलार �ल�ट खानेपानी आयोजना,टो�केलेख, जोरेगेल, वचेनी 

खानेपानी आयोजना,स�ुदरव�ती जबरकोट, जैरे-कुरे, छाँपडाँडा-जबरकोट खानेपानी आयोजना,हाँ�सपरु �ल�ट, 

�टकु�लदमार, डा�ड�ुे खानेपानी आयोजना �नमा�ण चरणमा रहेका छन ्। 

 गाउँपा�लकाको ग�ुयोजना, आव�धक योजना, सडक यातायात ग�ुयोजना, �डिजटल पा��िच�, अ�य �े�गत  

ग�ुयोजना, मापद�डह�, काननुह�, �व�भ� पूवा�धारह�को �ड.�प.आर. र ग�ुयोजना �नमा�ण भइ� काय� अिघ बढेको छ 

। 

 गाउँपा�लका के�� र वडा के�� जो�ने �थानीय सडकको �याक खो�ने काय� स�प� भइ� �तरो�तीका काय�ह� अगा�ड 

बढेका छन ् । संघ तथा �देशको लगानी तथा गाउँपा�लकाको स��यतामा �व.�प माग�, गणत�� माग�, म�सना-

बोझपोखरा-अर�खोला सडक, हन�क-ब�ढपोखरा-�यजुा सडक, �वा�मघाट-�याला-�वख� सडक, मलुाबार�-लाहापे-बडडाँडा 

सडक, अजय-भरत कृ�ष माग�, �सउडे-अमारे सडक, झे�नेटा-फ�लदे-कोल सडक, ज�ुलेपानी-गहतेरा-�समलतारा सडक 

लगायतका रणनै�तक तथा वैकि�पक सडकह� �व�तार काय� �त� �पमा अगा�ड बढेको छ । 

 पाँच वटा झोल�ुे पलु �नमा�ण काय� स�प� भइ� थप  २ वटा पलुह� �नमा�ण हनुे �ममा छन ्। 

 िश�ाको गणु�तर अ�भब�ृ�को ला�ग �थानीय करार िश�क अनदुान काय��ममा िश�क कम�चार� भना� ग�र िश�ालाई 

सहज र गणु�तर�य बनाईएको छ ।  



 
 

 �व��ुतय शासन तथा सेवा �वाह गन� �शास�कय भवन, ८ वटै वडा काया�लय, अ�पताल, �वा��य चौक�  र 

�व�ालयह�मा ई�टरनेट जडान काय� भएको छ ।      

 सधुा मा.�ब. झे�नेटामा �ा�व�धक िश�ालय संचालनमा आएको छ । महे�� मा.�व. �ीवार� नमूना �व�ालयको �पमा 

छनोट भइ� काय� अगाडी बढेको छ । ५ वटा मा�य�मक �व�ालयमा 10 जोड 2 क�ा स�ु भएको छ ।  

 आपतका�लन �वा��य उपचारको ला�ग २ वटा ए�बलेु�स संचालनमा रहेको र १ ए�बलेु�स वटा ख�रद ���यामा 

रहेको छ। 

 संघ, �देश  र �थानीय सरकारको साझेदार�मा खेलकुद मैदान, बहउु�ेि�यय सभाहल, �माट� ए�ी �भलेज, िशतभ�डार, 

बंगलाचलु� पय�टक�य �े�, �धम�धमे पय�ट�कय �े�, रानीथ�ुक� पय�ट�कय �े�, उजा बागे�र� मि�दर, कोशेल� 

घरज�ता पूवा�धार तथा पय�ट�कय �े�को �वकास अगाडी बढेको छ । 

 �धानम��ी रोजगार काय��म, म�ुयम��ी शैि�क सधुार काय��म, ग�र�ब �नवारणका ला�ग लघउु�म �वकास 

काय��म तथा अ�य लि�त काय��म माफ� त आयमलुक, रोजगार�मलुक, सामािजक �याय तथा �ममा आधा�रत 

काय��मह� अगा�ड बढेका छन। 

 �या�यक स�म�तको माफ� त �थानीय �तरमा भएका मा�मला र �ववादह�लाइ� पा�लका�भ�ै समयमै समाधान ग�रएको छ 

। 

 एक वडा एक कृ�ष �ा�व�धक काय��म माफ� त कृ�ष र पश ुसेवालाई जनताको घरदैलोमा पयुा�उनका ला�ग एक/एक 

वटा �ा�व�धकह�को �यव�था ग�रएको छ । 

 बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको आ�नै पूण� �वा�म�वमा ५०० वाट �मताको एफ.एम.रे�डयो संचालनमा �याई सूचना तथा 

समाचारको मा�यमबाट जनताको सूचनाको हकलाई जनता सम� परुाउने काम ग�ररहेको छ ।    

 सूचना तथा संचार ��व�धको �वकासलाइ� आ�मसात गद� �यि�गत घटना दता� तथा सामािजक सरु�ा �णा�ललाइ� 

अनलाइनमा आधा�रत दता� �णाल� ८ वटै वडामा लाग ुगद� �डिजटाइजेशनको काय� स�प� भएको छ ।  

सभाअ�य� महोदय,  

 

रा�यको पनुस�रचना संगै संघीय सरकार, �देश सरकार र �थानीय सरकार गर� तीन तहका सरकारको हक, अ�धकार र कत��य 

सं�वधानतः �न�द�� ग�रएका छन ्। सं�वधानले तोकेका एकल तथा साझा अ�धकार �े��भ� रह� संघ तथा �देश नी�त तथा 

योजना, �थानीय तहको अ�धकार �े� �थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, अ�तर सहकार� �व� �यव�थापन ऐन २०७४, 

�देश अ�तरसरकार� �व� �यव�थापन ऐन 2075, �थानीय तहको बजेट तजु�मा �द�दश�न २०७८, पाँच वष�को अनभुवर यस 

गाउँपा�लकाको आव�यकता र स�भावनाका आधारमा यस ग�रमामय सभामा आ�थ�क वष� २०७९/८०को वा�ष�क नी�त तथा 

काय��म ��ततु गन� चाह�छु । 

�वा��य तफ�   

हरेक नाग�रकको विृ� �वकासका ला�ग �व�थ रहन ु अ�नवाय� छ । यसथ� बंगलाचलु� गाउँपा�लकामा नाग�रकको �वा�थय 

सेवाका ला�ग �व�थ जीवन नाग�रकको अ�धकार, �थानीय सरकारको म�ुय काय�भार भ�े मूल ल�य �लइ� आ�थ�क वष� 

207९/0८० का ला�ग �वा�य तफ�  �न�न नी�त तथा काय��म तजु�मा ग�रएको छ । 

 ��येक वडामा रहेका आधारभतू �वा��य के�� तथा �वा��य चौक� माफ� त सरुि�त मात�ृव,वाल पोषण, खोप ज�ता 

काय��मलाई �भावकार� बनाईने छ ।  

 ��येक वडामा रहेका आधारभतू �वा��य के�� तथा आधारभतू �वा��य के��लाइ �वा��य ईकाईलाई �वा��य 

चौक�का �पमा �वक�सत ग�रने छ ।  

 �नःश�ुक उपल�ध हनुे अ�तआव�यक औष�धह� �वा��य पर��ण र आव�यकताका आधारमा �वतरण ग�रने छ ।  

 अ�त�वप� तथा मजदूरह�का ला�ग प�रचयप�का आधारमा  �नःश�ुक उपचारको �यव�था �मलाइने छ । 



 
 

 सरकारले अिघ सारेको �वा��य �वमा काय��मलाई �भावकार��पले अिघ बढाइने छ र यसको उपल�धतालाई सहज 

बनाइने छ ।अ�त �वप� घरधरु�लाई �नश�ुक �वा��य �वमाको �यव�था ग�रने छ ।  

 वडा �तरमा नाग�रकको आकि�कम �वा��य सेवालाई �यानमा राखी स�ुकेर� ए�बलेु�स सेवालाई �व�तार गद� ल�गनेछ 

। 

 गाउँपा�लका �भ� रहेका गभ�वती म�हलालाई सरुि�त �पमा �वा��य सं�थामा नै आएर ब�चा ज�माउनका ला�ग 

�ो�सा�हत ग�रनेछ । य�का ला�ग गाउँपा�लकामा रहेको �वा��य शाखा माफ� त वडामा रहेका गभ�वती म�हलाको सचुी 

�नय�मत �पमा अ�ाव�धक गर� �ो�साहन ग�रनेछ । 

 जनताको आधारभतू मौ�लक हकको �पमा रहक� �वा��य सेवालाइ� सव�सलुभ तथा गणु�त�रय बनाइ� सबैको सहज 

पहुँच स�ुनि�त ग�रनेछ । 

 अ�जाइ�मर, �या�सर, प�क� �सन, मटुु, �मग�ला, अ�ट�म,�पाइनल� इ�जरु�, �सकलसेल, ए�म�नया ज�ता �दघ�रोगबाट 

पी�डत �बरामीको उपचारमा सहयोग गन� उपचार सहायता काय��म  स�ालन ग�रनेछ । 

 बंगलाचलु� अ�पताललाइ� �वशेष� स�हतको सेवा �वाह गन� अ�पतालको �पमा �वकास गन� अ�पतालको �मता 

अ�भव�ृ� गर� फाम�सी संचालनमा �याइनेछ र अ�याव�यक थप पूवा�धारको �वकास तथा स�ु�ढकरण ग�रनेछ । 

 घ�ुती �वा��य तथा �योगशाला िश�वरमाफ� त �वा��य संकट देिखएका वडाका दगु�म �थानह�मा त�काल �वा��य सेवा 

प�ु याइनेछ । 

  �ा�थमक �वा��य के�� �यजुामा फाम�सी र �वा��य चौक� हाँ�सपरु र लोहारपानीमा सामदुा�यक औषधी काय��म 

�व�तार ग�रनेछ । 

 �थापना भएका सबै �वा��य सं�थाह�मा �मशः �योगशाला सेवा सचुा� ग�रनेछ ।  

 हाँ�सपरु आयवु�द अ�पतालको भवन �नमा�ण स�प� गर� वैकि�पक िच�क�सा प��तको �वकास र �व�तार ग�रनेछ । 

 मात-ृिशश ु�वा��यमा सधुारका ला�ग �कशोर�, गभा�व�था र स�ुकेर� �वा��य सचेतना तथा बह�ुे�ीय पोषण स�ब�धी 

काय��म स�ालन ग�रनेछ । 

 सबै ब�थ�� से�टरलाइ� �ोतसाधनस�हत �यवि�थत ग�रनेछ । जोिखममा परेका गभ�वती तथा स�ुकेर�को जीवन र�ाथ� 

आएको �स�ुत पोषण काय��मलाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 पूण� सरसफाइ� अ�भयानलाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 दरु दराजमा रह� �वा��य उपचारमा उले�य योगदान गरेवापत स�पूण� म�हला �वयंसे�वकाह�लाइ� �ा� हुँदै आएको 

स�ुवधामा व�ृ� ग�रनेछ । 

 जे� नाग�रक घरदैलो काय��मलाइ� �नर�तरता ग�रनेछ । 

 ७० वष� भ�दा मा�थका �ये� नाग�रकह�लाइ� घरदैलो मै पगुी �वा��य जाँचको �यव�था �मलाइनेछ ।  

 कोरोना �व��को खोप काय��म यस पा�लकामा नेपाल सरकारको मापद�ड अनसुार ल�य हा�सल गन� गर� खोप 

काय��म �भावकार� बनाइ�नेछ । 

 

सभाअ�य� महोदय, 

उ�ोग तथा रोजगार� तफ�  

औ�ो�गक �वकास�बना सम�ृ� स�भव छैन । उ�ोग तथा रोजगार�का ला�ग यस गाउँपा�लकामा �न�न नी�त तथा काय��म तय 

ग�रएको छ । 

 यस �े��भ� �व�भ� खाले घरेल ुतथा साना उ�ोगह�को �थापना र स�ालन गन� �नजी �े�लाई �ो�सा�हत ग�रनेछ । 

म�ुय�पले �थानीय क�चा पदाथ�, �थानीय कला र सीप, �थानीय ��व�ध र जनशि� �योग गन� उ�ोगह�लाई 

�ो�साहान गनु�का साथै �य�ता उ�मीह�लाई आव�यक �सप तथा व�तगुत सहयोग �दान ग�रने छ ।  

 आदश� उ�मी काय��म स�ालन ग�रने छ । 



 
 

 उ�ोगह�को �थापना र स�ालनमा वातावरणीय �भाव मू�यांकनलाई �वशेष गर� ठुला उ�ोगह�लाई �यवि�थत ग�रने 

छ । 

 �थानीय�तरमा सहकार�का मा�यमबाट समेत उ�ोगह�को �थापना र स�ालन अगा�ड बढाइन ेछ । 

 ‘गाउँगाउँमा सहकार�, घरघरमा रोजगार�’ काय��मलाई �भावकार� बनाउन गाउँपा�लकामा सहकार� �थापनाको 

काया�लाई �ो�साहान ग�रने छ ।  

  ‘एक घर एक रोजगार�’ काय��म अगा�ड बढाइने छ । रोजगार� �ृजना गन� �वरोजगार मलुक काम लगाईनेछ । 

 एक वडा, एक लघउु�म काय��म स�ालन ग�रनेछ । 

 यस गाउँपा�लकामा उ�ोगह�को �थापना, स�ालन र स�ब�धनका ला�ग गाउँपा�लकाले अ�भभावक�वको भ�ूमका �नवा�ह 

गन�छ ।उ�ोग मै�ी वातावरण �नमा�ण गर� उ�ोग लगाएत उ�खनन ्भईरहेका खानीह�लाई �यवि�थत ग�रने छ। �यी 

उ�ोगह�लाई गाउँपा�लका ��त उ�रदायी ब�े वातारण बनाईने छ ।  

 �थानीय �ान, �सप, �ोत, साधन तथा पर�परागत एवम ्आध�ुनक ��व�ध उपयोग गद� उ�पादन एवम ्उ�मशीलतालाइ� 

�ब��न गर� यवुाह�लाइ� उ�पादनशील �े�मा प�रचालन गन� नी�त �लइनेछ । 

 �थानीय�तरमै �यूनतम रोजगार� एवम ्जी�वकोपाज�नका ला�ग �धानम��ी रोजगार काय��म, म�ुयम��ी शैि�क सधुार 

काय��म �नर�तरता �दइनेछ । 

 �नया�तमूलक उ�ोग तथा �यवसायह�को �थापना, �वकास, �व�तार, �व��न तथा रोजगार� �सज�ना गद� आ�म�नभ�र एवं 

�दगो �थानीयआ�थ�क �वकास गन� नी�त अवल�बन ग�रनेछ । 

 यवुा तथा लि�त वग�लाइ� �वदेशमै �वरोजगार बनाउन होम-�टे स�ालन, औ�ो�गक जनशि� �वकास एवम ्उ�ोग 

�थापना गन� �ो�साहन ग�रनेछ । 

 बंगलाचलु�को ज�डबूट� अ�लो, लो�ा, बा�बयो, केतकु�,�टमरु, दालिचनी, सगु�ध को�कला(मालागेडी), समायो र ग�डरे  

आ�द ज�ता �थानीय क�चा पदाथ�को �वकास तथा �ब��नको ला�ग साव�ज�नक-�नजी साझेदार�मा �वकास ग�रनेछ । 

 �थानीय क�चा पदाथ� �योग गर� स�ालन ग�रन े नव�व��न एवम ् �सज�नशील उ�मिशलतालाइ� �ो�साहन गन� लघ ु

उ�म �वकास काय��म माफ� त नयाँ उ�मी सजृना र �सिज�त उ�मीह�को �तरो�तीसँगै आव�यक �सप तथा व�तगुत 

सहायता �दान गन� काय�लाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 यस �े�का चनुढु�ा खानीह�लाइ� �यवि�थत तबरले संचालन गन� �व�भ� Exit Point ह�मा धम�काँटा राखी स�ालनमा 

�याइनेछ । 

सभाअ�य� महोदय, 

कृ�ष तथा पशपुालन तफ�   

कृ�ष हा�ो अथ�त��को �मखु आधार हो । कृ�ष �े�को सम� �पा�तरण�वना सम�ृ� संभव छैन । हा�ो कृ�ष अ�हले प�न 

�नवा�हमखुी र�हआएको छ । यसको आध�ुनक�करण र �यवसायीकरण माफ� त उ�पादनमा व�ृ� ग�रनकुा साथै उ�पा�दत 

व�तलुाई बजारको �यारे�ट� हनुेका खालका काय��मह� अ�याव�यक छन ्। यस गाउँपा�लका अ�तग�तको अ�धकांश भभूाग 

कृ�ष उ�पादनका ला�ग उपय�ुसमेत छ । तसथ� कृ�ष �े�को �बध�नका ला�ग "कृ�षका ला�ग सहज �पमा अनदुान र 

ऋण,बंगलाचलु�मा फे�रनेछन ्अब �कसानका �दन" भ�े नारा तय गर��न�न नी�त तथा काय��म �ाथ�मकताका साथ अगा�ड 

बढाइने छः 

 कृ�षको �यावसायीकरण र आध�ुनक�करणका ला�ग गाउँपा�लकाकाले कि�तमा १/१ जना पश ुतथा बाल� �व�स�हत 

हरेक वडामा कृ�ष �ा�व�धककको �यव�था ग�रने छ । 

 गाउँपा�लकाले उपल�ध साधन �ोतको सीमा�भ� रह� कृषकह�लाई अनदुान र सह�ुलयतपूण� ऋण सहयोग उपल�ध 

गराउनआव�यक तयार� ग�रने छ ।  



 
 

 �व�भ� वडाह�मा �यहाँको वातावरण र भौगो�लक �ब�बधताका आधारमा ‘एक वडा, एक उ�पादन’ काय��मलाई अगा�ड 

बढाइने छ । ज�तो �टमरुखेती , �कबी खेती, कागती खेती, स�ुतला खेतीको पकेट �े�को �पमा गाउँपा�लकाकै 

पहलमा अगा�ड बढाइन ेछ । �यसैगर� प�छ�लो समय दाङ िज�ला मह उ�पादनको हव ब�दै गएकाले सामू�हक 

मौर�पालन गन� �कसानलाई अनदुानको �पमा आधार चाकास�हतको घार उपल�ध गराइने छ । 

 उ�पादन ब�ृ�सँगै उ�प� हनुे बजार�करणको सम�या समाधानका ला�ग टोलटोलमा समूह �नमा�ण तथा सहकार�का 

मा�यमबाट ‘कृ�ष उ�पादन संकलन के��’ माफ� त बजार�करणको �यव�था �मलाइने छ । 

 कृषक प�रचयप� बनाई कृ�ष �वमा र संिघय सरकारले अिघ सारेको कृषक पे�सन काय��म लाई �भावकार�ताका 

साथ कावा��वयन ग�रने छ ।   

 �देश तथा संघीय सरकारसँग सम�वय गर� मल, बीउ�वजनलगायत कृ�ष साम�ीको समयमै पया�� उपल�धतालाई 

स�ुनि�त ग�रने छ । 

 �यावसा�यक र आध�ुनक खेती गन� चाहने कृषक समूहलाई �नःश�ुक वीउ र कृ�ष औजार उपल�ध गराउनकुा साथै 

�ा�व�धक सहयोग उपल�ध गराइने छ । 

 कृ�ष उपज भ�डारणका ला�ग शीत भ�डारण के��ह�लाई �व�तार गद� ल�गने छ । 

 �व�भ� मापद�ड बनाई बा�ष�क�पमा गाउँप�लका अ�तग�तका कृषकह�बाट ‘उ�कृ� �कसान’ छनौट गर� स�मान गन� 

�यव�था �मलाइने छ । 

 यस गाउँपा�लकालाई कृ�ष तथा पशपंु�ीज�य व�त ुउ�पादनमा आ�म�नभ�र मा� नभई �नया�तमखुी बनाइने छ । 

 बंगलाचलु� यवुा कृ�ष रोजगार काय��म स�ालन ग�रने छ । 

 पर�परागत कृ�ष �णाल�लाइ� आध�ुनक�करण, �यावसा�यक, ��त�पधा��मक र उ�च मू�यम�ु बनाउन आव�यक 

नी�तगत, सं�थागत र जनशि� �यव�थापन गर� �ा��रक गा.पा. को �पमा �वकास गन� नी�त �लइनेछ । 

 टु�े कृ�ष ग�त�व�धलाइ� �न��सा�हत गद� कृ�ष तथा पशपुालनको �व�ततृ स�भा�यता अ�ययन गर� उ�पादन, भ�डारण, 

�शोधन, र बजार�करणको एक�कृत कृ�ष �वकास योजना �नमा�ण ग�रनेछ। 

 आध�ुनक कृ�ष �णा�ललाइ� आ�मसात ्गद� माटो अनसुारको उ�पादन काय�लाइ� �ो�सा�हत गन� �ादेिशक तथा संघीय 

सरकार र अ�य साझेदार �नकायसँग सम�वय र साझेदार�मा माटो प�र�ण काय�शाला संचालन ग�रनेछ । 

 �थानीय तहमा साव�ज�नक, सहकार� र �नजी �े�को सहकाय�मा कृ�ष हाट बजार, कोशेल� घर�थापना तथा संचालन 

गन� �ो�सा�हत ग�रनेछ । 

 बाँझो छो�डएका खे�तयो�य ज�मनलाइ� �वकास तथा उपयोग गन� सामहु�क�पमा कृ�ष उ�पादन गन� �कसानह�लाई 

�ो�साहान ग�रने छ । ग�ो सधुार काय��म संचालन ग�रने छ ।  

 भ�ूमको उिचत उपयोगका ला�ग जोिखम संवेदनिशल भ-ूउपयोग ग�ुयोजना तयार गर� काया��वयनमा �याइनेछ । 

भ�ूमको च�लाब�द�लाइ� �ो�सा�हत गर� �यवास�यक करार खेती, सहकार� खेती र सामू�हक खेती गन� उ�पे�रत ग�रनेछ 

। 

 पशपुालन माफ� त �थानीय �वरोजगार व�ृ� गद� पशपु�छ�ज�य उ�पादनमा पा�लकालाइ� आ�म�नभ�र बनाउनकुा साथै 

य�ता उ�पादनको �नया�तलाइ� �व��न गर� आ�थ�क �वकास गन� नी�त �लइनेछ । 

 �यावसा�यक एवम ् उ�त न�का पशपु�छ�, माछापालन, मौर�पालन र उ�च मू�यका पशपु�छ�पालन �यवसायलाइ� 

�ो�साहन �दने काय��मलाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 सन ्2030 स�म पी.पी.आर., खोरेत, रे�बज रोग �नय��ण तथा उ�मूलन गन� अ�तरा��य ल�यअनसुार �याि�सन तथा 

औष�ध यथा समयमै �दने पहल ग�रनेछ । 

 �यावसा�यक पशपुालक �कसानलाइ� �नशू�क पश�ुवमा ग�रनेछ । 

 समाजवाद उ�मखु सामािजक, आ�थ�क �णाल� �ब��नका ला�ग मया��दत, गणु�त�रय, �व�धस�मत र सशुासनय�ु 

सहकार� �े�को �वकास ग�रनेछ ।खेर गइरहेका साव�ज�नक ज�गामा साम�ुहक खेती काय��म बनाईने छ । 

 नगदेवाल� कृषकलाइ� मल �वउ �वषाद� �ा�व�धक सहयोग �नश�ुक ग�रनेछ । कृषक ए�बलेु�स स�ालन गन� 

आव�यक पहल ग�रनेछ । 



 
 

 �व�भ� महामार� तथा �वप�को कारण उ�प� हनुस�ने स�भा�वत खा� संकट समाधान गद� खा� सरु�ाको स�ुनि�तता 

गन� अ�याव�यक खा� उ�पादन, भ�डारण, �वतरण र आपू�त�को ला�ग सम�वय ग�रनेछ । 

 सरोकारवाला र �नयमनकार� �नकायह�सँगको सम�वयमा गणु�तर प�र�ण र �भावकार� बजार अनगुमन गर� दै�नक 

उपभो�य व�त ुतथा सेवाको सहज आपू�त�को �ब�ध �मलाइ�नेछ । 

 स�भा�वत �वप�लाइ� समेत म�यनजर गद� कृषकसँग कृ�ष उपज स�लन र भ�डारणका ला�ग एक वडाः एक अ� 

भकार� �थापना गन� �ो�साहनग�रनेछ। 

 �थानीय उ�पादनको बजार�करण, �नया�त र उपभोगमा �वशेष�ाथ�मकता �दइनेछ । उ�पा�दत व�तकुो आ�त�रक खपत 

व�ृ� गन� सहकार� तथा �नजी �े�लाइ� बंगलाचलु� कोशेल� गहृलाई अ�वल�ब स�ालनमा�याईनेछ । 

िश�ा तफ�   

िश�ा रा� �वकासका ला�ग पूवा�धारको प�न पूवा�धार हो । संवैधा�नक �यव�थाअनसुार मा�या�मक तहस�मको िश�ा �थानीय 

तहको मातहत रहेकाले गणु�तर�य िश�ा र िश�ामा सबैको पहुँच �था�पत गन� �न�नाअनसुारको �यव�था ग�रनेछ । 

 यस गाउँपा�लकाका�भ� रहेका म�ुय �व�ालयलाई ‘�लड �कूल’का �पमा �वकास ग�रनेछ, जहाँ सबैखालका स�ुवधाह� 

पया�� मा�ामा उपल�ध हनुकुा साथै अ�याध�ुनक �सकाइ प��त लाग ुग�रने छ । यो काय��मलाई �मशः �व�तार 

गद� ल�गने छ । यसैगर� गाउँपा�लकामा नमनुा �व�ालयह�को सं�यामा प�न व�ृ� गद� ल�गनेछ ।  

 यस गाउँपा�लका �भ� रहेका स�पूण� सामदुा�यक (सरकार�) �व�ालयह�मा दरब�द�अनसुारको �बषयगत िश�क 

प�रपू�त� ग�रने छ ।  

 यस गाउँपा�लकाका सरकार� �व�ालयमा �ा�व�धक धारतफ� को िश�ालाई �ाथ�मकताका साथ अगाडी बढाइनेछ । 

�ा�व�धक धारतफ� को िश�ामा खासगर� मजदूर,�वप� ,स�हद, घाईते अपा�,वेप�ा प�रवारका जेहे�दार 

छा�छा�ाह�लाई �बशेष नी�त बनाई �ा�व�धक िश�ाको अवसर �दान ग�रने छ । 

 यस गाउँपा�लकाले  �ा�व�धक धार तफ�   उ�च िश�ाका ला�ग छनौट हनुे कि�तमा दईु जना ग�रव तथा जेहे�दार 

�व�ा�थ�ह�लाई गाउँपा�लकाले सशत� पूण� छा�व�ृत उपल�ध गराउने छ ।   

 गाउँपा�लका�भ� �व�भ� सीपमूलक ता�लम �दायक सं�थाह� �थापना काय�लाई �ो�साहन ग�रनेछ । उनीह�संग 

सम�वय गर� सरकार� सेवा तथा सं�थानका आयोगह�मा ��त�पधा� गन� चाहनेह�का ला�ग तयार� क�ा तथा �व�भ� 

पेशा �यवसायमा �वेश गन�ह�का ला�ग �नि�त सं�यामा �नःश�ुक ता�लमको �यव�था ग�रने छ ।    

 सामदुा�यक �व�ालयह�लाई पूवा�धार तथा स�ुवधास�प� बनाउँदै शैि�क गणु�तर ब�ृ� गन� ग�ुयोजना �नमा�ण ग�रने 

छ । 

 िश�ालाई उ�पादन तथा जीवन जगतसँग जो�न िश�कह�लाई आव�यक �वषयगत ता�लमको �यव�था ग�रने छ । 

 यस गाउँपा�लका�भ� ज�म भई �व�ालय तहस�म अ�ययन प�ात हाल गाउँपा�लका बा�हर रहेर �व�ता हा�सल 

गनु�भएका सफल �यि�ह�लाई स�पक� मा �याई गाउँपा�लकाको �वकासमा आ�नो �व�ताको �योग गन� �ो�सा�हत गन� 

काय��म बनाइने छ ।  

 यस गाउँपा�लका�भ� बा�हरबाट अनसु�धानमा आउने चाहनेह�लाई �ो�साहन ग�रने छ । हरेक बष� फरक फरक 

शीष�कमा अनसु�धानकता� �यि� वा सं�थासँगको सहकाय�मा अनसु�धानका काम अगा�ड बढाइने छ ।  

 फरक �मता भएका बालबा�लकाको िश�ालाई अ�नवाय� गन� उपय�ु �यव�था ग�रने छ । 

 सरकार� �व�ालयमा रहेको िशश ुक�ाह�लाई स�ुवधास�प� म�टे�र� क�ाका �पमा �मश �वक�सत ग�रनेछ । �त 

क�ामा अ�यापन गन� इ�स�ड िश�किशि�काह�लाई समयानकुुल सेवास�ुवधामा व�ृ� ग�रनेछ ।  

 ��व�धमै�ी िश�ण �सकाइ�लाइ� �ो�साहन र �ब��न गन� द� र सीपय�ु जनशि� उ�पादन गन� नी�त �लइनेछ । 

यसका ला�ग नेपाल सरकार, �देश सरकारसँगको सहकाय�मा �ा�व�धक र �वरोजगारमूलक िश�ामा जोड �दइनेछ । 

 सामदुा�यक एवम ्�ा�व�धक �व�ालयह�को पूवा�धार �वकास तथा शैि�क जनशि�को �मता �वकासका काय��मलाइ� 

�नर�तरता �दइनेछ । 



 
 

 �व�ालय िश�ालाइ� गणु�तर�य, वै�ा�नक, �यावसा�यक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउन सामदुा�यक �व�ालयको 

�मता �वकास तथा पहुँच �व�तार गन� नी�त �लइनेछ ।�मश: अ�जेी मा�यममा पठनपाठनको �यव�था ग�रने छ। 

 �व�ालय �यव�थापन स�म�त िश�क, अ�भभावक �बच अ�तरस�ब�ध कायम गन� �वशेष पहल ग�रनेछ । 

 सामदुा�यक शैि�क सं�थाको पूवा�धार, �थानीय पा��म लगायतका �वषयमा समसाम�यक सधुार गर� बै�ा�नक, 

�सपमूलक तथा गणु�त�रय िश�ा �दान गन� सैि�क स�भा�यता अ�ययन ग�र योगनाब� ढंगले काय��म काया��वयनमा 

�याईनेछ । 

 �व�ालयको पहुँच भ�दा बा�हर रहेका बि�त तथा समूदायलाइ� लि�त गर� आव�यकता अनसुार वाल �वकास के��ह� 

�थापना तथा संचालन ग�रनेछ । अपा�ता भएका �यि�ह�को गणु�तर�य िश�ामा सहज पहुँचको स�ुनि�तता एवम ्

अपा�मै�ी िश�ण �सकाइ� ��व�धमा सधुार ग�रनेछ। गा.पा.ले �नमा�ण गन� पूवा�धारह� अपा�मै�ी बनाइनेछ । 

 �व�ालयमा �वा��य िश�ा, सचेतना, �ाथ�मक पर��णका ला�ग �वा��यकम� प�रचालन ग�रनेछ ।  

 �ये� नाग�रक, एकल म�हला, बालबा�लका, अपा�ता भएका �यि�, प�रवारबाट �व�था�पत, असहाय र सामािजक 

वि��तकरण र व�ह�करणमा परेका वग� र समूदायको संर�ण र पनुः�थापना ग�रनेछ । 

 समाजमा आ�थ�क तथा सामािजक �पमा प�छ परेका द�लत समदुायको आ�थ�क तथा समािजक �वकास तथा स-

शि�करण गन� कानूनी �ब�धका अलावा लि�त काय��म संचालन ग�रनेछ । 

 सामदुा�यक �व�ालयको भौ�तक पूवा�धार, �व�ाथ� सं�या आव�यकता र औिच�यता आधारमा �व�ालय करार सेवालाइ� 

�यवि�थत गद� ल�गनेछ । 

यवुा तथा खेलकुद तफ�   

यवुाह� रा� �नमा�णका ख�बा हनु ्भ�े त�यलाई महससु गद� यस गाउँपा�लकाले यवुाकेि��त �न�न काय��मह� अगा�ड बढाउने 

छ । 

 यवुा नेत�ृव तथा �मता �वकासका ला�ग यवुाकेि��त काय��म बनाइने छ ।  

 बा�ष�क�पमा सबै �बधा समे�टने गर� पा�लकामा बंगलाचलु� कप खेलकूद आयोजना ग�रने छ । 

 हरेक रा��य अ�तरा���य ��तयो�गतामा �वजयी हनुे यस गाउँपा�लका�भ�का खेलाडीह�लाई गाउँपा�लका तफ� बाट 

स�मान गन� काय��म बनाइने छ । 

 हरेक �व�ालयमा वा�ष�क�पले पा�लका �तर�य �व�भ� �वधाका अ�त�र� खेलकूद ��तयो�गताको आयोजना ग�रने छ । 

 वडा तथा टोल�तरमा �व�भ� �वधाका खेलकूद �लबह�लाई खेल आयोजनाका ला�ग �ो�साहन गन� मापद�ड बनाएर 

सहयोग गन� काय��म बनाइने छ ।हरेक वडामा खेल मैदानको �यव�था ग�रने छ । 

 लाग ुऔषध द�ुयसनलाई �नय��ण तथा �न��सा�हत गन� यवुा �लवह�सँगको सहकाय�मा सचेतना काय��म स�ालन 

ग�रने छ ।साथै व�दै गईरहेको म�हला �हँसा,घरेल ु�हँसार यौनज�य �हँसाको �यू�नकरण तथा यवुाह�लाई दवु�सन बाट 

टाढा रा� यवुा तथा �कशोर �कशोर�का ला�ग आ�मर�ा,मनोरामश� र �मता �वकासका काय��मह� काया��वयनमा 

�याईनेछन ्।  

 गा.पा. को �वकास र सम�ृ�मा यवुाको रचना�मक योगदान स�ुनि�त गन� यवुाको सवा���ण �वकास गन� नी�त �लइनेछ 

।गाउँपा�लका कप खेलकुद काय��म आयोजना ग�र खेलकुद �े�को �वकास ग�रनेछ । 

 नाग�रकको �म ��त स�मान, सामदुा�यक काय�मा �वयंसेवा गन� �वः�फूत� �पमा तयार हनु उ���ेरत गन� �ममूलक 

काय��मलाइ� थप �यवि�थत र �भावकार� �पमा संचालन ग�रनेछ ।�नजी �े�को रोजगा�रमा समेत �थानीय यवुा 

वेरोजगारह�लाइ� �ाथ�मकता �दने नी�त अ��कार ग�रनेछ । 

 �व�थ र �सज�निशल जीवनका ला�ग खेलकुद, योग, �यायाम र �यानलाइ� समदुाय तथा �व�ालय तहस�म अ�भयानका 

�पमा �व�तार ग�रनेछ ।  

सभाअ�य� महोदय,  



 
 

पय�टन तफ�   

पय�टन �े�को �वकास र �व��नका मा�यमबाट रोजगार�को �सज�ना र आ�थ�क उपाज�नलाई व�ृ� ग�रने छ । यस गाउँपा�लका 

अ�तग�त पय�टन �व��न का ला�ग" सूय�दय संगै ��यमा �हमचलु� ,रमिणय स�ुदर गनत�य हा�ो बंगलाचलु� " �न�न�लिखत 

काय��मह� स�ालन ग�रने छ । 

 गाउँपा�लकामा अथ�त��लाई चलायमान बनाउन आ�त�रक पय�टनलाइ� �थानीय रोजगार� र आयआज�नको आधारको 

�पमा �वकास गन� बंगलाचलु� गाउँपा�लकालाइ� आकष�क ग�त�यको �पमा �वकास गन� नी�त �लइनेछ । 

 गाउँपा�लका �भ� रहेका धा�म�क मठ मि�दरह�को जीण��ार, संर�ण र �व��न गद� पय�टक�य �े�को �पमा �व�तार 

ग�रने छ । 

 गाउँपा�लका �भ�का पय�टक�य �थलह�मा चलिच� तथा �यिुजक �भ�डयो �नमा�ण गन� चाहनेह�लाई �ो�सा�हत ग�रनेछ 

।  

 गाउँपा�लका �भ� रहेका पय�टक�य �थलह�को �ोफाइल तयार पार� पय�टनको �वकास गन�का ला�ग ग�ुयोजना �नमा�ण 

ग�रनेछ । साथै काय��वधी तयार ग�र पारदश� र �यव�थीत ग�रने छ । 

 उ�ोग वािण�य संघ, यातायात, प�कार, �यवसायी तथा होटल �यवसायीसँग सहकाय� गर� �थानीय पय�टक�य�थलह�को 

�चार�सार ग�रने छ ।  

 �व�भ� �थानमा मनोर�न पाक� ,िच�डया घर �नमा�ण तथा स�ालनका ला�ग �नजी �े�लाई �ो�सा�हत ग�रने छ । 

समदुायले य�ता पाक�  स�ालन गन� चाहेमा पाक�  पूवा�धार �नमा�णमा अनदुानको �यव�थापन ग�रने छ ।  

 �थानीय कला सं�कृ�तलाई पय�टन �व�धनसँग जो�डने छ ।  

 गाउँपा�लकामा पय�टन सूचना के��लाई स�ालनमा �याइनेछ ।  

 गाउँपा�लका �भ� उपय�ु �थानह�का छनौट गर� कला, सं�कृ�त र �थानीय मौ�लकतामा आधा�रत होम �टे 

स�ालनका ला�ग �थानीयलाई �ो�साहन गन� खालका काय��मह�लाई �याइनेछ । �य�ता होम �टे स�ालन गदा� 

गाउँपा�लकाले संर�कका �पमा भ�ुमका �नवा�ह गन�छ ।  

 यस गाउँपा�लकामा रहेको �ािचन मह�व बोकेको गढ�लेक,उजा वागे�र� मि�दर र �वाँगे भ�कुले सामदुा�यक वन 

�े�मा पय�टन �वकासका ला�ग भौ�तक पवुा�धारको �वकास ग�रनेछ ।भने अ�य वडा न�वर २,५, र ८ मा रहेका 

�धम�धमे पय�ट�कय �े�, बंगलाचलु� पाक� , र रानीथ�ुक� पय�ट�कय �े�को �ब��न ग�रनेछ ।साथै �व�भ� �िचन 

गफुाह�लाई प�न �वद�न गद� ल�गने छ । 

जल ,वन ,वातावरण तथा सरसफाई तफ�   

जीवनका ला�ग पानी नभई नहनुे त�व हो । अ�हले प�न यस गाउँपा�लका�भ� धेरै �थानमा �पउने पानीको उिचत �यव�था हनु 

सकेको छैन । पश ुचौपायलाई पानीको ठूलो अभाव छ ।यसका ला�ग " पया�� र �व�छ पानी , गाउँपा�लकाको लगानी " भ� े

नारा तय गर� पानीमा लगानी व�ृ� ग�रन ेछ ।  सरसफाई र �संचाइँका ला�ग प�न पया�� पानी छैन । तसथ�, खानेपानी, �संचाई, 

सरसफाई ,वन र वातावरण संर�णका ला�ग �न�न काय� अगा�ड बढाइने छः 

 यस गाउँपा�लका �भ� "एक घर,एक धारा " काय��मलाई �भावकार� �पमा काया��वयन ग�रने छ । यसका ला�ग 

संिघय सरकार , �देश सरकार संगको सम�वयमा खानेपानी आयोजना �नमा�णको कामलाई �मखु �ाथ�मकताका साथ 

अिघ बढाईने छ ।  

 उपल�ध पानीका �ोतह� खोला, सोता, झरना, ज�वा, �समसार �े�को उिचत संर�ण ग�रने छ । 

 आव�यकता प�हचान गर� संभा�वत सबै �थानह�मा �ल�ट खानेपानी आयोजनालाई �ाथ�मकता साथ अगा�ड बढाइने छ 

।�मागत �पमा रहेका �ल�ट खानेपानी आयोजनाह� ज�त स�दो �छटो काय�स�प� ग�रने छ ।  

 पानीका �ोतह� �नमा�ण गन� र संभा�वत �थानमा बषा�तको पानी संकलन ग�रने छ ।  



 
 

 पानीका �ोतह�, पानीको �दगो उपल�धता, म�भ�ूमकरणको अव�था र �नय��णस�ब�धी वै�ा�नक अ�ययन तथा 

अनसु�धान गर� जल�य ग�ुयोजना �नमा�ण ग�रने छ । 

 सी�मत साधन �ोतको प�रचालन गर� �पउने पानीलाई श�ुीकरण गर� �वतरण गन� �यव�था �मलाइने छ ।  

 वन �यव�थापन, वन पैदावार, ज�डबटु� तथा जै�वक �व�वधताको �दगो संर�ण गर� रोजगार� �ृजना र ह�रत 

अथ�त��को �वकासमा वन �े�को उपयोग ग�रनेछ । 

 सडक बाटोको दबैुतफ�  सौ�दय� �दायक, सडक सरु�ा तथा आयमूलक �ब�वाह�को व�ृारोपण गर� ह�रयाल� सडक 

�वकास गन� �ो�सा�हत ग�रनेछ। 

 सामदुा�यक वनलाइ� आयमूलक �पमा �वकास गर� आय र योजना तजु�मा ���यामा आब� ग�रनेछ ।  

 �व�भ� संघ सँ�था तथा टोल �वकास सँ�था, सामदुा�यक वनह�को सहभा�गतामा भ–ू �य तथा �वपदलाई म�यनजर गर� 

ब�ृारोपण र तारवार गन� गर� �यव�था �मलाइनेछ। जी�वको पाज�नका ला�ग वनजंगलको अवधारणालाई साथ�क 

त�ुयाउन गाउँपा�लका�भ� रहेका सामदुा�यक वनमा नकारा�मक �भाव नपन� गर� काय�योजना बनाइ सामदुा�यक तथा 

�नजी �े�को लगानीमा फन पाक� , �रसोट� र �पक�नक �थलको �थापना गर� स�ालन गन� नी�त �लईएको छ। 

 

�व��ुतकरण तफ�   

यस गाउँपा�लका ��े�भ� पूण� �व�तुीकरणका ला�ग उ�च �ाथ�मकताका साथ �न�न�लिखत काय��मह� अगा�ड बढाइने छ ।  

 गाउँपा�लका �े��भ�का हरेक घर प�रवारलाई उ�यालो काय��म माफ� त जो�डने छ । 

 गाउँपा�लकामा हालस�म �व�तुीकरण हनु नसकेका �थानमा आगामी ५ वष� �भ� �व�तु �व�तार ग�रने छ ।  

 �यून भो�टेजको सम�या भएका �थानह�मा �व�तु �ा�धकरणसँग सहकाय� गर� �ीफेज तार र �ा�सफम�र जडान गर� 

सम�या समाधान ग�रने छ । 

 रा��य �व�तु �सारण स�ालमा हालस�म नजो�डएका दगु�म गाउँह�लाइ� जल�व�तु, सौय� उजा�, बायो�यास, वाय ुउजा� 

लगायतका वैकि�पक उजा�माफ� त �व��ुतकरणका ला�ग एक�कृत योजना तयार गर� काया��वयनमा �याइनेछ । 

 यस गाउँपा�लका �े� �भ� सव�टेसनको �नमा�ण गर� कम भो�टेजको सम�यालाई हल ग�रने छ ।  

सभाअ�य� महोदय, 

भौ�तक पूवा�धार �नमा�ण तफ�   

भौ�तक पूवा�धार ग�तशील जीवन, कृ�ष �े�को �वकास, औ�ो�गक �वकास, पय�टन �वकासका ला�ग मह�वपूण� आधार हनु ्। यस 

गाउँपा�लकामा भौ�तक पूवा�धारको �वकासको ला�ग"�दगो �वकासको आधार,पया�� भौ�तक पूवा�धार" भ�े नारा तय गर��न�न 

काय�ह�लाई �वशेष जोड �दईनेछ।: 

 यस गाउँपा�लकाको �भ�ी सडकको �पमा रहेको वडा न�बर २मप�स खाडा– प�ुङछेडा– फाँटा– बागी– का�–ेप�त टोल– 

ि�वार�– दाङबाङ– भटुनेटा हुँदै मकुुट� – घर�चौर-लाहापे – कोरईराले- �वख�- बगरख�ुी- ठुलोगैरा-झ�ुडी – सालबास- 

हाँसीपरु – मलुाबार�- गहतेरा – ज�लेवाद ( बंगलाचलु� गाउँपा�लको �रङ रोड)जोडने सडकलाई गाउँपा�लकाको गौरवको 

योजनाका �पमा �वकास गर� �नय�मत ग�रनेछ ।  

 हालस�म प�न सडक पगुेका र  प�ुन नसकेका वडाह�मा  �ाथ�मकताका साथ �तर�य सडक �नमा�ण ग�रने छ । 

 सडक �नमा�ण गदा� वातावरणीय प�लाई �बशेष �यान �दइने छ । �थानीय उपभो�ाको सझुाव र स�लाहअनसुार 

सडक �नमा�ण काय� ग�रने छ । 

 �नमा�ण भइसकेका सडकह�को �नय�मत मम�तमा �यान �दइने छ र बा�ै म�हना च�ने बनाउन पया�� पहल ग�रने छ 

। 



 
 

 संघीय तथा �देश सरकारसँगको सम�वयमा घोराह�–मकुु� ट� सडक पनुः �तरो�ती गर� �दगो बनाइने छ भने यो 

सडकमा च�ने �समे�ट उ�ोगका �ट�परको ला�ग वैकि�पक माग�को �य�था ग�रने छ ।  

 संघ, �देश र �थानीय तहबाट �नमा�ण ग�रने सबै सडकलाइ� ए�ककृत सडक स�ालमा आव� हनुे गर� सरुि�त भरपद� 

र गणु�तर�य सडक पूवा�धार �वकास गन� सडक तथा यातायात ग�ुयोजना अ�ाव�धक ग�रनेछ । 

 गा.पा. को मह�वका सडक तथा पलु �नमा�णको काय�लाइ� एक�कृत आयोजनाको �पमा पहल ग�रनेछ ।  

 �व�ालय, �वा��यचौक�, हाट बजार र ब�तीमा सहज पहुँच प�ु याउन आव�यक �थानह�मा झोल�ुे पलु �नमा�ण गन� 

काय�लाइ� �नर�तरता �दइनेछ।  

 ज�टल �कृ�तका, आध�ुनक उपकरण �योग ग�रने र द� जनशि� आव�यकता पन� खालका पूवा�धार �नमा�णका 

काय�ह� ठे�ामा लगाई समप� ग�रनेछ। �ममा आधा�रत कामह� उपभो�ा स�म�त माफ� त गन� �मता �वकासको 

ता�लम स�ालन ग�रनेछ।  

 �थलगत योजना स�झौता काय�लाइ� �नर�तरता �ददै ��येक वडामा गठन हनुे उपभो�ा स�म�तह�को द�लत तथा 

म�हला संयोजक कि�तमा 3३% कायम गन� नी�त �लइनेछ। 

 

 "सरुि�त घर, सबैको रहर" भ�े मलु म��लाइ� साकार पान� अ�त �वप� लि�त वग� र समदुायको जीवन�तर सधुार, 

स�यता �वकास र सामािजक �पा�तरणका ला�ग खरको छानो �व�थापन काय��मलाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

शसुासन तफ�  

यस गाउँपा�लकामा सशुासन �थापना गन� ��ाचारमा श�ुय सहनिशलता रहने गर� �न�न नी�त तथा काय��म तय गरेको छु ।  

 यस गाउँपा�लकाबाट �वाह हनुे हरेक सेवालाई �छटो, छ�रतो, भेदभावर�हत र पारदश� ढंगबाट �वाह ग�रने छ । 

 गाउँपा�लकामा �थानीयको पहुँच �था�पत गर� गाउँपा�लकावासीले आ�नो गनुासो र परामश� ��य��पमा �दनस�ने गर� 

बंगलाचलु� गाउँपा�लकाको आ�नै रे�डयो "रे�डयो बंगलाचलु�",गाउँपा�लकाको फेसबकु पेज,वेभसाईट माफ� त त�काल 

गनुासो सनुवुाइ तथा �यव�थापनग�रने छ । 

 वडा�तर�य योजना �नमा�ण, स�झौता र काया��वयन वडाबाटै हनुे �यव�था �मलाइने छ । 

 गाउँपा�लकाको �व�भ� �थानमा ��येक चौमा�सकमा साव�ज�नक सनुवुाई काय��मको आयोजना गर� जनता संग ��य� 

सा�ा�कार ग�रने छ ।  

 गाउँपा�लकाबाट �दान ग�रने सेवा, स�ुवधा,ता�लम,सहयोग आ�दको �नय�मत त�या� अ�भलेिखकरण ग�रने छ । 

 गाउँपा�लकाको कामकारबाह�, �वकास �नमा�ण तथा सेवा �वाहमा नाग�रक संल�नता  अ�भव�ृ� ग�रनेछ । 

 साव�ज�नक सेवा �वाहलाइ� �छटो छ�रतो, च�ुत सरल, पारदिश� र �भावकार� बनाइ� आम नाग�रकको गा.पा. ��त 

अपन�व र �व�सनीयता बढाउन साव�ज�नक �शासनको नी�तगत, काननुी, सं�थागत एवम ् मनो�यावहा�रक प�मा 

सवल�करण तथा �नर�तर सधुार गद� ल�गनेछ । 

 �थानीय सेवालाइ� �यावसा�यक, गणु�तर�य, नाग�रक केि��त, प�रणाममखुी र समसाम�यक बनाउन �थानीय सेवा 

स�ब�धी आव�यक कानून �नमा�ण ग�रनेछ । 

 सरकारका �नकायह�को आ�त�रक �नय��ण �णाल� तथा सेवा �वाहको मापद�ड तयार गर� लाग ुग�रनेछ । 

 �थानीय तहका पदा�धकार� तथा कम�चार�को �मता �वकासका �व�भ� काय��मह� स�ालन गर� साव�ज�नक सेवा 

�वाहलाइ� थप �भावकार� बनाइनेछ । 

 गाउँपा�लका �े��भ� कुनै �याि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, टहरा, छ�पर, कारखाना, ज�गा वा पोखर� 

परैु वा आंिशक तवरले बहालमा �दएको हकमा उ�काय�लाई �यवि�थत तथा �भावकार� �पमा काया��वयन गन�का 

ला�ग घर ज�गा बहाल कर सधुार काय� योजना तयार गर� लाग ुग�रनेछ।  

 हाँ�सपरु र बोझपोखरामा बै��� पहुँच बढाउन शाखार�हत(BLB) बै��� �णा�लको ला�ग पहल ग�रनेछ । 



 
 

 �यि�गत घटना दता� तथा सामािजक सरु�ा काय��मलाइ� थप �यवि�थत, ��व�धमै�ी गराउन �यि�गत घटना दता� 

तथा पि�करण स�ु�ढकरण काय��मलाइ� साझेदार� ग�रनेछ । 

सामािजक सरु�ा तथा �याय तफ�  

सभाअ�य� महोदय, 

हरेक नाग�रकको स�मा�नत जीवनयापन गन� नैस�ग�क अ�धकार हो । यस प�र��ेयमा म�हला, बालबा�लका, अपांग तथा जे� 

नाग�रकह� केि��त �न�न�लिखत काय��मह� लागू ग�रने छ । 

 गाउँपा�लकामा रहेका �ये� नाग�रक, अपांग तथा एकल म�हलाह�ले पाउने सामािजक सरु�ा भ�ा �ा�ीलाई सहज 

बनाउनका ला�ग वडा �तरमा ‘घिु�त ब�क सेवा’ स�ालनमा �याइ वडाबाट नै भ�ा �वतरण ग�रनेछ ।  

 गाउँपा�लका �भ� रहेका �ये� नाग�रकका ला�ग �नय�मत �वा��य पर��णको �यव�था �मलाइने छ । 

 हरेक टोलमा बाल�लव गठन गर� बालबा�लकाको �मता �वकास र सहभा�गता स�ुनि�त ग�रन ेछ । उनीह�लाई 

वडा तथा नगर�तर�य बाल स�ालमाफ� त �व�भ� �सज�नशील ��याकलापमा जो�डने छ । टोल, वडा र नगरका 

मह�वपूण� नी�त �नमा�णमा बाल ��त�न�ध�व स�ुनि�त ग�रने छ । 

 यस गाउँपा�लकाबाट �वाह हनुे सबैखाले सेवा स�ुवधा र अवसरमा कुनै �क�समको �वभेद ग�रने छैन । 

 गाउँपा�लका�भ�का सबै वडाका म�हला तथा द�लत म�हला सद�यको �मता �वकास गर� नेत�ृवमा �था�पत गन� 

नी�तअनसुार ता�लम �िश�णको �यव�था ग�रने छ । 

 गाउँपा�लका�भ� हनुे ल��गक �हंसा �यूनीकरणका ला�ग सचेतनामूलक काय��म चलाइने छ भने �हंसापी�डतका ला�ग 

शी� �याय �न�पण, पनु�थापना र रोजगार�का काय��म बनाइने छ । 

 गाउँपा�लकाले म�हला �मता �वकास तथा सशि�करणलाई �बशेष काय��मको �पमा अिघ बढाउने छ ।  

 गाउँपा�लकाको बालबा�लका तथा म�हला �वकास शाखाबाट �दान ग�रन ेता�लमह�लाई उपलि�धमूलक बनाई स�ालन 

ग�रनेछ र यस काय��मलाई वडा तथा टोल�तरस�म �व�तार गद� �यापक सहभा�गता स�ुनि�त ग�रने छ । 

 सामािजक �वभेद तथा जातीय छुवाछूत अ��यका ला�ग बनेको कानूनलाई पूण��पमा काया��वयन ग�रनेछ । 

 मानव अ�धकार �ब��न, नाग�रकको जीउधन र �वत��ताको संर�ण, सं�वधान �द� मौ�लक हकको ��याभ�ुत र 

पा�लका�भ� शाि�त सरु�ा र अमनचयन कायम रा� आव�यक कानूनी तथा सं�थागत �वकास ग�रनेछ । 

 �या�यक स�म�तका पदा�धकार� तथा गाउँ काय�पा�लकाबाट सूिचकृत मेल�मलापकता� तथा सहजकता�ह�लाई समयानकूुल 

पूनता�जगी तथा �मता �वकास स�ब�धी ता�लम �दान ग�रनेछ। पदा�धकार�, वडा सिचव, तथा सहायक कम�चार�को 

ला�ग �या�यक काय��व�ध ऐन तथा सो सँग स�बि�धत �वषयमा ता�लम �दई �या�यक �न�पणको �यव�था 

�मलाइनेछ।.�या�यक स�म�तको �े�ा�धकार �भ� पन� म�ुाह�को �न�प� छान�बन गर� �प�डत प�लाई �यायको 

��याभतुी हनुेगर� समयमै म�ुा मा�मलाको �छनोफानो ग�रनेछ। 

 मानवअ�धकारका सव�मा�य �स�ा�त र मू�य मा�यतालाइ� आ�मसात गद� मानवअ�धकार संर�ण र �ब��नमा 

अ�भयानलाइ� �नर�तरता �दइनेछ । 

 मानव बेच�वखन, घरेल ु �हँसा, लाग ु औषध द�ुय�सन ज�ता अपराधको मूल कारण प�हचान तथा �नदान गन� 

समदुायसँगको साझेदार�मा आव�यक �नगरानी तथा सचेतनामूलक काय��म, सामदुा�यक �हर� एवम ् सधुार के�� 

संचालन गर� शाि�त, सरु�ा र अमनचयनको वातावरण �नमा�ण ग�रनेछ । 

 कानून बमोिजम शासन स�ालन गन� ��येक नाग�रकलाइ� चेतनिशल बनाउन आव�यक पन� कानून �नमा�ण र मौजदुा 

कानूनको �भावकार� काया��वयनका ला�ग कानूनको सा�रता काय��म स�ालन ग�रनेछ । �वप� र �हँसामा परेका 

पी�डतह�लाइ� �यायमा पहुँच व�ृ� गन� �नःश�ुक कानूनी सहायता �दान गन� �यव�था �मलाइ�नेछ र �या�यक स�म�तको 

काय�स�पादनलाइ� थप स�ुयवि�थत र �भावकार� बनाइ�नेछ । 



 
 

 समाजमा �व�मान रहेका कु�र�त, कुसं�कार, कु�था र सबै �कारका �वभेद तथा �हँसाको अ��य गर� सरुि�त, ससंु�कृत 

र समतामूलक समाज �नमा�ण ग�रनेछ । यसका ला�ग लागऔुषध उ�पादन, ओसारपसार, बेच�वखन, द�ुय�सन, जवुातास 

र म�पानज�ता �वकृ�तलाइ� �नमू�ल गन� अ�भयान स�ालन ग�रनेछ । 

 म�हला, �कशोर-�कशोर�, वालवा�लका, द�लत, जनजाती उ�थान काय��मलाइ� �नर�तरता �दइनेछ ।   

 जा�तय भेदभाव तथा छुवाछुत म�ु गाउँपा�लका बनाउन आव�यक नी�त तथा काय��म बनाइ� लाग ुग�रनेछ । 

 

भ�ूम तथा �वपद �यव�थापन तफ�   

 भ�ूम स�ब�धी सम�या समाधान आयोगको नी�त अन�ुप भ�ूम�हन सकुु�बासी, अ�यवि�थत बसोबासीलाइ� प�हचान, लगत 

स�लनगर� �मािणकरण गराइ� लालपूजा� �वतरण गन� काय�लाई अगा�ड बढाईनेछ । 

 गा.पा. को भौगो�लक �विश�तालाइ� म�यनजर गद� �वप� �यव�थापनका ला�ग �थानीय तह, सरु�ा �नकाय र 

संघसं�थासँगको सम�वय तथा सहकाय�लाइ� �भावकार� बनाइनेछ साथै �वप� �यव�थापन कोषमा पया�� बजेटको 

�यव�था ग�रनेछ। 

 �वप� जोिखम न�सा�न तथा ��तकाय� योजनामाफ� त नेपाल सरकार, �देश सरकार र गा.पा. तह तथा अ�तरा��य 

संघ/सं�था र �नजी �े�सँग �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन एवम ्�वप� �वयंसेवक प�रचालनका काय�ह� 

सम�वया�मक ढ�ले स�पादन ग�रनेछ । 

 साव�ज�नक ज�गा तथा स�पतीको प�हचान तथा संर�ण ग�रनेछ । 

 �थानीय आपतका�लन काय� संचालन के�� �थापना गर� संचालनमा �याइनेछ। 

सूचना संचार तथा ��व�ध तफ�   

 आम स�ार मा�यमलाइ� �यवि�थत र �भावकार� बनाउन गाउँपा�लकाले संचालन गरेको"रे�डयो बंगलाचलु�" एफएमलाइ� 

थप  �यवि�थत र �भावकार� बनाईने छ ।  

 िज�लामा रहेका अ�य संचार मा�यमह�संग सहकाय� गद� बंगलाचलु� गाउँपा�लकालाई �म�डयामै�ी गाउँपा�लकाको�पमा 

�वकास ग�रने छ । संचारकम�को �मता �वकासका ला�ग ता�लम तथा अ�य �व�वध काय��मह� संचालन ग�रनेछ । 

 

 �व��ुतय शासनको सोच साकार पान� गाउँपा�लका र मातहतका काया�लयको कामकाजलाइ� ��व�धमै�ी बनाउँदै ल�गनेछ 

। 

 गा.पा. को सेवा �वाह, सरु�ा �यव�थालगायत अ�य �यव�थाप�कय काय�मा �व�तुीय शासन �णाल�को �योगलाइ� उ�च 

�ाथ�मकता �दइनेछ । 

 अ�ययन अनसु�धान तथा त�यमा आधा�रत नी�त, काय��म तथा योजना छनौट एवम ् �नमा�ण गन� आव�यक पन� 

आधारभतू त�या� स�लन �शोधन भ�डारण र उपयोगका ला�ग समिुचत �यव�था ग�रनेछ। 

 यस गाउँपा�लका �भ� टे�लफोन सेवा नभएका गाउँ वि�तमा संचार पहुँच �व�तार गन� गर� नेपाल टे�लकम संग 

सम�वय गर� टे�लकम टावर �व�तार ग�रने छ । साथै गाउँपा�लका के�� तथा म�ुय बजार �े�ह�मा �या�डलाईन 

फोन �व�तारका ला�ग पहल ग�रने छ ।  

 

 

कला सं�कृ�ततफ�   



 
 

कला तथा सं�कृ�त कुनै प�न समाजका ला�ग बहमूु�य स�पि� त हनु नै, यसका साथै समाजको प�हचान र गौरव प�न हनु ्। 

कला सं�कृ�त र स�पदाह� पय�टन �व��नका आधार प�न हनु ्। बंगलाचलु� गाउँपा�लकाले �थानीय कला सं�कृ�त र स�पदाको 

संर�णमा"�थानीय कला सं�कृ�त मौ�लक प�हचान, गाउँपा�लकाको अ�भयान "नारा तय गर� �न�न काय� ग�रनेछ ।  

 गाउँपा�लका �भ� �नय�मत �पमा �थानीय कला सं�कृ�तलाई जगेना� र �वध�न गन� खालका मेला महो�सवह�को 

आयोजना ग�रनेछ ।   

 गाउँपा�लकामा रहेका कलाकार, सा�ह�यकारह�को प�हचान गर� उहाँह�को विृ��वकासमा �वशेष �यान �दइनेछ । 

सज�कह�लाई �नय�मत स�मान र परु�कारको �यव�था ग�रने छ । �थानीय मौ�लक तथा लोपो�मखु झाँक�, गाथा, 

वा�वादन, न�ृयलाई नयाँ प�ुतामा ह�ता�तरण गन� �िश�णका साथै �व�भ� �वधाका काय�शाला र ��तयो�गताह� 

स�ालन ग�रने छ । हरेक वष� कला उ�सवको आयोजना ग�रने छ । 

 गाउँपा�लका प�ुतकालय �यव�थापन तथा �सज�ना�मक ग�त�व�धमा आव�यक सहयोग उपल�ध गराइने छ ।  

 बष�नी सा�ह�यकार तथा सज�कह�लाई परु�कार र स�मान गन� काय��म बनाइने छ । 

आ�थ�क �वकास तफ�   

 गा.पा. को �ाथ�मकताका �े�मा लगानी र ��तफलको सम�या�यक �वतरणमा जोड �दइनेछ । गा.पा. का मह�वका 

ठुला पूवा�धार �वकास, रोजगार� �सज�ना, कृ�ष, उ�ोग, भौ�तक पूवा�धार र पय�टनको �वकासका ला�ग साव�ज�नक, �नजी 

र सरकार� �े�लाइ� प�रचालन गन� आ�थ�क नी�त �लइनेछ । 

 ता�लम,�सप�वकास,अवसरको सजृना र �यवसा�यकता अ�भव�ृ� गद� ग�रवी �नवारण गन� र�व�भ� �निज �े� र 

गैरसरकार� �े�संग उपय�ु साझेदार�मा �व�भ� काय��मह� काया��वयनमा �याईनेछ। 

 �व�ीय सा�रता, बै��� �णाल�मा पहुँच र �व�ीय समावेशीकरण अ�भव�ृ� ग�रनेछ । नाग�रकको बचत व�ृ� गर� 

�वरोजगारका अवसर �सज�ना गन� अ�भयान संचालनगन� अ�भ��ेरत ग�रनेछ । 

 आ�त�रक �ोत अ�भव�ृ� गन� अ�धकार �े� अ�तग�त रहेको राज�को दायरा �व�तार तथा कर �णाल�मा समसामा�यक 

सधुार ग�रनेछ । साथै नेपाल सरकार र �देश सरकारसँग सम�वय गर� साव�ज�नक खच� लेखा�न र ��तवेदनको 

ए�ककृत �वचा�लत �णाल� �वकास र �योगको �यव�था �मलाइनेछ । 

सामािजक सधुार तफ�   

 बंगलाचलु� गाउँपा�लका �भ� रहेका सामिजक �वकृ�त,कु�रती,�ढ�वाद,म�यपानलाई �न��सा�हत गद� ल�गन े छ । 

यसका ला�ग आमा समूह,टोल �वकास सं�था,यवुा �लव,वाल �लवलाई प�रचालन ग�रन े छ ।उ�कृ� काय� गन� 

संघसं�था तथा टोललाई वष�नी स�मा�नत ग�रने छ ।  

 
 
 
 

सभाअ�य� महोदय,  

 

æमान�वय �वकास,भौ�तक पूवा�धार र उ�पादनमा लगानी, संम�ृ बंगलाचलु�को �वहानीÆभ�े नारालाई साकार पान�का ला�ग मा�थ 

उ�लेिखत नी�त तथा काय��मह� आधारको �पमा रहनेछन।्��ततु नी�त तथा काय��म तयार� गन� �ममा स�लाह सझुाव �दइ 

योगदान गनु�हनुे राजनै�तक दल, सभा सद�य�यूह�, रा�सेवक कम�चार�, नाग�रक समाज, �मजीवीवग�, स�ारकम�,  सामािजक 

स�ाल, �वकास साझेदार एवम ्गैरसरकार� संघसं�था लगायत आम बंगलाचलु� बासी��त आभार� छु । 



 
 

यस गाउँपा�लकाको सम� �वकास,सव�ृी र सशुासनका ला�ग �व�भ� राजनी�तक दल,संघसं�था,संचारमा�यम,सामािजकसंजाल र 

�व�ु �े�बाट �लिखत मौिखक �पमा आएका राय स�लाह र सझुावलाई यथा स�य स�बोधन गद� जाने ��तव�ता �य� गन� 

चाहा�छु । र आगा�म �दनमा यी नी�तह�को सफल काया��वयनको ला�ग गाउँपा�लकामा ��याशील राजनी�तक दल, सरकार� 

तथा गैर सरकार� संघसं�थाह�, संचारकम�, नाग�रक समाज लगायत स�पूण� बंगलाचलु�बासी आमा–बवुा, दाज–ुभाइ, �दद�–

ब�हनीह�को रचना�मक स�लाह, सझुाव र सहयोगको अपे�ा गरेको छु।गाउँपा�लकालाई यहाँ स�म �याई पयुा�उन हातेमालो गद� 

सहयोग गनु�हनुे स�पूण� सरकार� तथा गैर सरकार� संघ सं�था, �नजी �े�, समदुाय, सहयोगी हातह� र स�पूण� बंगलाचलु� 

बासीह�मा हा�द�क ध�यवाद �दन चाहा�छु।  अ��यमा, देश �भ� र बा�हर रहनभुएका स�पूण� बंगलाचलु� बासीह� गाउँ 

�वकासमा योगदान गनु�हनुेछ भ�े हा�द�क अपे�ा स�हत अनरुोध गद�छु।  

 

ध�यवाद !! 

��ततुकता� 

                               त�ुसीराम पनु मगर 

गाउँपा�लका अ�य� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


