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यस गरिमामय तेस्रो गाउँ सभाका सभाध्यक्ष 
तथा गाउँ सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

१.नेपालको संविधान जािी संगै ततन तह स्थानीय तह, प्रदेश ि केन्द्रको तनिााचन सम्पन्न भइ 
देशमा स्थाइ सिकािको स्थापना पश्चात केन्द्र ि प्रदेश सिकािले आ.ि.075/76 को नीतत 
तथा कायाक्रम ि िजेट समेत सािाजतनक गरि देशलाई स्पष्ट  मागादशान गिेको परिप्रके्षयमा 
यस कञ्चन गाउँपातलकाको तेस्रो गाउँसभामा आ.ि.2075/076 को नीतत तथा कायाक्रम 
प्रस्ततु गना पाउदा म आफुलाई अत्यन्द्तै गौििान्न्द्ित ठानेको छु। 

2.लोकतन्द्र प्रातिको आन्द्दोलनमा बतलदातन ददनहुनु े सम्पूर्ा ज्ञात अज्ञात सवहदहरु प्रतत 
हाददाक श्रद्धान्द्जली अपार् गदाछु। 

3.कञ्चनको समग्र विकास ि कञ्चनिासीको समवृद्धको सपना बोकी चाल ुआ.ब. को नीतत 
तथा कायाक्रम कायाान्द्ियनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न हनुहुनु े सम्पूर्ा दददद िवहनी तथा 
दाजभुाईहरुलाई धन्द्यिाद ज्ञापन गदाछु। 

4.यस गाउँपातलकाको ठुलो िन्स्त अव्यिन्स्थत रुपमा सददयौ देन्ि िसोिास गदै आएको ि 
चाल ु आतथाक िर्ामा अव्यिन्स्थत रुपमा बसोबास गने परििािको लगत तलन े काया 
भईसकेकोमा आ.ि 075/76 मा अव्यिन्स्थत िसोिास तथा िेततपातत ि उद्योग व्यिसाय 
सञ्चालन गदै आएको परििाि ि ततनले हकभोग गिेको जग्गाको तथ्याङ्क अनसुाि नापजाँच 
गरि तनन्श्चत मापदण्ड तोवक अतभलेि व्यिन्स्थत गरि अतभलेि अनसुाि तत्काल जग्गाको 
अस्थाई प्रमार् उपलब्ध गिाउन आिश्यक व्यिस्था तमलाईन े ि स्थाई रुपमा जग्गा धतन 
प्रमार् पूजाा उपलब्ध गिाउन संघ ि प्रदेश सिकािको ध्यान केन्न्द्रत गना आिश्यक पने 
सम्पूर्ा काया अपनाईन ेछ। 

५.सािाजतनक जग्गा संिक्षर् गरि अततक्रमर् हनु नददन आिश्यक व्यिस्था तमलाईन ेछ। 

६.कञ्चन रिङ िोड सम्भाव्यता अध्ययन गरि यसै आ.ि. मा तनमाार् प्रवक्रया शरुु गरिन ेछ। 

७. सिैिाले समस्याहरु संिादको माध्यमिाट शान्न्द्तपूर्ा रुपमा समाधान गने पक्षमा अतडग 
छौ। लोकतान्न्द्रक मलु्य मान्द्यताको सफल अभ्यास गनामा केन्न्द्रत िहन ेछौ। अतधकािको 
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माग ि प्रयोग सगै कताव्यलाई पतन संग संगै लैजान सम्पूर्ा कञ्चनिासीहरु सगं हातेमालो गदै 
अन्घ िढ्न ेनीतत अिलम्िन गरिन ेछ। 

८.तबकास तनमाार्का योजना छनौट तथा कायाान्द्ियनमा सहभातगतामलुक साझेदािीको 
अिधािर्ा लाई अथापूर्ा कायाान्द्ियनमा लैजाने अिधािर्ाको तबकास गरिने छ। 

९.सिै प्रकािका भेदभाि ि अन्द्यायको अन्द्त्य, न्द्यायको प्रािी ि सिैको समवृद्ध हाम्रो नीतत 
हनुेछ। सामान्जक न्द्याय ि समानताको दृढ पक्षपोर्र् गदै कञ्चनिासी जनताको 
अतधकाि,अिसि, सिुक्षा ि सम्मान हनु ेकायामा स्थानीय सिकाि हिपल दृढ प्रयत्नन्शल िहन े
छ। 

१०.  तबकास बाहेक समवृद्ध हातसल गने अको बाटो छैन। यस ददशामा जनताका जायज 
मागहरुलाई सनु्ने ि पिुा गने काम हनुेछ। जोड जििजस्ती ि अिाजकता कुनै पतन  हालतमा 
स्िीकाया हनु ेछैन। हामी लोकवप्रयताका लातग काम गदैनौ जनताको लातग िाम्रो काम गिेि 
लोकवप्रय हनुेछौ। 

सभाध्यक्ष ज्य ु

११.कञ्चनिासीले प्रत्यक्ष अनभुतु ि महशसु गनेगरि विकास ि समवृद्ध हातसल गने तफा  
हातमले आतथाक िर्ा २०७५/०७६ का नीतत तथा कायाक्रमहरु तयाि गिेका छौ। 

1२.यस गाउपातलका तभर िहेका सबै जनताको िाँच्न ेआधाि कृवर् पेशा भएको हदुा कृवर् 
उत्पादकत्ि िवृद्ध गनाआधतुनवककिर् ि व्यिसावयकिर् गना प्रदेश ि संन्घय सिकाि संग 
समन्द्िय गिी स्थानीय सिकािको स्रोत समेत व्यापक रुपमा परिचालन गरिन ेछ। 

13.सामदुावयक तथा सहकारिमा आधारित कृवर् प्रर्ातललाई विशेर् अनदुानको व्यिस्था गरिन े
छ। 

14.भतुमको उत्पादकत्ि िवृद्ध गना भ ुउपयोग नीततका आधािमा समग्र भतुमको उपयोग मा 
जोड ददइने छ।सहकािी ि सामवुहकिेततलाई प्रोत्साहन गिीने छ। 

15.अगाानीक कृवर् उत्पादनलाई महत्ि ददन ेगरि अतभयान संचालन गरिन ेछ। 

1६.पशपुन्न्द्छजन्द्य तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मतनभाि हनुे ि तनयाात िवृद्ध गने नीतत 
अिलम्िन गरिन ेछ।  
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17.कृवर् उत्पादनलाई चावहन े मल, तबउ, उपकिर् ि अन्द्य आिश्यक सेिाहरु संन्घय 
सिकाि ि प्रदेश सिकाि संग समन्द्िय ि साझेदािी गरि उपलब्ध गिाउने ि िाद्य स्िच्छता 
प्रिद्धान गना प्रभािकािी तनयमनको व्यिस्था तमलाईने छ।कृर्कहरुलाई प्रवितध ि सीपको 
व्यिहारिक ज्ञान प्राि गने व्यिस्था तमलाईन ेछ। 

18.  कृवर् विउ तबजन तबतिर्को लातग कृवर् तडपो स्थापना गना पहल गरिन ेछ। 

19.चाल ु आ.ि. मा कृवर्योग्य जतमनमा सानातसचाइ आयोजनामा लगातन बवृद्ध गिीने 
छ।जनताको सहभातगतामा मझौला ि ठुला तसचाई आयोजनाहरु तनमाार् गना प्रदेश ि केन्द्र 
सिकाि संग सहकाया गने ि आगामी 4 िर्ा तभर तसंचाई नभई कृवर् योग्य जतमन बाझो िाख्न े
अिस्थालाई तनमुाल गने गरि कायालाई अतभयानकै रुपमा अगाडी बढाईने छ। 

20. प्रदेश सिकािको एक स्थानीय तह एक कोल्ड स्टोि भन्न ेनीतत अनसुाि गाउंपातलकाको 
उपयकु्त स्थानमाकोल्ड स्टोि(न्चस्यान केन्द्र) तनमाार् कायाको आिम्भ गरिने छ। 

21.कृवर् उत्पादनलाई सहज रुपमा बजािको व्यिस्था तमलाउन प्रत्येक हिा स्थानीय स्तिमा 
उत्पाददत िस्तहुरु उपलब्ध हनुे गरि नया सािावहक हाट बजाि तथा संकलन केन्द्रको 
सम्भाव्यता अध्ययन तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधािमा तनमाार् गना आिश्यक व्यिस्था 
तमलाइने छ। 

22. जलिाय ु परिितानलाई न्द्यतुनकिर् गना गाउपातलका तभर िहेका सम्पूर्ा ताल तथा  
तसमसाि क्षेर संिक्षर् गना आिश्यक व्यिस्था तमलाउनको लातग प्रदेश ि केन्द्र सिकाि 
संगको सहकायामा काम अगाडी बढाईने छ। 

23.संन्घय सिकािले तबश्व मञ्चमा गिेको प्रततिद्धता अनरुुप ददगो विकासका लक्ष्यलाई 
समयमै पिुा गने गरि तय भएका सचुकहरु हातसल गने वकतसमका कायाक्रमहरु लाई 
गाउपातलका बाट योजना तनमाार् तथा कायाान्द्ियनमा पवहलो प्राथतमकता ददईन ेछ। 

24.सिकािी,नीन्ज, सहकािी ि सामदुावयक साझेदािीका आधािमा यस क्षेरको बन 
व्यिस्थापनलाई जोड ददईने छ। 
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25.चाल ु आ.ि. देन्ि नै सरुुिात भएका विद्यतुतकिर् लो भोल्टेजको समस्या समाधान, 
ट्रान्द्सफमािको व्यिस्था लाई तनिन्द्तिता ददई कञ्चनबासीको विद्यतुमा देन्िएको समस्यालाई 
समाधान गने कायाक्रममा जोड ददईन ेछ। 

26.कृवर्मा आधारित साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गने कायालाई प्रोत्साहन गरिन ेछ। 

27. सहकािीलाई तबकास तथा अथातन्द्रको महत्िपूर्ा वहस्साको रुपमा तबकास गरि उत्पादन 
िवृद्ध, िोजगािी शृ्रजाना ि वितिर्मा ततनको भतुमका बढाईन ेछ। 

28.माछा पोििी तनमाार् गरि आय आजान बवृद्ध गने कृर्क समूहहरुको लातग नीन्ज सिकािी 
साझेदािी कायाक्रम अन्द्तगात तबकास गना आिश्यक व्यिस्था तमलाईने छ। 

29.कुनै पतन प्रकािको तसन्ण्डकेट, काटेतलङ्ग ि तमलेमतोलाई कठोिताको साथ तनरुत्सावहत 
गरिने छ। उपभोग्य िस्तकुो गरु्स्ति कायम गना बजाि तनयमन ि अनगुमन लाई प्रभािकारि 
रुपमा अगातड बढाईन ेछ। 

30.तबकासको पूिााधाि सडकलाई आत्मसाथ गदै सडकमा सिैको पंहचु अतभिवृद्धमा जोड 
ददईन ेछ। सडक तनमाार् गदाा िाताििर् मैरी जनसहभातगता िवृद्ध ि न्द्यनुतम मापदण्ड तोवक 
सोही अनसुाि तनमाार्को अिधािर्ा अगातड बढाईने छ। 

31.चाल ुआ.ि. देन्ि नै धलेु ि ग्राभेल सडक लाई कालोपरे गने अतभयानलाई तनिन्द्तिता 
दददै मखु्य सडकहरु सहज रुपमा बाहै्र मवहना यातायात संचालन हनु सक्न े गिी 
जनसहभातगतामा कालोपरे अतभयानलाई तनिन्द्तिता ददईन ेछ। 

32.सामदुावयक बन उपभोक्ता समहुले सञ्चालन गने समान्जक तथा भौततक तबकास ि बन 
तबकासका योजनाहरु गाउपातलका संगको समन्द्िय ि साझेदािीमा संचानल गनुापने नीतत 
अिलम्िन गरिन ेछ। 

33.कञ्चन तथा कोठी नदद तनयन्द्रर् ि कटानको समस्यालाई समाधान गदै नदद वकनािमा 
हरित सडक तनमाार् गने कायाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिन ेछ।सो कायाको लागी प्रदेश 
तथा संन्घय सिकाि संग समेत अनिुोध गरिन ेछ। 

34.पूिााधाि तबकासमा सािाजतनक नीन्ज साझेदािीलाई प्रोत्साहन गरिने छ। सचुना प्रवितधमा 
सिै नागरिकको पहचु िवृद्ध हनुिेालका योजनाहरु लाई जोड ददईन ेछ। 
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35.  सामदुावयक विद्यालयहरुमा गरु्स्तरिय न्शक्षाका लातग न्शक्षक तातलम, पिुस्काि 
प्रोत्साहन तथा सघन तनरिक्षर् ि अनगुमनको व्यिस्था तमलाई व्यापक सधुाि ल्याईन ेछ। 

36.विद्यालयको न्जर्ा भौततक संिचनालाई संन्घय सिकाि, प्रदेश सिकाि संग समन्द्िय गरि 
पनु-तनमाार्को काया अगातड बढाईन ेछ। 

37.उच्च न्शक्षामा सहज ि सिासलुभ पहचु कायम गनाको लातग संचालन भएको क्याम्पसको 
गरु्स्तिमा सधुाि गदै कञ्चन २ बसन्द्तफुलिािीमा प्रावितधक क्याम्पस स्थापनाको सम्भाव्यता 
अध्ययन गरि सिकािी स्तिमा संचालन गना प्रदेश तथा संन्घय सिकाि संग आिश्यक पहल 
गरिने छ। 

38.सामदुावयक विद्यालयमा अध्ययनित जेहेनदाि गिीि तथा उत्कृष्ट  विद्याथीलाई दोहोिो 
नपने गरि छारितृत तथा पिुस्कािको व्यिस्था तमलाईन ेछ। 

39.सामदुावयक विद्यालयमा सचुना प्रवितधको प्रयोग मा जोड ददईन े छ।उच्च गततको 
इन्द्टिनेट ि विद्यतुतय हान्जिीको व्यिस्था गरिने छ।िालविकास कक्षालाई िालमैरी िनाई 
विद्याथी भनाा दि शत प्रततशत पयुााउने नीतत अिलम्िन गरिन ेछ।  

40.  अपाङ्ग, ससु्त-मनस्थीती तथा फिक क्षमताको विद्याथीलाई पठनपाठन गने उदे्दश्यले 
संचालन भएका विद्यालयलाई विशेर् सहयोग गने गिी कायाक्रम अगाडी िढाईने छ। 

41.पयाटन पूिााधािमा जोड ददईने छ। नन्जकै िहेको गौतम िदु्धको जन्द्मस्थल लनु्म्ितनमा 
आउने आन्द्तरिक तथा िाह्य पयाटकहरुलाई कञ्चन सम्म ल्याउने िालका पिुााधािहरु 
तनमाार्मा नीन्ज के्षर संगको साझेदािीमा जोड ददईन े छ। कञ्चनमा िहेका पयाटनका 
सम्भािना िोकेका दानापिु ताल, ढािा ताल, ऐततहातसक ििको रुि, वितभन्न िन जंगल, 
सामदुावयक िनलाई पयाटनको विकास माफा त स्ििोजगािीमा जोड ददईन ेछ। 

42.पयाटकहरुलाई आका वर्त गना गजेतड ताल ििपि होमस्टे संचालन ि सो कायाको लातग 
अध्ययन अिलोकनका कायाक्रम समेत िान्िने छ। 

43.पिम्पिा, भार्ा, संस्कृतत, रिततरििाज ि िहनसहन झल्काउन ेकला ि संस्कृततको संिक्षर् 
गने नीतत अबलम्िन गरिने छ।  



6 
 

44.लोपन्द्मिु, विपन्न ि तसमान्द्तकृत िगा तथा जोन्िममा िहेका नागरिकको लातग सिुन्क्षत, 
वकफायती, िाताििर्मैरी, व्यिन्स्थत िस्ती आिास पनुतनामार् गरिने छ। फुसका छाना ि 
ििको छाना िाट असिुन्क्षत आिासहरुलाई विशेर् सहयोग माफा त आधतुनक आिासमा 
रुपान्द्तिर् गरिन ेछ।साथै सो कायाका लातग जनता आिास कायाक्रममा जोड्न ेनीतत तलईन े
छ। 

45.सहिी पूिााधाि एिं भिन तनमाार्को मापदण्ड लाग ुगरिने छ।  

46.आधािभतु स्िास्थ्य सेिालाई गरु्स्तिमा सधुाि गरि क्रमश विशेर्ज्ञ सवहतको सेिा 
सरुुिात गरिन ेछ। आधािभतु स्िास्थ्य सेिालाई तनशलु्क गरिन ेछ। 

47. संन्घय सिकािको नीतत अनसुाि यसै िर्ा देन्ि १५ शैयाको अस्पताल तनमाार्को लातग 
उपयकु्त स्थान छनौट गिी तनमाार् गना आिश्यक पहल गरिन ेछ। 

48.स्िास्थ्य सेिा प्रदायक सािाजतनक नीन्ज ि सामदुावयक संस्थाहरु संग सहकाया गरि 
गभाितत मवहला ि सतु्केिी तथा निजात न्शशकुो स्िास्थ्य सिुक्षा सतुनन्श्चत गरिनेछ।  

49.गजेतड स्िास्थ्य चौवकको भिन तनमाार्को लातग आिश्यक व्यिस्था तमलाईन ेछ। 

50.गजेतड स्िास्थ्य चौवकमा चाल ुआ.ि.को सरुु देन्ि नै ल्याि सेिा संचालन गना आिश्यक 
व्यिस्था तमलाईने छ। 

51.रुरपिु स्िास्थ्य चौवकको स्तिोन्द्तीको लातग आिश्यक पहल गरिने छ। 

52.आमा सिुक्षा कायाक्रमलाई तनिन्द्तिता ददइने छ। 

53.अशक्त ,जेष्ठ नागरिक ि बालबातलकाहरुलाई ध्यानमा िान्ि वितभन्न विशेर्ज्ञ सवहतको 

स्िास्थ्य न्शविि संचालन गरिन ेछ। 

54.आमा ि न्शश ुसिुक्षा कायाक्रम अन्द्तगात (सनुौलो १००० ददन) लाई प्रभािकािी रुपमा 
लाग ुगरिने छ। 
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55.आयिेुद तथा प्राकृततक न्चवकत्सा प्रर्ालीहरुलाई आधतुनकिर् गरि संिक्षर् ि प्रिद्धान गरिने छ। हिैया 
न्स्थत आयिेुद स्िास्थ्य केन्द्रलाई थप प्रभािकािी सेिा प्रिाहमा विशेर् जोड ददईने छ। 

56.सिै कञ्चनिासीलाई स्िच्छ िानेपानी तथा सिसफाई सेिा क्रमश उपलब्ध गिाईने छ। आफ्नो टोल 
गाउको सिसफाई ि आफ्नो फोहोि आफै व्यिस्थापन गने नीतत कायाान्द्ियनमा टोल विकास संस्थालाई 
सवक्रय िनाई सोवह माफा त सहयोगका कायाक्रम अगातड िढाईने छ। नदी, िोला, ताल, तलैया, नहि ि 
सािाजतनक स्थानमा फोहोि विसजान गनेहरुलाई दन्ण्डत गरिने छ। 

57. तनमाार्ातधन िहेका गजेतड िकुल्लाघाट िा.पा, गजेतड िा.पा,  िातडाडां िा.पा,  भैसावह वपपरिचापा 
िा.पा,  सनुगाभा हनााचौि धतमनाताल िा.पा. तनमाार् सम्पन्न गरि सिुन्क्षत िानेपानी वितिर्को व्यिस्था 
तमलाउन आिश्यक पहल गरिने छ। 

58. रुरपिु िानेपानी आयोजनालाई थप व्यिन्स्थत गरि क्षेर विस्ताि गना आिश्यक पहल गरिन ेछ। 

59.िोजगािीको अिसि सजृना गना सम्भाव्य क्षेर पवहचान गने िोजगािीको लातग तसप विकास तातलम तथा 
स्ििोजगािीको िाताििर् तनमाार्का लातग यिुाहरुलाइ परिचालन गने ि यिुा स्ििोजगाि तसजाना हनुे 
कायाक्रमका लातग विशेर् योजना िनाइ लाग ुगना आिस्यक व्यिस्था गरिने छ ।िेलकुद क्षेरको विकास 
गदै यिुाहरुलाइ िेल क्षेरमा प्रोत्साहन गदै यिुा प्रततभािान िेलाडी उत्पादन  गरि िाष्ट्रीय ि न्जल्ला स्तिमा 
कञ्चनको पवहचान ि गौिि िढाउने िालका कायाक्रमहरुमा यिुा यिुतीलाइ व्यापक परिचालनमा जोड ददईने 
छ। 

60.वितभन्न समूहमा िहेको पनु्जलाई समेत परिचालन गरि सोवह समहुको सवक्रयतामा आयमलुक काया 
अगाडी बढाउन आिश्यक व्यिस्था तमलाईने छ। 

61.मवहलाको जीिनस्ति उकास्न लगानीका थप क्षरेहरु पवहचान गरि विस्ताि गरिने छ। 

62.मवहला, बालबातलका, जेष्ठ नागरिक, विपन्न लोपन्द्मिु ि तसमान्द्तकृत समदुायलाई सामान्जक संिक्षर् 
गरिने छ। मवहला सशन्क्तकिर्मा जोड ददईने छ। कानून कायाान्द्ियनको प्रभािकािीता िढाई मानि 
िेचवििन, लागपुदाथा दवु्यासतन, मवहला विरुद्ध हनुे वहंसाजन्द्य कायालाई तनमुाल पाना सबै वकतसमका उपायहरु 
अबलम्िन गरिने छ। 

63.  सिुक्षा तनकाय संगको सहकायामा सबै वकतसमका काननु तबपरितका कायाहरु िोक्न कडा कदम 
चातलने छ। 
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64.समाजका िाम्रा मलु्य ि मान्द्यताहरुको संिक्षर् गरिने छ। बालवििाह, दाईजो, िोन्क्स, 
जाततय भेदभाि, उन्त्पडन तथा छुिाछुत एिं सामान्जक कुरुतीलाई उन्द्मूलन गरिन े छ। 
धातमाक आस्था, प्रथा िा प्रचलनका कािर्ले कसैलाई कुनै आघात िा मकाा पने व्यिहाि हनु 
ददईन ेछैन। 

65.िेलकुदको तबकासको लातग अवहले भएका िेल मैदानलाई स्तिोन्नतत गना प्रदेश संग 
समेत समन्द्िय गिी व्यिन्स्थत गदै लैजान ेनीतत अबलम्िन गरिन ेछ। 

66.सािाजतनक तथा सिकािी जग्गा संिक्षर् तथा व्यिस्थापन गरि अततक्रमर्लाई िोवकन े
छ। 

67.विपत व्यिस्थापन पूिा तयािीको लातग आिश्यक व्यिस्था तमलाईने छ। 

68.आ.ि.२०७५/७६ देिी एवककृत सम्पन्ि कि लगाई किको दायिा फिावकलो पारिन े
छ। 

69."सम्िदृ्ध कञ्चन सिुी कञ्चनिासी" हाम्रो उदे्दश्य हनुेछ। ५ िर्ा तभरै कञ्चनको पवहचान 
झन्ल्कन ेगरि भएका साधन स्रोतलाई उच्चतम उपयोग गरि विकास तनमाार्को काम अगाडी 
बढाईने छ। 

70.विन्िय क्षेरको लगानीको प्रमिु वहस्सा िचत संकलन, परिचालन एिं पजुी तनमाार् ि 
उत्पादन िवृद्धमा सहकािीहरुलाई परिचालन गरिने छ। 

71.न्द्यायलाई तछटो छरितो गिाई जनताहरुमा न्द्यावयक अनभुतुतको महशसु गिाईन ेछ। 

72.हाम्रो कायाप्रर्ाली सशुासनको मूल्य ि मान्द्यतामा आधारित हनु ेछ। सेिा प्रिाहलाई न्शघ्र 
सिल ि सहज िनाईन ेछ। विकास तनमाार् काया तोवकएको मापदण्ड तथा गरु्स्ति िमोन्जम 
हनुे कुिालाई सतुनन्श्चत गरिन ेछ। 

73.नागरिकको मौतलक हक प्रत्याभतूत गने कुिामा उच्च प्राथतमकता ददईने छ। जाततय 
विभेद विरुद्धको अतधकाि स्िास्थ्य सिुक्षाको प्रत्याभतुत जस्ता विर्यहरुलाई मानि अतधकािको 
अंगको रुपमा न्स्िकादै सिोकाििालाहरुको सहभातगतामा तजुामा गरिएका कायाक्रमहरुलाई 
सम्िोधन गना आिश्यक व्यिस्था तमलाईन ेछ। 
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74.आ.ि. 075/76 मा डन्म्पङ साईटको व्यिस्था गना कायादल गठन गरि काम अगाडी 
बढाईने छ। 

75.टोल सधुाि संस्थालाई सवक्रय बनाई व्यापक जनसहभातगतामा परु्ा सिसफाई लगायतका 
कायाक्रम संचालन गना आिश्यक व्यिस्था तमलाईने छ। 

76.यस गाउपातलकामा कायाित तनजामती तथा अन्द्य सेिाका कमाचािीहरुको क्षमता 
अतभिवृद्धका लातग वितभन्न तातलमहरु संचालन गरिन ेछ। कमाचािीहरुलाई आफ्नो कायाप्रतत 
न्जम्मेिाि, जिाफदेही ि मेहनती बनाउन उत्प्रिेर्ात्मक कायाक्रम अन्द्तगात मौदरक तथा गैि 
मौदरक नीतत अबलम्बन गरिन ेछ। 

77.यस गाउपातलका तभरका सिकािी सम्पन्िको िोजतलास गरि संिक्षर्को व्यिस्था 
तमलाईने छ। 

78.तबकास तनमाार्का कायामा बवढ जनसहभातगता तथा आय आजान िवृद्ध गने कायालाई 
प्राथतमकता ददईन ेछ। 

79.गाउपातलका तभर सिकािी संिचना तनमाार् गदाा अपाङ्गमैरी िनाईने छ। 

80.प्रगततन्शल किको तसद्धान्द्त अनरुुप सिै के्षरलाई किको दायिामा ल्याईन े छ। 
आन्द्तरिक स्रोतलाई मजबतु िनाउन किका थप क्षेरहरुको पवहचान गरि किको दायिा बवृद्ध 
गरिने छ। 

81. गाउपातलका बाट प्रदान हनुे सेिा तथा सवुिधा सहज सिल ि सलुभ ढङ्गिाट उपलब्ध 
गिाउन जिाफदेवहता तबवहन स्थीतीको अन्द्त्य गना आिश्यक संस्थागत सधुािमा जोड ददईन े
छ। 

82. जनप्रतततनतधहरुको नेततृ्ि ि क्षमता तबकासका तनतमि अतभमनु्िकिर् कायाक्रम संचालन 
गरिने छ। अन्द्ति स्थानीय तहका अनभुिहरुलाई आदान प्रदानको व्यिस्था तमलाईन ेछ। 
प्रभािकािी सेिा प्रिाहका तनतमि िाष्ट्रसेिक कमाचािीहरुलाई उत्प्ररेित िनाउन मौदरक तथा 
गैि मौदरक नीतत अबलम्बन गरिने छ। 

83. नेपालको संविधानले संघ प्रदेश ि स्थातनय तहको अन्द्तिसम्िन्द्धलाई बतलयो बनाउने 
आधािको रुपमा सहकारिता, सह-अन्स्तत्ि ि समन्द्ियको तसद्धान्द्तलाई आत्मसात गिेको छ। 
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यसकै मलु ममा अनरुुप हामी तछमेकी स्थानीय तह, प्रदेश सिकाि ि संन्घय सिकाि संग 
अतधकाि ि दावयत्िका दृवष्ट ले मार होईन साधन श्रोतका दृवष्ट ले पतन एक अकाामा पिस्पि 
तनभाि हनुे मान्द्यतालाई स्िीकाि गने छौ। सोवह मान्द्यता अनरुुप “सिुी नेपाली समदृ्ध नपेाल” 
बनाउन े संन्घय सिकािको उदे्दश्य ि प्रदेश सिकािले “समदृ्ध प्रदेश िसुी जनता” को लक्ष्य 
लाई पछ्याउदै “समदृ्ध कञ्चन, िसुी ि सिुी कञ्चनिासी” हाम्रो लक्ष्य अनरुुप योजनािद्ध 
विकासको बाटोमा अन्घ िढ्न ेअठोट गिेका छौ। 

84. संन्घय सिकाि ि प्रदेश सिकािले ल्याएको ि मागादशान गिेको नीतत कायाक्रम लाई 
कायाान्द्ियन गरि पूर्ा रुपमा सफल पाना हामी भिमग्दिु प्रयासित िहन ेछौ।त्यसको जगमा 
टेकी हाम्रो गाउपातलका तभर कञ्चनिासीको आिश्यकता चाहना ि माग बमोन्जम थप नीतत 
तथा कायाक्रम लाग ुगने छौ। 

85. हाम्रो यो कञ्चन गाउपातलका, स्थानीय सिकाि कञ्चनिासी जनताको सेिा, सिुक्षा,समवृद्ध, 
सिु ि िसुीको लातग जनताले िनाएको सिकाि हो। तसथा कञ्चनिासी जनताको चाहना, 
इच्छा ि सपनालाई साकाि पाना हातममा िहेको श्रोतसाधन अतधकािको सवह प्रयोग गना हातम 
अतडग िहन ेछौ। 

86.अन्द्त्यमा, कञ्चन गाउपातलकाको समवृद्धको यारा तफा  अग्रसि गिाउन योगदान पयुााउन े
िाजतनततक दल, आतथाक सामान्जक विकासमा आ-आफ्नो के्षरिाट भतुमका तनिााह गने 
िाष्ट्रसेिक कमाचािी, सिुक्षा तनकाय ,नीन्ज तथा सहकािी क्षेर, नागरिक समाज, बवुद्धजीिी, 
सञ्चाि जगत तथा सम्पूर्ा कञ्चनिासीहरुलाई धन्द्यिाद ददन्द्छु। साथै हाम्रो तबकास प्रयासमा 
सहयोग पयुााउने संन्घय सिकाि, प्रदेश सिकाि, सम्पूर्ा जनप्रतततनतध ज्यहुरु ि तबकासका सिै 
साझेदािहरुलाई धन्द्यिाद ददन्द्छु। 
 

 

धन्द्यिाद ! 


