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सुनछहरी गाउँपालिका 

पोिाङ, रोल्पाको  

आलथयक वषय ०७९।०८० को वालषयक नीलि िथा कार्यक्रम 

 

संवोधनिः- 

आजको यस सनुछहरी गाउँपालिका बाह्रौ गाउँसभाका सभा अध्यक्ष तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्य,ू प्रमखु 

अलतलथ ज्य,ु  लिलिष्ट अलतलथ ज्य ु अन्य अलतलथ गण ज्य ुहरू, यस गाउँ सभाका सम्पणुण सदस्यहरु ज्य,ु राजलनलतक 

दिका प्रमखु तथा प्रलतलनलि ज्यहुरू, प्रमखु प्रिासलकय अलिकृत िगायत सम्पणुण राष्ट्रसेिक कमणचारी लमत्रहरू, 

पत्रकार ज्य ु िगायत उपलस्थत सम्पणुण दाजभुाइ तथा लदलद िलहनीहरूमा हालदणक अलभिादन, नमस्कार, जदेो । 

यस सनुछहरी गाउँपालिकाको  गररमामय बाह्रौ गाउँसभाको अिसरमा सिणप्रथम यो मिुकुको पररितणन र 

समलृिको िालग आफ्नो अमलु्य जीिनको बलिदान गनुणहुने नेपािका प्रथम िलहद क्याप्टेन िखन थापा मगर, 

िामपन्थी आन्दोिनका िलहद कामी बढुा, जनयिुका प्रथम िलहद लदि बहादरु रम्टेि िगायत पररितणनका िालग 

संचालित जनयिु, ६२।६३ को जनआन्दोिन, मिेस आन्दोिन, आदािासी जनजाती आन्दोिन, थारु आन्दोिन 

िगायत पररितणनका िालग संचालित लिलभन्न आन्दोिनका क्रममा िलहद हुनहुुने सम्पणुण ज्ञानअज्ञात िीर िलहदहरु प्रलत 

भािपणुण श्रदाञ्जिी अपणण गदणछु । पररितणनको आन्दोिनमा िपेत्ता हुन ु भएका योिाहरुिाई लििेष स्मरण गनण 

चाहान्छु,  घाईते अपाङ्ग योिाहरुको उच्च सम्मान सलहत स्िास््य िाभको कामना व्यक्त गनण चाहान्छु । 

संलघय िोकतालन्त्रक गणतन्त्रात्मक िासन ब्यिस्थाको माध्यमबाट िोकतान्त्रका आिारभतु मलू्य मान्यताको 

सम्मान, मानि अलिकार संरक्षण र सिुासन कायम गनणका िालग सनुछहरी गाउँपालिकािे लिएको सुनौिो सुनछहरी, 

आत्मलनभयर सुनछहरीको सपनािाई आत्मासात गद ैसनुछहरी गाउपालिकाको आलथणक िषण ०७९।०८० को िालषणक 

लनलत तथा कायणक्रम प्रस्ततु गदै छु । 

२.भुलमकािः- 

नेपािमा संलििान जारी भएपलछ दोस्रो पटक संलघय िोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपािको गौरिमय सभा सम्पन्न 

हुद ैछ । आिलिक रुपमा िोकतालन्त्रक संस्थाहरुको लनिाणचन सम्पन्न गने कायण चनुौती पणूण लथयो । तर सफिता पिूणक 

भयरलहत बातािरणमा सम्पन्न भएको छ । यसको िालग सबै दि बलुिलजिी, नागरीक समाज, कमणचारी सबैिाई 

िन्यिाद लदनै पदणछ । जनचाहना अनरुुप नागररकहरुको घरदैिोमा सेिा प्रदान गने आिारस्तम्भको रुपमा रहने स्थानीय 

तहको लनिाणचनिे प्रलतस्पिाणत्मक बहुदिीय िोकतालन्त्रक िासन प्रणिीको जगिाई अझ मजबतु बनाएको छ । नयाँ 
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जनादिे सलहत लनिाणररत समयमा नै स्थानीय तहको गठन भए संग ै िोकतालन्त्रक मलू्य र मान्यतामा आिाररत 

समाजबाद प्रलत प्रलतबि रही लदगो िालन्त, सिुासन लिकास र समलृिको चाहना परूा गने लदिामा अग्रसर रहन थप 

सबि आिार प्राप्त भएको छ । दइु िषण दलेख लिश्वभर फैलिएको कोलभड १९ महामारीको रोकथाम, लनयन्त्रण र 

उपचारका िालग हामीिे स्थालनय स्तरबाट चािेका कदम समतेको पररणाम स्िरुप यसको असर सामान्य हुद ैगएको छ 

। सबैको संयकु्त प्रयासबाट यस्ता महामारीका लिरुि िड्न र त्यसबाट लसलजणत प्रलतकूि अिस्थाको सामना गनण 

सलकन्छ भन्ने दृढ लिश्वास पैदा भएको छ । संक्रमण लनयन्त्रणमा खट्ने स्िास््य कलमण, जनप्रलतलनिी, राजनैलतक दि यिुा 

क्िि,  राष्ट्रसेिक कमणचारी पेिा ब्यिसाय कलमण सबैिाई हालदणक िन्यिाद ब्यक्त गदणछु ।  

सलदयौ ँिषणदलेखको एकात्मक र केलन्िकृत  राज्य व्यिस्थािे सजृना गरेको असमानताको खाडििाई पनुे र 

पणुण रुपिे समानता स्ितन्त्रता सह अलस्तत्ि र समान सहभालगताको प्रलतकका रुपमा स्थालपत संलघय िोकतालन्त्रक 

गणतन्त्रात्मक संलििान २०७२ को मागण लनदेिनमा रहरे आज दिेमा ७५३ िटा स्थालनय तह सरकारहरु संञ्चािन 

भईरहकेो छन ्। जनताको घरदैिोको सरकारका रुपमा स्थालपत यो स्थालनय सरकार आफैमा एक महत्िपणुण उपिब्िी 

हो भने जनतािे सबैभन्दा नलजकबाट लचन्ने र महिसु गने, गराउने  आफ्नै सरकार पलन हो । 

लिश्वको झन्द ैआिा दजणन दिेहरुमा अभ्यास गररएको संलघयताको मोडेि मध्य नेपािमा स्थापना गररएको 

संलघयताको मोडेि फरक छ । हाम्रो यो संलघयता सहकारीतामा आिाररत संलघयता हो । लिलभन्न कोणबाट संलघयतामा 

जानहुुन्न यसिे देि टुलक्रन्छ, सामालजक सद्भाि खिबलिन्छ भनेर चको लिरोि हुदँा हुदँ ैपलन हामी संलघयतामा जानकुो 

पछाडी एउटै आिार लथयो लक हाम्रो संलघयता सहकारीता समन्िय सहअलस्तिमा आिाररत संलघयता हो । संघ, प्रदिे र 

स्थालनय तहलबच सहकाररताको सम्बन्ि रहन्छ र दिे लिखण्डन होईन लक झन बलियो एकताका साथ अगाडी बढ्छ । 

अतः हामी पणुण रुपिे स्ितन्त्र छौ ँर ज ेपलन गनण सक्छौ ँभन्ने होईन । कैयौ ँसंघ र प्रदिेको मिु काननुमा रहरे स्थालनय 

तहिे आफ्नो स्िायत्त अलिकार प्रयोग गनुणपदणछ । त्यसैिे हामी संलघयताको यही मिु ममण र लसिान्तका आिारमा 

आफ्नो लनलत तथा कायणक्रम बनाउन आिश्यक हुन्छ । 

अलघल्िो पाँच बषणको सरकारिे गरेको तमाम जनपलक्षय कामहरुिाई महत्िपुणण पुँलजकारूपमा  ग्रहण गद ै

लनरन्तरता र क्रमागतमा रहकेा योजनाहरु िाई परुा गने अठोटका साथ थप आिश्यकता र मागका आिारमा नयाँ 

योजना बनाई अगाडी बढ्ने हाम्रो आजको अहम कायणभार बन्न गएको छ हामी “सुनौिो सुनछहरी र आत्मलनभयर 

सुनछहरी” बनाउने उच्चो सपना बोकेर आएको हुनािे पलन समग्र सनुछहरीको लिकासमा गलम्भर छौ ँ। तथापी उच्च 

आकांक्षा तथा अलसलमत माग र लसलमत श्रोतको बीचबाट अगाडी बढ्नपुदाण केही अन्तर लिरोिी दलेखन ुस्िभालिकै हुन 

जान्छ । अतः प्राप्त लसलमत स्रोतहरूको कुिितापिुणक पररचािन गरी यस सुनछहरी गाउँपालिका िासीहरूको 

आिश्यकता परुा गनुण अि हाम्रो दालयत्ि िनेको छ । 
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  दोस्रो स्थालनय तहिाट लनिाणलचत हामी अलहिे िजटे कायाणन्ियनको उत्तरार्द्णमा रहकेो अिस्था भएकोिे 

सनुछहरी गाउँपालिकाको लिलभन्न के्षत्रगत रूपमा आ.ि. ०७९/८० मा चाहरे पलन हालमिे लदघणकालिन गरुु योजना 

ल्याउन संभि छैन । सम्बलन्ित लिषय लिज्ञ सरोकारिािा र िलक्षत समदुायको बीच हुने िहृत अन्तरलक्रया गोष्ठी माफण त 

हामी आगामी आलथणक िषणबाट िहृत गरूु योजना बनाएर अगाडी बढ्ने जमको गरेका छौ ँ। 

३.लवगिको सलमक्ािः- 

२०७४ को स्थालनय लनिाणचन पश्चात सबै लहसाबिे िनु्य संरचनामा गलठत अलघल्िो स्थालनय सरकारिे 

व्यिस्थापन गरेका जग्गा, भौलतक पिुाणिार, यातायात लिकास, कृलष र पयणटन के्षत्रको लिकास फुलििन झकंीमा गएको 

पलहरोबाट लिस्थालपत पररिारको पनुिाणस कोलभड-१९ िगायत को ठुिा-ठुिा लिपलत्तको सरि व्यिस्थापन जस्तो 

महत्िपुणण कायणको हाम्रो गाउँसभा सदा सिणदा सम्मान व्यक्त गदणछ । झन्द ै५६ िषणसम्म ६ िटा गा.लि.स.को संरचनामा 

रहरे चिेको सामालजक पररिेि सम्बन्ि र मनोलिज्ञानिाई एक ठाउँमा केलन्िकृत गने सामान्य लिषय लथएन तरपलन पाँच 

िषणको अिलिमा लयनै फरक-फरक मनोलिज्ञानहरुिाई सरि ढंगिे एलककृत गनण सक्न ुलिगत सरकारको एउटा महत्िपुणण 

उपिब्िी मान्न सलकन्छ । 

यातायात भौलतक पिुाणिार, कृलष िन पयणटन सिुासन िगायतका पलहिो योजना तजुणमा गनुण र प्रारलम्भक 

कायाणन्ियन माफण त आम जनतामा आिाको भोग जगाउन सक्न ुपलन उपिलब्ि नै हो तथापी पिुाणिार लनमाणयको के्षत्रमा 

िढी  केलन्ित हुनपुने िाध्यतािे गदाण लिक्षा, स्िास््य, कृलष र पयणटन के्षत्रको लिस्ततृ गरूु योजनाहरु सोचे जलत बन्न 

नसक्न ुस्िभालिकै छ । यलह २०७९ बैिाख ३० गते  सम्पन्न स्थालनय तह लनिाणचन माफण त गलठत दोस्रो गाउँसभािे 

लिगतका बाँकी अलभिारा सलहत दरुगामी योजना बनाई अगाडी बढ्न जरुरी छ । त्यही काम गने छ । 

भखणरै सम्पन्न स्थालनय लनिाणचन र समय अभािका कारण आलथणक िषण २०७९।०८० मा लदघणकालिन गरुु 

योजना बनाउन असमथण रहतेापलन आगामी आलथणक िषणबाट लिषय केलन्ित अन्तलक्रण या गोष्ठी द्वारा िसृ्ततृ बहुिलषणय 

योजना बनाई “सुनौिो सुनछहरी र आत्मलनभयर सुनछहरी” को हाम्रो साझा संकल्प परुा गने अलभयान िरुु गने 

अठोत लिईएको छ । 

४. आलथयक लवकास  

क) कृलष सबिन्धी लनलििः- 

 समय र पररलस्थलत अनसुार हजारौ िषणदलेख चलिआएको लनिाणहमखुी कृलष व्यिसायिाई बदिेर 

व्यिसायमखुी कृलष उत्पादनको लनलत अििम्बन गररनेछ ।  
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 टुके्र उत्पादन प्रणािीिाई बदिेर भमुी बैंकको लनलत िाग ु गररनेछ । पलहिो िषण एक िडा एक कृलष समहु 

माफण त व्यिसाय उत्पादनको काम गररनेछ ।  

 आगामी पाँच िषणमा कलम्तमा एक िडामा पाँच िटा सम्म कृलष समहु लनमाणण गररनेछ भने १० िषण पछाडी 

प्रत्येक टोििाई कृलष समहु माफण त व्यिसालयक बनाईनेछ ।  

 लकसानहरुकै सहमलतमा हरेक ठाउँको जग्गा जलमनिाई चक्िा बलन्द गने लनलत लिएको छ कलम्तमा पलन २० 

रोपलन बराबरको जलमनिाई एक पिट मालननेछ भने एक कृलष समहु बराबर कलम्तमा  २ िटा पिट जलमन 

हुनपुनेछ । उक्त जलमन आफ्नै नहुन सक्छ जग्गा िनी अकै भएपलन जलमन लिजमा ल्याउन सलकनेछ  एक प्िट 

बराबर एक पिपुािनको खोर अलनिायण हुनपुनेछ यसरी पणुण अगाणलनक उत्पादनको लनलत अंगालिनेछ । अबको 

लदन दखेी कसैिे पलन बाँझो जलमन राख्न पाईनेछैन यदी जग्गा िनीिे भोग चिन गनण नसकेको खण्डमा 

व्यिसालयक समहुिाई लिजमा लदने लनलत हुनेछ यसरी पलन नभएको खण्डमा सम्पणुण बाँझो जलमनहरु 

गाउँपालिकािे आफ्नो मातहतमा लिनेछ र कृलष स्ियम सेिक माफण त भोगचिन गनेछ । यसरी पलन संबलन्ित 

जग्गा िनीिे नमानेर जलमन बाँझो राखमेा थप कर लतने लनती बनाइने छ ।  

 लनलज जलमनमा दईु खािको उत्पादन गनण पाईनेछ खाद्यान्न बािी उत्पादन र िन तथा िन जन्य उत्पादन, यी 

सबै लनलतगत िैद्यालनकताका िालग भलुम बैंक र कृलष समहु तथा कृलष स्ियम सेिकको पररचािन र संचािन 

सम्बलन्ि छुटै्ट कायणलिलि बनाई काननु सम्मत ढंगिे िाग ुगररनेछ । 

 कृलष उत्पादनिाई जोड लदनका िालग लसँचाई कुिोको आिश्यक ब्यिस्था गररने छ । 

 यसै आलथणक िषणलभत्र एउटा कृलष एबंुिेन्स खररद गररनेछ र प्रत्येक िडाबाट हप्ताको एक पटक कृलष 

उत्पादनको खररद गरर बजारसम्म पयुाणउने लजम्मा स्थालनय सरकारिे लिनेछ । अबको उत्पादन गने लजम्मा 

लकसानको, बजाररकरणको लजम्मा स्थालनय सरकारको हुनेछ । 

 लकसान र स्थालनय सरकारको सहकायण माफण त कृलषमा आत्मलनभणर बन्ने बनाउने अलभयान चिाईनेछ । कृलष 

भन्नािे खाद्यान्न बालि मात्र नभई फिफुि,जलडबटुी,नसणरी, पि ुपंक्षीपािन आलद सबै के्षत्रिाई बझु्नपुनेछ । 

ख. उद्योग सबिन्धी लनलििः- 

 हाम्रो आन्तररक संभािनािाई मध्ये नजर गद ै मसिा उद्योग,जलडबटुी प्रिोिन उद्योग, लिलभन्न तयारी 

खाजा/फुड्स उद्योग, स्िटे ढुंगा उद्योग आलदको संभाव्यता अध्ययन गरी आगामी पाँच िषण लभत्र कलम्तमा 

एउटा सम्म उद्योग स्थापना गररनेछ । 

 उद्योगमा िगानी गनण चाहकेो खण्डमा लिलभन्न व्यलक्त तथा कम्पनीिाई पलन उद्योग संचािन गनण लदने लनलत 

लिईनेछ । तर स्थालनय जनताको ५० प्रलतित ियेर िगानी र कलम्तमा स्थालनय सरकारको २० प्रलतित ियेर 

िगानी अलनिायण सलुनलश्चत गररनेछ । 
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 उद्योग सम्बन्िी छुटै्ट कायणलिलि तयार गरर कायाणन्यनमा ल्याइने छ । 

 सनु, तामा, र फिाम जस्ता प्राकृलतक स्रोत सािनको संरक्षण, िैज्ञालनक उत्खनन, स्थालनय जनताको 

सहभालगता र संिलृिको िालग िहृत गरुुयोजना बनाउन संभाव्यता अध्ययन गनेगरी योजना बनाईएको छ । 

ग. पर्यटन सबिन्धी लनलििः- 

 िालमणक, प्राकृलतक, भालषक र साँस्कृलतक पक्षिाई मखु्य केन्ि लिन्द ु मान्द ै यहाँको आन्तररक तथा िाह्य 

पयणटनका िालग पयणटन लनलतिाई महत्िपुणण स्थान लदईनेछ । 

 सनुछहरी झरना, फुिबारी िेक, िङुमा िरुी, गोङबाङ यिु स्थि, कोलठलभर, राबाङ िेक, लटिाचन दह, 

लिबाङ दह, दमाङ डाँडा, माउ दह, पाउँ दह,  लसक्याणङ लभर, ररपकुोट, बजिुरुी, लटन लकल्िा, पमुणसरी ढोका, 

जिजिा, सनुसरी छहरा, िङुटुङ र िलहद गाउँ जिेबाङिाई हाम्रो मखु्य पयणटलकय गन्त्ियको रुपमा लिकास 

गररनेछ । भने प्राकृलतक दृष्ट्य, ताितिैया, झरना, छहरा, िोपनु्मखु िन्यजन्त,ु चराचरुुङ्गी, हजारौ प्रजालतका 

िालिगरुाँस, जलडबटुी, िालमणक स्थि, यिु स्थि, रैथाने खामभाषा, संस्कार संस्कृती, भषेभषुा झाकी, िलैिक 

तन्त्रमन्त्रहरुिाई प्रमखु पयणटलकय सचुकका रुपमा अगंालिनेछ । 

 अगाणलनक कृलष व्यिसायिाई पलन कृलष पयणटन सचुकका रुपमा लिकास गररनेछ ।  

 िन तथा िातािरणका िालग िहृत गरुुयोजना लनमाणण र कायाणन्ियनका िालग एक अन्तरलक्रया गोलष्ठ माफण त 

लदघणकालिन गरूुयोजना बनाई कायाणन्ियन गररनेछ । 

 हाि संचािनमा रहकेा होमस्टे(घरबास) हरुिाई व्यिसालयकतामा दक्षता बनाउद ैआिश्यकताका आिारमा 

थप होमस्टे (घरिास) कायणक्रम िनाई प्रभािकारी कायाणन्िन गररने छ । 

घ. िजारी करण सबिन्धी लनिी:- 

 सनुछहरी गाउँपालिकाको पोिाङ, रािङु, फुलििान, बालहरीगाम, भिुुङछुङ,नागाण छेडा, हाङडुङ, नयाँ बस्ती 

पन्रपिे, कामी डेरा, आदी ठाउँिाई स्थालनय बजारका रुपमा लिई बजार क्षेत्र लिकास गररनेछ ।  

 यहाँको उत्पालदत कृलष तथा अन्य िस्तकुो बजारीकरणका िालग गाउँपालिकािे व्यिस्था गनेछ । 

 िस्त ुखररद तथा लिक्री सम्बन्िी स्पष्ट कायणलििी बनाई लनयलमत लनयाणतको व्यिस्था गररनेछ ।  

 स्थालनय सरकारिे टोकेको मलु्य भन्दा बजार मलु्य न्यनु  भएको समयमा घाटा पलुतणको व्यिस्था स्थालनय 

सरकारिे गने व्यिस्था सलहतको लनलत लिईने छ । 

ङ. कृलष अनुदान लनलििः- 
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 लकसानहरु द्वारा उत्पालदत िस्तकुो बजारीकरण र व्यिसायीकरणको चेतना अलभिलृि र प्रलतष्ट्पिाणत्मक 

प्रगलतका िालग उजाण थप्ने उद्वशे्यिे उत्कृष्ट उत्पादन गने कृषकहरुिाई बोनस र लनलश्चत मापदण्ड बनाई 

आलथणक अनदुानको व्यिस्था गररनेछ ।  

 गररबिाई रोजगार, पररश्रलमिाई परुस्कारको लनलत लिईएको छ । 

 कृषकको प्रत्येक उत्पादनको रालष्ट्रय कृलष रेटदर भन्दा कम मलु्यमा लिक्री गनुणपरेमा लकसानिाई क्षलतपलुतण लदने 

नीलत लिईनेछ । 

५. पूवायधार लवकास 

क. र्ािार्ाि लवकास लनिी:- 

 आलथणक र सामालजक समलृिको पलहिो आिारका रुपमा रहकेो यातायात के्षत्रको लिकासिाई महत्िका साथ 

लिई सलुिचौर दलेख पोिाङ थिाङ जोड्ने मोटरबाटो, सलुिचौर दलेख हाजणङ गाम ढोरपाटन जोड्ने मोटरबाटो, 

सलुिचौर दखेी फगाम जिेबाङ लमरुि जोड्ने मोटरबाटोिाई सनुछहरी गाउँपालिकाको िाईफिाईनका रुपमा 

लिई आगामी पाँच िषणमा स्तर उन्नती ग्राईबेिका साथै कािोपते्र गनण िरुु गररनेछ । 

 सािघारी हाम्जा ल्यािङ, चम्जा, राङसी, दम्फु, बागतारे सम्म गाउँपालिकाको कृलष पौच मागणका रुपमा 

लिकास गरीनेछ ।  

 जिेिाङ िेडे मेिा, कोजणङ खोयाणगरैा, लसिाणङ, िागतारे, गलु्प,ु जलुमजा, जिजिा िालमणक तथा पयणटन मागण, 

पोिाङ, मघुािारा, लघच्छे, बासा, लििाङ पयणटन मागणिाई पलन महत्िपणुण मागणका रुपमा लिकास गररनेछ । 

 पोिाङ जिेिाङ, पोिाङ फगाम, पोिाङ स्यरुी, पोिाङ सेरम, घसु्िाङ पोिाङ, गाजाखोिा भिुुङछुङ 

पोिाङ, बालहररगाम प्यठुान, पोिाङ थनिाङ,  मजेाखोरे ओपा, जिुाङ जमैा मािाङ, फगाम पलन्चबाङ खाि ु

र यािाङ, उडािढुंगा लिलचङ, खगिी दोखकण  आदी गाउँपालिकाका आन्तररक पौच मागणहरु आगामी पाँच 

िषण लभत्र कम्तीमा नयाँ रेकि जोड्ने गरी कायणक्रम र बजटेको व्यिस्था गररनेछ । 

 सनुछहरी गाउँपालिकाका प्रत्येक बस्तीिाई पाँच िषणमा कच्ची सडक संञ्चाििे जोड्ने र आगामी १० 

िषणमा स्तर उन्नती सलहत ग्राईबेि र कािो पत्रे गरी यातायातको कायणभार परुा गने िक्ष्य लिईएको छ ।  

  िन तथा पयणटन सम्बन्िी िहृत अन्तरलक्रया गोष्ठी माफण त लदघणकालिन गरुुयोजना बनाई सनुछहरी 

गाउँपालिकामा गरुरल्िा पदमागणको लनमाणण गररनेछ । यो गरुरल्िा पदमागणिाई आन्तररक तथा िाह्य पयणटन 

प्रििणनका िालग महत्िपुणण पिुाणिारका रुपमा लिईनेछ । 

ख. झोिुङ्गे पुि सबिन्धी लनिी:- 
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 हाम्रो जस्तो भौगोलिक लिकटतािे भररएको गाउँपालिका भएकोिे झोिुङ्ग ेपुिको आिश्यकतता अलत नै 

बढी दलेखन्छ । यसथण एक गाउँ र अको गाउँको आित जाितिई सहज बनाउन र पैदि यात्रीको लछटो 

छररतोका िालग हाि रहकेो बाहके कलम्तमा २० िटा थप झोिङ्ुग ेपिुहरुको लनमाणण गनण पहि गररनेछ । 

  मनुिारा दलेख स्यरुी जोड्ने पिु, जमैाजा लभरदखेी सेरम जोड्ने पिु र दाम्फिे दलेख बामरी जोड्ने, भिुङुचुङ 

झोिङ्ुग ेपिु लनकै िामो र अग्िो झोिङ्ुग ेपिुिाई मखु्य प्राथलमकतामा रालखनेछ । 

 हाि संञ्चािनमा रहकेा पिुहरुको संरक्षण र प्रयोग सम्बलन्ि कायणलििी बनाईनेछ भने अलत लजणण पिुहरु 

िाई प्रालिलिकको पररक्षण गराई हटाउने लनलत बनाईनेछ । साथ साथै झोिङ्ुग े पिुहरुको लनयलमत संरक्षण 

तथा रेखदखेका िालग पिु हरेािकुो व्यिस्था गररने छ । 

ग. मोटरेवि पुि सबिन्धी लनिी:- 

 सनुछहरी गाउँपालिकाका लिलभन्न खोिामा गरी १५ िटा मोटर पिु र ११ िटा ििेीलिजको 

आिश्यकतािाई पररपलुतण गनण क्रमि योजना बनाई अगाडी बलढनेछ र सोको लड.लप.आर.गने कायण तत्काि 

थालिनेछ । 

घ. लवदु्यि सबिन्धी लनिी:- 

 आलथणक िषण ०७९/०८० मा प्रत्येक िस्तीमा लिद्यतुको पोि र मने िाईनको तार तान्ने काम परुा गररनेछ । 

कलम्तमा ५० प्रलतित घरिरुीमा बलत्त बालिनेछ भने आगामी दईु िषण लभत्र सबै बस्तीमा लिद्यतुको पोि पणुण 

रुपमा पयुाणईनेछ । हाि संचािनमा रहकेो चिाणउने, पाते लमि,ु घसु्िाङ, ग्िाहाखोिा र राङरीको िघ ुजि 

लिद्यतुको संरक्षण र सदपुयोगिाई स्थालनयकै मातहतमा व्यिलस्थत बनाईनेछ भने हाि बन्द रहकेो 

बाछ्याङखोिा िघजुिलिद्यतुको थप संभाव्यता अध्ययन गरी आिश्यक कदम चालिनेछ । 

ङ. सुचना सञ्चार सबिन्धीिः- 

 हरेक नागरीक मानि अलिकारको हक, हरेक सचुनाबाट ससुलुचत हुने हक, प्रेस स्ितन्त्रता, िाक स्ितन्त्रता 

जन्मलसि प्रयोग गनण पाउने अलिकारको सलुनलश्चताको िालग भरपरु पहि गररने  छ ।  

 प्रत्येक योजनाको िरुुिाट र समापनमा सम्पणुण खचण िाभालन्ित समदुायको बीचमा सािणजलनक  गनुणका साथ ै

लमलडयािाई सलुचत गरी सािणजलनक गररनेछ  ।  

 िषणमा २ पटक गाउँपालिकाको सम्पणुण प्रगलत लििरण सािणजलनक गररनेछ ।  

 सचुनाको के्षत्रिाई प्रभािकारी बनाउन, गाउँपालिकाको सम्पणूण सचुना जनता सम्म पयुाणउन गाउँपालिकामा 

संञ्चारकलमणको व्यिस्था गररनेछ । 
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 हाि संचािनमा रहकेा टेलिफोन टािरहरुको क्षमता अलभिलृि गररनेछ र २४ सै घण्टा फोन र ईन्टरनेछको 

सलुििा सलुनलश्चत गनण थप पहि गररनेछ । 

 आगामी पाँच िषण लभत्र सम्पणूण सरकारी कायाणिय, लिक्षण संस्था, स्िास््य संस्था िगायत लिलभन्न सरकारी 

तथा गरैसरकारी संघ संस्था सम्म ईन्टरनेटको पहुचँ पयुाणईनेछ र सबै अलफलसयि कामहरु लडलजटि 

माध्यमबाट गने सलुििा पयुाणईनेछ ।  

 फोन तथा नेटको टिरिाई चत्याङ र हािाहुरीबाट पटक पटक क्षलत पगु्ने समस्याको लनराकरणको िालग नयाँ 

उपाय खोजी गररनेछ । 

 

६. सामालजक लवकास 

क. लशक्ा सबिलन्ध लनलििः- 

 माध्यलमक तहसम्मको आिारभतु लिक्षािाई पणुणत लनिलु्क बनाई आम बािबालिकािाई अलनिायण लनिलु्क 

लिक्षाको व्यिस्था गनण पहि गररनेछ । यसका िालग सरकारी दरबन्दीको व्यिस्था गनण लिलभन्न काननुी उपाय 

खोलज यथालिग्र पहि गररनेछ ।  

 लिद्यािय कक्षा बढाउने काममा भईरहकेो अस्िस्थ प्रलतस्पिाणिाई रोकेर हाम्रो आिश्यकता र क्षमता लबचको 

सन्तिुन हुने र गणुस्तर लिक्षा प्रदान गने उपायको खोजी गरी सिणििुभ र गणुस्तर लिक्षाको ग्यारेन्टी गररनेछ । 

 आगामी दि िषण लभत्र लनजी लिक्षक िनु्य बनाउने िक्षका साथ िलैक्षक सिुारको योजना बनाईनेछ  । सब ै

लिद्याियहरुिाई बािमतै्री, अपाङ्ग मलैत्र, छात्रा मतै्री र लडलजटि यकु्त लिद्यािय बनाउन िहृत लिक्षा गोष्ठी 

माफण त िहुिलषणय गरुुयोजना बनाई अगाडी बलढनेछ ।  

 कायणसम्पादन मलु्याङ्कनको आिारमा उत्कृष्ट लबद्यािय, उत्कृष्ट लिक्षक र उत्कृष्ट लबद्याथीिाई प्रोत्साहत 

तथा सम्मानको लनती बनाईने छ ।  

 लजणण रहकेा लबद्यािय भिन पनु: लनमाणण गररनकुा साथै आश्यक पने ठाउँमा सलुििा सम्पन्न लबद्यािय भिन 

लनमाणण गररने छ ।  

 आगामी िलैक्षक ित्र ०८०/०८१ दखेी स्थालनय पाठ्यपसु्तकका रुपमा मगर खाम भाषाको लिषयिाई 

लिद्यािय स्तरबाटै अध्यापन गने कायणको िरुुिाट गररनेछ । यो भाषा लिक्षाबाट यहाँको पखुौिी 

ईलतहाँस,भाषा, संस्कार, संस्कृलतको संरक्षण र लिकास हुने अपेक्षा रालखएको छ । 

ख. स्वास््र् संिन्धी लनलििः- 
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 प्रत्येक मालनसिाई आिारभतु स्िास््यको पहुचँमा ल्याउनको िालग हाि संचालित स्िास््य संस्थाका 

अिािा मौिािन, िलु्किाङ, ऐििेुखकण , िमणिािा, झिेगुङु, फुलििन, िगो, कोबाणङ िगायतका 

ठाउँहरुमा आिारभतु स्िास््य ईकाइ स्थापनाको पहि गररनेछ ।  

 यलह आलथणक िषण लभत्र ग्रालमण आखँा केन्ि पोिाङमा स्थापना गररनेछ ।  

 यस क्षेत्रमा रहकेा लबरामीिाई लछटो छररटो यातायातको समस्या समािानका िालग यसै िषण एउटा स्िास््य 

एम्बिेुन्सको खररद गरी संचािन गररनेछ । 

 आगामी पाँच िषणलभत्र कलम्तमा ३ िटा एम्बिेुन्स व्यिस्था गरर संचािन गररनेछ भने एम्बिेुन्स प्राप्त भए 

पश्चात ७० िषण मालथका बुढाबढुी, सतु्केरी हुने मलहिा र प्राकृलतक लिपलत्तमा परेर आकलस्मक घाईते 

लबरामीहरुिाई कलम्तमा सम्बलन्ित स्िास््य संस्था सम्म लनिलु्क पयुाणरउने िक्ष लिएको छ साथै लिलभन्न 

खानपान,जलडबटुीको सेिन,भान्सा, िौचािय,घरआगन दलेख लसंगो बलस्त सरसफाई अलभयानिाई लतव्रता 

लदई रोग िागरे उपचार गनुणभन्दा रोग नै िाग्न नलदने प्राकृलतक स्िस्थताको अलभयान चिाईनेछ । 

 समय पररलस्थती अनसुार आरोग्य केन्िको स्थापनाको िालग संभाव्यताको अध्ययन गररनेछ ।  

 सुनौिो सुनछहरी, स्वस्थ सुनछहरी बासी अलभयान सफि पानणको िालग नेपाि रेडक्रस सोसाईटी, 

बहुके्षलत्रय पोषण, िगायत स्िस्थ र स्िच्छ िातािरण लनमाणण के्षत्रमा काम गने संघ संस्थाहरु सँग आिश्यक 

सहकायण गररनेछ र स्िास््य क्षेत्रको लदघणकालिन िक्ष र उद्यशे्य परुा गनणका िालग िहृत स्िास््य गोष्ठी माफण त 

बहु बलषणय स्िास््य रणलनती बनाई कायाणन्ियन गररने छ । 

ग. रु्वा िथा खेिकुद सबिन्धी लनिी:- 

 बेरोजगार यिुाहरुिाई लिलभन्न लसपमिुक तालिम माफण त दक्ष र स्िरोजगार बनाईनेछ यिुाहरुको ठुिो 

िलक्तिाई कृलष स्ियम सेिकका रुपमा संगलठत पररचािन गरर उत्पादनको के्षत्रमा रोजगार सजृना गररलदने र 

यिुा िलक्तिाई आिलुनक र व्यिसालयक कृलष पेिामा सहभागी गराई बदढ्ो िदैलेिक पिायनतािाई रोक्ने 

स्पष्ट कायाणलिलि बनाई आगामी पाँच िषण लभत्र कलम्तमा ५०० यिुाहरुिाई आत्म लनभणर स्िरोजगार बनाईनेछ । 

 लिलभन्न खिेकुद सालहत्य किा मनोरञ्जनका माध्यमबाट यिुा िलक्तको अथाह क्षमता जोि र श्रमिाई 

सामालजक रुपान्तरण, सिुासन र समलृिको अलभयानमा िगाउने यिुा िलक्षत लिलभन्न कायणक्रम बनाईनेछ । 

 िाग ु औषि सेिन, िुम्रपान, मलदरापान जस्ता कुितबाट मकु्त गनण सचेतना कायणक्रम बनाई प्रभािकारी 

कायाणन्ियन गररने छ । 

घ. िैङ्लगक समानिा सबिन्धी नीलििः- 
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 ७० िषणदलेख मालथका लबरामी ििृ ििृा, सतु्केरी मलहिािाई लनिलु्क एम्बिेुन्स सेिा प्रदान गररनेछ साथै 

द्वन्दमा परेर, प्राकृलतक लिपलत्त तथा दघुणटनामा परेर िा जन्मजात अपाङ्ग व्यलक्तहरुको डाटा संकिन गरी 

उनीहरुको रोजी रोटी तथा रोजगार उपचार र पनुिाणस िगायतको आिारभतु आिश्यकता पररपलुतण गने लनती 

तय गररने छ ।  

 लिपन्न मलहिा एकि मलहिा र दलित मलहिाहरुको िालग लिलभन्न स्िरोजगार उन्मखु लसपमिुक 

तालिमहरुको व्यिस्था गररनेछ । अिक्त पणुणअपाङ्ग र लहड्ँन नसक्ने ििृ ििृाहरुको सामान्य उपचारका 

िालग घरम ैसेिा लदने व्यिस्था गररनेछ । 

ङ. घाईिे अपाङ्ग िथा द्वन्द लपलिि पररवार सबिलन्धिः- 

 दि िलषणय जनयिुमा िलहद भएका िलहदका पररिार तथा द्वन्दको क्रममा राज्य र लििोह पक्ष दिु ैतफण बाट 

भएका मतृकका पररिारहरुको िगत संकिन गरी उलनहरुको आिारभतु समस्या समािानका िालग 

आिश्यक लनलत तय गररनेछ । 

 बेपत्ता पाररएका व्यलक्तहरुको अिस्था सािणजलनक गनणकािालग संलघय सरकार सँग आिश्यक पहि गररनेछ ।  

 घाईते तथा अपाङ्ग योिाहरुको स्िास््य उपचार र स्िरोजगारका लिषयमा छुटै्ट कायणलििी बनाई अगाडी 

बलढनेछ ।  

 बिात्कृत मलहिाहरुको िगत संकिन गररनेछ र लिस्थालपतहरुको पनुस्थापनाका िालग उनीहरुकै इच्छा 

अनसुार अलन्तम पटकका िालग पनुस्थापना कायण अगाडी बढाईनेछ । 

च. िहुके्लिर् पोषण सबिन्धी नीलििः- 

 बहुके्षलत्रय पोषण कायणक्रमिाई प्रभािकारी बनाई स्िस्थ जनिलक्त लनमाणणमा लििेष ध्यान लदईनेछ । 

 स्िास््य, पोषण, खानेपानी, कृलष िगायत के्षत्रमा लक्रयालिि संघ संस्था तथा स्थालनय सरकार आफ्नै पहि र 

संघ, प्रदिे सरकारसँग आिश्यक समन्िय र सहकायणका माध्यमबाट बहुके्षलत्रय पोषण कायणक्रम र यसको 

िक्ष्य परुा गनण छुटै्ट गरुु योजना बनाईनेछ । 

७. वन वािावरण िथा लवपद् व्र्वस्थापन 

क. वन वािावरण िथा भु सरक्ण सबवन्धी नीलि : 

 जलमन, जि र जगंि मानि जालतका िालग अमलु्य र अलनिायण िस्त ुहो भन्ने मान्यतािाई आत्मसाथ गने िन 

र िन जन्य पदाथणको संरक्षण गने नीलत अििम्िन गररनेछ ।  

 प्रत्यक क्षेत्रको िनिाई सम्िन्िीत स्थालनय समदुायकै संरक्षण रहने गरी उनीहरुिाई अलभमलुखकरण गररनेछ । 
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 व्यलक्तकै स्िालमत्िमा रहकेो जग्गामा पलन सकेसम्म िन जन्य उत्पादन जस्तै ओखर, स्याउ, हाडे बडाम, लतमरु, 

लसिलतमरु, अिैलच, उलत्तस आलद रुख लिरुिा तथा दािे घाँसहरु रोपेर जििाय ु पररितणनको न्यलुनकरणका 

िालग अलभयान चिाईनेछ ।  

 लिलभन्न ठाउँमा ररचाजण पोखरीहरुको लनमाणण गरी महुानहरुको संरक्षण गररनेछ । 

 िन डढेिो र अनािश्यक िन फडानीिाई पणुण रुपमा लनषिे गरी त्यस्तो कायण गनेिाई िन ऐन अनसुार सजाई 

गररनेछ ।  

 प्रत्येक नाङ्गो डाँडा पाखामा घाँसे लिरुिा रोलप हररयािी सनुछहरी बनाई त्यसको संरक्षण गने लनलत बनाइने छ  

। 

 लिकास सँग ै बदढ्ो प्रदषुणिाई कम गरी स्िस्थ िातािरण लनमाणणका िालग हरेक बाटोहरुिाई हररयािी 

बनाईनेछ । यसका िालग लनमाणण सम्पन्न भईसकेका सबै बाटोको छेउछेउमा िकृ्षारोपण गररनेछ । 

 बाढी पलहरो लनयन्त्रणका िालग जोलखम यकु्त ठाउँहरु( लबषिे गरी फगामको पलहरो, कसिाको पलहरो र 

फुलििनको पलहरो) मा िकृ्षारोपण र चररचरण पणूणरुपमा बन्द गने लनती बनाइने छ । 

ख. वािावरण संरक्ण िथा सरसफाईिः- 

 सनुछहरी गाउँपालिकािाई प्िालष्टक रलहत गाउँपालिका बनाउन प्िालष्टक जन्य कुनैपलन बस्त ु डस्टलिन िा 

टोलकएको ठाउँ बाहके फाल्न नपाईने र बजारके्षत्र र गाउँ दिुै ठाउँमा लिलभन्न माध्यमबाट उत्पादन हुने लससा 

तथा बोटिहरु कुनै पलन व्यलक्तिे जथाभािी फाल्न नपाइने लनती बनाइने छ । 

 लजणण संरचनाहरुबाट उत्पादन हुने लकिा काँटी, तार जािी, ककण टपाता जस्ता फिाम जन्य िस्तहुरु कुनै पलन 

खोिा नलद िा अनालिकृत ठाउँमा फाल्न पाइने छैन । यसको व्यिस्थापनको िालग प्रत्यके िडािे १/१ 

स्थानमा किाड सेन्टर स्थापना गने र उक्त किाड खररद लिक्री गने लनलत बनाउनेछ । यसका िालग किाड 

खररद लिक्रीको छुटै्ट कायणलििी लनमाणण गररनेछ । 

ग. गररिी लनवारण संस्था सबिन्धीिः- 

 िामो समय दखेी गाउँ गाउँमा संचालित गररबी लनिारण संस्थािाई सहकारी संस्थामा बदल्न े र हाि सम्म 

िाभालन्ित िगणिाई नै उक्त सहकारीको ियेरदाता बनाउने गरी लछटै्ट कायणलििी बनाई लनयमन गररनेछ । 

८. सुशासन िथा संस्थागि लवकास  

क. अनुगमन िथा सुपररवेक्ण सबिन्धी लनिी:- 
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 हरेक काममा अनगुमनको पक्षिाई मखु्य प्राथलमकता लदईनेछ अनगुमन नामको रुपमा मात्र हुन सक्न े

खतरािाई मध्य नजर गद ै अनगुमनका प्रचलित मापदण्ड लभत्र रहरे औपचाररक र अनौपचाररक दिुखैािे 

अनगुमन गररनेछ । 

ख. राजस्व पररचािन सबिन्धी लनिी:- 

 आन्तररक श्रोत बलृिका िालग राजस्ि संकिन कायाणिाई प्रभािकारी बनाउनकुा साथै राजस्िको ब्यापक 

दायराको क्षेत्र बढाउन पहि गररने छ ।  

 मिेै लतरेको कर मरैै सनुछहरी समलृिको िालग हो भन्ने भािना जागतृ गनणका िालग करदाता लिक्षा संचािन 

गररने छ ।  

 राजस्ि संकिनका िालग आिश्यक जनिलक्तको ब्यिस्था गरर करदातािाई सहज कर लतने बातािरणको 

ब्यिस्था गररने छ ।  

 करदाताहरूको िालग कर प्रोत्साहन कायणक्रम िाग ुगररने छ ।  

 लिलभन्न आन्तररक श्रोतहरुको पलहचान र पररचािनको माध्ययबाट राजस्ि िलृि गररने छ ।  

ग. सरकारी कामकाजको भाषािः- 

 सनुछहरी गाउँपालिकाको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मगर खाम भाषािाई प्रयोगमा ल्याउन 

आिश्यक काननुी प्रलक्रया लमिाएर यथालिघ्र प्रयोगमा ल्याईनेछ ।  

 अबको हरेक सचुना तथा प्रकािन नेपािी भाषा, खाम भाषा दिुबैाट प्रकािन हुने व्यिस्था गररनेछ । 

ग. समन्वर् सहकार्य सबिन्धी लनिी:- 

 सनुछहरी गाउँपालिकाको समग्र लिकास र समलृिको िालग संघ प्रदिे लिलभन्न सरकारी तथा गरै सरकारी संघ 

संस्था िगायत रालष्ट्रय एकता, स्िालिनता, स्ितन्त्रता र रालष्ट्रय अखण्डतामा आचँ नआउने गरी सम्पणुण रुपिे 

अनदुान र ऋणका िालग समन्ियात्मक सम्बन्ि  कायम गररनेछ । तालक हाम्रो जस्तो भौगोलिक लिकटता र 

गररबीको रेखामलुन रहकेो स्थालनय तहिाई थोरै भए पलन राहात लमल्ने िातािरण सजृना गररने छ । 

९. न्र्ार् सबपादन सबिन्धी लनिी:- 

 स्थालनय सरकारको के्षत्रालिकार  लभत्र रलह न्याय सलमलतको अगिुाईमा न्याय सम्पादनको कामिाई 

लछटोछररतो फच्योट गररनेछ । 
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 गाउँको िाि गाउँिे नै फाल्छ, गाउँको कुरा गाउँिे नै लमिाउँछ भन्ने पौरालणक मान्यतािाई आत्मसाथ गद ै

सकेसम्म हरेक मिुा मालमिािाई सम्बलन्ित पक्षहरुको बीचमा नै आपसी सहमलतको आिारमा लमिाई 

सामालजक एकता र मेिलमिापको आिार तयार गनण जोड लदईनेछ ।  

 जबरजस्ती करणी, बािलििाह, बहुलििाह, अििै िन्दा, चोरी पैठारी, ज्यानमाने उद्योग जस्ता अपराि 

न्यलुनकरण र लनयन्त्रण गनणका िालग न्याय सलमलतिे व्यापक सचेतना कायणक्रम अगाडी बढाउने छ । 

 हामी असल साथी, काननु भन्दा कोही छैनौ माथी भन्ने मान्यतािाई आत्मसाथ गदै िालन्त, समलृि र 

सिुासनको प्रत्याभलुत लदईनेछ । 

 कुनै पलन गनुासो र उजरुीहरु उपर छिफि र सनुिुाईका िालग व्यिलस्थत इजिासको व्यिस्था गररनेछ । 

 आिश्यक पदाण काननुी परामिण दाताको समते सहयोग लिई न्याय सम्पादन गररनेछ । 

 प्रत्येक िडाहरूमा तालिम प्राप्त मिेलमिापकताण  सलुचकृत गरी नलजकको िडािाटनै मिेलमिापको 

माध्यमिाट न्याय सम्पादन गने नीलत लिइने छ ।  

१०. चुनौिीहरु 

हाम्रा अगाडी थपु्रै चनुौलतका चाङहरु छन ्। लत चनुौलतिाई संभािनामा बदल्नु नै हाम्रो िालग एउटा चनुौलत हो 

। हाम्रो आत्मागत अबस्था, यहाँका जनताको अबस्था र बालह्य अबस्था सबैिाई केलन्ित गरर समन्ियात्मक ढंगिे 

कायणसम्पादन गनुण पलन एउटा चनुौलत हो । लकन भने लिगतका ६ िटा गा लब स २ िटा इिाका अलहिे ७ िटा िडामा 

लिभाजन हुदा लत सबैका मनोलबज्ञािाई पलन ख्याि गनुण पने छ । भौगोलिक लिकटता अको हाम्रो चनुौलतको रुपमा खडा 

भएको छ । कमजोर भगुोिका कारण बालढपलहरो अत्यालिक जानिेु गाउँ बस्ती तहस नहस हुदा ठुिो िनरासीको क्षलत 

भएको छ । साथै भौगोलिक लिकटताका कारण लिकास लनमाणणका कयौ कामप्रभालित भएका छन ्। ढुिानीमा समस्या, 

बाटो लनयलमत नभईलदन,ु पलहरोको उच्च जोलखम हुन ुयसिे जनताको लजिन िलैिमा पलन प्रत्यक्ष असर परररहकेो छ । 

बस्तीहरु टाढा टाढा छरीएकािे पलन लबकासको गलतिाई लतव्रता लदने अको चनुौलत छ । जनसंख्या िलृि संग ै

अत्यालिक बन फडानी हुदा िनजगंि नालसद ैजाने, िातािरलणय सौदयणता कम, पलहरोको जोलखम िढी, पानीका महुान 

सकु्द ैजाने समस्या दलेखन थािेका छन ्।  

अब्यिस्थीत पिपुािका कारण बनजंगि नालसनकुा साथै िन खकुुिो हुद ैजानु र अन्तमा ठुिठुिा पलहरो 

जान ु । अब्यिस्थीत खलेत प्रणािी हुदा त्यसिाई आिलुनक र ब्यिसालयक बनाउन ु हाम्रो अगाडी चनुौलतको रुपमा 

उलभएको छ । लििाह, मतृ्यूमा सस्कारमा हुने अनाआिश्यक फजिु खचणिाई लनयन्त्रण गनुण पलन चनुौलत हाम्रो िालग 

चनुौती बनेको छ ।  

११. अवसरहरु 
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हरेक के्षत्रमा चनुौती संग ैअिसर पलन जोलडएको हुन्छ । हरेक िगण, क्षेत्र, जाती र लिङ्गको समिलेितािाई 

अझ प्रभािकारी बनाउनद ैअिका हाम्रा रणनैलतक योजनाहरु लनमाणण गनुण आजको आिश्यक्ता हो भन्ने हालमिे ठानेका 

छौ । समाजमा हुने लिलभन्न खािे लिकृलत र लिसंगलत, अन्िलिश्वास, जालतयछुिाछुत रुढीिादी, खचाणि ुसस्कृलतको 

लनयमन ब्यिस्थापन र अन्त्य गनण सक्यो भने सनु्दर सनुछहरी लनमाणण गने सनुौिो अिसर हालम संग छ । हाम्रो कलठन 

भौगोलिक लिकटता भए पलन अिसरका ढोकाहरु पलन खलुिरहकेा छन ्। कलच्च सडक भएपलन अलिकांस बाटोहरु १२ 

मलहना संचािन भइरहदा त्यसबाट पलन केलह अिसरका खोलजहरु पक्कै गररने छ । यसको संरक्षण र लदगो पना आजको 

आिश्यक्ता हो भन्ने थानेका छौ । संचार, लबद्यतुीकरण, कृलषिाई आिलुनलककरण र ब्यिसलयक बनाउने पलन अिको 

गने मखु्य अिसर र अलभभारा हुने छ । हालमिे पाररत गरेका लनलत तथा कायणक्रमिाई ब्यिस्थीत र प्रभािकारी बनाउदै 

िगमेा हाम्रा अिसरका कयौ ढोकाहरु खलु्ने छन ्।  

अन्िमािः- 

एउटा ऐलतहाँलसक पररितणन पश्चात आएको संलघयता सँग जनताका अलसलमत माग र भरोसा तथा हाम्रा 

आिश्यकता  र हामीसँग उपिब्ि सािन श्रोतको न्यनु उपिब्िताका बीचको ठुिो अन्तर लिरोिका कारण भरखरै 

जनताका सबै मागहरु संिोिन गनण सक्ने अिस्थामा हामी छैनौ ँ । तथापी यहाँको यातायात, भौलतक पिुाणिार, कृलष, 

पयणटन, सिुासन र समलृिको िालग हामी क्रलमक रुपिे अगाडी बढ्ने र अको िषण केही महत्िपणुण लिषयहरु 

जस्तैःलिक्षा, स्िास््य, कृलष सहकारी, िन पयणटन जस्ता लिषयमा िहृत अन्तरलक्रया  माफण त लदघणकालिन योजना बनाई 

अगाडी बढ्न ेसंकल्प गरेका छौ ँ। हामी कसैको अन्ि नक्कि गरेर होईन हामी हाम्र ैपररििे हाम्र ैिराति र हाम्र ैश्रोत 

सािनमा भर परेर सुनौिो सुनछहरी आत्मलनभयर सुनछहरी बनाउन अलिचलित िालग पनेछौ ँ। जनता जनप्रलतलनलि र 

राष्ट्र सेिक कमणचारी सबैको सहकायण र सहमलत बाट अगाडी बढे पररितणन र लिकास संभि हाम्र ैपािामा हुने छ ।  

लनलत तथा कायणक्रम तजुणमा गनण सहयोग पयाणउनहुुने उपाध्यक्ष ज्य,ू प्रमखु प्रिासलकय अलिकृत ज्य,ू गाउँपालिकाका 

प्रिक्ता, सम्पणूण लिषयगत सलमलतका पदालिकारी, राजनीलतक दिका प्रमखु प्रलतलनिी ज्य,ू बलुिजीलि, समाज सेिी, 

लिक्षक, अहोरात्र खट्ने सम्पणूण राष्ट्र सेिक कमणचारी ज्यहूरु िगाएत सबैिाई हालदणक िन्यिाद व्यक्त गदणछु ।  

 नीलत तथा कायणक्रम अनरुुप यस गाउँपालिकािाई सनुौिो सुनछहरी बनाउन सबैको साथ सहयोग र 

सहकायणको आिा र लिश्वासको पणूण अपेक्षा राख्दछु ।  

िन्यिाद ।। 

लमलत २०७९।०३।१०               िन बहादरु पनुमगर  

               अध्यक्ष  

सनुछहरी गाउँपालिका  

 


