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मस नवौ गाउॉसबाको नीलत तथा कामाक्रभ सावाजलनकककयण सत्रभा उऩश्चथथत भाभाा गाउॉऩालरका उऩाध्मऺज्मू, भाभाा 
गाॉउऩालरकाका ६ वटै वडाका वडा अध्मऺज्मूहरु, गाउॉ कामाऩालरकाका सदथमज्मूहरु, प्रभचख प्रशासकीम अलधकृतज्मू, 
गाउॉ सबाका सदथमज्मू, सचयऺा लनकामका प्रभचखज्मू, याजनीतीक दरका प्रलतलनलधज्मूहरु, ब चतऩूफा जनप्रलतलनलधज्मूहरु, 
कवलबन्न सॊघ सॊथथाका प्रभचख एवॊ प्रलतलनधीज्मूहरु, सल्राहकाय, सञ्चायकभॉ, याष्ट्रसेवक कभाचायी रगामत सम्ऩचणा भाभाा 
वासी आदयणीम आभा-वचवा, दाजच-बाई तथा दददद-वकहलनहरु,  
 
मस गाउॉऩालरकाको आ.व. २०७८।०७९ को नीलत तथा कामाक्रभ मस गरयभाभम नवौ गाउॉसबा सभऺ प्रथतचत गना 
ऩाॉउदा भ गौयवाश्चववत बएको छच ।लफश्वब्माऩी रुऩभा पैलरएको कोलबड-१९ भहाभारयको प्रबाव मस गाउॉऩालरकाभा 
सभेत यहेको छ। मस भहाभारयको कायणरे ज्मान गचभाउनच हचने प्रलत हाददाक श्रद्धा-सचभन ऻाऩन गदै सॊक्रलभतहरुको 
लसघ्र थवाथ्म राबको काभना गना चाहवछच। भहाभारय लफरुद्धको रडाईभा फ्रवटराईनभा यकह नागरयकको ज्मान 
यऺाका रागी अहोयात्र खकटनच हचने थवाथ्मकलभा, सचयऺाकभॉ, श्चशऺक य कभाचारयहरु प्रलत मो सम्भालनत सबा भापा त 
लफशेष सम्भान ब्मक्त गना चाहवछच।भहाभारय लफरुद्धको भोचााभा सकक्रम ब चलभका खेल्ने मस गाउॉऩालरकाका जनप्रलतलनधी 
ज्मूहरु तथा भाभाावासी जनसभचदामहरु प्रलत सम्भान प्रकट गना चाहवछच। 
मस च चनौलतऩचणा य असहज ऩरयश्चथथलतभा मस गरयभाभम गाउॉ सबाको नवौ सबाभा आगाभी आलथाक फषा २०७८/७९ 
को नीलत तथा कामाक्रभ प्रथतचत गना गई यहेको छच । 
 
थथानीम सयकाय, नेऩारी जनताको त्माग वलरदान य राभो सॊघषाको उऩरव्धी हो । वलरदानीऩ चणा सॊघषावाट प्राप्त य 
ऐलतहालसक सॊकवधानसबावाट जायी बएको नेऩारको सॊकवधान अनचसाय थथाकऩत थथानीम तहहरुको अलधकायहरुराई 
अभ्मास गने अलबमान वकढयहेको छ । मस अवसयभा रोकतवत्रीक गणतवत्र प्राप्तीको रागी जनमचद्ध, जनआवदोरन, 
भधेश आवदोरन रगामतका आवदोरनका क्रभभा आफ्नो अभचल्म जीवन फलरदान ददनच हचने सम्ऩचणा ऻात अऻात अभय 
शकहदहरु प्रलत बावऩचणा श्रद्धावजरी अऩाण गदाछच साथै कवलबन्न आवदोरनका क्रभभा घाइते वेऩत्ता नागरयक प्रलत उच्च 
सम्भान व्मक्त गना चाहवछच । याजनीलतक साभाश्चजक ऩरयवतानभा नेततृ्वदामी ब चलभका लनवााह गने सवै अग्रजहरुप्रलत 
आबाय प्रकट गदाछच ।  
 
हाभी एक थवालधन य सावाबौभसत्ता सम्ऩन्न भचरचकका नागरयक हौं । प्राकृलतक ब च-फनोट य आलथाक ऩछौटेऩनको 
कायणरे हाम्रो वताभान ऩरयफेश जकटर एवॊ च चनौतीऩ चणा बएताऩलन बकवष्म उज्वर य सम्बावना मचक्त छ । नेऩारभा 
सॊघीम रोकतवत्र सकहतको गणतवत्रात्भक शासन प्रणारी थथाऩनाथा कवलबन्न कारखण्डभा नेऩारी जनतारे गयेको 
त्मागरे लसश्चजात वताभान अवसयराई आलथाक, साभाश्चजक रुऩावतयणको अवसयको रुऩभा उऩमोग गरय जनचाहना ऩचया 
गने अफको हाम्रो वाटो बनेकै च चनौतीका लफच ऩलन लनयवतय आलथाक कवकास गने हो । आत्भलनबाय य थवालधन 
अथातवत्र लनभााण गने थवच्छ प्रलतथप्रधात्भक अथा व्मवथथा हाम्रो प्रथथान कववदच हो । सभाजवाद उवभचख अथातवत्र हाम्रो 
गवतव्म हो । ऩरयवतानराई सॊथथागत गयी कवकास आलथाक सभकृद्धराई आत्भसात गने वताभान ऩरयऩेऺभा प्रत्मऺ य 
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ऩयोऺ रुऩभा कच शर ब चलभका लनवााह गनचा हचने भाभाा गाउॉऩालरकावासीहरु य अवम सवै सचवेच्छचकहरु प्रलत हाददाक आबाय 
व्मक्त गना चाहवछच ।  
  
भाभाा गाउॉऩालरका रोकतवत्रका आधायब चत भचल्मभावमता, भानवअलधकाय, साभाश्चजक वमाम, सहकामा सहअश्चथतत्व य 
सभववमको लसद्दावतराई आत्भासात गदै कवलधको शासन प्रलत ऩचणा प्रलतवद्ध छ । रोकतवत्रको अभ्मास सॊगसॊगै 
शासकीम व्मवथथाभा आएको ऩरयवतानको अनचब चलत सम्ऩचणा भाभााफासीरे गना सकच न बन्नेभा भ अत्मवत सचेत छच । 
 
गाउॉऩालरकाको बौगोलरक, साभाश्चजक, आलथाक कवकवधता तथा साॊथकृलतक एकताराई आत्भासात गदै सवतचलरत य 
सभवमाकमक कवकासको वाटोभा अश्चघ फढ्न मोजनावद्ध य प्राथलभकताका आधायभा कवकास लनभााणका काभहरु हचनचऩदाछ 
बन्नेभा गाउॉऩालरका प्रलतवद्ध छ । सॊघीम सयकायरे अॊगारेको "सभदृ्ध नऩेार सचखी नऩेारी" बन्न ेभावमताभा आधारयत 
जनउत्तयदामी, ऩायदशॉ, भेहनती य सहमोगी सॊमवत्रवाट नै सभकृद्ध हालसर गना सककवछ बन्न ेभावमताराई भागा दशानका 
रुऩभा ग्रहण गयेको छच । 
 
नेऩारको सॊकवधानको अलधनभा यही थथाकऩत भाभाा गाउॉऩालरका एक ऩथृक ऩकहचान फोकेको गाउॉऩालरका हो । मस 
थथानीम सयकायराई साथाक, सभदृ्ध य सऺभ एवभ ्सवरीब चत फनाउन आलथाक वषा २०७८/०७९ को नीलत तथा 
कामाक्रभ प्रथतचत गना मस सम्भालनत सबा सभऺ उऩश्चथथत बएको छच। 
 
नीलत तथा कामाक्रभराई तजचाभा गदाा नेऩारको सॊलफधान य प्रचलरत ऐन-कानचनहरु औल्माएका लफषम फथतच, ददगो 
लफकासका रऺ, १५ औ मोजना य भध्मकालरन खचा सॊयचनाको सभेत आकरन गरय मस सबाभा प्रथतचत गना 
उऩश्चथथत बएको छच । 
 
आदयणीम दाजच बाई तथा दददद फकहनीहरु,  
अफ भ भाभाा गाउॉऩालरकाभा कोलबड-१९ फाट मस गाउॉऩालरकाभा ऩना गएको प्रबाव य मस भहाभारय लफरुद्ध 
गाउॉऩालरकारे गरययहेका प्रमास फाये मस सबाभा जानकारय गना गई यहेको छ । 
- मस भहाभारयरे गाउॉऩालरकाको आलथाक, साभाश्चजक, भानवीम य बौलतक कवकासको गती, रगानी अनचरुऩको 

प्रलतपर तथा प्रबावकायीताभा असय ऩचर् माएको छ।भाभाा वासीहरुरे सभेत भहाभारयरे ज्मान गचभाएका छन ्बने 
कमौरे योजगारय गचभाउन ऩचगेका छन।फारफालरकाहरुको श्चशऺा प्राप्तीभा असजता उत्ऩन्न बएको छ। लनभााण 
रगामतका आलथाक प्रवधानका कामाहरु सचथतताका साथ अगाडी रैजानच ऩने श्चथथलत शृ्रजना बएको छ बने अलधकाॊस 
सभम मस भहाभारय लफरुद्ध नागरयकको थवाथ्म सचयऺाभा खश्चचानच ऩने ऩरयफेश छ। 

- भाथी चचाा गरयएका च चनौलतहरु सॊग जचझ्न मस गाउॉऩालरकारे तऩलसर फभोश्चजभका कामाहरु गयेको महाॉहरु सभऺ 
प्रथतचत गना चाहवछच 
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 रकटनाथ थवाथ्म चौककराई थतयोन्नलत गनचाका साथै कोलबड लफशेष अथऩतारका रुऩभा सॊचारनभा ल्माई 
लफशेषऻ डाक्टय सकहतको सेवा सॊचारनभा यहेको छ साथै आईसोरेसन वाडा थथाऩना बएको छ। 

 १० सय्मा सकहतको अथऩतार बवन लनभााणका रागी फजेट सचलनश्चित बई आगाभी फषा ठेक्का प्रकृमाभा 
यहेको छ 

 गाउॉऩालरका प्रफेश लफवदच लफटचरेभा हेल्थ डेथक सॊचारनभा यहेको 
 CICT थवाथ्मकभॉहरु नागरयक घयबेट गरय थवाथ्म चेकजाॉच जारय यहेको 
 कोलबड-१९ सॊक्रलभत जकटर प्रकृतीका लफयाभीहरुराई थऩ उऩचायका रागी सहमोग गरयएको 
 अश्चक्सजन लसरेण्डय रगामतका आवश्मककम थवाथ्म साभग्रीहरु एश्चवटजेन, कऩ कऩ ई, भाथक, सेलनटाईजय 

रगामतको प्रववध गरयएको 
 हारसम्भ भाभाा गाउॉऩालरका अवतयगत थवाथ्मकलभा, जनप्रलतलनधी, कभाचारय, जेष्ठ नागरयक गरय जम्भा 

१,८५० जनाराई कोलबड लफरुद्धको खोऩ रगाईएको छ य खोऩ अलबमान लनयवतय जारय यहेको छ । 
 कोलबडको ऩकहरो रहयका सभमभा वडा अनचसाय जम्भा क्वायनटाईन केवर ९ वटा थथाऩन गरय ३६० 

फेड सॊख्माभा १२०० जना नागरयकराई सेवा प्रदान गरयएको, साथै देशका तथा लफदेशका लफलबन्न 
थथानफाट भाभाा वासीहरु उद्दाय, खाद्यान्न लफतयण तथा लफध्मालथाहरुराई उद्दायका लनलभत्त आलथाक सहमोग 
गरयएको  

 सफै कभाचारय तथा थवाथ्मकभॉहरुको रु १००,००० कोलबड लफभा गरयएको 
 कोलबडका कायण शृ्रजना बएका भानलसक तनाव तथा अवम भ्रभहरु लनवायण गना लफलबन्न जनचेतनाभचरक 

साभग्री उत्ऩादन गरय सभचदाम थतयभा कामाक्रभ सम्ऩन्न गरयएको साथै भनोऩयाभशाका लनलभत्त पोन कर 
भापा त नागरयकराई सेवा प्रदान गरययहेको 

 कोलबड सम्वश्चवध जनचेतनाभचरक सवदेश थथानीम येलडमोहरु भापा त प्रशायण गरयएको 
उऩश्चथथत भहानचबावहरु  
अफ भ चारच आलथाक फषासम्भका नीलत तथा कामाक्रभहरुको सभीऺा प्रथतचत गना चाहवछच । 

क) आलथाक कवकासका ऺते्र 
 चारच आ.फ. को मस अवधी सम्भभा कृषीभा आधचलनकककयण य मावत्रीकककयणको नीलतराई कामााववमन गना 

गाउॉऩालरका लबत्रका लफलबन्न कृषक सभचहहरुभा लभलनकटरय १० वटा, भश्चल्टक्रऩ थ्रसेय ४ य उखच ऩेल्ने भेश्चशन २ 
वटा सहमोग गरयएको 

 उत्ऩादन सम्बाव्मताको आधायभा फालरहरुका ऩकेट ऺेत्र लनधाायण गरयएको छ।  

आरच ऩकेट: भभाती, थाभ, चेतकल्री, च्मचयानी, तोलरभाण्डौं, तयकायी ऩकेट: लसयोरी, रयर , लसभाय, ऩडऩडा, जचडे , ओखय 
ऩकेट:  फाकचा , ताकच , ओखरासैन, ऩरयवन, सचवतरा ऩकेट: लतम्राडेया, थरा 

 परपूरफारीको उत्ऩादन वकृद्ध गयाउन ऩकेट ऺेत्र ऩकहचान गरय कवलबन्न परपूरका १२,००० कवरुवा कवतयण 
बई १८ हे. भा परपूर खेती बईयहेको ।६ वटा नभचना परपूर फगैंचा थथाऩना बएको । 

 च्मचयानी य राभफगय गरय २ वटा कृकष तथा ऩशचऩवछी सॊकरन केवर लनभााण कामा सम्ऩन्न बएको । 
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 भाभाा ४, थाभभा आरच ऩकेट ऺेत्र लनधाायण गरय यकिक थटोय लनभााण कामा सम्ऩन्न बई सॊचारनभा यहेको। 

 भाभाा गाउॉऩालरका कृषी शाखा य ग्राभीण जरश्रोत ब्मवथथाऩन ऩरयमोजनाको साझेदारयभा प्राकिक घय लबत्र 
फेभौसभी तयकारय खेतीका रागी अनचदानभा २४० वटा प्राकिक घय लनभााण बई तयकायी खेती बई यहेको। 

 खाद्यान्न फारी भकै धान य गहचॉको उन्नत कवउ कवतयण बई  कृषकहरु राबाश्चववत बएको । 

 गोठेभर सचधाय य ब्मवथथाऩन गना वडा न ३ रयरभा ४२ वटा, वडा न ४ लफम्थीभा ८ वटा ,वडा न ६ लसयाडभा 
१० वटा गयी जम्भा ६० वटा बकायो सचधाय गरय भरको ब्मवथथाऩनभा सहमोग ऩचगेको छ ।  

 ग्राभीण जरश्रोत ब्मवथथाऩन ऩरयमोजनाको साझेदारयभा ४१ वटा सभचहभा घयफारय ब्मवथथाऩन गरय ऩोषण सचधायभा 
कामा गरयएको, ५वटा सभचहभा आमआजान कक्रमाकराऩहरु सॊचारन बएको साथै ४ वटा फहचउदे्दशीम नसायी 
थथाऩना गरयएको 

 गाउॉऩालरका लबत्रका ७ वटा साभचदाकमक फन उऩबोक्ता सभचहहरुसॊग मोजना तजचाभा गरय काष्ठ तथा गैय काष्ठ 
ऩैदावायको उऩबोग सम्वश्चवध कामामोजना तमाय गरय रागच गरयएको। 

 गाउॉऩालरका लबत्र ८ वटा रघच उधभी सभचह गठन गरय ८४ जनाराई उधभलसरता कवकास तालरभ, ८२ जनाराई 
लसऩ कवकास तालरभ, ८ वटै सभचहभा प्रलफधी हथतावतयण (लसराई कटाई, हाते होजीमायी, फेभौसभी तयकायी खेती, 
कच खचया ऩारन), उधभी य कवश्चत्तम सॊथथा, ब्माऩरय लफच अवतयकक्रमा कामाक्रभहरु सम्ऩन्न गरयमो। 

 खानेऩानी सयसपाइ थवच्छता, भमााददत भकहनावायी व्मवथथाऩन, घयफायी व्मवथथाऩन तथा व्मवसाकमक 
श्चजकवकोऩाजान प्रवधान कामाको रालग थथानीम थतयभा प्राकवलधक स्रोत व्मश्चक्त उत्ऩादन तथा ऩरयचारन लनयवतय बई 
यहेको । 

 गाउॉऩालरकाभा चारच आलथाक फषा लबतै्र ग्राभीण जरश्रोत ब्मवथथाऩन ऩरयमोजनाको साझेदारयभा ३ वटा ऩूणा 
सयसपाइ मचक्त नभचना गाउॉ घोषणा गने प्रकृमा अश्चवतभ चयणभा यहेको छ। 

 ऩयम्ऩयागत एवॊ लनवााहभचखी ऩशच ऩॊऺी ऩारन राई व्मवसाकमकयण गने नीलत अनचरुऩ आमआजानभा सचधाय गना 
एकर भकहरा उऩाध्मऺ ग्राभीण कच खचया प्रवद्धान तथा ब्मवथथाऩन कामाक्रभ अवतयगत ७० जनाराई प्रलत एकर 
भकहराराई २० चल्रा लफतयण, खोय ब्मवथथाऩन य प्रलफधी प्रदान गरयएको। 

 ऩशचजवम सेवाराई ब्मवश्चथथत गना घयबेट सकहतको सेवा प्रदान गरयएको छ। 

 ३ वटा भाछाऩारन ब्मवसामराई अनचदान य प्रालफलधक सेवा प्रदान गरयएको छ। 

 बेडा, फाख्रा, जलसा ऩारन ब्मवसामीहरुको खोय तथा गोठ ब्मवथथाऩन य प्रलफधीभा सहमोग गरयएको छ। 

 भासच ऩसर सचधाय तथा ब्मवथथाऩन अवतयगत ७ वटा ब्मवसामीहरुराई कफ्रज तथा अवम प्रलफधी हवतावतयण 
गरयएको छ। 

 प्रधानभवत्री योजगाय कामाक्रभ य अध्मऺ थवयोजगाय कामाक्रभ अवतगात सॊचालरत कामाक्रभराई प्रत्मऺ कवकाससॊग 
जोडेय जनताको लसऩ, ऺभता य मोग्मता अनचसाय योजगायीको खोजीभा यहेका गाउॉऩालरका लबत्रका ७५० जना 
ब्मश्चक्तहरुराई योजगायी प्रदान बएको छ। उक्त कामाक्रभ अवतयगत सोलरङ फाटोहरु, लसॊचाई, भवदीय, शौचारम, 
ऩानी सॊयऺण, कऩ लस लस फाटोहरु, लफद्यारम गरय जम्भा ४७ वटा लनभााण कामाहरु गरयएका छन। 
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 आवतरयक आम फदृ्धी गने रऺ अनचरुऩ चारच आलथाक फषा देखी ठचरा लनभााण कामाहरुफाट फारचवाको कय सॊकरन 
कामा ब्मवश्चथथत ढॊगरे थारनी गरयएको छ। 

 गाउॉऩालरकाभा श्चचउयी उद्योगको थथाऩना गरय आम आजान गने नीलत अनचरुऩ ग्राभीण जरश्रोत ऩरयमोजनासॊगको 
साझेदारयभा भाभाा-२ राभफगयभा श्चचउरय प्रशोधन केवर थथाऩना गरयएको छ । श्चचउरय प्रशोधन केवरभा श्चचउरय 
रगामत तोरयहरु ऩेरानी भेलसन जडान बई सहकारय भापा त ब्मवथथाऩन बएको छ बने साफचन फनाउने भेलसन 
जडान प्रगलतभा यहेको छ। 

 ग्राभीण जरश्रोत ऩरयमोजनासॊगको साझदेारयभा चिउरय भुल्म श्रखरा अन्तयगत िारु आचथिक फर्िभा ऩडऩडा 
य ऩथ्थयकाडा टोरभा २५ घयधयुीराई ब्मवसायमक भाहुरय ऩारनको रागी ५० वटा भेलरसेयेना जातका भाहुरय 
सहहतका घाय सभुदाम सहहतको साझदेायीभा बफतयण गरयएको छ। उल्रेख गरयएका सभुदामहरुको भाहुरय 
ऩारनफाट आमस्तयभा फदृ्धी हुने नै छ। 
ख) साभाश्चजक कवकासका ऺते्र 

 लफद्यारमहरुको बौलतक ऩचवााधायहरुभा सचधाय एॊव लफथताय गरयन े नीलत अनचरुऩ मस भाभाा गाउॉऩालरका लबत्र 
तऩलसरका कामाहरु बएका छन ्।  
 नमा लनभााण तपा : २ कोठे ऩक्की बवन १२ वटा, ४ कोठे ऩक्की बवन ७ वटा, ६ कोठे ऩक्की बवन ४ वटा (१ 

वटा लनधााणालधन), ८ कोठे १ वटा, १५ कोठे २ वटा लनभााणालधन, ८ कोठे छात्राफास, ४ कोठे क्माम्ऩस बवन 
(साझेदाय लनकामहरुको सभववमभा) य १२ कोठे बवन लनभााण कामा आगाभी फषाका फजेट थवीकृत बई  टेवडय 
प्रकृमाभा यहेको 

 भभात तथा ऩचनलनभााण तपा : ११ वटा लफद्यारम बवन भभात य ऩचनलनभााण गरयएको  
 लफद्यारम शौचामर तपा  १२ वटा फारभैत्री शौचारमहरु लनभााण सम्ऩन्न बएका छन।् चारच आलथाक फषाभा १ 

वटा लफद्यारम शौचारमराई लतन ताया लफद्यारम घोषणा गने गरय तमायी गरयएको छ। 
 गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र थथाऩना बई सॊचारनभा आएका फार कवकास केवरहरुभा शैऺीक वातावयणभा टेवा 

ऩचयम्ाउन आवश्मक शैऺीक तथा अवम साभाग्रीहरु सहमोग गरयएको छ। 
 खेरकच द ऺेत्रभा गाउॉऩालरकाको ऩकहचान फनाउने तथा ऺेत्रगत कवकास गना खेराडीहरुराई हौसरा य सम्भान 

कामाक्रभ गरयएको छ। 
 गाउॉऩालरकाका फारप्रलतबा ऩकहचान कामाक्रभ सम्ऩन्न गरयएको छ। 
 गाउॉऩालरका ऺेत्रका साभचदाकमक लफद्यारमहरुभा १० वटा कम्प्मचटय ल्माफ, ३ वटा लफऻान प्रमोगशारा, ५ वटा 

ऩचथतकारम, ८ वटा ई-ऩाटी को कवकास गरयएको छ। 
 थथालनम तह थथाऩना ऩचफा थवाथ्म चौकक रकटनाथ य तऩोवनभा भात्र २ वटा फलथाङ्ग केवर यहेकोभा थथालनम तह 

थथाऩना ऩिात ४ वटा  फलथिंङ्ग केवरहरू थथाऩना गरयएको,  थथालनम तह थथाऩना ऩिात गाउॉऩालरकाभा 
नागरयकको थवाथ्म सचयऺाका रागी य थवाथ्म सेवाभा सफै नागरयकको ऩॉहचच सचलनश्चित गना ८ वटा नमाॉ थवाथ्म 
इकाई केवर थथाऩना गरय सेवा सॊचारनभा ल्माईएको छ जसभध्मे ५ वटा थवाथ्म इकाई बवन लनभााण बई 
सॊचारनभा यहेको साथै रकटनाथ, सेयी य तऩोवनभा थवाथ्म चौककका नमा बवन लनभााण गरयएको छ।चारच 
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आ.फ.भा सभेत गचल्जय य गोल्पा थवाथ्म चौकक बवन लनभााणालधन अवथथाभा यहेका छन बने भचयै-लसतोरा 
थवाथ्म चौकक बवन लनभााणका रागी आगाभी फषा फजेट सचलनश्चित गरयएको छ।  

 थवाथ्म चौकी रकटनाथको सेवा थतयोन्नती गरय २०७७ बदौ भकहना देश्चख श्चचककत्सककम सेवा सचचारू गदै ल्माफ 
,एक्स ये ( x-r ay) अल्रासाउवड रगामतको सेवा  सचचारू गरयएको छ। 

 हार भाभाा गाउॉऩालरका थवाथ्म शाखाअवतयगत  श्चचककत्सक १ , जनथवाथ्म अलधकृत १ ,हे.अ. १ ,अ.हे.व  
१२ .,अ.न.भी १० .,थटाप नसा  २, ल्माफ अलसिेवट १,सहामक कम्प्मूटय अऩयेटय  १, एम्फचरेवस चारक  १ 
,का.स./ऩारे  १४ य थवीऩय ६ गरय ५० जना थवाथ्मकभॉ तथा अवम कभाचायीहरू कयाय सेवाभा लनमूक्त गरय 
सेवा ददइयहेका छन ्। 

 भाभाा गाउॉऩालरका अवतयगतका ५ वटै थवाथ्म चौकीहरूभा सौमाउजाा जडानकामा बएको छ । 
 गाउॉऩालरका श्चथथत सम्ऩचणा थवाथ्म चौकी आधायबतू थवाथ्म सेवा केवर य साभचदाकमक थवाथ्म इकाईहरूको 

सचदृकढकयण ब्मफथथाऩन अवतयगत औजाय उऩकयण तथा पलनाचयको ब्मफथथाऩन गरयएको छ 
 भकहरा फारफालरका तथा सभाज कल्माण इकाई अवतयगत अऩाङ्ग ऩरयचम ऩत्र लफतयण सभववम सलभलत चमन य 

अलबभचश्चखकयण कामाक्रभ सम्ऩन्न गरय हार सम्भ ११७ जनाराई अऩाङ्ग ऩरयचम ऩत्र लफतयण गरयएको छ।रैङ्गीक 
कहॊसा कोषको कामालफधी लनभााण गरय सलभलत गठन गरय आवश्मककम कामाहरु प्रगलत यहेको छ।रैङ्गीक कहॊसा 
लफरुद्धको १६ ददन े अलबमान सम्ऩन्न गरयएको छ साथै अवम सचेतनाभचरक कामाहरु ऩालरका बरय लनयवतय 
सॊचारनभा यहेका छन।६ वटै वडाहरुभा आभा सभचह तथा भकहरा कवकास सलभलतहरु गठन/दताा य नलफकयणको 
कामा सम्ऩन्नताका साथै सहमोग साभग्री य ५ वटा सभचहराई अनचदान लफतयण कामा गरयएको छ।साथै १५ जना 
एकर तथा लफऩन्न भकहराहरुका रागी हाते होजारय तालरभ प्रदान गरयएको छ।भकहरा, फारफालरका, जेष्ठ 
नागरयक, मौलनक तता अल्ऩसॊख्मकको त्माङ्क सॊकरन गरय ब्मवश्चथथत गने कामा गरयएको छ। 

 गाउॉऩालरकाराई ऩचणा सयसपाइ उवभचख फनाउन े नीलत अनचरुऩ "खानेऩानी सयसपाई, थवच्छता य वातावयणीम 
सचधाय कामाक्रभ" अवतयगत ऩालरका ऺेत्र लबत्र २ वटा साफाजलनक शौचारम लनभााण गरयएका छ ।  

 गाउॉऩालरका लबत्र सञ्चाय सेवा ब्मवश्चथथत गने क्रभभा 4G सेवा सचचारु गरयएको छ। 
 गाउॉऩालरका ऺेत्रभा ऩानी ऩरयऺण प्रमोगशारा थथाऩना गरयने कामाक्रभ अनचसाय २ वटा ऩानी ऩरयऺण ककट खरयद 

ऩानीको गचणथतय भाऩन कामा शचरु गरयएको छ । 
 ग्राभीण जरश्रोत ब्मवथथाऩन ऩरयमोजना (RVWRMP) सॊगको साझेदारयभा गाउॉऩालरका ऺेत्रभा २२ वटा मोजना 

सम्ऩन्न बई गाउॉऩालरकाभा १,६९० घयधचयीका १०,७४५ जनसॊख्मा खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाफाट राबाश्चववत 
बएका छन बन ेहारसम्भ एक घय एक धाया नीलत अनचरुऩ गाउॉऩालरका ऺते्रका १,०८४ घयधचयीभा लनश्चज धाया 
जडान बएका छन ्बने गाउॉऩालरकाभा २०३ साफाजलनक धाया जडान बएका छन।गाउॉऩालरकाको वडा नॊ. १ का 
सफै फथती ऩचणा रुऩभा खानेऩानी मचक्त बएका छन ् बने अवम वडाहरु सभेत ९०% फढी ब्मवश्चथथत प्रणारीको 
खानेऩानी मचक्त अवथथाभा ऩचर् माईएका छन ्। 

 गाउॉऩालरका स्तयभा खानेऩानी, सयसपाइ स्वच्छता (वास) व्मवस्थाऩन फोडि स्थाऩना बएको छ आगाभी फर्ि 
देखी गाउॉऩालरका बरयका ऩानी सम्वन्न्ध मोजनाहरु उक्त फोडि भापि त ब्मवस्थाऩन गरयनेछन।् 
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ग) बौलतक ऩचवााधाय कवकासका ऺते्र 

 हारसम्भ गाउॉऩालरका ऺेत्रभा तऩलसरका बौलतक सॊयचनाहरु लनभााण सम्ऩन्न बएका छन। 
 लसचाई ऩक्की नहय: ८१ वटा, १२ ककरोलभटय,  
 ऩाईऩ लसॊचाई: ४३ वटा, २७ ककरोलभटय 
 कऩ.लस.लस. फाटो: ८ ककरोलभटय 
 सोलरङ फाटो: ४० ककरोलभटय 
 झोरचङ्गे ऩ चर: ३ वटा 
 RCC ऩचर: १७ वटा 
 १ वटा खेरग्राभ य १ वटा खेरकच द भैदान लनभााणालधन यहेको 
 रघच जरलफधचत: १ वटा साझेदारयभा सम्ऩन्न, ५ वटा रघच जरलफधचत गहृराई भभात गरयएको छ बने २५ 

ककरोलभटय याकष्ट्रम प्रशायणभा जोडने राईन लनभााण सम्ऩन्न बएको छ बने ५ ककरोलभटय थथानीम 
फथतीहरुभा लफधचत राईन प्रशायण गरयएको छ। 

 सडक: ऩारयफगड-गचल्जय-ऩयभच चरा सडक: १० कक.लभ. रेक खोल्ने काभ सम्ऩन्न, रकटनाथ-सालसा-फजानी-
दचनी सडक: ७ कक.लभ. रेक खोल्ने काभ सम्ऩन्न, तऩोवन-भचयै-लनम्ठा-लफनामक सडक: ४ कक.लभ. रेक 
खोल्ने काभ सम्ऩन्न, लफटचरे-ऩारयफगय १४ कक.लभ सडक थतयउन्नलतको कामा  बएको छ। 

 २ वटा सडक ऩचरहरु (घटे्टखोरा य नौगाड खोरा) गाउॉऩालरकाको ऩहरभा लनभााणालधन अवथथाभा यहेको 
 गाउॉऩालरका प्रभचख प्रशासलनक बवनको फजेट थवीकृत बई टेवडय प्रकृमा सम्ऩन्न बएको । 
 औधोलगक ग्राभ थवीकृत बई टेवडय प्रकृमाभा यहेको ।  
 लसत्तोरा थवाथ्म चौकक बवन लनभााणाथा फजेट थवीकृत बई आगाभी फषा लनभााण गने मोजना यहेको। 

घ) सॊथकृलत प्रवधान तथा ऩमाटन ऩचफााधाय कवकासका ऺते्र 
 आवतरयक तथा फारृम ऩमाटनराई फढावा ददन गाउॉऩालरका लबत्र यहेका धाभॉक, ऩमाटन थथर, साथकृलतक सम्ऩदा, 

भठ, भश्चवदयहरुराई ऩमाटकीम थथरको रुऩभा कवकास गनाका रागी प्रचाय प्रसाय रगामत थऩ सॊथकृती झल्काउने 
बौलतक ऩचफााधायहरुको कवकास गने नीलत अनचरुऩ रकटनाथ भवदीय ऺेत्रको गचरुमोजना तमाय गरय लनभााण कामाराई 
लनयवतयता ददईएको छ साथै ऩालरका ऺेत्रभा १२ वटा भवदीयहरुको नमाॉ लनभााण सम्ऩन्न बएको छ। 

 गचल्जय साॉथकृलतक तथा ऩमाटककम ऩचफााधाय कवकास गनाका रागी आगाभी फषा कामााववम हचने गरय टेवडय प्रकृमा 
सम्ऩन्न बएको छ। 

 ऩयभच चरा धाभभा भवदीय लनभााण गनचाका साथै ऩालरकाको लफलबन्न थथानफाट धाभ ऺेत्र ऩहचॉचका रागी घोयेटो 
ऩदभागा लनभााण गरयएको छ। 
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ङ) वन वातावयण तथा कवऩद व्मवथथाऩनका ऺते्र 
 गाउॉऩालरकाभा प्रकोऩ ब्मवथथाऩन कोष थथाऩना गरयएको छ। 
 ऩालरका बरयभा वातावयण सॊयऺणका रागी सचवतरा रगामत लफरुवाहरु प्रशायण गरयएका छन।् 
 ऩानीका श्रोतहरुको सॊयऺण, ऩानी ऩचनबायण , ऩचनधाायण ऩोखरयहरु खानेऩानी मोजनासॊगै अलबमानका रुऩभा लनभााण 

गरयएका छन।् 
 लफश्व वातावयण ददवस रगामत अवम अलबमानात्भक कक्रमाकराऩहरु भापा त जनचेतना अलबमानहरु सॊचारन 

गरयएका छन। 
 ऩूणा सयसपाइ ऺेत्र घोषणाको तमायी गनचाका साथै सभचदामहरुभा पोहय सॊकरन य ब्मवथथाऩनका रागी 

ईश्चवसनयेटय लनभााण गरयएका छन।् 
 भाभाा गाउॉऩालरका वडा नॊ. ३ सालसाभा १७ वटा ऩरयवायको खयको छाना कवथथाऩन गरय जथता ऩाता सकहतको 

सचयऺीत आवास सम्ऩन्न गरयएको छ। 
च) सॊथथागत कवकास, सेवा प्रवाह, कवत्तीम व्मवथथाऩन, सचशासन तथा ऩायदश्चशाताका ऺते्र 

 गाउॉऩालरका लबत्रका ऩचयाना ब्मश्चक्तगत घटना दताा ककताफहरुको १३,७९८ त्माङ्कराई अनराईन प्रलफि गरयएको 
छ । 

 साभाश्चजक सचयऺा बत्ता प्राप्त १,२०१ जनाको लफफयण MIS प्रणारीभा सभाफेश गरय फैकङ्कङ प्रणारीफाट बत्ता लफतयण 
शचरु गरयएको छ । 

 साभाश्चजक सचयऺा रगामतको सेवा ब्मवश्चथथत गना सफै वडा कामाारमहरुभा कम्प्मचटय, कप्रवटय, ईवटयनेट 
ब्मवथथाऩन गरयएको छ । 

 अनराईन ब्मश्चक्तगत घटना दतााको थारनी वडा नॊ ३ फाट शचरुवात बएको साथै आगाभी आ.फ. फाट ऩालरकाका 
सफै वडाहरुभा रागच हचने रऺ लरईएको छ।  

 सहकारय ऐन जारय गरय गाउॉऩालरका लबत्रका सहकारयहरुको ब्मवथथाऩन गने कामाको शचरुवात गरयएको छ। 
 गाउॉऩालरका लबत्र सॊचालरत मोजनाहरुको साफाजलनक सचनचवाई गने कामा मस फषा सभेत लनयवतय सॊचारन गरयएको 

छ। 

 चारच आलथाक फषाभा १ वटा ऐन, १ वटा लनमभावरी य ६ वटा कामालफधी ऩारयत गरयएको छ। 

 मोजनाहरुको ऩचफा सम्बावता अध्ममन, मोजना सूचना ऩाटी, साभाश्चजक ऩरयऺण, अनचगभन जथता कामाहरु लनमलभत 
गरयएको छ। 

 चारच आलथाक फषाभा वमामीक सलभलत भापा त तऩलसरका कक्रमाकराऩ सम्ऩन्न गरयएका छन ्

 वमाकमक सलभलतभा ऩयेका लनफेदन सॊख्मा: ३०, भेरलभराऩ गरयएका सॊख्मा: २३, ६ वटै वडाहरुभा 
भेरलभराऩ केवर थथाऩना बएका छन । 
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उऩश्चथथत भहानचबावहरु  
थथानीम तह लनभााण ऩिात थथाकऩत भाभाा गाउॉऩालरकाको नवौ गाउॉ सबाभा मस गाउॉऩालरकाको "जरस्रोत, जडीफचटी 
एवभ ्ऩमाटन ऩचवााधायको कवकास, सभग्र भाभाा गाउॉऩालरकाको सभदृ्धी य कवकासभा हाम्रो प्रमास" सकहतको ददघाकारीन 
सोचभा आधारयत नीलत तथा कामाक्रभ ऺेत्रगत रुऩभा मस गरयभाभम गाउॉसबा सभऺ प्रथतचत गना चाहवछच । 

क) आलथाक कवकास 
1. कृकषको आधचलनकीकयण, मावत्रीकयण य ब्मवसाकमकयण गरय उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फकृद्ध कामाक्रभहरु सॊचारन 

गदै आएकोभा आगाभी आ.फ. सभेत लनयवतयता ददईने छ। 
2. नागरयकको ऩोषण रगामत आमआजानभा टेवा ऩचर् माउन सभचदाम थतयभा घयफायी ब्मवथथाऩन गरयदै आएकोभा 

आगाभी फषा थऩ १० घयफायी थथाऩना गरयने छ। 
3. "एक वडा एक फहचउद्धेशीम नसायी" नीलतराई लनयवतयता दददै आगाभी आ.फ.भा सभेत नसायी ब्मवथथाऩन य 

कवकासराई लनयवतयता ददईने छ।  
4. घयधचयी थतयको ऩोषण सचधाय य आमआजानका रागी सयोकायवारा लनकामहरुसॊगको साझेदायीभा कामाक्रभहरु रागच 

गरयदै आएकोभा आगाभी आ.फ.भा सभेत कामाक्रभराई लनयवतयता ददईने छ । 
5. थथानीम उत्ऩादनफाट कृषकहरुराई अलधकतभ राब लरई जीकवकोऩाजानभा सचधाय ल्माउन उत्ऩादनको बण्डायण, 

फजायीकयणका साथै कृकष साभाग्रीको सहज आऩचलताको रालग सॊकरन केवर लनभााण गरयएकोभा ककसानहरुराई 
फजायसॊग जोडने साथै थऩ उत्ऩादन गरय आमआजान गना रगानी तथा प्रोत्साहन गरयने छ। 

6. आगाभी आ.फ.भा ग्राभीण जरश्रोत ब्मवथथाऩन ऩरयमोजना भापा त एग्रोबेट थथाऩना गना फजेट सचलनश्चित गरयएको 
छ। 

7. खानेऩानी सयसपाइ थवच्छता, भमााददत भकहनावायी व्मवथथाऩन, घयफायी व्मवथथाऩन तथा व्मवसाकमक 
श्चजकवकोऩाजान प्रवधान कामाको रालग थथानीम थतयभा प्राकवलधक स्रोत व्मश्चक्त उत्ऩादन तथा ऩरयचारन गने 
कामाराई लनयवतयता ददइनेछ । 

8. गाउॉऩालरकाका नभचना गाउॉ रक्ष्म याश्चखएका ऺेत्र तथा अवम सम्बाकवत ऺेत्रभा कृषक साझेदायी कामाक्रभ गरय 
प्राकिक घयभा ब्मवसाकमक तयकायी खेती गना प्रोत्साकहत गने साथै उत्ऩादनराई फडावा ददई फजायसम्भ उत्ऩादन 
ऩचयम्ाउने य कृषकका हातभा नगद ऩचयम्ाई श्चजकवकोऩाजानभा थऩ टेवा ददन ेकामाराई प्राथलभकताका साथ सॊचारन 
गरयदै आएकोभा आगाभी फषाभा थऩ १०० फढी प्राकिक घय लबत्र तयकारय खेतीका रागी कृषकराई अनचदान य 
प्रालफधीक सहमोग गरयने छ। 

9. ऩशच सेवा शाखा भापा त गरयदै आएका कक्रमाकराऩहरुराई आगाभी फषाभा सभेत लनयवतयता ददईने छ ।साथै ऩशच 
ऩॊऺी उत्ऩादक कृषक सभचह, लनजी पा भ सभचदामभा उधभी ब्मवसाकमकराई वथती थतय फाट एकककृत प्राकवलधक 
सेवा,उन्नत नश्ल, ब्मवथथाऩन सचधाय तथा थवोयोजगायको सजृना गने कामाराई लनयवतयता ददईन ेछ। 

10. थथाऩना बएका ऩशच ऩॊऺी फधशाराहरुराई थवच्छता ब्मवथथाऩनभा लनयवतय प्रालफधीक सहमोग गरयने छ। 
11. ऩशच सेवा प्रसाय कामाक्रभको तजचाभा कामााववमन अनचगभन य भचल्माङकन कामाराई थऩ प्रबावकायी य सशक्त 

वनाउने कक्रमाकराऩराई लनयवतयता ददईने छ । 
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12. थथानीम उधभ य उधभी प्रवधान गने उदे्दश्म सकहत ऩालरकाभा सॊचालरत रघच उद्दभ कवकास कामाक्रभको ऺेत्र 
सफै वडाभा ऩचर् माईने छ साथै थथाऩीत उधभहरुभा प्रालफधीक सहमोग लनयवतय गरयने छ। 

13. प्रधानभवत्री योजगाय कामाक्रभ य अध्मऺ थवयोजगाय कामाक्रभ भापा त कोलबड-१९ फाट योजगायी गचभाएका य 
फेयोजगाय मचवाहरुराई गाउॉऩालरका लबतै्र योजगायी शृ्रजना गने नीलत अवरम्फन गरयने छ। 

14. गाउॉऩालरकाको आवतरयक आम थवावरम्फन ऩाना कय तथा याजश्व सॊकरनका ऺेत्रहरु ऩकहचान, ब्मवथथाऩन य 
कवकास गने नीलतराई लनयवतयता ददईएको छ साथै  ऩालरका ऺेत्र लबत्र सॊचारन हचन ेठचरा लनभााण कामाहरुफाट 
थथानीम साभग्री फापतको कय सॊकरन ब्मवश्चथथत गना आगाभी आलथाक फषाभा कामालफधी लनभााण गरय कामााववनभा 
ल्माईने छ। 

15. घयेरच तथा साना उद्योग कवकास य व्मवसामीक ऺभता कवकासभा प्रोत्साहन गना थथाऩना गरयएको च्मचरय  
प्रशोधन केवरभा आगाभी फषा साफचन उत्ऩादनका रागी भेलसन जडान गरयने छ साथै भाभाारी च्मचयी उत्ऩादनराई 
याष्ट्रीम फजाय सम्भ ऩचमााउन च्मचयी भचल्म शृ्रखरा कामाराई ग्राभीण जरश्रोत ब्मवथथाऩन ऩरयमोजनाको प्रालफधीक 
सहमोगभा फजारयकयण गरयनेछ। 

ख) साभाश्चजक कवकास 
1. लफद्यारमहरुको बौलतक ऩचवााधायहरुभा सचधाय एॊव लफथताय गरयदै आएकोभा आगाभी फषाभा सभेत आवश्मकता 

अनचसाय लनभााण कामाहरुराई लनयवतयता ददईने छ साथै शैऺीक ऺेत्र सचधाय कामाक्रभराई आगाभी आ.फ. सभेत 
लनयवतयता ददईने छ। 

2. तवोवन भा.लफ. ऩडऩडा य दचगेश्वयी भा.लफ. घोल्जयराई थतयोन्नलत गरय १-१२ कऺा सॊचारनभा ल्माईने छ। 
3. गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र थथाऩना बई सॊचारनभा आएका फार कवकास केवरहरुभा शैऺीक वातावयणभा टेवा 

ऩचयम्ाउन आवश्मक शैऺीक तथा अवम साभाग्रीहरु कवतयण गरयदै आएकोभा आवश्मकताभा आधारयत कामाहरुराई 
लनयवतयता ददईने छ। 

4. लफद्यारम ऺेत्रको सयसपाइ तथा थवच्छता अवथथाभा अझै सचधाय गना य शैऺीक वातावयणभा थऩ टेवा ऩचर् माउन 
गाउॉऩालरकाका ४ वटा लफद्यारमहरुराई आगाभी आ.फ.भा लतनताये भोडेरभा लफकास गरयने छ।  

5. गाउॉऩालरका लबत्र व्मवसाकमक तथा प्राकवलधक श्चशऺा अध्ममनको रालग प्राकवलधक श्चशऺारम सॊचारनका साथै उच्च 
श्चशऺा सॊचारन नीलत यहेकोभा सोको लफथतायका रागी आगाभी आ.फ.भा सभेत लनयवतय ऩहर गरयने छ। 

6. आगाभी आ.फ.भा सभेत रकटनाथ क्माम्ऩसको शैऺीक तथा बौलतक अवथथा सचधायका रागी आवश्मक फजेट 
ब्मवथथा सकहत कामााववमन गरयने छ। 

7. दलरत,कवऩन्न, सहाया लफहीन लसभावतकृत तथा रोऩोवभचख सभचदामका जेहेवदाय फारफारीकाहरुराई उत्साकहत गना 
छात्रवलृत लनयवतयता का साथै शकहद छात्रवलृत कवकास कोषका रागी फजेट सचलनिता, आगाभी आ.फ.फाट थऩ 
प्रबावकायी ढॊगरे कामााववमनभा ल्माईने छ। लफऻान प्रमोगशारा,ऩ चथतकारम,तथा कम्प्मचटय ल्माफ साॊथकृलतक 
प्रमोगशाराको अलनवामा रुऩभा क्रलभक व्मवथथा गरयने छ | 

8. फारफालरकाको थवाथ्म तथा ऩोषणभा सचधाय ल्माउन ददवाखाजा कामाक्रभराई प्रबावकायी कामााववमनभा ल्माइन े
छ | लफद्यारम सयसपाई कामाक्रभराई प्रबावकायी कामााववमन गदै रलगने छ | 
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9.   १०फषे जनमचद्धका क्रभभा शहादत प्राप्त शकहद ऩरयवायजनराइ सम्भान सकहत प्रोत्साहन यकभ उऩरब्ध गयाउने 
व्मवथथा गरयनेछ । 

10. बौलतक उऩश्चथथलत लफना कवद्याथॉरे आवथमकता अनचसाय लसक्न सक्ने प्रकवलधको प्रमोगभा जोड दीईने छ | 
श्चशऺकको अबावभा ऩलन लसक्न सककने गरय थव-लसकाइ साभाग्रीको लफकास लफथताय कवतयण य प्रमोगभा जोड 
ददइने छ | 

11. याश्चथरम तथा अवतयााकष्ट्रम थतयभा श्चशऺाऺेत्रभा बएका नकवनतभ प्रकवलधराई श्चशऺकको ऺभता लफकास सम्फद्ध 
फनाउन सचचना तथा प्रकवलधको प्रमोग य व्मवथथाऩन लसऩको लफकाशभा जोड ददइने छ |  

12. उऩबोक्ताहरुको उऩबोग्म साभाग्रीहरुको गचणथतय कामभ याख्न लनमलभत फजाय अनचगभन तथा गचनासो सचनचवाई 
समवत्र भापा त गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्रका फजाय अनचगभन तथा फजाय ब्मवथथाऩन सचधाय गने प्रकृमा राई 
लनयवतयता ददईने  छ । 

13. आगाभी आ.फ.भा वास ब्मवथथाऩन फोडा भापा त लनभााण गरयएका ऩचयाना य श्चजणा खानेऩानी मोजनाहरुराई च चथत 
दचरुथत ऩारयने छ साथै खानेऩानी मोजनाहरुको ऩूणा कववयण सकहतको त्माङ्क एन-वास सफ्टवमय (N-WASH 

Software) भा प्रलफि गरयने छ। 
14. कवकासभा अवतयऺेत्रीम सवारहरुराई भचरप्रबाकवकयण गना जथतै जरवामच ऩरयवतान अनचकच रन, कवऩद तथा 

जोश्चखभ व्मवथथाऩन, खाद्य तथा ऩोषण सूयऺा, रैङ्गकक सभानता तथा साभाश्चजक सभावेशीकयण, वातावयण भैत्री 
थथानीम शासन, फार भैत्री थथानीम शासन, लबन्न ऺभता बएका(अऩाङ्ग) भैत्री अनचकच लरत कामाक्रभ सॊचारनराई 
लनयवतयता ददईनेछ। 

15. खेरकच द ऺेत्रभा गाउॉऩालरकाको ऩकहचान फनाउन तथा ऺेत्रगत कवकास गना खेरकच दको ऺेत्रभा यहेका 
प्रलतबाहरुराई हौसरा एॊव सम्भान कामाक्रभराई लनयवतयता ददईन ेछ । आगाभी आ.फभा गाउॉऩालरका थतरयम 
खेरकच द सलभलत गठन गरय कामााववमनभा ल्माईने छ। 

16. गयीफी वमूनीकयण, भकहरा य आददवासी जनजालत दलरत एकर भकहरा य अशक्त तथा लबन्न ऺभता बएका 
व्मश्चक्तहरुको ऺभता अलबफकृद्ध गना साथै सहज जीवनमाऩनका रालग तारीभ अलबभचश्चखकयण जथता लफशेष 
कामाक्रभहरुराई लनयवतयता ददईनेछ । 

17. गाउॉऩालरका लबत्रका श्रभीकहरुको ऩेशाको सम्भानको वातावयण लनभााण गना गाउॉऩालरकाफाट लनभााण हचन े
बौलतक ऩचवााधायभा थथानीम श्रभीक ऩरयचारनभा लफगत झै प्राथलभकता ददईने छ । 

18. जन-मचद्ध तथा जन-आवदोरनफाट प्रबाकवत ऺेत्र तथा सभचदामका कामाक्रभहरु अध्मऺ थवयोजगाय कामाक्रभ 
भापा त उच्च प्राथभीकताका साथ कामााववमन गरयने छ। 

19. कोलबड १९ को भहाभायी लनयवतय यहेको य लफऻहरुरे मसको प्रबाव अझै केकह सभम यहन सक्ने आकरन 
गयेकोभा भहाभारय लफरुद्धका थवाथ्म साभग्री तथा आवश्मकीम फजेटराई आगाभी आ.फ. भा सभेत ब्मवथथाऩन 
गरयएको छ। 

20. एम्फचरेवस, सवायी मातामातका अवम साधन जथता सेवाराई चौलफसै घण्टा सॊचारन हचन े गयी ब्मवथथा 
लभराईएको छ । लडप्रशेन हचन सक्ने लफद्याथॉ, एकर भकहरा , गबावती भकहरा,ज्मेष्ठ नागरयक अऩाॊग बएका 
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ब्मश्चक्तहरुराई लडप्रशेन ऩयेका ब्मश्चक्तहरुराई आवश्मक भनोसाभाश्चजक ऩयाभशा सेवा उऩरब्ध गयाउने कामाक्रभराई 
लनयवतयता ददईएको छ। 

21. गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र भकहरा तथा ककशोयीहरुको थवाथ्म सचधाय तथा सशश्चक्तकयणका रागी "सपा आभा 
थवच्छ श्चशशच य उऩाध्मऺ ककशोयी सशक्तीकयण तथा भकहनावायी थवच्छता कामाक्रभ गत फषा कोलबडका कायण 
प्रबाकवत बएकोभा आगाभी आ.फ.फाट कामााववमनभा ल्माईन ेछ । 

22. उऩाध्मऺ सपा आभा थवच्छ श्चशशच कामाक्रभराई लनयवतयता ददइ सचयश्चऺत भाततृ्व तथा ऩरयवाय थवाथ्म 
कामाक्रभ प्रबावकायी फनाउदै सचयश्चऺत प्रशचती सेवाको उऩबोग दयराई फदृ्धी गरयने छ । 

23. आधायबतू तथा गचणथतयीम थवाथ्म सेवाभा सफै जनताको सयर, सहज ऩहचॉच सचलनश्चिताका रागी गाउॉऩालरका 
अवतयगत यहेका थवाथ्म चौकीहरुभा आवश्मक बौलतक व्मवथथाऩन तथा दऺ जनशश्चक्त व्मवथथाऩन सम्फश्चवधत 
कामाक्रभहरु लफगतभा सॊचारन गरयएकोभा फाॉकक यहेका थवाथ्म चौककहरुभा सो कामा आगाभी फषाभा सभेत 
लनयवतय सॊचारनभा ल्माईन ेछ। 

24. गाउॉघय श्चक्रलनक तथा खोऩ श्चक्रलनकफाट प्रदान गरयने सेवा अझै सचदृढीकयण गरयनचका साथै सभम साऩेऺ 
गाउॉऩालरका लबत्र थवाथ्म लसलफय सॊचारन गरयनेछन ्। 

25. गत आ.फ. फाट कामााववमनभा ल्माउने रऺ याश्चखएको "गाउॉऩालरका अध्मऺसॊग ज्मेष्ठ नागरयक थवाथ्म 
उऩचाय सम्भान कामाक्रभ" गत फषा कोलबडका कायण प्रबाकवत बएकोभा आगाभी आ.फ.फाट कामााववमनभा ल्माईने 
छ । कामाक्रभराई गाउॉऩालरकाका सफै वडाथतयभा सॊचारन गरयने छ । सो कामाक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा 
सॊचारन गना गाउॉऩालरका ऺेत्रका फदृ्ध फदृ्धाहरु बेटघाट, साभग्री कवतयण तथा थवाथ्म ऩरयऺण रगामतका 
कक्रमाकराऩहरु सॊचारनभा ल्माईनेछ । अध्मऺ सॊग जेष्ठ नागरयक थवाथ्म ऩरयऺण तथा उऩचाय कामाक्रभ 
सॊचारन गना ऩालरकाका थवाथ्म इकाईहरु ऩरयचारन गरय टोर सभचदाम थतयभा नागरयकहरूको लन:शचल्क 
थवाथ्म ऩरयऺणको ब्मफथथा गरयने छ । 

26. भातशृ्चशशच थमाहायराई उच्च प्राथलभकताका साथ थवाथ्म सॊथथाभा सचत्केयी हचने आभाहरुराई गाउॉऩालरकाको 
तपा फाट ददईन ेप्रोत्साहन राई लनयवतयता ददईन ेछ । 

27. भकहरा फारफालरका तथा सभाज कल्माण इकाई भापा त सॊचारनभा यहेका कामाक्रभहरुराई लनयवतयता ददईने 
छ साथै भकहरा, फारफालरकाका ऺेत्रभा गरयने जनचेतना भचरक अलबमानहरुराई अवतय शाखा सभववम य 
साझेदायीभा आगाभी फषा अझ फढी प्रबावकायी फनाईने छ। 

28. भहाभायीको रुऩभा पैलरइयहेको COVID-19 योकथाभ एफॊ व्मफथथाऩनभा कवशेष जोड दददै भनोऩयाभसा तथा 
जनचेतना प्रदान गरय कोलबड- १९ योग लफरुद्धको खोऩ कामाक्रभभा जोड ददईने छ । 

29. भकहरा थवाथ्म थवमॊ सेलफकाहरुको लन:थवाथा सेवाको कदय गदै भाभाा गाउॉऩालरका फाट प्रदान गरयदै आएको 
भकहरा थवाथ्म थवमॊ सेलफकाहरुको भालसक प्रोत्साहन खचाराई लनयवतयता ददइने छ  

30. भहाभारय लफरुद्धको रडाईभा फ्रवटराईनभा यकह नागरयकको ज्मान यऺाका रागी अहोयात्र खकटनच हचने 
थवाथ्मकलभा, कभाचारय, सचयऺाकभॉहरुराई आगाभी आ.फ. भा सभेत प्रोत्साहन गरयने छ। 

31. साभचदाकमक थवाथ्म इकाईहरु फाट प्रदान गरयने सेवाहरुराई अझै सचदृकढकयण गरयने छ । 
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32. सभचदाम-प्रहरय साझेदायी कामाक्रभराई गाउॉऩालरकासॊगको साझेदारयभा अझै प्रबावकारय गदै रलगने छ। ईराका 
प्रहरय कामाारम रकटनाथराई आवश्मक ऩने ब्मवथथाऩककम कामाका रागी आवश्मक सहमोग प्रदान गरयनेछ।  

33. फारलफकास सहजकताा तथा लफद्यारम कभाचायीहरुराई प्रोत्साहन थवरुऩ आवश्मक फजेट लफलनमोजन गरयने 
छ। 

 

ग) बौलतक ऩचवााधाय कवकास 
1. गाउॉऩालरका ऩाश्वाश्चचत्रराई आगाभी आ.फ.भा अध्मावलधक गरय सोका त्माङ्कहरुको लफश्लषेण सकहत गाउॉऩालरभा 

सॊचारन गरयने थऩ बौलतक ऩूफााधायका कामाक्रभहरु थऩ ब्मवश्चथथत गरयने छन ्। 
2.  गाउॉऩालरका अवतागात सॊचारन हचने ठचरा आमोजनाहरु सॊचारन गना कवथततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय गरय सोही 

आधायभा सॊचारन गने नीलतराई लनयवतयता ददईने छ।  
3. लफटचरे-ऩायीवगय सडक खण्ड थतययोवतलत गना स्रोत सचलनश्चित बई यणनैलतक सडक सॊञ्चारन प्रकृमाभा यहेकोभा 

सोको लतब्र कामा सॊचारनका रागी आवश्मक सभववम गरयनेछ । 
4. ऩायीवगय-ताकच -घोल्जय हचॉदै ऩयभच चरा धाभॉक थथर सम्भ ऩमाटकीम भागाको रुऩभा लनभााण गदै फझाङ श्चजल्रा 

जोडने सडक कामाराई आगाभी आ.फ.भा सभेत लतब्र गलतभा अगाडी फढाईने छ। 
5. तऩोवन-भचयै-लनम्ठा-लफनामक सडक कामा सॊञ्चारनभा आईसकेकोभा सयोकायवारा लनकामहरुसॊग सभववम गरय 

लतब्रताका साथ कामा अगाडी फढाईने छ। 
6.  रकटनाथ सालसा फजानी दचनी हचदै फैतडी जोडने सडक लनभााण कामाराई आगाभी आ.फ.भा सभेत लतब्र गलतभा 

अगाडी फढाईने छ।  
7. उज्मारो भाभाा कामाक्रभराई आगाभी आ.फ.भा सभेत लनयवतयता ददईने छ । ग्रालभण लफधचत लफथतायराई लफधचत 

प्राधीकयणसॊगको सभववमभा भाभाा गाउॉऩालरकाका थऩ थथानभा लफथताय गरयन ेकामाराई लनयवतयता ददईनेछ । 
8. भध्म चभेलरमा (४० भेघावाट) लनभााण कामा प्रगलतभा यहेकोभा आमोजनाको कामाहरुराई तीब्रता ददन 

गाउॉऩालरकाफाट सहज वातावयण लनभााण कामा लनयवतय यहनछे साथै नौगाड हाईड्रोऩावय आमोजनाहरु लनभााणका 
रागी लनश्चज ऺेत्रसॊग साझेदारय गरय कामााववमनभा ल्माईने छ। 

9. गाउॉऩालरकाका सफै घना फथती य सडक छेउछाऊ तथा फजाय ऺेत्रभा व्मवश्चथथत फाटोघाटो य ढर लनकासको 
व्मवथथाऩनराई लनयवतयता ददईनेछ । 

10. चभेलरमा नदी य सो नदीका सहामक खोराहरुभा यहेका जोश्चखभ ऺेत्रहरुभा सम्वश्चवधत सयोकायवारा 
लनकामहरुसॊगको सभववमभा नदी लनमवत्रण य जोश्चखभ वमचलनकयण कामाहरु सॊचारनका रागी ऩहर गरयने छ।  

11. आगाभी आ.फ.भा चौरानी नदी भाथी काकडी-सेरलफसा झोरङ्गे ऩचर लनभााण कामा थारनी गरयनेछ साथै फजेट 
सचलनश्चितता बएका कच चलरगाड, घटे्टखोरा-ताङगाड झोरङ्गे ऩचरहरुको आगाभी आ.फ.भा लनभााण कामा सॊञ्चारनभा 
ल्माईने छ । 

12. बेसेफगय-शेयी, लसभाय-ऩडऩडा, जन्नीगाउ भोटयेवर ऩचरका रागी फजेट सचलनश्चित बएकोभा सॊघीम सयकायसॊग 
आवश्मक सभववम गरय ऩचरहरु लनभााण कामा रागी कामााववमनभा ल्माईने छ । 
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13. प्रदेश सयकायसॊग सभववमभा घटे्टगाड य नौगाड खोराभा लनभााणालधन भोटयेवर ऩचरहरुको लनभााण कामाहरुको 
लतब्र सम्ऩन्नताका रागी ऩहर गरयने छ । 

14. लनभााणाधीन फहच-फषॉम मोजनाहरुको सम्ऩन्नताका रागी आवश्मक फजेट सचलनश्चित गरय आगाभी फषा लनभााण 
कामाराई अझै लतब्रता ददईने छ। 

15. थवाथ्म इकाईहरुराई आवश्मकताका आधायभा थऩ लफथताय गरयनेछ। 
16. आगाभी आ.फ. फाट बवन आचायसॊकहताराई कामााववमन गरयनेछ। 
17. ऩालरका ऺेत्र लबत्र लनभााणालधन यहेका भडफगय खेरग्राभ, भाभाा-४ य रकटनाथ खेरभैदान, भाभाा ३ राई सॊघ-

प्रदेश सयकायहरुसॊगको साझेदायीभा आगाभी आ.फ.भा लनभााण कामाराई लतब्रता ददईनेछ। 
 
 
घ) सॊथकृलत प्रवधान तथा ऩमाटन ऩचफााधाय कवकास 
1. रकटनाथ भश्चवदय धालभाक ऩमाटन ऺेत्रराई गचरुमोजना अनचसाय आगाभी आ.फ.भा प्रदेश सयकायसॊगको सभववमभा 

लनभााण कामाराई लनयवतयता ददईने छ। 
2. ऩमाटकीम ऺेत्रको कवकासका रालग गचल्जय साॉथकृलतक तथा ऩमाटककम ऩचफााधाय कवकास गनाका रागी आगाभी फषा 

कामााववम हचने गरय टेवडय प्रकृमा सम्ऩन्न बएकोभा सो कामा लतब्र रुऩभा सॊचारनभा ल्माईनेछ। 
3. आवतरयक तथा फारृम ऩमाटनराई फढावा ददन गाउॉऩालरका लबत्र यहेका धाभॉक, ऩमाटन थथर, साथकृलतक सम्ऩदा, 

भठ, भश्चवदयहरुराई ऩमाटकीम थथरको रुऩभा कवकास गनाका रागी गरयने  बौलतक ऩचफााधायहरुको कवकास 
कामाराई आगाभी आ.फ.भा सभेत लनयवतयता ददईने छ। 

4. थथानीम बाषा, साकहत्म, करा य भौलरक सॊथकृलतको सॊयऺण य सम्वधानभा लनयवतय जोड ददईनेछ। 
5. प्रदेश सयकायसॊगको सभववमभा भाभाा गाउॉऩालरकाभा शकहद ऩाका  लनभााणका रागी आवश्मक ऩहर गरयने छ। 
ङ) वन वातावयण तथा कवऩद व्मवथथाऩन 
1. आगाभी आ.फ.भा गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका साफाजलनक जग्गाको ऩकहचान गयी सो ऺेत्रको सॊयऺण सम्वधान य 

उश्चचत ब्मवथथाऩन गने कामाराई सम्वश्चवधत सयोकायवारा लनकामहरुसॊगको साझेदारयभा कामाक्रभ सॊञ्चारनका 
रागी ऩहर गरयने छ । 

2. साझेदाय सॊथथाहरुसॊगको सभववमभा फहच उदे्दशीम नसारयहरुको लफथताय गरयने छ साथै आगाभी आ.फ.भा श्चचउरयको 
नसारय थथाऩनाका रागी ऩहर गरयने छ । 

3. लनभााणालधन सडकहरुको ददगोऩनाका रागी फामोईश्चवजलनमरयङ्ग प्रलफधी अऩनाउन आगाभी आ.फ.भा गाउॉऩालरका 
प्रालफधीक शाखा भापा त अध्ममन कामा अगाडी फढाईने छ। 

4. वातावयणीम सॊयऺण, जरवामच ऩरयवतान तथा अनचकच रन य ऩानीका श्रोत सॊयऺण गना ददघाकारीन मोजना तमाय 
गयी कामााववमन गरयनेछ साथै ऩानीको ऩचनबायण गना तथा ऩानीका स्रोतहरु सॊयऺणका रागी ऩयम्ऩयागत खार 
तथा ऩोखयी सॊयऺण कामाराई लनयवतयता ददईन ेछ। 
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5. पोहोयभैरा लफसाजनको दीघाकालरन सभाधानका रागी डम्ऩीङ्ग साइट लनधाायण गने गत आ.फ.को रऺराई आगाभी 
आ.फ.भा अध्ममन गरय कामााववमनभा ल्माईने छ। 

6. आगाभी आ.फ.भा गाउॉऩालरकाका ५ वटा फथतीहरुराई ऩचणा सयसपाइ मचक्त नभचना गाॉउ उवभचख गरयने छ साथै 
गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र सो अलबमानराई लफथताय गरयने छ। 

7. एक घय एक खाडर, एक चाङ तथा एक ऩसर एक डिकवनको अवधायण अफरम्फन गयी थवच्छ य सपा सचग्घय 
भाभाा गाउॉऩालरका फनाउन ऩहर गरयनेछ साथै ऩचणा सयसपाई मचक्त गाउॉऩालरकाको रऺ हालसर गना 
थवाथ्मकभॉहरु तथा ऩचणा सयसपाई थवॊभसेवकहरु ऩरयचारनराई लनयवतयता ददईने छ। 

8.  गाउॉऩालरका प्रकोऩ व्मवथथाऩन कोष थथाऩना गरयएकोभा कामााववन ऩाटोराई थऩ प्रबावकायी फनाउन कवऩद्, 
जोश्चखभ वमूनीकयण तथा प्रलतकामा मोजना फनाई कामााववमनभा ल्माईन ेछ । 

९) कवऩद ब्मवथथाऩन, जरफामच ऩरयवतान अनचकच रन तथा जोश्चखभ वमचलनकयणराई उच्च प्राथलभकताभा याखी आगाभी 
आ.फ.भा सभेत मोजनाहरुभा उक्त ऩऺहरु सचेतताका साथ कामााववमन गरयनेछ। 
च) सॊथथागत कवकास, सेवा प्रवाह, कवत्तीम व्मवथथाऩन, सचशासन तथा ऩायदश्चशाता 
1. भाग तथा आऩचलताभा आधारयत ऺभता कवकासका कक्रमाकराऩहरुको ऩकहचान गरय ऺभता कवकास कक्रमाकराऩहरु 

लनयवतय कामााववमन गरयनेछन ्। 
2. आगाभी आ.फ.भा मोजना फैंक फनाउन आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 
3. गाउॉऩालरकाको आवलधक मोजना लनभााणका रागी सयोकायवारा लनकामहरुसॊग फजेट ब्मवथथाऩन य ऺभता 

कवकासका रागी सभववम गरयने छ। 
4. गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्रका साफाजलनक लनकामहरु भापा त प्रवाह गरयन े सेवाहरुको कामा सम्ऩादन भचल्माङ्कन गयी 

ऩचयष्काय तथा दण्ड प्रणारी अफरम्फन गरयनेछ सो कामाराई आगाभी आ.फ.भा सभेत लनयवतयता ददईनेछ । 
5. कवत्तीम अनचशासन कामभ गना आगाभी आलथाक फषाभा सभेत तेश्रो ऩऺ साफाजलनक सचनचवाईराई लनयवतयता ददईने 

छ साथै लभलडमा साझेदायी कामाक्रभहरु भापा त जनचेतना कामाक्रभहरु सॊचारनभा ल्माईने छन। 
6. आमोजनाहरुको ददगो कवकास व्मवथथाऩनका रालग गाउॉऩालरका य वडा थतयीम अनचगभन तथा भचल्माङ्कन 

सलभलतराई थऩ कक्रमाश्चशर गयाई ऩरयचारन गरयनेछ। 
7. आलथाक अनचशासन तथा ऩायदश्चशाता कामभ गयी सचशासनको प्रत्माबलूत गयाउन गाउॉऩालरका अवतयगत कामााववमन 

गरयने कक्रमाकराऩहरुको साभाश्चजक ऩरयऺण, साफाजलनक सचनवाई कामाक्रभ लनमलभत सॊचारन गने य रेखा ऩरयऺण 
भापा त शचवम फेरुजच कामभ गने नीलत अफरम्फनराई लनयवतयता गरयनेछ । 

8.  गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र सॊचारन हचन ेठचरा प्रकृतीका मोजनाहरुभा अलनवामा मोजना सूचना ऩाकट मोजना थथरभा  
याख्न ेकामाराई लनयवतयता ददईने छ । 

9. कामाऩालरकाको कामाारम,वडा कामाारम तथा लफषमगत शाखा वा एकाईको सेवा प्रवाहराई सचचना प्रलफधी भैत्री 
फनाउने कामाराई लनयवतयता ददईन ेछ । 

10. आगाभी आ.फ. देखी साभाश्चजक सचयऺा बत्ताराई अलनवामा रुऩभा फैकङ्कङ प्रणारीफाट रलगनचका साथै वडा 
कामाारमभा दताा बएका घटनाहरुराई अलनवामा अनराईन प्रणारीभा प्रलफि गरयनेछ। 
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11. वडा भेरलभराऩ केवर सॊचारन य ब्मवथथाऩन गनाका रागी वडा भेरलभराऩ केवर कामालफधी लनभााण गरय 
कामााववमनभा ल्माईने छ। 

12. आलथाक कक्रमाकराऩभा आएको सॊकच चन सॊगै थथानीम तहको आवतरयक आम, अवतय सयकायी लफत्त 
हथतावतयण याजश्व फाॉडपाॉड तथा योमल्टी यकभभा आउन सक्न ेकभीराई ध्मान दददै रचकता सकहतको उऩमचक्त 
आकायको फजेट तजचाभा  गने प्रमास यहन ेछ । 

 
 
 
 
उऩश्चथथत भहानचबावहरु,  
गाउॉऩालरकाको फजेट कवलनमोजनभा मोजना तथा कामाक्रभहरु छनौट गदाा मोजना प्राथभीकीकयणका रागी लत्रफषॉम 
भध्मभकारीन खचा सॊयचनाको खाका सकहतको फजेट तजचाभा भागादशान रगामत तऩलसरका आधाय तथा भाऩदण्डहरु 
सभेत लनधाायण गयी मोजना प्राथभीकीकयण गरयने सभेत जानकायी गयाउन चाहवछच । 
मोजना प्राथलभकीकयणकयणका आधाय तथा भाऩदण्डहरु 

 आलथाक कवकास य गयीफी वमूनीकयणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩचर् माउन,े 
 उत्ऩादनभचरक य लछटो प्रलतपर ददन,े 
 याजश्व ऩरयचारनभा मोगदान ददन,े 
 थथानीम श्रोत साधनभा आधारयत बई जनसहबालगता अलबफकृद्ध गने, 
 रैङ्गीक सभानता, साभाश्चजक सभावेश्चशकयणको अलबफकृद्ध गने, 
 थथानीम सॊथकृलत य ऩकहचान प्रवधान गने, 
 ददगो कवकास, वातावयण सॊयऺण य कवऩद् व्मवथथाऩनभा मोगदान ऩचयम्ाउने, 
 सेवा प्रवाह, सॊथथागत कवकास य सचशासनभा मोगदान ऩचयम्ाउन ेय 
 जन-मचद्ध तथा जन-आवदोरनफाट प्रबाकवत ऺेत्र तथा सभचदामराई सहमोग ऩचयम्ाउने । 

 

अवत्मभा भाभाा गाउॉऩालरकाको मस गरयभाभम नवौ गाउॉसबाभा "थवयोजगाय य श्रभ ऩकहचान, सभदृ्द भाभाा लनभााणको 
अलबमान" रे मस गाउॉऩालरकाको दीघाकारीन सोँचराई झनै टेवा ऩचग्नेभा लफश्वथत छू । 
 

उऩश्चथथत भहानचबावहरु  
ऩरयवलतात याज्म व्मवथथा अवतयगत नेऩारको सॊकवधानरे शृ्रजीत अलधकायहरु य लतनको कच शर कामााववमनको अभ्मास 
भापा त सभदृ्ध गाउॉऩालरका लनभााणका रालग हाभी भाझ अवसय य च चनौलतहरु उश्चत्तकै यहेका छन ्। कोयोना योगका 
भहाभायी लफरुद्धको रडाई श्चजत्नच ऩने च चनौलतऩचणा घलडभा भाभाा गाउॉऩालरकाराई नभचना थथानीम तहको रुऩभा थथाकऩत 
गना मस गाउॉऩालरकाका याजनीलतक दरहरु रगामत सम्फश्चवधत सयोकायवाराहरुफाट लनयवतय सहमोग, कवश्वास य 
प्रलतवद्धता सभेत व्मक्त हचॉदै आएकोभा आगाभी ददनभा सभेत सकायात्भक सहमोग यकहयहने अऩेऺा गदाछच । 
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साथै थथानीम सयकाय सॊचारन, लनभााण य आलथाक, साभाश्चजक, बौलतक तथा भानवीम कवकासका कवकवध ऩऺहरुभा 
मोगदान ऩचयम्ाउन ेहचन ेगाउॉऩालरकाका याजनीलतक दरहरु, सभाज सेवी, फचकद्धजीवी, गैह्र सयकायी ऺेत्र, सॊचाय जगत, 
याष्ट्र सेवक कभाचायीहरु, मस गाउॉऩालरका फासी जनसभचदामहरु रगामत सम्ऩचणा शचबेच्छचकहरु प्रलत हाददाक आबाय 
व्मक्त गदाछच । 

धवमवाद !!! 


