
 

गल्छी गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक फषि २०७७/७८ का राङ्झग नीङ्झत तथा 
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गाउॉसबाका  सदस्मज्मूहरु, 
प्रभङ्टख अङ्झतङ्झथ ज्मू, 
अङ्झतङ्झथ ज्मू, 
कभिचायीहरु, 
ऩत्रकाय ङ्झभत्रहरु, 
सङ्टयऺाकभॉ रगामत अन्म उऩङ्ञस्थत भहानङ्टबावहरु 
आङ्झथिक, साभाङ्ञजक सास्कृङ्झतक ङ्झफकासका उदेश्म, रक्ष्म, यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत सङ्जहत स्ऩष्ट खाका ङ्झनधाियण गदै 
गल्छी गाउॉऩाङ्झरकाराई सम्वदृ्ध य सङ्टखी गाउॉऩाङ्झरका फनाउने सङ्टखद सन्दबिभा आज मस गङ्चयभाभम सबाराई सम्फोधन 
गनि ऩाउॉदा भराई अत्मन्त: खङ्टशी रागेको छ । 

 

याष्डराई ङ्झनयॊकङ्ट श साभन्ती शासन प्राणारीको अॉध्मायो मङ्टगफाट जनताका प्रङ्झतङ्झनङ्झधभापि त  याज्म सॊचारन गने  सॊघीम 
रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्रको उज्मारो मङ्टगभा ऩङ्टमािउने क्रभभा जीवन उत्सगि गनङ्टिहङ्टने सम्ऩूणि ऻात अऻात सङ्जहद प्रङ्झत 
हाङ्छदिक श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदिछङ्ट । याङ्जष्डमता, याङ्जष्डम ङ्जहत एफभ ्स्वाङ्झबभान रोकतन्त्र य जनजीङ्जवकाको आन्दोरनको 
नेततृ्व गनङ्टिहङ्टने अग्रजहरुप्रङ्झत उच्च सम्भान ब्मक्त  गदिछङ्ट , नेऩारी सभाजको रुऩान्तयणभा उॊहाहरुरे ऩङ्टमािउनङ्ट बएको 
मोगदानको स्भयण गनि चाहन्छङ्ट ।  

 

मसै सन्दबिभा सडक दङ्टघिटनाभा ऩङ्चय उऩचाथि मस सबाका सदस्म एफभ ्गल्छी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. १ का वडा 
अध्मऺ श्री ऩूणि प्रसाद खङ्झतवडाज्मूको ङ्झसघ्र स्वास्थराबको काभना सभेत गनि चाहन्छङ्ट ।साथै सम्वदृ्ध य सङ्टखी 
गाउॉऩाङ्झरका फनाउने तऩाइॉ हाम्रो अङ्झबमानभा केङ्जह ङ्छदनको उऩचायाथि ङ्झफश्राभ ऩछी अझ जोस य जाॉगय सङ्जहत प्रस्तङ्टत 
हङ्टनङ्ट हङ्टनेछ बङे्ङ ङ्झफश्वास सभेत ङ्झरगेको छङ्ट । 

 

गत फषि २०७६ असाय २४ गते गल्छी गाउॉऩाङ्झरकाको चौथो गाउॉसबाको सम्फोधन भापि त गाउॉऩाङ्झरकाको चारू 
आ.व. का कामिङ्छदशा प्रश्तङ्टत  बएको ङ्झथमो ।नीङ्झत तथा कामिक्रभको प्रबावकायी कामािन्वमन गङ्चय तथ्म य तथ्माॊकभा 
नङ्झतजा ल्माउने सॊकल्ऩ गङ्चयएको ङ्झथमो । ङ्जमनै कामिबाय ऩूया गनि गल्छी गाउॉऩाङ्झरका तदरुऩताका साथ काभ गदैछ, 
नङ्झतजा ल्माउॉदैछ य अङ्ञघ फढ्दैछ । 

 

मस अफङ्झधभा जनतासॊग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न ेमोजना तथा कामिक्रभको कामिन्वमन, मस अङ्ञघ बएका  
उऩरङ्ञब्धहरुराई सॊस्थागत गने, दङ्झरत तथा ङ्जऩछङ्झडएका वगिराई ङ्जवशेष प्राथङ्झभकताभा याखी जनसहबाङ्झगता सङ्जहतको 
मोजना कामिन्वमन कामि ङ्झतब्र ऩाङ्चयएको छ । सङ्जह ढॊगरे कामिक्रभ रागू गनि य सभान ब्मवहाय सङ्जहत सफै गल्छी 
फाङ्झसको हक सङ्टयङ्ञऺत गनि कानङ्टन, कामिङ्झफङ्झध तथा भाऩदण्ड फनाई कानङ्टन सम्फत एकरुऩ कामिन्वमनराई जोड 
ङ्छदईएको छ । 

 

ङ्झफकास सम्बव छ हाम्र ैऩाराभा बङे्ङ याङ्जष्डम सॊकल्ऩराई गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा ऩङ्झन ऩङ्टया गनि बौतीक ऩूवािधायको 
ङ्झफस्ताय य गङ्टणस्तय,  साभाङ्ञजक तथा स्वास्थ्म ऺेत्रभा ऩूवािधाय ङ्झनभािण रगामत थङ्टप्रै कामिक्रभ सम्ऩङ्ङ बएका छन ्
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।आजका ङ्छदनसम्भ गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै नागङ्चयकहरुरे आफ्नो आफ्नो वडाभा सॊचाङ्झरत स्वास्थ्म चौकी वा 
स्वास्थ्म सेवा ईकाईफाट सेवा ङ्झरन सक्ने ब्मफस्था ङ्झभराईएको छ । फढीभा १० ङ्झभनेटको सभमभा गाउॉ टोर फाट 
सडकसम्भ ऩङ्टग्ने ब्मफस्था ङ्झभराईएको छ । केङ्जह ठङ्टरा ङ्झनभािणङ्झधन खानेऩाङ्झन मोजना फाहेक सफै ऺेत्रभा सङ्टरब 
तङ्चयकारे खानेऩाङ्झनको ब्मफस्था ङ्झभराईसङ्जकएको छ साथै दराॉग य च ङ्टरीभा ङ्झफकास साझेदायी सॊस्थाहरुको सहमोगभा 
खानेऩाङ्झन ङ्झनभािण कामि  आगाभी आ.व. को सङ्टरुवातफाटै ङ्झतब्र गङ्झतभा अङ्ञघ फढाईनेछ । २०७२ सारको 
भहाबकूम्ऩफाट ऺङ्झत बएका घयहरुको ८०% ऩङ्टनङ्झनिभािणका कामि सम्ऩङ्ङ बएका छन ् ।आवश्मकता अनङ्टसायका 
ठाउॉहरुभा काठेऩोर ङ्झफस्ताय गदै गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै ऺेत्रभा ङ्जवद्यङ्टत्त सेवा ङ्झफस्ताय गङ्चयएको छ । कृङ्जष ऺेत्रराई 
ङ्झफशेष फजेट ब्मफस्थाऩन गङ्चय आधङ्टङ्झनकीकयण गनि ५०% अनङ्टदान भापि त कङ्चयव ३०० वटा ङ्झभनी ङ्जटरय (हाते 
ट्राक्टय) ङ्झफतयण कामि सम्ऩङ्ङ गङ्चय आगाभी आ.व.भा ङ्झनयन्तयताका राङ्झग ऩहर गङ्चयएको छ । सूचना प्रङ्झफङ्झधको 
प्रमोग गङ्चय ८०% प्रशासङ्झनक सेवाहरु आफ्नै वडा कामािरम फाट सयर य सङ्टरब तङ्चयकारे ङ्झरन सङ्जकने ब्मफस्था 
ङ्झभराईएको छ ।फैयेनी स्वास्थ्म चौकीभा कङ्ट रुवा सभेतका राङ्झग फस्नेखाने ब्मफस्था सङ्जहतको सङ्टत्केयी बवन ङ्झनभािण 
गङ्चय सॊचारनभा ल्माईएको छ ।ङ्झनमङ्झभत सेवा अङ्झतङ्चयक्त सफै वडाभा ऩशङ्ट स्वास्थ्म ङ्ञशङ्जवय सॊचारन गङ्चय सेवा प्रफाह 
हङ्टदै आईयहेको छ । स्वास्थ्म सेवाराई थऩ ङ्झफस्ताय गदै रैजाने प्रङ्जक्रमा स्वरूऩ फैयेनी स्वास्थ्म चौकीभा ल्माफ सङ्जहत 
ए.ङ्झफ.ङ्झफ.एस डाक्टयको ब्मफस्था गङ्चयएको छ । 

 

ङ्झफश्वबय भहाभायीको रुऩभा पैरदै गईयहेको नोवेर कोयाना बाईयसका कायण राभो सभम फन्दाफङ्ञन्द बई ङ्झफकास 
ङ्झनभािण कामि रागमत याजस्व सॊकरन  तथा सेवा प्रफाहभा ठङ्टरो असय ऩयेको य अझै ऩनि सक्ने जानकायी सफैभा 
ङ्झफङ्छदतै: छ ।मस कङ्छठन सभमभा गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र हङ्टन सक्ने सॊक्रभण योकी ङ्झफकास ङ्झनभािण रगामत उद्योग धन्दा 
सङ्टचारु गनङ्टि गयाउनङ्ट ङ्झसङ्गो गाउॉऩाङ्झरकाभा च ङ्टनौङ्झत फनेको छ । स्वदेश तथा ङ्जवदेशभा यही योजगाय गदै आएका धेयै 
गल्छी फासीहरुको योजगाय गङ्टम्ने सम्बावना ऩङ्झन त्मङ्झतकै फढ्दो छ । मस्तो ङ्जवषभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा गल्छी गाउॉऩाङ्झरका 
ऩङ्चयवाय आफ्ना जनताको सङ्टयऺाका राङ्झग हय प्रहय प्रमास गङ्चययहेको छ । जनाताको ङ्ञजउ धन सङ्टयऺा गनङ्टि हाम्रो 
प्रभङ्टख दाङ्जमत्व यहेको छ । 

 

तथाङ्जऩ: हय तफयरे ङ्जवषभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा ऩङ्झन उत्कृष्ट नङ्झतजा सङ्जहत ङ्झफकासका अनङ्टबङू्झत ङ्छदराउन सहमोग गनङ्टि हङ्टने सफै 
ऩदाङ्झधकायी, याजनीङ्झतऻ, सभाजसेवी, कभिचायी, उद्योगी, ब्मफसामी रगामत सम्ऩूणिराई पेयी ऩङ्झन धन्मफाद् ङ्छदन 
चाहन्छङ्ट । 

 

सबा सदस्मज्मूहरु, 
नेऩार सॊङ्झफधानभा ब्मफस्था गङ्चयएका स्थानीम तहका एकर य साझा अङ्झधकाय, स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ 
(सॊसोधन सङ्जहत) स्थानीम तहको फाङ्जषिक मोजना तथा फजेट तजङ्टिभा ङ्छदग्दशिन, याङ्जष्डम मोजना आमोगफाट प्राद्ऱ 
ङ्छदग्दशिन, सङ्घीम य प्रदेश सयकायको फजेट तथा कामिक्रभ य भागिदशिनराई अफरम्फन गदै अफ भ महाॉहरु सभऺ 
गल्छी गाउॉऩाङ्झरकाको आ. व. २०७७।७८ को राङ्झग वाङ्जषिक नीङ्झत तथा कामिक्रभ प्रस्तङ्टत गदिछङ्ट  । 

 

गल्छी गाउॉऩाङ्झरकारे आगाभी आ. व. २०७७।७८ को राङ्झग ङ्झनम्नानङ्टसायका नीङ्झत अवरम्वन गनेछ । 
क) आङ्झथिक (कृङ्जष, ऩशङ्ट, सहकायी, उद्योग, ऩमिटन) ङ्जवकास नीङ्झत्  
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 कृङ्जषको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व अङ्झबफङृ्जद्धको राङ्झग कृङ्जष उत्ऩादन तथा ङ्झफक्रीभा अनङ्टदान  ङ्छदने नीङ्झत 
ङ्झरईनेछ। 

 एक घय एक कृङ्जष सहकायी सदस्मको अवधायणा ङ्झरईनेछ । 

 कृङ्जष साभग्री, ङ्झफउङ्झफजन तथा उऩकयणभा अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउने नीङ्झत ङ्झरईनेछ ।मसयी गाउॉऩाङ्झरकारे 
उऩरब्ध गयाउने अनङ्टदानभा सभूह भापि त आउने कृषकराई प्राथङ्झभकता ङ्छदईनेछ । 

 व्मवसाम दताि अङ्झबमान ,  कृङ्जषभा आधङ्टङ्झनकीकयण य व्मवसामीकयण  तथा रघङ्ट, घयेरङ्ट, साना, भझौरा  उद्यभ 
प्रवद्धिन जस्ता कामिक्रभफाट गल्छीको आङ्झथिक सभङृ्जद्धको भागि प्रशस्त गङ्चयनेछ । 

 स्थानीमस्तयभा उत्ऩादन हङ्टने परपूर खेतीको प्रवद्धिन गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरकाको वडा नॊ ७ फाईसङ्जकरा भाङ्झथ दल्टायभा तयकायी , परपूर य कृङ्जष उऩजहरुको सॊकरन 
तथा ङ्झफङ्जक्र ङ्जवतयण केन्रको स्थाऩना बईसकेकोरे ऩूणि रुऩभा सॊचारनभा ल्माईनेछ । 

 ऩशङ्ट सॊकरन तथा ङ्झफङ्जक्र ङ्जवतयण केन्रको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

 कृषकहरुराइि कृङ्जष य ऩशङ्टऩारनका ऺेत्रभा व्मवसामीक फङ्ङ प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

 खोय तथा गोठ सङ्टधाय कामिराइि प्राथङ्झभकता ङ्छदइि घय घयभै जैङ्जवक भर उत्ऩादन ताङ्झरभको सॊचारन गदै 
ङ्जवषादी य यासामङ्झनक भरराइि क्रभश् न्मूनीकयण गङ्चयनेछ ।साथै जैङ्जवक ङ्जवषादीराई प्रवद्धिन गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै ऺेत्रराई सभेट्ने गङ्चय भाटो ऩाङ्चयऺण गङ्चय भाटो सङ्टहाउॉदो फाङ्झर  रगाउन 
प्रोत्साहन गङ्चयनेछ  । 

 ङ्झनश्चीत ऺेत्रहरुभा अगािङ्झनक (प्राङ्गगयीक) खेङ्झतराई प्रोत्शाहन गङ्चयनेछ । 

 सॊघ य प्रदेश सॊगको साझेदायीभा बैंसी प्रवद्धिन कामिक्रभ रागङ्ट गङ्चयनेछ । 

 ऩशङ्टऩारनका ऺेत्रभा स्थानीम नागङ्चयकराइि सहमोग गने उदेश्मरे गाउॉऩाङ्झरकाभा आवश्मक सॊख्माभा 
ग्राङ्झभण ऩशङ्टस्वास्थ्म कामिकताि तमाय गङ्चयनेछ। 

 ऩशङ्टऩारन गने कृषकराई ङ्झन्शङ्टल्क रुऩभा ऩशङ्टको राङ्झग कृङ्झत्रभ गबािधान प्रङ्जक्रमा राई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयदै 
रङ्झगने छ ।  

 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र एक ब्मङ्ञक्त एक परपूर ङ्जवरुवा योप्ने नीङ्झतराई अवरम्फन गङ्चयने छ । 

 कृङ्जष उऩजवस्तङ्टको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वङृ्जद्ध गयी ङ्झनमाित प्रवद्धिनभा जोड ङ्छदइनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र सञ्चारनभा यहेका सहकायीहरुराइि एकीकृत गयी एकीकृत कामिक्रभ सञ्चारन गनि 
गयाउन जोड ङ्छदइनेछ । 

 धाङ्झभिक भहत्व यहेका ऐङ्झतहाङ्झसक , ऩङ्टयाताङ्ञत्वक स्थानहरुको ऩङ्जहचान गयी सॊयऺण , सॊफधिन य व्मवस्थाऩन 
कामिभा जोड ङ्छदइनेछ ।  

 उत्कृष्ट उद्यभीराइि ऩ ङ्टयस्कृत गङ्चयनेछ । 

 धाङ्झभिक तथा ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्व फोकेको गङ्टदे्ऱश्वयी गङ्टपा , यणकाङ्झरका , धभिद्राय, ऩाउद्राय , यानीभारा 
रगामतका ऺेत्रको गङ्टरुमोजना ङ्झनभािण गयी नभूना ऩमिटकीम ऺेत्रको रुऩभा रुऩान्तयण गनि आवश्मक 
ऩहर गङ्चयनेछ ।साथै ऩमिटकीम भहत्व फोकेका ऺेत्रहरुभा आवश्मक ऩमिटन ऩूवािधाय ङ्झनभािण गने कामिभा 
जोड ङ्छदइनेछ । 
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 नमाॉ ऩमिटकीम ऺेत्रको ऩङ्जहचान तथा उक्त ऺेत्रको ङ्जवकासको राङ्झग साविजङ्झनक य ङ्झनजी साझेदायीको 
अवधायणाराइि अवरम्वन गङ्चयनेछ । 

 इङ्झतहासङ्जवद् वा ऩङ्टयातत्वङ्जवद्को सहामताभा आफ्नो ऺेत्रभा यहेका ऐङ्झतहाङ्झसक व्मङ्ञक्त य घटनासॊग 
जोङ्झडएका स्थर ऩङ्जहचान गयी सो स्थानभा ङ्ञशरारेख याखी ऩमिटकीम केन्रको रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

 प्रदेश तथा सॊघ सॊग सभन्वम गयी औधोगीक ग्राभ ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

 ऩशङ्ट स्वास्थ्म सङ्टधायका रागी गाउॉ गाउॉभा घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जवयहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

 कृङ्जषभा यहेको अत्माङ्झधक ङ्झनबियताराई अन्त्म गनि तथा स्वयोजगाय सजृना गनिका राङ्झग भोफईर ङ्जटबी 
हाउस वाईङ्चयग रगामतका ताङ्झरभको ब्मफस्था गङ्चयनेछ । 

ख) साभाङ्ञजक (नोवेर कोयोना सङ्कट ब्मफस्थाऩन, स्वास्थ्म, आमङ्टफेद ङ्ञशऺा, मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द, खानेऩानी तथा 
सयसपाई, भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका) ङ्जवकास नीङ्झत : 
 कोयोना सङ्क्क्रभणफाट हङ्टन सक्ने बमाफह ङ्ञस्थङ्झतराई भद्यनजय गदै नेऩार सयकाय तथा प्रदेश 

सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाभा थऩ क्वायेन्टाइन ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

 कोयोनाफाट प्रबाङ्जवत जनशङ्ञक्तराई मङ्टवा स्वयोजगाय कामिक्रभ भापि त ऩङ्चयचाङ्झरत गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरका कामािरम, ङ्झफषमगत शाखा तथा वडा कामािरमहरुफाट सेवा प्रफाह गदाि बौङ्झतक दङ्टयी 
कामभ गयी स्वास्थ्म सम्फङ्ञन्ध तोकीएको भाऩदण्डको आधायभा हेल्थ डेक्स प्रमोगभा ल्माईनेछ । साथै 
उक्त कामािरमहरुभा हातधङ्टने सावङ्टन, ऩञ्जा, सेनीटाईजय, थभोङ्झभटय गत रगामत स्वास्थ्म तथा 
सयसपाई उऩकयणहरु प्रमोगभा ल्माईनेछ । 

 नोवेर कोयोना बाईयस सङ्क्क्रभण योकथाभका ङ्झनङ्झभत्त गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र अग्र ऩॊङ्ञक्तभा यही काभ गने 
स्वास्थ्म कभॉ रगामत अन्म कभिचायीराई स्वास्थ्म सङ्टयऺा कवचको ब्मफस्था तथा आवश्मकता अनङ्टसाय 
मस फषि ऩङ्झन प्रोत्साहनका कामिक्रभ अगाडी फडाईनेछ । 

 नोवेर कोयोना बाईयस सङ्क्क्रभण योकथाभका ङ्झनङ्झभत्त ङ्झफशेष कोष ब्मफस्थाऩन गङ्चय नेऩार सयकाय य 
प्रदेश सयकाय सॊग सभन्वम गङ्चय अगाडी फढाईनेछ । 

 कोयोनाफाट ङ्झफद्यारमहरुभा प्रवाङ्जहत ङ्झनमङ्झभत ऩठनऩाठनराई वैकङ्ञल्ऩक प्रणारी (टोर ङ्ञशऺा, अनराईन 
ङ्ञशऺा, ङ्जट.बी.) भापि त ङ्ञशऺण य ङ्झसकाई (अध्माऩन) कामिराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ । 

 खानेऩानी तथा सयसपाइि सङ्टङ्जवधाको ऩूणि उऩरब्धताराइि ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखनेछ। 

 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र ङ्ञशऺा , स्वास्थ्म जस्ता दैङ्झनक जीवनसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमरा ई उच्च प्राथङ्झभकता 
ङ्छदइनेछ। 

 गैय सयकायी सॊस्था य ङ्झफकास साझेदायीराई ङ्झनमभन गयी कामिऺ ेत्रको दोहोयोऩना अन्त्म गङ्चयनेछ । 

 गाउॉभा सफैको राङ्झग ङ्ञशऺा अङ्झबमानराइि ऩ ङ्टणिता ङ्छदन ङ्जवद्याथॉ बनाि अङ्झबमान , ङ्जवद्यारमको ऩूवािधाय 
ङ्जवकास, गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा अङ्झबमान जस्ता कामिक्रभहरुभा ङ्जवद्यारमराइि सहमोग गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका सयकायी ङ्जवद्यारमभा अग्रजेी भाध्मभवाट अध्ममन /अध्माऩन गने /गयाउने 
कामिभा जोड ङ्छदइनेछ । 

 ङ्ञशऺकको अबावका कायण ऩठनऩाठनभा सङ्ट सॊचारन हङ्टन नसकेको य ङ्झफद्यारमको आफ्नै श्रोत सभेत 
नबएका ङ्झफद्यारमराई सहमोग गनि गाउॉऩाङ्झरकारे थऩ ङ्ञशऺक दयफन्दी शजृना गङ्चयनेछ । 
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 सफै ङ्झफद्यारमभा कऺा १ देङ्ञख ५ सम्भका ङ्झफद्याथॉहरुराई ङ्छदवा खाजा कामिक्रभ तथा शैङ्ञऺक एवॊ 
खेरकूद साभग्री ङ्जवतयण कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ।  

 ङ्जवद्यारमहरुभा प्रबावकायी अध्ममन अध्माऩनको राङ्झग प्रोत्साहन प्रणारी कामािन्वमन गङ्चयनेछ। 

 हार सञ्चारनभा यहेका ङ्जवद्यारमहरुभा वारभैत्री य अऩाङ्गभैत्री कऺा कोठा , शैऺीक साभग्री तथा अन्म 
ऩूवािधाय ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

 ङ्ञशऺाराइि आधङ्टङ्झनकीकयण गनि आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्ञशऺकहरुराइि ताङ्झरभ , गोष्ठी तथा प्रङ्ञशऺणको 
व्मवस्था गयी ङ्ञशऺक अङ्झबबावक य ङ्जवद्याथॉको ङ्झत्रकोणात्भक शैङ्ञऺक अङ्झबभङ्टखीकयण कामिक्रभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

 एक ङ्झफद्यारम एक नसि कामिक्रभराई थऩ सङ्टदृढ य ब्मफङ्ञस्थत गङ्चयनेछ। 

 सफै ङ्जवद्यारमहरुभा कङ्ञम्तभा एक वटा कम्प्मङ्टटय य ङ्जप्रन्टय व्मवस्था गङ्चयनेछ य क्रभश्  प्रङ्झफङ्झध भैत्री 
फनाउॊदै रङ्झगने छ ।  

 उत्कृष्ट ङ्जवद्यारमराई उङ्ञचत ऩङ्टयस्कायको व्मवस्था गङ्चयनेछ।  
 स्वास्थ्म ऺेत्रभा नागङ्चयकको ऩहङ्टॉच सहज फनाउन एम्फङ्टरेन्सको व्मवस्थाऩन , घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जवय रगामत 

सफैका राङ्झग स्वास्थ्म बङे्ङ नायाराई व्मवहायभा उतानिका राङ्झग देहामका कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

o फैयेनी स्वास्थ्म चौकीभा एक्स-ये सङ्टङ्झफद्यासङ्जहत ल्माफ सेवाको ब्मफस्था । 

o स्वास्थ्म स्मॊभसेङ्जवका प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध गयाईनेछ । 

o ल्माफ सॊचारनका राङ्झग आफश्मक मन्त्र उऩकयण खङ्चयद गङ्चयनेछ । 

o स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा क्रभश् चौङ्झफसै घण्टा प्रसङ्टती सेवा सञ्चारन य सङ्टत्केयी सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध 
गयाईनेछ । 

o स्वास्थ्म सॊस्थाभा नमाॉ कभिचायी बनािभा बन्दा बएका कभिचायीहरुराई ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

 ङ्जक्रमाङ्ञशर गै.स.स.हरु सॉग सहकामि य सभन्वम गयी साभाङ्ञजक सद्भाव कामभ गने खारका 
कामिक्रभहरुराइि ङ्जवषशे जोड ङ्छदइनेछ । 

 गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरुवाट सञ्चारन गङ्चयने सफै प्रकायका सहमोग तथा सेवाहरुराइि गाउॉऩाङ्झरकाको 
एकद्राय प्रणारी  भापि त सञ्चारन गङ्चय व्मवङ्ञस्थत फनाइनेछ ।गाउॉऩाङ्झरको कामािरमभा सॊघसॊस्था 
सभन्वम डेस्क सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

 सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेत्रवाट सञ्चारन गङ्चयने मोजना तथा आमोजनाहरुको अनङ्टगभन , भूल्माङ्कन 
ऩद्धङ्झतराइि व्मवङ्ञस्थत य फस्तङ्टऩयक गङ्चयनेछ । 

 सभङ्टह भापि त जनचेतनाभा अङ्झबफदृ्धी , आङ्झथिक य साभाङ्ञजक सॊभदृ्धी जस्ता कामिक्रभहरु सञ्चारन  गदाि 
भङ्जहराहरुराइि भङ्टख्म स्थान ङ्छदइि सभङ्टह गठन गङ्चयनेछ । 

 खानेऩानी तथा ङ्झसॊचाई व्मवस्थाको राङ्झग ङ्झरङ्ञफ्टङ्ग तथा ङ्झसॊचाईका नङ्जवनतभ ्उऩामहरु खोजी गने य 
अधङ्टया मोजनाहरुराई ऩङ्टया गने कामिहरुराई जोड ङ्छदईनेछ ।  साथै गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ऩङ्टयाना 
ऩोखयीराइि सॊयऺण गने कामिराइि जोड ङ्छदइनेछ । 

 मङ्टवाहरुको रागी आवश्मक खेर भैदान तथा खेर साभाग्री सहमोग य खेरकङ्ट द प्रवद्धिनका ङ्जवङ्जवध 
कामिक्रभहरु सञ्चारन  गङ्चयनेछ । 
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 अऩाङ्गभैत्री, जेष्ठ नागङ्चयक भैत्री सभाज ङ्झनभािण गनि ङ्झफशेष ऩहर गङ्चयनेछ । 
 फार ङ्झफफाह अन्त्मका राङ्झग सभङ्टदाम ऩङ्चयचारन कामिक्रभ सञ्चारन  गङ्चयनेछ। 
 ङ्झफशेष फगि य ऺेत्रका जेष्ठ नागङ्चयकका रागी सहमोग साभान ङ्जवतयण गङ्चयनेछ । 
 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका दङ्झरतहरुराई ५०% छङ्टटभा स्वास्थ्म ङ्झफभा कामिक्रभ सॊचारन गङ्चयनेछ ।  
 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका गङ्चयव घयऩङ्चयवायको डाटा सॊकरन  कामि सम्ऩङ्ङ गङ्चय ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्झफतयण 

गङ्चयनेछ। 
 घङ्टम्ती आमङ्टवेद सेवा सॊचारन गङ्चयनेछ । 
 एकर ऩङ्टरुषका राङ्झग ङ्झफशेष बत्ताको ब्मफस्था गङ्चयनेछ । 
 अऩाॊगता बएका ब्मङ्ञक्तहरु भध्मे ऩॊहेरो काडि प्राद्ऱ गने ब्मङ्ञक्तहरुराई ङ्झफशेष बत्ताको ब्मफस्था गङ्चयनेछ 

। 
ग) ऩङ्टवािधाय ङ्जवकास नीङ्झत 

 सफै वडाको वडाकामािरमहरु य गाउॉऩाङ्झरका कामािरम ङ्झनभािणराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदई ३ य ५ नॊ. वडा 
कामारिम ङ्झनभािण सॊम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । 

 आधायबतू स्वास्थ्म केन्र बवन ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ गङ्चय थऩ सेवा प्रदान गङ्चयनेछ । 
 फैयेनी स्वास्थ्म चौकीराई २५ शैमा अस्ऩतारभा रुऩान्तयण गने कामिराई अगाडी फढाईनेछ । 
 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतफाट सॊचारन हङ्टने मोजना तथा कामिक्रभभा श्रभदान १०% प्रङ्झतशत 

कामभ गङ्चयनेछ। 
 सीङ्झभत सॊख्माभा दीगो, वातावयणभैत्री य न्मामऩूणि ऩूवािधाय ङ्जवकासराइि उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ । 
 ग्राङ्झभण ऺेत्रको सडक य ङ्जवद्यङ्टतीकयणको भाध्मभफाट जनजीफनराई सहज फनाइनेछ ।  
 गल्छी गाउॉऩाङ्झरकाको खेस्टे देखी वेल्खङ्ट खोरा सम्भ ऩथृ्वी याजभागिको दामाॉ फामा  फाॉकी सडकभा  

सोराय फत्ती जडान गङ्चयनेछ । 
 भूर ग्राङ्झभण सडक कङ्ञम्तभा नाङ्झर फाहेक ८ ङ्झभटय को हङ्टन ऩने नीङ्झत को अवरम्वन गङ्चयनेछ । 

ग्राङ्झभण सडकको ङ्झफचफाट कङ्ञम्तभा साढे सात ङ्झभटय ङ्झबत्र बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभािण गनि नऩाइने नीङ्झत 
अवरम्फन गङ्चयनेछ ।  

 एक वडाभा एउटा ग्राभीण सडकराई प्राथङ्झभकताभा याङ्ञख ऩक्की नाङ्झर य ग्राबेर सङ्जहतको व्मवङ्ञस्थत 
सडक ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र केङ्जह स्थानभा यहेको  खानेऩानी अबाव राई भध्मनजय गदै ङ्झरङ्ञफ्टङ, नहय य 
ङ्झिङ्झरङको भाध्मभवाट सफै ठाउॉभा खानेऩानीको सङ्टङ्झफधा ऩङ्टमािईनेछ। 

 सफै घयभा ऩाईऩ भापि त खानेऩानी ऩङ्टमािईनेछ । 
 गल्छी गाउॉऩाङ्झरका वडा नॊ. ८ जैङ्झसकारभा गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम १ खेर भैदान तमाय गङ्चयनेछ । 
 कृङ्जषभा आधाङ्चयत गाउॉऩाङ्झरका बएकोरे कम्तीभा १ ङ्ञशत बण्डाय य १ ङ्जवक्रीकेन्रको  स्थाऩना 

गङ्चयनेछ। 
 ग्राङ्झभण ङ्जवद्मङ्टङ्झतकयणराई थऩ व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । 
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 ग्राङ्झभण सडकको रगत कट्टा गने  कामिराई जोड ङ्छदईनेछ । सडक ङ्झनभािण तथा भभित सङ्टधायका 
क्रभभा सडक ऺेत्राङ्झधकाय कामभ गने, सडक ङ्जवस्ताय नीङ्झत  तथा भाऩ दण्डको प्रबावकायी ढॊगरे 
कामािन्मन गङ्चयनेछ । 

 मस गाउॉऩाङ्झरकाको आवश्कता अनङ्टरुऩ  खानेऩाङ्झन य मातामात गङ्टरुमोजना तमाय गयी सो अनङ्टरुऩ भात्र 
ऩङ्टवािधाय ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

 ङ्झफद्मङ्टतका काठे ऩोरहरुराई ङ्जवस्थाऩन गने कामिभा जोड ङ्छदईनेछ य केन्रीम साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्मङ्टङ्झतकयण 
कामिक्रभ भापि त सञ्चारन हङ्टने साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफद्मङ्टङ्झतकयणका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतसॉग 
सभन्वम य सहकामि गने व्मवस्था ङ्झभराउने छ । 

 ब ू - उऩमोगराई व्मवङ्ञस्थत तङ्टल्माउन बू  - उऩमोग नीङ्झत तमाय गयी रागङ्ट गङ्चयनेछ घय तथा अन्म 
बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभािण गदाि बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधात्भक प्रङ्जवङ्झधको अवरम्फनभा ध्मान ङ्छदईनेछ । 

 शहयीऺेत्रभा प्रङ्झतऺारमको व्मवस्था य साविजङ्झनक शौचारम ङ्झनभािण गयी मसको व्मवस्थाऩन य सॊयऺण 
गने ङ्ञजम्भेवायी सभङ्टदामभा हस्तान्तयण गङ्चयनेछ । 

 स्वास्थ्मचौकीभा यहेको सङ्टत्केयी बवनको स्तयोङ्ङतीभा जोडङ्छदईने छ । 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा फङे्ङ ऩक्की घय नक्सा ऩास गयी भाऩदण्ड अनङ्टरुऩको ङ्झनभािणभा जोड ङ्छदईनेछ । 

 दराॊग खानेऩाङ्झन सॊचारनका राङ्झग जग्गा प्राङ्झद्ऱ कामि अगाडी फढाईनेछ । साथै ङ्झफकास साझेदायी 
सॊस्था ऩङ्टङ्ञणिभा प्रोजेक्टफाट आ.व. ०७७/७८ भै खानेऩानी मोजना ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ गङ्चय सॊचारनभा 
ल्माईनेछ  । 

घ) वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन नीङ्झत 
 ङ्जवऩद् ङ्झसकाइि केन्रहरुको स्थाऩना, सवरीकयण य सञ्चारनभा जोड ङ्छदइनेछ । 

 पोहोयराइि भोहयभा ऩङ्चयणत गने गयी पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन गङ्चय नेछ ।साथै ल्मान्डङ्जपल्ड साइडको 
ङ्झनभािण   कामि नमाॉ सहय आमोजना भापि त अगाडी फढइनेछ । 

 खानी उत्खनन कामिराई दीगो, वातावयणभैत्री, वैऻाङ्झनक य व्मवङ्ञस्थत वनाइनेछ । 

 प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्रे ङ्झनम्त्माएका जोङ्ञखभराई न्मूनीकयण गदै ङ्जवऩद्राई अफसयभा ऩङ्चयणत गङ्चयनेछ । 

 वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजना  फनाई कामािन्मवन गङ्चयनेछ ।   

 फन ऺेत्र सॊयऺणको राङ्झग वृऺ ायोण, सॊयऺण , सम्फधिन य व्मवस्थाऩनका राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक य 
कफङ्टङ्झरमङ्झत फन उऩबोक्ता सभूहहरुराई सङ्जक्रम फनाउने कामि सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

 ईन्धनको फन ऺेत्रभा ऩने चाऩ कभ गनि फैकङ्ञल्ऩक उजाि प्रवद्धिन कामिक्रभराई जोड ङ्छदईने छ। 

 सडक ङ्झनभािण गदाि दङ्टफै तपि  वृऺ ायोऩण साथै फहङ्टउऩमोगी घाॉस खेतीका राङ्झग प्रोत्साङ्जहत गने नीङ्झत 
ङ्झरईनेछ ।  

 वातावयणभैत्री स्थानीम शासनको स्वीकृत सूचकहरु प्राद्ऱीका राङ्झग जनचेतनाभूरक कामिक्रभहरु 
सञ्चारन  गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऺेत्र ङ्झबत्रका ङ्झफद्यारम तथा क्याम्ऩसहरु , सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुसॉगको साझेदायीभा 
वातावयण सॊयऺणका ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहरु सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
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 बकूम्ऩ ऩङ्झछको ऩङ्टनङ्झनभािणको  कामि आ.व. ०७७/७८ भा सक्ने गङ्चय ऩङ्टन :ङ्झनिभािणकामि अङ्ञघ 
फढाईनेछ। 

 जरफामू ऩङ्चयवतिनफाट ऩनि सक्ने प्रबाव न्मूनीकयण   गनि सयोकायवारा ङ्झनकाम गै. स. स. तथा ङ्जवकास 
साझेदायहरुसॉग सभन्वम य सहकामि गयी स्थाङ्झनम जरवामू ऩङ्चयवतिन अनङ्टकूर कामिमोजना तजङ्टिभा गयी 
कामािन्वमनभा ल्माईनेछ । 

 स्वास्थ्म य सपा भासङ्ट आऩङ्टतॉको रागी उऩमङ्टक्त स्थानको ऩङ्जहचान गयी ङ्झनजी वा साविजङ्झनक वा ङ्झनजी  

साविजङ्झनक वधशारा सञ्चारन कामि प्रायम्ब गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र नदी कटान , ऩङ्जहयो ,गल्छी ङ्झनमन्त्रण गनिका राङ्झग आवश्मक फजेट ङ्झफङ्झनमोजन 
गङ्चयनेछ ।साथै नसियीकेन्रको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरकाका शहयी ऺेत्रभा सजृना हङ्टने पोहोयराई व्मवस्थाऩन गनिका राङ्झग घयफाट नै कङ्ट ङ्जहने य 
नकङ्ट ङ्जहने पोहोय  छङ्टट्याउने कामिराई नागङ्चयक सचेतना भापि त व्मवङ्ञस्थत व्मस्थाऩन गङ्चयनेछ साथै 
नकङ्ट ङ्जहने पोहोयराई ऩङ्टन : प्रमोगभा ल्माउन ऩङ्टन् प्रशोधन केन्र (Re use center) को स्थाऩना 
गङ्चयनेछ। 

 प्राकृङ्झतक रुऩभा फग्दै आएका खोरानाराराई ऩङ्टविवत रुऩभा रैजाने य नङ्छद ङ्झनमन्त्रण कामिभा जोड 
ङ्छदईने छ । 

 स्थाङ्झनम स्तयभा सञ्चारन बई प्रदङ्टषण गङ्चययहेको उद्मोगहरुराई स्थानीम सेवा सङ्टङ्झफधा फङ्ञन्चत गयी फन्द 
गयाउने नीङ्झत ङ्झरईनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र सॊञ्चारन गङ्चयने फारङ्टवा ढङ्टॊगा य अन्म खाङ्झनजजन्म उद्मोगहरुराई स्थानीम फस्ती, फन 
जॊगर य साविजङ्झनक स्थरहरुराई असय नऩने गयी सञ्चारन अनङ्टभती प्रदान गङ्चयनेछ । 

ङ) सॊस्थागत ङ्जवकास तथा सेवा प्रवाह नीङ्झत 
 नागङ्चयक ऩङ्जहरो (Citizen first ) को अवधायणा ऩूणित् अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास ङ्झनभािणको राङ्झग स्रोत अङ्झबवङृ्जद्ध गनि कयको दामया फढाइनेछ । 

 सेवाग्राही सेवा केन्र स्थाऩना गयी सञ्चारन ग ङ्चयनेछ । साथै नागङ्चयक सहामता कऺ स्थाऩना 
गङ्चयनेछ। 

 सॊस्थागत ङ्जवकास तथा सेवा प्रवाहभा सङ्टधाय गङ्चयनेछ ।  

 ऐन ङ्झनमभ तथा कामिङ्जवङ्झध एवभ ्भाऩदण्ड तजङ्टिभा गयी कानङ्टनी सॊयचना तमाय गङ्चयनेछ । 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्त्ताराइि फैंङ्जकङ प्रणारी भापि त  ङ्झफतयणको व्मवस्थाका राङ्झग ठोस ङ्झनणिम ङ्झरई 
सहजकताका साथ ङ्झफतयण व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरकाका गङ्झतङ्जवधीहरु ऩायदशॉ तङ्टल्माउन तथा स्थाङ्झनम नागयीकहरुराई सहज तवयरे जानकायी 
ऩङ्टमािउन सफैखारको सञ्चाय भाध्मभसॉग सभन्वम गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा सञ्चाङ्झरत आमोजनाहरुको गङ्टणस्तय अङ्झबवङृ्जद्ध गयी ङ्झफङ्ञत्तम जोङ्ञखभराई न्मूङ्झनकयण गनि 
अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन गयी उक्त सङ्झभङ्झतराई सङ्जक्रम तङ्टल्माईने छ । 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा व्मङ्ञक्तगत घटना दतािका प्रशासङ्झनक सङ्टधायका रागी आवश्मक अनराईन 
प्रणारीको ङ्जवकास बईसकेकोभा आगाभी ङ्छदनभा ऩूणि अनराईन भापि त सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
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 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र सञ्चारनभा यहेका व्मवसामीहरुराई आफ्नो व्मवसाम प्रङ्झत उतयदामी फनाउन 
कयको दामयाभा ल्माईनेछ । 

 सञ्चाङ्झरत ङ्जवकास ङ्झनभािण रगामत सफै कामिक्रभहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन प्रगती सङ्झभऺा , सभन्वम 
फैठक, साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई, साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण आदी कामिक्रभहरुराई फढावा ङ्छदइने छ । 

 गाउॉऩाङ्झरकाका वडा कामािरमको सॊस्थागत सङ्टदृङ्जढकयणका कामिहरु थारनी गङ्चयनेछ । 

 गल्छी गाउॉकामिऩाङ्झरकाको कामािरमभा नागङ्चयकराई सयर य सहज रुऩभा प्रवाह गनिका राङ्झग 
सोधऩङ्टछ कऺको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेको सॊघ सॊस्थारे सॊस्थागत ङ्जवकासका रागी ङ्झनमभावारी तमाय गयी 
गाउॉऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत ङ्झरई सञ्चारन गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । 

 कभिचायीको व्मवस्थाऩनका रागी गल्छी गाउॉऩाङ्झरकाको कभिचायी ङ्झनमभावरी तमाय गयी 
कामािन्वमनभा ल्माइनेछ । 

च) ङ्जवङ्ञत्तम व्मवस्थाऩन तथा सङ्टशासन नीङ्झत 
 याजस्व सङ्टधाय मोजना, डीजीटर प्रोपाईर तथा आवङ्झधक ङ्झफकास मोजना ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

 मोजना सॊचारनका राङ्झग उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत गठन , ऩङ्चयचारन, अनङ्टगभन तथा पयपायक गने सम्फन्धी 
कामिङ्जवङ्झध,२०७६ राई ऩूणि कामािन्वमन गङ्चय गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झफङ्ञत्तम जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका रागी 
प्रत्मेक मोजनाको स्थरगत अनङ्टगभन ऩश्चात भात्र यकभ ब ङ्टक्तानीको व्मवस्था ङ्झभराईएको छ । सो 
राई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ । 

 नागङ्चयक तहका सॊघ सॊस्था सम्भनै ऩायदङ्ञशिता, उत्तयदाङ्जमत्व य खङ्टराऩन स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ  । 

 कृङ्जष सहकायी भापि त उत्ऩादन य ङ्झफक्रीभा अनङ्टदान कामिक्रभका राङ्झग डाटा सङ्करन तथा एङ्जककृत 
ङ्चयऩोटि सफ्टवेमय ङ्झनभािण गङ्चय सॊचारन गङ्चयनेछ । 

 ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिराई सभावेशी, ऩायदशॉ, उत्तयदामी तथा जनसहबाङ्झगता भूरक फनाइनेछ । 

 हार सम्भ पछ्यौट नबएको, म्माद नाघेको ऩेश्की पछ्यौ ट कामिभा प्रबावकायी ऩहर गयी ऩेश्की 
सङ्टन्म गङ्चयनेछ साथै गाउॉऩाङ्झरकाभा राभो सभमदेङ्ञख फङ्टझाउनङ्ट ऩने फक्यौता यकभ नफङ्टझाई अटेय गने 
व्मक्ती पभि सॊघ सॊस्थाराई अङ्ञन्तभ ऩटकका राङ्झग साफिजङ्झनक सूचनाका भाध्मभफाट तत्कार 
फङ्टझाउन आग्रह गङ्चयनेछ मसयी अझै अटेय गयेभा अटेय गने व्मक्ती पभि सॊघ सॊस्थाको नाभावरी 
कामािरमको भूरद्धायभा पेरेक्स व्मानय फनाई प्रचाय प्रसाय गङ्चयनेछ ।साथै अन्म सेवा सङ्टङ्जवधाफाट 
फङ्ञञ्चत गयाइनेछ । 

 हयेक भहत्वऩङ्टणि सन्देश य सूचनाहरु कामािरमको वेवसाईट , पेसफङ्टक ऩेज य स्थानीम एप .एभ. येङ्झडमो 
भापि त सफै गङ्झतङ्जवङ्झधहरु नागङ्चयकहरुको जानकायीभा ल्माउने प्रमास गङ्चयनेछ ।  

 गाउॉऩाङ्झरकाका सफै कभिचायीहरुराई प्रङ्झफङ्झध भैत्री  फनाउन सूचना तथा प्रङ्झफङ्झध शाखा भापि त 
आफश्मक ताङ्झरभ तथा अनङ्टसीऺणको ब्मफस्था गङ्चयनेछ  । 

 सडक सङ्टयऺाका राङ्झग हारसम्भ प्रमोगभा ल्माईएका सङ्टचना प्रङ्झफङ्झध औजायहरुको तत्कार भभित गङ्चय 
थऩ ब्मफङ्ञस्थत फनाईनेछ ।   
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 रेखा व्मवस्थाऩनका राङ्झग रेखा सफ्टवेमय, मोजना ब्मफस्थाऩनका राङ्झग मोजना ब्मफस्थाऩन 
सफ्टवेमय प्रणारी प्रमोगभा ल्माई सकीएकोभा अफश्मकता अनङ्टसाय सूचना प्रङ्झफङ्झधको प्रफाबकायी प्रमोग 
गङ्चय थऩ सफ्टवेमय प्रणारीको ङ्झफकास गदै रङ्झगनेछ । साथै ङ्झफङ्ञत्तम अनङ्टशासनराई प्रबावकायी रुऩाभा 
कामभ गङ्चयनेछ। 

 प्रशासङ्झनक सङ्टधाय अन्तगित सफै वडा य स्वास्थ्म सॊस्थाभा ई- हाङ्ञजयीको  ब्मफस्था गङ्चय ऩूणि रुऩभा 
सॊचारनभा ल्माईनेछ । 

सबाका सदस्मज्मूहरु, 
भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत नीङ्झतहरुको कामािन्वमनफाट आगाभी आङ्झथिक फषिभा देहाम फभोङ्ञजभको उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर हङ्टने अऩेऺा 
गङ्चयएको छ । 

 कोयोना योकथाभ य ङ्जवऩद् ब्मफस्थाऩनराई ङ्झफशेष कोष फनाईने । 

 फैयेनी स्वास्थ्म चौकी राई २५ शौमाको अस्ऩतारभा रुऩान्तयण गनि ऩूवािधाय ङ्झनभािण कामि अगाडी फढाउने। 

 सफै वडा कामिरम य स्वास्थ्म सेवा ईकाई सम्भ ऩङ्टग्ने सडकहरु भभित, नारा कल्बटि गङ्चय सविमाभ सडकको 
ङ्झनभािण गने । 

 सफै नागङ्चयकहरुराइि खानेऩानीको सङ्टङ्जवधा ऩङ्टमािउने । 

 काठेऩोर हटाई सङ्टयङ्ञऺत पराभे ऩोरको ब्मफस्था गङ्चय उज्मारो मङ्टक्त गल्छी फनाउने । 

 सफै साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफद्यारमभा कऺा १ देङ्ञख ५ सम्भ ङ्छदवा खाजा सॊचारन गने। 

 कृङ्जष ऐन ङ्झनभािण गङ्चय कृङ्जष सहाकायी भापि त कृङ्जष औजाय, कृङ्जष साभग्री आऩूङ्झति तथा ङ्झफङ्जक्रको ब्मफस्था 
ङ्झभराउने । 

 एक घय एक कृङ्जष सहकायी सदस्मको अफधायणाराई ऩूणि रुऩभा कामािन्मवनभा ल्माई कृषकको ङ्ञजफनस्तयभा 
आभङ्टर ऩङ्चयफतिन ल्माउने । 

गाउ सबाका सदस्मज्मङ्टहरु, 
नोवेर कोयाना ( कोङ्झबड – १९) कायण उत्ऩङ्ङ असहज तथा भहाभायीको अवस्थाभा ऩङ्झन  गाउफासीको चाहना य 
आवश्मकताको सम्फोधनराई उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छदई ङ्झनभािण गङ्चयएको ऺेत्रगत नीङ्झत तथा आधाय अनङ्टरुऩभा फजेट 
ङ्झनभािण य प्रबावकायी कामािन्वमन भापि त ङ्जवकासका रऺ हाङ्झसर हङ्टनेभा ऩूणि ङ्जवश्वस्त हङ्टॉदै नीङ्झत तथा कामिक्रभ 
तजङ्टिभाभा सहमोग प्रदान गनङ्टि हङ्टने गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ ज्मू, वडा अध्मऺ ज्मूहरु, कामिऩाङ्झरकाका सदस्म ज्मङ्टहरु, वडा 
सदस्म ज्मूहरु , प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत ज्मू , गाउऩाङ्झरकाका शाखा प्रभङ्टखहरु सङ्जहत सम्ऩूणि कभिचायीहरु , वडा 
सङ्ञचव रगामत वडा कामािरमका कभिचायीहरु , अन्म सयकायी कामािरमका कभिचायीहरु , ङ्ञशऺक, ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ सस्था , 
उद्योगी,  व्मवसामी, तथा सभस्त गाउॉवासीहरुभा हाङ्छदिक आबाय तथा धन्मवाद व्मक्त गदै नीङ्झत तथा कामिक्रभहरुको 
प्रफाबकायी कामािन्वमभा सफै सयोकायवाराको सहमोगको अऩेऺा गदिछङ्ट।  

 

धन्मवाद । 


