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वाङ्जषिक नीङ्झत तथा कामिक्रभ 
आगाभी आङ्झथिक वषि २०७८/७९ को वाङ्जषिक नीङ्झत तथा कामिक्रभ प्रस्तङ्टत हङ्टने घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको आठौं गाउॉ सबाको मस 
फैठकराई अध्मऺता गङ्चययहनङ्ट बएका सबा अध्मऺज्मू, गाउॉसबाका सम्ऩूणि सदस्मज्मूहु, प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत रगामत 
कभिचायी ङ्झभत्रहु । 

 कोङ्झबड १९ का नमाॉ बेङ्चयमन्टरे ग्रङ्झसत, त्रङ्झसत फनाएको स्वास््म अवस्था, अस्तव्मस्त फनेको व्मवसाम य अल्भङ्झरएको 
ङ्ञशऺा, ङ्झनयन्तय वषािका कायण फस्ती जोङ्ञखभको त्रास तथा अन्म साभाङ्ञजक सेवाहुभा च ङ्टनौङ्झतहु साभना गनि जङ्टङ्जटयहेको 
असाभान्म ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा मस गाउॉऩाङ्झरकाको आठौं गाउॉ सबाभा गाउॉऩाङ्झरकाको आगाभी आङ्झथिक वषि २०७८/७९ को 
वाङ्जषिक नीङ्झत तथा कामिक्रभ प्रस्तङ्टत गनि गईयहेको छङ्ट। प्रथभत: मस गाउॉ सबाभा उऩङ्ञस्थत सफै गाउॉ सबाका 
सदस्मज्मूहुराई हाङ्छदिक स्वागत गनि चाहन्छङ्ट। 

 नेऩार रगामत ङ्जवश्वका अन्म भङ्टरङ्टकहुभा कोयोनाको कायणफाट ज्मान गङ्टभाएका सविसाधयण जनता, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
कभिचायीहु सफै भानव सभङ्टदामप्रङ्झत हाङ्छदिक श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदिछङ्ट  य सफै सॊक्रङ्झभत ङ्जवयाभीहुको शीघ्र स्वास््म राबको 
काभना सभेत गदिछङ्ट।देशका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा हारै आएको वाढी तथा ऩङ्जहयोभा ऩयी ज्मान गङ्टभाउने ती ङ्झनदोष आत्भाहु 
प्रङ्झत ऩङ्झन हाङ्छदिक श्रद्वाञ्जरी अऩिण गदिछङ्ट। 

 सॊघीम रोकताङ्ञन्त्रक शासन व्मवस्था फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत मस घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको आठौं गाउॉ सबाभा आङ्झथिक वषि 
२०७८/७९ का राङ्झग वाङ्जषिक नीङ्झत तथा कामिक्रभ प्रस्तङ्टत गनि ऩाउॉदा आपूराई गौयवाङ्ञन्वत भहसङ्टस गयेको छङ्ट। 
गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास ङ्झनभािणको कामिभा सवै सदस्मज्मूहुको अभूल्म सल्राह तथा सङ्टझावहु अऩेङ्ञऺत यहेको फेहोया 
सभेत अनङ्टयोध गनि चाहन्छङ्ट । 

 सॊघीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्र स्थाऩनाका राङ्झग नेऩारी जनतारे गयेको राभो य गौयवऩूणि ऐङ्झतहाङ्झसक जनआन्दोरन, 
जनमङ्टद्व, भधेश आन्दोरन, शसस्त्र सॊघषि एवॊ साभाङ्ञजक ऩङ्चयवतिनका ङ्झनङ्ञम्त ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमकारभा बएका फङ्झरदानीऩूणि 
सॊघषिभा ज्मान गङ्टभाउनङ्ट बएका ऻात अऻात सङ्जहदहुप्रङ्झत बावऩूणि श्रद्धान्जरी अऩिण गदिछङ्ट  । साथै वेऩत्ता एवॊ ऩीङ्झडत 
नागङ्चयकहुभा गङ्जहयो सहानङ्टबङू्झत व्मक्त गदिछङ्ट। 

 ङ्जवश्वबय भहाभायीको ुऩभा पैङ्झरइयहेको कोयोना बाइयसको सॊक्रभण हङ्टन नङ्छदन य मसफाट प्रबाङ्जवत जनताहुको उऩचाय, 
उद्धायभा खङ्जटएका सङ्टयऺाकभॉ, स्वास््मकभॉ य याष्ट्रसेवक तथा स्वमॊसेवकहुभा उच्च सम्भान व्मक्त गनि चाहन्छङ्ट  । 

 मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कोयोना सॊक्रभणराई ङ्झनमन्त्रण, योकथाभ य न्मूनीकयण गनि एङ्ञन्टजेन ङ्जकट, अङ्ञससजन कन्सन्ेटय, ङ्जऩ. 
ङ्जऩ. सेट, ऩल्स अङ्ञससङ्झभटय, याहत स्वुऩ खाद्याङ्ङ तथा स्वास््म साभाग्रीहु उऩरब्ध गयाउनङ्ट हङ्टने देशङ्झफदेशभा यहेका 
घयऩझोङफासी, ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्था तथा याजनीङ्झतकभॉहुप्रङ्झत हाङ्छदिक आबाय प्रकट गदिछङ्ट  । 

 घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाफासी जनतारे गाउॉऩाङ्झरकाराई सभदृ्ध तथा ङ्जवकङ्झसत फनाउने अङ्झबबाया हाभीराई सङ्टम्ऩेको हङ्टनारे 
ङ्ञजम्भेवायीप्रङ्झत स्थानीम सयकाय ऩूणि प्रङ्झतवद्ध यहेको फेहोया मस गङ्चयभाभम सबाभा दोहोर् माउन चाहन्छङ्ट । 

 मस गाउॉऩाङ्झरकाका सफै घयऩझोङ गाउॉफासीको चाहना य आकाॊऺा फभोङ्ञजभ ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिक्रभहु अङ्ञघ फढाउन 
दृढ सॊकङ्ञल्ऩत यहेको छ य सोही फभोङ्ञजभ कामिक्रभ तथा मोजनाहु कामािन्वमन गदै आइयहेको ऩङ्झन छ । मो भहान 
कामिभा सफै स्थानीम जनता तथा  गाउॉसबाका सफै सदस्महुको साथ य सहमोगको अऩेऺा गयेको छङ्ट । 

 सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था अनङु्ट ऩ स्थानीम सयकायको गठन बै सॊचारनभा आएको ४ वषि ऩूया बएको छ।मो शासकीम 
प्रणारीको सवरीकयणको भाध्मभफाट सॊङ्जवधानको ऩूणि कामािन्वमनभा हाम्रो गाउॉऩाङ्झरका ऩूणि प्रङ्झतफद्ध यहेको छ । 

 नेऩारको सॊङ्जवधानरे अॊगीकाय गयेको तीन तहको सॊघीम सॊयचनाराई कामिभूरक फनाउने अङ्झबबाया स्थानीम सयकायको 
साभू सभेत यहेको छ। सफै याजनीङ्झतक दर, ङ्झनजी ऺेत्र, याष्ट्रसेवक कभिचायी, सङ्टयऺा ङ्झनकाम, नागङ्चयक सभाज, 
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ऩत्राकायजगत रगामत सफैराई आ-आफ्नो ऺेत्रफाट नेऩारको सङ्जवधान तथा अन्म सम्फङ्ञन्धत ऐन कानूनहुको प्रबावकायी 
कामािन्वमनभा सहमोग गनि अङ्जऩर गदिछङ्ट। 

अध्मऺ भहोदम, 

 ङ्जहभारऩायीको ङ्ञजल्रा भङ्टस्ताङको भध्मबागभा अवङ्ञस्थत मस गाउॉऩाङ्झरकाको तीव्र ङ्जवकासको प्रच ङ्टय सम्बावना यहेको छ। 
मस गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र उङ्ङती य प्रगङ्झतको राङ्झग आगाभी आङ्झथिक वषि 2078/79 का राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभका 
नीङ्झत तथा कामिक्रभहुको प्रस्ताव गयेको छङ्ट ।गत वषिका प्रस्ताङ्जवत सान्दङ्झबिक देङ्ञखएका नीङ्झत तथा कामिक्रभहुराई 
मस वषि ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता प्रदान गयेको छङ्ट। 

मस नीङ्झत तथा कामिक्रभ तजङ्टिभाका आधायहु देहाम अनङ्टसाय प्रस्ताव गयेको छङ्ट । 

नीङ्झत तथा कामिक्रभ तजङ्टिभाका आधायहु 

 नेऩारको सॊङ्जवधान 

 प्रचङ्झरत कानूनी व्मवस्था 
 याङ्जष्ट्रम, प्रदेश य स्थानीम नीङ्झत, मोजना य रक्ष्म  

 अनङ्टबव तथा ङ्झसकाई आङ्छद 

चारङ्ट आ.व.को हारसम्भका प्रभङ्टख उऩरङ्ञब्धहुको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण:  

 बौङ्झतक उऩरब्धी 
- चारङ्ट आ.व. २०७७/७८ भा 3 राख बन्दा कभ रागत बएका मोजनाहु 24 वटा, 5 राख बन्दा भाथी 

रागत इङ्जिभेट बएका मोजना सॊख्मा 57 वटा, 1600 ङ्झभटय ग्माङ्जवमन तटफन्धन फनाईएको, 
- 210 ङ्झभटय RCC Shear wall को काभ बएको, 
- जोभसोभ देङ्ञख जोभसोभ भ्मङ्ट टावय सम्भ येङ्झरङ्ग सङ्जहत ङ्झसडीभा 3700 ङ्झभटय ङ्झनभािण हङ्टॉदै गयेको, 

 आङ्झथिक साभाङ्ञजक उऩरब्धी 
- वडाफाट भाग बएय आएका ङ्झफउ, भर, औषधी खङ्चयद तथा ङ्जवतयण शतप्रङ्झतशत, 
- कृषकहुराई घयेरङ्ट तथा साना उद्योग कामािरम, भङ्टस्ताङसॉगको सहकामिभा कृङ्जष  औजाय (ट्यासटय) भभित 

सम्बाय ताङ्झरभ सञ्चारन, वडास्तयीम ङ्जहउदे परपूर फगैचा व्मवस्थाऩन ताङ्झरभ,  

- रङ्टरङ्टगाईराई ऩारक कृषकहुराई प्रङ्झतस्ऩधाि गयी उत्कृि कृषकराई ऩङ्टयस्कृत गने कामि बईयहेको, औषधी 
खङ्चयद तथा ङ्जवतयण बईयहेको, 

- दङ्टईफटा आधायबतू ङ्जवद्यारमभा ICT ल्माफ  अनङ्टदान प्रदान गयीएको य कम््ऩूटय ल्माफ स्थाऩना बएको, 
- गाउॉ ऩाङ्झरकाको कामिक्रभ अन्तगित ४ वटा आधायबतू  ङ्जवद्यारमभा कऺा(१-३) भा छाॉऩाभम कऺाकोठा ङ्झनभािण 

बएका छन। 

- गाउॉऩाङ्झरकाको एक भात्र सॊस्थागत ङ्जवद्यारमराई प्रङ्जवङ्झधक ङ्जवषम ऩढाउने गयी कऺा ११ थऩको अनङ्टभङ्झत 
ङ्छदईएको छ। 

- भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊभ सेङ्जवकाको राङ्झग आॉखा, नाक, कान, घाङ्जट तथा भङ्टख सम्फन्धी स्वास््म ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ 
बएको छ।  



 

3 
 

- गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास तपि  ६५ जना नमाॉ रघङ्ट उद्यभीहु ङ्झसजिना गयी हारसम्भ ४१ 
जनाराई सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ प्रदान गङ्चय प्रङ्जवङ्झध हस्तान्तयणभा फाख्राऩारनको राङ्झग फाख्रा ङ्जवतयण, 
कङ्ट खङ्टयाऩारनको राङ्झग कङ्ट खङ्टया ङ्जवतयण गने य ङ्ञझङ्झरङ्गा उत्ऩादन गने भेङ्ञशनयीको खङ्चयद बई सकेको ।  

 

 वातावयणीम उऩरब्धी 
- हार सम्भ हयेक फस्तीहुभा पोहोयभैरा सॊकरन बवन ङ्झनभािण गङ्चयएको, 
- घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७७  ङ्झनभािण बएको, 
- प्राकृङ्झतक प्रकोऩभा, आगरागीभा ऩयी धनजन ऺङ्झत बएकाराई याहत उऩरब्ध गयाईएको । 

 सॊस्थागत उऩरब्धी 
- हयेक वडाफाट घटना दताि, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता दताि अनराईनफाट गङ्चयएको, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 

फैंकफाट ङ्जवतयण गङ्चयएको, 
- घटना दताि ङ्जकताफहुराई ङ्झडङ्ञजटाइजेसन गने काभ सम्ऩङ्ङ बएको, 
- मोजना सफ्टवेमयको खङ्चयद गङ्चयएको,  

- याजस्व सफ्टवेमय प्रबावकायी ुऩभा सञ्चारन बईयहेको 

अफ भ ऺते्रगत ुऩभा नीङ्झत तथा कामिक्रभ प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट । 

आङ्झथिक ङ्जवकास  

1. मस गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक उऩाजिन गने भङ्टख्म कृङ्जष ऺेत्र हो। महाॉको स्माउ, आरङ्ट तथा अन्म तयकायीहु स्वदेश तथा 
ङ्जवदेशभा सभेत प्रख्मात छन।् कृङ्जष ऺेत्रको आधङ्टङ्झनकीकयण गदै आगाभी वषि कृङ्जष ऺेत्रको व्मवसामीकामि गनि 
कामिक्रभहु तम गङ्चयनेछ। खेङ्झतमोग्म जङ्झभनभा साझेदायीभा तायफाय रगाउने देङ्ञख ऩशङ्टऩारन व्मवसामको प्रफद्धिनका 
राङ्झग कामिक्रभहु तम गङ्चयनेछ। 

2. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका फाॉझो जङ्झभनको सदङ्टऩमोग गयी खेती रगाउनका राङ्झग कृषकहुराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ। 
कृङ्जषमोग्म जङ्झभनहुराई फाॉझो नयहने गयी आगाभी आङ्झथिक वषिफाट ङ्जवशेष कामिक्रभहु रागू गने नीङ्झत गाउॉऩाङ्झरकारे 
ङ्झरनेछ। गाउॉऩाङ्झरकाकै अग्रसयताभा बङू्झभ मोजना ङ्झनभािण गयी कृङ्जष उत्ऩादनराई वङृ्जद्ध गङ्चयनेछ। 

3. कृङ्जष ऺेत्रका काभकायवाहीराई व्मवङ्ञस्थत गदै कृषकहुराई सहजीकयण गनिराई आगाभी आ.व.भा एक जना कृङ्जष 
अङ्झधकृत दयफन्दी ङ्झसजिना गयी कयायभा ऩदऩूङ्झति गङ्चयनेछ।  

4. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा उत्ऩादन हङ्टने परपूर तथा कृङ्जष उऩजहुको सहज बण्डायण गयी त ङ्टरनात्भक ुऩभा फजाय भूल्म 
फढी हङ्टने सभमभा ङ्झफक्री ङ्जवतयण गनिको राङ्झग एक ङ्ञचस्मान केन्र स्थाऩना गने नीङ्झत गाउॉऩाङ्झरकाको यङ्जह आएको छ । 
सॊघीम तथा प्रदेश सयकाय सभेतको सहमोगभा ङ्ञचस्मान केन्र स्थाऩनाको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे ऩङ्चयणाभभूखी ऩहर गनेछ 
। 

5. जौ, ऊवा, पाऩय तथा ङ्झतते पाऩयजस्ता यैथाने फारीहु मस ऺेत्रका ऩङ्जहचान हङ्टन।् मस्ता यैथाने फारीहु आजबोङ्झर 
सॊकटाऩङ्ङ अवस्थाभा ऩङ्टग्न रागेका छन।् आगाभी आङ्झथिक वषिभा त्मस्ता फारीहुको ऩङ्टनयागभन गयाउन कृषकहुराई 
प्रोत्साहन गयी कामिक्रभहु अङ्ञघ फढाइनेछ । वाङ्जषिक कृङ्जष समारेन्डय ङ्झनभािण गयी कृषकहुराई कृङ्जष उत्ऩादन 
चक्रभा सहजता प्रदान गने नीङ्झत ङ्झरईएको छ। 

 

6. मस गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रच ङ्टय सम्बावना यहेको ओखय खेती गनि कृषकहुराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ। 
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7. मस गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र फारीनारीभा ङ्जवषादी य यसामङ्झनक भरको प्रमोगराई क्रभश: न्मूनीकयण गदै रङ्झगनेछ। प्राङ्गाङ्चयक 
भर तथा ऩयम्ऩयागत घयामसी ङ्जकटनाशक ओषधीको प्रमोग गयी अङ्ङवारीहुको उत्ऩादन गनि जोड ङ्छदइनेछ। 

8. ऩयम्ऩयागत कृङ्जष प्रणारीराई प्रङ्झतस्थाऩन गयी उत्ऩादकत्वराई अङ्झबवङृ्जद्ध गयी कृषकहुको जीवनस्तय सङ्टधानिका राङ्झग 
ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहु रागू गङ्चयनेछ। कृङ्जष साभग्री खयीद तथा वीउ वीजन ङ्जवतयणभा ङ्छदइॉदै आएको अनङ्टदानराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ। 

9. मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्जहचानको ुऩभा रङ्टरङ्ट गाईको सॊयऺणका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आवश्मक ऩहर गनेछ। रङ्टरङ्ट गाई 
ऩारक ङ्जकसानहुराई प्रङ्झतस्ऩधाि गयाई उत्कृि हङ्टनेराई प्रोत्साहन स्वुऩ ऩङ्टयस्कृत गने कामिक्रभ सञ्चारन गने नीङ्झतराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ। मस फाहेक थऩ कामिक्रभ सभेत सभावेश गङ्चयनेछ। 

10. मस गाउॉऩाङ्झरकाभा गण्डकी प्रदेश सयकायको प्राङ्जवङ्झधक सहमोग य नेऩार सयकायको एक स्थानीम तह एक उद्योग 
ग्राभ कामिक्रभ अन्तगित उद्योग ग्राभ स्थाऩना गने सम्फन्धी प्रायङ्ञम्बक कामि शङु्ट  बइसकेको छ।आगाभी आङ्झथिक वषिभा 
सो उद्योग ग्राभको सम्बाव्मता अध्ममन ऩूया गयी बौङ्झतक सॊयचनाहु ङ्झनभािण कामि प्रायम्ब गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

11. चारङ्ट आ.व. देङ्ञख उद्योग शाखा सॊचारन बई गङ्चयवी ङ्झनवायणको राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामिक्रभ अन्तगित ङ्जवङ्झबङ्ङ 
सीऩ भूरक ताङ्झरभहु सॊचारन हङ्टदै आएको छ य ताङ्झरभ प्राप्त उद्यभीहुराई प्रङ्जवङ्झध हस्तान्तयण कामिक्रभराई 
प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखएको छ। साथै आगाभी वषिभा ऩङ्झन मो कामिक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।  

12. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका सफैखारे व्मवसामीहुराई प्रोत्साहन गने तथा साभानहुको वैऻाङ्झनक भूल्म प्रणारी कामभ 
गनि सफै ऩसरहुभा अङ्झनवामि भूल्मसूची याख्न रगाईनेछ । 

13. नेऩार सयकायफाट सङ्टकङ्ट म्फासी तथा अव्मवङ्ञस्थत फसोफास सम्फन्धी सभस्माहुराई सभाधान गनि एक छङ्ट टै्ट आमोग गठन 
गयी कामिप्रायम्ब सभेत बईसकेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरका अन्तगित यहेका बङू्झभहीन सङ्टकङ्ट म्वासी तथा अव्मवङ्ञस्थत 
फसोफास सम्फन्धी ङ्जवद्यभान सभस्मा सभाधानको राङ्झग ५ वटै वडाफाट सङ्टकङ्ट म्वासी तथा अव्मवङ्ञस्थत फसोफासको 
अङ्झबरेख तमाय बई आएको हङ्टॉदा गाउॉऩाङ्झरकास्तयीम सहजीकयण सङ्झभङ्झत गठन बई कामि प्रायम्ब गङ्चयनेछ। 

14. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका अङ्झत गङ्चयफ रघङ्ट उद्यभीहुराई प्रोत्साङ्जहत गयी त्मस्ता उद्यभीहुफाट कङ्ट नै वस्तङ्टको उत्ऩादन, 
प्रशोधन, वजायीकयण रगामतका सेवा प्रदान गने उद्देश्मरे साझा सङ्टङ्जवधा केन्र (उद्यभ घय) को स्थाऩना गयी 
प्रबावकायीुऩरे ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ। 

15. थकारी सॉस्कृङ्झतको सॊयऺण य सम्फद्धिन गनिका राङ्झग सॊघीम सयकाय य गाउॉऩाङ्झरकाको सॊमङ्टक्त रगानीभा थकारी 
सङ्ग्ग्रहारमको स्थाऩना गङ्चयनेछ। 

  अध्मऺ भहोदम 

16. घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकासको भूख्म आधाय भध्मेको एक ऩूविधाय ऩमिटन व्मवसाम नै हो। ङ्जवद्यभान कोङ्झबड १९ 
को सॊक्रभणको जोङ्ञखभरे ऩमिटन व्मवसाम धयासाही फनेको छ।कोङ्झबड १९ को जोङ्ञखभ न्मून बई जनजीवन साभान्म 
फनेऩङ्झछ गाउॉऩाङ्झरकाको ऩमिटन व्मवसामराई उकास्नको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आवश्मक मोजनाहु ल्माउनेछ।  

17. मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र यहेका भहत्त्वऩूणि प्राचीन धयोहयहु तथा धाङ्झभिक य साॉस्कृङ्झतक भहत्वका ऺेत्रहुको ऩङ्जहचान 
गयी प्रदेश सयकायको ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्त्वको प्रोपाइरभा सूङ्ञचकृत गने कामिराई ङ्झनयन्तयता प्रदान गङ्चयनेछ। जसरे गदाि 
मस गाउॉऩाङ्झरकाका ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्वका धयोहयहुको प्रचाय प्रसाय हङ्टनेछ । 

18. आगाभी आङ्झथिक वषिभा जोभसोभभा ऩमिटन सूचना केन्र स्थाऩनाको राङ्झग कामिहु अङ्ञघ फढाइनेछ। मस कामिभा 
नेऩार ऩमिटन फोडि तथा अन्म सॊघ सॊस्थाको सहमोग ङ्झरइनेछ। 
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19. होभस्टेका भाध्मभफाट स्थानीम ऩङ्चयकाय तथा यहनसहन य सॊस्कृङ्झतको सॊयऺण सम्फद्धिन गनि व्मवसामीहुराई प्रोत्साङ्जहत 
गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। स्थानीम थकारी ऩङ्चयकायहुको प्रचाय प्रसाय गङ्चयनेछ । होभस्टेहुभा स्थानीम साॉस्कृङ्झतक 
कामिक्रभफाट ऩाहङ्टनाहुको स्वागत गने व्मवस्था ङ्झभराउन सञ्चारकहुराई प्रङ्ञशङ्ञऺत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। 

20. ङ्झभनी भङ्टस्ताङ ऩङ्चयमोजना मस गाउॉऩाङ्झरका य देशकै राङ्झग नौरो य भहत्वऩूणि ऩङ्चयमोजना हो। गाउॉऩाङ्झरकाको गौयवको 
आमोजनाभा यहेको मस ऩङ्चयमोजना DPR फभोङ्ञजभ ङ्झनभािण गनि आगाभी आङ्झथिक वषिभा ऩङ्झन प्रदेश सयकाय य सॊघीम 
सयकायफाट फजेट व्मवस्थाऩनका राङ्झग एकीकृत ऩहर गङ्चयनेछ।  

21. ढङ्टम्फा तार, ऺभा तार, भापाि गाउॉ, माकखकि , छैयो गाउॉ, ङ्ञचभाङ गाउॉ, ङ्छठनी गाउॉ तथा स्माङ गाउॉहुको प्राकृङ्झतक 
सौन्दमिताको प्रचाय प्रसाय गने कामिरे आगाभी आङ्झथिक वषिभा ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ऩाउनेछन।् सभग्र घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकाको त्माङ्क सङ्जहतको ङ्झडङ्ञजटर प्रोपाइरराई नमाॉ  स्वुऩ  ङ्छदई साविजङ्झनक गङ्चयनेछ । 

22. मस गाउॉऩाङ्झरका अन्तगित यहेको जोभसोभ भ्मूटावयसम्भ जाने ङ्झसॊढी ङ्झनभािणको कामि अङ्ञन्तभ चयणभा यहेको छ। मो 
ऩङ्चयमोजनाराई मसै आङ्झथिक वषिको अन्त्मसम्भभा ऩूया गने गयी काभ बैयहेको छ। मस्ता ऩमिटकीम स्थरहुको 
ङ्झनभािणरे ऩमिटकको जोभसोभ फसाईराई रम्व्माउन सहमोग ऩङ्टग्नेछ य अन्ततोगत्वा गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक ङ्जवकासभा 
सभेत सहमोग ऩङ्टग्नेछ। 

23. मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा यहेका सहकायीहुको दताि तथा नवीकयणका कामिहु व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ। सफै सहकायी 
सॊस्थाहुको ङ्जववयणराई अनराईन प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत फनाउने प्रमास गङ्चयनेछ। सहकायी सदस्महु तथा 
व्मवस्थाऩकहुराई ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग तारीभ तथा प्रङ्ञशऺणका कामिक्रभहुका राङ्झग सहजीकयण गङ्चयनेछ। 

24. सहकायी ऺेत्र, ङ्झनजी तथा सहकायी ऺेत्रको सभन्वमात्भक सहकामिफाट केही नभूना ङ्जवकासात्भक कामिहुको प्रायम्ब 
गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। 

25. मोजनावद्ध ङ्जवकास प्रमासरे भात्र रङ्ञऺत उद्देश्महु हाङ्झसर गनि सङ्जकने हङ्टनारे उऩरब्ध श्रोत साधनको अङ्झधकतभ ्
उऩमोग गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र ऺेत्रहुको सभानङ्टऩाङ्झतक तथा सभन्माङ्जमक ङ्जवकास प्रमासराई 
सॊस्थागत गनिको राङ्झग चारङ्ट आङ्झथिक वषिभा गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना ङ्झनभािण गयी आगाभी आ.व. देङ्ञख ऩूणि 
ुऩभा कामिन्वमनभा ल्माइनेछ।  

26. हाम्रो गाउॉऩाङ्झरका प्राकृङ्झतक तथा साॉस्कृङ्झतक सौन्दमिताको खानी हो । खेरकङ्ट दका कामिक्रभहुको आमोजनाफाट सभेत 
ऩमिटन प्रवधिन गनि सङ्जकने प्रशस्त सम्बावना वोकेको गाउॉऩाङ्झरका ऩङ्झन हो। आगाभी आङ्झथिक वषिफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ साहङ्झसक 
तथा अन्म खेरकङ्ट द सञ्चारनका ऩूवािधायहु ङ्झनभािण गनेतपि  आवश्मक प्रकृमा अङ्ञघ फढाउन े नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता 
ङ्छदइनेछ । 

27. मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा साहङ्झसक खेरहु जस्तै: यक सराइङ्ञम्वङ, भाउन्टेनेङ्चयङ, साइङ्ञसरङ, जॊगर सपायी, हाइङ्जकङ, 
हाई अङ्ञल्टच्मङ्टड दौड, य ्माङ्ञफ्टङ य फडि वाङ्ञचङ जस्ता खेरहुका राङ्झग ऩूवािधाय ङ्झनभािण गने तपि  गाउॉऩाङ्झरकारे 
सम्बाव्मता अध्ममन गयी कामिक्रभ रागू गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

28. मस गाउॉऩाङ्झरकाको वडा नॊ ५ भा यहेको ऺभा तारको सॊयऺण य सम्वद्धिन गने कामिभा जोड ङ्छदइनेछ। आगाभी आ.व. 
२०७८/०७९ भा ऺभा तारसम्भ ऩङ्टग्ने ङ्झसॊढी ङ्झनभािण गनि नेऩार ऩमिटन वोडिसॉग सहकामि गङ्चयनेछ । 

 

अध्मऺ भहोदम 

29. अफ भ आगाभी आङ्झथिक वषिका राङ्झग साभाङ्ञजक ङ्जवकास तपि का नीङ्झत तथा कामिक्रभहुराई मस गङ्चयभाभम गाउॉ 
सबाको फैठकभा प्रस्ताव गनि चाहन्छङ्ट । 

 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
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30. कोयोना भहाभायीको सॊक्रभणराई योकथाभ, न्मूनीकयण य ङ्झनमन्त्रणभा याहत तथा उद्धाय य उऩचायका राङ्झग आगाभी 
आङ्झथिक वषिभा श्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञितता गङ्चयनेछ ।कोयोना व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक स्वास््म साभाग्री ङ्जवतयण व्मवस्था 
गङ्चयनेछ। आवश्मक ऩयेको खण्डभा सफै खचि शीषिकहुफाट कोयोना कोषभा आवश्मक फजेट यकभान्तय गनि ङ्झभल्ने 
नीङ्झत ङ्झरइनेछ। जनताको जीउ ज्मानको सङ्टयऺाको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आवश्मक ऩहरकदभी ङ्झरनेछ । 

31. कोङ्झबड सम्फन्धी व्मवस्थाऩनका राङ्झग ऩयीऺणको दामयाराई वृङ्छद्व गङ्चयनेछ। 

32. भाङ्झनसको अभूल्म ङ्झनधी यहेको ङ्जवषमभा मस गाउॉसयकाय दृढसॊकङ्ञल्ऩत छ य सो फभोङ्ञजभ कामिक्रभहुको कामािन्वमन 
गने तपि  अग्रसय ऩङ्झन छ। आगाभी आङ्झथिक वषिभा ऩङ्झन ङ्जवगत वषिहुभा जस्तै नागङ्चयकहुराई शाङ्चययीक, भानङ्झसक 
तथा साभाङ्ञजक ुऩभा स्वस््म यहन सहमोग ऩङ्टग्ने कामिक्रभहुको कामािन्वमन गङ्चयनेछ। मसका राङ्झग प्रदेश तथा 
सॊघीम सयकायफाट घोङ्जषत कामिक्रभहु सभेत सभावेश हङ्टनेछन।् 

33. प्रत्मेक वडाभा कङ्ञम्तभा एक स्वास््म सॊस्था सन्चारनभा आई सकेको छ।आगाभी आ.व. दङ्ञख स्माङ आधायबतू 
स्वास््म सेवा केन्र य ङ्ञचभाङ आधायबतू स्वास््म सेवा केन्रको नवङ्झनङ्झभित बवनफाट स्वास््म सेवा सङ्टचाु ुऩरे 
ङ्छदईनेछ ।   

34. स्वास््म सॊस्थाहुभा औषधीको उऩरब्धता सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनेछ। स्वास््म सॊस्थाभा कामियत जनशङ्ञक्तहुराई आवश्मकता 
फभोङ्ञजभका ताङ्झरभका कामिक्रभहु रागू हङ्टनेछन ् ।घयऩझोङवासी जनताहुको राङ्झग जनस्वास््म ऺेत्रभा कङ्ट नैऩङ्झन 
ङ्चयक्तताको भहशङ्टस नहङ्टनेगयी कामिक्रभहु एकीकृत ुऩभा रागू गङ्चयनेछ । 

35. ऩङ्टयाताङ्ञत्वक एवभ ् गाउॉऩाङ्झरकाको ऐङ्झतहाङ्झसक धयोहयको ुऩभा यहेको घयऩझोङ ङ्जकल्राराई सॊयऺण, सम्फधिन तथा 
प्रचायप्रसाय सङ्जहत सौन्दमॉकयण गनिको राङ्झग थऩ कामिक्रभहुको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाफाट ऩहर गङ्चयनेछ।आकषिक 
फौद्धस्तङ्टऩा ङ्झनभािण कामि बई यहेको छ य मस ऺेत्रङ्झबत्र ऩमिटन सूचना केन्र ङ्झनभािणको राङ्झग नऩेार ऩमिटन फोडिभा ऩहर 
बईयहेको छ । 

36. घयऩझोङ ङ्जकल्राको स्वुऩराई मथावत कामभ याख्दै फृऺ ायोऩण गयी हङ्चयमारी फनाउनको राङ्झग ऩानीको व्मवस्थाऩन 
गने कामि सम्ऩङ्ङ बई सकेको छ । साथै D.P.R. भा उल्रेख बए अनङ्टसायको कामिहुराई सभेत प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ 
। 

37. ऐङ्झतहाङ्झसक रोक सॊस्कृङ्झतको प्रङ्झतुऩ स्थानीम बाषा, रोक फाजा, रोक बाका तथा नतृ्महु, ङ्ञखरा, पारा, त्मङ्टङ्ग्रा 
तथा तोयन्रा रगामतका स्थानीम ऩवि य धभिको सॊयऺण गने कामिराई अगाडी फढाइनेछ। 

38. भाध्मङ्झभक तहसम्भको ङ्जवद्यारमहुको व्मवस्थाऩन सॊङ्जवधानत: अङ्जहरे गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र यहेको छ। 
मस गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका सफैखारे ङ्जवद्यारमहुको प्रबावकायी व्मवस्थाऩनभा गाउॉऩाङ्झरकारे सहमोग गने नीङ्झत 
ङ्झरनेछ। भाध्मङ्झभक तहसम्भका ङ्जवद्यारमहुको प्रबावकायी व्मवस्थाऩनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺा ऐन अनङ्टसाय 
स्थानीम ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी तमाय गयी रागू गङ्चयनेछ।आधायबतू ङ्जवधारमहुराई गाभ्ने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। 

39. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहुको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टधायका कामिक्रभहु सञ्चारन गङ्चयनेछ। सॊस्थागत ङ्जवद्यारम तथा 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहुराई सभन्वमात्भक ुऩभा अगाङ्झड फढाउन असर अभ्मासहुको आदान प्रदान गयाउने नीङ्झत 
तथा कामिक्रभहु रागू गङ्चयनेछ। प्रत्मेक साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहुराई प्रङ्जवङ्झध भैत्री ङ्ञशऺा ङ्झफकासभा जोड ङ्छदइनेछ। 

40. ऩूवि फार ङ्जवकास कऺाहुभा अध्माऩनयत सहजकतािका राङ्झग ताङ्झरभ कामिक्रभ सञ्चारन तथा तोङ्जकएको अनङ्टसायको 
सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाईनेछ । 

41. ङ्ञशऺक ताङ्झरभ कामिक्रभराई आगाभी आङ्झथिक वषि ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ। ङ्जवद्यारमहुको बौङ्झतक सॊयचना सङ्टधायका 
राङ्झग गण्डकी प्रदेश सयकाय तथा सॊघीम  सयकायको सहरगानीभा थऩ कामिक्रभहु रागू गङ्चयनेछ। 

42. मस गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र फसोफास गने गङ्चयव, दङ्झरत, जेहेन्दाय, धौराङ्झगयी प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारमभा अध्ममनयत 
ङ्जवधाथॉहुराई ङ्छदएको स्थानीम छात्रवङृ्झत कामिक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ। 
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43. ङ्जवद्यारमस्तयभा बनाि गङ्चयन ेकयाय ङ्ञशऺकहुराई ऩूणि प्रङ्झतस्ऩधािभा आधाङ्चयत फनाउने नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ। 
शैङ्ञऺक सत्र २०७८ भा कऺा १ देङ्ञख ३ सम्भको तमाय गङ्चयएको स्थानीम ऩाठ्यक्रभराई ऩूणिता ङ्छदई रागू गङ्चयनेछ। 

44. आगाभी आङ्झथिक वषिङ्झबत्र गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्ञशऺा प्रोपाइर तथा गाउॉ ङ्ञशऺा मोजना तमाय गङ्चय कामािन्वमन गङ्चयनेछ। 

45. सफै साभङ्टदाङ्जमक, सॊस्थागत तथा फौद्ध गङ्टम्फाहुभा सञ्चारन बएका ङ्जवद्यारमहुको अध्ममन अध्माऩनभा सहमोग ऩङ्टग्ने 
गयी कानूनी तथा प्रकृमागत सङ्टधाय गङ्चयनेछ य त्मसका राङ्झग आवश्मक सङ्टधाय कामिक्रभहु सञ्चारन गङ्चयनेछ। सम्बव 
बएसम्भ सफै गङ्टम्फा तथा भठभङ्ञन्दयहुभा ङ्झस.ङ्झस समाभेया जडान गने उद्देश्म यहेको छ। 

46. ङ्जवद्यभान कोयोनाको सॊक्रभणको जोङ्ञखभरे राभो सभमदेङ्ञख ङ्जवद्यारमहुको ऩठनऩाठन प्रबाङ्जवत बईयहेको अवस्थाराई 
भध्मनजय गयी ङ्जवद्याथॉहुराई वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺण ङ्झसकाई ङ्जवधीफाट ऩठनऩाठन गयाउन े सम्फन्धभा गाउॉऩाङ्झरकारे 
आवश्मक ऩहरकदभी ङ्झरनेछ। मस कामिभा सफै ङ्ञशऺाप्रभेी, जनसभङ्टदाम तथा ङ्ञशऺकवगि य सयोकायवारा नागङ्चयकहुको 
उल्रेख्म साथ सहमोगको अऩेऺा गङ्चयएको छ। 

अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मूहु 

47. वडाहुभा कामियत भङ्जहरा स्वमॊ सेङ्जवकाहुराई प्रदान गङ्चयदैं आएको प्रोत्साहन बत्ताराई आगाभी वषिऩङ्झन ङ्झनयन्तयता 
ङ्छदइनेछ । सङ्टत्केयी भङ्जहराहुराई सॊघीम सयकायफाट प्रदान गङ्चयदै आएको मातामात खचिका अरावा मस 
गाउॉऩाङ्झरकारे थऩ ऩौङ्जिक आहाय खचि प्रदान गदै आएकोभा त्मो कामिक्रभ आगाभी वषि ऩङ्झन ङ्झनयन्तय हङ्टनेछ। गबिवती 
भङ्जहराहुको ङ्झनमङ्झभत स्वास््म ऩयीऺण गयाउने तथा स्वास््म सॊस्थाभा नै प्रसूङ्झत गयाउन सफै सम्फङ्ञन्धत घयऩङ्चयवायराई 
प्रोत्साहन गङ्चयनेछ। 

48. भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्रा अस्ऩतारको नमाॉ बवन ङ्झनभािण सम्फन्धभा गण्डकी प्रदेश सयकायको मोजना फभोङ्ञजभ चारू आङ्झथिक 
वषिफाटै शङु्ट  बईसकेको छ। सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ अस्ऩतार बवनको ङ्झनभािण कामिभा गाउॉऩाङ्झरकारे आवश्मक सभन्वम य 
सहकामि गनेछ य सभमभानै बवन ङ्झनभािणको कामि सम्ऩङ्ङ गयाउन ऩहर गनेछ । 

49. स्वच्छ ङ्जऩउन ेऩानीको व्मवस्था तथा स्वच्छ वातावयणभा ङ्ञजउन ऩाउन ेसॊङ्जवधान प्रदत्त भौङ्झरक हकप्रङ्झत मस गाउॉऩाङ्झरका 
सचेत य सजग यहेको छ। सफै गाउॉऩाङ्झरकाफासीहुराई स्वच्छ ङ्जऩउने ऩानीको व्मवस्था गनि स्थानीम सयकाय अग्रसय 
यङ्जहयहेको छ य मसै नीङ्झतराई आगाभी आङ्झथिक वषिभा ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ।गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेको जरस्रोतको 
सभङ्टङ्ञचत उऩमोग, सॊयऺण, व्मवस्थाऩन तथा जरस्रोतको फहङ्टउऩमोगी ङ्जवकासका राङ्झग एवभ ्१ भेगावाट सम्भको ङ्जवद्यङ्टत 
उत्ऩादन, प्रसायण य ङ्जवतयणराई व्मवङ्ञस्थत गनि स्थानीम जरस्रोत ङ्जवधेमक ङ्झनभािणका राङ्झग मसै गाउॉसबाभा ऩेश 
गङ्चयनेछ।  

50. सयसपाई सभ्म सभाजको द्योतक हो। मसै ङ्जवषमराई ह्दमभ गदै गाउॉऩाङ्झरकाको सयसपाईभा स्थानीम सयकाय 
राङ्झगयहेको छ। ऩङ्जवत्र कारीगण्डकी नदीको ऩङ्जवत्रताराई अऺङ्टण्ण याख्दै गाउॉऩाङ्झरकारे पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनभा 
ङ्जवशेष ध्मान ङ्छदनेछ। 

51. आगाभी आङ्झथिक वषिभा पोहोयभैरा व्मवस्था सम्फन्धी जनचेतनाभूरक तारीभ कामिक्रभको आमोजना गङ्चयनेछ य 
सकेसम्भ थोयै पोहोय उत्ऩादन गने य उत्ऩाङ्छदत पोहोय घयभै व्मवस्थाऩन गने तङ्चयका ङ्झसकाइनेछ। घयभा व्मवस्थाऩन 
गनि नसङ्जकएको पोहयराई त्मसको वगॉकयण गयी छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट ्माकेटीङ गयी सम्फङ्ञन्धत ठाउॉभा ऩठाउने य घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकाराई स्वच्छ य सपा फनाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। 

52. घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका फौद्ध य ङ्जहन्दू धभािरम्फीहुको अनङ्टऩभ ङ्झभश्रणको नभूना हो । मस ऺेत्रभा बएका सफै धभि, 
सॊस्कृङ्झत, चारचरन, यीङ्झतङ्चयवाज, बेषबषूाको गाउॉऩाङ्झरकारे सॊयऺण, प्रवधिन गदै रङ्झगनेछ। 

53. भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्रा तङ्टरनात्भक ुऩभा भङ्जहराभैत्री ङ्ञजल्रा हो। मसराई कामभै याख्दै भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयणका मस 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका भङ्जहरा सहकायी सॊस्था, भङ्जहरा ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, भङ्जहरा तथा आभा सभूहका ऩदाङ्झधकायीराई 
बाषणकरा तथा उदघोषण ताङ्झरभहुफाट प्रङ्ञशङ्ञऺत गयाई भङ्जहराहुको ऺभताभा अङ्झबवङृ्जद्ध गङ्चयनेछ । 
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54. हार ङ्जवद्यभान कानूनहुको फायेभा भङ्जहरा तथा ऩूुषहुराई सचेतीकयण गङ्चयनेछ । 

55. मस गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका सफै अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहुरे वङ्झगिकृत अऩाङ्गता ऩङ्चयचमऩत्र उऩरब्ध गयाईनेछ । 

56. मस गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका ६० फषि भाङ्झथका सफै जेष्ठ नागङ्चयकहुराई ऩङ्चयचम ऩत्र उऩरब्ध गयाईनेछ । 

57. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त तथा जेष्ठ नागङ्चयकहुराई सम्भान गङ्चयने कामिक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ । 

58. मस गाउॉऩाङ्झरकाराई फारभैत्री गाउॉऩाङ्झरका फनाउनको राङ्झग फारसरफ, गाऩा स्तयीम फारसञ्जार ऩङ्टनयगठन तथा 
फारफाङ्झरकाहुको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका कामिक्रभहुराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ । 

59. गत आ.व. जस्तै चारङ्ट आ.व. २०७८।०७९ भा ऩङ्झन मस गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहुवाट 
२०७८ को SEE भा साधायण य प्राङ्जवङ्झधक धाय तपि का उत्कृि छात्र १ य छात्रा १ गङ्चय जम्भा ४ जनाराई ऩङ्टयस्कृत 
गङ्चयने कामिक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ । 

60. फारफङ्झरका, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, जेष्ठ नागङ्चयकहुराई रङ्ञऺत गङ्चय ङ्झफद्यारम तथा सभङ्टदामस्तयभा आॉखा, दाॉत तथा 
स्वास््म सम्फन्धी ङ्ञशङ्जवयहु सन्चारन गङ्चयनेछ । 

61. मस गाउॉऩाङ्झरकाको रैङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट ऩयीऺण (GESI Audit) गङ्चयनेछ। 

62. स्थानीम ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिक्रभहुभा भङ्जहराहुको भात्र सहबाङ्झगता बएका केही उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत गठन गयी 
नभूनाका ुऩभा आमोजना कामािन्वमन गने नीङ्झतराई ङ्झनयन्तयता प्रदान गङ्चयनेछ। मस्ता कामिहुरे भङ्जहराराई थऩ 
प्रोत्साङ्जहत गनेछ य आगाभी ङ्छदनहुभा थऩ भङ्जहराभैत्री कामिक्रभहु कामािन्वमनभा ल्माइनेछ ।प्रत्मेक वडा सङ्झभङ्झतहुरे 
भङ्जहराहुको नेततृ्वभा मोजना तथा कामिक्रभहु कामािन्वमन गनि प्रोत्साङ्जहत गनेछन ्। 

63. भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयणका राङ्झग आगाभी वषिभा थऩ ताङ्झरभका कामिक्रभहु आमोजना हङ्टनेछन ् ।आभा   सभङ्टह तथा 
भङ्जहरा सभूहको सभाज घयहुको भभित सॊबाय  गने  तथा ती घयहुराई सङ्टङ्जवधाभैत्री फनाउने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। 

64. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गने ७० वषि बन्दा भाङ्झथका जेष्ठ नागङ्चयक अन्म, ६० वषि बन्दा भाङ्झथका जेष्ठ नागङ्चयक 
दङ्झरत, ६० वषि बन्दा भाङ्झथका एकर भङ्जहरा, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता प्राप्त गने ऩूणि अऩाङ्गता, अङ्झत अशक्त अऩाङ्गता 
व्मङ्ञक्तहुराई आगाभी आ.व. भा ऩङ्झन उऩचाय खचि वाऩत प्रङ्झत व्मङ्ञक्त ु १ हजायको दयरे ङ्जवतयण गने कामिराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ। 

65. स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषफाट ङ्जवऩङ्ङ ङ्जवयाभीहुको राङ्झग उऩचाय खचि वाऩत आङ्झथिक सहमोग उऩरब्ध गयाउन े
कामिक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ। 

66. जातीम ङ्जवबेद सभाजको कॊ रक हो ङ्जवकासको ङ्जवयोधी हो । त्मसैरे जाङ्झतम ङ्जवबेद अन्त्मका राङ्झग गाॉउऩाङ्झरकारे 
कामिक्रभहु आमोजनाको गनेछ। जाङ्झतम ङ्जवबेदको सभङ्टर अन्त्मका राङ्झग आवश्मक मोजना ङ्झनभािण गयी कामिक्रभ 
रागङ्ट गङ्चयनेछ। 

67. मङ्टवा ङ्जऩॊङ्जढहुराई शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक ङ्जवकासका कामिक्रभहु सञ्चारन गनिका राङ्झग खेरकङ्ट दको ऩूवािधाय ङ्झनभािण 
गदै रङ्झगनेछ। जोभसोभभा आधङ्टङ्झनक खेर भैदान कामि शङु्ट  बइसकेको ङ्झफधभान अवस्थाभा सो खेर भैदानको ङ्झछटो 
बन्दा ङ्झछटो ङ्झनभािण कामि ऩूया गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ। मसै वषि सम्ऩङ्ङ हङ्टने वहङ्टउद्देशीम सबाहरराई उऩमोगभा ल्माइनेछ। 

68. मस गाॉउऩाङ्झरका अन्तगित यहेको न्मूनतभ योजगायीको अवसय प्रदान गने नीङ्झत आगाभी आङ्झथिक वषिभा ऩङ्झन ङ्झरइनेछ। 
मस्ता कामिक्रभहु प्रबावकायी य उदे्धश्मऩयक ुऩभा  सञ्चारन गनि वडा सङ्झभङ्झत तथा स्थानीम  जनताहुको नेततृ्वदामी 
बङू्झभका गाॉउऩाङ्झरकारे अऩेऺा गयेकोछ ।  

अध्मऺ भहोदम 

69. अव भ आगाभी आङ्झथिक वषि मस गाॉउऩाङ्झरकारे ऩूवािधाय ङ्जवकास तपि  अॊगीकाय गने नीङ्झत तथा कामिक्रभहुराई प्रस्तङ्टत 
गने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट। 

ऩूवािधाय ङ्जवकास 
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70. गाउॉऩाङ्झरकाको भङ्टख्म प्रशासङ्झनक बवन यहेको स्थान जोभसोभ फजायदेङ्ञख सफै वडा कामािरमहु जोड्ने कच्ची 
सडकहुको स्तयोङ्ङङ्झत गदै भभित सबाॊय गङ्चयनेछ।मस्ता सडकहुराई फाहै्र भङ्जहना सञ्चारन गनि सङ्जकने फनाइनेछ। 

71. गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवनको ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ गयी आगाभी वषिभा नमाॉ बवनफाटै प्रशासनीक कामि सॊचारन 
गङ्चयनेछ। 

72. सफै ग्राभीण सडकहुको ङ्छदगो ुऩभा व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।गाउॉऩाङ्झरका बएय जाने फेनी -जोभसोभ-कोयरा 
सडक तथा भोटयेवर ऩङ्टरहु सभमभानै ऩूया गयाउनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनभािण व्मवसामी तथा सयोकाय ङ्झनकामहुराई 
घच्घच्माइनेछ। 

73. गाउॉऩाङ्झरकाको भङ्टख्म ऩेशाको ुऩभा यहकोराई सभङ्टङ्ङत फनाउन कृङ्जष ऩेशा ङ्झसॊचाईराई प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखएको 
छ।स्माउ तथा अन्म वारीहुका राङ्झग ङ्झसॉचाई अङ्झनवामि सति हो।त्मसैरे गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झसॉचाई ऩूवािधाय 
ङ्जवकासभा ङ्जवशेष जोड ङ्छदइनेछ।सफै ऩयम्ऩयागत कङ्ट रोहुको भभित सॊबाय गङ्चयनेछ।सफै खेतीमोग्म जङ्झभनभा ङ्झसॉचाई 
सङ्टङ्जवधा ऩङ्टमािउने स्थानीम सयकायको नीङ्झत यहनेछ। 

74. गाउॉऩाङ्झरकाका ऩयम्ऩयागत घयहुराई सॊयऺण गदै नमाॉ घयहुका राङ्झग अनङ्टभङ्झत ङ्छदन े स्थानीम सयकायको नीङ्झत 
यहनेछ।नमाॉ घयहु ङ्झनभािण गदाि बवन ङ्झनभािण सम्फन्धी नेऩार सयकायको भाऩदण्ड तथा मस गाउॉऩाङ्झरकाको 
नससाऩास सम्फङ्ञन्ध भाऩदण्ड, २०७५ को अवरम्फन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।नमाॉ फनाउने घयहुको राङ्झग घयधनीहुको 
अङ्झनवामि ुऩभा नससाऩास गनङ्टिऩनेछ बने आगाभी आङ्झथिक वषिबयीभा मस गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका ऩङ्टयाना घयहुका 
राङ्झग घय नम्वय प्रदान गयी अङ्झबरेङ्ञखकयण गने कामिराई ङ्झनयन्तयता प्रदान गयी सो सम्फन्धी कामि ऩूया गङ्चयनेछ। 

75. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झनजी तथा अन्म सयकायी तथा गैयसयकायी ऺेत्रफाट रघू तथा साना जरङ्जवदू्यत उत्ऩादन गनि 
प्रोत्साङ्जहत गयी सहमोग तथा सभन्वम गङ्चयनेछ। 

76. आगाभी आङ्झथिक वषिभा सडक वङ्ञत्त तथा अन्म प्रमोजनको राङ्झग सौमि तथा फैकङ्ञल्ऩक ऊजािको उत्ऩादन गनिको राङ्झग 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहुभा सभन्वम गङ्चयनेछ। 

77. ढङ्टम्फातारभा सौमि ऊजाि प्रङ्जवङ्झध जडान गयी नभूना ऩमिटकीम ऺेत्र फनाउने सम्फन्धभा गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवगतका 
वषिहुफाट नै कामिक्रभहु रागू गङ्चययहेको छ।ढङ्टम्फा तारराई भङ्टस्ताङ भ्रभण गने ऩमिटकहुको राङ्झग अङ्झनवामि 
गन्तव्म फनाई ङ्झतनीहुको फसाई रम्ब्माउने गयी तारको सभग्र व्मवस्थाऩन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ।तारको व्मवस्थाऩनभा 
आवश्मकताको आधायभा खचि गने य उक्त तारको आम्दानी ऩङ्झन गाउॉऩाङ्झरकाभा ल्माउने गयी प्रकृमा ङ्झभराईनेछ। 

78. मस गाउॉऩाङ्झरकाका सफै वडाहुभा सञ्चाय सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगेको ङ्जवद्यभान अवस्था यहेकोछ।सफै वडा कामािरमहुभा ङ्जवदू्यतीम 
भाध्मभफाट सूचनाहु आदानप्रदान बईयहेकोछ।आगाभी आङ्झथिक वषिफाट वडा कामािरमहुको याजस्व तथा कय 
सॊकरन प्रकृमा सभेत ङ्जवदू्यतीम भाध्मभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ। 

79. गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमरे आफ्नै वेबसाइट तथा भोफाइर ए्रीकेशन सञ्चारनभा ल्माएकोछ।सफै जनसयोकायका 
सूचनाहु वेबसाइटभा अऩरोड गयी सविसाधायणको ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टमािइनेछ।जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहुराई सभेत साभाङ्ञजक सञ्जारको 
प्रमोग भापि त ् सूचनाहु आदान प्रदान गनि आवश्मक ताङ्झरभको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ।ङ्ञजल्राभा यहेका सफै 
ऩत्रकायहुसॉग सभन्वमात्भक ुऩभा सूचनाहुको ऩहङ्टॉच ऩङ्टमािइनेछ ।  

अध्मऺ भहोदम, 
80. अफ भ आगाभी आङ्झथिक वषिका राङ्झग वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका ऺेत्रभा गाउॉऩाङ्झरकारे अॊङ्झगकाय गने नीङ्झत 

तथा कामिक्रभहु प्रस्तङ्टत गनि चाहन्छङ्ट। 

वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
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81. मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा ऩाइने जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺणभा ङ्जवशेष जोड ङ्छदइनेछ।नाङ्गा ब-ूबागराई वृऺ ायोऩण गने 
तथा कारीगण्डकीको कटान न्मूनीकयणका राङ्झग सॊघीम तथा प्रदेश सयकायको सहमोगभा कामिक्रभ अगाङ्झड 
फढाइनेछ।जोभसोभभा ङ्झनभािण शङु्ट  बएको फहृत कारीगण्डकी तटफन्धनको कामि मसै वषिभा ऩूया गङ्चयनेछ। 

82. जराधाय तथा ऩानीढरोको सॊयऺणका राङ्झग मोजनाहु फनाइ रागू गङ्चयनेछ।अङ्ङऩूणि सॊयऺण आमोजनाको सभेत 
सभन्वमभा ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत, भङ्टस्ताङ तथा अन्म गाउॉऩाङ्झरकाहुको सॊरग्नताभा कारीगण्डकी नदीभा यहेको 
नदीजन्म ऩदाथिहुको उऩमोग गनिको राङ्झग वातावयणीम प्रबाव भूल्माङकन (EIA) का राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ। आगाभी 
आ.व.भा सो को राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकास्तयफाट प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम अध्ममन (IEE ) गनि वजेट व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ। 

83. दीगो ङ्जवकास रक्ष्मराई भध्मनजय गदै गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहुको तजूिभा गयी 
रागू गङ्चयनेछ। 

84. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनफाट शृ्रङ्ञजत सभस्माहुको न्मूनीकयणका राङ्झग जनचेतना अङ्झबवङृ्जद्धका कामिक्रभहु तम गयी रागू 
गङ्चयनेछ।पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनको राङ्झग दीगो य बयऩदो व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 

85. जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण कामिका राङ्झग ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष तथा आकङ्ञस्भक कोषको व्मवस्था गयी प्रबावकायी 
ुऩभा कामािन्वमन गङ्चयनेछ।मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका राङ्झग साभाग्रीहुको व्मवस्था गङ्चयनेछ।मस 
कामिका राङ्झग ङ्ञजल्राका सफै सङ्टयऺा ङ्झनकामहु तथा अन्म सयोकायवारा सॊस्थाहुसॉग सहकामि गङ्चयनेछ। 

86. गाउॉऩाङ्झरकाऺेत्रङ्झबत्र ङ्जवऩदफाट हङ्टने जनधनको ऺङ्झत न्मूनीकयण गयी ङ्जवऩद व्मवस्थाऩनको कामिराई प्रबावकायी फनाउन 
स्थानीम ङ्जवऩद जोङ्ञखभ न्मूनीकयण यणनीङ्झतक कामिमोजना य ङ्जवऩद ऩूवि तमायी तथा प्रङ्झतकामि मोजना तमाय गयी रागू 
गङ्चयनेछ। 

 अध्मऺ भहोदम, 
87. अफ भ आगाभी आङ्झथिक वषिका राङ्झग सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह तथा सङ्टशासनका ऺेत्रभा गाउॉऩाङ्झरकारे अॊङ्झगकाय 

गने नीङ्झत तथा कामिक्रभहु प्रस्तङ्टत गदिछङ्ट। 

सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह तथा सङ्टशासन 

88. ङ्झनवािङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनधीहुराई सभम साऩेऺ सीऩ ङ्जवकास तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग सम्फन्धभा प्रङ्ञशङ्ञऺत हङ्टने 
कामिक्रभहुको आमोजना गङ्चयनेछ।ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी काभकाज सम्फन्धी ङ्जवद्यभान नीङ्झतगत तथा कामिसम्ऩादन सम्फन्धी 
प्रङ्ञशऺण कामिक्रभहुको आमोजना गङ्चयनेछ। 

89. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका सडक फत्तीहुको सञ्चारन एवभ ्व्मवस्थाऩन गने कामिराई ङ्झनमङ्झभत गङ्चयनेछ। 

90. जनताका राङ्झग सेवा प्रवाह गने कभिचायी सॊमन्त्रको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गयी कामिसम्ऩादनराई च ङ्टस्त दङु्ट स्त 
ऩाङ्चयनेछ।कभिचायीहुका राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग तथा सीऩ ङ्जवकास सम्फन्धी तारीभहुको आमोजना 
गङ्चयनेछ।ऺभता ङ्जवकास सम्फन्धी ऩङ्टनतािजगी तारीभ तथा अध्ममन भ्रभणका कामिक्रभहु सभेत आमोजना गङ्चयनेछ। 

91. कभिचायीहुको उत्प्रयेणा अङ्झबवङृ्जद्ध गयाउने, भनोफर उच्च ऩाने य त्मसको भाध्मभफाट सेवाप्रवाहभा प्रबावकाङ्चयता 
ल्माउनका राङ्झग कामिसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन प्रणारी अवरम्फन गङ्चयनेछ। अङ्झतङ्चयक्त सभमभा कामािरमभा काभ 
गये फाऩत कामिसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन बत्ता रागू गने सम्फन्धी कामिङ्जवङ्झधराई थऩ वैऻाङ्झनक फनाईनेछ।कोयोना 
सॊक्रभणको न्मूनीकयण सम्फन्धभा प्रत्मऺ सॊरग्न कभिचायी तथा ऩदाङ्झधकायीहुको राङ्झग सङ्घीम कानून फभोङ्ञजभ 
जोङ्ञखभ बत्ताको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 

92. सफै वडा कामािरमहुराई थऩ व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ। आवश्मक पङ्झनिचय तथा ङ्जवदू्यतीम साभाग्रीहुको अऩङ्टग नहङ्टने गयी 
प्रवन्ध गङ्चयनेछ।अङ्झधकाॊश वडा कामािरमहुको आफ्नै बवन फङ्झनसकेको अवस्थाभा सफै वडाहुभा नागङ्चयक वडाऩत्र 
याख्न ेव्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 
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93. वडा कामािरमहुरे आआफ्नो वाङ्जषिक कामिमोजना फनाई रागू गने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ।आङ्झथिक वषिको अन्त्मभा भात्र 
काभको चाऩ ऩने, अन्म भङ्जहनाहुभा न्मूनतभ काभ हङ्टने प्रथाको अन्त्म गङ्चयनेछ।गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमफाट 
हङ्टने सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाइनेछ। 

94. आजको प्रङ्जवङ्झधको मङ्टगभा सेवा प्रवाहराई ऩङ्झन प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत फनाउनै ऩने हङ्टन्छ ।वडा कामािरमहुभा 
इन्टयनेटको ऩहङ्टॉच ऩङ्टङ्झगसकेको अवस्थाभा अफको सेवा प्रवाह प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत हङ्टन ङ्टऩदिछ। मस सम्फन्धभा चारू 
आङ्झथिक वषिफाटै केही कामिहु सङ्टचारू बएकोभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी उत्ऩादकत्व अङ्झबवङृ्जद्ध गने तपि  थऩ 
कामिक्रभहु रागू गदै रङ्झगनेछ।  

95. सफै वडा कामािरमहुराई गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमसॉग ङ्जवद्यङ्टतीम सूचना प्रङ्जवङ्झधफाट जोङ्झडएकोछ। आवश्मकता 
अनङ्टसाय गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमफाट सोझै वडा कामािरमहुराई सभन्वम गनि सङ्जकने व्मवस्था ङ्झभराईनेछ।  

96. मस गाउॉऩाङ्झरकाद्वाया ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको फजेटको अङ्झधकतभ ्उऩमोग हङ्टने प्रवन्ध गङ्चयनेछ। आमोजना तथा कामिक्रभ 
कामािन्वमनभा ङ्झभतव्ममीता कामभ गङ्चयनेछ। साविजङ्झनक ऩयीऺण, साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई, साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण, आमोजना 
स्थरभा होङ्झडङ फोडि याख्न ेजस्ता सङ्टशासन प्रवधिनका सूचकहुको प्रमोग अङ्झनवामि ुऩभा गङ्चयनेछ।  

97. आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺणराई प्रबावकायी फनाई फेुजू कभ हङ्टने गयी खचि गने ऩङ्चयऩाटी  ङ्झभराइनेछ।फेुजू पर्छ्यौटको 
कामिराई व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायी फनाइनेछ । 

98. भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत नीङ्झतहुको कामािन्वमन गनिको राङ्झग आवश्मकता अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकारे आवश्मक कानून फनाई 
रागू गनेछ।  

99. आगाभी आङ्झथिक वषिको राङ्झग नीङ्झत तथा कामिक्रभहु ङ्झनभािण गनिको राङ्झग प्रत्मऺुऩभा भहत्वऩूणि सल्राहसङ्टझाव 
ङ्छदनङ्टहङ्टने गाउॉऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺ, वडा अध्मऺज्मूहु, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतका सदस्मज्मूहु, कामिऩाङ्झरकाका सदस्मज्मूहु 
य सफै कभिचायीहुभा धन्मवाद व्मक्त गदिछङ्ट। साथै, अप्रत्मऺ ुऩभा सल्राह सङ्टझाव ङ्छदनङ्ट हङ्टने सफै गाउॉसबाका 
सदस्मज्मूहु, याजनीङ्झतक दरका नेता साथीहु, घयऩझोङवासी दाजङ्टबाइ ङ्छदङ्छदफङ्जहनीहुभा सभेत कृतऻता व्मक्त 
गदिछङ्ट। 

100. आगाभी आङ्झथिक वषिका राङ्झग मस सबाभा वाङ्जषिक नीङ्झत तथा कामिक्रभ प्रस्तङ्टत गङ्चययहॉदा सदैव भागिदशिन तथा उत्प्रयेणा 
प्रदान गनङ्टिहङ्टने ङ्झनवतिभान प्रङ्झतङ्झनङ्झध सबा साॊसदज्मू, गण्डकी प्रदेश सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनङ्टि हङ्टने सवै भाननीम 
साॊसद्जज्मूहु ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत, भङ्टस्ताङराई  हाङ्छदिक धन्मवाद य आबाय प्रकट गदिछङ्ट। 

101. आङ्झथिक वषि २०७८/७९ का नीङ्झत तथा कामिक्रभको कामािन्वमनफाट मस गाउॉऩाङ्झरकाभा भहत्वऩूणि मोगदान ऩङ्टग्ने 
ङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट। उङ्ञल्रङ्ञखत नीङ्झतहुको कामािन्वमनका राङ्झग गङ्चयभाभम गाउॉसबाका सफै सदस्मज्मूहु, 
कभिचायीहु, आभ जनता, फङ्टङ्जद्धङ्ञजवी तथा सफै सयोकायवारा घयऩझोङफासीको साथ य सहमोगको अऩेऺा ङ्झरएकोछङ्ट। 
सयोकायवारा सफैको साथ य सहमोगरे नै घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको   "सभावेशी, साभाङ्ञजक ुऩान्तयण, प्रकृङ्झत 
सॊयऺण य सॊस्कृङ्झत :कृङ्जष, ऩमिटन,  ऩमािवयण,  ऩूवािधाय, घयऩझोङको सभङृ्जद्ध" बङ्ङे नायाराई व्मवहायभा उतानि सङ्जकमो 
बने "सभदृ्ध नऩेार : सङ्टखी नऩेारी" को याङ्जष्ट्रम उद्देश्म प्राङ्झप्तभा सहमोग ऩङ्टग्नेछ बङ्ङे ङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट।  

धन्मवाद ! 
 

 

 

  

  

 

प्रस्तङ्टतकताि 
आस फहादङ्टय थकारी 

अध्मऺ 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका, भङ्टस्ताङ 
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