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सबाका अध्मऺ ज्मू, सदस्मज्मूहरू, याष्ट्रसेवक कभमचायीहरू, सयुऺाकभॉहरू, 
ऩत्रकायहरू, 

१. ववश्वब्माऩी भहाभायीका रुऩभा पैलरएको कोलबड -19,ऩरयस्स्थलतका फीच 
आज भ योवहणी गाउॉऩालरकाको आलथमक फषम  2077/78 को नीलत तथा 
काममक्रभ मस गयीभाभम सबा सभऺ प्रस्ततु गनम गइयहेको छु। 

२. मस चनुौलतऩूणम अवस्थाभा गाउॉसबाराई सम्फोधन गरययहॉदा भ सॊघीम 
शासन प्रणारी य सभाजफाद उन्भखु रोकतास्न्त्रक गणतन्त्रात्भक याज्म 
स्थाऩनाका रागी ऩटक ऩटक बएका आन्दोरन य सॊघषमहरुभा सहादत प्राप्त 
गने सम्ऩूणम ऻात अऻात शवहदहरुप्रलत उच्च सम्भानका साथ बावऩूणम 
श्रद्धान्जरी अऩमण गदमछु । 

३. कोलबड-19 का कायण उत्ऩन्न सॊकट तथा सॊक्रभणराई पैलरन नददन 
गरयएको फन्दावन्दी (रकडाउन)को फीचभा हाम्रो गाउॉऩालरकाभा बायत 
रगामत अन्म भरुकुफाट आएका य आउने नागरयकहरुराई सहमोग गने 
सफैराई धन्मवाद ददन्छु य आगाभी ददनभा ऩलन सहमोगको अऩेऺा गदमछु । 
क्वायेन्टाइन ब्मवस्थाऩनका रालग  बवन उऩरआध गयाएय सहमोग ऩमुामउन ु
हनेु याभनयेश भा .वव.का सम्ऩूणम ऩरयवाय प्रलत कृतऻता ब्मक्त गदमछु ।  

४= मस भहाभायी योकथाभ, लनमन्त्रण य उऩचायका रागी मस गाउॉऩालरकारे 
ववऩद व्मवस्थाऩन कोष स्थाऩना गयी सॊ चारनभा यहेको ब्महोया जानकायी 
गयाउॉदछु । कोषको यकभ याहात ववतयण,क्वायेन्टाइन ब्मवस्थाऩन,स्वास््म 
सयुऺा साभाग्री खरयद जस्ता ववऩद सॊग सम्वस्न्धत काममभा खचम गरयएको 
ब्महोया सम्भालनत  सबाराई जानकायी गयाउन चाहन्छु ।उक्त कोषभा 
मोगदान ऩमुामउन ुहनेु सफै दानवीय भहानबुबावहरुभा हाददमक धन्मफाद ऻाऩन 
गदमछु । 
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५. भहाभायी योकथाभ य लनमन्त्रणका रालग अऩनाइएको फन्दाफन्दी, साभास्जक 
दयुी रगामतका काममभा अनशुालसत य सवक्रमताऩूवमक सहमोग गनुमहनेु सम्ऩणुम 
योवहणी लनफासी भहानबुावहरु प्रलत हाददमक आबाय ब्मक्त गदमछु य मसको 
योकथाभ य लनमन्त्रणभा अग्रऩस्ततभा खट्नहुनेु स्चवकत्सक, स्वास््मकभॉ, तथा 
ब्मवस्थाऩन काममभा सॊरग्न सफै कभमचायी ,सयुऺाकभॉ तथा जनप्रलतलनलध एवभ ्
याजनैतीक दर ,सभाजसेवी ब्मस्क्तत्वहरू ऩत्रकायहरु प्रलत हाददमक धन्मफाद 
ब्मक्त गदमछु । 

६. याज्मको ऩनु् सॊयचना ऩश्चात नेऩारको  सॊववधान, 2072 अनसुाय गदित  
जनतारे देख्न य अनबुलुत गनम सक्ने  स्थानीम सयकायको रूऩभा हाभी लनवामस्चत 
बएऩलछ तीनआ.फ.को फावषमक नीलत तथा काममक्रभ य फजेट कामामन्वमन हनैु 
रागेको य जनतारेववकास य उन्नलतकोभहशसु गरययहेको  अवस्थाभा कोयोना 
बाइयस (कोलबड-19)को साभना गनम हाभी सफै सकृमरूऩभा अहोयात्र खटेय 
रागेको कायण स्थानीम सयकाय सऺभ यहेको प्रभास्णत बएको य स्थानीम 
सयकायको भहत्व य गरयभा अझ फढेको ब्महोया जानकायी गयाउन ऩाउदा 
गौयव भहशषु गयेको छु । 

७. हार ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना बाइयस (कोलबड-
19) रे गदाम आभ जनजीवनभा ऩायेको असयरे योवहणी गाउॉऩारका  ऩलन 
प्रबाववत बएको छ ।मोजना तथा काममक्रभ सॊचारन गनम असहज अवस्था 
ऩयेको,मोजना तजुमभा ववलध य प्रकृमा अनसुयण गयी गाउॉ टोर तथा वडा 
बेराको आमोजना गनम स्वास््म सयुऺाको दृविकोणफाट जोस्खभ ऩूणम यहेको 
अवस्थाभा आलथमक वषमको नीलत तथा काममक्रभ, फजेट कामामन्वमनभा देखा 
ऩयेको वतमभान चनुौलतराई साभना गदै  हाम्रो योवहणी याम्रो योवहणी  बन्ने 
भान्मताका साथ  योवहणी गाउॉऩालरकारे अस्घ सायेको  कृवष, ऩूवामधाय ववकास , 

स्शऺा, स्वास््म सॊस्कृलत य सभ्मता ।सखुी जनता य सभदृ्ध योवहणीको प्रलतवद्धता 
बन्ने दीघमकालरन सोचय ववकासका सफै चयणहरुभा जनताको अथमऩणुम सहबालगता 
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सवहत सन्तलुरत य चौतपी ववकासको रालग आ.फ.२०७७⁄०७८को 
गाउॉऩालरकाको नीलत तथा काममक्रभ प्रस्ततु गनम चाहन्छु । 

क)  आलथमक ववकास सम्फन्धधी नीलत तथा काममक्रभहरु 

९. कृवषराइ आलथमक सभदृ्धीको भेरूदण्ड भान्दै “ब्मवसावमक कृवष ऩेशा 
अफरम्वन गयौं आत्भ लनबमय फनौ ″बने्न उद्देश्मका  साथ कृ वषराई 
ब्मवसावमकयण तथा फजायीकयण गनम अलबप्ररेयत गरयने छ य ब्मवसामीक तथा 
साना कृषकहरूराई अनदुानको ब्मवस्था गरयने छ । 

१०. कृवष उऩज तथा कृवषजन्म उत्ऩादनभा ववृद्ध गनम लसचाई सवुवधा प्रवधमन 
गने नीलत अफरम्फन गरयने छ ।  

११. वकसानको रागत भलु्म प्राप्तीको सलुनश्चताको रागी कृषी तथा ऩश ुववभा 
काममक्रभ राई प्रोत्साहन गनम गाउॉऩालरकाराई सहस्जकयण गने नीलत 
अफरम्फन गने छ । 

१२. प्रधानभन्त्री कृवष आधलुनकीकयण ऩरयमोजना भापम त ब्मवसावमक कृवष 
उत्ऩादन केन्र  ( ऩकेट ) ववकास काममक्रभ प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गरयने 
छ ।  

१३. एक गाउॉ एक उत्ऩादन काममक्रभराई प्रोत्साहन हनेु वकलसभका कृवष 
गलतववलध सॊचारन गने नीलत अवरम्फन गरयने छ । दगु्ध उत्ऩादक 
कृषकहरुराई रागत साझेयीभा डेरयजन्म भेलसनयी  औजाय रगामतका सभान 
उऩरब्धध गयाइने छ ।  

१४. भाटो य जलभनको यऺाका रालग यासामलनक भरभा भात्र लनबमय नबै गोिे 
भर, प्राङ्गगारयक भर जॊववक भर उत्ऩादन काममभा प्रोत्साहन गरयने छ ।  
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१५. व्मवसावमक ऩशऩुारक कृषाकराई उत्ऩादन फढाउनको रालग 
मास्न्त्रकयण भेलसनयी औजाय रागतका सभान अनदुानभा उऩरब्धध गयाईने छ 
। 

१६. आधलुनक कृवष व्मवसामफाट भात्र उत्ऩादन फढ्ने , योजगायीको सजृना 
हनेु हदुा उत्ऩादनराई फढावा दददै फजायीकयण गने तथा उऩरब्ध हाट  

फजायहरुको सधुाय य ब्मवस्स्थत गरयदै रलगने छ ।   

१७. दीघमकालरन कृवष मोजनारे अवरम्फन गयेका नीलतहरुका आधायभा 
खाद्यान्म वारी ,  नगदे वारी , तेरहन वारी , दरहन वारी तथा च्माउ खेती ,, 
व्रमवसावमक तयकायी खेती ,,भाछाऩारन, कुखयुाऩारन तथा ऩशऩुारनको रालग 
नश्ल सधुाय तथा धान य गह ुवारीको ऩकेट ऺेत्रको रुऩभा ववकास गनम सॊघीम 
य प्रदेश सयकायको सभेत सहमोगभा गाउॉऩालरकारे प्राथलभकता ददने छ ।  

१८. कृषक सभेतको साझेदायीभा सॊघ , प्रदेश सभेतको सहमोगभा तयकायी 
तथा परपुरको सॊयऺणको रालग लसतबण्डायको लनभाणमको रालग ऩहरकदभ 
चालरने छ ।  

१९. कृवष ववकास य उत्ऩादन ववृद्धका रालग लसॊचाई सवुवधा अलबववृद्ध हनेु सफै 
सम्बाववत काममभा गाउॉऩालरकारे सहमोग गने छ ।  

२०. भाछा ऩारन ब्मवसामको भाध्मभफाट आमआजमन ववृद्ध तथा योजगायीभा 
फवृद्ध गनमका रालग भाछा ऩारनको ऺेत्र ववस्ताय गनम अलबप्ररेयत गयाई नमा 
ऩोखयी लनभामणभा अनदुान तथा ऩयुाना ऩोखयी बएका कृषकहरुराई बयुा तथा 
उत्ऩादनभा  अनदुान ददने नीलत लरइने छ । 

२१. याज्मको नीलत अनसुयण गदै कृवष वारी ववभा तथा ऩश ुववभाका 
काममक्रभहरुराई प्राथलभकताका साथ अगालड फढाईने छ ।  
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२२. ववदेशफाट पवकम एका तथा योजगायीको खोजीभा यहेको लसऩको वववयण 
सभेत योजगाय सूचना केन्रभा अद्यावलधक गयी त्मस्तो जनशस्क्तराई स्थानीम 
तहलबत्र उऩरब्ध हनेु लनभामण सेवा, व्मवशाम, उद्योग, कृवष रगामतका ऺेत्रका 
योजगाय दातासॉग सभन्वम गयी योजगायी प्रदान गनम सहजीकयण गने व्मवस्था 
लभराईने छ ।  

२३. सॊघीम तथा प्रदेश सयकायको सभेत नीलत अनसुाय स्थालनम तह लबत्र 
यहेको फाझो जग्गाहरुको एवककृत त्माङ्क सॊकरन गयी सोको ऩणुम उऩमोगको 
व्मवस्था लभराउन बलूभ फैंकको अवधायण काममन्वमन गनम सहजीकयण गरयने 
छ । मस्ता काममराई प्रोतसाहन गनम कय सहलुरमत तथा अनदुान रगामतका 
व्मवस्था गरयने छ ।  

२४. स्थालनम कच्चा ऩदाथमभा आधारयत रघ ुतथा घयेर ुउद्यभहरुको प्रवद्धमन 
गनम सीऩभूरक तालरभको व्मवस्था गयी उत्ऩाददत वस्तहुरुको फजायीकयण 
सलुनस्श्चत हनेु ब्मवस्था लभराइने छ ।  

२५. अलथमक रुऩरे अलत ववऩन्न श्रलभक तथा भजदयुराई योजगायी उऩरब्ध 
गयाउन श्रभभरुक प्रववधीको प्रमोग गयी कामामनन्वमन गरयने आमोजनाहरु 
छनौटभा प्राथलभकता ददइने छ । प्रधानभन्त्री योजगाय काममक्रभ भापम त 
योजगाय सेवा केन्रभा ससु्चकृत फेयोजगायहरुराई योजगारयको लसजमना गरयनन 
छ । 

२६. रघउुद्यभ ववकास काममक्रभ भापम त नमाॉ रघ ुउद्यभी सजृना गरयने छ ।  

२७. मवुाहरुराई याष्ट्र लनभामणभा सरयक गयाउन योजगायभूरक तथा उद्यभस्शर 
तालरभ उऩरब्ध गयाईने छ ।  
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२८. गाउॉऩालरका लबत्र यहेका एरानी , ऩतॉ , सावमजलनक जग्गा सावमजलनक 
ऩोखयी, कुरो जस्ता सावमजलनक भहत्वका सम्ऩस्िको नक्साङ्कन य लसभाङ्कन 
गयी सॊयऺण गने नीलत अफरम्फन गरयने छ ।  

२९. सहकारयका सात लसद्धान्तको अनसुयण गदै सहकायी सॊघ सॊस्थाराई 
प्रोत्साहन हनेु वकलसभका काममहरु सॊचारन गरय स्व योजगायराई प्रवद्धमन गरयने 
छ ।  

३०. मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा उद्योग , व्मवसाम य व्माऩाय सॊचारनभा 
गाउॉऩालरकारे सहमोगी य सभन्वमकायी बलूभका लनबाउने छ । योजगाय सेवा 
केन्रभा सूस्चकृत फेयोजगायहरुराई लनजी ऺेत्रफाट सभेत योजगायीको अवसय 
ददन ुऩने छ ।  

३१. सॊघीम तथा प्रदेश काननु फभोस्जभ स्थानीम तहभा गयीवव , ववऩन्न , 
बलूभवहन य सकुुम्वासीहरुको ऩवहचान य अलबरेस्खकयण गयी जग्गा 
व्मवस्थाऩनको रालग सहजीकयण गने तथा स्थानीम योजगारयका अवसय सजृना 
गने काममक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

३२. मोजना तथा काममक्रभ तजुमभा गदाम स्थालनम कच्चा ऩदाथम , सीऩ य 
प्रववधीको प्रमोग हनेु तथा योजगायी लसजमना गने आमोजना छनोटभा 
प्राथलभकता ददईनेछ ।  

ख साभास्जक ववकास सम्फन्धधीनीलत तथा काममक्रभहरु  

३३. कोलबड–१९ भा स्थालनम तहभा खवटने स्वास्थमकभॉ तथा जनशस्क्तराई 
स्वास््म सयुऺा सभाग्री – भास्क , ऩञ्जा , सेलनटाईजाय , वऩवऩई हरुको अबाव 
नहनेु गयी लनधमक्क सॊग सेवा प्रवाहभा राग्ने वातावयण स्थावऩत गरयने छ । 
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स्वा्म कभॉहरुराई उच्च भनोफरका साथ उत्प्ररेयत बई काभ गने ब्मवस्था 
लभराईने छ ।  

३४. नेऩार सयकायको नीलत अनसुाय अत्मावश्क स्वास््म सेवाको ऩहुॉच एवॊ 
गणुस्तयीम सेवा प्रवाहका रालग स्वास््म सेवा ऩूवामधाय ववकास य लनशलु्क 
 औषधीको अबाव हनु ददईने छैन । 

३५. कोलबड स्क्रभणको सम्बाववत जीस्खभभा यहेका नागयीकहरुराई नेऩार 
सयकायरे तोके फभोस्जभ क्वान्टामइनभा याख्न ेव्मवस्थाराई लनयन्तयता ददईने छ 
य घयभै सयुस्ऺत साथ सेल्प क्वान्टामइनभा फस्न अलबप्ररेयत गरयने छ । मस्तो 
व्मवस्था गदाम आवश्मक्ता अनसुाय लछभेकी स्थालनम तहहरु सॊग सभेत 
सभन्वम य सहकामम गरयने छ । क्वान्टामइनको वैकल्ऩक ववकल्ऩ खोस्जने छ 
।  

३६. कोलबड–१९ को सॊक्रभण योकथाभ तथा लनमन्त्रणका रालग ऺभता 
ववकाश तथा जनचेतनाभरुक काममक्रभ सॊचारन गरयने छ । 

३७. गाउॉऩालरकारे आफ्नै एम्फरेुन्स सेवा सॊचारन गने छ य सोको ब्मवस्था 
नहदुा सम्भ धकधई येडक्रस सॊग सभन्वम गयी बयऩदो तरयकारे एम्फरेुन्स 
सेवा सॊचारन गरयने छ । 

३८. कोलबड–१९ का कायण ववद्याथॉ , गबामवती भवहरा , जेष्ठ नागरयक , 
अऩाॊगता बएका व्मस्क्त , लडप्रसेनभा यहेका व्मस्क्त तथा भनोसाभास्जक ऩयाभशम 
आवश्मक सहस्जकयण गरयने छ ।  

३९.  अस्ऩतार , स्वास््म चौकी तथा स्वास््म एकाईफाट प्रदान गने खोऩ 
सेवा, सयुस्ऺत भाततृ्व तथा प्रजनन स्वास््म , ऩोषण रगामतका जनस्वास््म 
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सेवाहरु य उऩचायात्भक सेवाको रालग आवश्मक  औषलध उऩकयण तथा 
स्वास््म साभाग्रीको अबाव हनु नददइ उस्चत व्मवस्थाऩन गरयने छ ।  

४०. खोऩ,  सयुस्ऺत भाततृ्व , प्रजनन स्वास््म , ऩोषण जस्ता जनस्वास््मसॉग 
सम्फस्न्धत आधायबतु सेवा सवुवधाराई प्रबावकायी फनाउन भवहरा स्वास््म 
स्वमॊस्स्वकाराई उत्ऩेरयत गयाई उस्चतरुऩभा ऩरयचारन गरयने छ ।  

४१. प्रजनन स्वास््मभा ऩहुॉच अलबववृद्ध गनम प्रसलुत गहृ लनभामण य सॊचारनराई 
व्मवस्स्थत य प्रबावकायी फनाईने छ । आभा य स्शशूको स्वास््मराई ध्मान 
यास्ख फलथमङ्ग सेन्टय तथा अस्ऩतारभा सयुस्ऺत सतु्केयी गयाउन प्रोत्साहन गने य 
फलथमङ्ग सेन्टय तथा अस्ऩतारभा प्रसलुत गयाएका योवहणी गाउॉऩालरका लबत्र 
स्थामी फसोफास बएका सतु्केयी भवहराराई उऩाध्मऺ सतु्केयी प्रोत्साहन 
काममक्रभ सॊचारन गयी ऩोषण साभाग्री उऩरब्ध गयाउने नीलत लरईएको छ ।  

४२. जग्गा ब्मवस्थाऩन बएका स्थानहरुभा खोऩ केन्रको लनभामण गदै रलगने 
छ ।  

४३. "गणुस्तयीम स्शऺा योवहणीको प्रलतफद्धता  बने्न भरु धेम सवहत सफै 
फारफालरकाराइ ववद्यारमभा अलनवामम ऩिाउॉ , लसकाउॉ य टीकाउॉ बने्न 
अलबमान सवहत साभदुावमक , धालभमक ववद्यारमहरुभा बौलतक ऩवुामधाय ववकास 
सॊगै गणुस्तयीमता अलबववृद्धभा जोड ददइने य याम्रो नलतजा ल्माउने 
ववद्यारमहरुराई ऩयुस्कृत तथा सम्भान गरयने छ ।  

४४. कोयोना बाईयसका कायण ववद्यारम फन्द यहेको अवस्थाभा नेऩार 
सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड फभोस्जभ फैकस्ल्ऩक ववधीहरु प्रमोग गयी 
ऩिनऩािन सचुारु गनम आवश्मक सहमोग य सहस्जकयण गरयने छ ।  
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४५. साभास्जक दयुी कामभ गयी ववद्यारम सॊचारन गनम नेऩार सयकायफाट 
लनणमम बएको अवस्थाभा स्वास््म सम्फन्धी भाऩदण्ड ऩारना गयी 
ऩिनऩािटनराई लनमलभत गनम आवश्मक ऩने ऩूवामधाय लनभामण , खानेऩाननी , 
शौचारम तथा सयसपाईको प्रफन्ध गनम गाउॉऩालरकारे सहमोग य सहस्जकयण 
गने छ ।  

४६. आधधायबतू तथा भाध्मलभक स्शऺा सफैका रालग अलनवामम गयाई 
गणुस्तरयम स्शऺाको शलुनस्श्चताको रालग आवश्मक प्रफन्ध लभराईनेछ ।  

४७. ववद्यारमभा काममयत जनशस्क्तको उच्च भनोफरराई प्राथलभकता ददई 
आवश्मकता अनसुाय कामम ऺेत्र य स्जम्भेवायी सभेत हेयपेय गयी कतमब्म प्रलत 
रगनशीर हनु अलबप्ररेयत गरयने छ ।  

४८. धालभमक ववद्यारमहरु भदयसाको बौलतक य शैस्ऺक ववकासभा टेवा 
ऩमुामईने छ । 

४९. साभदुावमक तथा धालभमक ववद्यारमहरुभा खानेऩानी , सयसपाई एवभ ्वार 
तथा छात्रा भैत्री शौचारम लनभामण काममको रालग ववशेष प्राथलभकता साथ 
काममक्रभ सञ्चारन गरयने छ । छात्राहरुराई लनमलभत ववद्यारम आउने 
वातावयण शृ्रजना गरयने छ य सॊघीम सयकायको सहमोगभा साभदुावमक 
ववरारमभा अध्ममनयत वकसोयीहरुराई स्स्नटयी प्माड लनशलु्क य बयऩदो 
तरयकाफाट उऩरब्ध गयाइने छ ।  

५०. ववद्यारम स्तयीम स्शऺाभा सूचना प्रववलधको प्रमोगराई प्रोत्सावहत गदै 
ऩिन ऩािनराई गणुस्तयीम एवभ ्सभमानकुुर फनाइने छ ।  

५१. सॊस्घम सयकाय य प्रदेशको सहमोगभा क्रभश् सफै भा वव हरुभा ववऻान 
बवन य ल्मावको उस्चत ब्मवस्थथा गरयने नीलत  लरईने छ ।  
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५२. ववद्यलुतकयण नबएका ववरारमहरुभा ववद्यतु ब्मवस्थाऩन गरयने छ ।  

५३. सॊघीम सयकायको अनदुानभा सावमजलनक ववद्यारमका ववद्याथॉहरुराई 
ददवा खाजाको ब्मवस्था गरयने छ ।  

५४. सवैका रालग स्वच्छ खान्ऩानी सवुवधा ऩमुामउन खानेऩानीका रालग 
बलुभगत ऩानीको व्मवस्था सवहत  ओबयहेड ट्याङकी लनभामण गयी स्वच्छ 
खानेऩानी ब्मवस्थाऩनभा छ । धकधई खानेऩानी आमोजनाराई ब्मवस्स्थत 
साथ ववस्ताय गनम ऩहर गरयने छ ।  

५५. अऩाङ्गताको प्रकृलत अनरुुऩ आम आजमनको रालग तालरभ तथा 
सूववधाजनक सभाग्री ववतयणको ब्मवस्था लभराईने छ ।  

५६. खरुा ददसा भकु्त गाउॉऩालरका बै सकेको टोर ववकास सॊस्थाहरु य 
सभदुामभको अगवुाई य सकृमताभा ऩूणम सयसपाइका वक्रमाकराऩ आयम्ब 
गरयने छ । हाम्रो योवहणी सनुय य सपा योवहणी बने्न स्रोगनका साथ 
सयसपाईराई सभ्मता य स्वास््मको दृविकोणफाट हेनम जनानसराई सचतम 
गयाईने छ ।  

५७. खानेऩालन तथा सयसपाईका सम्फन्धभा तमाय गरयएको यणनीलतक 
मोजनारे भागमदशमन गये फभोस्जभका काममक्रभहरु कावामन्वमन गरयने छ ।  

५८. गाउॉऩालरकाका सवै वडा तथा टोरहरुराई लनमलभत खोऩ सलुनस्श्चतताका 
रालग जनस्वास््म कामामरमसॊगको सभन्वमभा स्थानीम साभदुावमक सॊस्था , 
स्वास््मकभॉ य भवहरा स्वमभ ्सेववकाराई अझ फढी वक्रमास्शर फनाईदै 
रालगने छ ।  
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५९. यावष्ट्रम साॊस्कृलतक धयोहय रगामत ववलबन्न जालत य सभदुामका 
ऩयम्ऩयागत सम्ऩदाहरुको सॊयऺण य सम्वद्धन गने काममराई जोड ददइने छ । 

६०. स्जल्रा खेरकूद ववकास सलभती एवभ ्खेरकूद ववकाससॊग सम्फन्धत 
सॊघसॊस्थाहरुसॊग सभन्वम य सहकामम गयी खेरकूद ववकासका रालग खेरकूद 
काममक्रभ सञ्चारन , खेर भैदान लनभामण , साभाग्री ववतयण एवभ ्यावष्ट्रम तथा 
ऺेलत्रम स्तयभा सॊचालरत प्रलतमोलगभा सहबागी हनेु खेरालडहरुराई प्रोत्साहन 
गरयने छ ।  

६१. सघीम य प्रदेश सयकायको सहमोगभा योवहणी २ को फैरयहवाभा 
फहउुद्देशीम खेर ग्राभको ववकास गरयने छ । प्रत्मेक वडाहरुभा क्रभश् खेर 
भैदान लनभामण गरयने छ ।  

६२ फैंकहरु सॊगको सभन्वम य सहकाममभा साभास्जक सयुऺा बिाराई फैंक 
भापम त अझ सयर य लछटो तरयकारे बकु्तालन गने ब्मवस्था लभराइने छ ।  

६३. छुवाछुत भकु्त सभाज लनभामण य जालतम ववबेद भसु्क्तका रालग जनचेतना 
य ऩहुॉच अलबववृद्ध काममक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

६४. आलथमक ,  साभास्जक य शैस्ऺक रुऩभा ऩछालड ऩयेका भवहरा , दलरत , 
आददवासी जनजाती , भसु्स्रभ , वऩछडावगम ,, अऩाॊङ्गता बएका व्मस्क्त रगामत 
वऩछलडएको वगम य सभदुामराई सीभभूरक , आम य योजगायभरुक काममक्रभ 
सॊचारन गरयने छ ।  

६५. भवहरा ववरुद्ध हनेु सफै प्रकायका वहॊसा , ववबेद य ववहष्कयण अन्त्मका 
रालग रैंलगक सभानता तथा भवहरा सशस्क्तकयणभा सहमोग ऩगु्ने केमक्रभ 
सॊचारन गरयने छ ।  
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६६. सभाजभा व्माप्त रैंलगक बेदबाव न्मलुनकयण वभ ्भवहरा सशस्क्तकयणराई 
सम्फोधन गने वकलसभका रैंलगक सचेतना एवभ ्काननुी सचेतना सम्फन्धी 
काममक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

६७. सवै वडा तथा टोरहरुराई फारभैत्री घोषणा गदै फारभैलत्र गाउॉऩालरका 
घोषणा गनम आवश्मक वातावयण सजृना गनम तपम  अगालड फढाइने छ ।  

६८. मवुाहरुभा उद्यभशीरता , सजृनशीरता एवभ ्सकायातत्भक सोचको 
ववकास गने अलबप्रामका साथ सोही अनरुुऩका सीऩ य ऺभता अलबववृद्ध गने 
काममक्रभहरु सॊचारन गदै रलगने छ ।  

६९. अऩाॊङ्गता बएका व्मस्क्तहरुराई आत्भलनबमय य स्वालबभान फनाउनका 
रालग सभान अवसय तथा सेवा सवुवधाभा ऩहुॉच फढाउन उनीहरुको सहमोग 
ऩगु्ने वकलसभका काममक्रभहरु सॊचारन गरयने छ । घय ऩरयवाय य सभाजभा 
पयक ऺभता बएका ब्मस्क्तराई भामाॉ गने वातावयण शृ्रजना गनम 
सचेतनाभरुक काममक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

७०. जेष्ठ नागरयकहरुको आधायबतु अलधकायको सॊयऺण गदै उनीहरुको 
रालग सम्भानजनक तथा सनतवुिऩूवमक जीवनमाऩनका आवश्मक काममक्रभ 
कावामन्मन गने तपम  जोड ददइने छ । जेष्ठ नागरयकराई भामा य सम्भान गने 
नीलत लरईने छ । 

७१. सीभान्तकृत ववऩन्न तथा अलत गयीवहरुका रालग अम अजमन सम्फन्धी 
सीऩभरुक काममक्रभ गरयने छ ।  

७२. आददवासी जनजातीको बाषा, सॊस्कृलत सॊयऺण य सम्वधमन गरयने छ ।  
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७३. दलरत वगमको उत्थान तथा ववकास य आम आजमनका रालग जोड ददईने 
छ ।  

७४. भसु्स्रभ तथा वऩछलडएका वगमको आम आजमन , सीऩ ववकास जस्ता 
प्रत्मऺ पाईदा ऩ 'ग्ने काममक्रभहरु सॊचारन गरयने छ ।  

७५. सफै जात , जालत वगम सभदुामको धभम , सॊस्कृलतको सम्भान य सॊयऺण 
गरयने छ  ।  

ग_ ऩवुामधाय ववकास सम्फन्धी नीलत तथा काममक्रभहरु  

७६. सफै जनताराई शदु्ध खानेऩानी ब्मवस्थाऩनका रालग सॊघीम सयकाय तथा 
प्रदेश सयकायको सहमोगभा िुरा खानेऩानी आमोजनाहरुका सॊबाव्मता 
अध्ममन गरयने खानेऩानी आमोजनाहरुको लनभामण तथा ववस्ताय गयाउन ववशेष 
अनयुोध गयी सभनन्वमकायी बलूभका लनवामह गरयने छ ।  

७७. ववकासका ऩूवामधायभा सडक ऩवहरो शतम हनुारे गणुस्तयीम सडक 
ववकासको सडक स्तयोन्नती गदाम नारी लनभामणराई प्राथलभकता ददईने छ ।  

७८. सडकको चौडाई न्मूनतभ ६ लभटय कामभ गनम सफैराई अलबप्ररेयत गरयने 
छ ।  

७९. गाउॉऩालरकाको बवन लनभाणमका रालग स्जल्रा सभन्वम सलभलत सॊग ऩून 
अनयुोध गयी जग्गा प्राप्त गयी बवन लनभाणम गयीने छ ।  

८०. गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र सडक सॊजार लनभामणका रालग सडक गूरुमोजना 
तमाय गयी व्मवस्स्थत य मोजनाफद्ध तरयकारे स्तयीम सडक सॊजारको लनभाणम 
गरयने नीलत अनसुयण गरयने छ ।  
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८१. भाऩदण्ड ववऩयीत फनेका सडकहरुभा गाउॉऩालरकाको रगानीराई 
लनरुत्साहन गरयने छ ।  

८२. हार सञ्चारनभा यहेका सडकहरुराई क्रभश् भाऩदण्डको दामयाभा 
ल्माउन ऩहर गरयनने छ ।  

८३. घय नबएका अलत ववऩन्न ऩरयवायराई सॊघीम य प्रदेश सयकायको सहमोग 
य सभन्वमभा तथा गाउॉऩालरकाको सभेत आफ्नै रगानीभा घय लनभामण गयाई 
नागरयकहरुको आवासको सलुनस्श्चतता प्रदान गने नीलत लरईने छ ।  

८४. ववद्यतु ववतयण प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउन ववद्यतु प्रालधकयणसॊग 
सभन्वम गयी आवश्मकता अनसुाय ट्रान्सपभमयको ऺभता ववृद्ध , थऩ तथा 
राईन ववस्ताय गयी सफै घयहरुभा य वस्स्तहरुभा ववद्यतुीम सेवा ऩमुामउने नीलत 
लरइने छ ।  

८५. फैकस्ल्ऩक उजामको प्रमोग गदै गाउॉऩालरकाका ऺेत्रलबत्रका फजाय 
ऺेत्रहरुभा सौंममफिी जडान गयी उज्मारो योहीणी काममक्रभराई लनयन्तयता 
ददइने छ ।  

८६. बलूभतगत लसचाई प्रणारीको लनभामण , सधुाय , भभमत सम्बाय य सञ्चारन 
तथा सेवा बएका लसचाई फोरयङ्गहरुराई आमोजना तथा उऩबोक्ताहरु सॊगको 
सभन्वमभा भभमत सॊहाय , सॊचारनराई लनमलभतता ददन आवश्मक सहस्जकयण 
गरयने छ । 

८७. भभमत सम्बाय कोषको व्मवस्था गयी भौसभ तथा अन्म गलतववधीफाट 
ऺमीकयण हनेु ऩूवामधाय तथा ग्राभीण सडकहरुको भभमत सॊहाय व्मवस्था गरयने 
छ ।  
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८८. याष्ट्रका रालग खेरकुद य स्वास््मका रालग खेरकुद बने्न भान्मता 
अनसुाय मवुा केस्न्रत खेरकूद काममक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

८९. ववशेष अलथमक ऺेत्र –सेज_  लबत्र लनभामण बएका य अफ लनभामण हनेु 
बवनहरुको नक्सा ऩास कामम य कयको दामयाभा ल्माउने काममभा सम्फस्न्धत 
भन्त्रारमम सॊग सभन्वम गयी गाउॉऩालरकारे सहमोगी य सभन्वमकायी बलूभका 
लनबाउने छ ।  

घ. वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी तथा काममक्रभहरु ्

९०. कोलबड–१९ रगामत अन्म ववऩदहरुको योकथाभ तथा न्मूननीकयणको 
रालग ऩूवमतमायी प्रलतकामम य ऩनुरामबका काममक्रभ सॊचारन गनम स्थानीम ववऩद 
व्मवस्थाऩन कोषभा आवश्मक फजेटको व्मवस्थाऩन गयी प्रबावकायी रुऩभा 
ववऩदको व्मवस्थाऩन गने नीलत लरईने छ ।  

९१. ऩूवामधाय ववकासका वक्रमाकराऩहरु सॊचारन गदाम ववऩद जोस्खभ 
सॊवेदनशीरताराई केन्र्ाववन्दभुा याखी कामामन्वमन गनम सघाउ ऩगु्ने गयी 
लडजाइन तथा इविभेट गने व्मवस्था लभराउने छ ।  

९२. सयकायी, गैयसयकायी तथा लनजी ऺेत्र य ब्मस्क्तहरुरे फनाउने सफै खारे 
बवहरु – घय ,टहया, सेड , गोदाभ आदद _ ऩक्की तथा कच्ची याष्ट्रीम बवन 
सॊवहताराई ऩारना गयाउदै लनभाणम गनम रगाईने छ । श्रावण १ गते देस्ख 
नमाॉ घय फनाउदा अलनवामम यऩभा नक्सा ऩास गने य ऩयुाना घयहरुको 
अलबरेस्खकयण गरयने छ ।  

९३. हरयमो योहीस्ण काममक्रभराई सयुवात गनम आधलुनक नसमयी स्थाऩनाभा 
जोड ददई सावमजलनक जग्गा , एलतहाॉलसक स्थरहरु , नदी वकनाय,  नदद उकास, 
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नहय तथा सडक वकनाय वृऺ ायोऩण काममक्रभ सॊचारन गरयने छ । मसफाट 
योजगायीको सजृना हनुकुा साथै वातावयण सॊयऺणभा सघाउ ऩगु्ने छ ।  

९४.  जरवामू ऩरयवतनमका असयहरुराई न्मलुनकयण गनमका रालग अनकुुर 
काममहरु गदै वातावयण सॊयऺण गने नीलत अवरम्वन गरयनने छ ।  

९५. नददजन्म ऩदाथमको उऩबोग गदाम आवश्मकता अनसुाय EIA  तथा IEE 

गयाई भाऩदण्डको ऩरयऩारना गने गयाउने नीलत लरईने छ य नदी वकनायाभा 
वृऺ ा योऩण तथा तटफन्ध गयीने छ ।  

९६. एक गाउॉ एक ऩोखयी नीलत अनरुुऩको काममक्रभराई कावामन्वमन तपम  
जोड ददने । धालभमक तथा एलतहालसक भहत्व फोकेका ऩोखयीहरुको सॊयऺण य 
सॊवद्धमन तथा सनु्दयीकयण गने नीलत अऩनाइने छ ।  

९७. प्रत्ममेक वडाभा १–१ वटा उद्यानको स्थाऩना गने नीलत अनसुयण गदै 
स्वच्छ य हयाबया योवहणीको काममक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

९८. गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रका सावमजलनक स्थरहरुको सॊयऺण य सॊवधमनका 
रालग मोजना फनाई सयोकायवाराको सहबालगता जटुाई वृऺ ायोऩणका काममक्रभ 
क्रभश् सञ्चारन गरयने छ ।  

९९. वारुण मन्त्रस्वाको व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन गनमन लछभेकी न .ऩा. तथा 
गा.ऩा. हरुसॉग साथै प्रदेश य केन्रहरुसॊग सभन्वम गयी आवश्मक काममक्रभ 
अगाडी फढाइनेछ ।   

100. ववऩद आउन नददन जनचतमना अलबववृद्ध गने तथा ववऩद आइ ऩयेभा 
याहत, स्थाऩना तथा उद्धाय कामम गनम ववऩद ब्मवस्थाऩन कोषको भाध्मभफाट 
प्रबावकायी कामामन्वमन गरयने छ ।  
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१०१. पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको रालग सम्बाव्मता अध्मनन गयी उऩमकु्त 
स्थानको ऩवहचान गयी क्रभश् व्मवस्स्थत रुऩभा कावामन्वमन गदै रलगनेछ ।  

१०२. ऩूणम सयसपाइको काममक्रभ आयम्ब गयी आवश्मक सावमजलनक 
स्थानहरुभा सभदुावमक सॊचारन य सॊयऺणको स्जम्भा लरने सलुनस्स्चतता बएका 
स्थानहरुभा सावमजलनक शौचारमको लनभामण गरयने छ ।  

ङ . सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास सम्फन्धीनीलत तथा काममक्रभहरु ्

१०३. काममऩालरकाको कामामरम , वडा कामामरम तथा ववषमगत शाखा वा 
एकाईको सेवा प्रवाहराई सूचना प्रववलध भॊत्री फनाउदै रलगने छ  । सफै 
कभमचायीहरुराई कम्प्मूटय ऻान, लसऩको ववकास गयाईने छ ।  

१०४. कोलबड–१९ को योकथाभ य लनमन्त्रणको रालग नेऩार सयकायरे 
राग ुगयेको रकडाउनका कायण चार ुअलथमक वषमको आम िेक्का प्रबाववत 
बएकोरे कानून अनसुाय उस्चत लनकाम लनकालरने छ ।  

१०५. कोलबड–१९ को कायण व्माऩाय व्मवशाम तथा सेवा ऺेत्रभा ऩनम 
गएको नकायात्भक असयफाट याहत भहशसु गयाउन व्मवशाम कय , घयफहार 
कय, रगामतका कयका ऺेत्रभा ऩयेको असयको भूल्माङ्कन गयी आ .व. 
२०७८।०७७ को लतनम फाॉकी कय , शलु्क लतनम नसकेको अवस्थाभा 
कयदाताराई थऩ सभम ददई जरयवाना नलरने नीलत लरईने छ ।  

१०६. अनतु्ऩादक खचमहरु कटौती गने नीलत अवरम्फन गरयने छ । खरयद 
प्रकृमाराई ऩायदशॉ, प्रलतसऩधॉ एवॊ लभतब्ममी फनाईने छ ।  

१०७. कोलबड–१९ को कायण उत्ऩन्न असहज ऩरयस्स्थतको साभना गनम 
तत्कालरन आवश्मकता ऩवहचान गदाम प्राथलभकताभा ऩयेका वक्रमाकराऩहरु 
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कामामन्वमन गनम लनस्ज ऺेत्र , स्थालनम तहभा काममयत गैयसयकायी सॊस्था , 
सहकायी सॊस्था तथा साभदुावमक सॊस्थाहरुराई सहबागी गयाउने नीलत लरइने 
छ ।  

१०८. सभमभा कय लतयौं गाउॉऩालरकाको ववकासभा सहबालग फनौं बने्न कुया 
सफै कयदाताराई फझुाउन कयदता स्शऺा , कय सप्ताह जस्ता चेतनाभूरक 
काममक्रभ सॊचारन गरयने छ ।  

१०९. प्राकृलतक श्रोत तथा नदीजन्म ऩदाथमहरुको उस्चत व्मवस्थाऩनगयी 
आन्तरयक याजस्व फढाउने तथा कयका दामयाहरु फढाई गाॉऩालरकाको आम 
श्रोत ववृद्धका गदै रैजाने नीलत अनसुयण गरयने छ ।  

११०. जनताको सवौऩरय वहतराई ध्मानभा यास्ख कानूनरे अलधकाय प्रदान 
गयेका न्मावमक काममराई व्मवस्स्थत ववश्वास मोग्म, ऩायदशॉ फनाउदै रलगने छ 
। भेरलभराऩकको भाध्मभफाट सभाजभा साभास्जक सवहष्णतुा फढाउने 
ववषमराई जोड ददइने छ ।  

१११. न्माम , कानून तथा भानव अलधकाय प्रवद्धमन सम्फन्धी काममहरुराई 
प्राथलभकता दददै सवै वकलसभका अन्माम य अत्माचायको अन्त्मको रालग ऩहर 
गरयने छ ।  

११२. सूचना तथा सञ्चाय प्रववलध ववकास तथा ववस्ताय गदै सूचना तथा सञ्चाय 
प्रववलध ववकासभा जोड ददईने छ ।  

११३ गाउॉऩालरकारे सम्ऩादन गयेका काभका सफै गलतववलधहरुराई Website 

भा लनमलभतरुऩभा प्रववष्ठ गयी सफैकको सूचना ऩाउने हकको सलुनस्श्चतता प्रदान 
गरयने छ ।  



19 
 

११४. लनमलभत य प्रबावकायी फजाय अनगुभनको भाध्मभफाट गणुस्तय , 
नाऩतौर, खाद्य सयुऺा य उऩबोक्ता वहत सॊयऺण सम्फन्धी काममहरु व्मवस्स्थत 
गरयने छ ।  

११५. फैिक तथा काममक्रभहरु व्मवस्स्थत तथा भमामददत रुऩरे सॊचारन 
गरयने छ ।  

११६. सावमजलनक ऩयीऺण , साभास्जक ऩयीऺण य सावमजलनक सनुवुाई जस्ता 
वक्रमाकराऩको भाध्मभफाट ऩायदस्शमता अलबववृद्ध गदै रलगने छ ।  

११७. सयकायी काममराई ऩायदशॉ फनाउन लनमलभत रुऩभा अडीमो नोवटस 
फोडम सेवा वेवसाईट सेवा सञ्चारन , लडस्जटर नागरयक वडाऩत्र तथा सचुना 
ऩाटॊ सञ्चारन , हाम्रो योवहणी याम्रो योवहणी काममक्रभ सञ्चारन तथा 
गाउॉऩालरकाको ऩाशवमस्चत्र प्रकाशन , रगामतका सूचना साभाग्रीहरूको प्रकाशन 
तथा ववतयण गने काममराई प्राथलभकता ददइने छ ।  

११८. मोजना , स्जन्सी रगामतका ऺेत्रभा क्रभश् सप्टवेमय भापम त 
ब्मवस्थाऩन गने, आवश्मक स्थानहरुभा लस .सी वट.लब  क्माभया जडान , सॊचाय 
भाध्मभफाट ववद्यलुतम लसकाई , गाउॉऩालरकाका,  वडा कामामरम , ववद्यारमहरु , 
स्वास््म सॊस्थाहरुभा क्रभश् ईन्टयनेट सवुवधाको ब्मवस्थाऩन गदै जाने नीलत 
लरइएको छ ।  

११९. कामामरम सॊचारन खचम औस्चत्मका आधायभा नगरयने छ य 
लभतस्व्ममता य ऩायदस्शमता कामभ गयी गरयने छ ।  

१२०. सॊगिनात्भक सशुासन तथा कामामरम सञ्चारनराई व्मवस्स्थत गनम 
आवश्मकीम ऩरयऩाटॊको ववकास गरयने छ ।  
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१२१. गाउॉऩालरका कामामरमको कामम वोझराई य जनशस्क्त फीचको 
तारभेरराई सन्तलुरत रुऩरे व्मवस्था लभराई सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी 
फनाउन गिन ववकास अध्ममन जस्ता कामम गयी कावामन्वमन गरयने छ ।  

१२२. गनुासो सनुवुाई एकाईको व्मवस्था गयी जन गनुासोराई सभमभै 
व्मवस्थाऩन गने कामम गरयने छ ।  

१२३. गाउॉऩालरकाको हयेक वडाको काभ काममहरुराई ववद्यलुतमभाध्मभफाट 
सॊचारन गनम जोड ददईने छ । प्रत्मेक वडाभा ववद्यतु य ईन्टयनेट सवुवधाराई 
व्मवस्स्थत गयीनेछ ।  

१२४. सानातीना झै –झगडा य वववाद लभराउन , सावमजनलनक सम्ऩिी 
अलतक्रभण योकथाभ गनम साभास्जक ववकृती लनमन्त्रण गनम , साभास्जक 
अनशुासन कामभ याख्न , उद्यभस्शरता गयीऩरयचारन गरयने छ । टोर 
ववकासभा उत्कृि टेवा ऩमुामउने सभीलतहरुराई ऩयुस्कृत य सम्भान गरयने छ 
। टोर ववकास सलभलतको ऺभता अलबववृद्ध गरयने छ ।  

१२५. कामम ऩद्दतीराई व्मवस्स्थत य खचम प्रणारीराई ऩायदशॉ फनाई सभग्र 
कामम सम्ऩादन स्तयभा सधुाय गदै शसुानको प्रत्मबतुी गरयने छ ।  

१२६. उऩबोक्ता सलभलतको ऺभता अलबववृद्ध गरयने छ उऩबोक्ता सलभलत तथा 
अन्म ववलबन्न सॊघ सॊस्था द्धाया सॊचारन गरयने  काममक्रभहरुभा स्वीकृलत रागत 
अनभुान फभोस्जभ नगदभा आधारयत जनसहबालगताराई जोड दददै रलगनेछ । 
खरयद ववलधको ऩारना गनम अलबप्ररेयत गरयने छ ।  

१२७. गाउॉऩालरका , वडा कामामरमहरु , ववषमगत शाखाहरु , स्वास्थम 
सॊस्थाहरुभा काममयत सफै कभमचायीहरुराई आचयण य अनशुासन ऩूणमरुऩभा 
ऩारना गदै भसु्कान सवहतको सेवा प्रवाह गनम अलबप्ररेयत गरयने छ ।  औस्चत्म 
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य आवश्मकता अनसुाय स्जम्भेवायीभा हेयपेय गयी सफैराई सफै काभ गनम सक्ने 
गयी सऺभ फनाईने छ ।  

१२८.= कभमचायी य याजनीलत वीच अन्तय सम्वन्धरा ई सेवा प्रवाह सॊग आवद्ध 
गरयने छ  य अन्तय सम्वन्धरा ई  ब्मवस्स्थत गनम ऩदालधकायीहरूको य 
कभमचायीहरूको काभ कतमब्म य अलधकायरा ई अहस्तऺेऩकायी तरयकारे 
सभन्वमात्भक ढॊगरे ऩारना गने नीलत अफरम्वन गरयने छ । 

१२९. शाखा/ शाखा फीच , वडा/ वडा वीच , एक अको सॊस्थाहरु वीच 
सभन्वम य सहकाममभा जोड ददईने छ । नमाॉ नेऩारको नमाॉ ववचाय बन्ने 
भान्मताका साथ सफैराई सकायात्भक सोच तथा उच्च भनोफरकासाथ स्वा 
प्रवाहभा राग्न अलबप्ररेयत गरयन्छ ।  

१३०. आन्तरयक रेखा लनमन्त्रण प्रणारी अफरम्वन गदै आन्तरयक तथा 
अस्न्तभ रेखा ऩयीऺणसभमभै सम्भऩन्न गयाउदै फेरुज ुपर्छ्यौट  काममराइ 
प्राथलभकता ददइने छ । 

१३१. सशुासन मकु्त सॊयचनाको रूऩभा गाउॊऩालरकाराई स्थावऩत गरयने छ । 

१३२. सॊघीम सयकाय य प्रदेशसयकाय सॊगको सहकाममभा सॊचारन हनेु 
मोजनाको रालग सभऩयुक यकभको ब्मवस्था गरयने छ । 

१३३. सॊघ,प्रदेश सॊग सभन्वमको आधायभा स्थानीम सयकाय सॊचारन हनेु छ 
।  िूरा मोजनाहरु सॊघ य प्रदेश सयकाय सॊगको सहबालगताभा सॊचारन गने 
नीलत अफरम्वन गरयने छ। 

१३४. याम्रो काभ गने उऩबोक्ता सलभलत य याम्रो काभ गने कभमचायीराइ 
ऩयुस्काय तथा सम्भानको ब्मवस्था गरयने छ । 
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१३५. गाउॉऩालरका ऺेत्रभा आवश्मक शास्न्त तथा सवु्मवस्था कामभ गयी 
गाउॉऩालरका एवॊ गाउॉऺेत्र लबत्रको सावमजलनक सम्ऩस्िको सयुऺा एवॊ सॊयऺण 
गनम, अनलधकृत लनभामण तथा सावमजलनक सम्ऩस्िको अलतक्रभण योकथाभ तथा 
लनमन्त्रण गनम  नगय प्रहयीको ब्मवस्था गने नीलत लरइएको छ । 

अन्त्मभा मस गाउॉऩालरकारे ददघमकालरन सोच, उदेश्म, प्राथलभकताका साथ 
अस्घ सायेका नीलत तथा काममक्रभको सपर कामामन्वमनरे मस 
गाउॉऩालरकाराइम सभधृ्द फनाउन मोगदान ऩयुाउने कुयाभा ववश्वास याख्दै 
कोयोना योकथाभ य लनमन्त्रण गनम अफ आउने ददनभा ऩने चनुौलतको साभना 
गनम सफै एकताफद्ध बएय अगालड फढौं बने्न अवऩर गदै  नीलत तथा काममक्रभ 
तजुमभा गनम सहमोग ऩमुामउनहुनेु सम्ऩणुम, सबाका सदस्मज्मूहरू, ववषमगत 
सलभलतका ऩदालधकायीहरू, फसु्ध्दस्जवव, सभाजसेवी, स्शऺक, प्राध्माऩक, 
याष्ट्रसेवक कभमचायीहरू रगामत सफैराइम हाददमक धन्मवाद दददै नीलत तथा 
काममक्रभहरू अनसुाय मस गाउॉऩालरकाराइ सखुी य सभदृ्ध योवहणीफनाउन 
सफैको साथ,सहमोग य सहकाममको आशा य ववश्वासका साथ  ववदा भाग्दछु ।  

२०७७⁄०३⁄०९ 

                                         धन्मवाद, जम योवहणी । 

   अध्मऺ 

        सनोज कुभाय मादव 

                                     योवहणी गाउॉऩालरका, रूऩन्देही 
 

 

 

  

 


