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मस गरयभाभम सबाका अध्मऺ ज्मू, 
गाउॉसबा सदस्महरु, 
 

1= नेऩारको सॊविधान जायी बएऩछछ दोस्रो ऩटक सफै स्थानीम तह य िडाको छनिााचन सम्ऩन्न बएको छ । 
छनष्ऩऺ, स्ितन्त्र, शान्न्त्तऩूणा, स्िच्छ य बमयवहत िाताियणभा सम्ऩन्न मस छनिााचनरे रोकतॊरराई जगैदेखी 
फछरमो फनाएको छ । मस सखुद ऩषृ्ठबछूभभा गाउॉसबाको फाह्रौं अछधफेशन फैठकराई आज सम्फोधन गना 
ऩाउॉदा भराई गिाको अनबुछूत बएको छ । 

2= स्थानीम तहको छनिााचन सपरताऩूिाक सम्ऩन्न गयाउने छनिााचन आमोग, सहमोग ऩमुााउने याष्डसेिक 
कभाचायी, सयुऺा छनकाम तथा मस प्रविमाभा सॊरग्न याजनीछतक दर, सॊघसॊस्था य आभ नागरयक सफैप्रछत 
स्थानीम सयकाय आबाय व्मक्त गदाछ । जनचाहना अनरुुऩ नागरयकहरुको घयदैरोभा सेिा प्रदान गने 
आधायस्तम्बको रुऩभा यहने स्थानीम तहको छनिााचनरे प्रछतस्ऩधाात्भक फहदुरीम रोकतान्न्त्रक शासन 
प्रणारीको जगराई अझ भजफतु फनाएको छ । 

3= जनताका विछबन्न आन्त्दोरनहरुको ऩरयणाभस्िरुऩ प्राप्त नेऩारको सॊविधानरे शासकीम सत्ताराई तल्रो 
तहसम्भ ऩमुााएय प्रत्मेक नागरयकराई स्िशासन तथा आत्भछनणामको अछधकाय सछुनश्चत गयेको छ । अवहरे 
स्थानीम सयकायहरु सोही अछधकायको प्रमोगराई उच्चतभ विन्त्दभुा ऩमुााउन तल्रीन छन ् ।नागरयकका 
अछधकाय सॊयऺण तथा प्रिर्द्ान गना अन्घ फवढयहेको मस अिसयभा सॊघीम रोकतान्न्त्रक गणतन्त्र प्राछप्तका 
राछग बएका सफै आन्त्दोरनहरुभा सहादत प्राप्त गनुाहनुे सम्ऩूणा ऻात-अऻात अभय शहीदहरु प्रछत बािऩूणा 
श्रर्द्ान्त्जछर अऩाण गदाछु ।साथै, विछबन्न आन्त्दोरनका िभभा घाईते य फेऩत्ता नागरयकहरुप्रछत उच्च सम्भान 
प्रकट गदाछु । 

4= दईु िर्ादेन्ख विश्वबय पैछरएको कोछबड-19 भहाभायीको योकथाभ, छनमन्त्रण य उऩचायका राछग हाभीरे 
चारेका कदभ सभेतको ऩरयणाभस्िरुऩ मसको असय साभान्त्म हुॉदै गएको छ ।कोछबड-19 सॊिभण, 
छनमन्त्रण य व्मिस्थाऩनभा अहोयार खवटने स्िास््मकभॉ, सयुऺाकभॉ, याष्डसेिक कभाचायी, जनप्रछतछनछध, 
विछबन्न सॊघसॊस्था रगामत सम्ऩूणा नागरयकरुराई धन्त्मिाद ददन चाहन्त्छु । 

 

  



अध्मऺ भहोदम, 
अफ, भ आछथाक िर्ा 2078/079 को नीछत तथा कामािभको कामाान्त्िमनफाट प्राप्त उऩरब्धीहरु सॊऺऩेभा 
उल्रेख गना चाहन्त्छु । 

 

5= जोयामरिासीहरुको सखुदखुभा सयकाय घयदैरोभा ऩगेुको छ । विऩद् व्मिस्थाऩन कोर्, आछथाक सहामता 
य विछबन्न रन्ऺत कामािभ भापा त जनतारे याहत ऩाएका छन ् । गाउॉऩाछरकाको केन्त्र देन्ख सफै 
िडाहरुको केन्त्रसम्भ सडक सॊजार विस्ताय बएको छ ।  

6= स्थानीम तहका गाउॉ टोर िस्तीहरु सडक सॊजाररे जोछडएय आिागभनभा सहज बएको छ, प्राम अछधकाॉश 
गाउॉ टोरिस्तीहरुभा विजरुी विस्तायका कामाहरु बइयहेका छन,् खानेऩानीका स साना देन्ख ठूल्ठूरा 
मोजनाहरु सम्ऩन्न हदैुछन,्। 

7= विद्यारमका बिनहरु य विऻान प्रमोगशाराहरु छनभााण बइयहेका छन ्बने आइछसटी सम्फन्त्धी साभाग्रीहरु 
वितयण बइयहेका छन ्।  

8= स्िास््म सम्फन्त्धी सेिा य सवुिधाहरु विस्ताय गरयएका छन,् स्िास््म चौकीहरुको विस्तायय स्िास््म 
कछभाहरुको व्मिस्थाऩनका साथै सम्ऩूणा स्िास््म सॊस्थाहरुभा सहजै य सयर तरयकारे और्धीहरु उऩरब्त्ध 
बइयहेको छ ।  

9= कृवर् ऺेरभा अनदुान सवहतका ऩकेट ऺेरहरु घोर्णा गरयएका छन ्। ऩशऩुारन व्मिसामराई प्रोत्साहन 
गरयएको छ । बैंसी ऩारन, गाई ऩारन, कुखयुा ऩारन, अण्डा उत्ऩादन  य भाछा ऩारन आदद 
कामाहरुराई व्मिसामी तयीकारे विकछसत गदै रछगएको छ ।  

10= बिन छनभााण गनुाऩूिा अछनिामारुऩभा गाउॉऩाछरकाफाट घय नक्साऩास गने नीछतराइ कामाान्त्िमनभा ल्माइएको 
छ । 

11= जोयामर गाउॉऩाछरकाको मातामात गरुुमोजना तमाय गरयएको छ । 

12= फारविकास न्शऺक, विद्यारम कभाचायी य सहामक कभाचायीहरुको भाछसक ऩारयश्रछभकभा गाउॉऩाछरकारे रु. 
७000 थऩ ददने गयी फजेटको व्मिस्था गरयसकेको छ । 

13= 2078।01।01 गतेदेखी नै मस गाउॉऩाछरकाका ६ िटै िडाहरुभा ऩूणा रुऩभा अनराइन व्मन्क्तगत 
घटना दताा प्रणारी रागू गरयएको छ । साथै आ.ि. 2078/079 देखी मस गाउॉऩाछरकाका ६ िटै 
िडाहरुभा फैंवकङ प्रणारी भापा त साभान्जक सयुऺा बत्ता राबग्राहीहरुको फैंक खाताभा जम्भा गयी वितयण 
गने गरयएको छ ।  

14= प्रचछरत कानूनरे ददएको अछधकाय प्रमोग गयी न्त्मावमक सछभछतरे स्थानीम न्त्माम सम्ऩादनको काभ गदै 
आइयहेको छ । न्त्मामीक सछभछतको सन्चिारमको स्थाऩना, न्त्माम सम्ऩादनका कामाविछध, ऐनहरुको 
प्रकाशन रगामतका काभहरु सम्ऩन्न बएका छन । अन्घल्रो िर्ाभा न्जम्भेिायी सरय आएका य मो िर्ा जेठ 



भसान्त्तसम्भ न्त्मावमक सछभछतभा दताा हनु आएका जम्भा 20 िटा भरु्द्ा भध्मे 20 िटै पर्छ्यौट बएका 
छन । 5 िटा भरु्द्ा िडा कामाारमको भेरछभराऩ केन्त्रभा ऩठाई भेरछभराऩ केन्त्रभा ऩठाई भेरछभराऩ 
गयाइएको छ य अरु 15 िटा भरु्द्ा न्त्मावमक सछभछतरे नै छरपर गयी भेरछभराऩ गयाई वििादको 
सभाधान गरयएको छ । 

15= गाउॉऩाछरकाको केन्त्र नन्जक यहेको सयस्ितीनगय प्राथछभक स्िास््म केन्त्रभा MBBS डाक्टयको व्मिस्था 
गरय थऩ स्िास््म सवुिधाहरुको व्मिस्था गरयएको छ । 

16= जोयामर गाउॉऩाछरकाको प्रशासछनक बिनभा छसछसवटबी जडान गयी सॊचारनभा यहेको छ । 

17= प्रधानभन्त्री योजगाय कामािभ अन्त्तगात मस गाउॉऩाछरकाका सम्ऩूणा िडाहरुभा सडक नारी छनभााण, घोयेटो 
फाटो छनभााण, सडक भभात तथा सधुाय, नदद छनमन्त्रण तथा फृऺ ायोऩण, ऩखाार छनभााण रगामतका मोजना 
तथा कामािभ सॊचारन गना करयफ 376 जनाराई न्त्मनुतभ ३० ददन देन्ख अछधकतभ १०० ददन 
योजगायी उऩरब्ध बएको छ । 

18= गरयफी छनिायणका राछग रघ ु उद्यभ विकास कामािभ(MEDPA) अन्त्तगातस्थानीम स्तयभा यहेका अछत 
विऩन्न िगाहरुको आिश्मकता,चाहना य भागराई भध्मनजय गदै सीऩ विकास ताछरभ प्रदान गयी 
व्मिसामभा छनयन्त्तयता य स्तयोन्नती तथा व्मिसामको उत्ऩादन य आम्दानीभा िवृर्द् बई उछनहरुको जीिन 
स्तयभा सधुाय हनुे साथै स्ियोजगाय तथा आत्भछनबायभा ठुरो मोगदान ऩमुााउन जोयामर गाउॉऩाछरका िडा 
नॊ. 3 का २ जना य िडा नॊ. 4 का ८ जना गयी जम्भा १० जनाराई आधायबतू छसराईकटाई ताछरभ, 
िडा नॊ. ३ का ६ जनाराई आधायबतू भोिाईर भभात ताछरभ, िडा नॊ. ३ का ८ जनाराई भौयीऩारन 
व्मिसाम ताछरभ, िडा नॊ. ३ का १४ जना य िडा नॊ. 4 का १७ जना गयी जम्भा ३१ जनाराई 
फेभौसभी तयकायी खेती ताछरभ य िडा नॊ. २ का ३५ जनाराई होभ-स्टे सॊचारन ताछरभ गयी कुर जम्भा 
९० जनाराई सीऩ विकास ताछरभ प्रदान गरयएको छ । 
 

  



अध्मऺ भहोदम, 
अि भ मस जोयामर गाउॉऩाछरकाको आ.ि. २०७9/80 को नीछत तथा कामािभ प्रस्ततु गने अनभुछत 
चाहन्त्छु । 

 

स्िास््म् 
19= आधायबतू स्िास््म सेिा छन:शलु्क ऩाउॉने नागरयकको भौछरक हक सछुनन्श्चत गरयनेछ ।सयकायद्वाया 

छन:शलु्क वितयण हुॉदै आएका 89 प्रकायका और्धी सफै स्िास््म सॊस्थाभा छनयन्त्तय उऩरब्ध हनुे व्मिस्था 
छभराईनेछ । और्धीको भलु्म य गणुस्तयको छनमछभत अनगुभन गरयनेछ । 

20= विश्वव्माऩी रुऩभा पैछरयहेको कोयोना बाईयस (कोछबड-१९) फाट सॊिछभतहरुको उऩचायका राछग मस 
गाउॉऩाछरकाभा सॊचारन बएको अस्थामी कोछबड-१९ अस्ऩतारभा आिश्मक औजाय, उऩकयण खरयद गरय 
दऺ जनशन्क्तको व्मिस्थाऩन गरयनेछ । 

21= स्िास््म सेिा प्रदामक सािाजछनक छनन्ज य साभदुावमक सॊस्थाहरुसॉग सहकामा गरय आभा तथा निजात 
न्शशकुो स्िास््म सयुऺा सछुनन्श्चत गरयनेछ । 

22= एम्िरेुन्त्स, सिायी मातामात अन्त्म साधन जस्ता सेिाराई चौछफसै घण्टा सॊचारन हनुे गयी व्मिस्था 
छभराईनेछ । छडप्रशेन हनु सक्ने विद्याथॉ, एकर, गबािती भवहरा, ज्मेष्ठ नागरयक अऩाॊग बएका 
व्मन्क्तहरुराई आिश्मक भनोसाभान्जक ऩयाभशा सेिा उऩरब्ध गयाउने कामािभराई छनयन्त्तयता ददईनेछ । 

23= विऩन्न नागरयकराई भटुुयोग, भगृौरा योग, क्मान्त्सय, ऩावका न्त्सन्त्स, अल्जाइभसा, स्ऩाइनर इन्त्ज्मयुी, हेड 
इन्त्ज्मयुी आददको राछग गाउॉऩाछरकारे प्रदान गदै आएको आछथाक सहामता कामािभराई छनयन्त्तयता 
ददइएको छ । 

24= घमु्ती स्िास््म सेिा, छन:शलु्क गबािती जाॉच सेिा, प्रसछुत सेिा, खोऩ सेिा भापा त स्िास््म सेिाभा आभ 
नागरयकको ऩहुॉच स्थावऩत गरयनेछ । 

25= जनस्िास््मतपा  छन्शलु्क और्धी, स्िास््म उऩकयण तथा औजाय खरयद, आमोछडन ननु प्रिर्द्ान कामािभ, 
ग्राभीण अल्रासाउण्ड कामािभ, स्िास््म सॊस्थाहरुभा प्रमोगशारा स्थाऩना, सयुन्ऺत गबाऩतन सेिा विस्ताय, 
भवहरा स्िास््म स्िमभसेविकाहरुराई प्रोत्साहन रगामतका कामािभहरु सॊचारनका गरयनेछ । 

26= जोयामर फासीको स्िास््म अिस्थाराई भध्मजनय गयी मोग अभ्मास न्शविय, छन्शलु्क स्िास््म न्शविय, 
आमिेुददक और्धी खरयद जस्ता कामािभहरु सॊचारन गरयनेछन ्जसफाट जनताहरुराई उऩचाय, ऩयाभशा 
सेिा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

27= कुऩोर्णराई न्त्मूछनकयण गना तथा ऩोन्शरो कुया खानराई जनचेतनाभूरक कामािभ सवहत सनुौरा हजाय 
ददनका भवहराराई उऩाध्मऺ कोसेरी कामािभराई छनयन्त्तयता ददईएको छ । 

28= मस गाउॉऩाछरकाभा आॉखा अस्ऩतार स्थाऩना गना आिश्मक ऩहर गरयनेछ । 



 

न्शऺा् 
29= मसै शैन्ऺक सरदेखी आधायबतु तह कऺा १-८ सम्भ स्थानीम ऩाठ्यिभ छनभााण गयी कामाान्त्िमनभा 

ल्माइनेछ । 

30= साभदुावमक विद्यारमको गणुस्तय अछबिवृर्द्को राछग फाॉकी यहेका भाध्मछभक विद्यारमहरुभा विऻान 
प्रमोगशारा स्थाऩना गने कामािभराई छनयन्त्तयता ददइने छ । 

31= आधायबतू तह कऺा ८ को ऩयीऺा सॊचारन कामािभराई थऩ व्मिन्स्थत गरयने छ । 

32= न्शऺाको गणुस्तय अछबिरृ्द्ी राछग प्रधानाध्माऩक य न्शऺकको ऩेसागत ऺभता विकासका राछग ताछरभ 
कामािभ सॊचारन गरयने छ । 

33= साभदुावमक विद्यारमहरुको शैन्ऺक स्तय सधुायका राछग छनमछभत अनगुभन छनरयऺण तथा न्शऺकको 
ऩेशागत सहमोगका रागी अन्त्बवि न्शऺकहरु फाट नभनुा ऩाठ प्रदशान रगामतका शैन्ऺक सधुायका 
कामािभहरु सञ्चारन गरयने छन । 

34= साभदुामीक विद्यारमहरुभा अध्ममनयत कऺा ६-१२ का सफै छाराहरुराई स्माछनटयी प्माडको खरयद तथा 
वितयणको व्मिस्था गरयनेछ ।  

35= मस गाउॉऩाछरका अन्त्तगात आिाछसम कऺा सॊचारन बएका साभदुावमक आिाछसम विद्यारमहरुराई अनगुभन, 
छनरयऺण, भूल्माङ्कन गयी थऩ व्मिन्स्थत गना आिश्मक अनदुान सहमोग गरयनेछ । 

36= आधायबतू तह (कऺा 6-8) य भाध्मछभक तहभा विर्मगत आधायभा तथा आधायबतू तह (कऺा 1-5) भा 
न्शऺक विद्याथॉ अनऩुात, विद्यारम नक्साङ्कनका आधायभा दयफन्त्दी छभरान तथा ऩनुविातयण कामा गरयनेछ ।  

37= साभदुामभा आधारयत िारविकास केन्त्रहरु राई आिश्मकता य औन्चत्मताका आधायभा विद्यारमभा 
सभामोजन छभरान गने य गाउॉऩाछरका फाट खोछरएका सभदुामभा आधारयत िारविकास केन्त्रहरुराई 
विद्याथॉ सॊख्मा, बौगोछरक दयुीका आधायभा थऩघट गरयनेछ । 

38= प्रत्मेक िडाहरुभा कन्म्तभा एक/एक िटा भा.वि. य आधायबतू विद्यारम (कऺा 6-8) सॊचारन बएका 
साभदुावमक विद्यारमराई स्िीकृत गने कामाराई छनयन्त्तयता ददइनेछ । 

39= आ.ि. २०७८/८९ भा तमाय गाॉउ कामाऩाछरकाफाट स्िीकृत गरयएको जोयामर न्शऺा ऩाश्वान्चर, २०७८ य 
दश िरे् जोयामर गाॉउन्शऺा मोजना २०७८-२०८७ राई आिश्मकता अनसुाय अद्यािछधक गरयनेछ । 

40= आिासीम विद्यारम सॊचारन बएका विद्यारमराई आिश्मक सहमोग गने नीछत छरईनेछ । 

 

 

 

 



रैविक सभानता तथा सभािेशीकयण् 
41= विऩन्न भवहराराई सीऩभूरक ताछरभ ददई आमआजानका कामािभभा सॊरग्न गयाईनेछ ।भवहरा 

उद्यभशीरता सहजीकयण केन्त्र स्थाऩना गरयनेछ । दगुाभ ऺेरका गबािती य सतु्केयी भवहराहरुराई थऩ 
प्रबािकायी स्िास््म सेिा उऩरब्ध गयाईनेछ । 

42= भवहरा विरुर्द्का कुरयछत, बेदबाि य वहॊसा अन्त्त्म गना साभान्जक जागयण, सशन्क्तकयण य भवहरा न्शऺाका 
कामािभ सॊचारन गरयनेछ । 

43= विऩन्न, दछरत, आददिासी, जनजाती, एकर भवहरा, अऩािता बएका भवहरा रगामत फन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका 
सफै सभदुामका भवहरा तथा वकशोयीका राछग आम आजान, सशन्क्तकयण तथा ऺभता विकास कामािभ 
सञ्चारन गरयनेछन ्। 

44= एकर भवहरा, विधिा तथा विधयु, शायीरयक य भानछसक रुऩभा अशक्त, असहाम, आफ्नो ऩरयिाय य सॊयऺण 
नबएका जेष्ठ नागरयकका राछग आिश्मक और्धोऩचाय य सॊयऺणको व्मिस्था गरयनेछ । 

45= साभान्जक सभािेशी नीछत अनरुुऩ दछरत, आददिासी, जनजाछत, वऩछडािगाको सशक्तीकयण य उत्थानका 
कामािभ सञ्चारन गरयनेछ । 

46= भवहरा तथा फारफाछरकाउऩय हनुे सफै प्रकायका वहॊसा अन्त्त्मका राछग सफै िडाहरुभा अछबमान सञ्चारन 
गरयनेछ । वहॊसा विरुर्द् शनु्त्म सहनशीरताको नीछत अनरुुऩ प्रत्मेक िडाभा रैविक वहॊसा व्मिस्थाऩन 
सछभछतको गठन एिॊ ऩरयचारन गरयनेछ साथै सफै िडाहरु सम्भछरत गाउॉऩाछरकास्तयभा एक रैविक वहॊसा 
छनिायण कोर् स्थाऩना य सञ्चारन गरयनेछ । 

47= िडा तहभा विबन्न छनकामफाट गठन गरयएका भवहरा सभूह तथा आभा सभूहहरुराई एकीकृत रुऩभा 
भवहरा सन्त्जार गठन गयी भवहराहरुको आछथाक एिभ ् साभान्जक सशन्क्तकयणाका राछग ऩरयचारन 
गरयनेछ। 

48= फारफाछरका विरुर्द् हनुे सफै प्रकायका वहॊसा य शोर्ण छनर्धेको नीछतराई छनयन्त्तयता ददइनेछ । 

49= टोर विकास सॊस्था स्थानीम शासनका साझेदाय हनु ्। वमनको विमाशीरतारे स्थानीम सशुासनराई प्रत्मऺ 
रुऩभा फर ऩगु्ने हुॉदा टोरस्तयभा हनुे सफै स्थानीम शासकीम गछतविछधभा टोर विकास सॊस्थाको 
औऩचारयक सविमता सछुनन्श्चत गरयनेछ । 

50= जसको सिार उसैको नेततृ्ि बने्न भान्त्मताअनरुुऩ अऩािता ऺेरभा विमाशीर साभान्जक सॊघसॊस्थाहरुको 
अगिुाईभा अऩािता सम्फन्त्धी कामािभ सञ्चारनभा जोड ददइनेछ ।अऩािता बएका व्मन्क्तहरुको सभदुामभा 
आधारयत ऩनुस्थााऩना कामािभ सञ्चारनका राछग सॊघ य प्रदेश सयकायसॉग सहकामा गरयनेछ । 

 

 

 



उजाा, विद्यतु तथा सॊचाय 

51= जोयामर गाउॉऩाछरकारे आफ्नो ऺेरछबरका सफै घय, सफै टोर य गाउॉगाउॉभा छफजरुी ित्ती ऩमुााई उज्मारो 
गाउॉऩाछरका फजाउने नीछत छरईनेछ । 

52= सॊचायको सवुिधा नऩगेुका स्थानहरुभा सॊचाय सवुिधा ऩमुााउन आिश्मक ऩहर गरयनेछ । 

53= भाटोको सधुारयएको चरुो प्रिर्द्ान कामािभराई प्राथछभकता ददइनेछ । 

 

िन, िाताियण तथा विऩद् व्मिस्थाऩन 

54= गाउॉऩाछरका छबर विऩद जोन्खभजन्त्म स्थानहरुको ऩवहचान गयी जोन्खभमकु्त स्थानहरुभा जोन्खभ 
न्त्मूनीकयणका राछग तटफन्त्धन य िृऺ ायोऩणको नीछत अिरम्फन गरयनेछ । सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
सयकायको सहकामाभा विऩद जोन्खभ न्त्मूछनकयण कामािभ सञ्चारन गरयने छन ्। 

55= विऩद्, ऩूिातमायी, खोज, उर्द्ाय, याहत य ऩनुस्थााऩनाका कामािभहरु सॊचारन गरयनेछन ् । सफै िडा 
कामाारमहरुभा विऩद् व्मिस्थाऩनका आधायबतू साभग्री बण्डायणको व्मिस्थाराई थऩ प्रबािकायी 
फनाइनेछ। 

56= फाढी वऩडीतफाट प्रबावित ऩरयिायराई याहत उऩरब्ध गयाईनेछ । 

57= डढेरो छनमन्त्रणभा अग्नी येखाको व्मिस्थाऩन गरयनेछ । 

58= छाडा ऩश ुचौऩामाहरुको व्मिस्थाऩन गनाका राछग गौशारा छनभााण गने नीछत छरईनेछ । 

59= साभदुावमक िन ऺेर छबरको बबुागराई सम्बाव्मता अध्ममन गयी जडीफटुी खेतीको नीछत छरईनेछ । 

60= जोयामर गाउॉऩाछरका य मछुनसेप नऩेारको साझेदायीभा मस ऩाछरकाभा विगत 2074 देखी 2078 
सारसम्भ विछबन्न कामािभ अन्त्तगात फारकेन्न्त्रत विऩद जोन्खभ न्त्मूछनकयण कामािभ, फहृत विद्यारम 
सयुऺा कामािभ त्मसैगयी फारभैरी स्थानीम शासन जस्ता कामािभहरु सॊचारनभा यहेकोभा अफको आछथाक 
िर्ाभा ऩछन मछुनसेप नऩेारसॊग हनुे साझेदायी कामािभराई छनयन्त्तयता ददइनेछ ।  

 

ऩूिााधाय विकास  

61= गाउॉऩाछरकारे सञ्चारन गयेका अधयुा मोजनाराई प्राथछभकताभा यान्ख कामाान्त्िमनभा ल्माइनेछ । मोजना 
साने प्रिनृ्त्तभा ऩूणा रुऩभा छनमन्त्रण गरयनेछ । 

62= योजगायी छसजान हनुे य भेन्शनयी औजाय प्रमोग नहनुे आमोजना सञ्चारन उऩबोक्ता सछभछतफाट सञ्चारन 
गरयनेछ ।  

63= रागत अनभुान स्िीकृछत ऩश्चात सम्झौता गने य जनसहबाछगता फयाफयको यकभ बन्त्दा फढी कामा प्रगछत 
बएऩश्चात ्भूल्माॊकनको आधायभा उऩबोक्ता सछभछतराई बकु्तानी ददने नीछतराई कामाान्त्िमनभा ल्माइनेछ । 



64= छनभााण कामाको गणुस्तयीमताका राछग फोरऩर प्रविमाफाट य उऩबोक्ता सछभछतफाट छनभााण हनु े
आमोजनाहरुको ल्माफ ऩयीऺण य अनगुभन कामाराई प्रबािकायी फनाइनेछ ।  

65= सडक भभात सम्बाय मोजना तमाय गयी भभात कामाराई प्राथछभकताका साथ सॊचारन गरयनेछ । 

66= गाउॉऩाछरकाछबरैको स्रोतसाधनराई प्रमोग गयी ऩूिााधाय छनभााण गने नीछतराई छनयन्त्तयता ददइनेछ । 

67= बौछतक सॊयचना छनभााण गदाा िाताियणभैरी फनाउने नीछत छरइनेछ । 

 

मिुा तथा योजगायी्  

68= प्रधानभन्त्री योजगाय कामािभराई सशक्त रुऩभा कामाान्त्िमन गना सङ्घीम सयकायसॉगको आिश्मक 
सभन्त्िमभा काभका राछग ऩारयश्रछभक अनदुान कामािभराई छनयन्त्तयता ददईनछे । 

69= प्रधानभन्त्री योजगाय कामािभ अन्त्तगात सॊचाछरत कामािभराई प्रत्मऺ विकाससॉग जोडेय जनताको सीऩ 
ऺभता य मोग्मता अनसुाय योजगायी प्रदान गरयनेछ । 

70= गाउॉऩाछरका स्तयीम विकास छनभााणका आमोजनाहरुभा योजगाय सेिा केन्त्रभा सून्चकृत फेयोजगायहरुराई 
ऩरयचारन गयी योजगायी प्रदान गरयनेछ । 

71= गाउॉऩाछरकाको योजगाय सेिा केन्त्र भापा त गाउॉऩाछरकाछबर यहेका फेयोजगाय व्मन्क्तको त्माङ्क सॊकरन 
तथा विश्लरे्ण गयी फेयोजगायको सूची अद्यािछधक गयी फेयोजगाय व्मन्क्तहरुराई ऩरयचमऩर वितयण 
गरयनेछ। 

72= गरयि तथा जोन्खभभा यहेका विऩन्न सभदुाम य छसभान्त्तकृत िगाको ऩवहचान गयी न्जविकोऩाजानभा सघाउ 
ऩगु्ने सीऩभूरक ताछरभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

73= विदेशभा गएका मिुाहरुको त्माङ्क सॊकरन गरयनेछ । 

74= जोयामर गाउॉऩाछरकाभा यहेका सकुुम्फासीहरुराई जग्गाधनी प्रभाणऩर उऩरब्ध गयाउन आिश्मक ऩहर 
गरयनेछ । 

 

ऩमाटन प्रिर्द्ान  

75= गाउॉऩाछरकाभा ऩवहचान बएका ऩमाटकीम ऺेरहरुको विकास गरयनेछ । 

76= ऩमाटन ऺेर ऩवहचान हनु फाॉकी यहेका ऺेरको सभेत ऩवहचान गयी ऩमाटन प्रिर्द्ान, सयऺण य सम्िर्द्ान 
गरयनेछ ।  

77= ऩमाटनको ऩूिााधाय विकासभा स्थानीम सॊघ-सॊस्था, सभदुाम तथा छनजी ऺेरको नेततृ्ि तथा सहबाछगताराई 
प्रोत्साहन गने नीछत अिरम्फन गरयनेछ । 

78= धाछभाक ऩमाटन ऺेरको ऩवहचान गयी सॊयऺण य सम्िर्द्ान गरयनेछ । 

 



सॊस्थागत विकास, सेिा प्रिाह य सशुासन् 
79= सेिाग्राहीरे मोजना सम्ऩन्न गयेको चेक फझु्न जाॉदा छनकै सास्ती खेप्नऩुने अिस्थाराई कभ गना विद्यतुीम 

बकु्तानी कायोफाय (EFT)प्रणारी मस आ.ि. को अन्त्त्मभा ऩरयऺणको रुऩभा प्रमोगभा ल्माइएको छ । 
आगाभी आछथाक िर्ा 2079/080 देखी मो सेिा ऩूणा रुऩभा सॊचारन हनुछे । 

80= भ्रष्टाचाय विरुर्द् शून्त्म सहनशीरता नीछत अिरम्िन गरयनेछ । कामाारमरे आपु य आफ्नो भातहतका 
कामाारम भापा त प्रिाह गने सेिाको प्रबािकारयता गनुासो व्मिस्थाऩन सािाजछनक सनुिुाई, सािाजछनक 
ऩरयऺण, नागरयक िडाऩर, सूचनाको हकको प्रत्माबछूत, ऩायदशॉ, जिापदेही, भ्रष्टाचाय छनिायण रगामतका 
कामाहरु भापा त सशुासन अछबिवृर्द् गने कामाहरु गरयनेछन ्। 

81= मोजनाको गणुस्तयभा सधुाय ल्माउनका राछग नछतजाभूरक तथा प्रबािकायी अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 
प्रणारीको विकास य अभ्मास गरयनेछ साथैकुनै ऩछन मोजनाहरुको सॊचारन गनुा ऩिुा, सॊचारन बइयहेको 
सभमभा य सम्ऩन्न बइसकेऩछछ कन्म्तभा तीन चयणभा अछनिामा रुऩभा अनगुभन तथा सऩुरयिेऺण गने 
व्मिस्था कामाान्त्िमनभा ल्माइनेछ । 

82= आमोजनाहरुको दीगो विकास व्मिस्थाऩनका राछग गाउॉऩाछरका य िडा स्तयीम अनगुभन तथा सऩुरयिेऺण 
सछभछतराई थऩ विमान्शर गयाई ऩरयचारन गरयनेछ । 

83= मोजनाहरुको प्राविछधक रागत इवष्टभेट स्थानीम उऩबोक्ताहरुरे फझु्ने गयी नेऩारी बार्ाभा तमाय गने गयी 
कामाान्त्िमनभा ल्माइनेछ । 

84= अनगुभन तथा सऩुरयिेऺण कामाभा सॊरग्न जनशन्क्तको सीऩ तथा ऺभता अछबिवृर्द् गना सीऩ तथा ऺभता 
अछबिवृर्द्का ताछरभ तथा कामािभहरु सॊचारन गरयनेछन । 

85= सािाजछनक स्रोतको उऩमोगराई प्रबािकायी फनाउन जोन्खभ विश्लरे्णभा आधारयत रेखा याख्न े ऩर्द्छतराई 
जोड ददइनेछ । 

86= गाउॉऩाछरकाफाट सम्ऩन्न हनुे आछथाक विमाकराऩभा वित्तीम जोन्खभ न्त्मूनीकयणका उऩाम अिरम्फन 
गरयनेछ । 

87= गाउॉऩाछरकाको आन्त्तरयक छनमन्त्रण प्रणारीराई चसु्त फनाउन आन्त्तरयक छनमन्त्रण छनदेन्शकाराई 
कामाान्त्िमनभा ल्माइनेछ। 

88= जोयामर गाउॉऩाछरका अन्त्तगात कामायत कभाचायीहरुको कामासम्ऩादन भूल्माङ्कनको आधायभा उत्कृष्ट 
कभाचायीराई ऩयुस्कृत गयी सम्भान गरयनेछ । 

89= गाउॉऩाछरका तथा िडाहरु सॊचारन य व्मिस्थाऩनको राछग कभाचायीहरुराई ऺभता अछबिवृर्द् ताछरभहरु 
सॊचारन गरयनेछन ् । साथै सॊघीम सयकायको सभन्त्िमभा सॊगठनात्भक सॊयचना अनसुाय आिश्मक थऩ 
जनशन्क्त व्मिस्थाऩनका राछग ऩहर गरयनेछ । 



90= गाउॉऩाछरकाको आछथाक, बौछतक, साभान्जक तथा भानिीम विकासको दीघाकारीन सोच सवहतको ऩञ्चिवर्ाम 
आिछधक मोजना तमायगरयनेछ । 

91= वित्तीम अनशुासन कामभ गना चार ुआछथाक िर्ाभा तेश्रो ऩऺ सािाजछनक सनुिुाईराई छनयन्त्तयता ददईनछे । 

92= आछथाक अनशुासन तथा ऩायदन्शाता कामभ गयी सशुासनको प्रत्माबछूत गयाउन गाउॉऩाछरका अन्त्तगात 
कामाान्त्िमन गरयने विमाकराऩहरुको साभान्जक ऩरयऺण, सािाजछनक सनुिुाई कामािभ छनमछभत सॊचारन 
गने य रेखा ऩरयऺण भापा त शून्त्म फेरुज ुकामभ गने नीछत अिरम्िन गरयनेछ। 

93= साभान्जक सयुऺा बत्ताराई फैंक सॊगको सभन्त्िमभा घमु्ती न्शवियर्द्ाया वितयण गने कामाको थारनी 
गरयनेछ। 

94= नागरयकता नछरएका व्मन्क्तहरुराई नागरयकता उऩरब्ध गयाउन गाउॉऩाछरकाभा "नागरयकता न्शविय" 
सॊचारन गरयनेछ । 

 

कृवर् विकास  

95= æस्थाछनम सयकाय कृर्कको अछबबािकÆबने्न नायाका साथ कृवर् उऩज फस्तहुरुको उत्ऩादन रागत तथा 
जोन्खभ घटाउन मस जोयामर गाउॉऩाछरका बरय यहेका कृर्कहरुराई भवहरा भैरी कृवर् मान्न्त्रकयण उन्नत 
छफउ छफजनका साथै नविनतभ प्रविधी हस्तान्त्रण गरयनेछ । मसका साथै कृवर् छफभा वप्रछभमभभा अनदुानभा 
सहमोग गयाईनेछ । 

96= कृवर् िस्तकुो आमात प्रछतस्ऩादन छनमाात प्रिर्द्ान य खाद्य तथा ऩोर्ण सयुऺा प्रत्माबतू गनाको राछग एक िडा 
एक उत्ऩादन कामािभ सॊचारन गनाको राछग अध्मऺ कृवर् विकास कामािभराई प्राथछभकताभा यान्ख 
सञ्चारनभा ल्माईनेछ । 

97= जोयामरी फासभछत धान, आर,ु केया, सनु्त्तरा जात परपूर, तयकायी, भसराफारीभा आत्भछनबाय हनु 
सहमोग ऩगु्ने कामािभ सॊचारन गरयनेछ । 

98= कृवर् उऩज फस्तहुरु फजारयकयण गनाका राछग सॊकरन केन्त्रहरुको सदुृवढकयण गरयनेछ ।  

99= æआजको रगानी परपूरको फोट बविष्मको प्रछतपर नोटÆप्रिर्द्ानको भाध्मभफाट िरे् तथा वहउदे परपूर 
फगैचा स्थाऩना य परपूर विरुिाहरु योऩण अछबमान सॊचारन गरयनेछ । प्रभखु याजभागा य सहामक कृवर् 
सडक आसऩासका ऺेरहरुभा व्मिसावमक खाद्यान्न िारी परपूर खेतीका साथै उच्च भूल्मका कृवर् उऩज 
फस्तहुरुको खेती गना प्रोत्साहन गरयनेछ । 

100= æआपूराई चावहन ेछफउ आपै उत्ऩादन गयौंÆबन्ने नायाका साथ खाद्यान्न िारीहरुभा आत्भछनबाय हनुको राछग  
धान, भकै, गहुॉ, कोदो, जौं, प्रभखु खाद्यान्न फारी एिॊ दरहन य तयकायी फारीको विउ विजन उत्ऩादन 
प्रशोर्द्न य फजारयकयण गरयनेछ । 



101= æभेयो उत्ऩादन जोयामरको ऩवहचानÆ बने्न भूर नायाका साथ मस जोयामर गाउॉऩाछरकाभा उत्ऩाददत प्रभखु 
कृवर् उऩज िस्तहुरुको भूल्म शृ्रङखराभा छफकास गदै सूदयुऩन्श्चभका ७ िटै न्जल्राहरुभा जोयामरको ब्राण्ड 
सवहत फजारयकयणराई प्रिर्द्ान गना सॊकरन केन्त्र सदुृवढकयण कोल्ड च्माम्िय छनभााण कामािभराई मस 
ऩाछरकाभा यहेका सहकायी य छफछबन्न सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरुको सहकामाभा सॊचारन 
गरयनेछ । 

102= æवकसान हनुभुा हाभीराई गिा छÆ बने्न नायाका साथ यैथाने खाद्यान्न िारी तेरहन फारी य दरहन फारीको 
आमात प्रछतस्ऩादन गना िहृत रुऩभा व्मिसीमक रुऩभा खेती तपा  उन्त्भखु गनुाका साथै मस जोयामर 
गाउॉऩाछरका बरय यहेका एकर भवहरा, भकु्त हछरमा, दछरत, अऩाॊगता बएका ब्मन्क्तहरुराई रन्ऺत गरय 
कृवर् कामािभ भापा त छनयन्त्तयता ददई चाक्राफन्त्दीभा खेछत उत्ऩादन य फजारयकयणभा जोड ददईनेछ . 

103= फगयखेती उत्ऩादनभा रगानी रगाइने छ । साथै विऩन्न िगाका सभदुामराई साभवुहक खेती प्रणारीभा जोड 
ददइनेछ । 

 

ऩश ुसेिा 
104= जोयामर गाॉउऩाछरका ऺरेभा अछधक सम्बािना यहेको ब्मफसावमक फा्ाऩारन राई प्रिर्द्ान गरय फावहय 

न्जल्राभा खछस फोका तथा फा्ाछनमाात गने रक्ष्म याखी फा्ाऩारन भा अनदुानकामािभ सॊचारन गरयनछे। 

105= फोमय फा्ाऩारन गरय हार जोयामर गाॉउऩाछरका सदूुयऩन्श्चभ प्रदेशको नै श्रोत केन्त्रको रुऩभा यहेको 
अिस्थाभा जोयामर गाॉउऩाछरका िडा नॊ. १ य २ भा यहेका फोमय फा्ा श्रोत केन्त्रराई ब्मफन्स्थत गना 
विछबन्न कामािभ सॊचारन गरयनेछ य थऩ श्रोत केन्त्र स्थाऩनाका राछग कामािभ तजुाभा गरयनेछ । 

106= हार िजायभा बईयहेको भासकुो भाग य आमात राई ध्मानभा याखी जोयामर गाउॉऩाछरकाभा सॊचाछरत 
छफछबन्न कुखयुाऩारन पाभाराई ब्मफन्स्थत गना कुखयुाऩारनभा अनदुान कामािभ सॊचारन गरयने छ य भास ु
य अण्डा उत्ऩादन हनु े(छडमोरऩयऩोज) जातका कुखयुाऩारन राई ऩछन सॊगसॊगै विकास गरय फढ्दो अॊण्डाको 
आऩछुताराई घटाउन छडमोरऩयऩोज जातका वितयण य स्थाछनम जातका कुखयुाऩारन अनदुान तथा अन्त्म 
कामािभ सॊचारन गरयनेछ साथै िॊगयुऩारनभा ऩछन अनदुान प्रदान गरयनेछ । 

107= उत्ऩाददत ऩशजुन्त्म ऩदाथाको िजारयकयणका रागी भास ुऩसर सधुाय, डेयी ऩसर सधुाय तथा स्थाऩना गना 
आिश्मक साभाग्री सहमोग तथा भास ुऩसर, डेयी ऩसर सधुाय अनदुान कामािभ सॊचारन गरयनेछ । 

108= िजायभा हार फवढयहेको दधु तथा दगु्धजन्त्म ऩदाथाको िढ्दो भागराई ध्मानभा याखी दधु उत्ऩादन फढाई 
दधुभा आत्भछनबाय हनु बैंसीऩारन पाभाहरुराई गोठ सधुाय अनदुान वितयण गने कामािभ सॊचारन 
गरयनेछ। 

109= प्राकृछतक गबााधानका भाध्मभफाट स्थाछनम ऩशहुरुको नश्ल सधुाय गरय दगु्ध उत्ऩादन फढाउन प्रजननमोग्म 
उन्नत फोका, याॉगा वितयण कामािभ सॊचारन गरयनछे । 



110= छनम्न आम बएका, विऩन्न, एकर भवहरा, अऩाङ्ता बएका व्मन्क्तराई सन्जरै आम्दानी गरय न्जिन गजुाया 
चराउने उऩामको रुऩभा फा्ा, कुखयुा वितयण अनदुानका कामािभ सॊचारन गरयनेछ । 

111= वकसानराई जनुोवटक योग सम्फन्न्त्ध जनचेतना जगाउन प्रत्मेक िडाभा जनुोवटक योग सम्िन्त्धी 
जनचेतनाभूरक अछबभनु्खकयण कामािभ सॊचारन गरयनेछ । 

112= कृर्क राई गाॉउघयभा नै ऩश ु उऩचाय सेिा प्रदान गना गाउॉऩाछरकाफाट टाढा यहेका िडाहरुभा ऩश ु
स्िास््म न्शविय,आन्त्तरयक तथा िाह्य ऩयन्जवि छनमन्त्रण न्शविय सॊचारन गरयनेछ । 

113= ऩशऩुन्त्ऺीभा राग्ने छफछबन्न भहाभायी जन्त्म योगफाट वकसान राई हनु सक्ने आछथाक नोक्सानीराई भध्मनजय 
गरय छफछबन्न भहाभायी जन्त्म योगको खोऩ सेिा तथा ऩश ुउऩचाय सेिा सॊचारन गरयनेछ । 

114= ऩश ु आहायाभा उत्ऩादन मोग्म ऩोवर्रा घाॉसका विउछफतयण, घाॉसको श्रोतकेन्त्र स्थाऩना गने कामािभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

115= फैदेन्शक योजगाय फाट पकेका य फेयोजगाय मिुाहरुराई ऩशऩुारनभा आकवर्ात गरय स्ियोगाय सजृना गना 
मिुा स्ियोजगायका राछग ऩशऩुारन सम्फन्न्त्ध अनदुानका कामािभ सॊचारन गरयनेछ ।  

116= ऩश ुसेिा शाखाभा कामायत प्राविछधक जनशन्क्त य वकसानको ऺभता अछबफवृर्द् गना प्रदेश स्तयभा सॊचारनहनु े
विछबन्न ऩशऩुारन सम्फन्न्त्ध ताछरभभा सहबागी गयाउने कामािभ सॊचारन गरयनेछ । 

 

खानऩेानी तथा सयसपाई 

117= सयुन्ऺत खानऩेानी सेिाको सछुनन्श्चत गना खानेऩानी, सयसपाई तथा स्िच्छता मोजनाको प्राथछभकताभा यहेका 
खानेऩानी आमोजनाहरुभा खानेऩानी सयुऺा मोजना रागू गयी "एक घय एक धाया" को अिधायणा अनसुाय 
सयुन्ऺत खानेऩानी मकु्त सभदुाम विकास तथा घोर्णा गने साथै सभदुामहरुराई ऩूणा सयसपाईभा नभूनाका 
रुऩभा ऩछन विकास गरयनेछ । 

118= विद्यारमहरुभा ऩहुॉचमकु्त खानेऩानी, सयसपाई तथा स्िच्छता सवुिधाको सछुनन्श्चत गयी तीनताये 
विद्यारमहरुको विकास य घोर्णा गरयनेछ । 

119= खानेऩानी सयसपाई तथा स्िच्छता सम्फन्त्धी त्माङ्कहरुको छनमछभत अध्माफछधक तथा व्मिस्थाऩन गने साथै 
खानेऩानी, सयसपाई तथा स्िच्छता सेिा नऩगेुका फस्तीहरुको ऩवहचान गयी प्राथछभकताका आधायभा सेिा 
सछुनन्श्चत गरयनेछ । 

120= गाउॉऩाछरकाको WASH Plan तमाय बइसकेको छ, सोही अनसुाय खानेऩानी तथा सयसपाई सम्फन्त्धी 
कामािभहरु गदै रैजाइनेछ । 

121= छनयन्त्तय रुऩभा गाउॉऩाछरकाका सम्ऩूणा टोर फस्तीहरुको ऩानी ऩयीऺण गरय सयुन्ऺत खानेऩानी मकु्त सभदुाम 
छनभााण कामािभ अगाडी फढाउॉदै रैजाने य गाउॉऩाछरका राईनै सयुन्ऺत खानऩेानी मकु्त ऩाछरका घोर्णा गने 
अछबमानराई छनयन्त्तयता ददइनेछ ।  



122= विद्यारम तथा स्िास््म सॊस्थाहरुभा WASH कामािभराई छनयन्त्तयता ददइनेछ । 

123= सािाजछनक स्थानहरुभा Hand Wash Station तथा सािाजछनक शौचारम स्थाऩना गरयनेछ । 

124= खानेऩानी मोजना रागू बएको प्रत्मेक घयधयुीहरुभा च्माङ जठु्यान तथा घयफायी व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी 
कामािभ अछनिामा रागू गरयनेछ । 

125= "एक घय एक कयेशाफायी" को अिधायणाराई कामाान्त्िमनभा ल्माइनेछ । 

126= िडा सदयभकुाभ तथा सािाजछनक स्थरको फजाय सयसपाई गने नीछत छरईनेछ । 

127= फजाय सयसपाई कामािभ अन्त्तगात प्रत्मेक िडाहरुभा डन्म्ऩङ तथा ल्मान्त्डवपर साइडको नीछत छरईनेछ ।  
 

कानून तथा भानि अछधकाय 
128= गरयि असहाम तथा ऩछाछड ऩायीएका व्मन्क्तहरुको राछग छन्शलु्क काननुी ऩयाभशा तथा सहमोग उऩरब्ध 

गयाईने छ । 

129= न्त्मावमक सछभछतराई थऩ विमान्शर फनाई प्रबािकायी फनाउनेनीछत अिरम्फन गरयनेछ। 

130= साभदुावमक भेरछभराऩ केन्त्रराई व्मफन्स्थत फनाउॉदै सफै िडा कामाारमहरुभा स्थाऩना बै सॊचारनभा यहेका 
भेरछभराऩ केन्त्रहरुराई स्तयोन्नछत गयी वििाद छनरुऩण कामाराई थऩ प्रबाफकायी फनाइनेछ। 

131= वििादको सभाधान िडास्तयभा गना भेरछभराऩ न्शविय सञ्चारन गरयनेछ । 

132= स्थानीम न्त्माम सम्ऩादन प्रकृमाभा सूचना प्रविछधको प्रमोग गयी छछटो छरयतोय थऩ व्मिन्स्थत गयी मस 
कामाराई सयर, सहज य ऩहुॉचमोग्म फनाइनेछ । 

133= साभदुावमक भेरछभराऩकतााहरुराई प्रोत्साहनको व्मफस्था छभराईनेछ । 

134= न्त्मामीक सछभछतफाट छनणाम/भेरछभराऩ बएका वििादहरुको कामाान्त्िमन कडाईका साथ कामाान्त्िमन गना 
आिश्मक ऐन छनभााण गरय राग ुगरयनेछ । 

135= वििाद सभाधानका िैकन्ल्ऩक उऩाम एिॊ भेरछभराऩ सम्फन्त्धी विद्यभान प्रविमाराई थऩ स्ऩष्टता साथ 
अगाडी फढाइनेछ । 

136= भानि अछधकायको सॊयऺण य सम्िर्द्ानका राछग जनचेतनाभूरक कामािभ सॊचारन गरयनेछ । 

137= गाउॉऩाछरकाद्वाया जायी गरयएका स्थानीम काननुहरुको आफश्मकता अनसुाय सॊसोधन, ऩरयभाजान तथा 
एकीकयण गरयनेछ । 

138= सॊछफधान तथा काननु फभोन्जभ स्थानीम तहराई प्राप्त अछधकाय कामाान्त्िमन गना नमाॉ काननुी प्रफन्त्धहरुको 
तजुाभा गयी कामाान्त्िमनभा ल्माइनेछ। 

  



अध्मऺ भहोदम, 
139= िावर्ाक नीछत तथा कामािभको कामाान्त्िमनफाट मस गाउॉऩाछरकाको साभान्जक आछथाक विकासभा उल्रेख्म 

मोगदान ऩगु्ने विश्वास गना सवकन्त्छ । 

140= प्रस्ततु नीछत तथा कामािभ तजुाभा गनाभा भागा छनदेशन गनुाहनुे आदयणीम अध्मऺ ज्मू, िडा अध्मऺ 
ज्मूहरु, जोयामर गाउॉऩाछरका तथा गाउॉसबा सदस्म ज्मूहरु, विछबन्न याजनीछतक दरका प्रछतछनधी ज्मूहरु, 
याष्डसेिक कभाचायी, फवुर्द्जीवि, नीन्ज ऺेरका सॊघ सॊगठनहरु, नागरयक सभाज तथा साभदुावमक सॊस्था, 
साभान्जक सॊगठनहरु, ऩरकाय य विदेशभा यहन ु बएका जोयामर गाउॉऩाछरकाका दददीफवहनी तथा 
दाजबुाईहरु सफैराई हाददाक धन्त्मिाद ऻाऩन गदाछु । 

141= अन्त्त्मभा मस गाउॉऩाछरकाको विकासभा मोगदान ऩरु् माउन ु हनु ेआभ नागरयक, विकास साझेदाय य अन्त्म 
सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाप्रछत हाददाक आबाय व्मक्त गदाछु । 

142= जोयामर गाउॉऩाछरकाका सभस्मा धेयै छन ्  य वमनको सभाधान हाभी सफैको साभूवहक प्रमासफाट भारै 
सम्बि छ । त्मसैरे आउनहुोस सफै एकजटु होऔ ँय जोयामरको भहुाय पेने अछबमानभा सहबागी फनौँ । 
भ जटु्छु जोयामरको भहुाय पेछुा बन्ने बािनाफाट अगाडी फढौँ । 

 

धन्त्मिाद ! 
 


