स िंजा गाउँ पासिका
नराकोट,जुम्ला
कर्ाािी प्रदे श ,नेपाि

बासषाक सनसि िथा कार्ाक्रम २०७७।०७८

बासषाक सनसि िथा कार्ाक्रम २०७७।०७८
ससिंजा गाउँ पासिकाको छै ट िं गाउँ सभाका सभा अध्यक्ष ज्यू

,सिशे ष असतसथ ज्यू , उपस्थथत

सम्पूणण असतसथगण ,गाउँ सभाका सदस्यहरु ,सम्पूणण कर्णचारीहरु तथा उपस्थथत सम्पुणण िुवा
,आर्ा,दाजु ,भाई,तथा सदसदिसहसन हरु ,
नेपािको सिंसवधान २०७२ जारी भई उक्त सिंसवधानिे ब्यवथथा गरे वर्ोसजर् दे शर्ा सिंघीयता
कयाण न्वयनर्ा आई िार्ो सर्यसम्म आर् नेपािी जनताहरुिे गरे को प्रसतक्षा तथा सिसभन्न
सर्यर्ा जनतािे गरे को सिंघषण वर्ोसजर् सिंसिधान सभाको सनवाण चनभई जनताको
प्रसतसनसधहरुिे नै सिंसवधान सनर्ाण णगरी जारी भै थथासनय तहकोसनवाण चन २०७४ सम्पन्न भै
थथासनय स्तरर्ा पसन जनतािे सनवाण सचत गरे का जन प्रसतसनधहरु गाउँ गाउँ र्ा ससिंहदरवार
थथापना गररने नारा अनुसार जनताको साथर्ा प्रसतसनसधहरु सियासशि भएको अवथथा छ ॰
दे शिाई यस स्थथसतर्ा ल्याई पुयाण उन आफ्नो प्राण उत्सगण गने र्हान
शसहदहरु,जनआन्दोिनका घाईते हरु ,द्वोन्दसपसडतहरु तथा दे शर्ा गणतन्त्र थथापना तथा
सिंघीय ब्यवथथा थथापना गनण अहर् भुसर्का खेल्ने सम्पुणण ज्ञात अज्ञात शसहदहरु प्रसत हासदण क
श्रद्दाशु र्न अपणण गनण चाहानछ िं ॰साथै ससिंजा गाउँ पासिका वडा निं ३ का वडा सदस्य
स्व.हररकृष्ण रे ग्मीको असार्सहक सनधन प्रसत गसहरो सर्वेदना प्रकट गनण चाहानछु हाम्रोिागी
अवसर र चुन सतको रुपर्ा रहे को सिंसघयता र थथासनय सरकार र्ार्णत गाउँ गाउँ र्ा
ससहदरवार,आफ्नो गाउँ आर्ै िनाउँ जस्ता कायणिर्हरुिाई र्ुतणरुप सदने सजम्मेवारी हार्ीिे
पुरा गनुण पने छ जनताको सवैभन्दा नसजकर्ा रहे को जनताको सरकार थथासनय तहिाई
असधकार सम्पन्न िनाउने प्रयास स्वरुप असधकार श्रोत साधन िजे ट उत्तरदासयत्व र जवार्
दे सहता सर्ेत तल्लो सनकायासम्म पुयाण उने प्रयास स्वागत योग्य र्ान्नुपछण ॰थथासनय तहिाई
असधकार सम्मपन्न तथा आत्म सनरभर िनाउने प्रयास तथा अभ्यास भैरहे कै अवथथार्ा हाि
सिश्वब्यापी र्ाहार्ारीको रुपर्ा र्ैसिएको कोरोना भईरस

(कोसभड १९ ) का कारणिे दे श

थिापरे कोछ सिगत िार्ो सर्यदे खी हाम्रो दे श तथा हाम्रो गाउँ पासिकार्ा पनी िकडाउन
भै जनताको दै सनक सजवनर्ा प्रभाव परर आधारभुत आिश्यकता पुरा हुन नससकरहे को र
सिकास सनर्ाण ण िगायतका कार्हरु सन्तोषजनक रुपर्ा सिंचािन हुन नसकीरहे को यस

असहज पररस्थथका र्ाझर्ा ससिंजा गाउँ पासिकाको छै ट िं गाउँ सभा सिंचािन गनुण पदाण
हार्ीिाई िजे ट िगायत अन्य धेरै कुराको अभाव तथा चुन ती भएको र्हशु स गरररहे का छ िं
॰सिगतका िषणहरुदे खी जनताको र्ाझर्ा हासर्िे गरे का सवै िाचाकवोिहरु पसन पुरा हुन
नसकेका हुनसक्छन सय सिसभन्न चुन सतहरुको िावजु द हासर्िे छै ट िं गाउँ सभा िाट आगार्ी
आिको सनसत तथा कायणिर् पेश गनण गईरहे का छ िं ॰यस कोसभड -१९ िाट सससजण त असहज
पररस्थथसत िगायत अन्य चुन तीहरुको सार्ना गनण सिगतको हाम्रो अभ्यास भन्दा र्रक
खािको िजे ट तथा सनसत कायणिर् तयार गनुण पने भएको यस चुन सतको घडीर्ा हाि सृसजत
असहज पररस्थथसतको सर्ना तथा न्यू सनकरण र ब्यवथथापन गनणका िागी अहोरात्र खसटएर
जनताको सुरसक्षत हुन पाउने असधकार प्रसत िर्ादार रहने सम्पुणण
जनप्रसतसनसधहरु,राष्टसेवक कर्णचारीहरु ,सुरक्षा सनकाय , राजनैसतक पाटीका प्रसतसनसध तथा
सरकारी तथा गैह्र सरकारी सनकाय सवैिाई हासदण क धन्यवाद सदन चाहानछु ॰
उपस्थथत र्ाहानुभावहरु,
अि र् यस ससिंजा गाउँ पासिकाको आगार्ी िषणको सनसत तथा कायणिर् पेश गने अनुर्ती
चाहानछु ॰
१.हाि सिश्वब्यापी र्ाहार्ारीको रुपर्ा र्ैसिएको कोरोना भाईरस

(कोसभड १९ )को प्रभाव

िाट थसिएको अथण तन्त्र उकास्न तथा जनताको सजवन स्तरर्ा सुधार ल्यनका िागी यस
गाउँ पासिकार्ा िाँ झो रहे को खेसतयोग्य जसर्नको तथ्ािं क सिंकिन गरी उक्त खनजोत गरी
उत्पादनर्ा िृद्बी गनण प्रोत्सासहत गने ,यस क्षेत्रको र्ाटो सहाउदो कायणिर् तथा सवकासका
गसतसवसधहरु सिंचािन गरी यस गाउँ पासिकाका जनताको चरर् गररवी न्यु सनकरण गनण ससिंजा
गाउँ पासिकाको थथसनय सरकािे सिकट तथा भ गोसिक अवस्थथसतर्ा रहे को यस
गाउँ पासिकार्ा सवण साधारण जनतािाई सवकासका कार्हरर्ा प्रत्यक्ष सहभागी गराई
यूवाहरुिाई रोजगार सृजना हुनेगरी सर्ुदायको र्ागर्ा आधाररत सिकास योजना िनाउने
तथा र्ाहार्ारी र भोकर्री दु वै चुन सत सिंग सार्ना गनण थथासनय रै थाने िासिहरु उत्पादनिाई
प्रोत्साहन गरी उत्पादनर्ा िृसद्ब गरी रोजगारका अवसरहर सृजना गरी हाि िढीरहे को
िेरोजगारी िाई कर् गनेसनसत सिईनेछ ॰

२.थथसनय स्तरर्ा उत्पासदत र्िर्ुि तथा अन्य नगदे िासिहरु र जडीिुटी सिंकिन गरी
सुरसक्षत भण्डारणका िागी ससिंजा भेकिाई सर्ेट्ने गरी प्रदे श तथा सिंघीय सरकारको
साझे दारीर्ा सशत भण्डार तथा जडीिुटी सिंकिन केन्द्र थथापना गरी िजार र्ाग िढे को
िेिार्ा भण्डारण गररएका िस्तुहरु सिसिसितरण गरी जनताको आय आजण नर्ा टे वा पुयाण उने
तथा प्रशोधन केन्द्र थथापना गने जस्ता सिशे ष सनसतहरु अििम्वन गररनेछ ॰
३.कृसष उपज तथा कृसष जन्य उत्पादनर्ा आत्मसनभणर हुनका िागी कृषकहरुिाई
सहुसियतपुणण ऋण उपिब्ध गराउने ,कृसष सार्ाग्रीर्ा अनुदान सदने र्िर्ुिका सिरुवा
अनुदानर्ा सितरण गनेर्ि ,सिउ,सकटानासक औषधीको ब्यवथथा गने तथाप्रङ्गाररक र्ि
उत्पादन गरी हाि सिसभन्न िासिहरुर्ा प्रयोग भैरहे को सिषादी िाई सनरुत्साहीत गरी
अगाण सनक गाउँ पासिकाको रुपर्ा सिकास गने र कृसष उत्पादनर्ा िृद्बी गरी जु म्लीको
सान,जु म्लीको र्ानिाट प्रख्यात किीर्ासी धान िगायत अन्य िासिहरुको उत्पादनर्ा
िृद्बीगरी गाउँ गाउँ र्ा सहकारी घरघरर्ा भकारी ,एकपासिका एक भकारी ,एक वस्स्त एक
भकारी जस्ता कायणिर् अगाडी िढाउदै कृसष तथा पशु सिर्ा कायणिर्िाई प्रोत्साहन गने
सनसत सिईनेछ ॰
४. थथासनय सनकायको सनवाण चन भई जनताको घरदै िोर्ा थथासनए सरकार थथापना भए
अनुसार हाि प्रत्येक वस्तीहरर्ा कच्ची र्ोटरिाटो पुसगसकेको अवथथार्ा उक्त
सडकहरुिाई स्तरोन्नती गने

,एक थथासनय तह िाट अको थथासनय तहसिंग जोड् ने

सडकहरु,जु म्ला सजल्लाको सदरर्ुका जोड् ने सडक ,अन्तर सजल्ला कासिकोट ,र्ुगु जोड् ने
सडकिाई स्तर िृसध गने तथा सनर्ाण ण कायणर्ा सनरन्तरता सदने

,केस्न्द्रय सरकाकरको सनसत

अनुरुप सिगत िषणहरु दे स्खको प्रसतिद्धता अनुसार सडक सिंजाििाई सिस्तार गने तर्ण
पहि गररने छ साथै गाउँ पासिका सभत्र भएका काठे पुि हरुिाई सिंरक्षण गरर र्ोटरे वि पुि
सनर्ाण ण तर्ण ध्यान केस्न्द्रत गररनेछ जस वाट हाम्रो ब्यापारप्रिधणन हुनुका साथै िजार
ब्यवथथार्ा सुधार आई जनताको आधारभुत आिश्यकता हरु पुसतण हुने सिश्वास गररएको छ
॰यस आिर्ा सकेसम्म िहु िसषणय आयोजना तथा गत िषणहरु दे खी िर्ागत रुपर्ा रहे का
अधुरा सडक योजना सनर्ाण णिाई प्राथसर्कता सद दै चन्दननाथ नगरपासिका वडा निं ८
जासतसभड दे खी ससिंजा गाउँ पासिका को जोडु ,भाडगाउँ ,रुगा,काडागाउँ ,र्ुङ्ग्र,िारे ,िाँ ओ,िुर्ी
हुदै कनकासुन्दरी गाउँ पासिका जोड् ने िे कािी राजर्ागण सनर्ाण ण गने सनसत सिईनेछ ॰

५.अिको सिकास अपाङ्ग ,िासििासिका,र्सहिा तथा दसित र्ैत्री िनाउनका िागी िसक्षत
िगणहरुिाई सशक्तीकरण गनेखािका कायणिर्हरु सिंचािन गरर सिंसवधान तथा कानून
वर्ोसजर् पाउने हक असधकार वारे जानकारी गराईने छ॰ सर्ाजर्ा भएकोसिभेदको
कारणिे पुरुष भन्दा र्सहिाको असधकार न्यू न हुने भएकािे र्सहिाहरुिाई सर्ाजको र्ुि
धारर्ा ल्याउने ,घरको सनणण य प्रसियर्ा र्हत्वपूणण भुसर्का खेल्ने

,दसित,अपाङ्गहरु

प्रसतसर्ाजर्ा दे स्खएकोसिभेदको अवथथािाई न्यू सनकरण गरी र्सहिा

,दसित

,अपाङ्ग,िाििासिका हरुिाई सिकासको र्ुि धारर्ा सहभागी गराईनुका साथै सिकासका
हरे क कृयाकिाप हरुर्ा अपाङ्ग तथा िािर्ैत्री िनाउने तर्ण पहि गररने छ ॰हाि र्ेसिएको
कोसभड-१९ का कारणिे िसक्षत िगणहरुिे पाईरहे को सार्ासजक सुरक्षा भत्ता जस्ता सेवाहरु
िाट कूनै ब्यक्ती छु टे का भए सेवा उपिब्ध गराउने तर्ण पहि गररने छ ॰
६.सिगतका िषणहरु दे खी अभ्यास गररएको सार्ासजक सुरक्षा भत्ता अनिाईन सिसधर्ा
अध्यावसधक गरी िैंसकङ प्रणािी िाट र्ात्र सार्ासजक सुरक्षा भत्ता सितरण गने प्रसियािे
पुणणता पाउन सकेको छै न उक्त प्रकृयािाई पुणणता सदई िैसकङ प्रणािी िाट र्ात्र सार्ासजक
सुरक्षा भत्ता सितरण गने ब्यवथथा सर्िाईने छ ॰
७.कोसभड-१९का कारणिे हाि शै सक्षक सिंथथाहरु िन्द भै पठनपाठनर्ा अवरोध भएको छ
यस अवथथािाई र्ध्यनजर गदै सशक्षाको सिंरचना गाउँ पसिका अन्तरगत आइसकेको
हािको अवथथार्ा सार्ुदासय सिध्याियर्ा कायणरत थथायी सशक्षकहरिाई तासिर् िगायतका
सिसिध कायणिर्हरु थचािन गरी सिध्यािय सशक्षकहरुिाई सिध्याियर्ा नै सटकाईराख्न
सिशे ष योजना ल्याउनुका साथै सिध्यािय भन्दा िासहर रहे का िाििासिका हरुिाई
सिध्यािय क्षेत्रसभत्र ल्याउनका िागी सिध्यािय भनाण असभयान ,असवभावक हरुिाई जनचेतना
र्ुिक कायणिर् गररने छ॰सिद्यािय क्षेत्र सिकास कायणिर् ,सिैका िागी सशक्षा ,सजवनप्रयान्त
सशक्षा,प्र ढ सशक्षा ,चेसििेटी सशक्षा ,यूवा सशक्षा तथा िाि सशक्षा जस्ता कायणिर्हरु अगाडी
िढाउनका साथै थथासनय भेषभुसा

,भाषा,किा सिंस्कृसतको जगेनाण गने उध्यश्यिे हाि

प्रथसर्क तह सम्म खसभाषा पाठ्यिर् तयार गरी पठन पाठन शु रु गनण एक अध्यायन
अनुसन्धान तथा खसभाषा पाठ्यिर् सिकास ससर्सत गठन भै अध्यायन कायण शु रु भै
सकेकोिे आगार्ी आि दे खी थथासनय खसभाषार्ा पठन पाठन शु रु गररनु का साथै यस
क्षेत्रको साक्षरता दर िुसद्ब गने तर्ण पहि गररने छ॰

८.ससिंजा गाउँ पासिकाको ऐसतहाससिंक दृष्ठीिे र्हत्वपुणण थथान भएकािे यस क्षेत्रिाई उत्कृष्ठ
पयणटकीय गन्ब्यको रुपर्ा सवकास गनणका िागी सिगत िषणहरु दे खी प्राथसर्कतार्ा
रास्खएको गाउँ पासिका सभत्र रहे का सिसभन्न र्ठ र्स्न्दर पाटी प वाहरुको सिंरक्षण तथा
प्रवधणन गने ,गाउपासिकाको उपयुक्त ठाउँ र्ा सिर्ानथथि िनाउन सिंघीय तथा प्रदे श
सरकारसिंग आिश्यक पहि गरी राष्टरीय तथा अन्तराष्टरीय पयणटकहरु आउने िातावरण
तयार गने , पयणटकीय र्ागणहरुको सुधार गने

,भ्युटावर सनर्ाण ण गने ,राष्टरीय राजर्ागणर्ा
सावणजसनक स चािय सनर्ाण ण गने ,होर्स्टे सिंचािन गने ,ब्यवस्थथत होटे ि तथा उद्योगहरु िृसद्ब
गने,पयणटन ब्यवसाय गनेब्यक्ती तथा सिंथथाहरुिाई प्रोत्साहन गने

,सेल्ट हाउस सनर्ाण ण

गने,पद यात्रीहरुको जानकाररका िागी होसडङ िोडण हरु राख्ननुका साथै यस क्षेत्रको
सिंस्कृसतक तथा थथासनय किा कृसत र ऋसतररवाजको रासष्टरय तथा अन्तरासष्टरय क्षेत्रर्ा प्रचार
प्रसार गनणका िागी डकुर्ेन्ट्रीहरु सनर्ाण ण गरी सार्ासजक सिंजाििाट प्रचार प्रसार गने जस्ता
कायणहरु िाई सनरन्तरता सदईने छ ॰
९.सूचना र सिंचारको आजको युगर्ा ससिंजा गाउँ पासिकाका सवै वडा तथा वस्स्तहरुर्ा सूचना
र सिंचारको सवस्तार गरी पहुिं च पुयाण उन हाि भै रहे को प्रयासिाट जनताहरुिाई भरपुर िाभ
प्राप्त हुन ससकरहे को छै न सवै क्षेत्र तथा सिकट वस्स्तहरुर्ा ईन्ट्रनेट सेवा सवस्तार गरी
सूचना र सिंचारको पहुिं च पुयाण उन सम्वस्न्धत सेवादायी सनकायहरु सिंग सर्न्य गरी सुचना तथा
सिंचारको पहुच पुयाण उन सिशे ष पहि गररनुका साथै हाि ससिंजा क्षेत्रर्ा सिंचिन भएको ससिंजा
एर् एर् ९२ .८ र्ेगाहजण िाट प्रसारण भैरहे को सेवार्ा सिस्तार गनण आिश्यक सहइगका
साथ पहि गररने छ ॰
१०.हाि केही थथानर्ा िघुजिसिधुत आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन भैसकेको र अन्य
थथानर्ा पसन सम्भाब्यता अध्यायन गरी यस क्षेत्रर्ा सिगत दे खी सिंचिनर्ा रहे का
िघुजिसिधुत आयोजना,स यण ित्ती,िायू उजाण िगायतका कायणिर्िाई सनरन्तरता सददै उजाण
सिकास र्न्त्रािय , प्रदे श सरकार , नेपाि सिधुत प्रासधकरण तथा अन्य दातृ सनकाय सिंग
सर्न्वय गरी वातावरण र्ैत्री उजाण को प्रयोग र्ार्णत यस गाउँ पासिकािाई सर्ृद्ब िनाउने
तर्ण पहि गरी ससिंजा गाउँ पासिकाका सवै वस्स्तहरुिाई उज्यािो वस्थथको रुपर्ा सिकास
गरर हाम्रो ससिंजा राम्रो ससिंजा िनाउने तर्ण ध्यान केस्न्द्रत गररनेछ ॰

११.हाि स्वास्थ्य सिंरचनापनी गाउँ पासिका अन्तरगत आइसकेको अवथथार्ा गाउँ पासिका
सभत्र रहे का सवै स्वास्थ्य सिंथथाहरुको स्तर िृद्बी गरी स्वास्थ्यकर्ी हरुिाई सटकाई राख्ने तर्ण
आिश्यक वातावरण तयार गरी र् स्वथथ र्ेरो गाउपासिका स्वथथ भन्ने भावना तथा हाि
सिश्वब्यापी र्ाहार्ाररको रुपर्ा र्ैसिएको कोरोना भाईरसवाट िच्न आर्ु िच्ने र अरुिाई
िचाउनु पने सिषर् पररस्थथसतर्ा नेपाि सरकारको नागरीक स्वास्थ्यसिर्ा कायणिर् तथा
हाि कोरोना र्ाहार्ारीका कारणिे स्वास्थ्य क्षेत्रर्ा थप सिंकट उत्पन्न भएकािे स्वास्थ्यकर्ी
हरुिाई स्वस्थ्यसिर्ा गररने नेपाि सरकारको सनसतिाई प्रोत्सासहत गदै कोसभड

-१९र्ा

थथासनय तहर्ा खसटने स्वास्थ्यकर्ी तथा अन्य जनशक्ती हरुिाई स्वास्थ्य सुरक्षा सार्ाग्री
अभाव हुन सदईने छै न साथै गाउँ पासिकािाई पुणण खोपयुक्त, पुणण सरसर्ाई युक्त,िनाउनका
साथै िािर्ृत्युदर ,र्ातृ र्ृत्युदर घटाउन युवा युवतीहरुिाई य न तथा एच

.आई.सभ.एड् स

सम्वन्धी चेतनार्ुिक सशक्षा सदने तथा हाि सिश्वब्यापी रुपर्ा र्ैसिएको कोरोना भाईरस रोग
िगायत अन्य सरुवा रोग सनयन्त्रण सम्वन्धी प्रचास प्रसार गनण र्सहिा स्वयर्सेसवका िागायत
सवै स्वस्थ्यकर्ी हरुिाई सुरसक्षत रहने उपाया ससहत पररचािन गररनेछ ॰
१२.हाि यस गाउपासिकार्ा सिंचािन भएको िैंसकङसेवा चाहे अनुसार सेवा प्रवाह हुन
ससकरहे को छै न िैंसकङ सेवार्ा प्रभावकारीता ल्याउनका िागी आिश्य पहि गनुणका साथै
नेपाि राष्टरिैंकको सनसत तथा सिै थथासनय तहर्ा सिसतय सिंथथा थथापना गने नेपाि
सरकारको घोषणा अनुसार गाउँ स्तरर्ा सिसभन्न सर्ुह र्ार्णत िचत गने िासनको सवकास
गरर पुसज सिंकिन गरर ऋण पररचिन गरी आर् जनाताको सजवन स्तरर्ा सुधार ल्याउने र
यसरी ऋण प्रवाह गने सहकारी हरुिाई गाउँ पासिकार्ा सूसचकृत गरीकर छु ट गने नेपाि
सरकारको घोषणािाई र्ुतणरुप सदईनेछ ॰
१३.हाि भैरहे को जिवायु पररवतण नका कारणिे सवश्विाई नै चुन सत सदईरहे को छ यस िाट
पनण जाने असरिाई न्यु सनकरण गनण िृक्षारोपणगने

,िोटसिरुवािाई नास हुनिाट

िचाउने,वनक्षेत्र सवस्तार गने ,जिवायु अनुकुसित हुने कायणिर्हरु सिंचािन गने ,प्राकृसतक
प्रकोपसिंग जु ध्न सक्ने खािका कायणिर् हरु नसद सनयन्त्रण

,जिाधार सिंरक्षण ,र्ोहोरर्ैिा

ब्यवथथापन,प्रकोप सनयन्त्रण जस्ता कृयािाप हरुर्ा जोड सदिं दैजिंगसि सजवजन्तुको अिैध
चोरर ससकारी तथा पैठारीिाई रोकथार् गनण सूरक्षा सनकायसिंग सहकायणगरर कानूसन दायरार्ा
ल्याईनेछ ॰

१४.गाउँ पासिका स्तररय नर्ुना वस्स्तहरुको सवकास गने ,ससिंजा सभ्यता खस सिंग्रहाियिाई
आिश्यक पने पुरातास्त्वक सार्ाग्रीहरु उपिब्ध गराउने

,ससजा रिं गशािाको सनर्ाण ण

कायणिाई सनरन्तरता सददै एक वडा एक खेिर्ैदान सनर्ाण ण गने असभयान सिंगै युवा तथा
खेिकुद कायणिर्िाई जोड सदइने

,जनतासिं अध्यक्ष

,र्सहिासिंग उपाध्यक्ष

,जस्ता

कायणिर्हरुिाई सनरन्तरता सददै सनर्ाण णसिंग युवा उत्पादनसिंग र्सहिा जोड् ने
कायणिर्हरुिाई िढवा सदइनेछ ॰सार्ुदासयक वन क्षेत्रर्ा िृक्षा रोपण गने
स्याउ,ओखर िगाउने

,सार्ुदासयक

,जडीिुटी रोप्ने कायणिर् ल्याईनेछ॰ब्यवसासयक पशु पिंक्षी पािन

ब्यवसाय गरी सहकाररर्ा जोड् ने ,दु ग्ध ब्यवसायिाई प्राथसर्कता सदने ,जस्ता कायणिर्हरु
ल्याईनेछ॰सडकिाटो सनर्ाण ण गदाण ब्यस्क्तको जग्गा परे को ठाउर्ा िगत कट्टा गने सिगत
दे खीको सनसतिाई कायाण न्वन गररनेछ ॰
१५.हाि कोरोनाभाईरस रोगका करणिे जनताको जनसजवन थिा परे को छ

, दे श

िकडाउनर्ा छ जसको कारणिाट जनताका दै सनक सियकिापहरर्ा असर परर एकासतर
आयआजण नर्ा कर्ी आएको छ भने अकाण सतर कसरी यो र्ाहार्ारी सिंग सार्ना गने भन्ने
जनताको र्नर्ा डर त्रासको स्थथसत श्रृजना भएको छ यस सिषर् पररस्थथतिाट श्रृसजत
सर्स्यािाई न्यु सनकरण गदै यसिाट प्राप्त भएका उपिब्धीहरुको रक्षा गने जस्ता
कायणिर्हरु अगाडी िढानु पनेछ॰कोसभड -१९को रोगिाट िच्न तथा न्यू सनकरणका िागी
आिश्यकता पसहचान गरी क्वारे न्ट्ाइनब्यवथथापन िगायत अशक्त ,असहाय,आसथण क रुपिे
पछाडी परे का िगण ,सवपन्न गभणवती र्सहिा एविं अपािं गता भएका ब्यस्क्तहरुिाई राहत
सितरणको ब्यवथथा गनुणको साथै स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धीका औषधीजन्य सार्ाग्रीहरुको कर्ी
भएर जनतािे दु ख पाउने अवथथा आउन सदईनेछैन भन्नेकुरा सिश्वास सदिाउन चाहानछु ॰ यो
जसटि कायणिाई सर्ि िनाउन थथासनय वाससन्दादसित

,

र्सहिा,िाििासिका,अपािं ग,सर्ाजकाजे ष्ठनागररक,िुद्बीसजसव,सार्ासजक असभयानता,नागररक
सर्ाजका अगुवा,राजनैसतक नेतृत्वहरु,राष्टसेवक कर्णचारीहरु,सुरक्षर्कर्ी सशक्षक सिध्याथी
िगायत जन सनवाण सचत सम्पुणण प्रसतसनध ज्युहरुको अहर् भुसर्का हुनु जररी छ ॰यसका िागी
सहयोग पुग्ने खािको सनसत अविम्वन गररने छ॰
गाउँ सभाका सदस्यहरु,अि र् यस सम्मासनत छै ट िं गाउँ सभार्ा आसथण क िषण २०७७॰०७८को
िागीअनुर्ासनत प्रस्ताव गररएको िजे ट,कायणिर् तथा योजना प्रस्तुत गनण चाहानछु ॰

क)आसथण क िषण २०७७॰०७८र्ा सशतण अनुदान चािु तर्ण रु १५करोड र१२ िाख ,
ख)सनशतण अनुदान पुसजगत सर्ासनकरण तर्ण रु९करोड र१९िाख
ग)राजश्व िाँ डर्ाँ ड तर्ण रु ५ करोड ८५ िाख ७२ हजार
घ)आन्तररक आम्दानी रु १०िाख
जम्मा रु ३० करोड २६ िाख ७२ हजार अनुर्ासनत िजे टको सवसनयोजन गरे को छु ॰
अन्तर्ा र्ासथ उल्लेस्खत सिसभन्न चुन सतका र्ाझ प्रस्तुत आि २०७७॰०७८को सनसत तथा
कायणिर्ा ब्यापक छिर्ि गरी पाररत गनुण हुनेछ भन्ने सिश्वास सिएको छु ॰
धन्यवाद,

