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गाउँ सभाका सदस्यज्युहरु,  

1= विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैविएको कोरोना भाआरस ( कोवभड – १९) को सक्रमणबाट मानि जावतमाथी

ऄकल्पनीय सकट अइपरेको छ । कोरोना महामारी रोकथाम वनयन्त्रण र मानि जावतको जीिन रक्षाको िागी

गाईँपाविकाअफ्नोसम्पणूणस्रोतसाधनरक्षमताकोप्रयोगगदैअइरहकेोछ।यसविषमपररवथथवतमामअवथणकिषण

२०७७।७८कोबावषणकनीवततथाकायणक्रमप्रथततुगदछुै। 

2= गाईँकोविकासरसमवृिकािावगथथानीयतहहरुसञ्चािनमाअइसंघीयिोकतान्त्रीकगणतन्त्र,संघीय, प्रदशेतथा

थथानीयतहहरु संथथागतभएकाछन् ।जनमतद्वारा थथावपतभएकोगाईँसभाको“मोदीगाईँपाविकाका विकासका

पाँचअधार, जिविद्यतु, कृवष, पयणटन, पयाणिरणरभौवतकपिूाणधार” भन्त्नेमिूमन्त्ररकोरोनारोकथाममाकेवन्त्ितहुदै

यसनीवततथाकायणक्रमप्रथततुगदछुै। 

3= राष्ट्रिाइवनरङ्कुशसामान्त्तीशासनप्रणिीकोऄधँ्यारोयगुबाटजनताकाप्रवतवनवधमाफण तराज्यसंचािनगनेसङ्घीय

िोकतावन्त्रक गणतन्त्रको ईज्यािो यगुमा परु्याईने क्रममा जीिन ईत्सगण गनुणहुने सम्पणूण ज्ञातऄज्ञात सवहदहरु प्रवत

श्रिाञ्जिी ब्यक्तगदणछु । रावष्ट्रयता, रावष्ट्रय वहतएिं थिावभमान, िोकतन्त्र रजनजीविकाकोअन्त्दोिनकोनेत्ततृ्ि

गनुणहुनेऄग्रजहरुप्रवतईच्चसम्मानब्यक्तगदणछु, नेपािीसमाजकोरुपान्त्तरणमाईहाँहरुिेपरुयाईनभुएकोयोगदानको

थमरणगनणचाहन्त्छु। 

4= विश्वव्यापी रुपमा फैविएकोकोरोनाभाआरसबाट थिदशेतथा विदशेमाअफ्नोऄमलु्यजीिनगमाईनभुएकासम्पणूण

दाजभुाइतथादीवदबवहनीहरुमाभािपणूणश्रिाञ्जिीऄपणणगदैशोकाकुिपररिारजनमागवहरोसमिेदनाप्रकटगदणछु।

साथैकोरोनाभाआरसबाटसंक्रवमतकोवशघ्रथिाथ्यिाभकोकामनागदणछुरयसमहामारीकोऄिथथाविश्वबाटनैवछटै्ट

हटेरजाओसभनीप्राथणनासमेतगदणछु । केहीवदनपवहिे वछमेकीथथानीयतहकुश्माकोदिुुणङमागएकोपवहरोबाट

ज्यानगमुाईनेदइुपररिारकानौजनाप्रवतहावदणकश्रिाञ्जिीऄपणणगदणछु। 

5= कोरोना भाआरसको रोकथाम वनयन्त्रणमा हािसम्मसहयोग गने सम्पणूण सरकारी गैरसरकारी संघसंथथा, व्यावक्त तथा

अमजनसमदुायवप्रतहावदणकअभारव्यक्तगदणछु।साथैसक्रमणकोकुनैप्रिाहनगरीनागररककोजीिनरक्षारसेिा

प्रिाहमाखट्नहुुने थिा्यकमी, कमणचारी, सरुक्षाकमीतथाजनप्रवतवनवधहरुकोकामकोईच्चमलु्यांकनगदैअगामी

वदनमासमेतयथतैप्रकारकोसहयोगकोऄपेक्षागदणछु। 

6= हािै नेपाि सरकारिे नेपािको भमूी विवम्पयाधरुा, कािापानी र विपिुेक समािेश गरी नेपािको नयाँ नक्सा

प्रकाशनगरेकोर संविधानसंसोधनमाफण तनेपािको वनशानाछापमाभएकोनेपािकोनक्सामासमेतईक्तभमुीिाइ

समािेशगरेकोएवतहावसकरसाहवसककायणको थिागतगदैमोदीगाईँपाविकाईक्तकायणप्रवतपणूणरुपमाएक्यििता

जनाईदैगमुेकोभमुीवछटै्टवफताणहोसभवनशभुकामनाव्यक्तगदणछु। 

गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, 

7= थथानीयतहकोवनिाणचनभएको३िषणपरूाभएकोछ।वसवमतस्रोतसाधनकाबािजतुजनताकाऄवसवमतअिश्यकता

परूागनणहामीजनप्रवतवनवधकोरुपमावनरन्त्तरिावगरहकेाछौ।शनु्त्यबाटसरुुगरेरहािसम्मकोऄिथथामाअआपगु्नुकम



चनुौवतपणुण वथएन ।यस विचमा वनरन्त्तरअफ्नोक्षमताकोईच्चतमप्रयोगगदैजनताको सेिा र विकासमाखट्नहुुने

जनप्रवतवनवध, कमणचारीएिमसहयोगीवनकायहरुप्रवतअभारीछु। 

8= गाईँपाविकाको केन्त्ि टुङ्गो िगाइसकेका छौ । गाईँपाविकाको ६ कोठे भिन वनमाणण सम्पन्त्न भइ छररएर रहकेा

विषयगत शाखाहरु हाि अफ्नै भिनबाट सेिा प्रिाह गरररहकेा छन भने गाईँपाविकाको सवुिधासम्पन्त्न मखु्य

प्रशासनीकभिनको टेण्डरप्रवक्रयासम्पन्त्नभइ ठेक्कासम्झौताभइसकेकोछ।साथै वतनिटािडाकायाणियभिन

सम्पन्त्नभइअफ्नैभिनबाटसेिाप्रिाहकोकामभइरहकेोछ। 

9= गाईँपाविकाको पहि तथा केन्त्ि तथा प्रदशे सरकारसँगको सझेदारीमा गाईँपाविकाका केही मखु्य सडक वपच हुने

क्रममारहकेाछन।गाईँपाविकािेगाईँपाविकावभरकासडकहरुको वनयवमतममणतसम्भार, थतरोन्त्नवततथाधेरैजसो

बवथतथतरमापगु्नेसडकहरुकोनयाँरायकओपवनङगरेकोछ।खेतीयोग्यजवमनमावसंचाइनहरतथाकेन्त्ितथाप्रदशे

सरकारकोसमन्त्ियमाएकघरएकधारािगायतकाखानेपानीकाअयोजनाहरुचािुऄिथथामारहकेाछन। 

10= गाईँपाविकाकोसहयोगमाविवभन्त्नविद्याियकोभौवतकसंरचनावनमाणणभएकाछन।त्यथतैगणुथतरीयवशक्षाकोिागी

वमदास एजुकेशन प्रा वि संग सम्झौता गरी गुणथतरीय वशक्षा कायणक्रम १० िटा विद्याियमा प्रारम्भ भएको छ ।

सामदुावयक विद्याियमा विद्याथीकोअकषणणिवृिगनण तथा विद्याियअितजाितमा सहजीकरणहोसभनीश्री

निजागतृईच्चमाविमाथकुिबसकोव्यिथथापनगररएकोछ।मावितहमादरबन्त्दीनभएका४िटाविद्याियमाएक

एकिटावशक्षकदरबन्त्दीबराबरकोरकमऄनदुानईपिब्धगराआएकोछ। 

11= थिाथ्य संथथामा नेपािसरकारिे वनशलु्क गरेकाऔषाधीको पयाणप्त व्यिथथा गनुणका साथै सिै थिाथ्य संथथामा

आन्त्टरनेट, कम््यटूर वप्रन्त्टर समेतको व्यिथथा गरी सेिा सदुृवढकरणमा जोड वदआएको छ । मोदी १ भकुमा ल्यािको

थथापनातथामोदी६वगज्यानमासामदुावयकथिाथ्यइकाआकोथथापनागररसेिािाइथपसहजबनाआएकोछ।मोदी

गाईँपाविकामाविशेषज्ञसवहतकोिहृतथिाथ्यवशविरसम्पन्त्नभएकोछ। 

12= गाईँपाविकामाप्रदशेतथाकेन्त्िसँगकोसहिगानीमामोदी६वतिाहाररमोदी२दईेपरुमाबहुईदशे्यीयखिेकुदमैदान

तथा बहुईदशे्यीय सभाहि वनमाणणावधन ऄिथथामा रहकेा छन । त्यथतै मोदी ८ वचरेिाइ बािमैरी िडा घोषणा

गररसवकएकोछ। 

13= सानाकृषकिाइप्रोत्साहनहुने वकवसमिेकृवषयावन्त्रकरण,बीई,नसणरीथथापना ,भकारोसधुार,सानावसंचाआ ,माछा

पािनअदीमाविवभन्त्नऄनदुानकाकायणक्रमसञ्चािनगररएकोछ। 

14= मोदी गाईँपाविकाका कररब ४०० िघु ईद्यमीहरुिाइ िघु ईद्यम कायणक्रममा अिि गरर वसप तथा प्रविवधको

हथतान्त्तरण गररएको छ । ईद्यमीहरुको ईत्पादन सहजरुपमा विक्रीवितरणको िागी मोदी कोसेिी घरको थथापना

गररएकोछ। 

15= विवभन्त्नपयणटकीयथथिमापदमागणवनमाणण,साम्भाव्यताऄध्ययन,तथासंरक्षणरप्रिणिनगररएकोछ।१८थथानमा

होमथटेको विकास तथा प्रिणिन गररएको छ । त्यथतै रावष्ट्रय सभाका सम्मानीय ऄध्यक्षज्य,ु माननीय सांसद तथा

गण्डकी प्रदशे सरकार ईद्योग पयणटन िन तथा िातिरण मन्त्राियका माननीय मन्त्री सवहत कररि ५०० जनाको



ईपवथथवतमाजिजिाक्षेरकोऄध्ययनऄििोकनभ्रमणसम्पन्त्नभएकोछ।थपेनकोप्रदशेसरकारकोपयणटनमन्त्री,

रावष्ट्रय सभाका सम्मानीयऄध्यक्षज्यसुवहतका पाहुना िारा डाँडा कमेरेको पयणटकीय विकासको िागी ऄििोकन

भ्रमणरिहृतकायणक्रमसम्पन्त्नभएकोछ।वचनकोहुिेइप्रान्त्तकोवसयानसहरसँगभवगवनसम्बन्त्धकायमगनणपवहिो

चरणकोछिफिपोखरामासम्पन्त्नभएको रभवगनीसम्बन्त्धकायमगनणप्रदशेसरकारकोऄनमुवतप्राप्तभइ संघीय

सरकारमापेशभइसकेकोछ। 

16= सेिाप्रिाहिाइसचुनाप्रविवधमाफण त वछटोछररतो, गणुथतरीयरपारदवशणबनाईनकायाणियकोिेभपेज वनमाणणतथा

वनयवमतऄपडेटगनेकायणप्रारम्भभएकोछ।न्त्यावयकसवमतमाफण तवििादकोसमाधानभइरहकेाछ। त्यथतैिेखा

सवमवत, विदे्ययकसवमवतअन्त्तररकवनयन्त्रणसवमवतिगायतकाविवभन्त्नसवमवतहरुगठनगनेकायणसमेतगररएकोछ

। 

17= कोरोनारोकथामतथा वनयन्त्रणकोिागीसचेतनामिुककायणक्रम, हले्थ डेथकसञ्चािन, क्िारेन्त्टाआन वनमाणण, राहत

वितरण, सामवुयकमेससञ्चािन, ऄिपरपैदियारिुाइगन्त्तव्यमापयुाणईनयातयातकोव्यिथथा, प्रकोपव्यिथथापन

कोषकोथथापनािगायतविवभन्त्नकामहरुभइरहकेाछन। 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

18= विगतकोऄनभुि, विषमपररवथथवत,सीवमतस्रोतसाधनरजनताकामागकाअधारमाअगामीअवथणकिषणकोिावग

विवभन्त्नविषयगतक्षेरमावनन्त्नानसुारकानीवततथाकायणक्रमतयगरेकोछु। 

 

कोभभड १९ रोकथाम र भनयन्त्रण 

19= विश्वव्यापीमहामारीकोरुपमाफैविएकोकोरोनाभाआरस(कोवभड१९) कोरोकथामवनयन्त्रणकोिागीथिाथथक्षेरको

सदुृवढकरण, थिाथ्यकमीकोमनोबिईच्चबनाईन,े अिश्यकथिाथ्यरसरुक्षाकासामाग्रीकोप्रयाणप्तव्यिथथागने,

अिश्यकक्िारेन्त्टाआन रअइसोिेसन वनमाणणगने, परीक्षणको दायराफरावकिोबनाईनसमन्त्ियगने, थिदशे तथा

विदशेमाऄिपर परेका मोदीबासीको ईिार गने तथाकोरोनाभाआरसबाट प्रिावहतऄवत विपन्त्न पररिारिाइ राहत

ईपिब्ध गराइदै थिदशे तथा विदशेमा रोजगारी गमुेकाहरुको िागी विशेष कायणक्रम माफण त रोजगारी वसजणना तथा

थिरोजगारबनाइअत्मवनभणरबनाईनेनीवतऄििम्बनगररनेछ। 

 

 

 

आभथिक भिकास 

20= मोदीगाईँपाविकाकाविवभन्त्न४थथानिाइईत्पादनमिुकमोदी नमुना कृभि प्राङगररक गाउँकोरुपमाविकासगररने

नीवतविआनेछ।जसबाटकररि१००घरपररिारव्यिसावयककृवषतफण ईन्त्मखुहुनेिातिरणकोवसजणनाहुनेछ। 



21= मोदीगाईँपाविकामाबाँझोजग्गाकोत्याङ्कसंकिनतथाएकीकृतगरीईत्पादनकोिावगकृषकिाइसहजरुपमा

ईपिब्धगराईनेईदशे्यिेभुमी बैंकको स्थापनागररनछे।बाझोजग्गाकोईपयोगगनेकृषकिाइवनवितमापदण्डको

अधरमानगदऄनदुानतथासानावसंचाइसवुिधावदआनेनीवतविआनेछ। 

22= मोदीगाईँपाविकािाइतरकारी, मास,ु दधु, ऄण्डाअदीमाअत्मवनभणरबनाईनेनीवतविआनेछ।जसकोिागीईत्पादन

तथा ढुिानीमा ऄनदुान वदने र मोदी गाईँपाविका थतरीय कृभिउपज सकंलन केन्त्र र शीत भण्डारको थथापना

गररनेछ। 

23= कृषकहरुकोजोवखम न्त्यवूनकरणकोिागी कृभि तथा पशु भिमा कायिक्रम सञ्चािन तथा कृषक राहतकायणक्रम

सञ्चािनगररएकोहुनेछ। 

24= कोवभड१९कोकारण विदशेबाटफवकण एरअइबेरोजगार बनेका यिूाहरुिाइ थिरोजगार बनाईनकोभभड भिशेि 

यूिा लभित कायिक्रमसञ्चािनमाल्याआनेछ। 

25= कृवष र पशपुंक्षी ईत्पादनिाइ बढािा वदनका िावग कृवष क्षेरको ऄल्पकािीन, मध्यकािीन र दीघणकािीन नीवत, 

रणनीवततथायोजनातजुणमागरीकायाणन्त्ियनगररनेछ। 

26= कृवषकोईत्पादनरईत्पादकत्ििवृिगनण कृषकसमहू, कृवषईद्यमी, कृवषकम्पनीर कृवषसहकारीिाइकृवषअयर

प्रवतफिकाअधारमाऄनदुानप्रोत्साहनगररनेछ। 

27= सािणजवनकनीवजसाझेदारीमा एक िडा एक नमूना व्यिसाभयक कृभि तथा पशु भिकास कायिक्रम सञ्चािनगने

नीवतविइनेछ। 

28= पयणटनसेिाकािावगअबश्यकपनेऄगाणवनकईत्पादन, जडीबटुीखेती, संकिनरप्रशोधनईद्योगकोथथापनागनेनीवत

विआनेछ।बाँझोजमीनिाइब्यिथथापनगनणजवडबटुीनसणरीरजवडबटुीखेतीिाइप्रोत्साहनगररनेछ। 

29= कृवषरपशपुािनमानमनुाव्यिसावयकफमणसञ्चािनगररनेछ।यिुाकृषकिाइकृवषमाअकवषणतगनणईत्प्रेररतगररनेछ

।विपन्त्निगणकोईत्थानरिवक्षतसमहूिाइसहयोगहुनेकृवषतथापशुविकासकायणक्रमिाइजोडवदआनेछ। 

30= कृवषबजारमारहकेा वबचौवियाप्रिवृत्तकोऄन्त्त्यगरीकृवषईत्पादनमाकृषकरईपभोक्ताकोसीधासम्पकण कोिावग

कृवषसहकारीिाइसबिीकरणगरी सपुथ मुल्य पसलहरु सञ्चािनगररनेछ। 

31= कृवष ईत्पादनमा बवृि गनण पररयोजनाकाअधारमा साना र नयाँ प्रविवधमाअधाररत वसंचाइमा पूँजीगत ऄनदुान

ईपिब्धगराआनेछ। 

32= सहकारीएिम्सामवुहकखेतीप्रणािीकोनीवतऄििम्िनगररनेछ।सहकारीसंथथामारहकेोबचतिाइईत्पादनशीि

क्षेरमापररचािनगनणएकसहकारीएकनमनूाईत्पादनतथाठूिाफामणसंचािनकायणक्रमिाइप्रोत्साहनगररनेछ। 

33= सहकारीकोऄनगुमन वनरीक्षण, सहकारीसचेतना, सहकारी वशक्षातथाताविम, ईद्यमशीिता रनेततृ्ि विकासगरी

सहकारीिाइसमवृिकािावगवित्तीयिगानीकताणकोरुपमाप्रबि्धनगररनेछ। 



34= गरीि, ईत्पीवडत, विपन्त्न िगण र समदुायकोअयअजणनकािावगयुिा स्िरोजगार कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

थिरोजगारमिूकईद्योगएिम्व्यिसायथथापनागनणअिश्यकपनेऄनदुानरसीपमिूकताविमप्रदानगररनेव्यिथथा

वमिाइनेछ। 

 

35= पयणटन क्षेरको एवककृत विकास गनण थपष्ट कायणयोजना सवहतको पयणटन विकास गरुुयोजना तयार गररनेछ । साथै

अिश्यकताऄनसुारपयणटनपिूाणधारकोवडपवपपअरपसमेततयारगररनेछ 

36= धावमणक, सांथकृवतक, ऐवतहावसकतथापरुातावत्िकमहत्िकाथथिकोसंरक्षणरपिूाणधारकोविकासगररनेछ।पयणटकीय

पिूाणधारकोविकासवनमाणणगदाणिातािरणीयसंरक्षणगनेनीवतविआनेछ। 

37= पयणटन व्यिसायको विविधीकरण र विथतारबाट नागररकको जीविकोपाजणन र रोजगारीका ऄिसरमा िवृि गदाण

पयाणपयणटनरग्रामीणपयणटनमाजोडवदआनेछ। 

38= विवभन्त्नग्रामीणपयणटन केन्त्ि, होमथटे, पदमागण रयारािाइ संरक्षण, सम्बिणनसौन्त्दयीकरणर विकासगदै पयणटकीय

गन्त्तव्यकोप्रििणनगररनेछ। 

39= पयणटनव्यिसायकोबजाररकरणगनणअधवुनकसचूनाप्रविवधकोईपयोगगररनेछ ।पयणटकअकषणणकािावगप्रचार

प्रसार तथासचूनाको प्रिाह गनणपयिटन सेिा सचूना केन्त्रको थथापना गदैिवगनेछ । पयणटकीय थथानमा विथततृ

एवतहावसकवििरणसवहतकोहोवडणङबोडणरपयणटकीयथथानहरुकोसम्पणूणवििरणसवहतकोबकुिेटतयारगररनेछ। 

40= ईत्पादनबवृि, रोजगारीसजृनारगरीिीन्त्यनूीकरणमाटेिापु याईनेसानातथामझौिाईद्योगमाविशेषजोडवदआनेछ।

परम्परागतज्ञान, थथानीयसीप, प्रविवधरकच्चापदाथणमाअधाररतघरेिुसानातथािघुईद्योगिाइप्रििणनगनेनीवत

ऄििम्िनगररनेछ।औद्योवगकईत्पादनमाबवृिगरीईपभोग्यिथतुतथासेिामाक्रमशःअत्मवनभणरहुनेनीवतविआनेछ। 

41= थथानीयथतरमाईत्पावदतिथतुतथासेिाकोईपभोगिाइप्राथवमकतारप्रोत्साहनवदआनेछ। 

42= गाईँपाविकामारहकेाखानीतथाखवनजपदाथणकोऄन्त्िेषण, ईत्खनन, प्रशोधनरप्रयोगमाजोडवदआनेछ। 

43= नदीनािा, ताितिैया, िन जंगि, जडीबटुी, खवनजस्रोतको बहुअयावमकप्रयोगकासाथै ईत्पादनबवृि, रोजगारी

सजृनारअयअजणनमाजोडवदआनेछ। 

44= यिुािवक्षतकोषबाटयिुाईद्यमशीिताकाकायणक्रमसञ्चािनगररनेछ ।गरीि, दवित रपवछपरेकासमदुायिाइ

विषशेप्राथवमकतामारावखनेछ। 

45= ऄत्यािश्यकसेिातथािथतुसहज, सिुभरवनयवमतरुपमाईपिब्धगराईनसािणजवनक, नीवजतथासहकारीक्षेरिाइ

सहभागीगराईदैईपभोक्तावहतसंरक्षणतथाप्रििणनगररनेव्यिथथावमिाआनेछ। 

46= मोदीगाईँपाविकावभरईपभोगहुनेखाद्यिथतकुोगणुथतरपरीक्षणगनणकािावगऄध्ययनशरुुगररनेछ ।गाईँपाविका

वभरकोबजारऄनगुमनप्रणािीतफण वनयवमतरव्यिवथथतगररनेछ। 



47= मयाणवदत श्रम र समान कामको समान पाररश्रवमकको ऄन्त्तरावथरय प्रवतििता कायाणन्त्ियन गदै हरेक क्षेरमा रहकेा

श्रवमककोसीपरदक्षतािाइमापनगरीसामावजकसरुक्षाकोदायरामाल्याआनेछ। 

48= संघ, प्रदशे, गाईँपाविकारनीवजक्षेरकोसहभावगतामाजिविद्युतईत्पादनिाइप्राथवमकतावदआनेछ। 

49= गाईँपाविकाका सबै नागररकमा विद्यतुको पहुचँ परुयाईनजिविद्यतु तथा िैकवल्पकउजाणको माध्यमबाट ईज्यािो

गाईँपाविकाकायणक्रमकायाणन्त्ियनमाजोडवदआनेछ। 

50= पणूणरुपमाविद्यतुीकरणभैसकेकोयसमोदीगाईँपाविकामासामदुावयकविद्यतुीकरणऄन्त्तगणतकाकेहीकाठेपोिप्रयोग

भएकोरतीजीणणभैसकेकोिेप्रदशेसरकारकोसमन्त्ियमाकाठेपोिविथथापनकोनीवतविआनेछ। 

सामाभजक भिकास 

51= सबै प्रकारका िवगणय, धावमणक, िैङ्वगक तथा जावतय विभेद, िवञ्चतीकरण र ऄसवहष्ट्णतुाको ऄन्त्त्य गरी

समन्त्यावयकरुपमा समिृ समाज वनमाणण गने मोदी गाईँपाविकाको नीवत रहकेोछ ।ऄिसरमा पवछ परेका र पछावड

पाररएकासमदुाय,  क्षेर, विंगरिगणिाइविकासकोमिूप्रिाहमाल्याईनयसगाईँपाविकादृढरहकेोछ।छुिाछुत

प्रथा जथतो मध्यकािीन सामन्त्ती सोच र विचारिाइ बदल्न गाईँपाविकािे जागरणमिूक कायणक्रमहरु विवभन्त्न

सामावजक संघसंथथाहरुको सहयोगमा सञ्चािन गनेछ । यसिाइ सामावजक ऄपराधको दायरावभर ल्याईन

गाईँपाविकाप्रवतबिछ। 

52= गाईँपाविकाको विकास रसमवृिहावसिगनण नागररकऄवधकार, सबैिाइसमानऄिसर, मजितुसरुक्षा रसम्मान

सवहतकाथतम्भमाअबिगराईँदैसबिरसमिृगाईँपाविकावनमाणणगरीसमृद्ध नेपाल, सखुी नेपालीकोरावष्ट्रय

ऄवभयानिाइऄनभुतूदवेखनेगरीसाथणकबनाइनेछ। 

53= समाजबादईन्त्मखुऄथणव्यिथथाकोिक्ष्यरईद्दशे्यहावसिगनणकािावगयोनीवततथाकायणक्रमिेमागणवनदशेगनेछ ।

अवथणक विकासमा सहभागी हुने, योगदान गने र प्रवतफि प्राप्त गने ऄिसर गाईँपाविकावभरका सबै नागररकिाइ

समन्त्यावयकरुपमाईपिब्धगराइनेछ। 

54= वशक्षाक्षेरमाअमिु पररितणन गनणकोिागी शैवक्षक गणुथतर सधुारमा यथेष्टिगानी गने नीवत विआने छ । वशक्षक

दरबन्त्दीनभइपठनपाठनमाऄसहजभएकाविद्याियहरुिाइऄनदुानथिरुपरकमईपिब्धगराईनेनीवतिाइवनरन्त्तरता

वददैथपदइुिटाविद्याियमाऄनदुानरकमथपगररनेछ। 

55= केन्त्ि सरकार सँगको सहिगानीमा मोदी ५ माऄिवथथत महने्त्ि वशखरी माविकोभौवतक पिुाणधार वनमाणणकोकाम

ऄगावड बढाआने छ भने रावष्ट्रय पनुणवनमाणण प्रावधकरणसँगको समन्त्ियमा १० िटा विद्याियहरुको भौवतक सरचना

वनमाणणगररनेछ। 

56= विगत दखेी सम्बोधन हुन नसकेको वशक्षाकोअधार कक्षाको रुपमा रहकेो बाि कक्षा सहजकताणको पाररश्रवमक

ऄत्यन्त्तैन्त्यनूरहकेोिेईनीहरुिाइप्रोत्साहनथिरुपमथपरकमऄनदुानईपिब्धगराईनेनीवतविआनेछ। 



57= प्रावि तहमाऄङ्ग्रेजी माध्यममाऄध्ययनऄध्यापन गराईने विद्याियिाइऄङ्गेजी पाठ्यपथुतकखररदमाऄनदुान

ईपिब्धगराईनेनीवतविआनेछ। 

58= विद्याियमाविद्याथीकोसहजपहुचँकोिावगथपएकथथानमाथकुिबसकोव्यिथथागररनेनीवतविआनेछ। 

59= गाईँपाविकाकोएकमारक्याम्पसनिजागतृबहुमखुीक्याम्पसकोसदुृवढकरणमाजोडवदआनेछ। 

60= समृद्ध समाज भिकासको मुख्य पूिािधार गुणस्तरीय िैज्ञाभनक एिं प्राभिभधक भशिामा हाम्रो सरोकारनीवत

ऄनरुुपसीपयकु्तजनशवक्तईत्पादनकोिावगप्राविवधकतथाव्यिसावयकवशक्षाकोिावगप्राविवधकविद्याियथथापना

र संचािनमा वनरन्त्तरता वदने कायण गररनेछ । दवित िाििाविकािाइ प्राविवधक वशक्षामा जोड वदआने छ । साथै

गाईँपाविकामासङवगत, भाषा, खेिकुदकोपढाइहुनेविद्याियहरुकोथथापनामाजोडवदआनेछ। 

61= पढ्नेिानीकोविकासगनणमोदीगाईँपाविकाकोकेन्त्िमाएकसािणजवनकपथुतकाियथथापनागनेनीवतविइनेछ। 

62= नमनुा विद्याियथथापनामाजोडवदआनेछ।शैवक्षकगणुथतरऄवभबवृिकािावगप्रवबवधमैरी वशक्षानीवत विआनेछ।

ईत्कृष्टनवतजाल्याईनेविद्याथीरविद्याियिाइपरुथकारकोब्यिथथागररनेछ।सामदुावयकविद्याियकावशक्षकहरुको

बािबाविकाकोत्याङ्कसंकिनगररनेछ। 

63= विद्यािय वशक्षाकोगुणथतरमासधुार गनण गाईँपाविकािाइसबिीकरणगररनेछ । वशक्षकको वसकाइसीपमासधुार

ल्याईनताविमरविद्याथीकोवसकाइपररक्षणगनेव्यिथथागररनेछ।विद्याियकोसम्पत्तीरसािणनवजकसम्पत्तीसंरक्षण

गनेनीवतविआनेछ। 

64=  मोदीगाईँपाविकािेसंघीयसरकारकोसहिागावनमापन्त्रशयैाकोऄथपतािवनमाणणकोयोजनािाइ 

 प्राथवमकताकासाथकायाणन्त्ियनगररनेछ। 

65= वसवकथतघाआतेतथाअकवष्ट्मकऄिथथाकावबरावमहरुिाइसमयमैईच्चतहकाऄथपतािहरुमाप्रेषणगने 

 कायणमासहयोगपरुाईनएम्बिेुन्त्ससेिाकोथािवनगररनेछ। 

66= गाईँपाविकाका वबवभन्त्न४थथानमागणुथतरीयथिाथ्यप्रयोगशािाकोथथापनातथा संचािनगरर थथावनय

 थिथ्य संथथाबाटनै प्रयोगशािाबाट ईपिब्ध न्त्यनुतम सेिा प्रदान गने नीवत विइनेछ । यस ऄवभयानिाइ

 चरणिद्वरुपमाअगावमअवथणकिषणहरुमाऄन्त्यथिाथ्यसंथथाहरुमावबथतारगनेनीवतविइनेछ। 

67=  गाईँपाविकाका३नयाथथानहरुमासामदुावयकथिाथ्यआकाइथथापनागरीअधारभतुथिथ्यसेिासबै 

  जनाकोपँहुचहुनेगररव्यिथथागररनेछ। 

68=   गाईँपाविकाकासबैनागररकिाइथिथ्यवबमामाअिद्दगराआनेछभनेमापदण्डकाअधारमावबपन्त्न 

  नागररकहरुकोचरणबद्दरुपमावनशलु्कथिथ्यवबमागनेनीवतविआनेछ। 

69= थिथ्यसंथथाहरुबाटहुनेसेिाप्रिाहकोगणुथतरऄवभिवृिगनेवक्रयाकिापहरुमाजोडवदआनेछ। 



70=   सबैटोिविकाससवमवतहरुिाइवबरावमतथाघाआतेहरुकोवशघ्रईपचारकोिावगवबरामीओसानेथरेचर 

  हथतान्त्तरणगररनेछ। 

71=   सरुवक्षतगभणपतनसेिाकोविथताररसरुवक्षतगभणपतनसम्बवन्त्धसचेतनामिुककायणक्रमसंचािनगररनेछ। 

72= िैयभिक तथा सामुदाभयक स्िास््यमा सबैको ध्यान, गुणस्तरीय स्िास््य सेिाको सििसलुभता हाम्रो 

अभभयान ऄनरुुपसबैिडामाथिाथ्यसंथथाकोथतरोन्त्तीरदघुणमथथानमासामदुावयकथिाथ्यइकाआगठनगनेनीवत

विइनेछ। 

73= केन्त्ितथाप्रदशेसरकारसँगकोसाझेदारीमािडान४रिडान२माथिाथ्यचौकीभिननमाणणसम्पन्त्नगररनेछ। 

74= थिाथ्यसंगसम्बवन्त्धतसरुवक्षतमाततृ्ितथानिवशशुसम्बन्त्धीकायणक्रमसंचािनकोसाथैप्रदशेरसंघकोसहकायणमा

थिाथ्यविमागररनेछ।अवथणकऄभािकाकारणथिाथ्यईपचारसेिापाईननसकेकाऄपाङ्ग, ऄसहाय, ऄशक्त, 

गभणिती, सतु्केरी, जेष्ठनगररक र विपन्त्निगणकोईपचारकोिावगमापदण्डबनाइसहयोगप्रदानगररनेछ ।मटुुतथा

क्यानसरजथतारोगहरुबारेसचेतनाकायणक्रमहरुरईपचारकािावगवशविरसञ्चािनगररनेछ। 

75= ऄवत विपन्त्न, गभणिती मवहिा र बािबाविकाको पोषण वथथतीमा सधुार ल्याईन बहुपक्षीय पोषण सधुार कायणक्रम

समन्त्ियात्मकरुपमासंचािनगररनेछ। 

76= नागररककोथिाथ्यमाप्रवतरोधात्मकरवनरोधात्मकक्षमतासधुारगनणमवहिा, वशशुरबािबाविकािाइपणूणखोपको

प्रत्याभतुीवदनकोिावगखोपकोषबाटकायणक्रमसंचािानगररनेछ। 

77= अयिुेदवचवकत्सापिवतमाप्रयोगहुनेजडीबटुीसंरक्षण, ईत्पादन, प्रबि्धनकोकायणक्रमसंचािनगररनेछ। 

78= विवभन्त्नऄथपतािहरुकोसहकायणमाटेविमेवडवसनकायणक्रमसंचािनगररनेछ। 

79= गाईँपाविकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कायणक्रमिाइ प्रभािकारी ढङ्गिे सञ्चािन गररने छ । गाईँपाविकाअफैिे

गाईँपाविकाथतरीयश्रमबकककोथथापनागनेछजसमाविवभन्त्नसीपयकू्तजनशवक्तकोबगीकरणगरीसवुचकृतगररनेछ।

गाईँपाविकामासञ्चावितहरेकयोजनािाइश्रममिुकप्रविवधबाटसञ्चािनगररश्रमबैकबाटश्रमशवक्तपररचािन

हुने गररअिश्यकप्रिन्त्ध वमिाइनेछ । गाईँपाविकामासञ्चावित केन्त्ितथाप्रदशेसरकारकाअयोजनामासमेत

श्रमबककबाटजनशवक्तकोप्रयोगहुनेगरीअिश्यकसमन्त्ियगररनेछ। 

80= गाईँपाविकाका िडाहरुिाइ क्रमश बािमैरी िडा वनमाणण गदै गाईँपाविकानै बािमैरी थथानीय तह घोषणाको

ऄवभयानमािाग्नेनीवतविआनेछ।साथैगाईँपाविकाकाविवभन्त्नकायणक्रमहरुमायिूापररचािनकोनीवतसमेतविआने

छ। 

81= अगामी ३ िषणमाखानेपानी नपगुेका गाईँ बथतीमाअधारभतूखानेपानीको सवूिधा पयुाणआने छ ।प्रदशे तथा संघको

सहकायणमा एक घर एक धारा कायिक्रम संचािन गनण र थिच्छ खानेपानीको पहुचँ ऄवभबिृीका िावग िागत

सवहतकोगरुुयोजना(वडपवपपअरप)तयारगररनेछ। 



82= मवहिाको सक्षमता र पहुचँ विकासबाट मोदीको रुपान्त्तरण, वशक्षा, थिरोजगार ऄवन ईद्यमशीिता माफण त, मवहिा

सशवक्तकरणगनेनीवतऄििोकनगररनेछ। 

83= वशक्षा थिाथ्य एंि रोजगारको क्षेरमा विशेष व्यिथथा, जनचेतना र सशवक्तकरण माफण त पररितणन गदाण दवितको

ऄिथथानीवतऄनरुुपदवितकोईत्थानगनेनीवतविइनेछ। 

84= फरक िमता भएका अपाङ्गहरुलाई हरेक िेरमा प्राथभमकता र समानता अपाङ्गमैरी पूिािधार भिकास र 

सामाभजक सरुिामा हाम्रो प्रभतिद्धता विइनेछ ।गाईँपाविका वभर वनमाणणहुनेऄथपताि, वशक्षणसंथथा रसबै

वकवसमकासािणजवनकपिूाणधारहरुऄपाङ्गमैरीरबािमैरीबनाइनेछ। 

85= अवथणकस्रोतरसधानमापहुचँपयुाणइविपन्त्नतथाऄवतविपन्त्नपररिारकोजीिनथतरिाइईकाथनेनीवतविइनेछ 

86= वहसंावपवडतमवहिातथाबािबाविकाहरुिाइसहयोगगनेनीवतविआनेछ। 

87= मवहिातथाबािबाविकामाहुनेघरेिुवहसंा, िैङ्वगकवहसंा, श्रमशोषण, बािवििाह, मानििेचविखन, शारीररक

तथामानवसकयातनािगायतकासबैखािेवहसंाकोऄन्त्त्यकोिावगकायणक्रमसंचािनगररनेछ। 

88= संघ र प्रदशेसंगको सहकायणमा वहसंा वपवडत मवहिा, बेिाररसे र श्रवमक बािबाविकाको व्यिथथापनका िावग

पनुस्र्थापनाकेन्त्िथथापनागरीसंचािनमाल्याईनअिश्यककायणशरुुगररनेछ। 

89= गाईँपाविकाथतरमारावष्ट्रयतथाऄन्त्तरावष्ट्रयगैरसरकारीसंथथाबाटसंचािनहुनेसबैकायणक्रमिाइगाईँपाविकाबाट

थिीकृवतवदइ, पारदशी, वदगोरजनताकोवहतमाहुनेगरीसंचािनगनेव्यिथथावमिाआनेछ। 

90= यिुािाइराष्ट्ररगाईँकोविकासएिंसमवृिप्रवतवजम्मेिाररनैवतकिानबनाईनयिुानीवतल्याआनेछ। 

91= िातािरण संरक्षण,गाईँ बथती सफाइ एिं विपद व्यिथथान र गाईँपाविका सेिा तथा कायणमा यिुा थियंसेिकको

पररचािनगररनेछ। 

92= गाईँपाविकाका वबवभन्त्न जनजावतहरुको आवतहास, धमण, संथकृवत, भाषा  र विवपको महत्ि झल्काईने संग्रहािय

थथापनामाजोडवदआनेछ। 

पूिािधार भिकास 

93= गाईँपाविकामा िगानी मैरी िातािरणको वसजणना गररनेछ । ईजाण, पयणटन, कृवष, िन, ईद्योग र भौवतक पिूाणधार

विकासिाइअवथणकसमवृिकोआवन्त्जनकोरुपमा विकासगररनेछ ।साथैईच्चरतत्कािअवथणकप्रवतफिप्राप्तहुने

क्षेरमानीवजरसहकारीक्षेरकोिगानीिाइप्रोत्सावहतगररनेछ।प्रदेशसरकारकोसहिगानीमाईद्योगग्रामथथापनाको

नीवतविआनेछ। 

94= प्रदशेसरकारसँगकोसहिगानीमागाईँपाविकाकोसुविधासम्पन्त्नभिन वनमाणणसम्पन्त्नहुनेछ । त्यथतैचािुअवथणक

िषणमाविवनयोजनभएका२िटािडाकायाणियसमेतअगामीअवथणकिषणमासम्पन्त्नहुनेगरीवनमाणणऄगावडबढाइने

छ। 



95= चािुअवथणक िषणमा सरुु भएका दइु िटा बहुईदशे्यीयसभाहि तथा दइु िटाखेिग्रामहरुअगामी बषणमा सम्पन्त्न

हुनेछन। 

96= संघ र प्रदशे सरकारसंगको साझेदारीमा गाईँपाविका केन्त्िबाट िडा केन्त्िसम्म पगु्ने सडकिाइ ५ िषणवभरकािोपरे

सडकबनाईनेनीवतविआएकोछ।सडकहरुकोिगीकरणरऄवधकरणक्षेरकायमगरीक्रमशःथतरोन्त्नतीगदैिषणमाएक

िटासडकिाइव्यिवथथतगदेजानेनीवतविइनेछ। संघरप्रदशेकोसहिगानीमासंभाव्यमोटेरेबिपिुरसडकको

वडवपअरतयारगररनेछ। 

97= गाईँपाविका थतरीय सडकमा िषै भरी यातायात संचािन गनण सडकको थतरोन्त्नती र सडक पिुको वनमाणणिाइ

प्राथवमकतावदइनेछ।दगुणमगाईँबथतीमापहुचँपयुाणईनझोिङ्ुगेपिुवनमाणणमाजोडवदइनेछ। 

98= गाईँपाविकावभरकानदीवनयन्त्रणतथापवहरोरोकथाममाजोडवदइनेछ।विकासवनमाणणकाअयोजनाहरुवनमाणणगदाण

ती अयोजनाहरुिे ईत्पन्त्न गने िातािरणीय प्रभाि, जोवखम, सम्भावित नोक्सानीहरुको ऄध्ययन पिात मार

अयोजनाहरुकायाणन्त्ियनगनेनीवतऄििम्बनमाजोडवदआनेछ। 

99= ऄवतविपन्त्नरसीमान्त्तकृतिगणकािावगसरुवक्षतअिासकोविकासगररनेछ।ऄपाङ्गताभएकाव्यवक्त, जेष्ठनागररक, 

जोवखममारहकेाबािबाविकातथाव्यवक्तकािावगसामावजकसरुक्षाकोव्यिथथागने, भवूमहीनहरुकोव्यिथथापनको

िावग कायणक्रम बनाईने नीवत विइने छ । दवित िथती तथा दवितका बािबाविकाको बाहुल्यता रहकेा

विद्याियहरुिाइविशेषसहयोगगररनेछ। 

 

 

िन तथा िातािरण तथा भिपद व्यिस्थापन 

100= िनक्षेरकोईत्पादकत्िरिनपैदािारकोईत्पादनबवृिगनणसमवृिकािावगिनकायणक्रमिागुगररनेछ ।जडीबटुी, 

कृवषिनतथागैरकाष्ठिनपैदािारको व्यिसावयकखेती रईत्पादनबवृििाइप्रोत्साहनगरीमोदीगाईँपाविकािाइ

जभडबुटी जोनकोरुपमाविकासगररनेछ। 

101= गाईँपाविकावभररहकेाताितिैयानदीरखोिाहरुबाटहुनेजोवखमन्त्यनूीकरणगनणकािावगमोदीएवककृतजिधार

संरक्षणकायणक्रमसञ्चािनगररनेछ।पावतखोिा,रवतखोिामानदीसंरक्षणबाँधकोिागीसम्भाव्यताऄध्ययनतथा

प्रदशेसरकारसँगकोसाझेदारीमाकायणऄगावडबढाआनेछ। 

102= जििायुऄनकूुवितगाईँपाविका, प्रदषुणन्त्यनूीकरणरवदगोविकासकािावगिातािरणमैरीनीवतविआनेछ।प्रदशेको

सहकायणमाएक गाउँ एक पोखरीवनमाणणकोनीवतऄििम्बनगररपनुभणरणपोखरीहरुवनमाणणगररनेछ।पंचासेताि

संरक्षणिाइविशेषजोडवदआनेछ। 

103= मोदीगाईँपाविकाकोजिजिामातािवनमाणणकोिावगविथततृसाम्भाव्यताऄध्ययनगनेकायणयसैिषणपरुाभएकोर

अगामीिषणकेन्त्ितथाप्रदशेसरकारकोिगानीकाकामकोथािनीगररनेछ। 



104= मोदी गाईँपाविकाको विपद प्रवतकायण योजना कायाणन्त्ियनमा ल्याइने छ । जििायु पररितणनकोऄसरिाइकम गनण

ऄनकुुिनयोजनातयारगरीिागुगररनेछ। 

105= प्राकृवतकस्रोतकोईपयोगरव्यिथथापनकोकाननूरमापदण्डकाअधारमाऄवनयवन्त्रतरऄिैधदोहनिाइवनयन्त्रणर

वनयमनगररनेछ। 

106= सफािातािरण, थिच्छजीिनकायणक्रमिाइप्रदशेसरकारसंगसमन्त्ियगरीऄवभयानकोरुपमाऄगाडीबढाआनेछ।

थिच्छ र हररयािी िातािरणका िावग सािणजवनक थथिमा बकृ्षारोपण गने कायणिाइ प्राथवमकता वदआनेछ । मोदी

गाईँपाविकािाइसफारहररयािीयकु्तगाईँपाविकाबनाईनेनीवतऄििम्बनगररनेछ। 

107= गाईँपाविकामा विपद्व्यिथथापनकोषखडाभइसंचािनमाअआसकेकोछ। विपदकोबेिाखोज, ईिार, राहतर

पनुिाणभगनण ठूिो रकमकोअिश्यकतापने हुदँायसकोषमायोगदानगनण नागररक, गैरअिासीयनेपािी र वनजी

क्षेरिाइअव्हान गररनछे । विपद् व्यिथथापन कोषमा जम्मा भएको रकम विपद पवछको खोज, ईिार, राहत र

पनुिाणभमामारखचणगररनेछ। 

108= विपदकादृवष्टिेजोवखमक्षेरकोपवहचानगरीिैज्ञावनकनक्शांकनगररनेछ ।सरुवक्षतथथानहरुकोपवहचानगरीखिुा

क्षेरघोषणागररनेछ। 

109= गाईँपाविकामारहकेाघरकाखरकाछानाहरुिाइविथथापनतथापरूानाघमुाईनेघरकोसंरक्षणगनेनीवतविआनेछ। 

ससं्थागत भिकास , सेिा प्रिाह तथा सशूासन 

110= गाईँपाविकामासंथथागतसंयन्त्रकोथथापनागरीसािणजवनकसेिािाइपारदशी, जिाफदहेी, ईत्तरदायीरनागररकमैरी

बनाआनेछ।गाईँपाविकािेप्रदानगनेसेिासवुिधाकोगुणथतरसुवनवितगररनेछ।सशुासनकािावगसािणजवनकसेिा

प्रिाहिाइसरिीकृतगररनेछ। 

111= नीवत वनमाणण, सेिा प्रिाह र विकासअयोजनाकायाणन्त्ियनगने वनकाय रजनशवक्तको व्यिथथापकीय र प्राविवधक

क्षमताऄवभिवृिगररनेछ। 

112= भ्रष्टाचारजन्त्यवक्रयाकिापमाशनु्त्यसहनशीिताकोऄिधारणाकामाध्यमबाटसशुासनमा टेिापयुाणआनेछ ।सदाचार

प्रििणनहुनेगरीसािणजवनकपदावधकारीिाइवजम्मेिारबनाआनेछ।सरकारीसेिािाइनागररककोऄपेक्षाऄनरुुपकायण

गनणविद्यतुीयसशुासनमाजोडवदआनेछ। 

113= संघरप्रदशेकोसहकायणबाटसंविधानकोएकिरसाझाऄवधकारसचूीकोकाननूतजुणमागररनेछ। 

114= गाईँको सरुक्षा व्यिथथािाइ सुदृढ र प्रभािकारी बनाआनेछ  । गाईँ प्रहरीको गठन, अिश्यक पिूाणधार वनमाणण, 

अधवुनकीकरणरव्यािसायीकरणगरीऄपराधवनयन्त्रणगररनेछ। 

115= गाईँपाविकाका सबै जनप्रवतवनवध र कायणरत जनशवक्तको क्षमता ऄवभिवृि गनण गाईँपाविकाको ताविम नीवत र

ताविमकोअिश्यकतापवहचानगरीक्षमताविकासकािावगताविमसंचािनगररनेछ। 



116= गाईँपाविकाकोत्यांकतथासूचनासंकिन, भण्डारण, विशे्लषणतथासम्पे्रषणिाइऄद्यािवधकगरीिथतगुतबनाआने

नीवतविआनेछ। 

117= नागररककोगनुासोसनुिुाइरसम्बोधनगनेकायणक्रमसंचािनगररनेछ। 

118= गाईँपाविकावभरकाविकासयोजना, नीवत, कायणक्रम, अयोजनातथासेिाप्रिाहकोकायाणन्त्ियनपक्षिाइप्रभािकारी, 

नवतजामखुी, गणुथतरीय, जिाफेदहेीपणूणबनाईनऄनगुमनरमलू्यांकनप्रणािीकोविकासगररनेछ। 

119= गाईँपाविकाकोकायाणियरिडाकायाणियहरुिाइप्रविवधमैरीिनाइवडवजटिकायाणियकोरुपमाविकासगदैिवगने

छ।सेिाप्रिाहरगनुासोब्यिथथापनमापवनअधवुनकप्रविवधकोप्रयोगगररनेछ। 

 

गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु 

120= संघीयिोकतावन्त्रकगणतन्त्रिे राष्ट्रकासाझािक्ष्य र ईद्दशे्यप्रावप्तकािावगसहकायण रसमन्त्ियकोऄपेक्षागदणछ ।

यसिेथितन्त्रता, कायणक्षमताऄवभिवृिगनण, विविधतासवहतकोबहुितारप्रवतथपधाणिाइथिीकारगदणछ।संघीयतािे

शावन्त्तरसरुक्षाकायमगनणसाझामलू्यरमान्त्यताथथावपतगनणप्रोत्सावहतगदणछ।गररबीन्त्यनूीकरण, भोकमरीकोऄन्त्त्य, 

रोजगारीकोवसजणना, अवथणकसमनु्त्नवतरसमवृिकािावगपवनशावन्त्तरथथीरताअिश्यकपदणछ।यीहाम्रासाझािक्ष्य

साझा दावयत्ि रसाझाचनुौतीको सामना गनण संघीय र प्रदशे सरकारकोसमन्त्िय रऄवभभािकत्िमा मार परूा गनण

सवकन्त्छ।रावष्ट्रयकायणभाररिक्ष्यहावसिगनणमागाईँपाविकाकोमहत्िपणूणरसाथणकभवूमकारहनेछ। 

121= नागररकको जीिनथतरमा सकारात्मक पररितणन ल्याईन समन्त्यावयक र समतामिूक समाजको वनमाणण गनणका िावग

संघीय िोकतावन्त्रक गणतन्त्रिाइ सदुृवढकरण गनण जरुरी छ । सशुासन र विकासका िावग जिाफदहेी सरकारका

माध्यमबाट अम नागररकको विश्वास र भरोसा वजत्न सवकन्त्छ । मोदी गाईँपाविकािे जनताका िाथतविक

समथयाहरुिाइसम्बोधनगदैजनवप्रयकामगरेरिोकवप्रयहुनचाहन्त्छ। 

122= नेपािीजनताकोत्याग, संघषण रबविदानीबाटप्राप्तभएकोितणमानराजनैवतकईपिवब्धकोसंरक्षणरसंथथागतगने

वजम्मेिारी सबै नागररक र थथानीय तह, प्रदशे र संघीय सरकारको काँधमा अएको छ । यो ईपिवब्धिाइ

गाईँपाविकाबाटजनतािेऄनभुूवतगनेगरीईन्त्नतरनागररकमैरीबनाईँदैसमिृगाईँपाविकावनमाणणकासहभागीहुन

जनप्रवतवनवध, राजनैवतक दि, वनजी क्षेर, राष्ट्रसेिक कमणचारी, नागररक समाज, सञ्चार जगत एिं सम्पणूण

सरोकारिािाहरुिाइहावदणकऄनरुोधगदणछु।पनुकोरोनाभाआरसकोरोकथामरवनयन्त्रणमासिैपक्षकोपणूणसहयोगको

ऄपेक्षारईक्तमहामारीऄन्त्त्यकोशभुेच्छासवहतसबैपक्षप्रवतहावदणकधन्त्यबादसमेतप्रकटगदणछु। 

धन्त्यिाद । 

पे्रम शमाि पौडेल 

अध्यि 

मोदी गाउँपाभलका 

पिित 

 


