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दुई शब्द
याज्म ऩुनसंयचनाऩश्चात् म्मागङ गाउॉऩालरका गठन गरयएऩलछ ऩवहरो ऩटक गाउॉऩालरकाको वतवभान
अवस्थाको वस्तुगत वववयण चजवऩएसभा आधारयत गाउॉ ऩार्श्रववचचत्र (प्रोपाइर) लनभावण गनव ऩाउॉदा अत्मन्तै
खुसी रागेको छ । याज्म ऩुनसंयचनाका लसरलसराभा स्थावऩत मस गाउॉऩालरकाको मथाथव ववद्यभान अवस्था
झल्काउन लडचजटर ऩार्श्रववचचत्र तमायीरे गाउॉको ववकासको वतवभान अवस्थाराई चचत्रण गये को छ । मो
ऩार्श्रवचचत्र गाउॉऩालरकाको यणनैलतक आवलधक ववकास मोजना लनभावणको प्रायचम्बक चयण ऩलन हो ।
आगाभी ददनभा गाउॉऩालरकाको आवलधक ववकास मोजना तजुभ
व ा गनव, अद्यावलधक गनव, अनुगभन तथा
भूल्माॊकन गनव सभेत आधाय स्रोतको रूऩभा मो ऩार्श्रववचचत्र उऩमोग गरयनेछ । मस ऩार्श्रववलत्रचरे म्मागङ
गाउॉऩालरकाको बूगोर, नदीनारा, हावाऩानी, बूउऩमोगको अवस्था, जनसॊ ख्मा, जातजालत, सॊ स्कृलत, ऐलतहालसक
धयोहय, आलथवक अवस्था, ऩमवटकीम ऺेत्रहरू, रगामतका ववषमगत ऺेत्रको आधायभूत वववयण तथा तथ्माङ्क
सभेटेकोछ । मसराई सभम सन्दबव य गाउॉऩालरकाको आवश्मकता अनुसाय अद्यावलधक, ऩरयष्कृत य
ऩरयभाचजवत गयी प्रकाशन गने काभराई मस गाउॉऩालरकारे लनयन्तयता ददनेछ ।
मोजनाफद्ध ववकासको आधायको रूऩभा यहने मो लडचजटर ऩार्श्रवचव चत्र सभमभै तमाय गनव रगाउने गाउॉ
कामवऩालरकाका सम्ऩूणव वटभ, प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत तथा जनप्रलतलनलधहरू, वडा तहभा भहत्वऩूणव
चजम्भेवायी ऩूया गने कभवचायी रगामत तथ्माङ्क उऩरब्ध गयाउने सम्ऩूणव नागरयक, सॊ घसॊ स्था, तथा घय,
वचस्तभा खवटएय तथ्माॊक तथा सूचना सॊ करन गने सफै सवे ऺक तथा अन्म सफैभा गाउॉऩालरकाको तपवफाट
आबाय प्रकट गनव चाहन्छु । मो वस्तुगत वववयण तमाय गनव ववत्तीम सहमोग उऩरब्ध गयाउने ऩूचणवभा
कामवक्रभका सल्राहकाय श्री सन्तोष लफष्ट, श्रीभती सीभा यजौरयमा, श्री सयोज श्रे ष्ठ, श्रीभती साॊलिरा थाऩा य
श्री ववशनदे व जोशी एवॊ श्री ववष्णु ऩाठकराई ववशेष धन्मवाद ददन चाहन्छु । आजको मुग सुहाउॉदो स्भाटव
प्रववलधराई गाउॉऩालरकाको ववचशष्टतासॉग जोडे य प्रोपाइर लनभावणभा प्राववलधक सहमोग गर्र्ने सेलभडका वटभ
लरडय श्री गङ्गादत्त अवस्थी रगामत ववऻहरूराई हाददवक धन्मवाद ददन चाहन्छु । अन्तभा सभि
गाउॉऩालरकाको ववकासको आधाय चचत्र कोनव मो लडचजटर ऩार्श्रववचचत्र सहमोगी फनोस् य दीघवकारीन सोचका
साथ

अगालड

फढ्न

गदवछु ।
=======================
(आशा ताभाङ)
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हाभी
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प्राप्त

होस्
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शुबेच्छा

प्रकट
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भेयो दुई शब्द
म्मागङ गाउॉऩालरकाको मोजनाफद्ध ववकासका रालग आधायबूत वववयण तथा तथ्माॊक आवश्मक ऩदवछ ।
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे ऩलन प्रत्मेक स्थानीम तहरे आफ्नो ऩालरकाको वस्तुगत वववयण सवहतको
ऩार्श्रववचचत्र फनाउनुऩने व्मवस्था गये को छ । गाउॉऩालरकाको बूउऩमोगको अवस्थारे गाउॉऩालरकाराई
आफ्नो आलथवक साथै बौलतक ववकास मोजना फनाउन सहमोग गछव । मसै आवश्मकताराई भध्मनजय गयी
गाउॉऩालरकाको ऩार्श्रववचचत्र तमाय गरयएको छ । गाउॉऩालरकालबत्र फसोफास गने

घयधुयीहरू तथा

गाउॉऩालरकालबत्र यहेका सयकायी तथा गैयसयकायी सॊ घसॊ स्थाहरूफाट आवश्मक तथ्माङ्क सॊ करन गयी कृवष,
चशऺा, स्वास्थ्म, मातामात, सञ्चाय, वन, लसॊ चाइ, खानेऩानी, ववद्युत ् आददको वववयण सभावेश गयी गाउॉऩालरका
ऩार्श्रववचचत्र तमाय गरयएको छ । मसफाट गाउॉऩालरकाको अध्ममन गनव चाहने वा जानकायी लरन चाहने
ववद्याथी, अनुसन्धानकताव, मोजना लनभावणकताव तथा गाउॉऩालरकाका नागरयकहरूराई सूचना प्रदान गनव
गाउॉऩालरकाराई सहमोग ऩुग्नेछ बन्ने भैरे आशा लरएको छु ।
अन्तभा प्रस्तुत ऩार्श्रववचचत्र तमायी गने लसरलसराभा तथ्माङ्क सॊ करन गनव प्रत्मऺ य अप्रत्मऺ रूऩभा सहमोग
गनुव हुने प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत, सम्ऩूणव जनसभुदाम, सॊ घ÷सॊ स्था, गाउॉ कामवऩालरकाका कभवचायीहरू,
कामवस्थरभा खवटएय तथ्माॊक तथा सूचना सॊ करन गने सवे ऺक, ऩुचणवभा कामवक्रभका ब्मवस्थाऩक तथा
सल्राहकाय तथा शुरुदे चख तथ्माङ्क सॊ करन, प्रशोधन तथा रेखन गयी ऩार्श्रवचव चत्रराई मो रूऩ ददने सेलभडका
ऩयाभशवदाता ववऻहरूराई ववशेष धन्मवाद ददन चाहन्छु ।
=================================
(शाचन्त राभा गुरुङ)
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भेयो बन्नु
स्थानीमस्तयको वस्तुगत अवस्थाराई सभावेश गये य गाउॉऩालरकारे ऩवहरो ऩािवचचत्र तमाय गये को छ ।
म्मागङ गाउॉऩालरकाको मस ऩार्श्रववचचत्ररे दीघवकारीन मोजना य वावषवक कामवक्रभका लनलभत्त वस्तुऩयक तथा
् ाउने अऩेऺा गरयएको छ । मोजनाहरूको लनयन्तय
सूचनाभा आधारयत रक्ष्म लनधावयण गनव भद्दत ऩुम
अनुगभन एवभ भूल्माॊकनका रालग सभेत ऩार्श्रववचचत्ररे वस्तुलनष्ठ आधाय खडा गये को छ ।
वस्तुगत आवश्मकता अनुसाय मोजना तथा कामवमोजनाहरू अगालड फढाउन नसवकएभा नागरयकहरूरे
स्थानीम तहफाट याखेका अऩेऺा ऩूया हुन सक्दै नन् । मसैकायण गाउॉऩालरकाको वतवभानका जनसाॊविक
आलथवक साभाचजक, धयातरीम, तथा साॉस्कृलतक अवस्थाको ऩवहचान गयी बववष्मका आवश्मकता आकरन
गने उद्देश्मका साथ मो लडचजटर ऩार्श्रववचचत्र तमाय गरयएको हो ।
वस्तुगत आवश्मकता अनुसाय मोजना तथा कामवमोजनाहरू य तथ्मभा आधारयत लनणवमफाट नागरयकहरूका
अऩेऺा ऩूया गनव सहमोग ऩुग्ने हुन्छ । मस ऩार्श्रववचचत्ररे बववष्मभा मस ऩालरकाराई अचघ फढाउन ठू रो
सहमोग ऩुग्ने अऩेऺा गये को छु ।
गाउॉऩालरकाको ववकासको भागवचचत्र तमाय गनव य ववकासका मोजनाको सही छनोट य प्रबावकायी
कामावन्वमन गनव मस ऩार्श्रववचचत्ररे आधाय खडा गये को छ । मस ऩार्श्रववचचत्रफाट म्मागङ गाउॉऩालरकाराई
फुझ्ने तथा अध्ममन गने जो कोहीरे ऩलन मस गाउॉऩालरकाको वतवभान अवस्था सहज रूऩभा आकरन तथा
ववश्लेषण गनव सक्ने दे चखन्छ । मस लडचजटर ऩार्श्रववचचत्र तमायीको क्रभभा आफ्नो भहत्वऩूणव सभम प्रदान
गनुव हुने गाउॉऩालरका अध्मऺज्मू, उऩाध्मऺज्मू, वडाका जनप्रलतलनलधज्मूहरू, सम्ऩूणव कभवचायी साथीहरू अन्म
सॊ घसॊ स्थाका प्रभुख तथा अन्म कभवचायीहरू,सवे ऺक य लडचजटर ऩार्श्रववचचत्रराई मो रूऩ ददन सहमोग
्
ऩुयमाउनु

हुने

ऩुचणवभा

कामवक्रभका

ब्मवस्थाऩक

तथा

सल्राहकाय

तथा

ऩयाभशवदाता

सेलभडका

ववऻज्मूहरूराई हाददवक आबाय व्मक्त गदवछु । अन्तभा, मो ऩार्श्रववचचत्र आफ्नो उद्देश्म प्रालप्तभा सपर यहोस्
बन्ने शुबेच्छा व्मक्त गदवछु ।
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