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गाउँ सभा सदस्य ज्य ूहरु 

१. नेपाली जनताको त्याग, बललदान र सघंर्षको  ऐलतहालसक आन्दोलनबाट प्राप्त सघंीयलोकतान्त्न्िक 

गणतन्ि नेपालको सहकारीता,सहअन्त्ततत्व र समन्वयमा आधारीत ३ तहको सरकार मध्य नेपाल को 

सबंबधान २०७२ ले ब्यबतथा गरेको जनताको सब ैभन्दा नन्त्जक रहेको सरकार तथानीय तह, ककतपाङ 

गाउँपाललकाको आ.व. ०७७/०७८ को नीलततथा कायषक्रम सम्मालनत सभामा  प्रतततु गनष पाउँदा गौरव 

महससु गरेको छु/ 

२.  तथानीय सरकारसकहतको सबंधैालनक ब्यबतथा र समाबेशीसघंीय लोकतान्त्न्िक गणतन्ि 

प्रालप्तकालालगज्यान आहुलत गन ेसम्पणूष ज्ञात अज्ञात शकहदप्रलत हाकदषक श्रदान्जलीअपषण गदषछु/ साथ ै

बेपत्ता, घाइत ेतथा बपकित पररवार र  नेततृ्वहरु प्रलत उच्च सम्मान ब्यक्त गदषछु/  

३. हालकोलभि १९ को महामारीले बबश्व र परैु देश आक्रान्तभई नेपाल राज्यलभि हाल सम्म ९०२६ जना 

सकं्रलमत र  २३ जनाको मतृ्य ुभई सकेको अबतथा छ/ यस अबतथामा मतृकका शोकाकुल पररवार 

प्रलत शोक ब्यक्त गदै सकं्रलमतहरुको तवात्य लाभको कामना गदषछु/ लछमकेी गाउँपाललकामा न ै

सकं्रलमत पकहचान भई सकेको अबतथामा उच्च जोन्त्िममा रहेको  यसककतपाङ गाउँपाललकामा हाल 

सम्म सकं्रलमत नभेटीए पलन  यसको भयबाट अछुतो छैन /गाउँपाललकाले सघंीय सरकार , प्रदेश 

सरकार साथै साझेदार सतंथा र समदुायसगं लमलेरयस चुनौतीको सामना गनष  हर तरहले रोकथाम र 

लनयन्िणकोप्रयास गरररहेको छ/ 

४. कोलभि १९को महामारीले हाम्रा मानवीय अन्त्ततत्वलाई न ैचुनौती कदएको छ भने  सामान्त्जक, आलथषक 

प्रणालीहरुलाई नराम्ररी असर गरररहेको छ/ यततो अबतथामा गाउँबासीको दृढ आत्मबवश्वास, सयंमता र 

एकतापणूष भावनाले हाम्रा चालचलन, िानबपन र  दैलनकी ब्यबहार पररबतषन गरर महामारीको प्रलतरोध 

गनुषको बबकल्प छैन/ 

५. बबश्व महामारीको अबतथामा ज्यान जोगाउन ु न ै सबकैो पकहलो प्राथलमकता रहेको छ/ लामो 

बन्दाबन्दीको कारण रोग सगं ै भोकका कारण ज्यान बचाउन ु पन े चुनौती थबपएको छ/ 
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बवदेशरहेकाहरुको  रोजगारी गमुेको  छ/ असगंकित के्षिमा काम गन ेमजदरूलेलामो सम्म काम गनष 

पाउन ु भएन/ होटेलतथा लनन्त्ज उद्योगमा भएको रोजगारी िोलसएको छ/ दगु्ध जन्य पदाथष लनयाषत 

रोककएर ककसानको उत्पादन िेर गरैहेको छ/  

६. यततो बवर्म पररन्त्तथलतमागाउँपाललकामा कोलभि १९ को रोकथाम र लनयन्िणकोअग्रपबंक्तमा िकटने 

तवात्यकमी, सरुक्षाकमी, जनप्रलतलनलध, कमषचारी र तवयसंेवक प्रलत हाकदषक आभार ब्यक्त गदैमहामारी 

लनयन्िण र रोकथामको लालग  तथानीय तह बवपद ब्यबतथापन कोर्मा  रकम योगदान गनुषहुने 

सबलैाई धन्यबाद ज्ञापन गदषछु/ 

७. यो चुनौतीपणूष घिीमा यस गाउँपाललका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, बवकास साझेदार, गरै सरकारी 

सतंथा तथा लनजी के्षिको समन्वय र सहकायषबाटगाउँबासीको साथ रोग,भोक र शोकमा जुध्न प्रलतबद्द 

रहेको व्यहोरा ब्यक्त गनष चाहन्छु/ 

गाउँ सभा सदस्य ज्य ूहरु 

८. म चाल ुआ.व. को प्रगतीको सलमक्षा सनं्त्क्षप्तमा प्रतततु गनष चाहन्छु / दक्ष जनशबक्तको अभाव र बबश्व 

महामारीको प्रलतकुलताका बाबजुद पलन गाउँ पाललकाले भौलतक पबुाषधार बवकास, लशक्षा, कृबर्, तवात्य, 

पश ुबवकास, सशुासनको के्षिमा उल्लिेनीय प्रगती हालशल गरेको छ/ 

९. गाउँपाललकाको पहलमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट बबशेर् अनदुान र समपरुक अनदुान 

अन्तगषतउल्लिेनीय बजेट प्राप्त गनष सफल भएको छ भने आगामी आ.व. को लालग पलन पबुाषधार 

बबकासका योजनाहरु नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको बाबर्षक कायषक्रम तथा बजेटमा पानष सफल 

भएको छ/ 

१०. गाउँपाललकाले पबुाषधारको के्षिमा नेपाल सरकारको समपरुक कोर् अन्तगषत कामीडाँडा-भाल्चेबेशी सडक 

सधुार योजना  र २ नं. वडा कायाालय भवन ननमााण कायष द्रतू रुपले कायाषन्वयन गरररहेको छ/ यसले 

गाउँ पाललका केन्द्र जोड्न सहज हुनेछ भने विा कायाषलय भवन लनमाषण माफष त विाबासीहरुले सहज 

र प्रभावकारी सेवा पाउनेछन/ 
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११. गाउँपाललकाको महत्वकांक्षी हाङक्वाङ स्योङ खानेपानी आयोजना नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र 

गाउँपाललकाको सहकायषमा लनमाषणाधीन रहेको मा आगामी आ.व. मा सम्पन्न गन ेलक्ष रान्त्िएको छ/ 

१२. नेपाल सरकारकै बबशेर् अनदुानमा साल्मे र भाल्चे खोप केन्द्र र जल्जु बाल ववकास केन्द्र लनमाषण 

गनष सफल भएका छौ/ 

१३. कृबर् तफष  मकै बालीमा लाग्ने अमेररकी फौजी कीराको महामारी ननयन्द्रण, ककवी बगान रपानलका 

स्तरीय नसारी स्थापना गनष सफल भएका छौ/ पश ु बवकास तफष  महामारी लनयन्िण , पश ुआहार 

ब्यबतथापन र पश ुसतु्केरी भत्ता प्रभावकारी रुपमा सचंालन गररएको छ/  

१४. तवात्य बवपदको रुपमा कोलभि १९ को बबश्वब्यापी महामारी लनयन्िण गनष हेल्थ डेस्क स्थापना, 

क्वारेन्द्टाईन ब्यबस्थापन , Rapid Daignostic Test र स्वयसंेवक जनप्रनतनननधहरुको एकककृत 

पहलबाट हाल सम्म रोकथाम गनष सफल भएका छौँ/ साथै काहुले तवात्य चौकीमा  नभकडयो एक्सरे 

र ल्याब सेवा सचंालन  गररएको छ/ 

१५. गाउँपाललकाको कदघषकाललन बबकासको  लालग कोशेढंुगाको रुपमा रहेको   ककस्पाङ नौघडेरी एकककृत 

पयाटन गरुुयोजना कायाान्द्वयन भरैहेको अबतथामा नेपाल सरकारको आगामी आ.व.मा पलनबजेट 

बबलनयोजन गराउन सफल भएका छौ/ 

१६. लसचंाईके्षिको महत्वकांक्षी योजनाको रुपमा रहेको  साप्ताङ िोला महुान गरी भाल्चे, काहुले, कफकुरी, 

मनकामना लसचंाई योजना गाउँपाललकाकै पहलमा सघंबाट प्रदेशमा हततान्तरण भई आगामी बर्षदेन्त्ि  

प्रदेश सरकारले कायाषन्वयन शरुु गन ेचरण सम्म आईपगुेका छौ/ 

१७. लशक्षा के्षिमा शनु्य दरबन्दी भएका बबद्यालयमा गाउँपाललकाबाट अनदुान प्रदान गरी शनै्त्क्षक सेवा 

गणुततर बनाई पिनपािनलाई सहज बनाइएको छ/ सम्पणूष बबद्यालयहरुको पनुषलनमाषण सम्पन्नको 

अन्त्न्तम चरणमा रहेका छौँ/ गाउँपाललकाको उच्च लशक्षाको एक माि शनै्त्क्षक केन्द्रको रुपमा रहेको 

क्याम्पसको भवन लनमाषण, गाउँपाललका अनदुान माफष त  गणुततरीय लशक्षा प्रदान गनष सफल भ ैराम्रो 

नलतजा प्राप्त गनष सफल भएको छ/ 
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१८.  भौगोललक बवकटता, जनशबक्त अभाव, लसलमत स्रोत र साधन , बबश्व महामारीका   बाबजुदसमदृ्द नेपाल 

र सखुी नेपालीको  राबिय सोचलाई मतुषरुप कदनककतपाङ गाउँपाललकाको  "ववकासको लानग पबुााधार 

समदृ्द ककस्पाङको आधार"भन्ने प्रष्ट दृबष्टकोणका साथलक्ष प्रालप्त गन े प्रसतत सम्भावनार अवसरहरु 

रहेका छन/् सब ैविाकेन्द्र ग्रालमण सिक बाट जोकिएको छ/ 

१९. कररब सब ैघरधुरीमा बबजलुी पगुी सकेको छ/ बबद्यालयमा न्यनुतम भौलतक पबुाषधार उपलब्ध रहेको 

छ/प्रत्येक विामा तवात्य चौकीहरु छन/् िानपेानीको अभावमा कोकह पलन तन्त्ड्पन ु परेको छैन/ 

िानेपानीसदुृढ कायष लनरन्तर चललरहेको छ/ अन्िा र मासमुा आत्म लनभषर बलनसकेका छौ/ मटर, 

फसी, जकिबटुी, बाँसका सामाग्री, फसी लनयाषत भई रहेका छन/् दगु्धसकंलन गरी दगु्ध जन्य पदाथष, 

कफी लनयाषत शरुु गरीसकेका छौ/ राबिय ततरका  िुला बबधुत आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन/् 

सब ैनागररकका लनजी आवास पनुलनषमाषण सम्पन्न हुने चरणमा छ/ 

२०. भौगोललक, सामान्त्जक र सांतकृलतक बबबबधतामा सद्भावपणूष समाज भएको ककतपाङ गाउँपाललका 

सामान्त्जक आलथषक र भौलतक बवकासको प्रलतफल प्रत्येक नागररकले आत्मसम्मानका साथ प्रालप्त गरुन 

भन्नेमा प्रलतबद्द रहेको छ/  

 

गाउँ सभा सदस्य ज्य ूहरु 

२१. गाउँपाललकालेआ.व. ०७७/०७८ को नीलत तथा कायषक्रमले तवात्यमहामारी सगंजुध्न तवात्य सेवा 

प्रणाली प्रभावकारी बनाउने,कोलभि १९ बाट लसन्त्जषत सकंटको ब्यबतथापन गन,ेकृबर्, पशपुालन, जकिबटुी, 

बन, साना तथा मझौला उद्योग माफष तरोजगारी सजृना गन,ेभौलतक पबुाषधार  बवकासमा श्रम प्रधान 

योजनामा जोि कदने, बवपद ब्यबतथापनको आबश्यक पवुष तयारी, बकैन्त्ल्पकलशक्षा प्रणालीको िोजी गन े

र सतंथागत सशुासनअलभबकृद्द गनुष पन ेआबश्यकता महससु गरेको छ/ 

२२. गाउँपाललकाको योजनाबद्व बवकासको लालग आवलधक गाउँ बवकास योजना तयार गरी बबकासकोमागष 

लचि तयार गररनेछ /यसको लालग बवकास साझेदार सगँको साझेदारी र सहकायष गररनेछ/  
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कोनभड १९ बाट सजृजत सकंट ब्यबस्थापन सम्बन्द्धमा 

२३. कोलभि १९ सकं्रमणको व्यापकताले सजृना हुन सक्ने पररन्त्तथतीलाई मध्य नजर गदै तथानीयतहमा 

रहेको क्वारेन्टाईनमा मापदण्ि बमोन्त्जम आबश्यक सधुार गदैबवदेशबाट फकेका गाउँबासीको लालग 

आबश्यक्ता अनसुार होमक्वारेन्टाईनमा, होटेल (Paid)क्वारेन्टाईनमा र सामदुालयक  क्वारेन्टाईनमा राखे्न 

ब्यबतथा लमलाईनेछ/ सामान्य लक्षण देन्त्िएका सकं्रलमतलाई गाउँपाललकामा कन्त्म्तमा ५० बेि 

क्षमताको आइसोलेसन कक्ष तथापना गरी उपचार गन ेब्यबतथा लमलाइने छ/ न्त्जल्ला सगं समन्वय 

गरर आपतकालीन उपचार तथा ब्यबन्त्तथत पे्रर्णको लालग  एम्बलुेन्स सेवाउपलब्ध गराईनेछ/ 

२४. कोलभि १९ को महामारी रोकथाम, लनयन्िण र उपचारको लालग अग्रपबंक्तमा िकटने तवात्यकमी तथा 

अन्य जनशबक्तलाई उत्प्रेरणा जगाउनआबश्यक पन ेआधारभतु तवात्य सरुक्षा सामग्री (मातक, पन्जा, 

सेनीटाईजर, बपपीई)को अभाव नहुने ब्यबतथा र जोन्त्िम भत्ताको ब्यबतथा गररनेछ/ 

२५. कोलभि १९ का कारण रोजगारी गमुाउन ेर बदेैलशक रोजगारीबाट फकेकाहरुलाई बबकासका पबुाषधारमा 

सलंग्न गराई कन्त्म्तमा १०० कदनको रोजगारी सलुनन्त्ित गनष आबश्यक कायष गररनेछ/ श्रम गनष 

नसक्न े असक्त, असहाय, आलथषक रुपल े बबपन्न  जेष्ठ नागररक,अपांग, गभषवतीर अलत बबपन्न 

नागररकहरुलाई राहतको ब्यबतथा गररनेछ/ 

स्वास््य, खानेपानीतथा सरसफाई 

२६. वतषमान पररन्त्तथलतमा स्वास््य सशुासन सदुृढीकरण गनष तवात्य शािाको जनशबक्त पनुराबलोकन 

गरी थप गन,ेभएको जनशबक्तको क्षमता बवकास गन े , प्रलतबेदन प्रणाली सधुार गनष सचूना प्रबबलधको 

पहँुच तवात्य चौकी सम्म सलुनन्त्ित गन े ब्यबतथा गररनेछ/ 
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२७. “आधारभतू स्वास््य सेवा आफ्न ैआगँनमा” भन्नेमलू मन्ि सकहत तवात्य चौकीबाट प्रदान गररने 

िोप सेवा, सरुन्त्क्षत माततृ्व तथा प्रजनन सेवा, पोर्ण लगायतका जन तवात्य सेवाहरु र 

उपचारात्मक सेवाहरुलाई प्रभावकारीबनाउन आबश्यक और्लध, उपकरण तथा तवात्य सामग्रीको 

लालग आबश्यक स्रोतको ब्यबतथा गरी आधारभतु तवात्य सेवामा  मकहला, बालबाललका, दललत, 

अपांग, जेष्ठ नागररक आकद लन्त्क्षत बगष सकहत सबकैो पहँुच सलुनन्त्ित गररएको छ/ 

२८. गभषवती मकहलाको गभषजाचं प्रोत्साहनका लालग उपाध्यक्षको नेततृ्वमा हातमा अन्द्डा घरमा झन्द्डा 

कायाक्रम सचंालन गररनेछ/ साथ ै गभषवती मकहला तवात्य न्त्तथलतमा पोर्ण सरुक्षाको लालग 

क्याजल्सयम ववतरण गररनेछ/ 

२९. तवात्य सेवालाई घर दैलोमा पयुाषउन स्वास््य घमु्ती नशवबर माफष त मकहलाको पािेघर पररक्षणजाचं 

(Screening), जेष्ठ नागररकको तवात्य पररक्षण, नसन ेरोग पररक्षण (Screening), गाउँ घर न्त्क्ललनक 

कायषक्रम सचंालन गररनेछ/ 

३०. मकहला, बाल तथा नवलशशलुाई लन्त्क्षत गरी नेपाल सरकारको प्राथलमकता प्राप्त  रावियअनभयानको 

रुपमारहेकास्वास््य सेवा कायाक्रमहरु राबिय िोप कायषक्रम, सरुन्त्क्षत माततृ्व तथा बाल तवात्य 

कायषक्रम, पोर्ण कायषक्रम, राबिय क्षयरोग कायषक्रम, तवात्य बबमा कायषक्रम, आमा सरुक्षा कायषक्रम, 

पररवार लनयोजन कायषक्रम समेतलाई लनरन्तरता कदईएको छ/राबियअलभयानको रुपमारहेकातवात्य 

सेवा कायषक्रमहरु  प्रभावकारी कायाषन्वयन गनषमकहला तवात्य तवयसंेवक समेतलाई पररचालन 

गररनेछ/ 

३१. गाउँपाललका विा न.ं ३ मा रहेको तवात्य चौकीलाई१५ सयैाको अतपतालमा ततरोन्नलत गनष 

आबश्यक पहल गररएको छ/ तवात्य सतंथाहरुमा आबश्यकता अनसुार ल्याब तथा अन्य सेवाहरु 

बवततार गररनेछ/ककशोर ककशोरीलाई लन्त्क्षत गरी  ककशोर ककशोरी मिैी तवात्य सवेा प्रदान गररनेछ/ 

३२. बबद्यालयमा बालबाललकालाई तवात्य सम्बन्त्न्ध ज्ञान, लसप र अवधारणा अलभबिद्वी गनष  वबद्यालय 

स्वास््य नशक्षा कायाक्रम र वबद्यालय नसा  कायषक्रम लनरन्तरता सकहत बवततार गररनेछ/ 
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३३. नेपाल सरकारको मागष लनदेश अनसुार िानेपानी, सरसफाई तथा तवच्छता गरुु योजनाको अध्यावलधक 

गररनेछ/“एक घर एक धारा “को नीलत लाई लनरन्तरता कददै बवकास साझेदार तथा गरै सरकारी सतंथा 

सतंथा सगं समन्वय गरर  िानेपानी योजनाहरुको पनुलनषमाषणमा जोि कददै पणूष सरसफाईको कायषक्रम 

सचंालन गररनेछ/ 

३४. गाउँपाललकाको क्वारेन्टाईन, आइसोलेसन तथा तवात्य सतंथामा आबश्यक िानपेानी, सरसफाई तथा 

तवच्छता सदुृढ गररनेछ/ यसका लालगबवकास साझेदारसतंथाहरु सगं  पहल गररनेछ/ 

नशक्षा  

३५. कोलभि १९ को कारण बबद्यालयबन्द रहेको  अबतथामा बालबाललकाको लसकाई प्रणाली अबरुद्द भएको 

यस बवर्म पररन्त्तथलतमा नेपाल सरकारको मागषदशषन अबलम्बन गरीबकैन्त्ल्पक पिनपािन बबलधमाफष त 

लसकाई प्रणाली लाई लनरन्तरता कदईनेछ/ 

३६. नेपाल सरकारको लशक्षा नीलत सगं तादम्यता हुने गरी गाउँ नशक्षा नीनत तजुामा गन ेर गाउँ नशक्षा ऐन 

तथा ननयमावलीलाई पररमाजान गररनेछ रआबश्यकता अनसुार लनदेलशकाहरु  तयार गरी  गाउँ लशक्षा 

सलमलत र विा लशक्षा सलमलतलाई प्रभावकारी बनाईनेछ/  सोकह नीलत, ऐन, लनयम अनसुार सतंथागत 

बबद्यालय सचंालन र तह बदृ्वीको अनमुलत कदईनेछ/ 

३७. नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ि बमोन्त्जम  बवद्याथी सखं्या र तहगत बबद्यालय सचंालनका आधारमा 

लशक्षक दरबन्दी लमलान, बबद्यालय गाभ्न,े तथानान्तर गन,ेसमायोजन, एकीकरण र नामाकंन गन े , 

बबद्यालयको तह बदृ्वी तथा  तह घटुवा गरी तह लनधाषरण गन ेनीलत ललईनेछ/ 

३८. बबद्यालय  लशक्षामा सब ैबालबाललकाको पहँुच बदृ्वी गनष अनभभाबक नशक्षा कायाक्रम , वबद्यालय भनाा 

अनभयान, कदवा खाजा कायाक्रम, ककशोरीहरुलाई ननशलु्क सेनेटरी प्याड ववतरण कायाक्रमसचंालन 

गरीनेछ/ बबपन्न, अलभभाबक बबकहन, अशक्त, र प्रकोप बपकित बालबाललकालाई लशक्षा सामग्री लनशलु्क 

बवतरण गररनेछ/ दललत बालबाललका र छािाहरुलाई छारववृिको ब्यबतथा गररनेछ/ 
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३९. सामदुालयक बबद्यालयको गणुततर बदृ्वी गनष प्रत्येक बबद्यालय लाई बबद्यालय सधुार योजना बनाई 

कायाषन्वयन गन ेअलनबायष ब्यबतथा गररनेछ/सपुरीक्षण तथा नलतजामा आधाररत अनगुमन योजना 

तयार गरी कायाषन्वयन गररनेछ/ बाल क्लब पररचालनआकदको ब्यबतथा गररनेछ/ 

४०. “रोजगारीको आधार प्रावबनधक नशक्षा न ै पबुााधार“ भन्ने मलू मन्िका साथ कृबर्, पशपुालन र 

जकिबटुीको उच्च सम्भावना रहेकोले आफ्न ै गाउँपाललकामा रोजगारी लसजषना गनष कृबर् लशक्षा लाई 

प्रभावकारी बनाई जकडबटुी, पश ुर ईन्द्जीनीयरीङ लशक्षालाई बबद्यालय लशक्षा सगं आबद्व गरी सचंालन 

गनष पहल गररनेछ/  

४१. लशक्षाको गणुततर बदृ्वी गनष  गाउँपाललकाको लशक्षा शािालाई प्रभावकारीरुपमा पररचालन गरर त्यांक 

तथा अलभलिेीकरण ब्यबतथापन गन,े प्रभावकारी सपुररबेक्षण र अनगुमन गन,े समन्वय र 

सहकायषलाई सदुृढीकारणगरर नेततृ्वदायी भलूमका प्रदान गररनेछ/ 

४२. बाल बवकास केन्द्र र बबद्यालयको न्यनुतम भौलतक तथा शनै्त्क्षक पबुाषधार लनमाषण गन ेब्यबतथा गररने 

छ/ यसको लालग लशक्षक अनदुानको ब्यबतथा गररएको छ/ लशक्षकहरुको पेशागत बवकासका लालग 

आबश्यक ताललमको ब्यबतथा गररनेछ/ सामदुालयक अध्ययन केन्द्रलाई अलभभावक लशक्षा प्रदान गनष 

पररचालन गररनेछ/ 

कृवि तथा पशपुालन ववकास 

४३. कृबर् तथा पश ु बवकासको लालग नीलतहरु तजुषमा गरी ऐन, लनयम र लनदेलशकाहरुमा आबश्यकता 

अनसुार पररमाजषन गररनेछ/ कृबर् तथा पश ु बबकासको लालग बवकास साझेदारहरुलाई  कायषक्रम 

सचंालन गनष आबश्यक सहजीकरण, सहकायष र समन्वय गररनेछ/ 

४४. कृबर् र पशपुालन,उच्च सम्भावना भएको गाउँपाललकाको िाद्य सरुक्षा सलुनन्त्ित गनष बाझो जलमन 

उपयोग, ब्यबसालयक उत्पादन, बजार प्रबद्वषन, ककसान सरंक्षण र प्रोत्साहन, तरकारी तथा मास ुजन्य 

उत्पादनमा आत्मलनभषर र लनयाषतमिुी बनाउन ेनीलत अबलम्बन गररनेछ/कृबर् र पशकेु्षिको बबकासको 

लालग गाउँपाललका लभि ब्यबसालयक कृबर् गन े ककसानलाई ककसान पररचयपर कायाक्रम लाग ु गरी 



10 

 

सहयोग गररने नीलत अबलम्बन गररनेछ/  कृबर् तथा पश ु पकं्षी सम्बन्त्न्ध त्यांक अध्यावलधक 

गररनेछ/ 

४५. गाउँपाललका लभिको कृबर्योग्य जलमनलाई बाझो राख्न नपाउने ब्यबतथा गनषप्रदेश 

सरकारसगंकोसमन्वयमा भनुम बैंक स्थापना गनष बाझो जलमनको लगतसकंलन कायष शरुु गररनेछ/ 

४६. ककतपाङ गाउँपाललकालाई रासायलनक  बबर्ादी न्यनूीकरण गदै जैबवक तथा प्रांगाररक (अगाषलनक) 

िेलतको नमनुा गाउँ बनाउन ककसानलाई प्रोत्साकहत  गररनेछ/ 

४७. “एक घर एक करेसाबारी: पकेट के्षरमा ब्यबसानयक तरकारी” भन्ने अलभयानका साथ तरकारीमा 

आत्मलनभषर बनाई लनयाषत गनष प्रोत्साहन गररनेछ/ पकहचान भएका तरकारी पकेट के्षि र पश ुबवकास 

पकेट के्षिहरुलाई लन्त्क्षत गरी कृबर् तथा पश ुबवकासको लालग थप जनशवि ब्यबस्था गरी प्राबबलधक 

सेवा प्रभावकारी बनाईनेछ/ 

४८. फलफुल के्षिको कदघषकाललन बबकासको लालग फलफुल दशक अन्तगषत बबरुवा बवतरण तथा रोपण 

कायषक्रम साझेदारीमा सचंालन गररनेछ/ 

४९. कृबर् तथा पश ुबबकासको लालग  सचूना प्रचारप्रसार, ताललम,  कृर्क लसकाई भ्रमण, कृबर् मेला प्रदशषनी 

जतता कायषक्रम  सचंालन गररनेछ/ गाउँपाललका के्षि लभिका उत्कृष्ट कृर्कहरुलाई सम्मान तथा 

परुष्कृत गररने ब्यबतथा गररनेछ/ 

५०. कृबर्, पश ु तथा जकिबटुी जन्य उत्पादनलाई बजारीकरण गनष  लनन्त्ज तथा सहकारी 

सतंथाहरुसगंसाझेदारी गरी कृबर् उत्पादनलाईमलू्य सृिंला सदुृढ गन े  नीलत अबलम्बन गरीबजार 

सलुनन्त्ित गनष ढुवानी ब्यबतथापन तथा अनदुानको ब्यबतथा लमलाईनेछ/ 

५१.  लन्त्क्षत वगष मकहला, दललत, भकूम्पबाट बबतथाबपत, अलत बबपन्न समदुायका ककसानहरुलाई  बबशेर् 

ब्यबतथा गरीहरेक प्रकारका अनदुान, प्रबबलध सहयोगमा लजक्षत बगा लाई सनुनजित गरीकृबर् तथा 

पशपुालनकायषक्रम सचंालन गरीनेछ/ 
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५२. स्वस्थ माटो उत्पादनको आधार भन्ने  नाराका साथ माटो प्रयोगशाला सचंालन गरी माटो पररक्षण 

सेवा शरुुवात गररनेछ/ साथै माटो सधुारको लालग आबश्यक सामग्री र प्रबबलध सहयोग गन े नीलत 

अबलम्बन गररनेछ/ 

५३. कृर्क समहु तथा सहकारी माफष त कन्त्म्तमाएक वडा एक तरकारी नसारी तथापना तथाब्यबतथापनको 

लालग अनदुान सहयोग उपलब्ध गराईनेछ/ 

५४. बाली सरंक्षणलाई ध्यानमा रािी नववनतम प्रवबनध तथा ज्ञान नसपको प्रसारको लानग नमनुा यन्द्र 

उपकरण, पासो, वबिादीहरुको ब्यबतथा गररनेछ/ साथै महामारी रोकथाम, लनयन्िण र उपचारको  लालग 

पवूष तयारी, गदै बपकित ककसानको ब्यबसालयक पनुतथाषपना र लनरन्तरताको लालग राहत  ब्यबतथा 

गररनेछ/  

५५. लसचंाई सबुबधा उपलब्ध नभएको के्षिमा बर्षभरी न ै लसचंाई गन ेगरी आबश्यक पबुाषधार लनमाषणका 

कायषक्रम सचंालन गररनेछ/  

५६. पशपुालनको के्षिमादधुउत्पादन र बबकक्र गनष प्रोत्साहन गन ेउदे्दश्यले “दधु उत्पादन वबक्रीथालौ, पश ु

सतु्केरी भिा प्राप्त गरौ” भन्ने अलभयानका साथ  दधु उत्पादन गरी सकंलन केन्द्रमा बबकक्र 

गनषककसान प्रोत्साहनको लालग पश ु सतु्केरी भत्तालाई लनरन्तरता कदईनेछ/दगु्धजन्य पदाथष उत्पादन 

गनष आबश्यक ताललम प्रदान गरर दधुको िपत बदृ्वी गरी बजार सलुनन्त्ित गन ेनीलत ललईएको छ/ 

५७. एक वडा एक उत्पादनको नीलतलाई अबलम्बन गरी बाख्रा, गाई भैंसी, कुिुरालाई ब्यबसालयकककरण गनष 

पकेट के्षि बवकास गरी कायषक्रम सचंालन गररनेछ/ साथ ैकृवरम गभााधान दधु उत्पादनको आधार लाई 

मतुष रुप कदन  नश्ल सधुारको कायषक्रम सचंालन गररनेछ/  

५८. कृर्कको लगानीलाई सरुन्त्क्षत बनाउन र पशधुन सरंक्षण गनष पश ु तथा बाली वबमालाई प्रोत्साहन 

गररनेछ/ महामारी रोकथाम , लनयन्िण तथा उपचारकाका लालग आबश्यक िोप तथा और्लधको 

ब्यबतथापन सकहत पवुष तयारीको ब्यबतथा गररनेछ/ 

५९.  बवदेशबाट फकेका र बवदेश पलायन हुनबाट रोक्न यवुाहरुलाई लन्त्क्षत गरी तवदेशमा न ै रोजगारी 

सजृना हुने गरी गाई भसैी पालन, नमनुा गोि लनमाषण, उन्नत पश ुआहारा ब्यबतथापन तथा कहउँदे 
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तथा बर् ेघाँसको बबरुवा ब्यबतथापन गरी पशकुो उत्पादकत्वमा बदृ्वी गररनेछ/ यस कायषक्रम सचंालन 

गदाष मकहला, दललत तथा अलत बबपन्न पररवार लाभान्त्न्वत हुने गरी सलुनन्त्ित गररनेछ/ 

६०. पश ु तवात्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन जनशबक्त थप, प्रयोगशालाको तथापना र पश ु सेवा 

शािाबाट प्रदान गररने लनयलमत सेवाको सचूी उल्लेि गरी सचूना पाटीको राखे्न ब्यबतथा गररनेछ/ 

६१.  सहकारी सतंथाहरुको बततनु्त्तथलत उल्लिे गरी प्रोफाइल तयार गरी क्षमता बवकासका कक्रयाकलाप 

सचंालन गररनेछ/ 

 

कला ससं्कृनत तथा पयाटन ववकास 

६२. सतंकृती र प्रकृलतमा आधाररत  पयषटन बबकासको माध्यमबाट आलथषक बवकास र रोजगारी सजृना गनष 

पयषटकीय तथलको पकहचान, पबुाषधार बवकास, तथानीय तथा मौललक सतंकृतीको सरंक्षण र प्रचारप्रसार 

गन ेनीलत अबलम्बन गररनेछ/ 

६३. कदघषकाललन महत्वको पयषटन पबुाषधार बबकासको नीलतकायाषन्वयनका लालग नेपाल सरकार र प्रदेश 

सरकार सगं पहल गरर ककतपाङ नौघिेरी एकककृत पयषटन गरुु योजना अनरुुप पयषटकीय भौलतक 

पबुाषधार बवकास (पदमागष, बनभोज तथल, पोिरी सरंक्षण, गमु्बा सरंक्षण, तामाङसांतकृलतक सगं्रालय) 

को लालगककस्पाङ नौघडेरी एकककृत पयाटन गरुु योजनालाई गाउँपाललकाको गौरव योजनाको रुपमा 

सम्पन्न गनष, लनमाषण कायषलाई प्राथलमकता कदईनेछ/ पयषटन प्रबद्वषनको लालग नेपाल सरकार, नेपाल 

पयषटन बोिष, प्रदेश सरकार तथा अन्य बवकास साझेदार सगं समन्वय गरी लनरन्तर पहल गररनेछ/ 

६४. होम तटे, जैबवकतरकारीउत्पादन, तथानीय मौललक िानालाई ततरीकरण र प्रबद्वषन गनष आबश्यक 

ताललम उपलब्ध गराउने ब्यबतथा गनष पहल गररनेछ/ 

लघ ुउद्यम तथा ननजज के्षरको ववकास 

६५. लनन्त्ज के्षिको बबकासको लालग उद्योग बान्त्णज्य सघं , लघ ु उद्यमी सघं जतता सतंथागत सरंचना 

पाललका ततरमा तथापना गनष तथानीय उद्यमी तथा ब्यपारी सगं अन्तरकक्रया र नवुाकोट उद्योग 
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बान्त्णज्य सगं समन्वय गररनेछ/ बवकास साझेदारको सहयोगमा साना तथा मझौला उद्यमीहरुको 

अलभलेि रािी प्रोफाइल तयार गररनेछ/ 

६६. तथानीय कच्चा पदाथष र स्रोतको उपयोग गदै दगु्धजन्य पदाथष उत्पादन, बेकरी, चाउलमन, बाँसका 

सामग्री, रािीपािी तथा मौललक सतंकृलतक सगं जोकिएका सामाग्रीहरुको  लघ ु उद्यम 

ब्यबसायलाईप्रबद्वषन गनष दताष तथा नबवकरण कायषमा सहज बनाउन आबश्यक पहल गररनेछ/ 

६७. उद्योग बान्त्णज्य सघं सगं सहकायष गरी ब्यबसाय दताष, कर प्रणाली आकदको बबर्यमा सहजीकरण गन े

ब्यबतथा लमलाईनेछ/ आगामी बर्ष ब्यबसाय दताषलाई अलभयानको रुपमा सचंालन गररनेछ/ 

 

 

 

 

 

राजश्व नीनत 

६८. तथानीय सरकारको के्षि लभिका करको आधार फराककलो पादै राजश्व बदृ्वी गनष कर तथा गरैकर 

राजश्वको अलधकतम पररचालन गन ेनीलत ललएको छु  

६९. यस गाउँ पाललकाले राजश्वको दर भन्दा दायरा बढाउने नीलत अबलम्बन गररनेछ/ आगामी आ.व.  

ब्यबसालयक कर योजनालाई समेटेर  बवकास साझेदार सगं सहकायष गरी राजश्व सधुार कायषयोजना 

बनाई सचंालनमा ल्याईने छ/ 

७०.  कोलभि १९ का कारण ब्यबसायी तथा अन्य करदाताहरुको समतयालाई ध्यानमा रािी राजश्व 

सकंलनका मापदण्िहरु तय गररनेछ/ 

७१. आम जनता र ब्यबसायीलाई राजश्वको महत्वबारे जनचेतना बदृ्वी गनष  कर लशक्षामा बबशेर् जोि 

कदईनेछ/  
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७२. गाउँपाललकालाई सब ै भन्दा बढी कर लतन े व्यबक्त र ब्यबसालयक सतंथालाई सम्मान गन े ब्यबतथा 

गररनेछ/ दललत, एकल मकहला, अपांग, भकूम्पबाट बबतथाबपत ब्यबसायीलाई करमा सहुललयत गन ेनीलत 

ललईनेछ/ 

 

भौनतक पबुााधार  

७३. सबवैिाहरुमा वर्ाषयाममा समेत यातायात सेवासचुारु गनष सिक ममषत सम्भारलाई उच्च प्राथलमकता 

कदईने छ र सिक ममषत र सम्भारको लालग सिक ममषतसम्भारकताष पररचालन गररनेछ/ 

७४. भौलतक पबुाषधार लनमाषण गदाष बाल मिैी, मकहला मिैी, अपाङ्ग मिैी, बाताबरण मिैीसरंचना लनमाषण 

गन ेब्यबतथा गररनेछ/ 

७५. भौलतक पबुाषधार बवकासको लालग कोलभि १९ लाई सम्बोधन गन े र कोलभि १९को कारण उत्पन्न 

रोजगारीको समतयालाई सम्बोधन गनष श्रममलुक, तवात्य पबुाषधार, उत्पादनमलुक लसचंाईका पबुाषधार   

र सम्पन्न हुन नसकेका अपरुा योजनाहरुलाई सम्पन्न गन ेनीलत अबलम्बन गररनेछ/ 

७६. कदगो बवकास र सरुक्षाको लालग सिक मापदण्ि समेत तयार भई भवन मापदण्ि पाररत भईसकेकोल े

अलनबायषनक्सा तथा िीजाईन तवीकृलत गरीकायाषन्वयन गन ेनीलत अबलम्बन गररने छ/ 

७७. प्राबबलधक शािाको क्षमता बदृ्वी गनष आबश्यक सामग्रीहरुको ब्यबतथाका साथ ै कमषचारीको 

क्षमताबबकासको लालग  आबश्यकता ब्यबतथा गररनेछ/ 

७८. भौलतक पबुाषधारको गणुततर सलुनन्त्ित गनष अनगुमन सलमलतलाई प्रभावकारी रुपमा पररचालन गरी 

चेक ललष्टमा आधाररत अनगुमन गररनेछ/ अनगुमन लनदेलशका तयार गरी अनगुमन योजना बनाउने र 

कायाषन्वयन गन ेब्यबतथा गररनेछ/ 

बन, ववपद तथा बाताबरण  

७९. बनजन्य उत्पादन बाँस, लनगालो, काि उत्पादनबाट घरेल ुतथा साना उद्योग माफष त रोजगार लसजषना 

गन ेनीलत ललईएको छ/ 
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८०. बर् ेिहरे िोलाको बाढीको कारण उत्पन्न मानबबय जोन्त्िम न्यनूीकरण गनष झोलङु्गे पलु लनमाषणका 

लालग नेपाल सरकार, प्रदेस सरकारतथा बवकास साझेदार सतंथासगं साझेदारी गन ेनीलत ललईएको छ/ 

८१. गाउँपाललकाको ककिन भौगोललक अवतथाले लसलमत स्रोतबाट पकहरो लनयन्िण गन े कायष 

चुनौतीपणूषभएकोले  लनयन्िणको  लालग बायो ईन्त्न्जलनयर र तार जाली गन ेनीलत अबलम्बन गररएको 

छ/ 

८२. गाउँपाललकाका मखु्य बजार केन्द्रमा फोहोरमलैा ब्यबतथापनको लालग फोहोर सकंलन र ब्यबतथापनको 

ब्यबतथा लमलाईएको छ/ विा न.ं ३ लाई  पलाबष्टकजन्यझोलारकहतनमनुाविा बनाउन  समदुाय सगं 

सगं सहकायष गरी प्रभावकारी कायाषन्वयन गररनेछ/ 

८३. बवपद ब्यबतथापन तथानीय लनती २०७७ र बवपद जोन्त्िम न्यनूीकरण तथा ब्यबतथापन प्रलतकायष 

योजना २०७७गाउँ सभाबाट पाररत गरी लाग ुगररनेछ/ बवपद प्रलतकायष प्रणाली प्रभावकारी बनाउन 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा बवपद ब्यबतथापनमा कायषरत साझेदार सतंथासगं आबश्यक 

समन्वय र सहकायष गररनेछ/ तथानीय बवपद जोन्त्िम ब्यबतथापन सलमलतलाई सकक्रय बनाई 

पररचालन गररनेछ/ 

८४. बवपद ब्यबतथापन कोर् बदृ्वी गरी बवपद तथा जोन्त्िमहरुबाट सनृ्त्जत सकंटहरुको सामना गनरे  

बवपदमा परेकाहरुलाई तत्काल आबश्यक राहतको ब्यबतथा गररनेछ/ 

सशुासनतथा ससं्थागत ववकास  

८५. सचूना अलधकारी तथा गनुासो सनुवुाई अलधकारीकोप्रभावकारी ब्यबतथा गरी सचूना प्रणालीलाई 

ब्यबन्त्तथत र पारदशी बनाउने, गनुासो सनुवुाई सम्बोधन गरी अलभलिे राखे्न ब्यबतथा गररनेछ/ सचूना 

केन्द्र तथापना गरीत्यांक तथा अलभलेिलाई ब्यबतथापन गनष आबश्यक कायष गररनेछ/ 

८६. तथानीय तहको सतंथागततवमलू्यांकनकायष प्रलतबेदनअनसुार कायषयोजना कायाषन्वयनगरी प्रत्येक आ.व. 

मातवमलू्यांकनकायष गन ेब्यबतथा गररनेछ/ 

८७. िररद प्रणालीलाई ब्यबन्त्तथत गनष िररद गरुु योजना र बाबर्षक िररद योजना तयार गरी कायषन्वयन 

गररनेछ/ 
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८८. गाउँपाललकाको ज्ञान तथा अलभलेि ब्यबतथापनको लालग प्रत्येक शािाहरुले चौमालसक/बाबर्षक प्रगती 

सलमक्षा गरी प्रलतबेदन तयार गन ेर साबषजलनक गन ेब्यबतथा गररनेछ/ 

८९. गाउँपाललकाकायाषलय र विा कायाषलय लनमाषणको लालग आबश्यक पहल गरर सेवा प्रभावकारी 

बनाईनेछ/ गाउँपाललका र विा कायाषलयमा  नागररक बिापि तयार गरी कायाषलय हाता लभि देन्त्िने 

गरी  रािीनेछ/ 

९०.  उत्तरदायी गाउँ सरकार बनाउन साबषजलनक जवाफदेयीताका औजारहरु साबषजलनक सनुवुाई, साबषजलनक 

पररक्षणको कायषबबलध तयार गरी कायाषन्वयन गररनेछ 

९१. योजना, न्त्जन्सी, राजश्व प्रशासन सगं सम्बन्त्न्धत कक्रयाकलापहरुलाई सफ्टवेयरमा आधाररत बनाई 

कायाषलयको सेवा प्रबाहलाई लछटो, छररतो र पारदशी बनाईनेछ/ 

लैंनगकसमानता तथा सामाजजक समाबेशीकरण 

९२. लैंलगक समानता तथा सामान्त्जक समाबेशीकरण पररक्षण)कायषबवलध २०७६ पाररत गररएको रलैंलगक 

समानता तथा सामान्त्जक समाबेशीकरण पररक्षण(GESI Audit गररतयार गररएको कायषयोजना 

कायाषन्वयन गरीनकुा साथ ै प्रत्येक आ.व. मा लैंलगक समानता तथा सामान्त्जक समाबेशीकरण 

पररक्षणकायष सचंालन गररनेछ/ 

९३.  गाउँपाललकाका जनप्रलतलनलधहरु तथा कमषचारीहरुलाई  लैंलगक समानता तथा सामान्त्जक 

समाबेशीकरण  सम्बन्त्न्ध राबिय नीलत, अन्तराबिय प्रलतबद्वताहरुको अलभमिुीकरण गन े ब्यबतथा 

लमलाइनेछ/ 

९४. बबकासको मलू प्रबाहमा “कोकह पनन पछाडी नछुटुन” भन्ने अलभप्रायका साथ लसमान्त्न्तकृत तथा 

बलंचलतकरणमा परेका  समदुाय दललत, मकहला, बालबाललका, अपांग, जेष्ठ नागररकलाई बबशेर् सम्बोधन 

गन े कायषक्रम सचंालन गररनेछ/ यी  समदुायलाईसब ै के्षि सहभालगता र प्रलतलनलधत्व सलुनन्त्ित 

गररनेछ/  

९५. बबपन्न दललत तथा मकहला लन्त्क्षत कायषक्रम  अन्तगषत लसपमलुक  ताललम सचंालन  गररनेछ साथै 

उच्च लशक्षा र प्राबबलधक लशक्षा पढ्नछािवबृत्त कायषक्रम सचंालन गररनेछ/  
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९६. नेपाल सरकारलेअन्तराबिय समदुाय सगं  गरेका प्रलतबद्वताहरु मानव अलधकार, मकहला अलधकार, बाल 

अलधकार, जातीय बवभेद सम्बन्त्न्ध अन्तराबिय महासन्त्न्धहरु, कदगो बवकास लक्षहरु तथानीयकरण गरी 

लाग ुगररनेछ/ मकहला, जनजाती, दललत, अपांग आकद सगं सम्बन्त्न्धत राबिय तथा अन्तराबिय कदवसहरु 

प्रभावकारी रुपमा सचंालन गरी सशबक्तकरण गररनेछ/गाउँपाललका  लैंलगक समानता तथा सामान्त्जक 

समाबेशीकरण फोकल पसषन तोककनेछ/  

९७.  नेपाल सरकारको नीलत अनरुुप तथानीय ततरमा लैंनगक कहंसा ननवारण कोि तथापना गरी घरेल ु

कहंसालाई न्यनूीकरण गन ेनीलत अबलम्बन गररनेछ/ 

९८. गरैसरकारी सतंथासगंको सहकायषलाई प्रभावकारी बनाउन गसैस प्रोफाइल तयार गरी समन्वय, 

अनगुमन र लनयमन प्रभावकारी बनाईनेछ/ गाउँपाललकामा समन्वय सहज गनष गसैस फोकल पसषन 

तोककनेछ/  

९९. यवुाहरुलाई लन्त्क्षत गरी िेलकुद, आयआजषन तथा रोजगारीका  कायषक्रमहरु सचंालन गररनेछ/ 

बेरोजगार यवुाहरुलाई प्रधानमन्द्री रोजगार कायाक्रम माफष त रोजगारीको ब्यबतथा गररनेछ/ 

१००. बालबचाऊ, बाल सरंक्षण, बाल बवकास र बाल सहभालगताको लालग बबद्यालय र समदुायमा आधाररत 

बाल क्लबको गिन र सकक्रय बनाईनेछ/ बाल क्लबहरुको सलुचकृत गरी अलभलेि ब्यबतथापन 

गररनेछ/ बाल बबकासको लालग बबद्यालय र पाललका ततरीय िेलकुद तथा अलतररक्त कक्रयाकलापका 

कायषक्रम सचंालन गररनेछ/ प्रत्येक विामा यवुा क्लब गिन गरी पररचालन गन े नीलत अबलम्बन 

गररनेछ/ 

१०१. नेपाल सरकारको सामाजजक सरुक्षाको नीनत अनरुुप जेष्ठ नागररक, दललत जेष्ठ नागररक, एकल मकहला, 

सामान्त्जक सरुक्षा भत्ताको राबिय कायषक्रमलाई लनरन्तरता कदइने छ/आगामी बर्षदेन्त्ि सामान्त्जक सरुक्षा 

भत्तालाई बैंककङ प्रणाली माफष त बवतरणको ब्यबतथा लमलाईनेछ/  

१०२.  बववाद लनरुपण तथानीय तहम ैगनष न्यालयक सलमलतको क्षमता बवकास गरी अझ बढी प्रभावकारी 

बनाईनेछ/ 
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१०३. ककतपाङ गाउँपाललकाको आ.व. ०७७/७८ को  नीलत तथा कायषक्रमले बाबर्षक बजेट लाई मागष लनदेश 

गरी बबगत देन्त्ि ललएको "ववकासको लानग पबुााधार समदृ्द ककस्पाङको आधार"भन्ने 

दृबष्टकोणलाईसाथषक बनाउन महत्वपणूष भलूमका हुने बबश्वास ललएको छु/ यस नीलत तथा कायषक्रम 

प्रभावकारीकायाषन्वयनको लालग यस गाउँपाललकामा उपलब्ध स्रोत साधनको समलुचत उपयोगबाट लक्ष 

हालसल गनष सम्पणूष गाउँबासी र सरोकारवालाहरुको सहयोगको अपेक्षा गदषछु/   

१०४. आ.व. ०७७/७८ को नीलत तथा कायषक्रम तयारीको लालग िकटने सम्पणूष कमषचारीहरु साथै यस 

कायषमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा रचनात्मक सहयोग गन ेजन प्रलतलनलधहरु, सञ्चारकमी, राजनीलतक 

दल, बवकास साझेदार, उद्यमी ब्यबसायी, ककसान, मकहला तथा बवलभन्न पेशामा सलंग्न 

शभुेच्छुकहरुलाई हाकदषक धन्यबाद कदन चाहन्छु/ 

 

धन्द्यबाद!  

 

 

  


