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प्रभखु अतततथ  ज्मू,  

षर्शेि अतततथ ज्मू, 

अतततथ ज्मूहरु, 

गाउॉ सबाका सदस्म ज्मूहरु,  

याजनीततक दरका प्रभखु एर्ॊ प्रतततनतध ज्मूहरु, 

सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाका प्रभखु एर्ॊ प्रतततनतध ज्मूहरु, 

षर्द्यारमका प्रधानाध्माऩक ज्मूहरु, 

सम्ऩूणय कभयचाायीहरु ज्मूहरु,  
सयुऺाकभॉ - 
ऩत्रकाय तभत्रहरु रगामत उऩशस्थत सम्ऩूणय भहानबुार्हरु , 

 

डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरकाको ११ औ ँगाउॉ सबाभा गाउॉऩातरकाको सभग्र षर्कास तथा सभषृिका रातग भागयदशयनको 
रुऩभा यहने फाषियक नीतत तथा कामयक्रभ सबा अध्मऺको हैतसमतरे प्रस्ततु गनय ऩाउॉदा भैरे आपुराई गौयर्ाशन्र्त 
भहशसु गयेको छु । डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरकाको गाउॉ सबाभा आफ्नो व्मस्तताका फाफजतु ऩतन सहबागी बई सबाभा 
सल्राह, सझुार् तथा हौसरा प्रदान गनय ऩाल्नबुएका सम्ऩूणय भहानबुार्हरुराई डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरका य भेयो व्मशिगत 
तपय फाट हार्दयक स्र्ागत तथा आबाय प्रकट गदयछु । 

सॊघीम रोकताशन्त्रक गणतन्त्र स्थाऩना, षर्तबन्न याजनैततक ऩरयर्तयन य साभाशजक न्मामका रातग जीर्न उत्सगय 
गनुयहनुे सम्ऩूणय ऻात अऻात सषहदहरुप्रतत हार्दयक श्रिाञ्जरी ब्मि गदयछु । मस क्रभभा फेऩत्ता, अऩाङ्गता, घाईते तथा 
आन्दोरनभा स्र्ातबभान ऩूर्यक सहबागी बई मोगदान ऩरु् माउन ुहनुे व्मशिहरु प्रतत उच्चा सम्भान प्रकट गदयछु । 

नेऩारको सॊषर्धान जायी बएऩतछ दोस्रो ऩटक नेऩारका सफै स्थानीम तह जस्तै मस गाउॉऩातरकाभा ऩतन 
तनर्ायचान सपरताऩूर्यक सम्ऩन्न बएको छ । तनष्ऩऺ, स्र्तन्त्र, शाशन्तऩूणय, स्र्च्छ य बमयषहत र्ातार्यणभा सम्ऩन्न मस 
तनर्ायचानरे रोकतन्त्रराई जगैदेशख फतरमो फनाएको छ । स्थानीम तहको तनर्ायचान सपरताऩूर्यक सम्ऩन्न गयाउने 
तनर्ायचान आमोग, सहमोग ऩरु् माउने याष्डसेर्क कभयचाायी, सयुऺा तनकाम तथा मस प्रषक्रमाभा  सॊरग्न याजनीततक दर, 

सॊघ सॊस्था य आभ नागरयकहरु सफैप्रतत हार्दयक आबाय प्रकट गदयछु । 

गाउॉ सबा सदस्म ज्मूहरु, 

सॊषर्धानको कामायन्र्मन गयी षर्तबन्न याजनैततक ऩरयर्तयनहरुराई सॊस्थागत गदै जनताका आर्श्मकता तथा 
चााहानाहरुराई सम्फोधन गयी अशघ फढ्नऩुने तथा डुङ्गेश्वयफासी जनताको सभषृिको सऩना साकाय ऩानयका रातग सक्दो 
प्रमत्न गने कुयाभा भ सफैराई षर्श्वस्त ऩानय चााहान्छु । षर्कास य सशुासन अतबफषृि गदै जनताराई ऩरु् माउन ुऩने 
कृषि, शशऺा, स्र्ास््म, षर्द्यतु, खानेऩानी तथा सयसपाई रगामतका सार्यजतनक सेर्ा तथा सषुर्धाहरुको प्रत्माबतूत र्दन 
हाम्रो भहत्र्ऩूणय बतूभका यहन्छ । मसका रातग सयकायी, गैयसयकायी, साभदुाषमक तथा तनशज ऺेत्रहरुसॉग साझेदायी य 
सहकामय गने नीतत तरइनछे । शाशन्त, सयुऺा, योजगायी अतबफषृि, साभाशजक सयुऺा य भानर् सॊसाधनको ऺभता 
षर्कासभा सहमोगी बतूभका तनर्ायह गदै स्थानीम सयकायको सॊमन्त्रफाट प्रर्ाह हनुे सेर्ाहरुराई सभारे्शी, व्मर्साषमक, 
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सेर्ाभखुी य स्र्ार्रम्र्ी फनाउदै स्थानीम सयकायको सशुासनको सॊस्थागत षर्कासभा हाभी प्रततर्ि छौं । 

“सशुासन, कृषि, शशऺा, ऩमयटन य ऩूर्ायधाय: डङु्गशे्वय सभषृिको भूर आधाय” बने्न भूर नायाराई आत्भसात गदै 
सॊषर्धानको भभय य बार्ना अनसुाय सॊघीम रोकताशन्त्रक गणतन्त्र कामायन्र्मनका ऩऺभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह 
फीचाको सहकारयता, सहअशस्तत्र् य सभन्र्मको तसिान्त अनरुुऩ डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरकाको आतथयक, साभाशजक, साॊस्कृततक, 
बौततक ऩूर्ायधाय,  र्दगो षर्कास य सभषृिको रातग मस नीतत तथा कामयक्रभरे र्दशा तनदेश गनेछ ।  

गाउॉ सबा सदस्म ज्मूहरु 

अफ भ आगाभी आ.र्. २०७९।०८० को नीतत तथा कामयक्रभहरु प्रस्ततु गदयछु्  
ऩरयकल्ऩना् 

 उऩरब्ध स्रोत तथा साधनहरुको प्रबार्कायी ऩरयचाारन भापय त सभिृ डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरका तनभायण गने । 

रक्ष्म् 
 सशुासन, कृषि, ऩूर्ायधाय, ऩमयटन, स्र्ास््म, शशऺा रगामतका ऺेत्रभा प्रबार्कायी कामयक्रभहरु सन्चाारन गयी 

साभाशजक, आतथयक, साॊस्कृततक रुऩान्तयणको भाध्मभफाट नागरयकहरुको जीर्नस्तयभा सधुाय ल्माउने ।     
उिेश्म् 
1. साभाशजक, आतथयक, साॊस्कृततक, बौततक ऩूर्ायधाय तथा ऩमायर्यणीम षर्कासका ऺेत्रहरुभा ऺेत्रगत मोजना 

तनभायण गयी नागरयकहरुराई स्र्योजगाय एर्ॊ आत्भतनबयय फनाउने ।  
2. व्मर्साषमक कृषि तथा ऩशऩुारनका रातग कृिकहरुराई प्रोत्साहन गनय कृिकभैत्री कामयक्रभहरु सॊचाारन गयी 

आमात प्रततस्थाऩन य तनमायत प्रर्ियन कामयभा जोड र्दने ।  
3. गाउॉऩातरका ऺेत्रभा यहेका ऐततहातसक, धातभयक, साॊस्कृततक एर्ॊ ऩमयटकीम ऺेत्रहरुको षर्कास, सॊयऺण य 

प्रचाायप्रसाय गयी आन्तरयक तथा फाह्य ऩमयटनराई प्रर्ियन गने ।  
4. उऩरब्ध स्रोत तथा साधनहरुको प्रबार्कायी ऩरयचाारन भापय त प्राथतभकताका आधायका रगानी, आतथयक 

अनशुासन, नषर्नतभ प्रषर्तधहरुको प्रमोग भ्रष्टाचााय न्मूतनकयण य प्रशासतनक सधुाय गयी सशुासन कामभ गने 
।  

अऩेशऺत उऩरशब्ध् 
 गाउॉऩातरकारे अर्रम्र्न गयेको नीतत, कामयक्रभ एर्ॊ ऺेत्रगत मोजनाको भाध्मभफाट उक्त्त ऺेत्रभा क्रभश् 

सधुाय आई गाउॉऩातरकाफासीहरुको जीर्नस्तयभा सधुाय आएको हनुेछ ।  
मस गाउॉऩातरकाको नीतत तथा कामयक्रभ तजुयभा गदाय तनम्न षर्िमहरुराई आधाय तरएको छु् 

१. नेऩारको सॊषर्धान 
२. स्थानीम सयकाय सॊचाारन ऐन, २०७४ 
३. डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरकाको आर्तधक मोजना 
४. सॊघीम य प्रदेश सयकायरे अर्रम्फन गयेका नीततहरु 
५. गाउॉऩातरकाराई प्राप्त यकभ 
6. आन्तरयक आम 
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7. र्दगो षर्कासका रक्ष्म 
8. तनर्ायचानको सभमभा गरयएको घोिणा तथा प्रततफिताहरु 
9. गाउॉऩातरकाको सॊस्थागत ऺभता 
10. सयोकायर्ारा तनकाम एर्ॊ व्मशक्त्तहरुफाट प्राप्त सझुार्हरु 

गाउॉसबा सदस्म ज्मूहरु् 
 

डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरकारे तम गयेको ऩरयकल्ऩना,रक्ष्म, उदे्दश्म तथा अऩेशऺत उऩरशब्धहरु हाॉतसर गनय आगाभी 
आतथयक र्िय २०७९/०८० का रातग तनम्नानसुायका नीतत तथा कामयक्रभहरु अर्रम्र्न गरयनेछ् 

1. डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरकारे तनभायण गयेको आर्तधक (ऩञ्च र्षियम) मोजना तथा यणनीततक मोजनाहरुराई 
आत्भसात गदै केही मोजनाहरुराई आ.र्. २०७९।०८० भा सभारे्श गयी कामायन्र्मनभा ल्माइनेछ । 

2.  कुइमाॉतार ऩमयटकीम ऺते्र तनभायण आमोजना, यकचाना खानेऩानी आमोजना, सयुशऺत नागरयक आर्ास 
कामयक्रभ, फहुऺ ेत्रीम ऩोिण कामयक्रभ तथा अध्मऺ कोिराई र्स्ततुनष्ठ फनाइ तनयन्तयता र्दइनेछ ।  

3. सॊघीम सयकाय य डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरका फीचाको रागत सहबातगताभा सम्ऩन हनुे फहरु्षियम आमोजनाको 
रुऩभा यहेको प्रशासकीम बर्न तनभायण कामय मसै आतथयक र्ियभा सम्ऩन्न गयी सोही स्थानफाट सेर्ा प्रर्ाह 
गरयनेछ ।साथै १० शैमाको अस्ऩतार तनभायणका रातग षर्स्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन (DPR) सम्ऩन्न 
बएकोरे फहरु्षियम फोरऩत्र आह्वान गयी मस आतथयक र्ियदेशख बर्न तनभायण कामय सूचाारु गरयनेछ ।  

4.  सॊघ,प्रदेश य स्थानीम तह फीचाको रागत सहबातगताभा सम्ऩन्न हनुे डुङ्गेश्वय फजायदेशख गाउॉऩातरका बर्न 
सम्भको ८ षक.तभ. सडक कारोऩते्र गनय आर्श्मक ऩहर गरयनेछ ।  

5. प्रधानभन्त्री तथा भखु्मभन्त्री योजगाय कामयक्रभराई कृषि, ऩूर्ायधाय षर्कास,र्न तथा र्ातार्यण सॊयऺण 
जस्ता ऺेत्रहरुसॉग जोडदै आमआजयन तथा योजगायीका कामयक्रभ सॊचाारन गरयनेछ ।  

6. डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरका तबत्रका ऐततहातसक, साॉस्कृततक, ऩमयटकीम एर्ॊ ऩयुाताशत्र्क सम्ऩदाहरुको ऩषहचाान 
गयी ती सम्ऩदाहरुको सॊयऺण य सम्र्ियनभा जोड र्दइनेछ । 

7. गाउॉऩातरका स्तयीम प्रकोऩ ÷ षर्ऩद व्मर्स्थाऩन कोिराई थऩ प्रबार्कायी फनाइनेछ।  
8. ५५ र्िय बन्दा भातथका एकर ऩरुुि य सम्फन्ध षर्च्छेद बएका तथा ४५ र्ियभातथका एकर भषहराराई 

दोहोयो नऩने गयी भातसक रुऩभा एकर बत्ता कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दइनेछ । 

9. आशा ऩरयमोजना, हेल्बेटास नेऩार, SNV नेऩार, UNDP, भषहरा सशशिकयण भञ्च, नेऩार येडक्रस, 
स्काउट, ऩयोऩकाय सॊस्था रगामतका अन्म सॊघ सॊस्थाहरुसॉगको सभन्र्म तथा साझेदायीताभा षर्तबन्न 
मोजनाहरु छनौट गयी कामायन्र्मन गरयनेछ । साथै याषष्डम तथा अन्तयायषष्डम गैयसयकायी सॊघसॊस्थाहरुराई 
एकिाय प्रणारीफाट कामयक्रभ सॊचाारन गनयका रातग आर्श्मक प्रर्न्ध गरयनेछ । 

10. गाउॉऩातरकाद्वाया सम्ऩन्न गरयने काभको रातग आर्श्मक नीततगत सॊयचाना (ऐन, तनमभ, तनमभार्री, 
कामयषर्तध, भाऩदण्ड) तनभायण तथा षर्द्यभान नीततहरुभा आर्श्मकता अनसुाय सॊघीम सयकाय य प्रदेश 
सयकायरे तनभायण गयेका कानूनहरुसॉग नफाशझने गयी सभमानकूुर ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन गरयनेछ ।   
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11. गाउॉऩातरका रगामत भातहतका कामायरमहरुफाट प्रर्ाह गरयने सेर्ाहरुराई तछटो छरयतो, सयर, चासु्त, 
दरुुस्त, ऩायदशॉ य जर्ापदेही फनाउनको रातग सॊस्थागत सॊयचाना सरे्ऺण अनसुाय आर्श्मक स्रोत 
साधनहरुको प्रर्न्ध, नागरयक सहामता कऺ, स्तनऩान कऺ, सेर्ाग्राही प्रततऺारमको स्थाऩना, घमु्ती सेर्ा 
सॊचाारन, नषर्नतभ प्रषर्तधहरुको प्रमोग य षर्द्यतुतम शासन जस्ता कामयहरुभा जोड र्दइनेछ ।साथै मोजना 
तथा कामयक्रभहरुको तनमतभत अनगुभन एर्ॊ भूल्माङ्कन गने कामयराई थऩ प्रबार्कायी फनाइनेछ । 

12. नेऩार षर्द्यतु प्रातधकयणसॉग सभन्र्म गयी षर्द्यतु सेर्ा षर्स्ताय एर्ॊ स्तयोउन्नती गनुयका साथै साना तथा 
भझौरा जरषर्द्यतु य रै्कशल्ऩक उजायको सम्बाव्मता अध्ममन गयी उज्मारो डुङ्गेश्वय अतबमानराई 
तनयन्तयता र्दइनेछ ।     

13. एप.एभ. सॊचाारनका रातग अध्ममन गयी सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायसॉग ऩहर गरयनेछ ।  
14. गाउॉऩातरकाको शाशन्त सयुऺाराई प्रबार्कायी फनाउन र्डा नॊ. २ य ३ भा अस्थामी प्रहयी चाौकी 
स्थाऩना गनय ऩहर गनुयका साथै मस ऩातरकाभा यहेका प्रहयी चाौकीहरुको ऩूर्ायधाय तनभायणका रातग आर्श्मक 
प्रषक्रमाहरु प्रायम्ब गरयनेछ ।तथा गाउॉ प्रहयीको व्मर्स्थाऩनका रातग आर्श्मक कानूनी भाऩदण्ड तमाय गयी 
कामायन्र्मन गरयनेछ ।  
15.  गाउॉऩातरकाका कभयचाायीहरुको ऺभता अतबर्षृि गयी सेर्ा प्रर्ाहराई प्रबार्कायी य तभतव्ममी फनाउन 

आर्श्मक तातरभ, गोष्ठी तथा अनशुशऺणका  कामयक्रभ सॊचाारन गरयनेछ । कामायरमहरुभा कामययत 
कभयचाायीराई कामय सम्ऩादनका आधायभा अततरयि सेर्ा सषुर्धाका रातग नीतत फनाई कामायन्र्मन गरयनछे 
। 

16. सॊघीम सयकायको शसतय अनदुानभा कामययत कयाय कभयचाायी तथा  गाउॉऩातरकाका कयाय कभयचाायीहरुको 
सेर्ा सषुर्धाभा मथोशचात सम्फोधन गरयनेछ ।  

17. सार्यजतनक खचाय य षर्त्तीम उत्तयदाषमत्र् सम्फन्धी कानूनी व्मर्स्था गयी फजेट षर्तनमोजन, कामायन्र्मन तथा 
अनगुभन भूल्माङ्कन गने ऩिततको षर्कास गरयनेछ साथै जर्ापदेषहता, उत्तयदाषमत्र् फहन य ऩायदशशयताका 
रातग सार्यजतनक सनुरु्ाई, सभीऺा गोष्ठी तथा जनतासॉग जनप्रतततनतध कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

18. रशऺतर्गय कामयक्रभराई उत्ऩादनसॉग जोतड थऩ प्रबार्कायी फनाइनेछ ।गरयफसॉग षर्श्वशे्वय 
कामयक्रभराई उत्ऩादनभूशख ऺेत्रभा रगानी गरयनेछ ।  

19. रघ ु उद्यभ षर्कास कामयक्रभ भापय त उद्यभशीरता प्रर्ियन गनुयका साथै रघ,ु साना, भझौरा 
उद्योगहरुको स्थाऩना य षर्कास गनय तनशज तथा सहकायी ऺेत्रराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।रै्देशशक 
योजगायफाट पकेका व्मशिहरुको ऻान, तसऩ य ऩुॉजीको सदऩुमोग गनय सो सम्फन्धी कामयक्रभ तजुयभा गयी 
रागू गरयनेछ ।  

20. र्डा तहफाट छनौट बईआएका मोजनाहरुभध्मे ऩातरकाको स्रोतरे सम्ऩन्न गनय नतसकने मोजनाहरुराई 
प्राथतभकताका आधायभा कामायन्र्मनको रातग सॊघ य प्रदेश सयकायसॉग सभन्र्म गयी यातो षकताफभा 
सभारे्श गरयनेछ ।  

21. ऩातरका तबत्र यहेका स्रेट (ऩ्थय), रगामत अन्म खतनज ऩदाथयहरुको खानीराई व्मर्शस्थत गरयनेछ ।   
22. स्थानीम सयकायको एकर कय अतधकाय अन्तगयत यहेको घयजग्गा यशजषे्डशन शलु्क, सर्ायी साधन 
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कय, भनोयञ्जन कय, षर्ऻाऩन कय, कृषि आमभा कय, ऩमयटन शलु्क, सेर्ा शलु्क, दण्ड जरयर्ाना जस्ता कय 
तथा गैय कयहरुको दामया षर्स्ताय गनय नीततगत तथा सॊयचानागत व्मर्स्था गरयनेछ । 

23.  “याजश्व सधुाय कामय मोजना”, “ऺभता षर्कास मोजना”, “सडक गरुु मोजना” "शशऺा मोजना" तथा 
आर्तधक मोजनाभा आर्श्मकताका आधायभा सॊशोधन गरयनेछ । 

24. डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरकाका नागरयकहरुराई राब ऩरु् माउने उदे्दश्म तरई कुनै तनजी, सयकायी य गैय 
सयकायी सॊघ सॊस्थाहरु रगानी गनय इच्छुक देशखएभा सभन्र्म गयी रगानीभैत्री र्ातार्यणको तसजयना 
गरयनेछ । 

25. डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरका तथा भातहतका कामायरम ऩरयसयतबत्र फहउुदे्दश्मीम हर तथा चाभेनागहृ तनभायणका 
रातग आर्श्मक ऩहर गरयनेछ ।  

26. एक ऩातरका एक ग्रातभण ऺेत्र स्थाऩना गरयनेछ ।  
27. खयभिु कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दईदै रतगनेछ ।  
गाउॉ सबा सदस्म ज्मूहरु् 
अफ भ ऺेत्रगत रुऩभा तरइएका नीतत तथा कामयक्रभहरु प्रस्ततु गनय चााहन्छु् 

 शशऺा तपय ् 
1. बगुोर, जनसॊख्मा, आर्श्मकता तथा प्रचातरत भाऩदण्डका आधायभा षर्द्यारमहरुको नक्साङ्कन, 

सभामोजन तथा शशऺा ऐन, तनमभार्री य आर्श्मकताका आधायभा शशऺकहरुको दयर्न्दी तभरान 
गरयनेछ साथै सफैबन्दा मोग्म य ऺभतार्ान व्मशिहरुराई शशऺण ऩेसाभा आकषियत गनय आर्श्मक 
नीतत, मोजना तथा कामयक्रभ तमाय ऩारयनेछ । 

2. आर्श्मकताको प्राथतभकीकयणका आधायभा षर्द्यारमहरुको बौततक ऩूर्ायधाय तनभायण, सधुाय तथा 
भभयत गरयनेछ । षर्द्यारमहरुको बौततक सॊयचाना तनभायण गदाय तथा सेर्ा प्रदान गदाय फारभैत्री, 
अऩाङ्गताभैत्री, प्रषर्तधभैत्री, र्ातार्यणभैत्री य र्दगो षर्कासका तसिान्तहरुराई अर्रम्र्न गरयनेछ । 
साथै साभदुाषमक षर्द्यारमहरुभा घेयाफायको व्मर्स्था गयी अतनर्ामय हरयत षर्द्यारम र्ातार्यण 
तनभायणका रातग र्ृऺ ायोऩण गने कामयभा जोड र्दइनेछ ।  

3. नेऩार सयकायको अनदुानफाट षर्द्यारमभा कामययत फारषर्कास सहजकताय, कामायरम सहमोगी, 
रेखा सहामक, तथा ऩातरका अनदुानभा कामययत फारषर्कास स.का. य षर्द्यारम कभयचाायीहरुको 
नेऩार सयकायद्वाया तनधायरयत भाऩदण्ड तथा श्रभ ऐनरे तोकेको न्मूनतभ भाऩदण्डभा नघट्ने गयी 
ऩारयश्रतभकको व्मर्स्था गरयनेछ । 

4. षर्द्यारमहरुको शैशऺक गणुस्तय सधुाय गनय कऺा १० भा अध्ममनयत षर्द्याथॉहरुका रातग 
गशणत, अॊग्रजेी य षर्ऻान षर्िमको अततरयि कऺा सञ्चारनको व्मर्स्था तभराइनेछ । सार्यजतनक 
शशऺाफाट र्शञ्चततभा ऩयेका अतत षर्ऩन्न, गरयर् तथा अऩाङ्गता बएका फारफातरकाहरुको ऩषहचाान 
गयी शशऺाभा ऩहुॉचा र्षृि गनय य तसकाइभा तनयन्तयता र्दनका रातग आर्श्मक छात्रर्शृत्तको 
व्मर्स्था गरयनेछ । 
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5. साभदुाषमक षर्द्यारमहरुको तसकाइ र्ातार्यणराई प्रषर्तधभैत्री फनाउदै तसकाइराई र्दगो 
फनाउनका रातग षर्द्यारमभा सूचाना तथा सञ्चाय प्रषर्तधका साभग्रीहरु क्रभश व्मर्स्थाऩन गदै 
रतगनेछ । षर्द्यारम शशऺाको हयेक त्माङ्कहरुराई व्मर्शस्थत, बयऩदो, षर्श्वसनीम, ऩहुॉचामोग्म 
फनाउन आर्श्मक प्रफन्ध गयी षर्द्यारमराई जर्ापदेही य शजम्भेर्ाय फनाइनेछ । 

6. साभदुाषमक षर्द्यारमहरुभा कामययत शैशऺक जनशशिहरुको ऺभता षर्कास गनयका रातग 
आर्श्मकता य भागभा आधारयत तातरभ कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । साथै शशऺकहरुको 
ऩेशागत षर्कास तथा सहमोगका रातग शशऺक तसकाइ सभूह (TLG)को फैठक सञ्चारन तथा  
षर्ऻसभूहराई ऩरयचाारन गरयनेछ । 

7. षर्द्यारम शशऺाराई प्रबार्कायी फनाउन प्रत्मेक षर्द्यारमहरुभा अनगुभन, सऩुरयरे्ऺण, भूल्माङ्कन तथा 
अन्तयषक्रमा गने कामयराई तनमतभत फनाइनेछ । 

8. फारफातरकाहरुको ऩोिण स्तयभा सधुाय य तनमतभतता फढाउन साभदुाषमक षर्द्यारमहरुभा 
फारषर्कास कऺा देशख कऺा ६ सम्भका फारफातरकाहरुराई प्रदान गरयने र्दर्ा खाजा 
कामयक्रभराई थऩ प्रबार्कायी फनाउनका रातग स्थानीम स्तयभा उत्ऩादन हनुे खाद्यर्स्तहुरुको 
प्रमोगभा जोड र्दइनेछ । ऩातरका तबत्रका सफै भाध्मतभक षर्द्यारमहरुभा स्र्च्छ य स्र्स्थ खाजा 
व्मर्स्थाऩनका रातग चाभेनागहृको स्थाऩना  गनय ऩहर गरयनेछ । 

9. उत्कृष्ट शैशऺक व्मर्स्थाऩन य गणुस्तय बएका षर्द्यारमहरुको शैशऺक अध्ममन अर्रोकन 
भ्रभणको व्मर्स्था गयी ती षर्द्यारमहरुभा बएका याम्रा अभ्मासहरुको अनकुयण गने र्ातार्यण 
तमाय गरयनेछ साथै उत्कृष्ट षर्द्याथॉ, षर्द्यारम कभयचाायी, शशऺक, प्र.अ. तथा षर्द्यारमहरुराई 
कामयसम्ऩादनका आधायभा प्रोत्साहन, ऩयुस्काय प्रणारीको व्मर्स्था गयी उनीहरुराई उत्प्ररेयत, 

जर्ोपदेही य शजम्भेर्ाय फनाइनेछ । 

10.  सफै साभदुाषमक षर्द्यारमहरुभा शशऺा ऐन तथा तनमभार्रीरे तोकेको भाऩदण्डका आधायभा  
प्रधानाध्माऩक व्मर्स्थाऩन गयी शैशऺक गणुस्तय सधुायभा प्रततर्ि य शजम्भेर्ाय फनाइनेछ । साथै 
षर्द्यारमका प्रधानाध्माऩकहरुका रातग ऩातरकास्तयीम प्र.अ.फैठकभा सहबागी बए फाऩत फैठक 
बत्ताको व्मर्स्था गरयनेछ । 

11.  याषष्डम ऩाठ्यक्रभ प्रारुऩ २०७६ भा व्मर्स्था बएफभोशजभ आर्श्मकता य षर्द्यभान अर्स्थाका 
आधायभा कऺा ४ देशख कऺा ८ सम्भ क्रभश स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तनभायण गयी त्मसको 
कामायन्र्मन गरयनेछ । षर्द्यारमहरुभा नततजाभूरक तथा तनभायणात्भक शैशऺक भूल्माङ्कन प्रणारी 
अर्रम्फन गयी आधायबतू तहको अन्तभा तरइन ेआधायबतू शशऺा उत्तीणय ऩयीऺाको सञ्चारन, 
व्मर्स्थाऩन, नततजा प्रकाशन तथा प्रभाणीकयण गने कामयराई थऩ प्रबार्कायी फनाइनेछ । 

12.  षर्द्यारमहरुको सभग्र ऩऺको सधुायका रातग षर्द्यारम व्मर्स्थाऩन सतभतत तथा शशऺक 
अतबबार्क सॊघको काभ, कतयव्म य अतधकाय फोध गयाई षर्द्यारमप्रतत प्रततर्ि फनाइनेछ, साथै 
षर्द्यारमभा षर्द्याथॉ शझकाउने, तसकाउने, षटकाउने य षर्काउने र्ातार्यण तसजयना गनयका रातग 
आर्श्मक कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । षर्द्याथॉहरुको ऺभता षर्कास, अन्तयतनषहत 
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प्रततबाहरुको प्रष्पूटन तथा उत्प्रयेणा य प्रततस्प्रधायको बार्ना षर्कास गनय षर्द्यारमस्तयीम तथा 
अन्तयषर्द्यारम स्तयीम अततरयि षक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

13.  ऩातरकातबत्र सञ्चातरत साभदुाषमक तसकाइ केन्रहरुको स्तयोन्नतत गदै ती केन्रहरु भापय त 
जनचेातनाभूरक तथा आमआजयनभूरक कामयक्रभहरु,  प्रौढ साऺयता , अतबबार्क शशऺा तथा 
साऺयता शशऺा सम्र्शन्ध कामयक्रभहरु सञ्चारन गयी साभदुाषमक तसकाइ केन्रहरुराई थऩ 
शजम्भेर्ाय फनाई तसकाइ केन्रराई सूचानाको स्रोतको रुऩभा षर्कास गरयनेछ । 

14. प्राषर्तधक शशऺाका रातग अनदुानको व्मर्स्था साथै आजको आर्श्मकता बने्न कुयाराई 
भध्मनजय याख्दै  ऩढ्दै  कभाउदै कामयक्रभ सञ्चारन गयी शशऺाराई तसऩ य योजगायीसॉग आफि 
गरयनेछ । सीता जनसहमोग भाध्मतभक षर्द्यारम अर्रऩयाजरुभा कृषि प्राषर्तधक बर्नको तरा 
थऩ गरयनेछ । उच्चा प्राषर्तधक शशऺा अध्ममनका रातग प्रत्मेक र्िय गरयफ तथा जेहेन्दाय 
षर्द्याथॉराई छात्रर्शृत्तको व्मर्स्था गरयनेछ । 

15. ऩातरकाभा यहेको कोटदेर्र क्माम्ऩसराई अनदुानको व्मर्स्था तथा सदुृढीकयण रातग ऩहर 
गरयनेछ । साथै ऩातरकातबत्रका षर्द्यारमहरुभध्मे कुनै एक षर्द्यारमराई नभूना षर्द्यारमको 
रुऩभा षर्कास गरयनेछ । 

 मरु्ा तथा खेरकुद तपय ् 
१. रघ ुरद्यभ, र्हुऺ ेत्रीम ऩोिण य गरयर्सॉग षर्श्वशे्वय कामयक्रभसॉग सभन्र्म गयी मरु्ा उद्यभशीरताका 

रातग तातरभ, व्मार्साषमक तथा सीऩभूरक शशऺा  प्रदान गयी स्र्देशभै योजगायीका अर्सय सजृना 
गने कामयको थारनी गरयनेछ । सफै र्डाभा मरु्ा क्रफ गठन गयी मरु्ा सशिीकयणभा जोड 
र्दनकुा साथै मरु्ाहरुको शारयरयक तथा भानतसक षर्कासका रातग आर्श्मक खेरकुद तथा 
भनोयञ्जनको साधनको व्मर्स्था य सोका रातग आर्श्मक ऩूर्ायधाय तनभायण गरयनेछ । 

२. ऩातरकास्तयीम खेरकुद षर्कास सतभततराई थऩ शजम्भेर्ाय फनाई ऩातरकास्तयभा कशम्तभा ऩतन 
र्ियको एकऩटक अध्मऺकऩ खेरकुद प्रततमोतगता सत्र्चाारन गरयनेछ । 

 ऩूर्ायधाय षर्कास तपय ् 
1. गाउॉऩातरका तबत्र सडक नऩगेुका र्डाहरुभा सडक षर्स्ताय गयी सडक सञ्जारभा आर्ि गनुयका साथै 

प्रत्मेक र्डाहरुफाट ऩातरका जोड्ने सडकहरुराई प्राथतभकताभा याशख स्तयोन्नतत गरयनेछ । 
गाउॉऩातरका य प्रदेश सयकायको सभन्र्मभा कल्सेढुङ्गा फारे सडक तनभायण तथा भटेरा ऩाङ्गकोट 
सडक स्तयोन्नतत गरयनेछ ।  

2. डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरका तबत्र तनभायण बएका य तनभायणातधन खानेऩानी तथा सयसपाई कामयक्रभराई 
प्रबार्कायी फनाईनेछ । गाउॉऩातरका तबत्रका र्शस्तहरुभा सहज रुऩभा खानेऩानीको ऩहुॉचा ऩ¥ुमाउनको 
रातग “एक घय एक धाया” कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दनकुा साथै खानेऩानीको गणुस्तय ऩयीऺण 
गनयको रातग ऩातरका स्तयीम ल्माफको स्थाऩना तथा सॊचाारन गरयनेछ ।र्डा नॊ= २ भा सत्र्चाातरत 
ऩाल्त कुडौय चाौय य तल्रो षहल्मा घतडा झाड तससेनी खानेऩानी आमोजना राई मसै र्िय सम्ऩन्न गनय 
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प्रदेश सयकायसॉग आर्श्मक साझेदायी गयनेछ ।   
3. बर्न आचाायसॊषहताका आधायभा घय नक्सा ऩास गने कामयराई थऩ प्रबार्कायी फनाईनेछ । 

4. डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरका तबत्र सॊचाारन तथा तनभायण गरयने ऩरु्ायधायका काभहरुराई र्दगो षर्कास तथा 
र्ातार्यणभैत्री फनाईदै रतगनेछ ।  

  स्र्ास््म षर्कास तपय ्   
1. आर्श्मकताका आधायभा साभदुाषमक स्र्ास््म इकाइहरुराई थऩघट तथा आधायबतू स्र्ास््म केन्रभा 

स्तयोन्नती गयी आर्श्मक स्रोत साधनको व्मर्स्था गरयनेछ। कणायरी प्रदेश सयकायसॉगको साझेदायीभा 
स्र्ास््म चाौकी फेरऩाटाभा ट्रस तनभायण गरयनेछ । 

2. प्रत्मेक नागरयकको अतनर्ामय स्र्ास््म तफभा गने कामयभा जेष्ठ नागरयक, षर्ऩन्न दतरत य अऩाङ्गता (ख 
य ग) बएका व्मशिहरुको स्र्ास््म तफभा तन्शलु्क गरयनेछ ।  

3. एम्फरेुन्स खरयद गनयका रातग फजेट षर्तनमोजन गयी उि एम्फरेुन्स सॊचाारन ऩश्चात मस ऩातरका 
अन्तगयतका अस्ऩतार तथा स्र्ास््म चाौकीरे रयपय गयेका सतु्केयी भषहराहरुराई तन्शलु्क एम्फरेुन्स 
सेर्ा प्रदान गरयनेछ ।  

4. गबयर्ती जाॉचा य खोऩ कामयक्रभराई घमु्ती स्र्ास््म शशषर्य भापय त सेर्ा प्रदान गरयनेछ । गबयर्ती 
तथा सतु्केयी भषहराहरुराई तन्शलु्क क्माशल्समभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

5. षर्ऩन्न गरयफ भषहराहरुसॉग उऩाध्मऺ कामयक्रभ सॊचाारन गरय कामायन्र्मनभा रतगनेछ ।  
6. General स्र्ास््म शशषर्य सॊचाारन, स्र्ास््म स्र्ॊमभसेर्ीका खाजा खचाय षर्तयण कामयक्रभराई तनयन्तयता 

र्दइनेछ । भषहरा स्र्ास््म स्र्ॊमभसेर्ीकाहरुका रातग प्रोत्साहन सषहत षर्दाई कामयक्रभ ल्माइनेछ ।   
7. मस आ.र्. देशख साभदुाषमक स्र्ास््म इकाई केन्र डुङ्गेश्वयभा फतथयङ्ग सेन्टय सॊचाारनभा ल्माईनेछ, साथै 

गाउॉऩातरका तबत्रका अन्म फतथयङ्ग सेन्टयहरुराई व्मर्शस्थत गरयनेछ ।ऩातरकातबत्रका आभा सभूहको 
सदुृढीकयण गदैँ थऩ षक्रमाशशर गयाइनेछ ।    

8. डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरका तबत्र यहेका कुऩोषित फारफातरकाहरुको ऩषहचाान गनय अतबमान सॊचाारन गरयनेछ 
य कुऩोषित फारफातरकाहरुको उऩचााय डाॉडाऩयाजरु स्र्ास््म चाौकीफाट गने व्मर्स्था तभराइनेछ ।  

9. प्रदेश सयकायसॉग सभन्र्म गयी टेतरभेतडतसन (Tele Medicine) सेर्ा सॊचाारनभा ल्माइनेछ 
।भषहनार्ायी स्र्च्छता अतबमानका कामयक्रभहरु तम गयी कामायन्र्मन गरयनेछ । 

10. "भेयो पोहोय भेयो भोहय" अतबमानराई घय तथा टोरफशस्तभा सञ्चारन गरयनेछ । आमरेु्द, 

मोग य प्राकृततक शचाषकत्साराई प्रर्ियन गनय औितधजन्म गणु बएका जडीफटुीको उत्ऩादन, प्रशोधन य 
तनमायतको व्मर्स्था तभराइनेछ ।  

  कृषि तथा ऩश ुषर्कास तपय ् 
1. गत आ.र्=भा स्थाऩना बएका तयकायीफारी ऩकेट षर्कास कामयक्रभको तनयन्तयता र्ददै आगाभी 

आ=र्=भा नमाॉ आरफुारी ऩकेट षर्कास कामयक्रभ सॊचाारनभा ल्माइनेछ । तकायी य फाख्राऩारन 
ऩकेट कामयक्रभ सॊचाारनका रातग UNDP सॉग साझेदायी गयी कामयक्रभराई अगातड फढाइनेछ ।  
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2. ऩशऩुारन तथा कृषि उऩज उत्ऩादनको रातग कृषि ऺेत्रषर्कास कामयक्रभ (ASDP) रगामत अन्म 
सयोकायर्ारा साझेदाय तनकामहरुसॉग सभन्र्म गयी प्रबार्कायी फनाइनेछ ।  

3. कृषि कामयभा कृिकहरुराई आकषियत गनयका रातग प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहको सभन्र्मभा कृषिभा 
आधतुनकीकयण, माशन्त्रकीकयण, षर्षर्धीकयण य फजायीकयण गनय कृषि औजाय तथा उऩकयण षर्तयण 
गने कामयराई तनयन्तयता र्दॉदै फजायीकयणका रातग कृषि उऩज उत्ऩादनका आधायभा ढुर्ानी अनदुान 
कामयक्रभ थारनी गरयनेछ ।  

4. फहउुदे्दश्मीम तथा हाइटेक नसययी स्थाऩनाका साथै फारी तफरुर्ाभा देशखने आकशस्भक योग य 
षकयाहरुको व्मर्स्थाऩन गनय फारी सॊयऺण सेर्ाभा जोड र्दइनेछ । कृषि तथा ऩश ु फीभा 
कामयक्रभराई प्रबार्कायी रुऩभा सॊचाारन गरयनेछ ।  

5. व्मर्साषमक रुऩभा च्माउखेती तथा भौयी प्रर्ियन कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दइनेछ । कृिकहरुका 
रातग स्थरगत घमु्ती तातरभ तथा यैथाने फातर य स्थानीम जातका ऩश ु ऩॊऺी प्रर्ियन कामयक्रभ 
सॊचाारन गरयनेछ ।  

6. ब-ूउऩमोग नीतत तमाय गयी कामायन्र्मनभा ल्माइनेछ। कृषि मोग्म जतभनभा तसचााई सषुर्धा उऩरब्ध 
गयाउनको रातग षर्तबन्न सॊघसॊस्थाहरुसॉगको सझेदायीभा र्िायतको ऩानी सॊकरनका साथै तरफ्ट तसचााई 
कामयक्रभ सॊचाारन गरयनेछ ।  

7. जैर्ीक कृषि प्रणारीराई प्रोत्साहन गदै स्थानहरुको ऩषहचाान गयी परपूर तथा तयकायी ऩकेट 
ऺेत्रराई थऩ प्रबार्कायी गयाइनेछ, साथै अनदुानभा उन्नत तथा हाइतिड तयकायीका तफऊ षर्तयण, 

यशस्टकस्टोय, सेराय स्टोय य प्राशस्टक टनरेका कामयक्रभहरुराई तनयन्तयता र्दइनेछ ।   
8. ऩातरकाफासीहरुराई कृषिभा आत्भतनबयय उन्भखु फनाउन आर्श्मक कामयक्रभहरु सॊचाारन गरयनेछ ।  
9. ऩशऩुारनका रातग घाॉस खेततभा अनदुानको व्मर्स्थाका साथै फॊधरु्ा ऩशऩुारनभा प्रोत्साहन गरयनेछ ।  
10. भत्स्म य कुखयुा षर्कास कामयक्रभ प्रायम्ब गनुयका साथै ऩश ु नश्ल सधुाय (कृतत्रभ गबायधान) 

कामयक्रभराई थऩ प्रबार्कायी फनाइनेछ ।  
11. ऩश ु ऩोिण सधुाय कामयक्रभ, ऩश ुखोऩ कामयक्रभ य ऩश ु स्र्ास््म कामयक्रभराई तनयन्तयता र्दइनेछ 

।उत्कृष्ट कृिक तथा ऩशऩुन्छी पभयराई प्रोत्साहन गने कामयक्रभभा ल्माइनेछ ।  

12. कृषि तथा ऩश ुतपय  एक र्डा एक÷एक प्राषर्तधकको व्मर्स्था गरयनेछ ।  
13. साभदुाषमक कृषि प्रसाय सेर्ा केन्र सॊचाारनभा ल्माइनेछ । 

  सूचाना प्रषर्तध षर्कास तपय : 
1. गाउॉऩातरकाफाट प्रर्ाह गरयने सेर्ाराई तछटो तछरयतो षर्श्वसनीम गणुस्तयीम प्रषर्तधभैत्री फनाउन 

गाउॉऩातरका य गाउॉऩातरका भातहतका कामायरमभा ई-हाशजयी, मोजना Software, तसपारयस, ऩरयचाम 
ऩत्र, य षर्द्यतुीम दताय चारानी Software, राग ुगरयनेछ ।  

2. कभयचाायी य जनप्रतततनतधहरुको ऺभता षर्कासको रातग ICT, E- Governance, सम्फन्धी तातरभ 
सॊचाारन गरयनेछ । साथै अन्म तातरभ तथा गोष्ठीहरु आर्श्मकता अनसुाय अनराईनको भाध्मभफाट 
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सञ्चारन गरयनेछ ।  
3. स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता स्र्-भूल्माङ्कन (Local Government  Institutional Capacity Self-

Assessment- LISA), स्थानीम तह र्ीत्तीम सशुासन जोशखभ भूल्माङ्कन (Fiduciary Risk Assessment- 

FRA), षर्त्तीम आमोगको कामय सम्ऩादन सूचाक अनराइन ऩोटयर तथा अन्म अनराइन System 

हरुको भूल्माङ्नराई व्मर्शस्थत गदैँ नततजाभशुख फनाइनेछ ।  
4. एकीकृत सफ्टरे्मय प्रणारीको प्रमोगराई फढर्ा गदै सम्ऩूणय शाखाको कामयराई अन्तय आर्ि गयी 

सभम सभमभा नषर्नतभ प्रषर्तधहरुको प्रमोग गयी ऩरयभाजयन गदै रतगनेछ ।  
5. कामायरमभा तनमतभत सूचाना प्रर्ाहका रातग तडशजटर र्ोडय (Digital Board) याख्न े ,साभाशजक 

सञ्जारको उशचात प्रमोगराई फढर्ा र्दनकुा साथै रे्र्साईटको तनमतभतत अऩडेट गरयने छ । षर्द्यतुीम 
अऩयाधहरुको न्मूनीकयणका रातग आर्श्मक ऩहर गरयनेछ ।  

6. Digital Profile तनभायण गयी तनमतभत रुऩभा गाउॉऩातरकाका षर्तबन्न ऺेत्रका त्माङ्कहरु अद्यार्तधक 
गदै उऩरब्ध त्माङ्कहरुको आर्श्मकता अनसुाय मथोशचात उऩमोग गरयने छ । 

  रैषङ्गक सभानता तथा साभाशजक सभारे्शीकयण तपय ् 
1. भषहरा जनप्रतततनतध य सयोकायर्ारा तनकामहरुका रातग भषहराका कानूनी अतधकाय सम्फशन्ध तातरभ 

तथा गोष्ठी सॊचाारनभा ल्माइनेछ ।  
2. भमायर्दत भषहनार्ायी प्रर्ियन, छाउऩतड य साभाशजक कुयीतत षर्रुिभा सचेातनाभूरक कामयक्रभहरु 

सॊचाारन गरयनेछ ।  
3. अऩाङ्गता डेक्स स्थाऩना गयी अऩाङ्गता बएका व्मशिहरुका रातग सीऩभरुक, आमआजयन सम्फशन्ध 

कामयक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ ।  
4. जेष्ठ नागरयक, एकर भषहरा, अऩाङ्गता बएका व्मशिहरुराई षर्तबन्न कामयक्रभ गयी सम्भान गरयनेछ । 

अऩाङ्गता य सभारे्शी षर्कास सम्फशन्ध अतबभखुीकयण कामयक्रभ सषहत आर्श्मक साभग्रीहरु षर्तयण 
गरयनेछ । 

  ऩञ्जीकयण तपय M 
1. स्थानीम ऩञ्जीकातधकायी तथा सहामक कभयचाायीको ऺभता षर्कासका रातग व्मशिगत घटना दताय 

प्रणारी (Vital Event Registration System- Management Information System-VERS MIS) तातरभ 
सॊचाारन गरयनेछ । व्मशिगत घटना दताय य साभाशजक सयुऺा बत्ता कामयक्रभको भहत्र्का साथै 
मसका षर्तबन्न प्रषक्रमाहरुका फायेभा षर्द्यभान कानूनी तथा प्राषर्तधक ऩरयर्तयनहरु सषहतको जनचेातना 
अतबर्षृि गरयनेछ ।  
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2. फैंकसॉग सभन्र्म गयी प्रत्मेक र्डाफाट साभाशजक सयुऺा बत्ता षर्तयण गनय प्रमत्न गरयनेछ ।अनराईन 
प्रणारी भापय त व्मशिगत घटना दताय गने कामयराई तनमतभत रुऩभा व्मर्शस्थत गरयनेछ । 

3. व्मशिगत घटना दताय य साभाशजक सयुऺा सम्फन्धी गनुासोराई गनुासो व्मर्स्थाऩन प्रणारी भापय त 
पर्छ्यौट गने व्मर्स्था तभराइनेछ ।  

4. फाॉकी यहेका व्मशिगत घटना षकताफराई तडशजटाईजेसन गरयनेछ । 

  न्माषमक षर्कास तपय ् 
1. भ्रष्टाचााय तनर्ायण सम्फशन्ध कामयहरुको न्मूतनकयणभा जोड र्दइनेछ ।  
2. न्माषमक सतभततका सदस्म तथा कभयचाायीहरुको ऺभता अतबर्षृि  गनय तातरभ, गोष्ठी, तथा अदारत य 

न्माषमक तनकामहरुको अर्रोकन भ्रभणका कामयक्रभहरु सॊचाारन गरयनेछ ।  
3. सभदुामस्तयभा हनुे अऩयाधहरु (फारषर्र्ाह, फहषुर्र्ाह, घयेर ु षहॊसा, भानर् फेचाषर्खन, छुर्ाछुत तथा 

जाततम षर्बेद, छाउऩडी प्रथा, आर्द), घयेर ुषहॊसा षऩतडत भषहरा, फारफातरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता 
बएका व्मशिहरुराई स्थानीम न्माषमक सतभततको ऺेत्रातधकाय तबत्र यही तततनहरुको हकषहत सॊयऺण 
सम्फन्धी कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

4. भेरतभराऩकतायहरुको ऩनुतायजकीम तातरभ, भेरतभराऩ केन्र अनगुभन तथा व्मर्स्थाऩन य इजरास 
व्मर्स्थाऩन गरयनेछ । 

अन्तभभा डुङ्गेश्वय गाउॉऩातरकाको मस ऐततहातसक गाउॉ सबाभा ऩेश बएका नीतत तथा कामयक्रभहरुरे 
गाउॉऩातरकाको सभग्र ऩऺराई सभेट्ने प्रमास गयेको छ् । आगाभी आतथयक फियको फजेट सभेत मषह नीतत तथा 
कामयक्रभ कामायन्र्मनको र्दशाभा केशन्रत बई तमाय हनुेछ । मस गाउॉ सबाभा ऩेश गरयएका नीतत तथा कामयक्रभहरु 
तजुयभा गनय सल्राह सझुार् प्रदान गनुयहनुे प्रभखु प्रशासकीम अतधकृत ज्मू, सम्ऩणुय र्डा अध्मऺ ज्मूहरु, कामयऩातरका 
सदस्म ज्मूहरु, गाउॉसबा सदस्म ज्मूहरु, याष्डसेर्क कभयचाायीहरु, आभ डुङ्गशे्वय फासी शबुशचान्तक सयोकायर्ाराहरु 
रगामत मस नीतत तथा कामयक्रभको सपर कामायन्र्मनभा हौसरा प्रदान गरयर्दन उऩशस्थत हनुबुएका सम्ऩूणय 
भहानबुार्हरुभा हार्दयक धन्मर्ाद सषहत आबाय प्रकट गदयछु । 

                          धन्मफाद । 

सनु्दय कुभाय के.सी. 
गाउॉऩातरका अध्मऺ 


