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सातौं गाउॉसबा 
 

 

िेनीघाट योयाङ गाउॉऩालरकाका गाउॉसबा सदस्मज्मूहरु, 
 

मस गाउऩालरकाको अध्मऺको हैलसमतरे सिवप्रथभ गरयभाभम सातौं गाउॉसबाभा उऩस्स्थत सफै भा हाददवक स्िागत 
अलबिादन गदवछु ।  स्थानीम सयकायको स्थाऩना सॊगै हाभी जनप्रलतलनधीरे नेततृ्ि गने अिसय ऩाए ऩलछ मस 
गाउॉऩालरकाराई " कृवि, स्शऺा, स्िास््म, योजगाय य ऩूिावधाय ," फेनीघाट योयाङ गाउॉऩालरका सभवृिको भूर आधाय " 
बने्न सोच स्थावऩत गरय सोचराई साकाय फनाउन नीलत तथा कामवक्रभ मस गरयभाभम सातौं सबाभा प्रस्ततु गनव 
ऩाउॉदा गौयिास्वित भहशसु गयेको छु । रोकतवर, स्ितवरता य स्िमत्तताको  सॊघिवभा सहादत प्राप्त गने सवहदहरु 
प्रलत प्रथभत् बािऩूणव श्रिाञ्जरी अऩवण गदवछु । विश्वबय पैलरएको कोलबड – १९ को भहाभायीफाट सीस्जवत विि भ 
ऩरयस्स्थलतका कायण देशबय नै विकासका कामवक्रभहरु अिरुि बई यहेको सवदबवभा मस गाउॉऩालरकाभा ऩलन विकास 
लनभावणका कामवक्रभहरुभा फाधा य असहजताहरु उत्ऩन्न बए । उत्ऩन्न असहज ऩयस्स्थलतभा मस गाउॉऩालरकाफासीको 
जनस्िास््म य जीिन  यऺाको रालग अग्रऩॊस्िभा खवट यहन ुहनुे  स्िास््मकभॉ , जनप्रलतलनलध, कभवचायी, सयुऺाकभॉ 
रगामत प्रत्मऺ अप्रत्मऺ रुऩभा खवटने सफैभा उच्च सम्भान व्मि गदवछु । शीयभा भहाबायत य ऩाउभा लरशरुी 
नदद लबर रेक, िेशी, डाॉडा काॉडा सभेवटएय िनेको सिै जातजाती , बािा बािी, धभव सॊस्कृलतको साझा पुरिायी िेनीघाट 
योयाङ गाउॉऩालरकाका सम्ऩूणव गाउॉिासीहरुको भहुायभा खशुी ल्माउन याजनैलतक , साभास्जक य आलथवक रुऩभा 
देस्खएको ऩछौटेऩनको अवत गदै ऩूणव रोकतास्वरक ऩिलतका साथ स्थानीम सयकायको भाध्मभफाट गाउॉको विकास 
गने ऐलतहालसक स्जम्भेिायीराई ऩूया गने दावमत्ि िेनीघाट योयाङ गाउऩालरकाका हाभी जनप्रलतलनलधहरुको काॉधभा 
आएको छ । हाभी िीच यहेका प्रचयु साधन स्रोतको अलधकतभ उऩमोग गदै सभग्र गाउॉिासी तथा कभवचायी 
प्रशासन य अवम शबुस्चवतक , विकास साझेदायहरु सभेतको साथ , सहमोग य सहकामवका साथ हाभीहरुभा प्राप्त मो 
ऐलतहालसक स्जम्भेिायीराई ऩूया गने प्रलतफिता ब्मि गदवछु । हाम्रो कामवकार लबरै देशकै नभूना गाउॉऩालरकाको 
रुऩभा िेनीघाट योयाङ गाउॉऩालरकाराई स-ुऩरयस्चत गयाउने गयी विकासको गलतराई अस्घ फढाउने प्रलतििता व्मि 
गदवछु ।    

 

 

गाउॉसबा सदस्मज्मूहरु , 
प्रस्ततु नीलत तथा कामवक्रभ नेऩारको सॊविधान २०७२ को बाग ४  को धाया ४९ , ५० य ५१ अनसुाय याज्मरे तम 
गयेको दावमत्ि, लनदेशक लसिावत य नीलतराई स्िीकाय गदै  सॊविधानको अनसूुची ८ य ९ रे ददएको स्थानीम तहको 
अलधकाय ऺेरभा यही लनभावण गरयएको  छ । ऩूिावधाय लनभावण य सेिा ऺेर का सधुायराई भखु्म प्राथलभकताभा यास्ख 
नीलत तथा कामवक्रभ लनभावण गयेको छु । हाभी िीचभा  यहेका लसलभत श्रोत य साधनहरु को वमामोस्चत प्रमोग गदै 
हाम्रा असीलभत आिश्मकता य चाहनाहरुराई मोजनाििढॊगरे क्रलभक रुऩभा ऩयुा गदै जाने प्रलतििता व्मि गदै अफ 
भ िेनीघाट योयाङ गाउऩालरकाको आलथवक फिव २०७७।०७८ भा गाउऩालरकारे अिरम्िन गने ऺेरगत नीलत तथा 
आधायहरु ऩेश गनव चाहवछु । 

 

 

 

 

 

 



क)साभास्जक ऺेरतपव 
स्िास््म  

१) कोलबड-१९(कोयोना बाईयस ), दादयुा रुिेरा जस्ता सॊक्रभण तथा अवम योगको योकथाभ , लनमवरण य  उऩचायको 
कामवराई प्रबािकायी य विश्वसनीम फनाउन प्रविलध , उऩकयण बौलतक ऩूिावधाय , औिधीको व्मिस्था य दऺ जनशस्िको 
व्मिस्थाऩन कामवराई प्राथलभकता ददई कामवक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

२) कोलबड-१९(कोयोना बाईयस) को योकथाभ य लनमवरण गनव मस गाउॉऩालरका लबर उऩमिु स्थानको ऩवहचान गरय  
क्िायेवटीन स्थरहरुको लनभावण , क्िायेवटीनभा यहेका व्मस्िहरुको वऩलसआय ऩरयऺण तथा व्मिस्थाऩन  कामवराई  
प्राथलभकता दददै सिै िडाहरु खोऩकेवरको लनभावण गदैजाने नीलत अनरुुऩ कामवक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

  ३) सिै िडाभा भात ृतथा िारभतृ्मूदय घटाउन ग्रालभण अल्रा साउण्ड कामवक्रभराई लनयवतयता ददॊ दै दऺ कभवचायी थऩ 
गयी  स्िास््म सॊस्थाभा प्रसतुी सेिा सवहतको िलथवङ सेवटय स्थाऩना गरयनेछ य सिै स्िास््म चौकी तथा साभदुावमक 
स्िास््म  इकाईहरुको ऺभता विकास गयी स्त्तयीम स्िास््म सेिा प्रदान गरयनेछ । 

४) ऩालरकािाट लन्शलु्क प्रदान गरयने औिधीहरु सफै गाउॉफासीहरुका  रालग सयर य सहज ऩहुॉचभा ऩु ¥माइनेछ । 
ऩालरका लबरका कुऩोवित चेऩाङ िारिालरकाहरुको ऩवहचान गरय स्िास््म सधुायका रालग ऩहर गरयनेछ । 

५) गाउॉऩालरकाराई गटु्खाजवम ऩदाथव लनिेलधत ऺेर कामभ यास्खनेछ बने भददयाजवम ऩदाथवको विवक्र वितयणराई 
व्मिस्स्थत िनाउनकुा साथै घयेर ुतथा ऩराविकका िोतरभा स्शरिस्वद बएका भददयाको उत्ऩादन तथा विवक्र वितयण 
ऩूणव लनिेधराई लनयवतयता ददई नेछ ।स्िास््म िीभा कामवक्रभराई प्राथलभकताका साथ सॊचारनभा लनयवतयता ददईनेछ 
। 

स्शऺा 
६) गाउॊऩालरका लबरका विद्यारमहरुको नक्शाङ्कन , स्शऺक विद्याथॉ अनऩुात , शैस्ऺक गणुस्तय सभेतको अध्ममन गयी 

विद्यारम सभामोजन एिॊ एवककयण, कऺा घटुिा तथा स्शऺक दयिवदी लभरान गरयनेछ । 

७) गाउॉऩालरका ऺेरका विद्यारमहरुभा कामवयत स्शऺकहरुको ऺभता अलबफवृि य विद्यारमको बौलतक तथा शैस्ऺक 
विकासिाया गणुस्तयीम स्शऺाका रालग अत्मािश्मक कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

८) साभदुावमक विद्यारमका स्शऺकहरुराई आफ्नो ऩेशाप्रलत स्जम्भेिाय फनाउन ऩयुस्काय य दण्डको व्मिस्थाराई 
प्रबािकायी रुऩभा कामावविमन  गरयनेछ ।  साथै विद्याथॉको शैस्ऺक उऩरब्धीका आधायभा उत्कृि स्शऺक , विद्याथॉ 
य उत्कृि विद्यारमरराई  ऩयुस्कृत गने नीलतराई लनयवतयता ददइनेछ ।    

९) कोलबड-१९ को सङ्क्क्रभणको कायण अिरुि यहेको लसकाइ प्रणारीराई सचुारु गनव य विद्यारम जाने उभेयका फार फालरकाराई 

विद्यारमभा लनमलभत ऩठन ऩाठन नबएसम्भ आफ्नो ऩरयिेशअनकूुर लसक्ने िाताियण सजृना गनव दूय तथा खरुा स्शऺा रगामत 
िैकल्ऩऩक प्रणारीको भाध्मभफाट प्रबािकायी य व्मि स्स्थत रूऩभा  लसकाइभा सहजीकयण गनव स्शऺा विऻान तथा प्रविलध 
भवरारमिाट जायी लनदेस्शका २०७७ य मस गाउॉऩालरकाको कामवविलध िभोस्जभ कामवक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

१०) सॊस्थागत विद्यारमहरुको लनमलभत अनगुभन , लनयीऺण य लनमभन राई लनयवतयता ददई शैस्ऺक भाऩदण्ड अनसुाय 
सञ्चारन गरयनेछ । 

११) सॊविधानरे स्शऺाराई भौलरक हकको रुऩभा स्थावऩत गरयसकेकारे सफै फालसवदाराई स्शऺाको ऩहुॉच अलबिृवि 
गनावका रालग अलत विऩन्न िारिालरकाहरुराई शैस्ऺक साभग्री , विद्यारम ऩोशाक आददको व्मिस्थाऩनभा सहमोग 
गरयनेछ । विद्यारम जाने उभेय सभहुका विद्यारम िावहय यहेका सिै िारिलरकाहरुराई मसै शैस्ऺक सर तथा 
विद्याथॉ बनाव अलबमान २०७८ सॉगै (विद्यारम उभेयका िारिालरका विद्यारम िावहय नयहेको सवदेश ददने गयी) 
विद्यारम बनाव गयी आधायबतू स्शऺाभा सिैको ऩहुॉच सलुनश्चत गने गयी काभ सरुुआत गरयनेछ ।  

 



१२) स्थानीम तहको अलधकाय ऺेरलबर आएको भाध्मलभक तह सम्भको शैस्ऺक सॊस्थाको अनभुलत तथा लनमभन 
कामवराई व्मिस्स्थत फनाई सभमसाऩेऺ प्रलतस्ऩधॉ गणुस्तयीम स्शऺा प्रदान गने िाताियण शृ्रजना गरयनेछ । साथै 
स्थानीम ऩाठ्यक्रभ लनभावण गयी शैस्ऺक सर २०७८ देस्ख कऺा १ य २ भा राग ुगयी क्रभश कऺा ८ सम्भ 
ऩ¥ुमाईनेछ । 

 

१३) साभदुावमक विद्यारमका वििमभा खलु्रा सािवजलनक सनुिुाई गरय सभाज य ऩेशाप्रलत उत्तयदावम फनाइनेछ । 

 लनजी विद्यारमहरुराई शैस्ऺक भाऩदण्ढ अनसुाय सञ्चारन बए नबएको वििमभा अनगुभन गयी भूल्माङ्कन गरयनेछ ।  
 

 

खानेऩानी तथा सयसपाई 
१४) िाॊच्नका रालग स्िच्छ खानेऩानी बने्न भभवराई उच्च प्राथलभकता ददई विलबन्न िडालबर यहेका खानेऩानी भहुानहरु 

ऩवहचान,  सॊयऺण  य सॊि िवन गयी सफै घयभा एक घय - एक धाया ऩु¥माउने नीलत अिरिम्िन गरय ऩूणव सयसपाई 
मिु ऩालरका घोिणा गनव ऩहर गरयनेछ । 

१५) खानेऩानी वितयणराई सहज य प्रबािकायी िनाउन भहुानको एकात्भक अलधकाय अवत्म गदै साभू वहक अलधकाय 
स्थावऩत गरयनेछ ।  

१६) खानेऩानीका भहुानको सॊयऺणका रालग भहुान आसऩासभा उऩमिु भाऩदण्ड फनाई सॊयऺण कामवराई सदुृढ गयी 
 खानेऩानी सलभलतहरुराई िाताियण तथा सयसपाई प्रलत उत्तयदामी फनाउने नीलत अफरम्फन गरयनेछ ।  

 

सॊस्कृलत प्रिधवन 

१७) साभूदावमक अध्ममन केवर य ऩसु्तकारमहरुराई सवु्मिस्स्थत गदै ऩठन सॊस्कृलतको विकास गरयनेछ ।  गाउॉऺेर 
लबरका सिै जातजालत , धभव, सम्प्रदाम, बािा य भौलरक सॊस्कृलतको जगेनाव गने कामवराई प्राथलभकता ददॊ दै विलबन्न जारा , 
भहोत्सि य ऩिवहरुभा जातजालत विशेि साॊस्कृलतक प्रफिवनका रालग आिश्मक सहमोग गरयनेछ ।  

१८) करा, सावहत्म य सॊस्कृलतराई सॊयऺण तथा प्रफ िवन गनव आिश्मक तालरभ , प्रलतमोलगता, शोध तथा कामवशारा जस्ता 
कामवक्रभराई थऩ व्मिस्स्थत गरयनेछ ।  

१९) लसभावतकृत चेऩाङ सभदुामको भौलरक करा सस्कृलत सॊयऺणका रालग चेऩाङ साॊस्कृलतक सॊग्रहारम स्थाऩना  गने 
कामवराई लनयवतयता ददईनेछ । 

२०) गाउॉऩालरका लबर बएका ऐलतहालसक, ऩयुातास्त्िक, धालभवक, ऩमवटकीम सम्ऩदा, भठ भस्वदय, ऩाटी, ऩौिा, सत्तर, कुिा, ऩधेयो, 
ढुङ्गेधाया, अस्वतभ दाह सॊस्काय गने घाट जस्ता सम्ऩदाहरुको ऩनुलनवभावण तथा सॊयऺणको कामवराई जोड ददइनेछ ।     

 

मूिा, खेरकुद तथा भनोयञ्जन 
२१) "स्िास्थमका रालग खेरकुद, खेरकुदका रालग स्िास््म" बने्न भरु सवदेशराई साकाय गनव मिुाहरुराई रस्ऺत गयी 

िडा स्तयभा बैयहेका मिुा तथा खेरकूद विकास सलभलतराई थऩ सवक्रम फनाउदै गाउॉऩालरकास्तयीम खेरकुद विकास 
सलभलत गठन गरय  कामावविमन गनव ऩहर गरयनेछ । विद्याथॉहरुभा स्िस््म प्रलतस्ऩधॉ खेरकुदका साथै उनीहरुभा 
बएको अवतयलनवहत प्रलतबा प्रस्पुटनका रालग लफलबन्न कामवक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

 

२२) स्िस्थ, अनशुासन य याविम गरयभाका रालग खेरकुद य खेराडीको प्रििवन गनव कस्म्तभा एक िडा एक खेरकुद 
भैदान लनभावण गने नीलत अिरम्फन गरयनेछ बने साभदुावमक विद्यारमका खेरकुद भैदानको स्तयोन्नलत गने नीलत 
लरइनेछ ।साथै िडा नॊ. ५ भा लनभावणाधीन वक्रकेट यॊगशाराको लनभावण कामवराई तदारुकताका साथ अस्घ िढाईने 
छ  ।  



२३)  विद्यारम तहभा यािऩलत यलनङशील्ड, वक्रकेट कऩ, भजदयु सहीद स्भलृत खेरकुद कऩ, भदन बण्डायी पुटिर कऩ 
प्रलतमोलगता रगामतका विविध विधाभा ऩालरका स्तयीम खेरकुद कामवक्रभ सञ्चारन गयी खेराडीको ऩवहचान य ऺभता 
विकासको अिसय प्रदान गरयनेछ बन ेगाउॉऩालरकाको केवरभा एक किडवहर लनभावणको रालग सम्बाव्मता अध्ममन 
गरयनेछ । 

 

रैवङ्गक सभानता तथा साभास्जक सभािेशीकयण 
२४) गाउॉऩालरका लबर रैवङ्गक विबेद अवत्म गयी भवहरा य ऩरुुिराई हयेक कामवक्रभभा सहबागी गयाउनकुा साथै दलरत, 

अल्ऩसॊख्मक,  वऩछलडएका िगव य सभदुामहरुको ऺभता अलबफवृिका कामवक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।   
२५) फारश्रभ वमूलनकयण, फार शोिण अवत्म, घयेर ुफारश्रलभक तथा जोस्खभभा ऩयेका फारफालरकाहरुको ऩनुस्थावऩना गयी 

मस गाउॉऩालरका ऺेरराई फारश्रभ भिु ऺेर घोिणा गने गयी कामवक्रभ तजुवभा गरयनेछ ।  

२६) भवहरा िगवको आलथवक , साभास्जक तथा याजनैलतक ऺेरभा ऩहुॉच ऩु ¥माउन उनीहरुको सहबालगताराई सलुन श्चत गने 
नीलत  अफरम्फन गदै भवहरा सशस्िकयणभा जोड ददई उनीहरुराई प्रलतस्ऩधॉ फनाइनेछ । 

२७) जेष्ठ नागरयकको ऻान , सीऩ, अनबुि य विऻताराई ग्राभीण विकास कामवभा ऩूॉजीकृत गदै उनीहरुको सम्भालनत  
भमावदाऩूिवक जीिन व्मलथत गने िाताियण लभराउन गाउॉऩालरका स्तयीम जेष्ठ नागरयक सभाजको ऺभता अलबिृवि 
गरयनेछ ।  

२८) साभास्जक सयुऺा कामवक्रभराई प्रबािकायी य ऩायदशॉ ढङ्गरे सञ्चारन तथा अनगुभन गने व्मिस्था लभराइने छ ।  
 रैवङ्गक सभानता य साभास्जक सभािेशीकयणको नीलतराई भूरप्रिाहीकयणभा ल्माइनेछ । 

२९) भवहरा , फारफालरका, जेष्ठ नागरयक , पयक ऺभता बएका गाउॉिासी , आददिासी, जनजालत, दलरत तथा सीभावतकृत 
सभदुामको अलधकाय, सेिा सवुिधा, ऺभता विकास य सभान अिसयका रालग विशेि प्राथलभकताका साथ मोजना तथा 
कामवक्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । 

   

(ख) आलथवक ऺेर 

कृवि तथा ऩशऩुारन 
३०) कोलबड -१९ को प्रकोऩका कायण मस ऺेरभा ऩनव गयको आलथवक ऺलतको अध्ममन गरय प्राप्त विश्लिेणको आधायभा 

कृिकहरुराई याहत तथा अनदुानका कामवक्रभहरु प्राथलभकताका साथ सॊचारनभा ल्माईनेछ ।  
३१) कोलबड -१९ को प्रकोऩका कायण िैदेस्शक याजगायी गभुाई गाउॉ पवकव एका व्मस्िहरुको सीऩ य दऺता ऩवहचान 

गयी त्मस्ता मिुाहरुका रालग उऩमिु व्मिसावमक कृवि तथा ऩशऩुॊऺीऩारन उद्यभ कामवक्रभ सॊचारनभा जोड ददईनेछ 
।  

३२) हाभीरे अिरम्िन गदैआइयहेको लनिावहभखुी कृविराई ब्मिसावमक कृविभा रुऩावतरयत गयी कृविराई उत्ऩादनको 
श्रोतको रुऩभा विकास गनव विशेि कृवि कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । जसका रालग कृवि उत्ऩादनराई आधलुनकयण 
गयी उन्नत जातको िीऊ , विजन, कृवि साभाग्री तथा अत्माधलुनक कृवि औजायतपव  विशेि सहलुरमत ददई कृिकराई 
आकिवण गयी उत्ऩादनराई फवृि गने नीलत अफरम्फन गरयनेछ ।  

३३) वििादी यवहत प्रङ्गारयक खेती तथा व्मिसावमक ऩशऩुारनराई प्रोत्साहन ददॉदै ऩश ुतथा फारीफीभा कामवक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ बने सहकायी खेती तथा साभवुहक खेतीराई प्रिद्र्धन गनव अनदुानको व्मिस्था लभराईनेछ । 

३४) गाउॉफासीहरुभा ब्माऩक स्ियोजगायीको सजृना गनव एक गाउॉ एक उत्ऩादनको नीलत सवहत विशेि कामवक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ ।कृिकहरुराई आधलुनक नगदेफारी तथा पूरखेती तपव  प्रोत्सान गनव स्थानीम स्तयभै कृवि उऩज फजाय 
केवरको स्थाऩनाभा जोड ददइनेछ ।  

 



 
३५) कृवि तथा ऩशऩुॊऺी शाखाको ऺभता अलबिृवि गयी कृवि प्राविलधक (जेवटए) राई वकसानको ऩहुॉचसम्भ ऩु ¥माइनेछ 

साथै वकसानरे उत्ऩादन गयेका उत्ऩाददत िस्तहुरु लसधै फजायसम्भ ऩ¥ुमाउने तपव  मोजना फनाइ रागू गरयनेछ ।  

३६) आधलुनक उन्नत ऩशहुरुको उत्ऩादनभा जोड दददै वकसानहरुराई दगु्ध य भासजुवम उत्ऩादनभा प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 प्रत्मेक िडाभा ऩश ुस्िास््म स्चवकत्सक वकसानको ऩहुॉचसम्भ ऩु ¥माइ ऩशधुनको ऺलत वमूलनकयणका रालग योग 
लनमवरण गनव खोऩ कामवक्रभराई लनयवतयता ददईनेछ ।  

 

उद्योग तथा िास्णज्म 
३७) एक स्थानीम तह एक औद्योलगक ग्राभ स्थाऩना गने सॊघीम सयकायको नीलत अनरुुऩ गाउॉऩालरकालबर त्मस्ता स्थान 

ऩवहचान गयी आिश्मक ऩूिावधाय लनभावणका रालग सॊघीम  तथा प्रदेश  सयकायसॉग सभविम गयी औद्योलगक ग्राभ 
स्थाऩना गने कामव अगाडी फढाइनेछ ।  

३८) गाउॉऩालरकाभा उद्योग व्मिसामको प्रफिवन गनव उद्यभभैरी कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ साथै ठूरा रगानीकतावहरुराई 
आकविवत गनव आिश्मक िाताियण लभराउनकुा साथै साना तथा घयेर ुउद्योलगहरुराई आकिवण गनव कामवक्रभको 
व्मिस्था गरयनेछ ।  

३९) गरयिी लनिायणका रालग रघ ुउद्यभ विकास कामवक्रभराई प्रबािकायी रुऩभा सॊचारन गयी योजगायी तथा 
स्ियोजगायीका अिसयहरु सजृना गरयनेछ  ।  

४०) सािवजलनक लनजी साझेदायी नीलतको अफरम्फन गदै औद्योलगक ऺेरभा रगानीभैरी नीलत लरईनेछ । लनजी ऺेरसॉगको 
सहकामवभा गनव सवकने दीघवकारीन जडीिटुी, ऩमवटन, तथा खानी जवम उद्योगहरुको अध्ममनको शरुुिात गरयनेछ । 
तय ऩमावियण तथा िाताियण प्रदिुण गने उद्योगराई लनरुत्साहीत गने नीलत अफरम्फन गरयनेछ । 

ऩमवटन 

४१) ऩमवटनराई विकासको भहत्िऩूणव आधायशीराको रुऩभा लरई लरशरुी नदी  याफ्टीङ, नोहक गपुा , भजदूय स्भलृत 
सवहद ऩाकव , कृिक तालरभ केवर, कािावङ चरुी, जिाङ सवुतरा िगैचा, सोलरघोप्टे सोराबाजा, भनकाभना भवदीय  , 

कोटगढी, सवुदयनागी, व्रमु्दी रगामतका ऺेरराई ऩमवटन गवतब्म स्थरको रुऩभा विकास गयी  आवतरयक तथा िाह्य 
ऩमवटक लबत्र्माउन प्रफद्र्धनात्भक कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

४२) भहाबायत शृ्रखराभा रेवकङ रुटको विकास तथा विलबन्न िस्स्तभा होभस्टे सॊचारनका रालग आिश्मक ऩहर गयी 
ऩमवटन प्रििवनभा टेिा ऩ¥ुमाइनेछ ।  

सहकायी 
४३) गाउॉऩालरका लबर यहेका सहकायी तथा विस्त्तम ऺेरहरुसॉग सहकामव गयी उत्ऩादनभूरक कामवक्रभभा रगानी भैरी 

िाताियण लसजवना गरयनेछ । सहकायीहरुको ऺभता विकास रगामतका  कामवक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ ।  

४४) गाउॉऩालरका लबर यहेका सहकायीरे िाविवक रुऩभा कस्म्तभा एक सहकायी एक साभास्जक कामवक्रभ गनुवऩने नीलत 
अिरम्फन गरयने छ  ।  

४५) सहकायीसॉग बएको ऩूॉजीराई उद्यभ विकास तथा योजगायीको ऺेरभा रगानीका रालग गाउॉऩालरकाफाट ऩवहचान 
बएका उद्यभीहरुराई उनीहरुको आिश्मकता य ऺभता हेयी साभवुहक जभानीभा विना लधतो ऋण उऩरब्ध गयाउन 
सक्ने नीलत अिरम्फन गरयने छ ।  

४६) गाउॉऩालरका लबर यहेका सहकायी सॊस्थाको अनगुभन तथा लनमभन गयी वििमगत कामवप्रलत उत्तयदामी  फनाइनेछ  
 बन ेसञ्चारन बएका सफै वििमगत सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुसॉग सभविम गयी रस्ऺत िगवका रालग सीऩ विकास तथा 
उद्यभशीरता विकास सम्फवधी तालरभहरु सॊचारन गयी गरयिी य फेयोजगायी हटाउने कामवको आयम्ब गरयनेछ । 



वित्तीम  
४७) गाउॉऩालरका ऺेरभा सॊचालरत फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरुराई गाउॉऩालरकाभा दताव हनु य नमाॉ वित्तीम सॊस्था 

खोल्नऩूुिव अलनिामव रुऩभा गाउॉऩालरकाको स्िीकृलत लरन ुऩने नीलत कामावविमन गरयनेछ ।  
४८) कुनै एक स्थान विशेिभा भार केवरीत फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाराई गाउॉऩालरकाका अवम ऺेरभा ऩलन विस्ताय गनव 

सहमोग य प्रोत्साहन गने नीलत लरइनेछ ।  

४९) गाउॉऩालरका लबर यहेका विस्त्तम सॊस्थाहरुको अनगुभन तथा लनमभन गयी वििमगत कामवप्रलत उत्तयदामी  फनाइनेछ 
फाह्य  

५०) अवतयाविम गैयसयकायी सॊस्था ,  लनमोग तथा स्िदेशी रगानीकतावरे गाउॉ ऺेरभा विशेि रगानी तथा विकास 
आमोजना सञ्चारन गनव चाहेभा त्मस्ता सस्थाराई स्िागत गदै रगानीभैरी िाताियण सजृना गरयनेछ ।  

 

ग) ऩूिावधाय ऺेर 

स्थानीम सडक, ऩरु तथा झोरङु्गे ऩरु 

५१) व्मिस्स्थत सडक सञ्जारराई विकासको भखु्म आधायस्शरा भावदै सडक लनभावण तथा व्मिस्थाऩन कामवराई 
लनयवतयता ददईनेछ । 

५२) गाउॉऩालरकाको केवरिाट हयेक िडा कामावरमसम्भ फाहै्र भवहना चल्ने व्मिस्स्थत सडक लनभावणराई प्राथलभकता ददई 
एक गाउॉ एक नभनुा सडक लनभावण नीलतराई लनयवतयता ददईनेछ । 

५३) देशकै विकास भेरुदण्डको रुऩभा यहेको ऩृ् िी रोकभागवराई सयुस्ऺत तथा सवुदय िनाउन याजभागवको केवरिाट 
१५÷१५ लभ. दामाॉ ÷िामाॉका सम्ऩूणव सॊयचनाहरु हटाई पुटऩाथ सवहतको याजभागव लनभावणको अलबमानराई लनयवतयता 
ददइनेछ ।  

५४) सडकको सौवदमवराई िढाई हरयत भागवको अिधायणा स्थावऩत गनव सिै फजायफासी य टोरसधुाय सलभलतसॉग सहकामव 
गयी एक घय एक रुख अलबमान सञ्चारन तथा पोहयभैरा विसजवन केवरको स्थाऩना य विकास गदै गाउॉऩालरकाको 
सभग्र सौवदमव अलबिृवि गरयनेछ । 

५५) गाउॉऩालरकाको फजाय तथा ग्रालभण ऺेरको सािवजलनक जग्गाको खोजी तथा अलतक्रभण वमूनीकयणका रालग नाऩी , 

भारऩोत रगामतका लनकाम य गाउफासी सयोकायिाराहरुसॉग सहकामवको भाध्मभफाट अलतक्रलभत य सािवजलनक जग्गा 
छुट्याइनेछ य ग्रालभण सडकहरुको स्तय लनधावयण तथा भाऩदण्ड तमाय गरय  सिै सडक य गल्रीको रगतकट्टा गनव 
ऩहर गरयनेछ । 

 

लसॊचाई 

५६) गाउॉऩालरकाका कृवि मोग्म बभूीभा लसञ्चाइको रालग श्रोतको खोजी गदै नहय , कूरोिाट लसञ्चाई हनु नसक्ने स्थानभा 
सभेत लरफ्ट लसञ्चाइ , लडऩ िोरयङ , प्राविक ऩोखयी जस्ता कामवक्रभराई प्राथलभकता ददई क्रलभक रुऩभा लसञ्चाई 
सवुिधा ऩमुावइन ेकामवराई लनयवतयता ददईनछे । 

५७) सम्बावित नमाॉ लसॊचाई आमोजनाहरु लनभावण गयी थऩ जग्गाभा लसॊचाई सवुिधा ऩु ¥माई कृवि उत्ऩादनभा फवृि गदै 
जाने नीलत अफरम्फन गरयनेछ । सॊचालरत लसॊचाई आमोजनाहरुको भभवत तथा स्तयोवतलत गयी फाहै्र भवहना लसॊचाई 
सवुिधा ऩ¥ुमाउने नीलत लरइनेछ ।  

 

बिन तथा शहयी विकास 
५८) याजभागवको नस्जक यहेका भस्झभटाय , पस्चभटाय, धिुाटाय, विशारटाय, िाहनुटाय तथा रयचोकटाय जस्ता टायहरुभा 

नभनुा िस्स्त लनभावणको रालग आिश्मक ऩूिावधाय विकासभा जोड ददइनेछ । 



५९) गाउॉऩालरका ऺेरभा नमाॉ घय लनभावण गदाव नक्साऩास सवहत बिन लनभावण सॊवहता भाऩदण्ड २०७२ राई ऩूणव रुऩभा 
ऩारना गनव अलबप्ररेयत गरयनेछ । गाउॉऩालरका घोिणा हनु ुअस्घ फनेका घयहरुराई सभेत गाउॉऩालरकारे लनधावयण 
गयेको भाऩदण्डभा नक्साऩास य लनमलभत गने अलबमानराई लनस्श्चत सभमसीभा तोकी कडाइ गरयनेछ । साथै अफ 
उप्रावत गाउऩालरकालबर फने्न घयभा कम्तीभा १ रुख य १ सेफ्टी ट्याॊकी अलनिामव गरयने नीलतराई लनयवतयता 
ददईनछे ।  

 

उजाव,  रघ ुतथा साना जरविद्यतु (िैकस्ल्ऩक उजाव सभेत) 
६०) विद्यतु ऩहुॊच नऩगेुका टोर िस्तीभा चार ुआलथवक ििव लबर केवरीम प्रशायणको विद्यतु सवुिधा ऩु ¥माउन आिश्मक 

व्मिस्था गयी सौमव उजाव उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गयी उज्मारो गाउॉऩालरका अलबमान सञ्चारन गरयनेछ ।  
६१) गाउॉऩालरकाको याजभागव ऺेर य सािवजलनक चोक तथा धालभवक स्थरहरु भा क्रलभक रुऩभा सौमव िस्त्त जडान गनव 

ऩहर  गरयनेछ य फैकस्ल्ऩक उजाव प्रििवन केवरसॉगको सभविमभा धुॉिायहीत चरुो लनभावणराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 

सॊचाय 
६२) नेऩार टेलरकभसॉगको सहकामवभा ग्राभीण ऺेरका सफै स्थानभा गणुस्तयीम भोफाइर पोन तथा इवटयनेट सेिाको 

सलुनस्श्चता प्रदान गरयनेछ ।  

६३) कामवऩालरकाको कामावरमका साथै सिै िडा कामावरमभा इवटयनेट सेिाको विस्ताय गयी दैलनक प्रशासलनक कामवराई 
प्रविलध भैरी िनाइनेछ । 

 

घ) िाताियण तथा विऩद व्मिस्थाऩन ऺेर 

िन तथा ब ू– सॊयऺण 

६४) गाउॉ ऺेरका साभदुावमक , कफलुरमती तथा सयकायी िनको सॊयऺण गदै िृऺायोऩण कामव अगालड फढाइनेछ बने 
आिश्मकता अनसुाय जलडफटुी विकास कामवक्रभ तथा बसूॊयऺण कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

६५) साभदुावमक िन व्मिस्थाऩन नीलतराई सहमोग ऩगु्ने खारका कामवक्रभहरु कामावविमन गयी साभदुावमक िन 
उऩबोिा सभूहहरुको ऺभता विकासका कामवक्रभहरु ल्माइनेछ । 

६६) सािवजलनक जग्गा ऐरालन प्रलत , फाटो चौतायो , चोक, एिॊ ऩयम्भऩयागत खलु्रा ऺेर  य सयकायी जलभनराई लसभाङ्कन 
गयी सॊयऺण गरयनेछ ।  

६७) ऩवहयो गएको स्थान तथा ऩवहयोको जोस्खभ यहेको स्थानभा आिश्मक ऩूिावधाय लनभावण गयी ऺलत वमूनी कयण गने 
उऩाम अफरम्फन गरयनेछ ।  

 

६८) िृऺयोऩण य तायिाय गयी गाउॉऩालरका ऺेरलबरका जराधाय सॊयऺण गने तथा ऩानी बकायी  (प्राविक ऩोखयी) 
लनभावणका रालग आिश्मक मोजना सॊचारन गरयनेछ ।  
 

िाताियण सॊयऺण य जरिाम ुऩरयितवन 
६९) स्िस्थ नागरयक सम्िृि गाउॉऩालरकाको आधाय बने्न भावमताका साथ स्िास्थ तथा सयसपाई ऺेरको विकासभा 

विलबन्न लनकामराई ऩरयचालरत गरय ऩूणव सयसपाई मिु गाउॉऩालरका लनभावणको कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 हयेक मोजना तथा कामवक्रभहरुभा िाताियण तथा ऩमावियण य जरिामभैुरी ऩूिावधाय विकासभा जोडददइनेछ ।  
७०) क्रलभक रुऩभा फढ्दै गएको जरिाम ु ऩरयितवन प्रलत सफैराई सचेत गयाउॉदै हरयमारीऩनको विकास गयी जरिाम ु

ऩरयितवन वमूलनकयण गदै रलगनेछ ।जरिाम ुऩरयितवनको प्रबािफाट ऩने असयहरुफाट फच्ने उऩामका सम्फवधभा 
अलबभखुीकयण कामवक्रभ आमोजना गरयनेछ ।   

 



पोहयभैरा तथा ढर व्मिस्थाऩन 
७१) याजभागव ऺेरका जनुसकैु पोहयराई नददभा पाल्ने कामव तथा प्राकृलतक श्रोतको अव्मिस्स्थत प्रमोग य त्मसिाट 

लरशरुी नदीभा हनुे प्रदिुण सभेत राई कडाईका साथ लनमवरण गयी लरशरुी नदीको स्िच्छता ऩनुस्र्थावऩत गयाई 
स्िच्छ लरशरुी हाम्रो अलबमान कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

७२) विशेि गयी याजभागव आसऩासका घयफाट उत्सजवन हनुे पोहोयराई गल्ने य नगल्ने गयी घयफाट नै दईु बागभा 
विबाजन गयी गल्ने पोहोयफाट कम्ऩोि भर तमाय गयी फारीभा प्रमोग गनव प्रोत्साहन गरयनेछ बने नगल्ने पोहोयपाई 
ऩनु् प्रमोग गने प्रविलधराई प्रोत्साहन गदै  पोहयराई भोहयभा रुऩावतयण गने नीलत अिरम्िन गरयनेछ ।    

७३) प्राविकजवम िस्त ुिाताियणीम दृविकोणभा हालनकायक हनु् , बने्न कुया चेतना अलबिृवि गयाउदै मसको विकल्ऩको 
खोजी गयी प्रािीक यवहत अिधायणा अिरम्िन गरयने छ । 

७४) टोर विकास सॊस्था तथा क्रफहरुराई ऩरयचारन गयी सयसपाई तथा हरयमारी ऺेर विस्ताय गयी िाताियणीम 
सवतरुन कामभ गने कामवको स्जम्भेिायी ददईने छ । 

 

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ लनमवरण 
७५) नदीनाराफाट उत्ऩन्न हनुे प्रकोऩ लनमवरण गनव खोराभा तटफवद लनभावण गयी योकथाभ गरयनकुा साथै जरउत्ऩन्न 

प्रकोऩ लनमवरण कामावरमसॉगको सहकामवभा लनमवरणका कामवक्रभहरु सभेत सॊचारन गरयनेछ ।   
 

विऩद व्मिस्थाऩन 
७६) गाउॉस्तयीम विऩत ्व्मिस्थाऩनका रालग एक विऩत ब्मिस्थाऩन कोिभा यकभ फवृि गरय प्रबािकायी काभ गनव विऩत ्

ऺेरभा काभ गने गैह्रसयकायी सॊघ सॊस्थाहरुसॊग सहकामव गरयनेछ ।  

७७) सॊबावित विऩद जोस्खभ वमूलनकयणका रालग गाउॉऩालरकाका सफै िडाभा प्राकृलत क प्रकोऩ  विरुिको  जनचेतना 
कामवक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । विऩ द ऩश्चात आइऩने जोस्खभफाट फच्चनका रालग ऩूिव तमायी सचेतना कामवक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ ।  

७८) सयोकायिारा लनकामहरुसॉगको सहकामवभा विऩद व्मिस्थाऩन कामवमोजना तमाय गयी कामावविमन गरयनेछ ।  
 

ङ) सॊस्थागत विकास, सेिा प्रिाह य सशुासन ऺेर 

साभावम सेिा 
७९) गाउॉऩालरकाको प्रशासनीक सॊमवरराई  स्िच्छ , सऺभ, लनष्ऩऺ, ऩायदशॉ, जनउत्तयदामी य अथवऩूणव सहबालगताभरुक 

फनाउॉदै भसु्कान सवहतको सेिा प्रिाहभा चसु्तता ल्माईनेछ ।  

८०) गाउॉऩालरका लबरका कभवचायीको कामव सम्ऩादन भलु्माङ्कन गने ऩयीऩाटीको विकास गयी तोवकएको स्जम्भेिायी फहन 
गने कभवचायीको उस्चत भूल्माङ्कन गयी प्रोत्साहन य ऩयुस्कृत गने ऩरयऩाटॊको विकास गरयनेछ । 

८१) गाउॉऩालरका लबरका कभवचायीहरुको सभम साऩेऺ विविध ऩऺभा ऺभता विकास गरयनेछ ।  

८२) गाउॉऩालरकाको प्रशासनीक लनभावणालधन बिनराई लनवतयता दददै  िाॉकी यहेका िडा कामावरमहरुको सभेत  बिन 
लनभावणका रालग आिश्मक ऩहर गरयनेछ ।   

८३) कभवचायी तथा जनप्रलतलनलधहरुको ऺभता विकासका रालग आिश्मक तालरभ तथा भ्रभणको ब्मिस्था गरयनेछ ।  
८४) भ्रिाचाय, अलनमलभता तथा वढराससु्ती प्रलत शूवम सहनशीरताको नीलत अिरम्फन गयी  सॊविधान प्रदत्त सूचनाको हक 

सम्फवधी कानूनको ऩूणव सम्भान य  ऩारना गदै सािवजलनक ऩहूॉचको अिधायणाभा प्रशासन सञ्चारन गरयनेछ ।  
 

सयुऺा व्मिस्थान  
८५) नेऩार प्रहयी सॊगको सहकामवभा नगय प्रहयी भापव त गाउॉऩालरका तथा िडा कामावरमहरुको सयुऺा गरयनेछ ।  



८६) गाउऩालरका लबर यहेका नेऩार प्रहयीका इकाइहरु सॊगको सभविमभा गाउभा शास्वत सयुऺाको िाताियण कामभ 
याख्न ेप्रिवध लभराइनेछ ।   

 

सूचना प्रविलध  
८७) सूचना य प्रविलधको भाध्मभफाट गाउॉऩालरकाभा सेिाग्राहीको गनुासो सम्फोधन गरयने ऩरयऩाटॊको विकास गरयनेछ ।  

 गाउॉऩालरका य िडा कामावहरुराई सूचना भैरी कामावरमको रुऩभा विकास गरयनेछ ।  
८८) गाउॉऩालरका लबर यहेका ऐलतहालसक , धालभवक य ऩमवटकीम ऺेरका फायेभा सूचना य सञ्चायको भाध्मभफाट 

अलबरेस्खकयण गरयनेछ । 

 

ऩस्ञ्जकयण  
८९) अनराईन व्मस्िगत घटना दताव प्रवक्रमाराई थऩ िडाहरुभा विस्ताय गदै रलगनेछ य साभास्जक सयुऺा बत्ता ऩाउने 

व्मस्िहरुको विियणराई थऩ अद्यािलधक गरयनेछ । 

 

स्थानीम त्माङ्क सॊकरन य अलबरेख व्मिस्थाऩन   
९०) गाउॉऩलरकाको सभग्र सूचनाराई सॊकरन, प्रशोधन य विश्लिेण गयी  गाउॉऩालरकाको िेिसाईट भापव त व्मिस्स्थत गदै 

रलगनेछ । गाउॉऩालरका य भाताहतका कामावरमहरुको गलतविलधराई सभेत सॊकरन गरय िाविवक रुऩभा प्रकाशन 
गरयनेछ । 

सशुासन प्रिधवन  

९१) गाउॉऩालरका लबर सञ्चारन हनुे विलबन्न मोजना तथा कामवक्रभराई गणुस्तयीम तथा ऩायदशॉ िनाउन रु तीनराख 
बवदा िवढ रागतको मोजना तथा कामवक्रभको मोजना सञ्चारन स्थरभै सचुना िोडव याख्न ेतथा सिै मोजना तथा 
कामवक्रभहरुको कामव सम्ऩन्न ऩश्चात सिै उऩबोिाको उऩस्स्थलतभा सािवजलनक ऩयीऺण गने व्मिस्थाराई लनयवतयता 
ददइनेछ ।  

९२) प्रत्मेक मोजना तथा कामवक्रभभा उऩबोिाहरुको छुटै्ट अनगुभन सलभलत, प्रत्मेक िडाभा िडा सलभलत य गाउॉऩालरकाभा 
गाउॉऩालरका उऩाध्मऺको अध्मऺताभा गदठत अनगुभन सलभलत गयी तीन तहको अनगुभन सॊमवरिाट सिै मोजना तथा 
कामवक्रभहरुको अनगुभनको व्मिस्थाराई लनयवतयता ददइनेछ । 

९३) गाउॉऩालरका सफै िडा कामावरमभा सेिाग्राहीरे सहज य सयररुऩभा नागरयक फडाऩर देख्न ेगयी नागरयक फडाऩर 
टाॉस गरयनेछ । नागरयक फडाऩरका फायेभा सेिाग्राहीराई सचेत गरयदै  रलगनेछ ।  सूचनाको हक सम्फवधी कानून 
फभोस्जभ सेिाग्राहीरे भागेका विियणहरु सभमभै उऩरब्ध गयाइनेछ । 

९४) गाउॉऩालरकाफाट सॊचालरत मोजना तथा कामवक्रभहरुको सािवजलनक ऩयीऺण , सािवजलनक सनुिुाई य साभास्जक 
ऩरयऺणका कामवहरु लनमलभत रुऩभा गरयनेछ । 

 

अनसुवधान, विकास य विविध 

९५) आिलधक गाउॉ विकास मोजना तथा मातामात गरुुमोजना तजुवभा गरयनेछ । 

९६) गाउऩालरकाको सभग्र विकासका रालग साभास्जक सॊघ सॊस्थाहरुसॊगको सहकामवराई जोड ददइनेछ । 
गाउॉऩालरकाभा कामवक्रभ स्िीकृत गयाएका सॊघ सस्थाहरुसॊग आिश्मक सहकामव य साझेदायीभा कामवक्रभ सञ्चारन 
गरयनेछ बन,े गाउॉऩालरकाभा सभविम नगयी मसऺेरभा कामवक्रभ सञ्चारनको रालग योक रगाइनेछ । 

९७) गाउॉको आवतरयक आम अलबफवृि गनव कयको दामयाराई फढाउॉदै सहबालगताभूरक कयनीलत अिरम्फन गरयनेछ ।  



 स्थानीम सयकाय सञ्चारनको भूर आधाय स्थानीम आम बएकारे गाउॉफासी ,, उद्योग िास्णज्म सॊघ , टोरसधुाय 
सलभलतहरु य स्थानीम विद्यारम तथा क्माम्ऩसहरुसॉग सहकामव गयी  कय सचेतना तथा अलबफवृि कामवक्रभ भापव त 
कय अलबमानराई अस्घ फढाइनेछ । 

 

गाउ सबाका सदस्मज्महुरु, 
विगत केही भवहना देस्ख भाहाभायीका रुऩभा पैलरएको कोलबड - १९ को कायण विश्वनै आक्रावत बैयहेको सवदबवभा 
हाम्रो भरुकु य मो गाउॉऩालरका सभेत अऺुत यहेन । हाभी गाउॉिासीको सािधानी, सचेतना य दृढ आत्भविश्वास नै 
योकथाभ य लनमवरणको भखु्म उऩाम हो । मो सॊक्रभण कवहरे सम्भ यवहयहने बने्न ऩलन कुनै आधाय देस्खदैन । 
तथाऩी गाउफासीको चाहना य आिश्मकताको सम्फोधनराई उच्च प्राथलभकता ददई लनभावण गरयएको ऺेरगत नीलत 
तथा आधाय अनरुुऩभा फजेट लनभावण य प्रबािकायी कामावविम न भापव त विकासका रऺ हालसर हनुेभा ऩूणव विश्वस्त 
हुॉदै नीलत तथा कामवक्रभ तजुवभाभा सहमोग प्रदान गनुव हनुे िेनीघाट योयाङ गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ ज्मू , िडा अध्मऺ 
ज्मूहरु, कामवऩालरकाका सदस्म ज्महुरु , िडा सदस्म ज्मूहरु , प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू , गाउऩालरकाका शाखा 
प्रभखुहरु सवहत सम्ऩूणव कभवचायीहरु , िडा सस्चि रगामत िडा कामावरमका कभवचायीहरु , अवम सयकायी कामावरमका 
कभवचायीहरु, स्शऺक, विलबन्न सॊघ सस्था , उद्योगी, व्मिसामी, तथा सभस्त िेनीघाट योयाङ गाउिासीहरुभा हाददवक आबाय 
तथा धवमिाद व्मि गदवछु । 

 

धवमिाद । 

 

 


