
 

 

गाउँ सभाका आदारणीय 

समू्पणण सम्मानित सदस्य जू्यहरू,  

१   सार्णभौमसत्ता सम्पन्न िेपाली िागररकको बनलदािीपूणण संघर्ण, जियुद्ध र नर्नभन्न समयका आन्दोलिहरूबाट 

प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गिे गरी जिनिर्ाणनित संनर्धािसभाबाट घोर्णा भएको िेपालको संनर्धािमा 

ब्यर्स्था भए बमोनजम संघीय शासि प्रणालीबाट गनित स्थािीय सरकारका िागररकको प्रनतनिनधमूलक यस 

गररमामय गाँउ सभामा फोकु्सण्डो गाउँपानलकाको आनथणक र्र्ण ०७९।०८० को िीनत तथा कायणक्रम प्रसु्तत गिण 

पाउँदा म खुशी ब्यक्त गिण िाहान्छु ।    यस अर्सरमा लोकताब्धिक गणति, संघीयता, समारे्नशता, सामानजक 

न्याय र नर्नभन्न स्थािीय तथा स्थािीय तह निमाणणका लानग  जीर्ि उत्सगण  गिुणहुिे समू्पणण ज्ञात अज्ञात महाि 

शहीदहरूप्रनत हानदणक  श्रद्धाञ्जली  अपणण  गदणछु । यस क्रममा बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यब्धक्त र 

आन्दोलिमा  स्वानभमािपूर्णक सहभागी भई योगदाि गिुणहुिे व्यब्धक्तत्वहरूको स्मरण गदै उहाँहरु प्रनत उच्च 

सम्माि व्यक्त गदणछु । नर्.सं. २०७४ सालमा भएको प्रथम स्थानिय तह निर्ाणिि माफण त निर्ाणनित भइ 

यस शे फोकु्सण्डो गाउँपानलकाको सर्ाणनङ्गण नर्कासको मागण नित्र प्रदाि गिुणहुिे जिनप्रय नटमलाइ 

हानदणक धन्यर्ाद ब्यक्त गदण छु । उहाँहरुले देखाएको आनथणक सामानजक र भौनतक नर्कासको 

लक्ष्यहरुलाइ निरन्तरता नदिे प्रनतबद्धता ब्यक्त गदणछुु । 

     त्यसै गरी  शे फोकु्सण्डो गाउँपानलकाले प्रस्तानर्त िीनत तथा कायणक्रम र बजेट तजुणमा गदाण 

मूलतः िेपालको संनर्धािको अिुसूनि ८ र ९ मा उले्लब्धखत स्थािीय तहको एकल तथा साझा 

अनधकार सूनि, स्थािीय तहको आनथणक अनधकार, आनथणक नर्कास सामानजक नर्कास प्राकृनतक 

श्रोतको उपयोग सम्बन्धी िीनतहरु नदगो नर्काससम्बन्धी िीनतहरु प्राकृनतक श्रोत संरक्षणसम्बन्धी 

िीनतहरु, िेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले अर्लम्बि गरेको आनथणक सामानजक तथा नर्नत्तय 

िीनतहरु , स्थािीय सरकार सञ्चालि ऐिका प्रार्धिहरु जलर्ायु पररर्तणि,  नर्पद् व्यर्स्थापि, 

बालमैत्री स्थािीय शासि , उजाणसंकट लगायतका अन्तर सम्बब्धन्धत नर्र्यहरु,  अथण मिालय, संनघय 

मानमला तथा सामान्य प्रशासि मिालय, प्रदेश मिालयहरुबाट प्राप्त मागणदशणि, सरकारी गैर 

सरकारी संस्था तथा निकायहरुको प्राप्त नर्र्रण र संघ तथा प्रदेश सरकारले प्रदाि गरेको बजेट 

नसनलङ, सहभानगतामुलक योजिा तजुणमा अिुरुप टोल /आयोजिा गररएका छिौट स्तरबाट बस्ती/ 

कायणक्रम, र्डा स्तरीय आयोजिाहरुको प्राथनमकरण र बजेटसँग सम्बब्धन्धत नर्नभन्न सनमनतहरुको 

प्रनतरे्दि समेतको आधार मािी गाँउ कायणपानलकाको नमनत २०७९।०३।०९ बाट स्वीकृत गरी सभामा 

छलफलका लानग यो गररमामय सभामा पेश गरेको छु ।   

प्राकृनतक सौन्दयणता, सासृ्कनतक नर्नर्धता, मेहिती र पररश्रमी जिता, भौगोनलक नर्कटता नभत्रको 

नर्नशष्टता र सुन्दरता यस गाँउपानलका र समग्र डोल्पाकै सम्पनतको रुपमा रहेको छ । कृनर् तथा 

बहुमुल्य यासाणगुम्वा , और्नधजन्य जनडबुटीहरु, आन्तररक तथा बाह्य पयणटि, जलनर्द्युत आनद जस्ता 

नर्र्यमा प्रिुर संभार्िा बोकेको शे-फोकु्सण्डो गाँउपानलकामा नदगो र समुनित श्रोत पररिालिको 

अभार्मा अपेनक्षत रुपमा सामानजक सासृ्कनतक आनथणक नर्कास हुि सकेको छैि । यद्यनप उपलि 

स्रोत, साधि र समयको प्रभार्कारी प्रयोग गदै सकारात्मक सोिं, दृढ संकल्प र सामुनहक 

ईच्छाशब्धक्तका साथ नर्कनसत र समृद्ध शे फोकु्सण्डो गाँउपानलका निमाणणमा लानगपिुण हामी सबैको 

दानयत्व हो । गाउँसभाका सदस्य जू्यहरु, 

 िालु आनथणक र्र्णको र्जेट, िीनत तथा कायणक्रम प्रभार्कारी रूपमा कायाणन्वयि गरी  संघीयताको  

िर्ीि  अभ्यासलाई साथणक  बिाउिे  नदशामा  फोकु्सण्डो गाउँपानलकाका सबै  संयिहरू 

नक्रयाशील छि् । स्थािीय सरकार  गिि  भएको  छोटो  समयमा पनि हाम्रो अथक प्रयासबाट 

आनथणक, सामानजक र पूर्ाणधारका सूिकहरूमा उले्लखिीय प्रगनत हानसल भएको छ । गाउँसभामा  

प्रसु्तत  िीनत  तथा  कायणक्रमले  कोनभड तथा आनथणक मब्धन्दले अथणतिमा पारेको प्रभार्लाई 

नू्यिीकरण गिुणका साथै फोकु्सण्डोको राजिीनतक, आनथणक, सामानजक लगायतका  समग्र शासकीय के्षत्र 



 

र नर्कासमा थप सुधार तथा प्रगनत हुिे नर्श्वास नलएको  छु  ।  सरकारी,  निजी, सहकारी, नर्कास 

साझेदार लगायतका रानष्टि य तथा अन्तराणनष्टि य गैर सरकारी  संस्थासँगको  संयुक्त प्रयास, समन्वय, 

सहकायण र साझेदारीबाट प्रसु्तत िीनत तथा कायणक्रम र बजेट कायाणन्वयि भई शे फोकु्सण्डो 

गाउँपानलकाको नर्कास र समृब्धद्धमा योगदाि पु¥याउिे अपेक्षा गरेको छु  

प्रसु्तत  िीनत  तथा  कायणक्रम  र बजेटको  प्रभार्कारी  कायाणन्वयि  भई  महामारीजन्य प्रकोपको 

नियिण गरी फोकु्सण्डो बासीको जीर्ि रक्षा र यस संकटबाट उत्पन्न हुिसके्न खाद्य संकटको 

निर्ारण र नशनथल बिेको आनथणक गनतनर्नधलाई पूिजीर्ि नदि सक्षम हुिेछ भने्न नर्श्वास नलँदै 

सर्णपक्षीय सहयोगका लानग अपील गदण छु ।  

सम्मानित गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, 

अब म यस गररमामय गाउँसभा समक्ष फोकु्सण्डो गाउँपानलकाले आ र् २०७९।०८० को लानग िीनत 

तथा कायणक्रम पेश गिण अिुमनत िाहन्छु ।  

    मूल भूत िीनत तथा कार्यक्रमः 

१ स्थािीय तहको शासि संिालि गिण अत्यार्श्यक कािूिहरु तजुणमा भैसकेको र नत कािूिहरु 

समयािुसार पररमानजणत गदै बाँकी कािूिहरु तजुणमा गरी कािूिहरु सम्मािीत गाउँसभाबाट पाररत 

गराइ आम िागररकलाइ गाउँ सरकारको उपब्धस्थनतको आभार् गराईिेछ। 

२ रििात्मक तथा सकारात्मक सोिका साथ उन्ननत, प्रगनत, समृब्धद्ध एरं् नर्कासको  दूरदृष्टी तय 

गरी योजिाबद्ध तररकाले अगानड बढ्ि गाउँपानलकाको प्रोफाइल, मध्यमकानलि खिण संरििा र 

गाउँपानलकाको आर्नधक योजिा तयार गरी सोही अिुसार योजिा सञ्चालि गररिेछ। 

३ समृद्ध गाउँपानलका निमाणणका लागी सार्णजनिक निजी र सहकारी के्षत्रको भूनमकालाई 

प्रभार्कारी बिाईिेछ। गाउँपानलका नभत्र १ र्डा एक सहकारी\\ तथा मनहला सहकारी संस्था गिि 

गरी आय व्ययका नक्रयाकलाप सन्चालिका लानग प्रोत्साहि गररिेछ । 

४. बजेट नर्नियोजि गदाण संनर्धािले निनदणष्ट गरेको लक्ष्य आम जिसमुदायको िाहिा अपेक्षा एरं् 

आर्श्यकतालाई दृष्टीगत गरी कायणक्रम तय गररिेछ । 

५. कृनर् तथा पशुपालि व्यर्सायलाई गाउँपानलकाको उत्पादिको प्रमुख के्षत्रको रुपमा नर्कास 

गररिेछ । साथै पशुपालि व्यर्सायलाई आनथणक उत्पादकत्व सँग आर्द्ध गरी  गुणस्तरीय उत्पादि 

र बेिनबखि गिण आर्श्यक प्रबन्ध नमलाईिेछ। 

६. नर्कासका कायणहरुलाइ पररणाममुब्धख बिाउि िनतजामा अधाररत (Result Oriented) 
नर्कास गिे पररपाटी अर्लम्वि गररिेछ । 

७. जनडबटुी र फलफूलको उत्पादि तथा बेििबखिको सम्भाव्यतालाइ हृदयङ्गम गदै िसणरीको 

स्थापिा तथा बजारीकरण गिण नर्शेर् पहल गररिेछ। 

८. गाउँपानलकामा निमाणण हुिे भौनतक पूर्णधारहरुलाइ गणुस्तर र प्रभार्कारी बिाउि प्रानर्नधक 



 

रुपमा पुर्ण सम्भाव्यता अध्ययि िीनत अर्लम्बि गदै आएकोमा यसलाई निरन्तरता नदईिेछ । 

९. गाउँपानलकामा रहेका प्राकृनतक श्रोत, जडीबटुी, लोपोनु्मख बन्यजनु्त लगायतको संरक्षण सम्वर्द्ण 

उपयोग गिण आर्श्यक योजिा तयार गरी सम्बब्धन्धत निकायहरु संग समन्वय गरी अगाडी बढाइिेछ 

। 

१०. सामानजक सुरक्षा कायणक्रम तफण  बाल अिदुाि, असाहाय नर्धर्ा मनहला, अपाङ्गता, जे्यष्ठ 

िागररकहरुको भत्ता नर्तरण कायणमा उपयोग गररएको बैनिङ लाइ निरन्तरता नदइिेछ ।  

११. गाउँपानलकालाइ र्ातार्रणमैत्री, बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, लैनङ्गक नहंसा मुक्त बिाईिे िीनत 

अर्लम्बि गररिेछ ।  

१२. गाउँपानलका नभत्र संिानलत योजिा तथा कायणक्रमहरुको संयकु्त अिगुमि टोली (Joint 
Monitoring Team) गिि गरी सपुरीरे्क्षण, अिगुमि तथा मूल्याििलाई अझ प्रभार्कारी 

रुपमा लागूगररिेछ । 

१३. सेर्ाग्राहीहरुको गिुासो तथा उजुुरी सुिुर्ाइकालागी गाउँपानलका तथा अिु्तरगतका समु्पणण 

सरकारी कायाणलयहरुमा उजुरी पेटीकाको व्यर्स्था गररिेछ ।  

१४. पारदनशणता, जर्ाफदेनहता, इमान्दाररता, कतणव्य निष्ठताका साथ सेर्ा प्रर्ाहलाइ सुशासिमैत्री, 

िागररकमैत्री, भ्रष्टािार मकु्त बिाइिेछ । साथै गाउँ पानलकाको आन्तररक नियि प्रणानललाइ 

सनक्रयताका साथ कायाणन्वयि गररिेछ। 

१५. प्रशासनिक काम कारबाहीलाई सरल, िुस्त, प्रभार्कारी बिाउि निणणय गिे तहलाइ घटाइिेछ 

। लामो र झन्झनटलो निणणय प्रकृयालाइ घटाउँदै एकद्वार सेर्ा प्रर्ाह प्रणाली  ( One Door 

System) अपिाइिेछ ।  

१६.  गाउँपानलकाको नदघणकानलि नर्कासको मागण नित्र स्पस्ट गदै र्ानर्णक योजिा तथा कायणक्रम 

सञ्चालि गिणका लानग गाउँपानलका स्तरीय आर्नधक योजिा (Rural Municipality Periodic 

Plan) तथा मध्यमकानलि खिण संरििा ( mid term expenditure framework) तयार  

गरी  नसघ्र कायाणन्वयिमा ल्याइिे छ  । 

१७. सरकारी गैह्रसरकारी तथा अन्य सामानजक संघ संस्था संिालि कायणनर्नध तयार गरी  

कायणक्रममा दोहोरोपिा िहुिुे गरी  गाउँ सभा र्ा गाउँकायणपानलका र्ाट कायणक्रम ब्धस्वकृत गरी  

सन्चालि गिे व्यर्स्था नमलाइिे छ  । 

१८. यस गाउँपानलका नभत्र छररएर रहेका सािा, िूला व्यर्सायी, सहकारी, संघ संस्था, नर्नभन्न कृनर् 

समूह मनहला समहु, आमा समूह, क्लबहरुलाइ सूिीकृत गरी आर्श्यक अिगुमि, मूल्यािि तथा 

सपुरीरे्क्षण गिण आर्श्यक व्यार्स्था नमलाइिे छ।  

१९. फोकु्सण्डो गाउँपानलका के्षत्रमा रहेका निरक्षर व्यक्तीहरुको तथ्याङक संकलि गरी निरक्षरता 

उनु्मलिका लानग साक्षारता नशक्षाका कायणक्रम सन्चालि गरीिे छ ।  



 

२०. गाउँपानलकाका सबै घरपररर्ारमा आधारभुत स्तरको खािेपािी तथा सरसफाइ सुनर्धा उपलि 

गराउि एक घर एक धाराको िीनतलाई क्रमस अर्लम्वि गरीिेछ । 

२१. फोकु्सण्डो साल्दाङ र नभजेर क्रमस उच्च मा नर् र मा नर् तहको पििपािि हुिे गरी 

आर्ानसय नर्द्यालय सन्चालिका लागी आर्श्यक पहल गररिे छ साथै स्थानिय भार्ाको पाठ्यक्र 

निमाण० गरी कम्तीमा कक्ष ३ सम्म स्थानिय भार्ामा पििपाििको व्यर्स्था गिण आर्श्यक पहल  

गरीिेछ । 

२२.  यस के्षत्रको स्थािीय पूर्ाणधारको नदगो सञ्चालि स्थािीय पूर्ाणधार ममणत , संस्थागत क्षमता 

अनभरृ्ब्धद्ध तथा प्रणाली सुधारका लानग स्थािीय पूर्ाणधार सहयोग कायणक्रम(कणाणली पाइलट कायणक्रम) 

छिौट भएकोमा नर्श्व खाद्य कायणक्रम संनघय मानमला तथा सामान्य प्रशासि मिालय एर्म कणाणली 

प्रदेश सरकारलाइ नर्शेर् धन्यर्ाद नददै कणाणली पाइलट कायणक्रमको िीनत मापदण्ड कायणनर्नध तथा 

स्थािीय कािूि कायणनर्नध बमोनजम स्थािीय पुर्ाणधार नर्कास संस्थागत क्षमता अनभरृ्ब्धद्ध जलर्ायु 

उत्थािशीलता श्रममा आधाररत र उत्पादिनशल स्थािीय पूर्ाणधार योजिा स्थािीय आर्श्यकतामा 

आधाररत आनथणक सामानजक रुपले नसमान्तकृत र्गणको उत्थािका लानग साझेदारीमा आधाररत 

कायणक्रम सञ्चालि गररिेछ ।  

२. के्षत्रगत िीनत तथा कार्यक्रम 

क आनथयक निकासः  

१ कृनि तथा पशु निकासः  

 नदगो कृनर् नर्कास, जैनर्क नर्नर्धता प्राकुनतक श्रोत तथा र्ातार्रण संरक्षण नर्ि संनु्तलि 

कायम राखे्न िीनत नलइिे छ । 

 कृर्क समुह, सहकारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र स्थािीय तहहरुको  साझेदारीमा 

कृनर् कायणक्रमहरुको सञ्चालि गिे िीनत अर्लम्वि गररिे छ । 

 खाद्यान्न उत्पादिलाइ प्रोत्साहि गिण नसमी, फापर, आलु उत्पादि  पकेट के्षत्र निधाणरण गरी 

उत्पादकत्व बृब्धद्ध गिण व्यार्सानयक नकसािहरुलाइ  प्रोत्साहि गररिेछ ।  

 जलर्ायु पररर्तणि , रोग प्रकोप एरं् प्राकृनतक नर्पद् बाट कृनर् के्षत्र लगायत मािर्ीय 

जोब्धखमलाइ न्यिुिकरण गररिेछ । पशुर्सु्त तथा र्ाली नर्मा नर्स्तारमा जोड नदइिेछ । 

 स्थािीय उत्पादिरृ्ब्धद्ध रोजगारी नसजणिा गरीर्ी न्यिूिकरण गिण सहकारी के्षत्रको प्रर्द्धिमा 

जोड नदइिेछ । उदे्दश्य र कायणक्रम नर्शे्लर्णका अधारमा सहकारी संस्थाहरुलाइ एक 

आपसमा गानभि प्रोत्साहि गररिेछ । 

 पशु तथा पशुजन्य जन्य उद्यम व्याबसायलाइ रोजगारीको मुख्य के्षत्रको रुपमा नर्कास 

गररिेछ । 

 कृनर्  तथा पशुजन्य उत्पादिको प्रशोधिमा उपलि गराई सहुनलयत र प्रानर्नधक सेर्ाको 



 

प्रर्न्ध गिण हरेक नकसािलाइ स्थािीय तह माफण त सिूीकरण गिे कायणको थालिी गररिेछ 

। 

 र्ास्तनर्क कृर्कलाइ सरल ढंगले उत्पादिमा अिुुदुाि उपलिगराइिे िीनत नलइिे छ । 

 उच्च मूल्यका कृनर् र्सु्त नसमी, ओखर,  व्याबसायीक उत्पादि गिण, कृर्कहरुलाइ प्रोत्साहि 

गररिेछ 

 नर्रुर्ा, नर्उ, कृनर्उपकरण लगायतका आधारभतू कृनर् सामग्री समयमै उपलिता सुनिनित 

गररिेछ । 

 कृनर् उत्पादि रृ्ब्धद्ध गिण सािा नसिाई कायणक्रम सञ्चालि गरी नसंनित भुनममा उत्पादिमुखी 

नर्शेर् कायणक्रम सञ्चालि गररिेछ । 

 परम्परागत मौनलक बालीको नर्कासमा प्रोत्साहि र अगाणनिक कृनर् उत्पादि र कृनर् 

उपजको बजारीकरणमा सहयोग गररिे छ 

 बाझो जनमि प्रयोजिको लागी एक गाउँ एक उत्पादि कायणक्रम संिालि गररिेछ 

 कृनर् उत्पादि तथा उत्पादकत्व रृ्ब्धद्धका लानग नर्कनसत प्रनर्नधहरुको प्रिार प्रसार र 

प्रानर्नधक सेर्ा सर्णसुलभ रुपमा प्रदाि गिण गाउँपानलका सबै सेर्ा केन्द्रमा नर्नभन्न स्तरका 

व्यार्सानयक नर्र्यमा तानलम सञ्चालि गरी कृर्कलाई सक्षम गराइिे छ । 

 कृनर्मा व्यार्सानयकरण, नर्नर्नधकरण गरी उत्पानदत र्सु्तहरुको बजाररकरण र सामानजक 

सम्मािको र्ातार्रणको नसजणिा गररिे छ । 

 नहमाली उच्च समस्थलीहरुमा स्थािीय स्तरको कृनर् उत्पादिको लानग माटो पररक्षण 

लगायत स्थलगत अध्ययि गररिे छ । 

 व्यार्सानयक कृर्कहरुलाई उते्प्रररत गिण उतृ्कष्ट कृर्कलाई पुरसृ्कत गिे कायणमा जोड 

नदइिे छ । 

 प्रदेशसंगको सह लगािीमा कुृनर् तथा फलफुल जन्य उत्पादिको भण्डारणका लागी नशत 

गृह निमाणण को लागी आर्श्यक पहलगररिे छ   

 पशजुन्य उत्पादिको गणुस्तर नियिण तथा नियमि गरी र्जार व्यर्स्थापिमा सहजीकरण 

गररिेछ । गणुस्तरीय पशु सेर्ा नर्स्तार गरी पशु रोग नर्रुद्ध खोप कायणक्रम अनभयाि 

सञ्चालिमा जोड नदईिेछ। 

 व्यर्सानयक पशु पालि िौरी, च्ांग्रा, भेडा पालि माफण त रोजगार नसजणिा गरी युर्ाहरुलाई 

गाउँ नभतै्र स्वरोजगार र्िाउिका लानग प्रनतस्पधी अिुदाि उपलि गराई युर्ा लनक्षत 

कायणक्रम सञ्चालि गररिे छ । 



 

 िौरीको छुपी(निज( िेपालकै उतृ्कष्ट नभजेरमा(४२००( नमटरमा तयार हुिे हुदा त्यसलाई 

अझै एडभान््स हुिे गरी उत्पादक कम्पिीलाई अिुदाि तथा प्रोत्साहि गररिे छ । 

 कृर्कहरुमा सीप हस्तान्तरण द्धारा आधुनिक पशु पालि पद्धनतको नर्कास गदै लैजािे 

कायणमा जोड नदइिे छ । 

 पशुपालि के्षत्रको नर्कासमा कृर्क समुह, सनमनत, सहकारी, गैर सरकारी संस्था र 

गाउँपानलकानर्ि सहकायण गररिे छ । 

 व्यर्सानयक पशु पालिलाई उते्प्रररत गिण नर्नभन्न तानलम तथा प्रोत्साहिलाई जोड नदइिे छ 

। 

 प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको साझेदारी, सहलगािीमा पशु पालिलाई उत्पादिमुलक 

आनथणक र रोजगारीमुलक सम्मानित पेशाको रुपमा नर्कनसत गररिे छ  

 शे फोकु्सण्डो गाउँपानलकालाई डोल्पाको उतृ्कष्ट पशु पालि के्षत्रको रुपमा पनहिाि हुिे 

गरी नर्कास गररिे छ । 

२ सहकारीः  

 गुणस्तर निधाणरण गिे संस्थागत क्षमता नतकास गरी सरै् सहकारी संस्थाहरुलाई 

गाउँपानलकामा आर्द्ध गररिेछ ।  

 श्रनमक सहकारी माफण त निरन्तर रुपमा उपयुक्त पाररश्रमनुक सनहतको मयाणनदत रोजगारी 

नसजणिा गिण श्रम सहकारी स्थापिामा जोड नदइिेछ । यसैगरी उत्पादि सहकारी माफण त 

रु्सु्त उत्पादि प्रशोधि, गे्रनडङ, लेर्नलङ, प्याकेनजङ र भण्डारण पिात बजारीकरण मूल्य 

शृ्रखला कायम गिणका लानग गाउपानलकाको सहकारी शाखालाइ पररिालि गरीिेछ  ।  

 स्थािीय स्तरका सरै् व्यपाररक फमण तथा पसलहरुलाई अनभलेब्धखकरण गरी उपभोग्य खाद्य 

र्सु्त आपुनतण प्रणालीमा सधुार एरं् भण्डारण क्षमतामा रृ्ब्धद्ध गिण र आन्तररक नर्तरण प्रणाली 

सुुदृढ गिण प्रोत्साहाि गिे व्यर्स्था नमलाईिे छ। 

 गाउँपानलका नभत्रका सहकारीहरु दताण, िनर्करण तथा आर्श्यकता अिुसार क्षमता रृ्ब्धद्धका 

कायणक्रमहरु तथा प्रभार्कारी अिुगमि गररिेछ र गाउँपानलकामा दताण भइ सञ्चालिमा 

रहेका समू्पणण सहकारीहरुलाइ सहकारी सूििा प्रणालीमा आर्द्ध भइ कारोबार सञ्चालि गिण 

प्रोत्साहि गररिेछ ।  

 लघुउद्यम प्रर्द्धिका लानग गाउँपानलका स्तरमा १ लघु उद्यम नर्कास सनमनत स्थापिा गरी 

संिालिमा ल्याइिेछ । 

 बैदनशक रोजगारबाट फकेका तथा बेरोजगार युुर्ाहरुको तथ्याि संकलि गरर उिीहरुलाइ 

स्वरोजगार मुब्धख सीप प्रदाि गररिेछ। 



 

 यरु्ा स्वरोजगार तथा उधमशीलता नर्कासका लानग यरु्ा उद्यमशीलता कायणक्रम संिालि 

गरीिेछ ।  

३ उद्योग  

 औद्योनगक के्षत्रमा लगािी बढाउि तथा स्थािीय उद्योग धन्दालाइ प्रोत्साहि गिण आर्श्यक 

िीनतगत, कािूिी, व्यर्स्था गरी प्रशासनिक तथा आनथणक सुधारका प्रयासहरु अर्लम्बि 

गररिुका साथै लगािी मैत्री र्ातार्रण नसजणिा गररिेछ। 

 स्थािीय उद्योगधन्दा, कलकारखािा, बालीिालीबाट उत्पानदत र्सु्तहरुको बजारीकरणको प्रर्न्ध 

गरी स्थािीय रोजगारी तथा आय आजणिमा रृ्ब्धद्ध गररिेछ। 

 लघु तथा स्थािीय उद्यमीसंगको सहकायणमा लघु, घरेलु तथा सािा उद्यमीलाई उद्यम नर्कास 

तानलम तथा औजार यि उपकरण प्रदाि गररिे छ । 

 स्थािीय सीप श्रोत साधि एरं् प्रनर्नधको प्रयोगलाई बढार्ा नदइ व्यर्सानयक उत्पादि तफण  

अग्रसर गराउिे कायणक्रम सञ्चालि गररिे छ । 

 स्थािीय र्ि पैदार्ार प्राकृनतक श्रोत साधि जनडरु्टीमा आधाररत उद्योगहरु स्थापिा गिण 

लगािीकताणहरुलाई उनित र्ातार्रणको व्यर्स्था गररिे छ । 

४ पर्यटिः  

 फोकु्सण्डो गाउँपानलकाको पयणटकीय के्षत्रको पनहिाि गरी स्थािीय पयणटिका सम्भार्िा खोज 

अिसुन्धाि, संरक्षण तथा प्रर्द्धि गिण फोकु्सण्डो गाउँपानलकाको आर्नधक पयणटि योजिा 

निमाणण गरी कायाणन्वयिमा ल्याइिेछ।  

 धानमणक ऐनतहाँनसक महत्वका  गुम्वा तथा धानमणक प्राकृतीक स्थलहरुलाइ नर्शेर् पयणटनकय 

के्षत्रको रुपमा प्रर्द्धि गररिेछ । 

 प्रदेश सरकार तथा गाउँपानलका समेतको सहकायणमा दुिै फोकु्सण्डो साल्दाङ, नभजेर हुदै 

मुगु छाँयाँिाथ जािे पदमागणको नर्कासका लानग सम्भाव्यता अध्ययि गररिे छ । 

 गाउँपानलका नभत्रका रुनि राखे्न युर्ाहरुलाई टि े नकङ गाइड तथा पयणटकीय प्रर्द्धणि सम्वन्धी 

तानलम नदइिे छ । 

 पयणटि बसाई व्यर्स्थापिको लानग छेप्का, ररग्मो, शे गुम्बा, साल्दाङ, नभजेर, फोतगाउँ, 

याङजेर गुम्बा र रापामा होमसे्टहरु सन्चालि गिे सञ्चालकहरुलाई प्रनशक्षण नदइिे छ । 

 शे फोकु्सण्डो गाउँपानलकालाइ पयणटनकय हर्का रुपमा नर्कास गिण संघ तथा प्रदेश 

सरकारको सहयोग तथा साझेदारीमा फोकु्सण्डो महोत्सर् भव्य रुपमा सञ्चालि गररिे छ । 

 पयणटि प्रर्द्धणि तथा  नर्कासका लागी पुर्ाणधार निमाणणमा जोडनदइिे छ ।  



 

ख सामानिक निकासः 

५ युर्ा तथा खेलकुद  

 स्थािीय खेलकुदलाई प्रर्णद्धि गिे गरी राष्टि पती रनिङ नसल्डका साथै गाउँपानलका अध्यक्ष 

कप खेलकुद आयोजिा सञ्चालि गररिे छ । 

 संघ तथा प्रदेशको खेलकुद िीनत अिुसार १ स्थािीय तह १ खेल मैदाि निमाणण अन्तगणत 

गाउँपानलकाको खेल मैदाि निमाणण कायणलाई अगानड बढाइिे छ । 

 युर्ा आत्म निभणर र्िाउि बैंक निजी के्षत्र लगायत सहयोगी संघ संस्थासंग सहकायण गरर 

स्वरोजगारमुखी कायणक्रम सञ्चालिमा जोड नदइिे छ । 

६ नशक्षा 

 

  स्थानिय प्रनर्नधक जिशक्ती उत्पादिका लागी शैनक्षक कायणक्रम सन्चालि कायणनर्नध तयार 

गरी कायाणन्वयमा ल्याइिे छ।  

 नशक्षा के्षत्रको व्यापक सुधारको लानग उपाध्यक्ष शैनक्षक सुधार कायणक्रम सञ्चालि गररिे छ । 

 नशक्षण नसकाईलाई सुििा तथा सञ्चार प्रनर्नधसंग आर्द्ध गराउि प्रते्यक नर्द्यालयमा आर्श्यक 

नर्धुनतय पुर्ाणधार नर्कासमा जोड नदइिे छ । 

 नर्द्यालय नर्स्तार हुि िसकेका सािा सािा छररएर रहेका र्स्तीहरुमा सन्चालिमा रहेकमा 

र्ाल नर्कास केन्द्रहरुलाइ निरन्तरता नदइिे छ । 

 गाउँपानलका अन्तगणतका सबै नर्द्यालयहरुमा हुिे पररक्षा प्रणलीलाइ एनककृत गरी  र्ानर्णक 

क्यालेण्डर तयार गररिे छ  

 आधारभुत तह उनतणण तथा अन्य कक्षागत तहको पररक्षालाई तोनकएको मापदण्डका आधारमा 

व्यर्ब्धस्थत र प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालि गिण जोड नदइिे छ । 

 समु्पणण नर्द्यालयमा क्रमशः पुस्तकालय, गनणत, नर्ज्ञाि र कम्प्पु्यटर प्रयोगशाला व्यर्ब्धस्थत गदै 

लनगिुका साथै त्यसको उनित प्रयोगमा जोड नदइिे छ । 

 नशक्षक, प्र. अ. अन्य कमणिारीको कायण सम्पादि स्तर र नर्र्यगत िनतजा नर्शे्लर्णका 

आधारमा क्षमता नर्कासका कायणक्रम सञ्चालि गररिे छ । 

 लनक्षत र्गणको पहुि रृ्ब्धद्ध गिण नर्नभन्न छात्ररृ्नत्त प्रदाि गररिुका साथै नियनमत नर्द्याथी 

नर्द्यालय पिाउिे र नशक्षामा िासो राखे्न अनभभार्कहरुलाई गाउँपानलकाद्वारा सम्माि गररिे छ 

। 



 

 नर्द्याथीको प्रनतभा पनहिाि र प्रसु्फटिका लानग नर्नभन्न के्षत्रका खेलकुद तथा अनतररक्त 

नक्रयाकलाप सञ्चालि गररिे छ । 

 शैनक्षक प्रशासिलाई िुस्त दुरुस्त र प्रभार्कारी बिाउि नशक्षा शाखासंग प्र. अ. को 

कायणसम्पादि सम्प्झौता गरी त्यसको उनित कायाणन्वयिमा जोड नदइिे छ । 

 शैनक्षक गुणस्तर सुधारमा अग्रसर रहिे र राम्रो िनतजा प्राप्त गिे नर्द्यालयका प्र. अ., 

नर्द्यालय व्यर्स्थापि सनमनत, नशक्षक अनभभार्क संघ, नर्द्यालय कमणिारी र नर्द्यालयलाई समेत 

उतृ्कष्टताका आधारमा पुरसृ्कत गिे िीनतलाई निरन्तरता दनुइिे छ । 

 नशक्षा के्षत्रमा लगािी गिण िाहिे गैर सरकारी संस्था र्ा दातृ निकायलाई उनिहरुको 

कायणक्रमको प्रभार्काररता र त्यसबाट प्राप्त हुिे प्रनतफलको अिुमािका आधारमा अिुमती र 

स्वीकृनत प्रदाि गररिे छ । 

 नर्द्यालयहरुर्ीिको दुरी, नर्द्याथी नशक्षक अिुपात र समुदायको आर्श्यकतालाई मध्यिजर गदै 

नर्द्यालयको समायोजि, दरर्न्दी नमलाि र नर्तरण गररिे छ ।  

 नर्द्यालयको भौनतक पुर्ाणधार निमाणण सुधार, नशक्षक तुानलम र सामुदानयक सिेतिा 

कायणक्रमको माध्यमबाट नर्द्यालयको र्ातार्रणमा सुधार ल्याउि सहयोग पु¥याइिे छ । 

 नर्द्यालय सरसफाई कायणक्रम अन्तगणत नपउिे पािी, र्ालमैत्री शौिालय तथा नियनमत सरसफाई, 

प्राथनमक उपिार कक्ष, कक्षा कोिा व्यर्स्थापि जस्ता कुराहरुको क्रमशः सुधार गदै लनगिेछ  

 नशक्षा ऐि तथा नियमार्लीको प्रभार्कारी रुपमा कायाणन्वयिमा ल्याइिे छ । 

 संघीय तथा प्रदेश संगको सह लगािीमा स्थािीय तहमा सार्णजनिक पुस्तकालय स्थापिा गिे 

िीनत नलइिे छ । 

 नशक्षाको पानलकास्तरीय प्रोफाइल तथा  शैनक्षक रणनिनतक योजिा निमाणण गरुी 

कायाणन्वयिमा ल्याइिे छ। 

 शे फोकु्सण्डो गाउपानलका नभत्रका नर्द्यालयमा अध्यायि गरेर उच्च नशक्षाको अर्सर र्ाट 

र्न्चीत नर्द्याथीहरुलाइ अध्याि छात्रबृनत्र कायणक्रम संिालि गिे । 

 आर्ानसय सामुदानयक नबद्यालयको भौनतक पुबाणधार निमाणण सहायता कायणक्रम संिालि गिे । 

 गाउँपानलकानभत्रका प्रते्यक सामुदानयक नर्द्यालयलाई कायाणलय ब्यबस्थापि र संिालिसम्बब्धन्ध 

कायणक्रम संिालि गिे।  

 नर्द्याथी नशक्षक अिुपातमा दरर्न्दी निधारण गरी आर्श्यकताको आधारमा नशक्षक पररपुती 

कायाणलाइ निरन्तरता ल्याइिेछ । 

 गाउँ र्स्ती टोलमा रहेका १५ र्र्ण मानथका निरक्षर जिसंख्याको लागत संकलि गरी 



 

अिौपिाररक नशक्षा कायणक्रम सञ्चालि गरी गाउँपानलकालाइ साक्षर गाउँपानलका घोर्णा 

गररिेछ । 

 तानपररिा माध्यानमक नर्द्यालयमा प्रानर्नधक तथा व्यर्सानयक सीपको शैनक्षक कायणक्रम संिालि 

गरीिेछ । 

७. स्वास्थ्यः  

 मनहला स्वास्थ्य स्वयमसेनर्का तथा खोप कायणक्रमलाइ स्थानिय भार्ामा रुपान्तरण गरी 

जििेतिामुलक कायणक्रम सन्चालि गररिेछ । 

 म मेरो स्वास्थ्य र मेरो नजमे्मर्ारी भने्न िारालाई स्वास्थ्यको मुल िाराको रुपमा अंनगकार गदै 

गाउँपानलकाका सरै् र्डामा स्वास्थ्य र्ीमा गिण जितालाई प्रोत्साहि गररिेछ । 

 यस गाउँपानलकाका समु्पणण िागररकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेर्को पहुि सुनिित गिण 

स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रदाि गररिे सेर्ालाई थप प्रभार्कारी र्िाउि श्रोत साधि सम्पन्न 

र्िाइिे छ ।  

 पुणण खोप, पररर्ार नियोजि सेर्ा, सुरनक्षतातृत्व, गाउँघर ब्धक्लनिक जस्ता सेर्ालाई व्यर्ीस्थत 

गदै स्वास्थ्यकमी र मनहला स्वास्थ्य के्षत्रको पनहलो खुड्कीलो मनहला स्वास्थ्य 

स्वयमसेनर्कालाई काम गिण हौसला बढाउिका लानग उते्प्रररत गिे खाले कायणक्रम सञ्चालि 

गररिेछ ।  

 स्थािीय तहमा कम्तीमा ५ शैयाको अस्पताल निमाणणका लागी संनघय सरकार संग माग 

गररिेछ । 

 गाउपानलकाको सरै् र्डा अिु्तरगतका प्रते्यक घरमा पुणण सरसफाई सनहतको शौिालय 

र्िाउिे कायणलाई निरन्तरता नदइिेछ । 

 अझै पनि गाउँपानलका के्षत्र नभत्र केही र्ालर्ानलका कुपोर्णबाट प्रभानर्त रहेको समस्यालाई 

सम्बोधि गिण पोर्ण नर्शेर् कायणक्रमलाई जोड नदइिे छ । 

 स्वास्थ्य सुेर्ालाई सहज, सरल, सुलभ तथा गुणस्तरीयता सुनिनितता गिण गराउि स्वास्थ्य 

संस्थाहरुको भौनतक पुर्ाणधारहरुको नर्कासमा जोड नदइिे छ । 

 स्वास्थ्यका लानग सक्षम प्रणाली कायणक्रमले तयार गरी पेश गरेका स्वास्थ्य के्षत्र सुधार 

कायणक्रमलाई प्राथनमकता का साथ कायाणन्वयिमा जोड नदइिे छ । 

 अनत गररर् नर्पन्न, अपाङ्ग लगायत आनथणक सामानजक रुपले पछानड परेका कडा रोगीलाई 

और्धी उपिार अिुदाि नदिे िीनतलाइ निरन्तरता नदइिे छ । 

 आगामी बर्णमा नियनमत रुपमा स्वास्थ्य संस्थामा गभणजाँि गिुणका साथै स्वास्थ्य संस्थामा 

सुते्करी हुिे दरलाई बढाउदै घरमा सुते्करी हुिे कायणलाई निरुत्सानहत गिे िीनत अर्लम्बि 



 

गररिेछ ।  

 स्वास्थ्य नशक्षा लैंनगक समािताका  के्षत्रमा कायणक्रम सञ्चालि र गणुस्तरीय सेर्ा प्रर्ाह गरी 

न्यायपूणण र गनतनशल सामानजक जीर्िको स्थापिा गिे व्यर्स्था गरािेछ । 

 यस गाउँपानलकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य नशक्षा खािेपािी तथा सरसफाइ के्षत्रमा सरै् िागररकको 

समतामूलक पहुिँ सुनिित हुिेगरी कायणक्रम सञ्चालिमा जोड नदइिेछ । यसका लानग 

आर्श्यक पूर्ाणधारको नर्कास गररिेछ । 

 स्थािीय तहका सरै् र्डाहरुमा पूणण खोप सेर्ा उपलि गरर पूणण खोप र्डा कायणक्रमलाइ 

निरन्तरता नदइिेछ । 

 सरुर्ा रोग रोकथाम , नियिण, उपिार एरं्स्वास्थ्य नर्पद व्यर्स्थापिको तयारी तथा प्रनतकायण 

योजिा तयार गरनुिेछ । 

 स्वास्थ्य संस्थाहरुमा और्धी तथा सनजणकल सामािको अभार् हुि िनदि आर्श्यक प्रर्न्ध 

नमलाइिे छ। 

 मनहला स्वास्थ्य स्वयसेनर्काको रेकनडङ ररपोनटङमा सधुारल्याउि क्षमता नर्कास तानलमको 

व्यर्स्था नमलाइिेछ । 

 संस्थामा कायणरत पारामेनडक्स तथा िनसणङ स्टाफको नर्नभन्न क्षमता नर्कास कायणक्रम सञ्चालि 

गिे व्यर्स्था नमलाइिेछ । 

 स्वास्थ्य संस्था व्यर्स्थापि सनमनतलाई सक्षम बिाई नर्द्यालय स्वास्थ्य कायणक्रम जेष्ठ िागररक 

स्वास्थ्य उपिार कायणक्रम, गाउँघर ब्धक्लनिक कायणक्रमको व्यर्स्था नमलाइिेछ । 

 स्वास्थ्य िौकीहरुको व्यर्स्थापि नियमार्ली तजुणमा गरर अिुगमि व्यर्स्था प्रभार्कारी बिाईिे 

छ।प्रते्यक स्वास्थ्य िौकीमा प्रयोगशाला स्थापिा गररिेछ ।  

 र्र्णमा १ पटक नभजेर साल्दाङ्ग र फोकु्सण्डोमा नर्शेर्ज्ञ डाक्टरहरुको उपब्धस्थनतमा स्वास्थ्य 

नशनर्र सञ्चालि गररिेछ।  

 स्थािीय जनडबटुी र आनदर्ासी ज्ञािलाइ प्रर्द्धि गरेर परम्परा गत स्वास्थ्य सुनर्धा नर्स्तारमा 

जोड नदइिेछ ।  

 जेष्ठ िागररकहरुको  नियनमत रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गिे निनत नलइिे छ  । 

  समू्पणण नर्द्यालयका छात्र छात्राहरूलाइ नियनमत रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी सेर्ा प्रदाि 

गिणका लानग नर्द्यालय स्वास्थ्य कायणक्रम संिालि गररिेछ ।  

 स्वास्थ्य सेर्ा पहुिँमा िरहेका र्डा र र्डाका र्स्तीमा स्वास्थ्य सेर्ा पहुिँ बृब्धद्ध गररिेछ ।  

८ खािेपािी तथा सरसफाईः  



 

 स्वच्छ खािेपािीमा फोकु्सण्डो बासीको पहुिँ अनभरृ्ब्धद्ध गररिेछ।कम्तीमा प्रते्यक र्डामा 

एउटा खािेपािी आयोजिाको संभाव्यताको अध्ययि गरी यथासम्भर् खािेपािी आयोजिा 

संिालिमा ल्याइिेछ । एक घर एक धारा िीनत अर्लम्वि गररिेछ। 

 खािेपािी सेर्ा पुग्न िसकेको घरधुरीलाई व्यर्ब्धस्थत खािेपािी सेर्ा पु¥याउिको लानग शुरु 

िरणमा नड.नप.आर. तयार गरीिे छ, 

 खािेपािीका पुरािा आयोजिाहरुको ममणत, पुिस््रथापिा, एरं् ियाँ आयोजिाहरुको 

कायाणन्वयिमा जोड नदईिेछ । 

 खािेपािी आयोजिाको नदगोपिाका लानग सम्बब्धन्धत उपभोक्ताहरुलाई ममणत सम्भार तनलम 

प्रदाि गररिे छ । 

९ संसृ्कनत प्रिर्द्यिः 

 फोकु्सण्डो गाउँपानलकाको कला, सँसृ्कनत, भार्ा, धमण र सम्पदाको संरक्षण एरं् नर्कासलाइ 

जोड नदइिेछ । 

 गाउँपानलकामा रहेका पुराताब्धत्वक महत्वका बस्ती, संरििा, मि मब्धन्दर, गुम्बा, स्तम्भ, ताम्रपत्र, 

नशलालेख जस्ता ऐनतहानसक धरोहरको पनहिाि गरी संरक्षण प्रर्द्धिका लानग 

अनभलेब्धखकरण र दस्तारे्जीकरण गररिेछ । 

 शे फोकु्सण्डो गाउँपानलका कम्तीमा २ र्टा गाउँलाई यस र्र्ण पनि सासृ्कनतक गाउँको 

रुपमा घोर्णा गरी नर्नभन्न कायणक्रम सञ्चालि गररिे छ । 

 स्थािीय मौनलक ससृ्कनतलाई यहाँको पयणटि र उत्पादिसंग जोडेर नर्कास गररिे छ । 

१० लैंनगक समािता तथा सामानिक समािेशीकरणः 

 लैंनगकताको अधारमा कसैलाइ भेदभार् गररिे छैि साथै यस गाउँपानलकाले नलिे हरेक 

िीनतहरुमा लैंनगक समाितालाइ प्रर्द्यणि गररिेछ ।  

 यस गाउँपानलकाबाट प्रर्ाह हुिे हरेक सेर्ा सुनर्धामा लनक्षत र्गणलाइ नर्शेर् प्राथनमकता 

नदइिेछ ।  

 मनहला, दनलत, अल्पसंख्यकहरुको क्षमता नर्कासका लानग सशब्धक्तकरण कायणक्रम संिालि 

गरीिेछ। 

११मनहला िालबानलका अपाङ्गता तथा िेष्ठ िागररक 

 मनहला र्ालर्ानलका अपांग भएका व्यब्धक्त र जेष्ठ िागररक सम्वन्धी कायणक्रम सञ्चालि 

गररिेछ। 

 मनहला नहंसा मािर् रे्िनर्खि र ओसार पसारको जोब्धखमलाइ घटाउि िेतिामलूक 



 

कायणक्रम सञ्चालि गररिेछ 

 लैंनगक नर्भेद र सरै्प्रकारका कुररती तथा कुसंस्कारको नु्यिीकरणका लानग सरै् 

सरोकारर्ालासँग सहकायण र समन्वय गरर सामानजक रुपान्तरणको अनभयाि मलूक कायणक्रम 

सञ्चालि गररिेछ। 

 अशक्त, असाहाय, रे्साहारा , जेष्ठ िागररकलाइ उच्च प्राथानमकताका साथ संरक्षण गररिेछ र 

स्वास्थ्य उपिार लगायत अन्य सेर्ा सुनर्धामा जोड नदइिेछ। 

 गाउँपानलका केन्द्रबाट मनहलालाई कािुिी सिेतिा, संनर्धाि  मेलनमलापका नर्र्यमा तनलम 

प्रदाि गररिे छ । 

 १६ नदिे मनहला नहंसा नदर्स, िारी नदर्स, िेपाली संसृ्कनत जोगाउि स्थािीय पर्ण जस्ता 

कायणक्रम संञ्चालि गरी मनहला शसब्धक्तकरणमा जोड नदइिे छ । 

 न्यानयक सनमनतलाई सनक्रय र्िाई मनहला प्रनत हुिे सरै् प्रकारका नहंसा तथा नर्भेदमा नछटो 

न्याय नदिे कुरालाइ प्रुाथनमकता नदइिे छ । 

 र्ालर्ानलकाको पोर्ण लगायत र्ाल अनधकार नर्र्यमा नर्नभन्न अन्तरनक्रया लगायतका 

कायणक्रम सञ्चालि गररिे छ  

 आपतकानलि र्ाल संरक्षण, आपतकानलि मनहला संरक्षणको लानग कोर्को रुपमा रकम 

नर्नियोजि गरी पररिालि गररिे छ । 

 अपाङ्गता भएका व्यब्धक्तहरुको सामानजक समाबेशीकरण एरं् सेर्ा प्राप्तीमा सहज पहुिका 

लानग गाउँपानलका कायाणलय, र्डा कायाणलय, सरै् स्थािीय स्तरका नर्र्यगत शाखा 

कायाणलयहरु तथा सार्णजनिक शौिालयहरुलाई क्रमशः लैङनगक तथा अपाङ्ग मैत्री र्िाउदै 

लनगिे छ । 

 जिजानत, दनलत द्धन्द नपनडत, शनहद पररर्ार, आनथणक सामानजक रुपले पछानड परेको र्गण 

तथा समुदायको नहतको लानग कायाणलय माफण त लनक्षत कायणक्रम लगायत सीपमुलक र 

रोजगारीमुलक कायणक्रम तजुणमामा जोड नदइिे छ । 

 यस गाउँपानलका नभत्रका दुरै् खुट्टा िभएका स्थािीय अपाङ्ग व्यब्धक्तलाई सहायता सामाग्री 

उपलि गराइिे छ । 

 जे्यष्ठ िागररकलाई सम्माि पुर्णक र्ाँच्न पाउिे हकलाई ग्यारेन्टी गिण आनश्रत पररर्ार 

सदस्यलाई अनिर्ायण जे्यष्ठिागररक सेर्ामा लाग्न उते्प्रररत गररिे छ ।  

 प्रदेश सरकारसंग सहकायण गरी १ स्थािीय तह जेष्ठ िागरीक नमलि केन्द्र स्थापिामा जोड 

दीइिेछ । 

ग भौनतक पूिायधार निकासः 



 

१२ सडक तथा पुलः  

 ३० लाख भन्दा माथीका योजिामा सम्भाव्यता अध्ययि र ५० लाख भन्दा माथीका योजिामा 

नड.नप.आर. तयार गरेर मात्र काम गिे प्रकृयालाई अर्लम्बि गररिे छ । 

 सरै् नकनसमका योजिालाई नदगो र प्रभार्कारी पुर्ाणधार योजिा निमाणण भने्न िीनतका 

अधारमा कायणक्रम सञ्चालि गररिे छ । 

 उपभोक्ता सनमनत माफण त ५० लाखसम्माका योजिा सो भन्दा मानथ निमाणण व्यायर्साही 

माफण त  माफण त गररिे छ । साथै उपभोक्तानमनत माफण त काम गराउदा १५ प्रनतशतलागत 

सहभानगता साझेदारीलाई अनिर्ायण कायाणन्वयि गररिे छ ।  

 शे फोकु्सण्डो गाउँपानलका नभत्र सञ्चालि हुिे िेपाल सरकार, प्रदेश सरकाबाट स्वीकृत 

आयोजिा तथा कायणक्रम र गाउँपानलकाबाट स्वीकृत आयोजिा तथा कायणक्रम कायाणन्वयि 

सम्प्झौताको सीमा भन्दा नढलो काम गरी नर्कासमा अर्रुद्ध गिे उपभोक्ता लगायत सरै् 

निमाणण व्यर्सायीलाई कािुिले तोके बमोनजमको दण्ड तथा जररर्ािा गिे कायणलाई जोड 

नदइिे छ । 

 िुला पुर्ाणधार निमाणण आयोजिालाई गौरर्का आयोजिा घोर्णा गरी संघ प्रदेशमा माग 

गररिे छ । 

 आयोजिाको िेक्का व्यर्स्थापि प्रभार्कारी र्िाउिको लानग गाउँपानलकाको केन्द्रमा िै 

नर्धुत र ईन्टरिेटको प्रभार्कारी व्यर्स्था गरर िेक्का खोल्िे कायणअनिर्ायण गररिेछ । 

 गाउँपानलका केन्द्रबाट प्रते्यक गाउँ बस्ती र र्डा केन्द्रलाइ सुरनक्षत र भरपदो सडक 

संजालमा जोनडिेछ । 

 आर्नधक योजिा अिुसार सडक निमाणण र नर्कास कायणलाई अगानड बढाइिेछ। सोको 

लानग आगामी आ.र्.मा छुट भएका सडकको नड.नप.आर. तयार गररिे छ ।  

 गाउँपानलकाको आथीक र रणनिनतक महत्वका सडकहरु क्याटो देब्धख निजाल हुदै 

गाउँपानलकाको केन्द्र साल्दाङ जोड्िे सडक , नसमेि हुदै कोमास साल्दाङ,  धो िाम्दो हुदै 

नभजेर जुोड्िे सडक र साङ्टा छेप्का फोकु्सण्डो हुदै शुे गुम्वुा जोड्िे पयणटनकय 

पदमागणलाइ स्थािीय गौरर्को योजिाको रुपमा नर्कास गरी निमाणणमा उच्च प्राथनमकता 

नदइिेछ ।  

 ममणत सम्भार कोर् माफण त गाउँपानलका के्षत्र नभत्रका कमजोर सडकहरुको नियनमत ममणत 

सम्भार गररिेछ । 

 गाउँपानलकाका सरै् र्डालाई सडक सञ्जालमा जोनडिे गरी क्रमागत सडक योजिालाई 

निरन्तरता नदइिे छ । 

 आर्श्यकताका आधारमा गाउँपानलकानभत्रका सबै र्डाहरुमा झोलुङे्ग पुल टि स निज तथा 



 

साघुहरु निमाणणमा को कायणलाइ उच्च प्राथनमकता नदइिेछ ।साथै सो कायणका लानग संघ 

प्रदेश तथा अन्य सम्बब्धन्धत संघ संस्थाहरुसँग लागत साझेदारीका लानग पहल गररिेछ ।   

 गाउँपानलका के्षत्रनभत्र सडक लगायतका भौनतक पुर्ाणधार निमाणण गदाण उपभोक्ता सनमनतबाट 

निमाणण गररिे कायणका लानग डोजर लगायतका उपकरण प्रयोग गदाण दररेटमा एकरुपता 

कायम गरीिेछ ।  

१३ नसंचाईः 

 खेतीयोग्य जमीिमा नसंिाइ सुनर्धा पुयाणउि नसंिाई पोखरी निमाणण गरी सञ्िालिमा 

ल्याइिेछ साथै नसिाइ कुलोको सम्भार्िा िभएका सुख्खा जमीिमा नलफ्ट नसंिाइ प्रनर्धको 

लानग सम्भाव्यता अध्ययि गरुी कायाणन्वयिमा ल्याइिेछ । 

 शसतण बजेट माफण त सािा नसिाई आयोजिालाई आगामी र्र्ण कायाणन्वयि गदै नसिाई 

प्रणालीको ममणत सम्भार र ियाँ प्रनर्नधमा आधाररत नसिाई आयोजिाको कायाणन्वयिमा जोड 

नदइिे छ साथै मझौला र िुला नसिाई योजिाको हकमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारमा 

समन्वय गररिुे छ । 

 गाउँपानलकाको सबै खेतीयोग्य जनमि बाँझो िराख्नको लानग नसिाई सेर्ा नर्स्तारमा जोड 

नदइिे छ । 

 केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट सञ्चानलत नसिाई आयोजिाहरुलाई समयमै सम्पन्न गिण, 

गुणस्तरीय बिाउि प्रभार्कारी रुपमा समन्वय तथा अिुगमि गररिे छ । 

१४ भिि  

 यसै आ.र्. नभत्र गाउँपानलका केन्द्र भर्ि, र्डा कायाणलय भर्िहरु र प्रहरी िौकी भर्ि, 

स्वास्थ्य िौकी भर्ि लगायत अन्य भर्ि संरििाहरु केन्द्र सरकारको समपुरक कोर् तथा 

गाउँपानलकाबाट नर्नियोनजत समपुरक कोर् र साझेदारी कोर्बाट लगािी गरर निमाणण 

कायणलाइ उच्च प्राथनमकता नदई निरन्तरता नदईिेछ  । 

 स्वास्थ्य  संस्था  लगायत  सबै  नर्र्यगत  शाखा  र  नर्द्यालय  भर्िहरु  निमाणणगदाण 

अपाङ्गमैत्री  र्ातार्रणमैत्री अर्धारणालाई आत्मसात गररिे छ । 

 गाउँपानलकानभत्र निमाणण हुिे समु्पणण भर्ि तथा घर निमाणण गदाण मौनलक र साँसृ्कनतक 

ऐनतहानसक पनहिाि हुिे र एकै नकनममका गरी भकुम्प प्रनतरोनध बिाइिेछ । 

 गाउँपानलका के्षत्रनभत्र बिेका समू्पणण घरहरुको हालको अर्स्था तथ्याङक संकलि गरुी 

अनभलेब्धखकरण गररिेछ। 

१५िलनिद्रु्त तथा उिाय 

 फोकु्सण्डो गाउँपानलकालाइ समद्धृ, समुन्नत बिाउि १ मेघार्ाट सम्मको फोकु्सण्डो सािा 



 

जलनर्धुत आयोजिा सम्भाव्यता अध्ययि गरी जलनर्धुत उत्पादिको लानग सम्बब्धन्धत 

निकायमा पहल गररिरेछ।  

 निजी तथा सहकारी के्षत्रलाइ नर्द्यतु उत्पादिमा आकनर्णत गररिेछ । यस के्षत्रमा गाउँपानलका 

र्ासीको लगािीलाइ प्रोत्साहि गररिेछ ।  

 उज्यालो फोकु्सण्डो अनभयािा माफण त “हुिे छैि कुिै घर खाली सौर्य उिायबाट नििुली” 

भने्न िारालाइ आत्मसाथ गदै रै्कलनपक उजाण अन्तगणत सौयण उजाणको नमनि नग्रड स्थापिाका 

लानग लागत साझेदारीका आधारमा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गररिेछ।  

 कणाणली प्रदेश सरकारको उज्यालो अनभयाि अन्तगणत सरै् सरकारी कायाणलय, स्वास्थ्य िौकी, 

नर्द्यालय, गुम्बा र समुदायमा सौयण उजाण जडाि गिे कायणलाइ प्राथनमकता नदईिेछ । 

 िनर्करणीय उजाण कायणक्रम अन्तगणत नर्नभन्न नक्रयाकलाप तथा पुजीगत प्रकृनतका कायण 

आर्श्यकतको आधारमा अगानड बढाइिे छ । 

 

१६ संचार 

 गाउँपानलकालाइ संिार के्षत्रसँग जोड्ि तथा आम फोकु्सण्डो बासीले सूििा संिारको भरपुर 

उपयोग गिण सम्बब्धन्धत निकायहरुसंग नर्शेर् पहल गरनुिेछ ।  

 फोकु्सण्डो गाउँपानलकालाइ संिारको पहुिँमा रृ्ब्धद्ध गिण सरै् र्डाहरुमा ईन्टरिेटको जडाि 

गिे िीनत अर्लम्बि गररिेछ ।  

 गाउँपानलकानभत्रका प्रमुख पयणटनकय के्षत्रहरुमा सूििा तथा सञ्चार सेर्ा तथा ईन्टरिेट 

सुनर्धा नर्स्तार गिे िीनत नलइिेछ ।  

 नर्गतदेब्धख सञ्चालिमा रही हाल िालु अर्स्थामा िरहेका टेनलफोि सेर्ालाई निरन्तर 

सञ्चालि हुिे व्यर्स्था गररिे छ । साथै टेनलफोि सेर्ा िभएका सरै् र्डाहरुमा मोर्ाइल 

टार्र नर्स्तारमा जोड नदइिे छ । 

 रानष्टि यस्तरका रेनडयो तथा टेनलनभजिबाट गाउँपानलकाको नर्कास पयणटि लगायत के्षत्रको 

प्रिार प्रसारका लानग  अन्तर सम्वाद, अन्तरनक्रया तथा सुििा, जािकारीमुलक कायणक्रम 

प्रसारणमा जोड नदइिे छ  

 नडनजटल गाउँपानलका निमाणणका लानग आर्श्यक पूर्ाणधार निमाणणमा जोड नदइिे छ ।  

 पत्रकाररता सञ्चार जगतसंग नर्कास र सुशासिमा सहकायण गररिे छ । 

 

 



 

 

घ िि िातािरण तथा निपद् व्यिस्थापिः  

१७ िि तथा भू-सरंक्षणः  

 गाउँपानलकाले रृ्क्षारोपणका कायणक्रमलाइ नर्स्तार गरी हररत फोकु्सण्डो हाम्रो स्वास्थ्य को 

िीनत अर्लम्बि गररिेछ ।  

 र्ि र जैनर्क नर्नर्धता संरक्षण र नर्कासलाइ उच्च प्राथनमकता नदईिेछ । 

 अगामी र्र्ण जलर्ायु अिकुलि रृ्क्षारोपण र्ि नर्कास र र्ि उपयोग गिे गरी र्िके्षत्रका 

कायणक्रमहरु सञ्चालि गररिेछ ।  

 पनहरो तथा भूक्षयग्रस्त के्षत्रहरुमा नर्रुर्ा रोपण गररिे, त्यसको संरक्षण र उपयोग कायणलाइ 

उच्च प्राथनमकता नदइिेछ ।  

 गाउँपानलका के्षत्रमा लोप हुदै गएका तथा पशु जन्य घाँसका नर्रुर्ा तथा घाँसे िरीिरण 

के्षत्र संरक्षणमा जोड नदईिेछ । 

 मध्यर्ती के्षत्र उपभोक्ता सनमनतसंगको सहकायणमा र्ि तथा र्ातार्रण संरक्षण सम्बन्धी 

कायणक्रमहरु संञ्चालि लाइ प्राथनमकता नदइिेछ ।  

 जैनर्क नर्नर्धताको संरक्षण, जलर्ायु पररर्तणि अिुकुलि तथा गररर् तथा नर्पन्न र्गणको 

नजनर्कोपाजणिमा मद्धत पु¥याउिे कायणक्रमलाई प्राथनमकता नदइिे छ । 

 र्ातर्रणमैत्री गाउँपानलका र्िाउिको लानग र्ातार्रणमैत्री स्थािीय शासि २०७० को सुिक 

अिुसार कायणक्रम तय गररिे छ । 

 र्ातार्रण संरक्षण र नसिाईलाई समेत उपयोगीका रुपमा नलइिे गरी प्रानिि पोखरीको 

संरक्षणमा जोड नदइिे छ साथै नहउ पोखरी तथा नग्रि हाउस निमाणण कायणलाइ प्राथनमकता 

नदइिेछ ।  

 उच्च नहमाली के्षत्रमा पाइिे नहउनितुर्ा तथा अन्य दुलणभ र्न्यजनु्त संरक्षणका लानग नर्शेर् 

कायणक्रम सञ्चालिका लानग सामुदानयक संघ संस्था तथा रानष्टि य निकुञ्जसँग सहकायण गरीिेछ 

।  

 शसतण र्जेट माध्यम माफण त र्ि तथा र्ातार्रण संरक्षण सम्बन्धी नर्नभन्न नक्रयाकलाप 

सञ्चालि गररिे छ । 

 प्रदेशसंगको सहकायणमा जलाधार तथा फोकु्सण्डो ताल र नहमतलाहरुको संरक्षण तथा 

भुसंरक्षणमा जोड नदइ छ  

१८िलिारु् पररितयिः 



 

 गाउँपानलका नभत्र जलर्ायु पररर्र्तिले पारेको प्रभार् तथा असरबारे मध्यिजर गदै 

जलर्ायु पररर्तणिलाइ नू्यनिकरण गिण पहल गररिेछ ।  

 जलर्ायु अिुकुलि कायणयोजिा निमाणणका लानग सम्बब्धन्धत सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरुसँग 

समन्वय गररिेछ ।  

१९फोहोरमैला व्यिस्थापिः  

 मेरो फोहुोर मेरो नजमे्मर्ारुी भने्न मुुल िाराका साथ गाउँघर सरसफाइ अनभयाि 

सञ्चालि गररिेछ ।  

 गाउँपानलका के्षत्रको फोहोर मैला तथा बजार व्यर्स्थापि गरी प्रभार्कारी रुपमा 

गाउँपानलकालाइ स्वच्छ, हराभरा, सुन्दर राख्न फोहोरमैला व्यर्स्थापि तथा सार्णजनिक 

शौिालय निमाणण गररिेछ । 

 फोहोरमैला व्यर्स्थापिको लानग प्रते्यक र्डा टोल टोलमा पुणण सरसफाइ अनभयािको 

थालिी गररिे छ । सो को लानग फोहोर संकलि बाल्टी सबै टोलमा उपलि गराइिे छ ।  

२० निपद व्यिस्थापिः  

 गाउँपानलकानभत्र हुि सके्न नर्पद व्यर्स्थापि गिण एक आकब्धस्मक कोर्को व्यर्स्था गररिेछ 

। 

 नर्पद् व्यर्स्थापि कोर् स्थुापिा गरी नर्पद् व्यर्स्थापि तथा प्रनतकायणका नक्रयाकलाप 

सञ्चालि गररिे छ । साथै गाउँपानलकाको नर्पद् प्रनतकायण योजिा तयार गरी कायाणन्वयिमा 

ल्याइिेछ । 

 ङ सुशासि तथा संस्थागत निकासः 

२१ सुशासि -मािि संसाधि निकास 

 कायणरत कमणिारीहरुको कायणसम्पादि बैज्ञानिक ढंगले व्यर्स्थापि गिण प्रमुख प्रशासकीय 

अनधकृत र सरै् कमणिारीहरु कायण सम्पादि सम्प्झौता गरी सेर्ा प्रर्ाहलाई थप जिमुखी एरं् 

िनतजामुलक र्िाइिे छ । साथै यस गाउँपानलकाको सस्थागत नर्कास र उत्तम 

कायणसम्पादिको लागी कारयणरत कमणिारीहरुको स्थायीत्व अपररहायण  रहेछ एर्म नर्गत ५ 

र्र्णको अभ्यासर्ाट कमणिारीको अनियनमत सरुर्ाले गाँउपानलकाका निनत तथा कायणक्रमको 

निरन्तरता र प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाहमा अर्रोध सृजिा भएको देब्धखएको हँुदा आगामी नदिमा 

यस गाउँपानलकामा हुिे सरुर्ा प्रकृयालाइ नु्यितम सेर्ा अर्नध (३र्र्ण) तोनक 

गाउँकायणपानलकाको निणणय र्मोनजम व्यर्ब्धस्थत गररिे छ  

 

 गाउँपानलकामा उपलि मािर् संशाधिको क्षमता नर्कास गिण आर्श्यक तानलमको व्यर्स्था 



 

गररिेछ ।  

गाउँपानलकाको  

 गाउपानलकाको कायाणलयले धान्न सके्न र िभई िहुिे जिशब्धक्तको हकमा मात्र केन्द्र र 

प्रदेश सरकारको िीनत निदेशिका साथै ऐि कािुिको पररनध नभत्र रही स्वीकृत दरबन्दीका 

आधारमा आर्श्यक पदको पद पदपुती कायण अनघ बढाइिे छ ।  

 हाल कायणरत करार कमणिारी िनर्करण सम्बन्धमा राजस्व क्षमता, आबश्यकता र कमणिारीले 

गरेको कायण सम्पादि समेतको आधारमा नर्शे्लर्ण गदाण िनर्करण भएका कमणिारीको काम 

सन्तोर्जिक िदेब्धखएमा पौर्को सभामा पुिः िनर्करण संशोधि गिे कायणलाई पूणण रुपमा 

कायाणन्वयि गररिे छ । 

 नशक्षा स्वास्थ्य लगायत अन्य के्षत्र आर्श्यक मािर् संशाधिलाइ आर्श्यक िीनत नियम 

कायणनर्नध बिाइ पररपूनतण गररिेछ ।  

 कमणिारीहरुलाइ क्षमता रृ्ब्धद्धका लानग उनित तानलमको व्यर्स्थापि गररिेछ ।  

 शे फोकु्सण्डो गाउँपानलकाको केन्द्र तथा सरै् र्डा कायाणलयहरुमा िागररक र्डा पत्र तथा 

क्षनतपुती सनहतका िागररक र्डापत्र कायम गरी सेर्ाग्राही प्रनत उत्तरदायी बिाइिे छ । 

 गाउँपानलकानभत्र कायणरत कमणिारीहरुको मिोबल उच्च राख्न गाउँपानलकाको तफण  र्ाट थप 

प्रोत्साहि रकमको व्यर्स्था गररिेछ । 

 कमणिारी तथा पदाधीकारीको मिोर्ल उच्च राख्न सकारात्मक सोि लगायत नर्नभन्न तानलम 

तथा भ्रमण जस्ता नक्रयाकलापलाई निरन्तरता नदइिे छ । काम िगिे गाउपानलकाको 

नर्कास गनतनर्धी र सेर्ा प्रर्ाहमा अर्रोध पुयाणउिे र गाउँपानलकाका पदानधकारी नर्रुद्ध 

अिार्श्यक गनतनर्नध गिे कमणिारीलाई अन्यत्र सरुर्ा गिण सम्बब्धन्धत निकायमा लेब्धख पिाइिे 

छ । 

 तेश्रो पक्ष सार्णजनिक सुिुर्ाई, सम्पन्न योजिाको सार्णजनिक परीक्षण र प्रभार् असर 

मुल्यािि जस्ता गनतनर्नधबाट सुशासि प्रर्द्धणिमा जोड नदइिे छ । 

 

२२ संस्थागत क्षमता निकासः  

 एकीकृत तथ्यांक व्यर्स्थापि प्रणाली सुरुर्ात गिे, पाररर्ाररक नर्र्रण स्थापिा गिे, 

सफ्टरे्यर माफण त सरै् र्डाहरुमा एउटै िेटर्कण  बाट तथ्यांक अद्यार्नधक सेर्ा प्रर्ाह गिण 

पहल गररिेछ। 

 पनञ्जकरण तथा सामानजक सुरक्षा व्यर्स्था गिण अिलाइि सप्टर्यर तानलमको व्यर्स्था 

अनिर्ायण गररिेछ। 



 

 यस गाउँपानलकाको न्यायीक सनमनत र र्डा स्तरका मेलनमलापकताणहरुको न्याय सम्पादि 

गिण सनजलोका तानलमको व्यर्स्था नमलाइ सक्षम र्िाइिेछ ।  

 र्डा कायाणलय भर्ि निमाणणका लानग ईचु्छक स्थािीय जग्गादाताबाट जग्गा नलइ िेपाल 

सरकारको अिदुाि तथा प्रानर्नधक सहयोग नलईिेछ ।  

 र्डा कायाणलयहरूमा आर्श्यक भौनतक पूर्ाणधार, मािर् संशाधि, फनिणिर, मेिशिरी 

औजारहरुको व्यर्स्था गरी िागररकहरुलाइ सनजलै, घरदैलोमै सेर्ा प्रर्ाह गिण आर्श्यक 

व्यर्स्था नमलाक्षिे छ । 

 गाउँपानलका तथा प्रते्यक र्डा कायाणलयमा िागररक र्डापत्रको व्यर्स्था गररिेछ । 

 गाउँपानलकाबाट प्रर्ाह हुिे सेर्ामा नर्धुनतय सिूिा प्रनर्नधको अत्यानधक प्रयोग गदै 

सेर्ाप्रर्ाहलाइ सरल, नछटो र छररतो बिाईिेछ ।  

 गाउँपानलका नभत्र सञ्चानलत योजिा तथा कायणक्रमको नियानमत अिुगमि तथा मुल्यािि 

गररिे छ । 

२३ नित्तीर् व्यिस्थापि र सुशासिः 

अ रािस्व पररचालिः  

 यथानसघ्र गाउँपानलकाको राजश्व सधुार कायणयोजिा तजुणमा गररिेछ। 

 आम जितालाइ कर तथा राजश्वको महत्वका बारेमा गाउँपानलका नर्त्तीय के्षत्र व्यर्सायी 

कमणिारीको संयुक्त पहलमा संघ संस्थाहरुको सहकायणमा जििेतिा नर्स्तार गररिेछ । 

 

आ बेरुिु फछ्यर्ौटः  

  बेरुजु रनहत गाउँपानलका र्िाउि आर्श्यक पहल गरीिे छ ।  

 समयमै रे्रुजु असुल उपर गिे व्यब्धक्त संस्थालाई उनित पुरस्कारको व्यर्स्था गररिेछ ।  

 रे्रुजु असलुीलाइ कडाईका साथ अर्लम्वि गरी बेरुजु रनहत गाउँपानलका बिाइिे छ । 

इ साियिनिक सुिुिाई 

 गाउँपानलकाबाट प्रर्ाह हुिे सेर्ाको बारेमा प्रते्यक नति तीि मनहिामा सार्णजनिक सिुरु्ाइ 

गररिेछ ।  

 गाउँपानलकाका गनतनर्नध सम्बन्धमा िौमानसक र र्ानर्णक रु्लेनटि प्रकाशि गररिे छ । 

अन्तमा,  

सरकारको नबकासको आधार निमाणण गिणको लानग प्रसु्तत बजेट, िीनत तथा कायणक्रम तयारी गिे 

क्रममा सल्लाह सुझार् नदइ योगदाि गिुणहुिे नबर्यगत सनमनत,, राजिीनतक दलका प्रमुख तथा 

प्रनतनिनध, स्थािीय तहका जिप्रनतनिनध, राष्टि सेर्क कमणिारी, िागररक समाज, सञ्चारकमी, नर्कास 

साझेदार संघ संस्था र समू्पणण शे फोकु्सण्डोका आम जिता  प्रनत धन्यबाद ज्ञापि गदै अन्तर 

हृदयबाट आभार र कृतज्ञता प्रकट गदण छु । 

 

 



 

  

धन्यर्ाद ! 

धार्ा सम्डुक गुरुङ्ग 

अध्यक्ष 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


