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११ पुष २०७४ 
सभाका अध्यक्षज्य,ू 
िामो समयसम्मको नेपािी जनाताको २०६२/०६३ को जनआन्दोिन, दशबष े
सशस्त्र संघषष, मधेश आन्दोिन िगायत िोकतन्र प्राप्ततका विविध आन्दोिन, 
दईु पटकसम्म संविधानसभाको ननिाषचन भई जनताका प्रनतननधधिे न ै ननमाषण 
गरी जारी भएको नेपािको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्त्थानीय गरी तीन तहको 
शासन व्यबस्त्थाको प्रािधान भए बमोप्जम देशमा ७५३ िटा स्त्थानीय तहको गठन 
संगै झण्ड ैबीस बषष िामो अन्तराि पनि स्त्थानीय तहको ननिाषचन भई स्त्थानीय 
जनतािे हामीिाई आफ्नो प्रनतननधध चनेुर पठाउन ु भएको ि । यस अबधधमा 
मिुकुिे राजनीनतक रुपिे ठुिो फड्को मारेको ि । नेपािको संविधानिे देशिाई 
संघीय िोकताप्न्रक गणतन्रको रुपमा स्त्थावपत गरेको ि । उक्त संविधानिे 
गरेको व्यबस्त्था अनरुुप २०७४ असार १४ गत ेसम्पन्न भएको स्त्थानीय तहको 
ननिाषचन पश्चात आज हामी फाकफोकथमु गाउंपालिकाको ऐनतहालसक प्रथम गाउं 
सभामा उपप्स्त्थत भएका िौं । यस अिसरमा आ.ब. ०७४।७५ को नीनत तथा 
कायषक्रम प्रस्त्तुत गनष पाउंदा अ्यन्त ैुुशी िागेको ि । यस गौरबपणुष अिसरमा 
सब ैुािका राजनीनतक पररितषनका र िोकतन्रको स्त्थापनाथष शहहदहरुको ्याग 
र बलिदानको उच्च सम्मान गदै सम्पणुष शहहदहरु प्रनत हाहदषक श्रद्धाञ्जिी 
अपषण गदषिु ।  

 

स्त्थानीय ननकायबाट स्त्थानीय तहमा पररणत भए पश्चात स्त्थानीय स्त्तरमा न ै
व्यबस्त्थावपका, कायषपालिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गने संविधान प्रदत्त 
अधधकारिाई दीगो रुपमा संस्त्थागत गनुष पने दानय्िका साथ ै उपिध ध लसलमत 
श्रोत साधनबाट स्त्थानीय जनताका अलसलमत इच्िा आकांक्षा परुा गदै सम्मदृ्ध 
गाउंपालिका ननमाषणको रुपरेुा तयार गनुष पने अिस्त्था रहेको ि । 

 

स्त्थानीय तहको गठन पश्चात संघीयताको कायाषन्ियन र िोकतन्र संस्त्थागत हुन 
शरुु भईसकेको मार नभई आफ्नो ठाउंको विकासमा जनताको प्र्यक्ष सहभाधगता 



सनुनशधुचत भई जनतािाई व्यबहारमा न ै सािषभौम बनाउने अिसरिाई उपयोग 
गनष सबकैो सहयोगको अपेक्षा गदषिु । 

 

सभाध्यक्ष महोदय 

यो हामी सबकैो पहहिो प्रयास हो । यस नीनत तथा कायषक्रममा सब ैिगष, तह र 
के्षरिाई समेट्ने प्रयास गररएको ि । आिश्यक ििफि पश्चात सभािे स्त्िीकृत 
गनेि भन्ने पणुष विश्िासका साथ यस फाकफोकथमु गाउंपालिकाको आ.ब. 
०७४।७५ को बावषषक नीनत तथा कायषक्रम िाचन गरी सभा समक्ष पेश गने 
अनमुनत चाहन्िु । 

 

१. समनु्नत तथा सम्मदृ्ध समाज ननमाषणमा मह्िपणुष साधनको 
रुपमा रहेको भौनतक पिुाषधार के्षरको एकककृत तथा व्यबप्स्त्थत 
विकासका िाधग दीधषकालिन सोचका साथ एकककृत आिधधक गाउं 
विकास योजना तयार गरी कायाषन्ियन गने नीनत लिइनेि । 

 

२. ननलमषत पिुाषधारको ननयलमत ममषत संभार, संरक्षण, संचािन एिं 
सम्बद्षधन गनष ननप्ज, सहकारी तथा उपभोक्ता सलमनतहरुिाई 
प्रो्साहहत गने नीनत लिइनेि । 

३. पयाषिरण समेतिाई ध्यानमा राुी गाउंपालिका स्त्तरीय विकास 
ननमाषण मापदण्ड तयार गरी कायाषन्ियन गररनिे । 

४. बढी भन्दा बढी जनसहभाधगत जुट्ने योजनाहरुिाई प्राथलमकता 
हदइनेि । 

५. पेश्की शनु्य अलभयानका िाधग पेश्की हदने कायषिाई ननरु्साहहत 
गरी प्राबबधधक मलुयांकनका आधारमा भकु्तानी हदने नीनत 
अबिम्बन गररनेि । 

६. साना साना पिुाषधारका योजनाहरुमा रकम विननयोजन गदाष अपेक्षक्षत 
प्रनतफि प्रातत हुन नसक्ने यथाथषिाई दृप्टटगत गरी निटो प्रनतफि 



हदने भौनतक पिुाषधारसंग सम्बप्न्धत योजनाहरुमा बजेट विननयोजन 
गने नीनत लिइनेि । 

७. नयां सडकहरु ननमाषण गने भन्दा पनन भईरहेका सडकहरुिाई सब ै
समयमा सिारी साधन संचािन हुन सक्ने स्त्तरउन्नती गने कायषिाई 
प्राथलमकता हदइनेि ।  

८. ग्रालमण सडक संजाि ननमाषण तथा लसचंाई आयोजनाहरुको िनौट 
गदाष कृवष पकेट के्षर तथा पयषटन प्रबद्षधन समेतिाई आधार 
लिइनेि । 

९. ग्रालमण यातायात गुरुयोजना तयार गने कायषको शरुुिात गरर 
आगामी आ. ब. देखु सडक लशषषकमा बजेट विननयोजन गदाष उक्त 
गुरुयोजनािाई मागषदशषकको रुपमा लिइनेि । भौनतक पिुाषधारको 
ननमाषणमा बाि तथा अपागं मरैी संरचनामा जोड हदइनेि 

१०. िडा कायाषिय र गाउंपालिका केन्र जोड्ने सडक ननमाषणिाई 
प्रालमकता हदइनकुा साथ ैसडकको स्त्तर अनसुार मापदण्ड तयार गरी 
कडाइका साथ कायाषन्ियन गररनिे । 

११. प्जलिा यातायात गुरुयोजना र ग्रालमण यातायात गुरु 
योजनामा समािेश भएका तर मापदण्ड अनसुार कायष गनष कायष गनष 
अबरोध गररने सडकमा िगानी नगने नीनत अबिम्बन गररनिे । 

१२. स्त्थानीय स्त्तरमा रहेका पानीका महुानहरुिाई संरक्षण र 
स्त्िच्ि राख्न ेकायषिाई प्राथलमकता हदइनेि । 

१३. संचािनमा रहेका ुानेपानी योजनाहरुको दीगो संचािन, 
ममषत संभार जस्त्ता कायष उपभोक्ता सलमनत समेतको िगानी तथा 
सहभाधगतामा गने नीनत लिइनेि । 

१४. सडक िगायतका भौनतक पिुाषधारका संरचना ननमाषण गदाष 
गराउंदा पानीको महुानिाई हुन सक्ने क्षतीिाई न्यनूीकरण गने 
उपायहरु अबिम्बन गने नीनत लिइनेि । 



१५. स्त्िच्ि ुानेपानी विकासको पिुाषधार भएकोिे ुानेपानी 
नपगेुका िस्त्तीहरुमा स्त्िच्ि ुानेपानी पयुाषउने कायषिाई प्रथलमकता 
हदइनेि । 

१६. ुुलिा हदसामकु्त घोषणा पश्चातको संचािन गनुषपने पणुष 
सरसफाई कायषक्रमिाई ननरन्तरता हदइनेि । साथ ै गाउंपालिका 
के्षरमा विकलसत बाक्िा बस्त्तीहरुमा साझदेारीमा सािषजननक 
शौचािय ननमाषण गने कायषिाई प्राथलमकता हदइनेि । 

१७. समदुाय समेतको िागत सहभाधगतामा बबधतु प्राधधकरणसंग 
समन्िय गरी हािसम्म बबधतुको राप्टिय प्रशारण सेिा नपगेुका िडा 
तथा बस्त्तीहरुमा बबधतुीकरण गने कायषिाई प्राथलमकता हदइनेि । 

१८. बकैप्लपक उजाषका सम्भािनाहरुिाई पहहचान गरी प्रयोगमा 
लयाउने नीनत   लिइनेि । 

१९. िस्त्ती विकास, शहरी योजना तथा भिन ननमाषण मापदण्ड 
तयार गरी िाग ुगररनेि । 

२०. गाउंपालिका के्षरलभर रहेका पयषटकीय स्त्थिहरुको वििरण 
तयार गरी प्रचार प्रसार गररनिे । 

२१. ऐनतहालसक, धालमषक तथा परुाताप््िक संरचनाहरुको संरक्षण 
तथा उपयोगिाई आय आजषनसंग अन्तरसम्बप्न्धत गने नीनत 
अबिम्बन गररनेि । 

२२. स्त्थानीयस्त्तरमा रहेका सहकारी संस्त्थाहरुको पुजंीिाई 
उ्पादनमिुक के्षरमा िगानी गनष प्रो्साहन गररनेि । 

२३. गाउं के्षरलभर ननप्श्चत समयािधधमा िाग्ने हाटबजारहरुिाई 
व्यबप्स्त्थत गने नीनत लिइनेि । 

२४. प्रचलित काननू अनसुार स्त्िीकृती नलिएका तथा दताष नगरर 
संचािन भईरहेका पसि तथा उधोगहरुिाई अननिायष रुपमा दताष हुन ु
पने व्यबस्त्थािाई कडाईका साथ िाग ुगररनेि । 



२५. बजार अनगुमन गरी गुणस्त्तरहहन तथा उपभोग लमनत 
समातत भएका बस्त्तहुरु बबक्री गने कायषिाई ननरु्साहहत गररनेि 
साथ ै सब ै ककलसमका व्यबसायमा मलुयसचुी राख्नुपने व्यबस्त्थािाई 
कायाषन्ियन गररनिे । 

२६. मोिाइि फोन सेिाको गणुस्त्तर सधुार गनष तथा सेिा नपगेुका 
स्त्थानहरुमा सेिा विस्त्तार गनष सम्बप्न्धत ननकायसंग समन्िय 
गररनिे । 

२७. गाउंपालिकाका सब ै िडा कायाषियहरुमा िाइफाइ सेिा पयुाषइ 
िडा कायाषिय तथा गाउंपालिकाबाट प्रदान गररने सेिािाई सचुना 
प्रविधधमरैी बनाइनेि । 

२८. ननिाषहमुु ी कृवष प्रणािीिाई व्यबसानयक तथा ननयाषतमखुु 
कृवष प्रणािी तफष  उन्मुु  गने प्रय्निाई जारी राखुनेि । 

२९. कृवष पकेट के्षरिाई आधार लिई एकककृत रुपमा सवुिधा 
बबस्त्तार गनष सहकारी तथा साना लसचंाई कायषक्रमिाई प्राथलमकता 
हदइनेि ।  

३०. उन्नत पशपुािन व्यबसायिाई प्रो्साहहत गररनिे । 

३१. मागमा आधाररत बमेौसमी तरकारी ुेती जस्त्ता कायषक्रम 
संचािन गररनिे । 

३२. कृवष व्यबसायिाई आधनुनकीकरण गनष कृवष यन्रको 
प्रयोगिाई  प्रो्साहन गने तथा िागत साझदेारीमा कृवष यन्र 
उपिध ध गराउन ेनीनत अबिम्बन गररनिे । 

३३. कृषकहरुको ुेतबारीको माटो पररक्षण तथा माटो उपचारिाई 
प्राथलमकताका साथ संचािन गररनिे । 

३४. व्यबसानयक रुपमा उ्पादन हुन सक्ने कृवष तथा पशजुन्य 
उ्पादनिाई औधोधगकककरण गनष प्रो्साहन गररनिे । 

३५. ननिाषहमुु ी पशपंुक्षी पािनिाई व्यबसायको रुपमा विकास 
गराउने नीनत लिइनेि । 



३६. उ्पाहदत दधुको बस्त्त ुविविधधकरण गरी बजार प्रबद्षधन गने 
कायषिाई प्रो्साहन गररनिे । 

३७. पश ु बधशािा स्त्थापना र संचािनमा ननजी के्षरसंगको 
साझदेारीमा गनष आिश्यक पिुाषधार ननमाषणमा सहयोग पयुाषउने नीनत 
लिइनेि । 

३८. सहकारी िा समहु माफष त पश ु आहार, विउ, औषधध तथा 
कृनतम गभाषधानको सेिा प्रिाह गने नीनत लिइनेि । 

३९. गोठ तथा ुोरहरुको सधुार तथा गोठमिको संरक्षण नीनत 
अबिम्बन गररनेि । 

४०. गाउं के्षरमा रहेका बबलभन्न समहुहरुिाई सहकारीताको 
माध्यमबाट गररिी न्यनुीकरण तथा सामाप्जक पुंजी ननमाषण गनष 
जोड हदइने नीनत लिइनेि । 

४१. सब ै टोि बस्त्तीमा रहेका बेरोजगार तथा न्यनु आय भएका 
व्यप्क्तहरुिाई उ्पादक सहकारीसंग आबद्ध गरी स्त्िरोजगारमिुक 
व्यबसाय संचािन गनष पे्रररत गने नीनत लिइनेि । 

४२. सहकारी संस्त्थाको संस्त्थागत क्षमता विकासका कायषक्रम 
संचािन तथा ननयमन गनषका िाधग आिश्यक काननू ननमाषण गरी 
व्यबप्स्त्थत गने नीनत अबिम्बन गररनेि । 

४३. सरुक्षक्षत मातृ् िको अबधारणािाई साकार पानष तथा बाि 
मृ् य ु दरिाई कम गनषका िाधग आिश्यक पिुाषधार तथा 
जनशप्क्तको व्यबस्त्थाको िाधग आिश्यक समन्िय तथा पहि 
गरीनेि । 

४४. गाउंपालिका पणुष ुोप घोषणा सम्पन्न भई सकेको सन्दभषमा 
यसका प्रािधानहरुिाई ननरन्तरता हदइनेि । साथ ै स्त्िास्त््य 
सम्बप्न्ध चतेनामिुक कायषक्रम संचािनिाई प्राथलमकता हदइनेि । 



४५. अपागंता रोकथाम तथा पनुस्त्थाषपना‚ अपागंता भएका व्यप्क्त 
महहिा तथा बािबालिकाको संरक्षणमा हेरचाहका िाधग उ्प्रेरणा 
कायषक्रम सब ैिडामा संचािनका गररनिे । 

४६. सब ै गाउंबासीहरुिाई स्त्िास्त््य बबमा कायषक्रममा अननिायष 
रुपमा संिग्न गररन ेनीनत लिइने ि । 

४७. गाउंपालिका के्षरलभर रहेका सब ै स्त्िास्त््य चौकीहरुमा प्रसतुी 
केन्र संचािनका िाधग पहि गररनिे । 

४८. बबधािय लभर र बाहहर ककशोर ककशोरीहरुिाई िक्षक्षत यौन 
तथा प्रजनन स्त्िास्त््य सम्बप्न्ध कायषक्रम संचािन गररनिे । 

४९. गाउंपालिका के्षरका विधािय जाने उमेरका सम्पणुष 
बािबालिकािाई अननिायष विधािय भनाष गराउन र बबचमैा विधािय 
िाड्ने प्रितृीिाई ननरु्साहहत गनष विधािय माफष त प्रो्साहन गरी 
साक्षरता प्रनतशतमा सधुार लयाइनेि ।  

५०. गाउंपालिका के्षर लभरका सामदुानयक विधाियहरुको भौनतक 
पिुाषधार ननमाषण तथा स्त्तरउन्नतीको िाधग श्रोत व्यबस्त्थापन गने 
नीनत लिइनेि । 

५१. सामदुानयक विधाियहरुको शकै्षक्षक गणुस्त्तर सधुारका िाधग 
एसईई र एसएिसी स्त्तरमा अनतररक्त कक्षा संचािन गने नीनत 
लिइनेि । 

५२. सामदुानयक विधाियहरुको भौनतक पिुाषधार सधुारिाई 
ननरन्तरता हदइनेि । 

५३. सामदुानयक बबधाियहरुको समयोजन, लशक्षक दरबन्दी लमिान 
र लशक्षक िनौट तथा पदपतुी गरी गुणस्त्तरीय लशक्षा प्रदान गने 
नीनत लिइनेि ।  

५४. प्र्येक लशक्षकिे बािबालिकाको पढाई र लसकाईसंग 
सम्बप्न्धत भएर कक्षाको िाधग िुट्टाइएको समय अिधधभर कक्षा 
कोठामा बबताउन ुपने अबस्त्थाको सजृना गने नीनत लिइनेि । 



५५. बबधाथीिे बबधािय पढाई बबचमैा िाड्ने कायषिाई अध्ययन 
गरी ननरु्साहहत गने नीनत अबिम्बन गररनेि । 

५६. विधािय के्षर सधुारका िाधग संचािन गररने कायषक्रमहरुमा 
ननजी के्षरका विधाियहरुिाई पनन संिग्न गराइने नीनत लिइनिे । 

५७. गाउंपालिका के्षरलभर रहेका पयषटकीय स्त्थिहरुको संरक्षण र 
प्रबद्षधन गररनकुा साथ ै ्यस्त्ता सम्भाध य स्त्थिहरुको पहहचान गरी 
अलभिेु व्यबप्स्त्थत गररनिे ।  

५८. सामाप्जक पररचािनको माध्यमबाट िक्षक्षत समहुहरुिाई 
शसप्क्तकरण गनष मागमा आधाररत सीपमिुक‚ आयआजषन‚ 
सचतेना तथा अधधकारसम्बप्न्ध‚ जनस्त्िास्त््य सधुार‚ बािमरैी 
स्त्थानीय शासनिाई टेिा पगु्ने तथा रोजगारी सजृना गने प्रकृनतका 
कायषक्रमहरुिाई प्राथलमकता हदई सामाप्जक समािेसीतािाई 
फराककिो बनाइनेि । 

५९. महहिाहरुका िाधग संचािन हुने कायषक्रमहरु उनीहरुको 
आधथषक सामाप्जक विकासमा प्र्यक्ष रुपमा सकारा्मक प्रभाि पाने 
प्रकृतीका हुनेिन ्। 

६०. पुंजी ननमाषण‚ सेिा प्रिाहमा गुणस्त्तरीय सधुार तथा क्षमता 
विकास भएको मापन गनष सककन ेठोस कायषक्रम तथा आयोजनाहरु 
संचािनमा िक्षक्षत समहुहरुका िाधग विननयोप्जत हुने रकमिाई 
प्राथलमकता हदइनेि । 

६१. िक्षक्षत समहु िाभाप्न्ित हुने गरी संचािन गररन ेकायषक्रमहरु 
सब ै जातजातीका विपन्न िगषका आधथषक तथा सामाप्जक रुपमा 
पिाडड परेका िा पाररएका र सामाप्जक बप्न्चनतकरणमा परेका 
समदुाय िा िगषिाई प्र्यक्ष रुपमा फाइदा पगु्ने प्रकृतीका हुने नीनत 
लिईनेि । 

६२. िक्षक्षत समहुबाट संचािन गररने कायषक्रमबाट प्रातत हुने 
प्रनतफिको वितरणिाई न्यायोधचत बनाइने नीनत लिईनेि । 



६३. िडा सलमनतहरुसंग समन्िय गरी टोि विकास संस्त्था ननमाषण 
तथा पररचािन अलभयानको रुपमा संचािन गरनेि । 

६४. सामाप्जक पररचािनको माध्यमबाट सामाप्जक, आधथषक रुपिे 
पनि परेका समदुायहरुको सशप्क्तकरण गरी विकासको मिु प्रिाहमा 
समाहहत गने नीनत अबिम्बन गररनेि । 

६५. समाजमा हुने फौजदारी प्रकृती बाहेकका साना नतना वििाद 
स्त्थानीय स्त्तरमा न ै मध्यस्त्तताको माध्यमबाट मेिलमिाप गनष 
गराउन िडास्त्तरीय संयन्र पररचािन गररनिे । 

६६. गैरसरकारी संस्त्थाहरुिे गाउंपालिकाको नीनत तथा कायषक्रममा 
सहयोग पयुाषउने ुािका कायषक्रम मार संचािन गनष स्त्िीकृती हदने 
नीनत अबिम्बन गररनेि । 

६७. प्राकृनतक िा मानिीय कुन ै पनन कारणबाट हुन सक्ने 
सम्भाध य विपदबाट बच्न बचाउन सचतेना कायषक्रम संचािन 
टोिबस्त्ती स्त्तरमा न ैगने कायषिाई प्राथलमकता हदइनेि । 

६८. सम्भाध य विपदबाट हुने क्षनत कम गनष आिश्यक पने 
न्यनूतम यन्र, साधन तथा औजारको उधचत व्यबस्त्थापन गने नीनत 
अबिम्बन गररनेि । 

६९. गाउं कायषपालिकाको कायाषिय र िडा कायाषियिाई सेिा प्रिाह 
गनष आिश्यक न्यनूतम स्रोत र साधनको व्यबस्त्था गने नीनत 
अबिम्बन गररनेि । 

७०. सब ै िडा कायाषियिाई गाउं कायषपालिकाको कायष संजािसंग 
एकककृत गररने नीनत अबिम्बन गररनेि । 

७१. नागरीक िडापरिाई समय सापेक्ष अध्यािधधक गरी प्रयोगमा 
लयाइनेि । 

७२. गाउंकायषपालिकाका मह्िपणुष ननणषयहरु िेबसाइटबाट 
सािषजननक गररनिे । 



७३. सशुासन अलभबदृ्धधका िाधग सािषजननक सनुिुाई‚ सािषजननक 
परीक्षण‚ सामाप्जक परीक्षण‚ नागरीक िडा पर‚ सचुना पाटी‚ 
गुनासो व्यबस्त्थापन‚ िैंधगक उत्तरदायी बजेट जस्त्ता जिाफदेहहताका 
औजारहरुिाई अबिम्बन गररनिे । 

७४. गाउंपालिकाका जनप्रनतननधध तथा कमषचारीहरुको क्षमता 
विकासका िाधग अध्ययन, अििोकन भ्रमण, तालिम प्रलशक्षण 
संचािन गने नीनत अबिम्बन गररनेि । 

७५. गाउंपालिका के्षरमा रहेका सािषजननक सम्पनत, ऐिानी पती, 
सरकारी तथा सािषजननक जग्गाहरुको वििरण संकिन गरी संरक्षण 
गने र सािषजननक हहतमा प्रयोग गने नीनत अबिम्बन गररनेि । 

७६. संविधानिे अधधकार हदएको के्षरबाट वितीय श्रोत संकिनका 
िाधग ्यसको विस्त्ततृ अध्ययन गने नीनत अबिम्बन गररनेि । 

७७. संविधानका एकि र साझा अधधकारको सचुीमा उलिेखुत 
वितीय श्रोत संकिनका के्षरहरुको दायरा फराककिो गरी बढी भन्दा 
बढी करदाताहरुिाई समेटी काननू बमोप्जम कर, राजश्ि, सेिाशलुक, 
दस्त्तुर र दण्ड जररिाना संकिन गररने नीनत अबिम्बन गररनेि । 

७८. गाउंपालिकािे उपिध ध गराउने सब ै सेिािाई शलुकसंग 
आबद्ध गररनेि ।   

 

अन्यमा, हामी राज्य पनुसरंचना अन्तरगत नया ंव्यबस्त्थाको अभ्यासको क्रममा 
िौं । यो संक्रमणकालिन समयमा हामी जनत मेहनत र पररश्रमका साथ अगाडड 
बढ्िौं ्यनत न ैनिटो संक्रमणकाििाई अन््य गरी फाकफोकथमु गाउंपालिकािाई 
विकास र समदृ्धधको पथमा अगाडड बढाउन सफि हुन्िौं भन्ने विश्िास लिएको 
िु । आफ्नो बजेट, नीनत तथा योजना आफैं  तजुषमा गरी विकासको गनत र हदशा 
तय गने यो ऐनतहालसक अिसर र चनुौती पनन हो । यो नीनत तथा कायषक्रम 
तयार गने कायषमा आफ्नो बदु्धध वििेक र पररश्रमिे सहयोग गनुष हुने सब ैप्रनत 
आभार प्रकट गदषिु । 

 



धन्यबाद ! 


