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सभा सदस्यज्यूहरु, 
 

यस विनयी त्रििेणी गाउँपात्रिकाको गररमामय पवहिो गाउँ सभामा सदस्यज्यूहरु,प्रमखु प्रशासवकय अत्रिकृि ज्यू,सरुक्षा 
कत्रमिज्यूहरु,पिकार र यस गाउँपात्रिकामा कायिरि सम्पणुि शाखाका कमिचारी ज्यूहरुमा सििप्रथम म न्यानो अत्रभिादन 
व्यक्त गदिछु। 

भखिर सम्पन्न भएको स्थानीय िहको त्रनिािचन 2079 िाट हात्रमिाई त्रनिािचचि गराई यस गाउँपत्रिकाकाको विकास र 
गाउँिासीको सेिा गने अिसर प्रदान गनुि भएकोमा सम्पणुि गाउँपात्रिका िासीमा िन्यिाद टक्याउन चाहन्छु। 

सभासदस्यज्यूहरु, 
 

हाम्रो पाँच िषे कायिकािको पवहिो आत्रथिक िषि 2079/80 को नीत्रि िथा कायिक्रम प्रस्ििु गनि उपचस्थि भएको 
छु।आत्रथिक िषि 2079/80 को नीत्रि िथा कायिक्रम प्रस्ििु गरररहदा सििप्रथम म संघीय िोकिाचन्िक गणिन्िात्मक 
शासन प्रणािी स्थापना सम्मका जनआन्दोिन िथा संघषिहरुमा आफ्नो अमलु्य चजिन ित्रिदान गनुि हनुे सम्पणुि ज्ञाि 
अज्ञाि शवहदहरुिाई स्मरण गनि चाहन्छु। 

िेरै िामो संघषििाट प्राप्त संघीयिाको मिु आिारको रुपमा स्थानीय सरकार हरुको गठन भएको छ।यसिे आफ्नो 
स्थापनाको छोटो समयमानै संघीयिाको सित्रिकरण,िोकिन्िको सढृुत्रिकरण र जनिाको विकास र प्रशासत्रनक कायिको 
संिोिन र संवििान प्रदत्त चजम्मेिारी त्रनिािह गने र जनिािाई सेिा प्रिाह गने सिािमा गाउँपात्रिकािे आगामी आत्रथिक 
िषिमा महत्िपणुि ड्को माने प्रत्रिि्धतिा यस नीत्रि िथा कायिक्रमिाट गनि चाहन्छु। 

सभासदस्यज्यूहरु, 
 

 भौत्रिक पिुाििारका अत्रिररक्त विनयी त्रििेणी गाउँपात्रिकािे अन्य सामाचजक क्षेिको विकासमा पत्रन यस िषि विशेष 
रणनीत्रि र योजना िनाएर अगािी िढ्ने छ। 

 हाम्रो गाउँपात्रिका भौगोत्रिक वहसाििे त्रिन िहको रहेको कुरा सिैमा विददिै रहेको कुरा हो।आत्रथिक वहसाििे 
विनयी खोिा यस गाउँपात्रिकाको मेरुदण्िकै वहसाििे रहेको छ भने यसको व्यिस्थापन हाम्रा िात्रग चनुौिी पणुि 
छ। विनयी िगायि अन्य खोिािाट हनुे खेत्रियोग्य जत्रमन कटान िाई न्यनुीकरण गनि यस िषि त्रि खोिाको 
नददजन्य पदाथि त्रनकासीिाट प्राप्त हनुे राजश्वको त्रनचिि रकम यसै खोिाको संरक्षणमा िगाउने नीत्रि हाम्रो रहेको 
छ।  

 विपद्को समयमा मानविय िथा पशजुन्य क्षिी हनु नददनका िात्रग गाउँपात्रिकाको िडि िाट ईिाका प्रहरी कायाििय 
दचुम्किासिाई उ्धतार सामाग्री उपिब्ि गराउने र विपद्संग ि्नका िात्रग गाउँपात्रिकािे ईिाका प्रहरी कायाििय 
दचुम्किास ,औिोत्रगक सरुक्षा िि सददि,अस्थायी प्रहरी चौकी सददि, नेपाि रेिक्रस सोसाईटी दचुम्किास र त्रििेणीसंग 
िथा अन्य सम्िन्िीि सरोकारिािा हरुसंग सहकायि गरर मनसनु विपद्संग जधु्नका िात्रग संयन्ि खिा गरर ित्काि 
उ्धतार गनि सक्ने अिस्थामा रहने छ। 

 सामदुावयक िनिाई करको दायरामा ल्याईनेछ। 

 िािािरण संरक्षण,जििाय ुपररिििन िथा िािािरण प्रदषुण न्यनुीकरणका िात्रग जनचेिनामिुक कायिक्रम संचािन 
गने। 



 यस गाउँपात्रिका त्रभि रहेका खर डुसको छानो भएका घरको िथ्याकं संकिन गरर यसै िषि देचख ििागि वहसाििे 
खर डुसको छानोिाई क्रमशः पाच िषि त्रभि विस्थापन गदै शनु्य अिस्थामा झाने नीत्रि हाम्रो रहेको छ। 

 यस गाउँपात्रिकाको मखु्य समस्याको रुपमा रहेको जङ्गिी जनिारको आक्रमणको चशकार मात्रनसहरु र घरपाििुा 
जनिारहरु हनुे कुरािाई ध्यानमा राख्दै यस िषि देचख चचििन राविय त्रनकुञ्ज र मध्यित्रिि िनसंगको सहकायिमा िन 
त्रसमामा िारिार िाउनका िात्रग सम्िन्िीि सिै सरोकारिािहरुसंग सहकायि गरर आिश्यक पहि गने। 

 यस िषि गाउँपात्रिका त्रभिका करका दायराहरुिाई डरावकिो िनाउदै िगेर गाउँपात्रिकाको राजश्विाई िढिा दददै 
गाउँपात्रिकाको सामाचजक र आत्रथिक सूचकमा सिुार गदै िग्ने हाम्रो नीिी रहेको छ। 

 नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसंग समन्िय गरर गाँउपात्रिका त्रभिका खात्रनहरुको भौगत्रभिक अध्ययन,अनसुन्िान िथा 
ढुङ्गा ,त्रगवि िाििुा िथा नददजन्य पदाथिको उत्खनन,्संकिन प्रशोिन र वििरण सम्िन्िी नीत्रिगि व्यिस्था गरर 
गाउपात्रिकाको आम्दानीको स्रोिको दायरा डरावकिो िनाईनेछ भने त्रनकासी कर प्रणािी अििम्िन गररनेछ। 

 व्यिसावयक उत्पादन िथा रोजगारी अत्रभिवृ्धतका िात्रग नेपाि सरकारिे संचािन गरेको िघ ुउद्यम विकास कायिक्रम 
र प्रिानमचन्ि रोजगार कायिक्रमसंगको सहाकायिमा यिुा उद्यमचशि सोचको विकास एंि स्थानीय श्रम,पजुी प्रवित्रि 
िथा कच्चा पदाथिमा आिाररि उद्योग स्थापना गनि उद्यमचशििा विकास,त्रसपमिुक िात्रिम िथा उपयकु्त प्रवित्रि 
हस्िान्िरणको कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ। 

 यस गाउँपात्रिकामा सचुीकृि भएका िेरोजगार व्यचक्तहरुिाई न्यनुिम रोजगारी प्रदान गनिका िात्रग स्थानीय िहिे 
संचािन गने योजना आयोजनाहरुमा आिश्यक श्रत्रमक पतु्रिि गदाि आयोजना सम्झौिामा अत्रनिायि सचुचकृि 
िेरोजगारिाई काममा खटाउने गरर नीत्रि त्रिईनेछ। 

 यस गाउँपात्रिकामा िेरोजगार भई सचुचकृि भएका व्यचक्तहरुिाई स्िरोजगार िनाउन स्थानीय आिश्यक्ता अनसुारका 
विविि त्रसपमिुक,आयआजिनमिुक िात्रिमहरुिाई प्राथात्रमकिाका साथ संचािन गररनेछ। 

 नेपािको संवििानिे त्रनददिष्ट गरेका गाउँपात्रिकाको एकि र संघ र प्रदेशसंगका साझा अत्रिकार सूचीको उपयोग गदै 
गाउँपात्रिकािात्रस प्रत्रिको चजम्मेिारी परुा गनि हाम्रो स्रोि, सािन र क्षमिािे भ्याय सम्म वक्रयाचशि रहने र जनिाको 
विकास प्रत्रिको चाहना परुा गनिका िात्रग गाउँपात्रिका प्रत्रिि्धत रहने छ। 

 यस गाउँपात्रिका त्रभि रहेका मझौिा िथा ठुिा उद्योगहरुिाई सामाचजक उत्तरदावयत्िको कायिमा उत्प्ररेरि गराउने। 

सभासदस्यज्यूहरु, 
 विनयी त्रििेणी गाउँपात्रिका भौगोत्रिक िथा सास्कृत्रिक वहसाििे छुिै पवहचान िोकेको गाउँपात्रिका हो । सोवह 

कुरािाई मध्येनजर गदै विद्यािय िहमा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम त्रनमािण गरर गाउँपात्रिकाको सम्पणुि चचनारी 
झल्कने वहसाििे 1-8 सम्म गाउँपात्रिकािे आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रमको त्रनमािण गरर विद्यािय हरुमा पठन पाठन 
गराउने कायिको शरुुिाि गनेछ। 

 शैक्षीक िंथ्याक व्यिस्थापन,विद्यािय नक्शांकन आित्रिक शैक्षीक योजना त्रनमािण एंिम कायिन्ियनका िात्रग 
आिश्यक िजेटको व्यिस्था गरर गाउँपात्रिका त्रभिका विद्याियहरुको पिुाििारमा  सिुार ,चशक्षकको क्षमिा 
अत्रििवृ्धतका िात्रग दक्ष र अनभुवि टे्रनरिाट चशक्षकहरुिाई िात्रिमको व्यिस्था गरर समय सापेक्ष चशक्षा प्रदान गने 
नीत्रि गाउँपात्रिकाको रहने छ । 

 यस गाउँपात्रिकाका आिारभिु विद्याियहरुमा सूचना प्रवित्रिसंगको पहुँच विस्िार गनिका िात्रग विद्याियहरुमा सूचना 
प्रवित्रिसंग सम्िचन्िि उपकरणहरु वििरण गररने नीत्रि रहको छ। 

 वित्रभन्न कायिक्रमिाट त्रनमािण कायि संचािन भई रहेका सामदुावय विद्याियको अपरुा भौत्रिक संरचनािाई क्रमशः परुा 
गदै ित्रगने र चजणि भएका भिन ममिि संभार गररनेछ। 



 अंग्रजेी माध्यममा पठनपाठन गराउने विद्याियहरुका िात्रग 1-3 सम्म त्रनशलु्क अंग्रजेी माध्यमका पाठ्यपसु्िक 
विद्याियहरुिाई अनदुानमा उपिव्ि गराईने छ। 

 सामदुावयक विद्याियहरुमा नि प्रिेचश विद्याथीहरु िाई विद्यािय सम्म आकवषिि गनिका िात्रग गाउँपात्रिकािाट 
मन्टेश्वरी सामाग्री केवह विद्याियहरुमा उपिब्ि गराउने कायिको शरुुिाि गररनेछ। 

 अपाङ्गिा भएका िाििात्रिकाको चशक्षामा पहँचु र गणुस्िर अत्रभिवृ्धतका िात्रग विषशे व्यिस्था गररनेछ। 

 यस गाउँपात्रिका,सामदुावयक विद्यािय र वित्रभन्न सरोकारिािा संघसंस्थासंगको सहकायिमा सामदुावयक विद्याियहरुमा 
क्रमशः सिारी सािन खररद गनिका िात्रग साझेदाररमा रकम उपिब्ि गराउदै ित्रगनेछ। 

 यस गाउँपात्रिका त्रभि रहेका सामदुावयक विद्याियहरुमा आिश्यक्ता अनसुार कक्षा समायोजन र विद्यािय 
समायोजनको कायिको थािानी यस िषि देचख गररनेछ। 

 सामदुावयक िथा संस्थागि विद्याियहरुका अनगुमन, त्रनररक्षण र मूल्यांकन प्रणािीिाई प्रभािकारी िनाईनेछ। 

 सामदुावयक त्रसकाई केन्र र किा केन्रहरु स्थापना गने। 

 

 

सभासदस्यज्यूहरु, 
 

 यस गाउँपात्रिकािे आफ्नै स्िास्थ्य िथा जनसंख्या नीत्रि त्रनमािण गरर कायिन्ियनको प्रिन्ि त्रमिाईनेछ। 

 यस गाउँपात्रिकाका त्रभि िढ्दो आन्िररक िसाईसराई जस्िा विषयको समयानकुुि व्यिस्थापन गदै व्यिचस्थि 
शहररकरण िडि  गाउँपात्रिका त्रभिका सददि िगैचा, दचुम्किास िथा त्रििेणी जस्िा स्थानमा मात्रनस िस्न सक्ने गरर 
पिुाििारको त्रनमािण गररनेछ।र उक्त स्थानमा रहेका जनस्िास्थ्य सम्िन्िी पिुाििारको स्िरिवृ्धत गदै ित्रगने छ। 

 ित्रथिङ्ग सेन्टरमा कायिरि स्िास्थ्यकमीको कायि सम्पादनिाई मलु्याकंन गदै त्रनचिि प्रोत्सहान रकमको प्रिन्ि 
त्रमिाईनेछ।गाउँपात्रिका त्रभि रहेका स्िास्थ्य चौकीका ल्यािहरुको स्िरिवृ्धत गदै गणुस्िररय स्िास्थ्य सेिामा 
सििसािरणको पहुँच िवृ्धत गररनेछ। 

 िाििात्रिका िथा वकशोरीहरुको पोषण चस्थिीमा सिुार ल्याउन िहकु्षेिीय पोषण कायिक्रमिाई गाउँपात्रिका त्रभिका 
सिै कायिक्रममा मिु प्रिावहकरण गररनेछ। साथै गभिििी िथा सतु्केरी (सनुौिा हजार ददनका ) मवहिाको स्िास्थ्य 
र पोषणिाई प्रिििन गनि संघीय सरकारको सशिि कायिक्रमको िजेटका अििा गाउँपात्रिकािाट विशेष प्याकेजको 
व्यिस्था गररनेछ। 

 स्िास्थ्य विमा कायिक्रममा सिैको पहुँच सतु्रनचििा गरी स्िास्थ्य विमािाई थप प्रभािकारी िनाउनका िात्रग 
गाउँपात्रिका त्रभिका अत्रि विपन्न पररिार छनौट गरर त्रित्रनहरुको पररिारको स्िास्थ्य विमा गने प्रिन्ि त्रमिाईनेछ। 

 प्रस्िाविि 10 शैयाको विनयी त्रििेणी आिारभिु अस्पिाि त्रनमािणका िात्रग आिश्यक िजेटको व्यिस्था त्रमिाईनेछ 
िथा उक्त अस्पिाि त्रनमािणका िात्रग आिश्यक जग्गाको व्यिस्था गरर भिन त्रनमािण कायिको शरुिाि गररनेछ। 

 पणुि खोप सरुरक्षीि भविष्य भन्ने नारािाई आत्मसाि गदै हरेक िाििात्रिकािे खोप पाउने अत्रिकारिाट नछुटुन भन्ने 
ध्येयिे खोप िात्रिका िमोचजम पणुि खोप िगाएका िाििात्रिकािाई प्रोत्सहान गररनेछ।साथै पणुि खोप 
सतु्रनचिििा,त्रनरन्िरिा िथा ददगोपनाका िात्रग आिश्यक कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ। 

 यस गाउँपात्रिका त्रभि 60 िषि उमेर सम्म काम गरर स्िास्थ्यको क्षेिमा योगदान ददएका स्िास्थ्य मवहिा स्िंयम 
सेविकािाई यस िषि देचख सम्मानजनक विदाई गदै जाने ।  

   

 



सभासदस्यज्यूहरु, 
 

 यस गाउँपात्रिकाका पशपुािक कृषकहरुिाई आिरभिु औषिीहरु अभाि हनु नददनका िात्रग आिश्यक औषिीको 
प्रिन्ि गाउँपात्रिकािाट त्रमिाईनेछ। 

 पशपंुक्षीको खोप सेिा कायिक्रम(भ्यागिेु,खोरेि,वप.वप.आर., स्िाईन वडभर रात्रनखेि र रेविज ) जस्िा पशहुरुको प्राण 
घािक रोगको त्रनयन्िण गनिका िात्रग यस िषि गाउँपात्रिकाको िडि  पणुि खोपहरुको व्यिस्था गररनेछ साथै यस िषि 
पणुि खोपको घोषणा गने िक्ष्य त्रिईनेछ। 

 पशपुािक कृषकहरुको सवुििाका िात्रग यस गाउँपात्रिका त्रभिका िकुोट-सददि,दचुम्किास र त्रििेणीमा यस िषि देखी 
प्राईमरी ल्यािको शरुुिाि गररनेछ। 

 राजमागि िथा त्रभत्रि मखु्य सिकहरुमा दघुिट्नामा परेका घाईिे पशपंुक्षी हरुको उपचारका िात्रग आकचस्मक उपचार 
सेिा कायिक्रम संचािनमा ल्याईने छ। 

 माध्यत्रमक िहमा पठन पाठन गरररहेका िाििात्रिकाहरु िाई मान्छेिाट पशपंुक्षी र पशपंुक्षीिाट मान्छेमा सने प्राण 
घािक जनुोवटक रोग सम्िन्िी जनचेिना अत्रभिवृ्धत कायिक्रम संचािन गररनेछ। 

 पश ुविमा कायिक्रमिाई व्यापक रुपमा संचािन गनिका िात्रग यस आत्रथिक िषि देचख गाउँपात्रिका त्रभि रहेका सम्पणुि 
पशहुरु (गाईभैसी,भेिािाख्रा,िंगरुसुंगरु ) को त्रनशलु्क विमा गरर पश ु िन सरुक्षण गने गाउँपात्रिकाको मखु्य नीत्रि 
रहेको छ। 

 वकसानहरुिे पािेका गाई भैसीहरु सतु्केरी भएका अिस्थामा पशकुो स्िास्थ्य,िन्दरुुचस्ि र उत्पादनमा िवृ्धत 
ल्याउनका िात्रग यस बषि देचख सतु्केरी स्यहार कायिक्रम संचािन गररनेछ। 

 व्यिसावयक िंगरुपािक,िाख्रापािक,गाईभैसी पािक कृषकहरुिाई प्रोत्साहन गरर गाउँपात्रिकािाट मास ुिथा दिुजन्य 
पदाथि त्रनयािि गने उदेश्यिे प्रोत्सहान स्िरुप उन्नि जािको नश्ल व्यािे व्यूहरु वििरण गरर पशहुरुको उत्पादन र 
उत्पादकत्ि िवृ्धत गरर कृषकहरुको आय िढाउनकुो साथै चजिनस्िर उकास्नका िात्रग आिश्यक कायिक्रमहरु 
संचािन गररनेछ। 

 यस गाउँपात्रिका त्रभि माछा उत्पादन कायिक्रमिाई प्रोत्सहान गनिका िात्रग  सम्भाव्यिा अध्ययन गरर माछाँमा 
िागेका कृषकहरुका पोखरीहरु ममिि िथा त्रनमािणमा सहयोग गने कायिक्रम संचािन गररनेछ। 

 गाई भैसी,भेिा िाख्रा,िगुंर सगुरंु पािनमा िागेका कृषकहरुको खोर गोठ सिुार कायिक्रम यस िषि देचख सिै 
ििाहरुमा संचािन गररनेछ। 

 िात्रमिक आस्थाका केन्रहरुमा पात्रिने पश ुचौपायाहरुिे राजमागि िगायिका अन्य स्थानमा हनुे सिक दघुिटनाको 
जोचखम न्यनुीकरण गने हदुा त्रि स्थानहरुमा पश ुचौपायको संरक्षण गनिका िात्रग गाउँपात्रिकािाट आत्रथिक सहयोग 
प्रदान गरर  आिश्यक कायिक्रम संचािन गररनछे। 

 स्िच्छ मास ु उत्पादन िथा सढृुिीकरणका िात्रग मास ु पसिको अनगुमन िथा त्रनयमन कायिक्रमिाई अगात्रि 
िढाईनेछ। 

कोत्रभि-19 का कारण विदेशिाट वडिाि भई पशपंुक्षी पािनमा िागेका यिुा यिुिीहरुिाई स्िरोजगारको कायिक्रम 
ल्याईनेछ। 

 कृषकको क्षमिा अत्रभिवृ्धत गनिका िात्रग खोर गोठमा प्रत्यक्ष गई प्रावित्रिक सेसन संचािन गनि कृषकको माग 
अनसुारका िात्रिम संचािन कायिक्रम अगािी िढाईनेछ। 



 ज्ञान त्रसप िारणको विकास गनिका िात्रग व्यिसावयक अगिुा कृषकहरुिाई अन्िर चजल्िा अध्ययन अििोकन भ्रमण 
कायिक्रम संचािन गररनेछ। 

 हात्रमसंग भएका पश ुसेिासंग सम्िचन्िि प्रावित्रिकिाई समयानकुुि प्रवित्रिको विकास गराउनका िात्रग िात्रिम िथा 
क्षमिा अत्रभिवृ्धत कायिक्रम संचािन गररनेछ। 

 पशपंुक्षीको क्षेिमा काम गने सरकारी िथा गैरसरकारी अन्य संघ संस्थासंग गाउँपात्रिकािे सहकायि गदै अगािी 
िढ्ने नीत्रि त्रिनेछ। 

 

सभासदस्यज्यूहरु, 
 

 आिारभिु खाद्यान्नमा विनयी त्रििेणी गाउँपात्रिकािाई आत्मत्रनभिर िनाउनका िात्रग स्पेशि पकेट जोनको स्थापना 
गरर ििा न. 6 र 7 मा िान पकेट, ििा न.1 र 2 मा मकै पकेट र ििा न. 3 ,4 र 5 मा आि ुपकेट 
स्थापना गरर कृषकहरुको आय िवृ्धत गनुिको साथै आगामी 3 िषि त्रभि वय िात्रिहरुिाई यस गाउँपात्रिकािाट त्रनयािि 
गने उदेश्य राचखनेछ। 

 िजारमचुख उत्पादनिाई मध्येनजर गदै वहउदे र िषे िरकारीको विउ कृषकिाई त्रनशलु्क उपिब्ि गराउने । 

विज ु विउ र िेनाि उत्पादनका हेििेु यस गाउँपात्रिकामा सामवुहक नसिरी स्थापना गरर वित्रभन्न  िरकारी, 
डिडुि,डुि,मसिाजन्य िात्रिहरुको िेनाि त्रनशलु्क वििरण गराउने। 

 यस गाउँपात्रिकाको ििा न. 6 र 7 िाट क्रमशः अनदुानमा उच्च घनत्ि केरा खेत्रि प्रवित्रििाई विस्िार गनिका 
िात्रग वकसानिाई प्रोत्सहान गराईने 

 ज्ञान र त्रसपमिुक च्याउ खेत्रि सम्िन्िी अत्रभमचुखकरण िात्रिम सािैिटा ििामा संचािन गराई अनदुानमा च्याउ विउँ 
वििरण गने 

 गाउँपात्रिका त्रभिका खेत्रियोग्य जत्रमनहरुमा िाहै्र मवहना पयािप्त त्रसंचाई सवुििा उपिब्ि गराउनका िात्रग गाउँपात्रिका 
त्रभिका मखु्य नददहरुिाट कुिो त्रनमािण गने,िोररङ्ग जिान गने िथा साना त्रसंचाई आयोजना संचािनमा ल्याउन 
सम्पणुि पानीका स्रोिहरु िाई सवह ढंगिे उपयोग गने । 

 कृवष क्षेिमा व्यिसायीकरण,आितु्रनवककरण र याचन्िवककरण गरर उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृ्धत गनिका िात्रग 
कृषकिाई आिश्यक पने साना िथा मझौिा प्रकारका उपकरणहरु अनदुानमा उपिब्ि गराउने। 

 कृवष क्षेिको स्थायी विकासको िात्रग प्रत्येक ििाका त्रसमान्िकृि कृषकिाई  त्रिन मवहनाको 1 पटक स्थिगि 
िात्रिम आयोजना गरर कृषकको कायि क्षमिा िवृ्धत गने। 

 प्रत्येक ििामा सशक्त कृषक समहु गठन,व्यिस्थापन र कायिन्ियन गदै िैजाने। 

वित्रभन्न िात्रि नात्रिमा ित्काि भैपरर आउने रोग,वकरा र अन्य अिशेष रोकथामका िात्रग आिश्यक पने रासयात्रनक 
मि,विषादद आददको वििरण गररने। 

 गैर सरकारी संस्थाहरुसंग सहकायि गरर मसिािात्रि प्रि्धतन कायििाई  न्यायोचचि ढङ्गिे अचघ िढाउने। 

 

सभासदस्य ज्यूहरु, 
 

 यस गाउँपात्रिकाको खचि व्यिस्थापनिाई नत्रिजामचुख िनाउनका िात्रग गाउँपात्रिकाको पचुजगि खचि िवृ्धत गनि र 
विकास आयोजना कायिन्ियनिाई सहचजकरण गनि नत्रिजामा आिाररि आयोजना व्यिस्थापन प्रणािी सवहिको 
विकास सम्िन्िी छुिै नीत्रि अििम्िन गररने छ।ठुिा र गाउँपात्रिकाका गौरिका आयोजनाको समयमानै ठेक्का 



प्रणािी अचख्ियार गरर समयमानै कायि सम्पन्न गने िािािरण गाउँपात्रिकािे ियार गने छ भने समय भन्दा अगािै 
कायि सम्पन्न गरर गाउँपात्रिकािाई हस्िान्िरण गने ठेकेदारिाई गाउँपात्रिकािाट सम्मान गररन ेव्ििस्था गररनेछ। 

 गाउँपात्रिकाको प्राथात्रमकिाका आिारमा विकास कायिक्रम र आयोजनािाई िजेट कायिक्रमसंग आि्धत गररनेछ। 

ठुिा िथा रणनीत्रिक महत्िको पिुाििार त्रनमािणका िात्रग संघीय र प्रादचशक सरकारसंग सहकायि गदै गाउँपात्रिका अगािी 
िढ्ने नीत्रि रहनेछ। 

 प्रदेश सरकारको रणनीत्रिक महत्िको सिक त्रििेणी -दचुम्किास -पाल्पा पगु्ने सिकको संघीय सरकार र प्रदेश 

सरकारसंगको सहकायिमा यसै िषि देचख त्रनमािण कायिको थािानी गने। 

 

 विनयी त्रिबेणी गाउँपात्रिका  त्रभिका साििजत्रनक स्थानको पवहचान गरर संरक्षण गररनछे । 

 गाउँपात्रिकामा संचािन हनु े विकास योजनाका िात्रग योजना बैंक स्थापना गररनछे र सोवह आिारमा 

योजनाको छनोट गररनेछ। 

 डोहोरमैिा व्यिस्थापनको िात्रग डोहोरमैिा व्यिस्थापन केन्र त्रनमािण गने ठाउको खोचज गररने छ भन े

आिश्यक काननुको र स्रोि सािनको व्यिस्था गरर उचचि व्यिस्थापन गररनेछ। 

 व्यिचस्थि, सरुचक्षि र सनु्दर विनयी त्रिबेणी  नगरीको पररकल्पना साकार पनि सबै वकत्रसमको भिन 

त्रनमािण गदाि अत्रनिायि रुपमा पिुि स्िीकृि त्रिनपुने, िस्िी, शहरी योजना िथा भिन त्रनमािणका िागी 

त्रनमािण मापदण्ि २०७२ सम्बचन्ि काननुी व्यिस्थािाई किाईका साथ िाग ुगररनछे । प्रचत्रिि काननु 

बमोचजम पिुि स्िीकृत्रि नत्रिई नया ँघर त्रनमािण गने घरिनीिाई आिारभिु िाग्न ेशलु्कको दोब्बर दस्िरु 

त्रिएर माि मापदण्ि अनसुार भिन त्रनमािण भएको रहेछ भने नक्शा पास गररददने नीत्रिगि व्यिस्था 

गररनेछ। 

 प्रत्येक ििामा खेिमैदानको अििारणा अनसुार खेि मैदान त्रनमािण कायि अगाढी बढाइने छ ।यस 

गाउँपात्रिकामा रंगशािा त्रनमािणको िात्रग प्रदेश िथा संघीय सरकारसंग समन्िय गरर त्रनमािण कायि अगािी 

िढाईनेछ। 

 ददगो विकासको अििारणिाई पणुिरुपमा आत्मसाथ गदै जिािार, िनजंगि एिं अन्य प्राकृत्रिक 

स्रोिसािनको संरक्षण र उपभोग गररनेछ । रोजगारीमूिक,गररबी न्यूनीकरणमा सहयोग पगु्ने खािका 



पूिाििार विकासमा जोि ददईनेछ ।पूिाििार त्रनमािणको ददगोपन सतु्रनचिििाको िात्रग उपभोक्ता बाट भौत्रिक 

िथा श्रम सहभात्रगिा जटुाई अपनत्ि बोि गराईनेछ। 

 गाउँपात्रिकाका सम्पणुि ििािाई सिक संजाििे जो्न आन्िररक सिक त्रनमािणिाई प्राथत्रमकिा ददईनछे 

। त्रनमािणिीन सिक परुा गदै जाने एिं सिक स्िरउन्निी गने कायििाई प्राथत्रमकिा ददईनेछ ।विनयी 

त्रिबेणी  ररंगरोि त्रनमािण कायि प्रारम्भ गररनेछ । सिकको ददगोपना, शहरी सौन्दयि उपयकु्त सिक 

मापदण्ि िाग ुगनि  ियार गररएको“ गाउँपात्रिका सिक गरुुयोजना “ (MTMP)  कायािन्ियन गररनेछ। 

 पूिाििार त्रनमािणमा जनसहभात्रगिा सतु्रनचिििाक िात्रग समपरुक कोषबाट संचािन गररने कायिक्रमिाई 

७०:३० अनपुािको अििारणा कायम राख्दै अन्य पूिाििार त्रनमािणमा न्यूनिम १0% श्रम सहभात्रगिा 

अत्रनिायि बनाइएको छ । चशक्षा र स्िस्थ संस्थाहरुमा भौत्रिक पूिाििार त्रनमािण गदाि जनसहभात्रगिािाई  

अत्रनिायि पहि गररनछे । 

 हाि उपयोगमा रहेको विििु सेिाको गणुस्िर िथा क्षमिािाई आिश्यकिा अनरुुप स्िरोन्निी गनि पहि 

गररनेछ ।विििुीकरण नभएको स्थानहरु िथा टोि िचस्िमा विद्यिुीकरणको िात्रग पहि गररनेछ । 

 ग्रात्रमण एवककृि पयिटन विकास कायिक्रम सरुुिाि गररनछे । 

 प्रस्ििु नीत्रि िथा कायिक्रमिे कृवष, पयािपयिटन, उिोग र पूिाििार सम्ृधत विनयी त्रिबेणीको आिार मिु 

ध्येयिाई परुा गनि सन्ितु्रिि , समािेशी विकास गने िक्ष्य त्रिएको छ ।गाउँके्षिको समग्र विकासको 

िात्रग िृहि एवककृि गाउँ  विकाश योजना (conprehensive integrated town development plan ) 

ियार गनि, गाउँको भ-ूउपयोग र आिास  नीत्रि िजुिमा गरी समनु्नि गाउँको रुपमा विकास गनि आिारभिु 

शहरी सेिा सवुििासवहि उत्कृस्ट शहरको रुपमा विकाश गने कायि आचघ बढाइने छ । 

 नयाँ ट्रयाक खोल्ने कायििाई त्रनरुत्सावहि गररने छ, भैरहेको बाटोिाई नािी ग्राभेि िा वपच गरी बाटोको 

स्िरोन्नत्रि गररनेछ । 

 

 

 



सभासदस्यज्यूहरु 

 आत्रथिक विकास र गररिी त्रनिारणका िात्रग सहाकारी के्षििाई उद्यमचशििा,उत्पादन र रोजगारी के्षिसंग 

आि्धत गररनेछ।सहकारी संघसंस्थाको अनगुमन र संस्थागि शसुासन प्रिििन गनि त्रनयमन पाटोिाई 

प्रभािकारी र त्रनयत्रमि िनाईनेछ। 

 पयिटनिाई यस गाउँपात्रिकाको मखु्य आयस्रोिको रुपमा विकास गनिका िात्रग यस गाउँपात्रिकाको सिै 

गत्रिवित्रिसंग पयिटनिाई आि्धत गररनेछ।पयिटवकय स्थि र िस्िकुो विवित्रिकरण गदै पयिटन के्षिमा 

रोजगारी िृव्धत,विदेचश मरुा आजिन र स्थानीय उत्पादनको प्रि्धतिनमा जोि ददईन ेछ। 

 ग्रात्रमण र औिोत्रगक पयिटन िथा होमस्टेिाई प्रि्धतिन गररनेछ। 

 िाचल्मवक आश्रम, त्रििेणीिाम, गजेन्रमोक्षिाम, चशिपरुगढीिाम, सिित्रसव्धतिाम, मादरिािा, दाउने्न देवि 

मचन्दर,कैिाश मचन्दर,दाउने्न गमु्िा,विनयी रानी गमु्िा,सददि कटुसघारीमा रहेको चशिािय मचन्दर,मचणखम्िा 

देवि मचन्दर,घरेिी टाँिी गडुा,दगुाि भिानी मचन्दर कुिापानी,चशिािय मचन्दर ढुङ्गाटाँिी,संसारकोट मचन्दर 

गोग्दी,दचुम्किासमा रहेको चशिािय मचन्दर आदद सम्पदाको संरक्षण र सम्ि्धतिन गरर सास्कृत्रिक पयिटन 

प्रि्धतिन गने नीत्रि त्रिईनेछ । 

 यस गाउँपात्रिकाको किा संस्कृिी एंि मौत्रिक विशेषिा समेवटएका जािजात्रिको संग्रािहय स्थापनाको 

िात्रग अध्ययन गरर स्थापना गदै ित्रगनेछ। 

 गाउँपात्रिका त्रभि रहेका समािीस्थििाई व्ििस्थापन र सवुििासम्पन्न िनाउदै िग्ने। 

 जि मागिका रुपमा िगिुन देचख त्रििेणी सम्म िाटर िोट संचािनमा ल्याईनेछ। 

 यस गाउँपात्रिकाको ििा न. 2 मा रहेको कात्रिकािािामा रहेको उद्यान्निाई राम्रो र व्यिचस्थि िनाउदै िग्ने उक्त 
पाकि संग साझेदारीमा िाि उद्यान्नको विकास गररनेछ। 

सभासदस्यज्यूहरु, 
 गाउँपात्रिकाका आिारभिु िहमा सिै िगि,त्रिङ्ग र जािजािीको  समानपुात्रिक प्रत्रित्रनत्रित्ि गररनेछ।मवहिा उत्थानका 

र शसचक्तकरणका कायिक्रमिाई प्रभािकारी िनाउदै त्रसपमिुक र क्षमिा अत्रभिवृ्धतका कायिक्रम माडि ि मवहिा िथा 
वकशोरीहरुको शसचक्तकरण गदै जाने नीत्रि रहनेछ। 

 मवहिा र िैगीकं िथा यौत्रनक अल्पसंख्यक विरु्धत हनुे सिै प्रकारका वहंसा, शोषण र भेदभाि अन्त्य गदै िैंत्रगक 
उत्तरदायी शासन प्रणािीिाई संस्थागि गने नीत्रि त्रिईनेछ। 

 वहंसा वपत्रिि मवहिाको ित्काि उ्धतार गनिका िात्रग गाउँपात्रिकािे छुिै कोषको स्थापना गनेछ। 

 िाििात्रिकाको हक अत्रिकार सतु्रनचिि गदै आिारभिु स्िास्थ्य,चशक्षा र पोषणमा सिैको पँहचु अत्रििवृ्धत गररनेछ। 



 वहंसामा परेका विशेष संरक्षणको आिश्यक्ता रहेका िथा अनाथ िाििात्रिकाहरुको संरक्षणको िात्रग प्रदेश िथा 
संघीय सरकारसंगको सहकायिमा उ्धतार कायि िथा सेड हाउससम्म पयुािउने कायि गररनेछ। 

 अपाङ्गिा भएका व्यचक्तहरुको पररक्षण िथा अपाङ्गिा पररचयपि वििरण कायि गनि िषिको 2 पटक कचम्िमा 
गाउँपात्रिका त्रभिका वित्रभन्न स्थानमा चशविर संचािन गररनेछ। 

 जेयष्ठ नागररकको स्िास्थ्य अिस्था पररक्षण गनिका िात्रग गाउँपात्रिका त्रभिका वित्रभन्न स्थानमा स्िास्थ्य चशविर 
संचािन गररनेछ। 

 यस गाउँपात्रिका त्रभि रहेका दत्रिि समदुायको सशचक्तकरण गनिका िात्रग विशेष कायिक्रमको व्यिस्था गररनेछस। 

 आददिासी जनजािीको उत्थान र संरक्षण गनिका िात्रग गाउँपात्रिकािाट विशेष कायिक्रमहरु िनाएर संिोिन गने 
मखु्य नीत्रि रहनेछ। 

 सामाचजक संघ संस्थाको पादिचशिा र सामाचजक उत्तरदावयत्ि सतु्रनचिि गदै यस गाउँपात्रिकामा संचात्रिि गैर सरकारी 
संस्थासंग सहकायि र समन्िय गदै अगात्रि िढ्ने नीत्रि रहनेछ भने त्रित्रनहरुकोक अनगुमन िथा मलु्यांकन सारभिु 
िथा प्रभाग्रही रुपमा गररनेछ। 

सभासदस्य ज्यूहरु, 
 गाउँपात्रिकाको प्रशासत्रनक भिन त्रनमािणको प्रकृया अगािी ििाईनेछ। 

 विद्यतु्रिय शासन प्रणािीिाई साििजत्रनक सेिा प्रिाहमा आि्धत गदै यस गाउँपात्रिकािे प्रदान गने सम्पणुि सेिा 
प्रिाहिाई त्रिचजटि िनाउदै ित्रगनेछ। 

 सेिा प्रिहा सिुार र संस्थागि क्षमिा अत्रभिवृ्धतका िात्रग यस गाउँपात्रिका त्रभिका जनप्रत्रित्रनिी िथा कमिचारीहरुको 
क्षमिा विकास कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ। 

 रािसेिकहरुमा काम प्रत्रि ित्पर हनुे,सेिाभाि सवहि समयमानै काम सम्पन्न गने,उत्कृष्ट नत्रिजा ददने र चजम्मेिारी 
िहन गने  कायि संस्कृत्रिको विकास गररनेछ।यस गाउँपात्रिकामा कायिरि सिै सेिाका कमिचारीहरुको समयानकुुि 
क्षमिा िथा दक्षिा अत्रभिवृ्धत गनि िात्रिम र देशका अन्य उत्कृष्ट स्थानीय िहहरुको भ्रमण गराईनेछ। 

 यस गाउँपात्रिकामा कायिरि सम्पणुि कमिचारीहरुको परुस्कार िचृत्त विकास र क्षमिा अत्रभिवृ्धतको अिसरिाई 
कायिसम्पादनसंग आि्धत गररनेछ। 

 भ्रष्टचार न्यनुीकरण गनि भ्रष्टचार विरु्धत शनु्य सहनचशििाको नीत्रि िमोचजम शसुासन प्रि्धति कायियोजना ियार गरर 
िाग ुगररनेछ।- 

 गाउँकायिपात्रिकाको कायाििय, ििा कायििय,स्िास्थ्य संस्थाहरु,विद्याियहरुमा ज्यािादारी र करारमा कायिरि 
कमिचारीिाई आिश्यक्ताका आिारमा व्यिस्थापन गदै ित्रगनेछ। 

 ्धतन्दवपिीिको पवहचान गरर आयमिुक र त्रसपमिुक कायिक्रम संचािन गने। 

 अव्यिचस्थि िसोिात्रस,भतु्रमवहन दत्रिि,भतु्रमवहन सकुुम्िासी हरुिाई व्यिचस्थि गदै िग्ने। 
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