
 

 

बडीकेदार गाउँऩालऱकाको ऩाँचौ गाउँ सभामा सभाका अध्यऺ श्री 
कृष्ण बहादरु चन्द ज्यूऱे प्रस्तुत गनुभुएको आ.ब. ०७६।०७७ को 

नीतत तथा कायकु्रम 

मभतत्२०७६।०३।१० 

सभा सदस्य ज्यहूरु, 

फडीकेदाय गाउॉ ऩामरकाका गौयफशारी जनसभदुामका अगाडी मस ऐततहामसक 
ऩाॉचौ गाउॉ सबाभा आ.फ. २०७६।०७७ को नीतत तथा कामयक्रभ ऩेश गनय ऩाउॉ दा 
आपूराई बाग्मभानी भहशशु गरययहेको छु । रोकतन्त्र स्थाऩनाका खाततय 
विमबन्त्न ऐततहामसक जनआन्त्दोरन, शसस्र सॊघर्य, भधेस आन्त्दोरन, दमरत 
आन्त्दोरन, आददिासी जनजातत आन्त्दोरन, भदहरा भकु्तत आन्त्दोरन, अखण्ड सदूयु 
ऩक्चचभ आन्त्दोरन रगामत याज्म याष्ट्र तनभायणका रागग बएका अनकेन 
सॊघर्यहरुभा आफ्नो प्राण उत्सगय गने ती भहान शहीदहरुराई सम्झन चाहन्त्छु । 
झण्ड ैदईु दशक राभो रयततता ऩतछ स्थानीम सयकायर ेस्थानीम तह तनिायचन 
भापय त ऩणूयता ऩाएको ऩतन दईु िर्य ऩगेुको छ । मस गाउॉऩामरकाभा तनिायगचत 
स्थानीम सयकाय स्थाऩना बएको दईु िर्यभा सपरताऩिूयक कामय सम्ऩादन गनय 
अहोयार खट्ने सफ ै जनप्रतततनगध, कभयचायी, सयुऺाकभॉ, याजनतैतक दर, 

सभाजसेिी, फदु्ददक्जफी एिॊ ऩरकाय जगत रगामत सफ ै गाउॉ ऩामरकाफासी आभ 
जनसभदुामराई हृदम देखख न ैधन्त्मिाद ददन चाहन्त्छु । 

सॊिधैातनक अगधकाय तथा श्रोत साधन सदहत स्थानीम सयकायको गठन बई 
रोकतन्त्रको आधायमशराको रुऩभा यहेको स्थानीम तहराई अगधकाय सम्ऩन्त्न 
फनाइ मसॊहदयिायको अगधकाय गाउॉ-गाउॉभा आइऩगु्दा स्थानीम सयकायरे गियको 
अनबुतूत गयेको छ। "सभदृ्ध फडीकेदाय् ऩमयटन, कृवर् य ऩिूायधाय" बन्त्ने नायाराई 



 

 

आत्भसाथ गदै फडीकेदाय गाउॉ ऩामरका मस गाउॉ ऩामरकाराई सभनु्त्नत य सभदृ्ध 
फनाउन आभ जनसभदुाम सॊग-सॊगै सहबागगताभरूक ढॊगफाट विकास प्रक्रक्रमाभा 
अग्रसय यहेको विगधत ैछ ।नेऩारको सॊविधानरे स्थानीम तहराई सतुनक्चचत गयेका 
हक अगधकायको क्रक्रमामशरताका रागग फडीकेदाय गाउॉ ऩामरका सदा अग्रसय 
यहीआएको छ ।सॊविधान प्रदत्त हक अगधकायराइ आिचमक काननू एिॊ 
सॊयचनाहरुको तनभायण गदै ततनको कामायन्त्िमन गाउॉ ऩामरकाको सिायगधक भहत्िको 
विर्मका रुऩभा यहदै आएको छ ।नेऩारको सॊविधानरे ऩरयरक्षऺत गयेको याक्ष्ट्रम 
अथयतन्त्रराई सभाजफाद उन्त्भखू, आत्भतनबयय, स्ितन्त्र तथा उन्त्नततशीर फनाउने 
सोचराइ कामायन्त्िमन गदै ददगोऩना सदहतको सभदृ्गधको भागयभा याष्ट्रराइ अगाडी 
फढाउने तपय  गाउॉ ऩामरका केक्न्त्ित यहेको छ ।  

मस गाउॉ ऩामरकाको ब-ूफनोट, विविधतामतुत प्रकृतत, सभाजको उत्ऩवत्त य 
फनोट, विविधतामतुत सॊस्कृतत य बार्ा, उियय कृवर् बभुी, जडीफटुीको प्रचयुता, घना 
फनजॊगर, फडीकेदाय रगामतका प्रमसद्द ततथयस्थरहरु मस गाउॉऩामरकाको 
सभदृ्गधको आधायका रुऩभा यहेका छन ्।मो अिसयराई गाउॉऩामरकाको सशुासन, 

विकास य सभदृ्गधको रागग उऩमोग गनय शासकीम अिमिहरुको कुशरताऩिूयक 
ऩरयचारनफाट सभदृ्गधको आधाय तमाय हुने कुयाभा आशािादी छु । 

उऩस्स्थत सभा सदस्य ज्यहूरु, 

ददगो य व्मिसातमक कृवर् विकासद्िाया कृवर् ऺेरराइ आत्भतनबयय उन्त्भखु 
फनाउने ददशाभा गाउॉ ऩामरका अग्रसय यहनेछ । तनिायहभखुी कृवर् प्रणारीराइ 
नापाभरूक, ददगो एिभ ् व्मािसातमक कृवर् प्रणारीभा रुऩान्त्तयण गने कामयको 
थारनी मस ैआ.फ. फाट गरयन ेछ । सहकायी य तनजी ऺेरसॊग साझदेायी गयी 
कृवर् उऩजको फजायीकयणका रागग आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनछे । 



 

 

गाउॉ ऩामरकाका ५ िटै िडाका सॊबाव्मता हेयी कृवर् ऩकेट ऺेरहरुको विकास गनय 
गुरुमोजना सदहत कामयक्रभ तजुयभा गरयनछे । हयेक िर्य १ जना उत्कृष्ट्ठ कृर्क 
छनौट गयी "गाउॉ ऩामरका अध्मऺ उत्कृष्ट्ठ कृर्क ऩयुस्काय" ददइनेछ। 

कृवर् फाट गैय कृवर् ऩेशा तपय को फढ्दो आकर्यणरे गाउॉ ऩामरका ऺेरका 
तभाभ कृवर्मोग्म बभूी फाझ ैयहन ेतथा दगु्धजन्त्म ऩदाथयको अबािभा धनगढीफाट 
दगु्धजन्त्म ऩदाथय आमात गनुयऩने अिस्थाराई प्रततस्थाऩन गनय आगाभी आ.फ. 
फाट मस गाउॉ ऩामरकाभा एक िटा कृवर् ऩमयटन होभ स्टे स्थाऩना गने तथा 
उन्त्नत जातका गाइऩारन कामयक्रभराइ उच्च भहत्िका साथ अगाडी फढाइने छ 
।मसका रागग आिचमक अनदुानको व्मिस्था मभराइनेछ । कृवर् ऺेरराई भरू 
ऩेशाका रुऩभा अॊगारेका कृर्कहरुराई व्मिसातमक कृवर् सम्िन्त्धी तामरभ य 
अध्ममन अिरोकन भ्रभणको व्मिस्था मभराइनेछ ।ऩशऩुारक कृर्कहरुरे 
ऩशऩुॊझीहरुभा राग्न े विमबन्त्न योगहरुफाट व्मिसातमक ऩशऩुारनभा चनुौती बोग्न ु
ऩरययहेको सन्त्दबयराई भध्मनजय गयी मस गाउॉ ऩामरकाभा दझ ऩश ु
गचक्रकत्सकहरुको उऩक्स्थततभा िहृत तनशलु्क ऩश ु स्िास््म मशवियको आमोजना 
गरयनछे ।मसजन अनसुायका बफउबफजन तथा फोट विरुिा वितयणराइ तनयन्त्तयता 
ददइनेछ । 

उद्मोगहरुराइ आिचमक ऩने ऩिूायधायको व्मिस्था गनय नीतत तनभायण य 
कामायन्त्िमनभा जोड ददइनेछ । स्थानीम स्रोत एिॊ सीऩको उऩमोग गयी रघ,ु 
साना तथा भझौरा उद्मोगको स्थाऩना य सॊचारन गरयनछे ।मो गाउॉऩामरका 
अदिुा एिॊ फेसाय उत्ऩादनको ऩकेट ऺेर यहेको हुॉदा गाउॉ ऩामरकाभा अदिुा तथा 
फेसाय प्रशोधन केन्त्ि स्थाऩना गनय आिचमक व्मिस्था गरयनेछ । तुरनात्भक 
राब बएका उच्च भलू्मका जडीफटुी तथा गयैकाष्ट्ठ िन ऩदैािायको सॊयऺण, 
सॊिधयन, खेती विस्ताय एिभ ् तनमायतका रागग ब्राक्ण्डङ सदहतको फजाय प्रिधयन 



 

 

गरयनछे ।फकैक्ल्ऩक उजायको प्रिधयन य प्रमोगराइ फढािा ददन अनदुानभा 
फामोग्मास प्रान्त्ट स्थाऩना, सधुारयएको चरुो बफस्ताय, सधुारयएको ऩानी घट्ट 
तनभायण, रघ ु जलबिद्युतको स्थाऩना एि सौमय सडक फत्ती जडान राइ उच्च 
प्राथमभकता ददइनेछ ।गरयि घय ऩरयिायराइ अनदुानभा सोराय वितयण 
कामयक्रभराई तनयन्त्तयता ददइनेछ । मस गाउॉ ऩामरकाराई सौमय उजाय उत्ऩादनको 
हि स्टेशनका रुऩभा विकास गनयका रागग रगानीकतायहरुराई आभन्त्रण गनय 
आिचमक व्मिस्था मभराइनेछ । 

उऩस्स्थत सभा सदस्य ज्यहूरु 

फडडकेदाय गाउॉ ऩामरका प्रशस्त ऩमयटकीम सॊबािना फोकेको ऺेर हो । महाॉका 
ऩमयटकीम गन्त्तव्म स्थर तथा उऩजको ऩदहचान गयी विविगधकयण य विकास 
गरयनछे । फडीकेदायराई धामभयक ऩमयटनको गन्त्तब्मका रुऩभा विकास गरयनछे 
।फडीकेदाय ततथयस्थरसम्भ श्रद्दार ुबततजनको सहज ऩहुॉचका रागग फाटो तथा 
खुट्क्रकरा तनभायण गनय आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनेछ ।मस गाउॉ ऩामरकाको 
िडा नॊ ४ भा यहेको कारारुिा तारको प्रचाय प्रसाय गयी आन्त्तरयक ऩमयटन 
प्रिधयन तथा तार स्थरभा वऩकतनक स्ऩोट तनभायण गनय आिचमक व्मिस्था 
मभराइनेछ । कारारुिा तारसम्भ सहज ऩहुॉचका रागग फाटोको व्मिस्था गनय 
आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनेछ ।   

सहकायीभा आधारयत उत्ऩादन, उद्मभ य सेिा व्मिसामको विकास य 
विस्ताय गयी गाउॉ ऩामरकाको ददगो य सभताभरूक आगथयक साभाक्जक विकासभा 
मोगदान ऩरु ्माइनेछ ।सहकायी सॊस्थाहरुराइ उत्ऩादनशीर तथा साभाक्जक 
व्मिसामका ऺेरभा क्रक्रमाशीर गयाइनेछ । सहकायीको भाध्मभफाट ग्राभीण ऺेरको 



 

 

तथा विऩन्त्न िगयराइ आगथयक साभाक्जक सभािेशीकयण गरयनेछ । अनगुभन य 
तनमभनराइ प्रबािकायी फनाई सहकायी ऺेरभा सशुासन कामभ गरयनछे । 

 
उऩस्स्थत सभा सदस्य ज्यहूरु, 

फीऩीनगय, खड्मौरी एि अत्तयकाडा फजाय प्रशस्त ब्माऩारयक सॊबािना 
फोकेको ऺेर हो । गाउॉ ऩामरका स्थाऩना बसैके ऩचचात मस्तो सॊबािना थऩ फढेय 
गएको छ ।गाउॉ ऩामरकाको केन्त्ि खड्मौरी फजायभा वित्तीम सॊस्थाहरुको स्थाऩनाका 
रागग आिचमक ऩहर गरयनछे । मस ैआ. फ. मबर मस गाउॉ ऩामरको विऩीनगय 
फजायभा स्थाऩना बएको "क" शे्रणीको िाखणज्म िैंकको एतसटेन्त्सन काउन्त्टय 
गाउॉ ऩामरका केन्त्िभा स्थाऩना गनयको रागग आिचमक ऩहर गरयनेछ। 
मशऺा प्रणारीराई आगथयक साभाक्जक रुऩान्त्तयणको सॊिाहकको रुऩभा विकास गने, 
सि ै तह एिभॊ फगयको सभताभरूक ऩहुॉच सतुनक्चचत गने, मशऺाराई योजगायी 
उन्त्भखु फनाउने, गुणस्तयभा सधुाय एिभ ्व्मिस्थाऩकीम ऺभताभा अमबिद्गध गयी 
आगथयक साभाक्जक विकासका रक्ष्महरु हामसर  गनेतपय  मशऺा नीतत तथा 
कामयक्रभहरु उन्त्भखू यहनेछन ।सभग्र मशऺा प्रणारीको सधुायका रागग स्िेतऩर 
प्रकाशन गयी विद्मारमहरुको िऻैातनक ढॊगफाट व्मिस्थाऩन गरयनछे । 
विद्मारमहरु एकआऩसभा सभादहत (merge) गयी ततनराइ आगथयक, बौततक एिॊ 
अन्त्म रुऩभा स्रोत साधनरे सम्ऩन्त्न फनाइनेछ । विद्मारमहरुभा कम्प्मटूय 
मशऺाको साथ ैअग्रेंजी भाध्मभफाट सभेत ऩठन ऩाठनको थारनी गनयका रागग 
प्रदेश तथा सॊघीम सयकाय सॊग सभन्त्िम गयी कामय अगाडी फढाइनेछ ।तनक्चचत 
भाऩदण्डका आधायभा हयेक फर्य गाउॉऩामरकाभा सिोत्कृष्ट्ठ हुने एक विद्मारमराइ 
ऩयुस्कृत गने नीतत मरइनेछ ।हयेक िर्य मस गाउॉ ऩामरकाका साभदुातमक 
विद्मारमफाट एस. ई. ई.ऩयीऺा उत्तीणय गने ऩयीऺाथॉ भध्मे उत्कृष्ट्ठ नततजा 
ल्माउने २ जना ऩयीऺाथॉ (एक छारा य एक छार) राई "फडीकेदाय विद्मा 
ऩदक" प्रदान गरयनछे ।आगाभी शकै्षऺक सरफाट मस गाउॉ ऩामरकाभा प्राविगधक 
धायको मशऺारम स्थाऩना गयी प्राविगधक मशऺाको ऩठनऩाठन प्रायम्ब गरयनेछ 



 

 

।गाउॉ ऩामरकाभा यहेका साभदुातमक विद्मारमहरुको बौततक ऩिूायधायको 
सफरीकयणका रागग आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनेछ । 

सॊविधानरे प्रत्मेक नागरयकराई याज्मफाट आधायबतू स्िास््म सेिा तनशलु्क 
प्राप्त गने एिभॊ स्िास््म सेिाभा ऩहुॉच प्राप्त हुने विर्मराई भौमरक हकको 
रुऩभा प्रत्माबतू गयेको छ । सफ ै िगय, ऺेर य सभदुामका नागरयकहरुको 
आधायबतू तथा गणुस्तयीम स्िास््म सेिाभा सभताभरूक ऩहुॉच अमबिदृ्गध 
गयाउने तपय  गाउॉ ऩामरकाको फजेट केक्न्त्ित हुनेछ । गाउॉ ऩामरकाभा यहेका स्िास््म 
सॊस्थाहरुको ऺभता अमबिदृ्गध गदै मस गाउॉ ऩामरकाभा यहेको १ िटा स्िास््म 
चौक्रक राइ राइ आफचमक ऩिूायधाय एिॊ उऩकयण सदहत प्राथमभक स्िास््म 
केन्त्िभा स्तयोन्त्नती गरयनछे । आगाभी आगथयक िर्यफाट मस गाउॉ ऩामरकाभा 
विशरे्ऻ गचक्रकत्सकको व्मिस्था गनय आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनछे 
।गक्म्बय प्रकृततका योगी एिॊ दीघय योगीहरुका रागग गाउॉऩामरकाफाट उगचत 
सॊयऺणको व्मिस्था मभराइनेछ ।गाउॉ ऩामरकाभा यहेका स्िास््म सॊस्थाहरुफाट हुने 
सेिा प्रिाहराइ गणुस्तयीम फनाउन प्रमोगसारा सवुिधाराइ थऩ प्रबािकायी 
फनाइनेछ ।मस गाउॉऩामरकाभा भदहरा, क्रकशोयी य फारफामरकाभा हुने कुऩोर्णको 
अिस्थाभा सधुाय ल्माउने उद्देचमका साथ फहु ऺेरीम ऩोर्ण मोजनाराइ 
प्राथमभकताका साथ कामायन्त्िमनभा ल्माइनेछ । मसका रागग आिचमक सभऩयुक 
कोर्को व्मिस्था गयी मोजनाराइ थऩ प्रबािकायी फनाइनेछ ।खानेऩानी तथा 
सयसपाइ सेिा आधायबतू भानि अगधकायका रुऩभा स्थावऩत छ। खानेऩानीको 
ऩहुॉचराई नेऩारको सॊविधानरे भौमरक हकको रुऩभा न ैव्माख्मा गयेको छ । 

उऩस्स्थत सभा सदस्य ज्यहूरु 

 
  मस गाउॉ ऩामरकाका प्राम सफ ै जसो िडाहरुरे खानेऩानीको चयभ अबाि 
फेहोयीयहेको सन्त्दबयभा खानेऩानीको उऩरब्धता सतुनक्चचत गने विर्म 
गाउॉ ऩामरकाको उच्च प्राथमभकताभा यहनेछ ।खानेऩानीको ददगो व्मिस्थाऩनका 



 

 

रागग आगामभ आगथयक िर्यभा िहृत ऩानी सम्भेरनको आमोजना गयी 
सयोकायिारा सॊस्थाहरुसॊगको सहकामयभा खानेऩानीको ददगो सभाधानका रागग 
आिचमक व्मिस्था गरयनछे । खानेऩानी व्मिस्थाऩनको गुरुमोजना तनभायण गयी 
कामय अगाडी फढाइनेछ ।खानेऩानीको ऺेरभा क्रक्रमामशर विकास साझदेायहरुराइ 
मस गाउॉ ऩामरकाका सि ै िडाभा कामयक्रभ सॊचारन गनयका रागग आिचमक 
िाताियण तनभायण गरयनछे । ग्रामभण जरस्रोत व्मिस्थाऩन ऩरयमोजना राइ 
सपरताऩिूयक कामायन्त्िमन गनय सभऩयूक कोर् खडा गयी साझदेायीका आधायभा 
खानेऩानी आमोजना तनभायण गनय आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनछे । 
फीऩीनगय फजाय ऺेरभा फढ्दै गएको पोहयभरैा व्मिस्थाऩनका रागग पोहोय 
व्मिस्थाऩन कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ । गाउॉ ऩामरकाका फजाय ऺेरभा साियजतनक 
शौचारमहरुको तनभायण गयी तनजी ऺेरसॊगको सहकामयभा ततनको सॊचारन तथा 
व्मिस्थाऩन गरयनछे । सयसपाइ सम्फन्त्धी जनचतेनाभरूक कामयक्रभ सॊचारन 
गरयनछे । 

विमबन्त्न जातजातत, बेर्बरु्ा, यहन सहनका भातनसहरुको फसोफास यहेको 
फडीकेदाय गाउॉ ऩामरका ऐततहामसक, ऩयुाताक्त्िक य साॊस्कृततक दृक्ष्ट्टरे एक सभदृ्ध 
गाउॉ ऩामरका हो । मस ऺेरभा यहेका धामभयक, ऩयुाताक्त्िक तथा ऐततहामसक 
सम्ऩदाहरुको ऩनुतनभायण गयी सॊयऺण य सॊिद्यधन गरयनेछ । धामभयक, सास्कृॊ ततक 
ऩमयटनको विकास गनय आिचमक व्मिस्था गरयनेछ ।फडीकेदाय  गाउॉ ऩामरकाको 
प्रिेश विन्त्दकुा रुऩभा यहेको कैरारी क्जल्राको सहजऩयुभा फडीकेदाय ऩमयटन 
सचुना फोडय याखखनछे । मस ऺेरभा भनाइन े चाड ऩिय, भेराऩात, जाराहरुको 
प्रिद्यधन गरयनेछ ।आगाभी आगथयक फर्यभा मस गाउॉ ऩामरकाभा एक "साॊस्कृततक 
घय" तनभायण गयी उतत स्थानराइ मस ऺेरभा प्रचमरत करा, सॊस्कृतत एिॊ 
भौमरकता झक्ल्कन े गयी सॊस्कृतत प्रदशयन स्थरका रुऩभा विकास गरयनेछ। 
।"साॊस्कृततक घय" मबर िाद्मिाद्मन साभाग्रीहरुको आिचमक फन्त्दोफस्त गरयनेछ 
। 
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साभाक्जक य आगथयक अिसयहरुभा सभान सहबागगता सतुनक्चचत गयी 

रङै्गगक भरूप्रिाहीकयण य सशक्ततकयण गरयनेछ ।सफ ै िगय य ऺेरका 
भदहराहरुको साभाक्जक, आगथयक तथा याजनीततक सशक्ततकयण गदै भदहराको 
भरुबतू अगधकाय सतुनक्चचत गरयनछे ।गाउॉ ऩामरकाभा यहेका एकर भदहराहरुको 
आगथयक साभाक्जक सशक्ततकयण गनय "एकर भदहरा सॊग उऩाध्मऺ" कामयक्रभ 
सॊचारन गयी त्मस्ता भदहराहरुराइ सीऩ विकास, ऺभता अमबिदृ्गध तथा 
आमआजयनका क्रक्रमाकराऩभा सहबागी गयाइनेछ ।आगथयक, साभाक्जक िा शकै्षऺक 
अिसयफाट िॊगचततभा ऩयेका दमरत, अऩाङ्गता बएका व्मक्तत, क्रकसान, श्रमभक, 
उत्ऩीडडत िा वऩछडीएको ऺेरका नागरयक तथा आगथयक रुऩरे विऩन्त्न खस 
आमयका रागग उऩरब्ध साधन स्रोत, सेिा तथा सवुिधाभा ऩहुॉच सतुनचचतता प्रदान 
गरयनछे ।िारिामरकाहरुको ऺभता अमबिदृ्गधका क्रक्रमाकराऩ सॊचारन गनय फार 
तरफहरुराइ ऩरयचारन गनय आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनछे 
।िारिामरकाहरुभा यहेको अन्त्तयतनदहत प्रततबाहरुराइ प्रस्पुटन गनय य उनीहरुराइ 
असर नागरयकका रुऩभा विकास गनय विविध क्रक्रमाकराऩहरु सॊचारन गरयनछे 
।सभाजभा विद्मभान िारवििाहराइ तनरुत्सादहत गनय जनचतेनाभरूक कामयक्रभहरु 
सॊचारनभा ल्माइनेछ ।आभा सभहूहरुराइ साभाक्जक ऩरयचारनका 
क्रक्रमाकराऩहरुभा सहबागी गयाउन उत्प्ररेयत गने खारका कामयक्रभहरु तजुयभा गयी 
कामायन्त्िमन गरयनेछ ।रक्षऺत िगयहरुराइ केन्त्िविन्त्दभुा याखी याज्मको भरुधायभा 
सभािेश गनय तनशलु्क रुऩभा रोक सेिा तमायी कऺा सॊचारनभा ल्माइनेछ । 
सभािेमशताका  आधायभा गाउॉ ऩामरकाका सम बन्त्दा फढी व्मक्तत्तराइ विमबन्त्न 
प्रकायका सीऩभरूक तामरभ प्रदान गरयनछे ।दमरत, अऩाङ्गता बएका व्मक्तत, 
एकर भदहरा एिॊ अतत विऩन्त्न नागरयकराइ ऺभता विकास य स्ियोजगायी जन्त्म 
तामरभ प्रदान गरयनछे । 

 



 

 

 
उऩस्स्थत सभा सदस्य ज्यहूरु, 

सडक विकासको ऩिूयशतय एिॊ ऩिूयऩऺ हो ।मस गाउॉ ऩामरकाभा 
तनभायणसम्ऩन्त्न सडकहरुको स्तयोन्त्नती गयी फाहै्र भदहना सॊचारनभा ल्माउन 
आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनछे ।भरू सडकफाट िडा कामायरम जोड्ने 
सडकहरुको स्तयोन्त्नती गयी फाहै्र भदहना सॊचारनभा ल्माइ सि ै िडा 
कामायरमहरुसम्भ मातामातको सेिा प्रायम्ब गनय आिचमक फजेट वितनमोजन 
गरयनछे ।सनुारेक जसैीफाझ फोतटान तनस्कने सडक तनभायणराइ चार ुआ.फ. भा 
सभेत तनयन्त्तयता ददइनेछ । सनुारेक-घाघर सडकको स्तयोन्त्नती गाउॉ ऩामरकाको 
उच्च प्राथमभकताभा यहनेछ ।मस गाउॉ ऩामरकाका सि ै िक्स्तहरुराइ सडक 
सॊजारभा जोड्न आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनछे । आगाभी आ.फ. फाट 
गाउॉ ऩामरकाभा िस्तीविकास भाऩदण्ड रागु गरयनेछ । गाउॉ ऩामरकाका फजायराई 
ब्मिक्स्थत गयी सनु्त्दय य आकर्यक ब्माऩायीक केन्त्िका रुऩभा विकास गनय फजाय 
ऺेरमबर न्त्मनूतभ सडक ऺेर कामभ गयी सो सडकको स्तयोन्त्नती गरयनछे ।सडक 
अततक्रभण गयी फनाइएका घय, टहया, ऩसर, गोदाभ एिॊ अन्त्म बौततक 
सॊयचनाहरुराइ हटाएय फजाय ऺेरराइ व्मिक्स्थत फनाइनेछ । फजाय ऺेर ियऩय 
यहेका अव्मिक्स्थत कृवर् तथा ऩश ु पाभयहरुराइ फजाय ऺेर फाहीय व्मिक्स्थत 
गरयनछे ।फीऩीनगय, खड्मौरी य अत्तयकाडाॉ फजाय ऺेरभा थऩ सौमय सडक फत्तीको 
व्मिस्था गनय आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनछे । 

सचूना तथा सॊचायको भाध्ममभफाट जनताको ससुगूचत हुन ऩाउन े
सॊिधैातनक हकको प्रत्माबतूत गनय गाॉउऩामरका क्रक्रमामशर यहनछे । गाउॉ ऩामरकाभा 
ल्माण्डराइन टेमरपोन जडान गनय आिचमक व्मिस्था मभराइनेछ । मस 
गाउॉ ऩामरकाभा येडीमो नेऩार रगामत एप.एभ. येडीमोहरुको प्रशायण याम्रो 
नबएको सन्त्दबयभा गाउॉ ऩामरकारे आफ्न ैरगानीभा एप.एभ. येडीमोको स्थाऩना 
गनय आिचमक फजेट बफतनमोजन गरयनछे । मस ैआगथयक िर्य मबर गाउॉ ऩामरकाका 
सफ ैिडा कामायरमहरुभा इन्त्टयनेट जडान बइसकेको सन्त्दबयभा ती कामायरमहरुफाट 



 

 

हुने सेिा प्रिाहराइ विद्मतुीम शासनभा रुऩान्त्तयण गनय आिचमक व्मिस्था 
मभराइनेछ । फीऩीनगय फजायको कुन ैएक उऩमतु्त ठाउॉभा फ्री िाइपाइ जोन को 
स्थाऩना गनय आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनेछ । नेऩार टेमरकभको जी. 
एस. एभ. भोफाइरको नेटिकय  मस गाउॉऩामरकाभा गुणस्तयीम फनाउन आिचमक 
ऩहर गरयनछे । 
 

उऩस्स्थत सभा सदस्य ज्यहूरु 

िाताियण व्मिस्थऩानराइ आन्त्तरयकीकयण गयी विकास कामयक्रभको अमबन्त्न 
अङ्गका रुऩभा सॊचारन गरयनछे ।िन, िनस्ऩतत, जडीफटुी, जैविक विविधता य 
जराधायको सभगुचत सॊयऺण, सॊिधयन, व्मािसामीकयण य सदऩुमोगद्िाया योजगायी 
मसजयना तथा जीविकोऩाजयनभा सधुाय गयी ऩारयक्स्थकीम प्रणामरफीच सन्त्तुरन 
कामभ गरयनछे ।गाउॉ ऩामरकाभा यहेको नदी, तार तरमैाहरुभा यहेको जैविक 
विविधताको सॊयऺण गनय जरचय सॊयऺण नीतत तजुयभा गयी कामायन्त्िमनभा 
ल्माइनेछ ।साभदुातमक िनहरुभा ऩमायऩमयटनको विकास गयी आन्त्तरयक ऩमयटन 
प्रिधयन गरयनछे ।फनऺेरभा िर्नेी राग्न े डढेरोका कायण ततव्ररुऩभा िनविनास 
बइ िन्त्म जन्त्तु तथा जवैिक विविधता रोऩ हुने खतया उत्ऩन्त्न बएको सन्त्दबयभा 
फन डढेरो तनमन्त्रणका रागग आगाभी आगथयक िर्यफाट आगरागी हुने सभमभा 
फन डढेरो तनमन्त्रक स्िभॊसेिक ऩरयचारन गनय आिचमक फजेट तथा अग्नी 
तनमन्त्रक उऩकयणहरुको व्मिस्था गरयनछे । िन डढेरो व्मिस्थाऩनको रागग ऩिूय 
तमायी, डढेरो तनमन्त्रण य डढेरोप्रततयोधी ऺभता विकास गनय आिचमक व्मिस्था 
गरयनछे । ।  

मस गाॉउऩामरकाभा एक िारुणमन्त्र को व्मिस्थाका रागग भागथल्रा तहका 
सयकायभा अनयुोध गरयनछे । जराधाय ऺेर य ऩानीका भहुानहरुको सॊयऺण 
गरयनछे ।विऩद व्मिस्थाऩन कोर् खडा गयी त्मसराइ विऩद ऩिूयतमायी, विऩद 
प्रततकामय एिॊ ऩनु्राबभा खचय गरयनछे । 



 

 

पोहोय भरैा व्मिस्थाऩन मस गाउॉ ऩामरकाभा सभेत चनुौतीका रुऩभा 
स्थावऩत हुॉदै गएको अिस्था छ ।मसको व्मिस्थाऩनका रागग साियजतनक नीक्ज 
साझदेायी भोडरेको अिरम्िन गरयनछे । 

सयकायी, साभदुातमक, सहकायी य नीजी ऺेरसॊग सहकामय गयी भानि 
सॊसाधनको विकास एिॊ सॊबाय गरयनछे ।दमरत एिॊ रक्षऺत िगय केक्न्त्ित भानि 
सॊसाधन विकासका कामयहरु गाउॉ ऩामरकाका उच्च प्राथमभकताभा यहनछेन । 
आगामभ आ.फ. मबर प्रत्मेक साभदुातमक विद्मारमका एक एक जना मशऺक, 
प्रत्मेक िडाका एक एक जना ऩदागधकायी एिॊ कभयचायी तथा प्रत्मेक िडाफाट ऩाॉच 
भदहरा य ऩाचॉ ऩरुुर् राई कम्प्मटूय तामरभ प्रदान गनय आिचमक फजेट 
वितनमोजन गरयनछे । खेरकुदको विकास गयी मिुाहरुराइ अनशुामसत य स्िस्थ 
फनाइ याख्न आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनछे ।प्रत्मेक फर्य गाउॉ ऩामरकाकै 
अगुिाइभा गाउॉ ऩामरका स्तयीम खेरकुद प्रततमोगगता गनय "गाउॉऩामरका अध्मऺ 
कऩ" आमोजना गरयनेछ । 

 
उऩस्स्थत सभा सदस्य ज्यहूरु, 

हाभी बयखयै सॊघीमताको अभ्मासभा गएका छौ । सॊघीम शासन प्रणारीभा 
स्थानीम सयकाय राइ ददगो एिॉ प्रबािाकायी फनाउन स्िािरम्फी य आत्भतनबयय 
स्थानीम तहको जरुयत ऩदयछ ।स्िाफरम्िी एिॊ आत्भतनबयय फन्त्न हाभीरे मस 
गाॉउऩामरकाभा आगथयक स्रोतको खोजी गनऩैछय ।मस ै आगथयक िर्यफाटै 
गाउॉ ऩामरकाभा याजस्ि स्रोतको ऩदहचान गयी कयका दय य दामया तनधाययण 
गरयनछे ।आगाभी आगथयक फर्यफाट मस गाउॉ ऩामरकाभा कय सॊकरनको कामयभा 
विद्मतुीम प्रणारीको अिरम्िन गयीनछे ।ब्मफसाम कय असरुी कामयराइ थऩ 
प्रबािकायी फनाउन ''व्मिसाम कय ततयौ् बफकास कामयभा सयीक होउॉ '' बन्त्ने 
नायाका साथ िडा कामायरम हरुफाटै मस्तो कय सॊकरनको व्मिस्था मभराइनेछ 
।मस गाउॉ ऩामरकाभा यहेका साियजतनक सम्ऩवत्तहरुको अमबरेख तमाय गयी ततनको 



 

 

सयुऺा, सॊबाय एिॊ सदऩुमोग गरयनेछ । अततक्रमभत साियजतनक जग्गा, बिन, 
िनऺेर एि नदी नारा हरुको अततक्रभण हटाइ ततनको सॊयऺण गरयनछे ।  

 

आगाभी आ. फ. भा गाउॉ ऩामरकाको प्रोपाइरराइ डडजीटर फनाउन गयै 
सयकायी ऺेरसॊग सहकामय गरयनछे । सि ैिडा कामायरमहरुभा डीक्जटर नागरयक 
फडाऩर याख्न आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनछे । िडा कामायरमफाट हुने सेिा 
प्रिाहराइ थऩ प्रबािकायी फनाउन सेिा प्रिाहराइ सफ्टिेमय िेसभा सॊचारन 
गरयनछे ।साियजतनक सेिा प्रिाह य साियजतनक तनभायणभा ऩायदमशयता सतुनक्चचत 
गरयनछे ।मोजना तथा कामयक्रभभा हुने दोहोयोऩनराइ भध्मनजय गयी प्रदेश य 
सॊघीम सयकायफाट छनौटभा ऩयेका मोजनाहरुभा गाउॉ ऩामरकाफाट थऩ फजेट 
बफतनमोजन गरयनेछैन । मसगैयी गयै सयकायी सॊस्थाका क्रक्रमाकराऩहरुराइ सभेत 
याज्म सॊरग्न नबएका ऺेरहरुभा केक्न्त्ित गरयनेछ ।गैय सयकायी सॊस्थाका 
क्रक्रमाकराऩहरुराइ वितयणभखूी बन्त्दा उत्ऩादनभखूी ऺेरभा केन्त्िीत गनय प्रोत्सादहत 
गरयनछे । सेिा प्रिाहभा विद्मतुीम सचुना प्रविगधको प्रमोगराइ स्थावऩत य 
विस्तारयत गदै रगगनेछ ।साियजतनक जिापदेदहताको रागग प्रविगधको ददगो प्रमोग 
राइ फढािा ददन आिचमक व्मिस्था गरयनेछ ।गयै सयकायी ऺेर सॊगको 
सहकामयभा प्रविगधको ददगो प्रमोगराइ ऩरयमोजनाकै रुऩभा राग ु गरयनछे 
।गाउॉ ऩामरकाभा  टेतनो हफको स्थाऩना गनय ऩहर गरयनेछ । ऩॊजीकयण सम्फन्त्धी 
कामयराइ एभ.  आइ. एस. भा आिद्ध गनय बसय (VERS) रागू गरयनछे । 
साभाक्जक सयुऺा बत्ताराइ प्रबािकायी य ऩायदशॉ फनाउन  एभ. आइ. एस. 
प्रविष्ट्टी गयी फङै्कीङ प्रणारीफाट बत्ता वितयणको व्मिस्था मभराइनेछ । 
 

 

 

 



 

 

उऩस्स्थत सभा सदस्य ज्यहूरु 

मस ै आगथयक िर्यभा गाउॉ ऩामरकाको भरू प्रशासतनक बिन एि िडा 
कामायरम बिन तनभायणका रागग आिचमक जग्गाको प्रिन्त्ध गयी बिन तनभायणको 
थारनी गरयनछे । भददया य भददयाजन्त्म ऩदाथयफाट मसक्जयत आगथयक, साभाक्जक 
एिॊ सयुऺा सॊिेदनमशरताराइ भध्मनजय गयी मसको तनमन्त्रणका रागग आिचमक 
प्रिन्त्ध गरयनेछ । कभयचायीको िवृत्त विकास एिॊ सेिा प्रतत उत्प्रेरयत गयाइयाख्न 
आिचमक फजेट वितनमोजन गरयनछे ।मस गाउॉ ऩामरकाभा कामययत कभयचायीहरुराइ 
सेिा प्रतत उत्प्रेरयत फनाइयाख्न य आसन्त्न नेऩार भ्रभण िर्य २०२० राइ सपर 
ऩानय सम्ऩणूय कभयचायीहरुराइ खाइऩाइ आएको न्त्मनूतभ तरिभानभा एक आगथयक 
िर्यभा एकऩटक एक भदहना फयाफयको तरफ आन्त्तरयक भ्रभणका रागग प्रोत्साहन 
स्िरुऩ उऩरब्ध गयाउन आिचमक फजेट व्मिस्था गरयनछे । 
विकास तनभायण कामयभा नागरयक सहबागीताको प्रिधयन गनय सहबागीताभरूक 
विकास प्रक्रक्रमा अिरम्िन गरयनछे । उऩबोतता समभततहरुको ऺभता विकास गनय 
आिचमक व्मिस्था गरयनछे ।उऩबोतताहरु प्रत्मऺ सॊरग्न नहुने तथा ततनको श्रभ 
तथा मोगदान सभेत सॊरग्न नहुने मोजना तथा कामयक्रभहरुराइ गाउॉ ऩामरका स्िभॊ 
कै अगुिाइभा य टेण्डय प्रक्रक्रमा भापय त कामायन्त्िमन गरयनछे । 
गाउॉ ऩामरका फाट प्रदान गरयने साियजतनक सेिा एिॊ मस गाउॉ ऩामरकाभा हुने सफ ै
काभ कामयफाहीराइ सशुासनमतुत फनाउन साियजतनक सनुिुाइ, साभाक्जक ऩयीऺण 
रगामतका कामयहरु तनममभत रुऩभा सॊचारन गरयनछेन । 

 
उऩस्स्थत सभा सदस्य ज्यहूरु, 

विकासको आिचमकता य उरयदा जनआकाॊऺा ऩयूा गनय तथा विकासराई 
ददगो फनाउन साियजतनक, तनजी, सहकायी य साभदुातमक ऺेरको सहकामय य 
ऩरयऩयूक बमूभका अऩरयहामय छ । सॊविधानद्िाया तनददयष्ट्ट क्जम्भेिायी ऩयूा गनय 
गाउॉ ऩामरकारे आधायबतू साभाक्जक सेिा य ऩिूायधाय ऺेरभा रगानी फढाउॉ दै 



 

 

व्मािमसमक ढङ्गर ेअतघ फढ्न सक्रकने ऺेरभा तनजी तथा सहकायी य साभदुातमक 
ऺेरको ऺभता य सॊबािना उऩमोग गयी विकासका रक्ष्महरु प्राप्त गनय 
गाउॉ ऩामरका प्रततिद्द छ । तमन ै विर्मराई केन्त्िविन्त्दभुा याखेय गाउॉ ऩामरकाको 
नीतत तथा कामयक्रभ तमाय गयेको छु । 

अन्त्त्मभा, मस ऐततहामसक गाउॉ सबाराइ सपरताऩफूयक आमोजना गनय एिॊ 
नीतत तथा कामयक्रभ तजुयभा गनय आिचमक सझुाि य भागयदशन ददनहुुने सभस्त 
गाउॉ ऩामरकाफासी फदु्ददक्जफी, सभाजसेिी, सफ ै याजनतैतक दर, मशऺक, उद्मोगी 
ब्माऩायी, सयुऺाकभॉ, ऩरकाय, विमबन्त्न ऩेशाकभॉ एिॊ आभ जनसभदुामराइ 
विशरे् धन्त्मिाद ददन चाहन्त्छु । नीतत तथा कामयक्रभ तजुयभाको कामयभा अहोयार 
खट्ने गाउॉ ऩामरकाका उऩाध्मऺ, प्रभखु प्रशासकीम अगधकृत, िडा अध्मऺ एिॊ 
सम्ऩणूय गाउॉ सबाका सदस्म साथ ैसम्ऩूणय कभयचायी ज्महुरुराइ हृदम देखख न ै
धन्त्मिाद ददन चाहन्त्छु । 

"सभदृ्ध फडीकेदाय् ऩमयटन, कृवर् य ऩिूायधाय" बन्त्न ेहाम्रो नायाराइ साथयक 
फनाउन हाभी सफ ैगाउॉ ऩामरकािासी एकदढतका बएय अगाडड फढ्न सकौँ । केदाय 
फाफारे हाभी सिकैो यऺा गरुन ।  

 

धन्यवाद, जयनेऩाऱ ।                             कृष्ण बहादरु चन्द 
                                        अध्यऺ 

                                                  

बडीकेदार गाउँऩालऱका 
 

 


