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श्री विग ुगाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

िादकु, दोिखा। 

 

 



आदरणीर् सभाका अध्र्क्षज्रू् िथा गाउँ सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

१. विग ु गाउँपालिकाको आ.ि. २०७८/७९ को नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गने सन्दभयमा र्स 
गररमामर् सभामा उपस्स्थि हनु ु हनुे सभाका सभाध्र्क्ष िथा विग ु गाउँपालिकाका आदरणीर् 
अध्र्क्ष र्लुिविर खड्काज्रू् िथा र्स महत्िपूणय कार्यक्रममा उपस्स्थि भई विग ुगाउँपालिकाको 
समग्र विकासमा अहोरात्र स्िस्न्िि सम्पूणय गाउँ सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, र्हाँहरु सबैिाई म विग ु
गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षको िर्य बाट हार्दयक नमस्कार िथा अलभबादन गदयछु। 

२. र्स अिसरमा म सियप्रथम संघीर् गणिन्त्र नेपाि, दोिखा स्िल्िा र विग ु गाउँपालिकाको 
िर्य बाट संघीर् गणिास्न्त्रक नेपािको नर्ाँ भाग्र् कोने क्रममा आफ्नो ज्र्ानको आहलुि र्दने सबै 
ज्ञाि अज्ञाि ीहहदहरुप्रलि हार्दयक श्रद्धाञ्जिह अपयण गनय िाहन्छु। 

३. विग ु गाउँपालिकाको आ.ि. २०७८/७९ को नीलि िथा कार्यक्रम ििुयमा गने क्रममा नेपाि 
सरकारको नीलि िथा कार्यक्रम, बागमिी प्रदेी सरकारको नीलि िथा कार्यक्रम, पन्रौं र्ोिनाका 
र्ोिनाका िक्ष्र्हरु, नेपाि सरकारिे अन्िरायविर् िगिमा िनाएका प्रलिबद्धिाहरु समेििाई 
आिार मानी र्ो नीलि िथा कार्यक्रम ििुयमा गररएको व्र्होरा र्स गररमामर् सभािाई अिगि 
गराउन िाहन्छु।  

४. कोलभड-१९ महामारहको दोस्रो िहर रै्लिरहेको िियमान पररस्स्थलिमा हाम्रा कलिपर् प्रलिबद्धिाहरु 
समर्मा पूरा हनु नसकेकोप्रलि हामी िानकार छौं। कोलभड-१९ को महामारहबाट र्सै दोिखा 
स्िल्िाका समादरणीर् नेिा, हामी सबैका अलभभािक िथा बागमिी प्रदेी सभा सदस्र् माननीर् 
पीपुलि िौिागाई िगार्िका केहह महत्िपूणय व्र्स्ित्ििाई समेि हामीिे गमुार्ौं। कोलभड-१९ 
बाट र्दिङ्गि हनुेप्रलि हार्दयक श्रद्धाञ्जिह प्रकट गदै ीोक सन्िप्त पररिारको िैर्यिारण गने ीस्ि 
बढोस भनी प्राथायना गदयछु। कोलभडबाट पीलडिहरुको उपिार िथा कोलभड रोकथामको िालग 
िाि ुआलथयक िर्यमा िस्िै आगामी आलथयक िर्यमा समेि विीरे् पहि लिने प्रलििद्धिा व्र्ि गनय 
िाहन्छु। 

सभाका अध्र्क्षज्रू् िथा गाउँ सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

अब म िाि ुआलथयक िर्यसम्म विग ुगाउँपालिकामा भएका उल्िेख्र् कार्यहरुको समीक्षात्मक सूिी 
पेी गनय िाहन्छु। 

५. नेपािको संवििान अनसुार संघ, प्रदेी र स्थानीर् िहहरुको व्र्िस्था भए पश्चाि स्थावपि र्स 
विग ुगाउँपालिकामा गाउँपालिकाको भिन स्थापनाथय िादकुमा भिन लनमायण भइरहेको र लनकट 
भविष्र्मा गाउँपालिका कार्ायिर् उि स्थानमा सने विर्र् र्हाँहरुिाई िानकारह गराउन 
िाहन्छु।स्थापना कािमा आफ्नो भिनमा गाउँपालिका कार्ायिर् सञ्चािन गनय अनमुिी र्दन े
िादकु आदीय पर्यटन विकास सहकारह संस्थािाई र्स अिसरमा सिन्र्बाद स्मरण गनय 
िाहान्छु। 



६. गाउँपालिकामा हाि ३ िटा एम्बिेुन्स सञ्चािनमा रहेको र्हाँहरु सबैिाई विर्दिै छ।एम्बिेुन्स 
व्र्िस्थापनमा उल्िेख्र् सहर्ोग गने अपर िामाकोीी हाइड्रोपािर कम्पनी, माननीर् िीप लछररङ 
िामा र भारिीर् दूिाबास समेििाई र्स अिसरमा सिन्र्बाद स्मरण गनय िाहान्छु। 

७. ीरुुिािी र्दनहरुमा कुनै पलन लनमायणसम्बन्िी सािनहरु नभएको अिस्थामा गाउँपालिकािे आफ्नै 
खियमा एक्साभेटर, व्र्ाकह्य ु िोडर, वटप्पर, बोिेरो र स्कवपयर्ो खररद गरह विकास लनमायणको 
काममा आिको र्दनससम्म लनरन्िर प्रर्ोग भईरहेको िानकारह गराउन िाहान्छु। 

८. सडक पूिायिारको सन्दभयमा ििाय गनुयपदाय िडा नं १ को ठाडी िाने ट्र्र्ाक लनमायण भएको छ भन े
सोहह िडाको स्र्ाि ुमोटरबाटो समेि कार्ायन्िर्नमा रहेको छ। िडा नं २ को ट्र्र्ाक लनमायण 
िगिदेस्ख ओराङसम्म करहब सम्पन्न हनु िागेको छ भने र्ासायबाट ठाडोखोिा मस्न्दरसम्मको 
बाटो लनमायण भएको छ। ओराङमा अरु सानालिना सडकहरु समेि सम्पन्न भएका छन।् िडा नं 
३ को िामनुे भीरमलुन सडक लनमायण भएको छ; बाहनुगाउँसम्म सडक पगेुको अिस्था छ भन े
िेखटोि भसुनुेसम्मको बाटो पलन बनेको छ।साथै मङ्िाीा सडक र बिुङुखानी सम्मको सडक 
केहह स्िरउन्नलि भएको छ। िडा नं ४ को गसु्िपा, िोङठोङ, झोरुङ, लिङ्िा, सोइसाङ्, 
च्र्ासपाय, गमु्बाडाँडा, ककय िेिारा, िाइिाङ, सोइसाङ बाटो नर्ाँ बनकेो छ। सोहह िडाको 
बिुङु्सी, आरुबोटे, सोइसाङ बाटो नर्ाँ लनमायण भई ररङरोडको रुप लिएको छ।िडा नं ५ को 
च्र्ासपाय, ढाके्रबोट रे्ल्दर, रे्ल्दर बिुकु्पा, िोवटङ साङिा बाटो लनमायण िथा सोरुङ ढाके्रबोट 
बाटो ५.५ वक.मी. स्िर उन्नलि भएको छ। स्र्ाखबुाट ढंुगाखानी िान ेबाटो लनमायण भएको छ 
भने त्र्सबाट स्र्ाखकुो िनिािाई गाडीबाट ढंुगा ल्र्ाउन सहि भई आलथयक टेिा पगेुको छ। 
िडा नं ६ को अमन्थिह, आिम्प,ु गौंथिह, ओडार, पेग,ु साङ्िा, आिम्प ुखोिाघारह मखु्र् बाटो 
र्रावकिो बनाउने कार्य समेि भएको छ।आिम्प,ु ख्र्ािायि, आिम्प,ु ढंुगाखानी िाने बाटो 
सम्पन्न भई वहिो ढंुगाखानीमा काम निाग्ने ढंुगा समेि लनकासी भई िडाको आम्दानी भएको िथा 
पालिकािाई समेि सीलमि मात्रामा भए पलन आन्िररक स्रोि िटेुको अिस्था छ।िडा नं ७ को 
परुानो बाटो र्रावकिो बनाउने काम र र्ठङसाङसम्म ममयि सिुार गररएको छ। िडा नं ८ को 
परुानो बाटो र्रावकिो पाने काम सम्पन्न भएको छ भने थामीिाग ुिान ेबाटो समेि र्रावकिो 
पाने काम सम्पन्न भएको छ।सोरुङबाट िाग,ु छोइिाङ िानको िालग घमुाउरो बाटोिाई िमनुा 
प्रा.वि. बाट खोपाको छोटो बाटो बनेको छ। 

९. िर्ायिको समर्मा पलन आिििािि सहिीकरण गनय लसंगटह सोरुङ खण्डको झोरुङ् खोिामा RCC 
मोटरेिि पिु लसंगटह हाइड्रोपािरसँगको साझेदारहमा लनमायण भईरहेको छ। 

१०. िडा कार्ायिर् लनमायणको ििाय गनुयपदाय िडा नं ८ को हकमा भिन लनमायणस्थिको 
सम्बन्िमा केहह वििाद रहेकोिे वििादको लनरुपण भए िगतै्त लनमायण कार्य ीरुु हनुेछ। अन्र् 
िडाहरुको हकमा भिन लनमायण कार्य भईरहेको विर्दिै छ।िडा कार्ायिर् र गाउँपालिका 
भिनबाहेक स्िास््र् िौकी र विद्यािर् भिनहरु समेि करहब करहब पूरा हनुे अिस्थामा छन।् 

११. िडा नं १ देस्ख ४ सम्म राविर् प्रसारण िाईन रहेको िर ५ देस्ख ८ सम्म केहह ठाउँमा 
िघविद्यिु र अलिकांी स्थानमा सोिार बत्ती रहेकोमा हाम्रो पहिमा करहब सबै िडामा राविर् 



प्रसारण िाईन िोलडएको छ।पवहिेको काठको सानो पोििाई लबस्थापन गरह र्िामे पोि र 
सानो क्षमिाको ट्रान्सर्मयरिाई िेन्ि गरह ठूिो क्षमिाको िडान गररएको छ। 

१२. लसंगटह सब-स्टेीनमा समेि ठूिो क्षमिाको ट्रान्सर्मयर िडान गररएको छ। लसंगटह 
बिारिाई वहिो र िूिोरवहि बनाउन बिार एररर्ा कािोपते्र गररएको छ।लसंगटह बिार सर्ा र 
सरुस्क्षि गनय िटबन्िनको कार्य भैरहेको छ।खेि मैदान पछाडीको भागमा वर्लिङ गरह हेलिप्र्ाड 
लनमायण भएको छ। 

१३. स्ीक्षाको के्षत्रमा उल्िेखनीर् विकास भएको छ। खासगरह प्राविलिक स्ीक्षाको िालग 
अन्र्त्र िानपुने पररस्स्थलििाई न्रू्नीकरण गनय गाउँपालिकामा प्राविलिक स्ीक्षा िथा व्र्ािसावर्क 
िालिम पररर्दसँगको साझेदारहमा लडप्िोमा इन लसलभि ईस्न्िलनर्रको कक्षा सञ्चािन भईरहेको 
छ। 

१४. स्िास््र् िर्य  विलभन्न स्िास््र् िौकीहरुमा आिश्र्क और्िी र िनीस्ि व्र्िस्थापन 
गनुयको साथै लसंगटहमा गाउँपालिकाको आफ्नै बिेटमा ीरुुमा कोरोना अस्पिािको रुपमा स्थापना 
भई हाि लसंगटह अस्पिािको रुपमा सञ्चािनमा आएको MBBS डाक्टरसवहिको अस्पिाि सेिा 
सञ्चािनमा छ। 

१५. कोलभड व्र्िस्थापन अन्िगयि माईथानमा ५० बेड क्षमिाको क्िारेन्टाईन सञ्चािनमा 
रहेको र आिश्र्किा अनसुार िडास्िरमा क्िारेन्टाइन सलमलिहरु गठन गरह online बाट समेि 
सलमलिको काम कारबाहहमा समन्िर् हनुे गरह क्िारेन्टाइन र आईसोिेसन कक्षहरु सञ्चािनमा 
आएका छन।् 

१६. लमत्रराि िीनको वटङ्ग्री स्िल्िाबाट स्िास््र् सामाग्री, खाद्य सामग्री िथा टेन्टहरु प्राप्त 
गरह गाउँपालिकामा वििरण गने, भण्डारण गने र आिश्र्किा अनसुार स्िल्िामा समेि केहह 
टेन्टहरु पठाईएको अिस्था छ। 

१७. खानेपानीको सन्दभयमा िडा नं २, ३ र ४ को िनसमदुार् िाभास्न्िि हनु े गरह 
डडिुाखोिा खानेपानीको ठेक्का िालग काम ीरुु भएको छ भने आगामी आ.ि. लभत्र 
गाउँपालिकाको बहृि खानेपानी र्ोिनाको काम सम्पन्न हनुेछ। 

१८. कृवर्िर्य  आि ुपकेट के्षत्र, बेसार पकेट के्षत्र, वकवि पकेट के्षत्रका कार्यक्रमहरु सञ्चालिि 
छन भने विलभन्न र्िरु्िका विरुिा, िानको बीउ वििरण, कृवर् संकिन केन्रको स्थापना, 
अग्र्ायलनक खेिी प्रणािह, माटो परहक्षण कार्य ीरुु भएको छ भने बहपु्रलिस्क्षि हािे ट्याक्टर 
वििरण कार्यक्रम प्राविलिक कारणिे िाि ुआ.ि. मा सम्पन्न हनु नसकेको भए िापलन आगामी 
आ.ि. मा र्सिाई पिुःन सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ। कृवर् अलिकृिको नेितृ्िमा कृवर् ीाखामा कमयिारह 
करारबाट पलुिय भएकोिे काममा वििम्ब नहनु ेअिस्था छ। 

१९. गाउँपालिकाको हरेक कामिाई विलिसम्मि बनाउने प्रर्ोिनको िालग आिश्र्क 
कानूनहरु बनाईएको छ भने आगामी र्दनमा समेि कानून लनमायणको पक्षिाई लनरन्िरिा 
र्दईनेछ। 

 



सभाका अध्र्क्षज्रू् िथा गाउँ सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

अब म विग ुगाउँपालिकाको आ.ि. २०७८/७९ को नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गने अनमुलि िाहन्छु। 

२०.  स्ि-अनीुासन, स्िास््र् मापदण्ड र ईमान्दारह, कोलभड-१९ को लनर्न्त्रण, हामी सबैको 
स्िम्मेिारह भने्न मूि नाराको साथ विग ु गाउँपालिकामा कोलभड-१९ को रोकथाम, उपिार र 
आिश्र्क सिकय िा िथा उद्दारको िालग कोलभड कोर्को व्र्िस्था गररनछे। 

२१.  राज्र्द्वारा लनिःीलु्क प्रदान गररने और्िीहरुबाहेक थप और्िी िथा स्िास््र् सामग्री 
वििरण गनयको िालग पालिकास्िरबाट आिश्र्क बिेट विलनर्ोिन गने कार्यिाई लनरन्िरिा 
र्दइनेछ। 

२२. कोलभड-१९ विरुद्धको खोप प्रत्रे्क नागररकिाई प्रदान गनयको िालग केन्र र प्रदेीसँग 
आिश्र्क समन्िर् गरह खोप खररद िा प्राप्त गने कार्यिाई प्राथलमकिाको साथ अस्घ बढाईनेछ। 

२३. ीरुुमा कोलभड अस्पिािको रुपमा स्थापना भई हाि लसंगटह अस्पिािको रुपमा सञ्चािन 
भईरहेको अस्पिाििाई लनरन्िरिा र्दईनेछ भन े संघीर् बिेटबाट सञ्चािन हनु े १० बेडको 
अस्पिाि स्थापनाको िालग उपर्िु स्थानको खोिी गरह र्सै आ.ि. लभत्र सञ्चािन गररनेछ। 

२४. कोलभड-१९ को कारणिे मतृ्र् ु भएकाहरुको पररिारिाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गररने 
राहि िथा खाद्य सामग्रीमा विीेर् प्राथलमकिा र्दईनेछ। 

२५. एम्बिेुन्स सेिािाई थप प्रभािकारह बनाउन हाि गाउँपालिकाबाट सञ्चािन भईरहेको 
दईुिटा एम्बिेुन्स र बिुङु्ग स्िास््र् िौकी अन्िगयिको एम्बिेुन्सिाई थप िसु्ि व्र्िस्थापन 
गररनेछ। गरहबीको कारणिे भाडा लिनय नसक्नेहरुका िालग आगामी आलथयक िर्यमा समेि 
एम्बिेुन्स भाडा छुट र्दने प्रणािहिाई लनरन्िरिा र्दइनछे। 

२६. प्राकृलिक प्रकोपमा परेकाहरुको खोिी र उद्दार गनयको िालग स्थानीर् प्रहरहसगँको 
सहकार्यमा स्िरं्सेिी र्िुाहरुिाई िालिम र्दईनेछ। आिश्र्क सामग्री खररदको कार्य अवििम्ब 
गररनेछ। 

२७. लनर्लमि ममयि सम्भार, दहगो सडकको आिार भने्न नाराको साथ सडक सरसर्ाइको िालग 
गाउँपालिकाको मेस्ीनहरु प्रर्ोगमा ल्र्ाइनछे भन ेआिश्र्किा अनसुार अन्र् मेस्ीनहरुको प्रर्ोग 
गरह सडक सरसर्ाईको कामिाई लनरन्िरिा र्दइनछे। 

२८. लसंगटह बिार के्षत्रिाई थप मर्ायर्दि र स्िच्छ राख्नको िालग नगर प्रहरहको व्र्िस्था गरह 
आिश्र्क कामहरु गररनेछ। सडकमा सोिार बत्ती िडान गने कार्यिाई प्राथलमकिा र्दईनछे। 

२९. कृवर्मा आिलुनक प्रविलिको प्रर्ोग, हिो छाडी हािे ट्याक्टरको उपर्ोग भने्न नाराको साथ 
बहपु्रलिस्क्षि अध्र्क्ष कृवर् आिलुनकीकरण, हािे ट्याक्टर वििरण आर्ोिनामा पर्ायप्त बिेट 
विलनर्ोिन गरह आगामी आ.ि. को पवहिो िौमालसकलभत्र कार्यक्रम सम्पन्न हनुे गरह वििरणको 
व्र्िस्था लमिाइनछे। 

३०. बाझँो िलमनको प्रर्ोग, उत्पादनमा सहर्ोग भने्न सोिको साथ बाँझो िग्गामा खेलिको 
िालग प्रोत्साहन गने कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा र्दईनेछ। 



३१. सामवुहक खेिी प्रणािहिाई प्रोत्साहन गदै समूहमा र्िरु्ि िथा िरकारह खेिी िथा 
सामूवहक रुपमा विलभन्न वकलसमका कृवर् उत्पादनिाई बढािा र्दने कार्यक्रम ल्र्ाइनछे। 

३२. दूि उत्पादन गने कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गनय प्रलिर्िमा आिाररि प्रोत्साहन प्रणािह 
अििम्बन गदै वित्तीर् संस्थामार्य ि दूि उत्पादक वकसानहरुिाई रकम उपिब्ि गराईनेछ। 

३३. प्राङ्गाररक मि उत्पादन, प्राङ्गाररक खेिी र सोको उपर्ोग गनय िथा उत्पादनको 
बिारहकरणको िालग आिश्र्क कार्यक्रम सञ्चािन गररनछे। 

३४. िलडबटुहको सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न गरह बिार समेि सलुनस्श्चि गरह िलडबटुहको विकास र 
त्र्सबाट रोिगारह लसियना गने कार्यिाई विीरे् िोड र्दइनेछ। 

३५. हाम्रो प्रलिबद्धिा, स्ीक्षामा सीप र दक्षिा  भने्न नाराको साथ CTEVT सँगको साझेदारहमा 
स्थापना भएको विग ु बहपु्राविलिक स्ीक्षािर्को भिन लनमायण हािको कृवर् िथा पी ु ीाखाको 
स्िालमत्िमा रहेको िग्गामा आगामी आलथयक िर्यलभत्र गररनेछ। 

३६. गाउँपालिकालभत्र दरबन्दह नभएका माध्र्ालमक विद्यािर्हरुमा गाउँपालिकाबाट दरबन्दह 
लसियना गरह रास्खएका स्ीक्षकहरुिाई लनिहरुको कार्य सम्पादन हेरह लनरन्िरिा र्दईनेछ। 

३७. विद्यािर्को ीैस्क्षक विकासमा िोड र्दएर पररणाम ल्र्ाउन े गरह काम गने 
प्रिानाध्र्ापकहरुिाई गाउँपालिकाको िर्य बाट विीेर् परुस्कारको व्र्िस्था गररनेछ। 

३८. कोलभड-१९ बाट िहसनहस भएको ीैस्क्षक सत्र र स्ीक्षा प्रणािहिाई पनुिः साविकको 
अिस्थामा ल्र्ाउन िैकस्ल्पक उपार्हरुको खोिी गरह सबै सरोकारिािाहरुको सल्िाहमा 
आिश्र्क ीैस्क्षक सिुारका कार्यहरु गररनेछ। 

३९. स्ीक्षाको गूणस्िर बवृद्ध गनयको िालग स्ीक्षकिाई आिश्र्क िालिमको व्र्िस्था गररनेछ। 

४०. गरहब िथा िेहेन्दार छात्र छात्राको िालग उच्ि स्ीक्षा अध्र्र्न गनय आ.ि. २०७८/७९ 
देस्ख िाग ुहनु ेगरह गरहब िथा िेहेन्दार उच्ि स्ीक्षा छात्रबसृ्त्त कार्यक्रम िाग ुगररनछे। 

४१. बािविकास केन्रमा कार्यरि सहार्क कार्यकिायहरुको िििमा ीि प्रलिीि बरृ्द्द गनुयका 
साथै बािविकास केन्रहरुिाई थप व्र्िस्स्थि गररनेछ। 

४२. गाउँपालिकालभत्र खेिकुदको विकास गनय विलभन्न खेिमा प्रस्ीक्षण र्दने िथा खेिकुद 
सामग्री वििरण गने कार्यिाई लनरन्िरिा र्दइनछे। 

४३. खोलिस्खमस्स्थि खेिकुद मैदानिाई थप व्र्िस्स्थि गरह िैकस्ल्पक रंगीािाको रुपमा 
विकास गररनेछ। 

४४. खेिकुदमा विस्ीष्ट क्षमिा देखाउन सर्ि खेिाडीहरुिाई खेि के्षत्रको माध्र्मबाट 
भविष्र् सलुनस्श्चि गनय गाउँपालिकाबाट विीेर् प्र्ाकेिहरु उपिब्ि गराइनछे। 

४५. बाबआुमा विहहन िथा अपांग बािबालिकाहरुको िालग सामास्िक सरुक्षाको व्र्िस्था 
गररनेछ। बािवििाहिाई पूणयरुपमा लनरुत्सावहि गररनेछ। 

४६. मवहिा वहंसाका घटनाहरु कम गराउनको िालग लनरोिात्मक िथा उपिारात्मक 
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनछे। 

४७. ज्रे्ि नागररकको िालग और्िी वििरण िथा िेि नागररक पाकय  सञ्चािन गररनछे। 
िस्क्षि िगयका िालग नि प्रिद्धयनात्मक कार्यक्रमहरु ल्र्ाइनेछ। 



४८. िादकु दूघयटनामा मतृ्र् ु भएकाहरुको सम्झनामा दूघयटनास्थि नस्िकै स्मलृि स्िम्भ 
(Memory Statue) खडा गररनेछ। 

४९. विग ु गाउँपालिकाभरर खाने पानीको समस्र्ा समािान गनय बहृि खाने पानी आर्ोिना 
सञ्चािन गररनेछ।खानेपानीको िालग पाइप वििरण गने कार्यिाई थप प्रभािकारह बनाईनेछ। 

५०. िामाबगर, गोंगर देस्ख लसंगटह हुँदै विग ु गमु्बासम्म िाने िथा लसंगटहबाट िादकुस्स्थि 
गाउँपालिका कार्ायिर्सम्म िाने साियिलनक पररिहनको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न िथा सञ्चािन गनय 
अवििम्ि प्रर्ास गररनेछ। 

५१. गाउँपालिकाको गौरिका आर्ोिनाहरु समर्मा सम्पन्न गरह त्र्सको उपर्ोग गनय सबै 
सरोकारिािा पक्षसँग आिश्र्क समन्िर् र सहकार्य गररनेछ। 

५२. हाि हािमा नटे, सूिना प्रविलििाई बिेट भने्न नाराको साथ विग ुगाउँपालिकालभत्रका ८ 
िटै िडािाई इन्टरनेट सञ्जािद्वारा िोड्ने काम र्सै आलथयक िर्यदेस्ख ीरुु भइसेकेकोमा आगामी 
आ.ि. लभत्र र्सिाई सम्पन्न गररनेछ। 

५३. मेरो पैसा, मेरै खािामा भने्न नाराको साथ सामास्िक सरुक्षािाई बैंक खािामार्य ि भिुानी 
र्दन सम्पूणय िाभग्राहहहरुको खािा खोल्ने काम ीरुु भईसकेको छ भने आगामी आ.ि. को पवहिो 
िौमालसकको लनकासा बैंकमार्य ि र्दइनेछ। विविि कारणिे बैंकसम्म आउन नसक्न े
िाभग्राहहहरुको िालग िैकस्ल्पक व्र्िस्था गररनेछ। 

५४. कमयिारहहरुिाई सूिनाप्रविलिमैत्री बनाउन आिश्र्क िालिमको व्र्िस्था गररनेछ। 
पस्ञ्जकरणको कामिाई थप सरिहकृि गनय सबै िडा सस्ििहरुिाई िालिम र्दइनछे। 

५५. अि रोकौं बन विनाी, गरौं हररर्ािहसवहिको विकास भने्न नारासवहि डढेिो रोक्नको 
िालग िनिेिनामूिक कार्यक्रम गररनछे भने डडेिो िगाउनेहरुिाई कानूनको कठघरामा 
उभ्र्ाउन स्थानीर् प्रहरहसँग सहकार्य गररनछे। 

५६. िािािरणीर् पररिियन, बाढह पवहरोको िोस्खम, सखु्खा पवहरो लनर्न्त्रण गनय लनरोिात्मक, 
प्रबद्धयनात्मक र उपिारात्मक उपार्हरुको अििम्बन गररनेछ। 

५७. विग ुगाउँपालिकाको र्ोिना, विपद् िोस्खम न्रू्लनकरणको िालग पूिय सूिना भने्न सोिका 
साथ लसंगटह बिार िथा अन्र् िोस्खमर्िु के्षत्रिाई सम्भाविि बाढह र पवहरोको िोस्खमबाट 
बिाउन आिश्र्क मानिीर् र प्राविलिक संर्न्त्रको विकास गरह विपद् िोस्खम न्रू्नीकरणको िालग 
पूिय सूिना प्रणािह स्थापना गररनेछ। 

५८. प्रिानमन्त्री रोिगार कार्यक्रमिाई अझै नलििामसु्ख बनाउन र्ोिनामा विविलिकरण 
गररनेछ। कामको विश्वसनीर्िा र गूणस्िरमा अलभभवृद्ध गररनेछ। 

५९. िघउुद्यम कार्यक्रमिाई थप प्रभािकारह बनाउन कोलभडको कारणिे स्थलगि 
कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा र्दईनेछ भन ेनर्ाँ उद्यमी लसियनामा विीेर् िोड र्दइनेछ। 

६०. घमु्न िाउँ विग ुगाउँ, आनी पढ्न ेएउटै ठाउँ  भने्न नाराको साथ पर्यटकीर् सम्भािनाको 
केन्रको रुपमा विग ुगमु्बािाई प्रिद्धयन गनय विग ुमहोत्सिको आर्ोिना गररनेछ। विग ुगमु्बालभत्र 
बदु्ध िमयसम्बन्िी नमूना पसु्िकािर् स्थापना गररनछे।  



६१. वहमािपारहको स्िगयको रुपमा रहेको िप्िी क्षते्रको सिायङ्गीण विकास गनय एकीकृि िप्िी 
क्षते्र विकास कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ।उि कार्यक्रम अन्िगयि सो के्षत्रमा आिश्र्क बाटो, 
गमु्बा प्रिद्धयन, बत्ती, टेलिर्ोन र प्रिार प्रसारमा खिय गररनेछ। 

६२. थामी िािीको संस्कृलि संरक्षणमा विीरे् िोड र्दइनेछ भने ीेपाय, िामाङ, गरुुङ िगार्ि 
अन्र् िाििािीको भेर्भरु्ा, पोीाक, आर्द संरक्षण गनय आिम्पमुा एक संग्रहािर् स्थापना 
गररनेछ। िाडपियहरुिाई सामूवहक रुपमा मनाउन ेअभ्र्ासको थािनी गररनेछ। 

६३. लसंगटह बिार एररर्ामा नक्सापास प्रवक्रर्ािाई अवििम्ब अगाडी बढाइनेछ भने लनमायण 
भई मापदण्ड नपगेुका भिनहरुको अलभिेखीकरण गररनेछ िथा मापदण्ड पगेुकािाई नक्सापास 
प्रवक्रर्ामा ल्र्ाइनेछ। 

६४. गाउँपालिकाको सहरोन्मखु के्षत्रमा व्र्ािसार् दिाय िथा निीकरणको थािनी गररनेछ। 
बिार अनगुमनिाई उच्ि प्राथलमकिाको साथ अस्घ बढाइनेछ। 

६५. विग ुगाउँपालिकालभत्र स्थापना भएका िा विग ुगागपँालिका समेि प्रभाविि हनुे गरह अन्र् 
क्षेत्रमा सञ्चािन हनुे ििविद्यिु आर्ोिनाहरुिाई गाउँपालिकाको विकाससँग साझेदारह गनय 
आिश्र्क र्ोिना पेी गनय िगाइनछे। 

६६. किा र सावहत्र्को विकास गनय विलभन्न प्रलिर्ोलगिात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चािन 
गररनेछ।उत्कृष्ट कवि िथा किाकारिाई सम्मान गररनछे। 

६७. पूिायिार लनमायणमा िोस्खम न्रू्नीकरणिाई विीेर् महत्ि र्दइनछे।दहगो र भरपदो 
विकासको अभ्र्ासिाई थप प्रभािकारह बनाइनेछ। 

६८. कमयिारहको अभाििाई सम्बोिन गने गरह कमयिारहहरुको संगठन िथा व्र्िस्थापन 
सभेक्षण (O & M Survey) गररनेछ। 

६९. गैरसरकारह संस्थाहरुसँगको सहकार्यिाई थप प्रभािकारह बनाइनेछ। न्र्ावर्क सलमलिका 
कार्यहरुको अलभिेखीकरणमा िोड र्दईनछे। 

७०. गरहब घर पररिार पवहिान कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा र्दई विग ु गाउँपालिकालभत्रका 
िास्िविक गरहब िनिाहरुको िालग पररिर्पत्र वििरण प्रदान गरह पररिर्पत्रको आिारमा थप 
कार्यक्रमहरु ल्र्ाईनछे। 

७१. विग ुगमु्बामा पूिायिारसवहिको आिासीर् विद्यािर् सञ्चािन गनय आिश्र्क प्रवक्रर्ा अगाडी 
बढाईनेछ। 

७२. Mountaineering School, Climbing Institute सञ्चािन गनयको िालग Aaama Bhumare, 

Chherpa Bhumare वहमाि आरोहणको ीरुुिाि गररनेछ। 

७३. िप्िी सडक लनमायणको िालग विलभन्न लनिी के्षत्रसँग समन्िर् गरह साझेदारह मोडेिमा 
सडक लनमायण गने प्रवक्रर्ा अगाडी बढाईनेछ। 

 

 

 



सभाका अध्र्क्षज्रू् िथा गाउँ सभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 

         अन्त्र्मा म र्स नीलि िथा कार्यक्रम ििुयमा गनय सहर्ोग, सल्िाह र परामीय उपिब्ि 
गराउनहुनुे सम्पूणय गाउँ सभा सदस्र्ज्रू्हरु, िडाध्र्क्षज्रू्हरु, कार्यपालिका सदस्र्ज्रू्हरु, कमयिारहिगय र 
सम्पूणय विकासप्रमेी महानभुािहारुिाई हार्दयक िन्र्बाद ज्ञापन गनय िाहन्छु। 

 

िन्र्बाद! नमस्कार!! िर् विग!ु!! 
                                          

                                           श्री सस्ञ्जि ओिह 
                                              उपाध्र्क्ष 

 
                                            


