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 dfggLo ;ef cWoIf Pj+ ufpkflnsf cWoIf Ho" 

!_ cfh o; ul/dfdo ;efdf d ljsf; / ;d[l4sf] Jou| k|ltIffdf /x]sf kftf/f;L ufpkflnsfsf] ufp;efsf] 

;bgdf ufpkflnsf pkfWoIfsf] cg'dltn] cfly{s aif{ @)&%÷&^ sf] cg'dflgt cfo Joosf] ljj/0f-ah]6_ 

k|:t't ug{ pkl:yt ePsf] 5' . ;+ljwfg / ;+3Lotf sfof{Gjogsf] qmddf ;+3Lo ;/sf/,k|b]z ;/sf/ tyf 

:yfgLo ;/sf/ u7g kZrft ;fj{ef}e kftf/f;L ufpkflnsfsf] bf]>f] ufp;efdf hgtfsf] k|ltlgwLd'ns of] 

ul/dfdo ;bgdf k|:t't ug{ kfpbf uf}/jsf] cg'e'lt u/]sf] 5' . 

@_ nf]stGq,/fli6«otf / gful/s clwsf/ k|flKtsf] nflu ePsf] k|b]z b]lv :yfgLo txsf ljleGg hgcfGbf]ngdf 

cfkm\gf] hLjg alnbfg ug'{ x'g] dxfg ;lxbx? o; k|b]zsf] :yfkgfy{ ePsf] ;+3if{df cfkm\gf] hLjg pT;u{ ug'{ 

x'g] jL/ ;lxbx? k|lt xflb{s >4f~hnL ck{0f ug{ rfxfG5' .  

#_ /fhgLlts,cfly{s / ;fdflhs kl/jt{gdf g]t[TjbfoL e'ldsf lgjf{x ug'{ x'g] ;a} cu|hx? k|lt xflb{s cfef/ 

;Ddfg k|s6 ug{ rfxfG5' . 

$_ >4]o cu|hx?,lj4fg ju{,Gofok|]dL hg;d'bfon] cfkm\gf] 7fpaf6 of]ubfg gu/]sf] eP cfh xfdL xfd|f] 

kftf/f;L ufpkflnsfdf o; k|sf/n] pkl:yt x'g ;Sg] lyPgf}+ . t;y{ pxfx? k|lt xflb{s gdg ub{5' . 

%_ xfdLn] kftf/f;L ufpkflnsf] ;d[l4 / kftf/f;L ufpkflnsf af;Lsf] lxtsf] nflu ;xdlt / ;xsfo{sf] 

uGtJodf Psfsf/ x'g] ;+:s[ltsf] cEof; ul//x]sf 5f} . o;} c;n ;+:s[ltsf sf/0f kftf/f;L ufpkflnsfsf] 

gfdfs/0f tyf ufpkflnsfsf] s]Gb| tf]Sg ;kmn ePsf] ;bgdf :d/0f u/fpg rfxfG5' . ljutsf Tofu,alnbfg 

/ c;n cg'ejaf6 dfu{ lgb]{lzt x'b} kftf/f;L ufpkflnsf] ;d[l4sf] dfu{lrqsf] ?kdf :jfledfgL 

kftf/f;Laf;L ;fd' of] ah]6 k|:t't ul//xbf cfhsf] ul/a ufpkflnsfnfO{ ef]lnsf] ;d[4 ufpkflnsfdf 

?kfGt/0f ug]{ ;+sNk af]w e}/x]sf]5 . 

^_ lzIff,ko{6g,s[lif / k"jf{wf/ M ;Eo,;'Gb/ / ;d[4 kftf/f;Lsf] d'n cfwf/ eGg] gf/fnfO{ pb\3f]ifsf ;fy 

kftf/f;L ufpkflnsfsf] >dzLn hgzlQmnfO{ k'hLdf abNb} Gofo / ;fdflhs ?kfGt/0f ;lxt ;d[4 kftf/f;L 

lgdf{0f xfd|f] k|d'v nIo /x]sf] s'/fdf km]/L klg hf]8 lbg rfxfG5' . 

&_ xfdL ;+3Lo tyf k|b]z zf;g k|0ffnLsf] k|efjsf/L sfof{Gjogsf nflu ;d[4 g]kfn,;'vL g]kfnL sf] gf/fnfO{ 

cfTd;fy ub}{ ;d[4 kftf/f;L,;'vL kftf/f;Laf;L sf] lb3{sfnLg pb]Zo cg'?k ;dtfd'ns ;dfh lgdf{0f ub}{ 

cl3 al9/x]sf] s'/f :d/0f u/fpb5' . 

dfggLo ;ef cWoIf Ho" 

*_ ca d kftf/f;L ufpkflnsfsf]] ljBdfg cj:yfnfO{ a'bfut ?kdf k|:t't ub{5' M 

 ljsf; / ;d[l4sf] ct'ngLo ;Defjgf af]s]sf] of] ufpkflnsfsf b[li6n] cGo :yfgLo txx?sf] 

bf+hf]df k5f8L /x]sf] 5 . ;fljssf] rf/j6f uflj;nfO{ ;dfof]hg u/L xfn & j6f j8f 

;lxtsf] k|zf;lgs ljefhg ePsf] ufpkflnsf cfly{s,;f+:s[lts,kof{j/0fLo / ef}uf]lns 



ljljwtfsf ;fy} hn,h+un tyf h8La'6Lsf] ;Defljt pTkfbg Ifdtfsf b[li6n] pRr :yfgdf 

/x]sf] 5 . 

 d'n'ssf] sl/a @! k|ltzt e'efu cf]u6]sf] ;a}eGbf 7'nf] s0ff{nL k|b]zsf] *!^ ju{ 

ls=dL=If]qkmn /x]sf] kftf/f;L ufpkflnsf kl5Nnf] hgu0fgf aif{ @)^* cg';f/ !$)*% 

hg;+Vof /x]sf] . 

 ;fIf/tfsf] lx;fan] s0ff{nL k|b]z lgs} k5f8L k/]sf]df  kftf/f;L ufpkflnsfsf] emg $^ 

k|ltzt dfq} /x]sf] . 

dfggLo ;ef cWoIf Ho" 

 ca d o; ;Ddflgt ;bg ;dIf cfly{s jif{ @)&%÷&^ sf] ah]6sf pb]Zox? / k|fyldstfx? k|:t't 

ug{ rfxfG5' . 

(_  ah]6sf] d"ne't pb]Zo ufpkflnsfsf] ljsf; / ;d[l4sf] ofqfnfO{ ;'lglZrt u/L cfly{s ;d[l4sf] af6f] 

to ug'{ xf] . o;sf nflu lgDglnlvt pb]Zo clª\usf/ ul/Psf] 5 M 

 cfly{s tyf ;fdflhs c;dfgtf / lje]bsf] cGTo ub}{ ;d[l4 xfl;n ug{] 

 ;xh hLjgofkg  / cfly{s ;d[l4sf nflu ef}lts k"jf{wf/sf] ljsf; ug]{ 

 S[lifsf] Joj;foLs/0f,ljljwLs/0f tyf cfw'lgsLs/0f u/L pTkfbg / pTkfbsTj j[l4 Pj+ vfB 

;'/Iff ;'lglZrt ug]{ 

 z}lIfs tyf ko{6lso If]qdf u'0f:t/ sfod ug]{ Pj+ ljsf; ug]{  

 e|i6frf/ lgoGq0f,hgd'vL k|zf;g / ;'zf;g sfod ug]{ 

!)_ ah]6sf plNnlvt pb]Zo k|flKtsf nflu lgwf{/0f ul/Psf k|fyldstfnfO{ k|efjsf/L ?kdf sfo{Gjog ug{sf 

nflu ;+3Lo,k|b]z tyf cGt/ :yfgLo ;/sf/;+u k|efjsf/L ;dGjo / ;fem]bf/L ug]{ Joj:yf ldnfO{g]5 . 

dfggLo ;ef cWoIf Ho" 

!!_ ca d o; ;Ddflgt ;bg ;dIf cfly{s jif{ @)&$÷&% sf] ;ldIffTds k|ult k|:t't ug{ rfxfG5' . 

;ldIffTds k|ult ljj/0f 

 गाउँपालिका अन्तगगतका सम्पूर्ग विद्याियहरुको अनगुमन गरी ममगत संभार गने कायग भएको । 

 ४० िटा स्ट्रेचर खररद गर गाउँपालिकामा ईन्टरनेट जडान गरी सञ्चािनमा ल्याएको । 

 मवहिा स्ट्िास्ट््य पातारासी स्ट्िंयम सेविकाहरुिाई वितरर् भएको । 

 प्रत्यक िडा कायागियिाई मोटरसाईकि खररद गरी हस्ट्तान्तरर् गरेको । 

 छुमचौर र चौर गाउँिाई स्ट्थानीय कािोमासी धानको लिउ वितरर् गरेको । 

 िडा नं ५ अन्तगगतको िोपाग दईु गाउँिाई छाउगोठ मकु्त गाउँ घोषर्ा गररएको । 

 भारतीय राजदतुािासिाट िस्ट्तगुत सहयोगमा एम्ििेुन्स प्राप्त गरेको । 

 लडल्िीचौर स्ट्िास्ट््य चौकीमा प्रसतुी कुरुिा गहृ लनमागर् गने काम भएको । 



 छुमचौर स्ट्िास्ट््य चौकीमा स्ट्िास्ट््य प्रयोगशािा स्ट्थापना गररएको । 

 सिै स्ट्िास्ट््य चौकीहरुका िालग थप औषलध खररद गरी वितरर् गने काम भएको । 

 गाउँपालिकाको पाश्वचचत्र ( Profile) िनाउने काम भएको । 

 पातारासी गाउँपालिकाको सिैभन्दा विकट महरी गाउँिाई सडक सञ्जािमा जोड्न सफि भएको । 

 साविकको चजल्िा चशक्षा कायागियिाट चशक्षा पूिागधारिाट ऋर्मोक्ष मा वि मा चारकोठ भिन लनमागर्, 
पटमारा विद्यािय २ कोठे भिन, िासी विद्यािय २ कोठे भिन लनमागर् अचन्तम चरर्मा । 

 प्रत्येक िडामा जेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान तथा कम्मि वितरर् कायग सम्पन्न । 

 गाउँपालिका अन्तगगत ३५ वकिोलमटर सडक सिेक्षर् कायग सम्पन्न । 

 उथूग पक्कीपिु लनमागर् कायग सम्पन्न भई गाउँपालिकािाट पिु िाररपारी पखागि तथा सडक लनमागर् 
सञ्चािन रहेको ।२०७५ श्रािर् मवहनादेचख यातायात सञ्चािनमा ल्याउने अपेक्षा गररएको । 

 पटमारा स्ट्िास्ट््य चौकी तथा प्रसलुत गहृ तथा  पातारासी स्ट्िास्ट््यचौकी चौकी तथा प्रसलुत गहृ 
लनमागर्को अचन्तम चरर्मा । 

 पश ु विकास तफग  कृलतम गभागधान, चचगरे रोगका िालग भ्याचससन, जसीगाई पािक कृषकहरुिाई 
परुस्ट्कृत, थमुा र िोका वितरर् । 

 कृवष विकास तफग  आधलुनक प्रविलधको हाते पािररेिर वितरर्, माटो परीक्षर्, लिउविजन वितरर् । 

 गाउँपालिका अन्तगगत कायगरत कृवष सेिा केन्र तथा स्ट्िास्ट््यचौकीहरुको हस्ट्तान्तरर् ।  

 गाउँपालिकाका ७ िटै िडाहरमा िाि वििाह जस्ट्तो सामाचजक कुसंस्ट्कारिाई हटाउन िाि वििाह 
तथा मवहिा वहंसा विरुद्धको सडक नाटक मञ्चन । 

 

 

 

 

 

 

dfggLo ;ef cWoIf Ho" 

!@_ ca d o; ;Ddflgt ;bg ;dIf cfly{s jif{ @)&%÷&^ sf] gLlt,sfo{qmd tyf ah]6 k|:t't ug{ rfxfG5' . 

िावषगक िजेट तथा कायगक्रम तजुगमा गदाग अििम्िन गररएका प्रमखु नीलत तथा आधारहरु 

 नेपािको संविधान जारी भएपलछ मिुकुमा संघीयता कायागन्िय भई स्ट्थानीय तहिाई प्रभािकारी रुपमा 
सञ्चािन र व्यिस्ट्थापन गने स्ट्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनदेचशत गरेिमोचजम पातारासी 
गाउँपालिकाको आलथगक िषग २०७५।०७६ को नीलत कायगक्रम तथा िजेट पेश गरेको छु।  

 अिका ददनहरुमा पातारासी गाउँपालिकाको स्ट्थानीय सरकारिे भौगोलिक रुपमा विकट चस्ट्थलतमा रहेका 
यस गाउँपालिकाका सिगसाधारर् जनतािे प्रत्यक्ष अनभुतू गने खािका योजना तजुगमा गने, स्ट्थानीय योजना 
तजुगमा साथै कायागन्ियनमा प्रत्यक्ष सहभालग गराउन,े अनगुमन कायगिाई लतव्रता ददने, मागमा आधाररत 



कायगक्रम तथा विकासका गलतविलधहरु सञ्चािन गरी यस के्षत्रका जनताको चरम गररिी न्यूनीकरर् गने 
नीलत लिइएको छ । 

 पयगटन के्षत्रिाई अथगतन्त्रको आधारको रुपमा विकास गररनेछ । देिस्ट्थि,  िालिगार ताि, कायामोक्ष 
लतथगस्ट्थि, दगुागमाई, चचमरा मालिका तथा ऋर्मोक्ष माईिाई धालमगक, पातारासी वहमाििाई पदयात्रा, 
पिगतारोहर् तथा साहलसक स्ट्थि, पटमारा चिुी भ्यू टािर, धानचौरी तातोपानी के्षत्रिाई प्राकृलतक आश्चयग,  
छुमचौर कािोमासीधान उत्पादनिाई प्रोत्साहन, धौिीदहिाई आकषगक गन्तव्यको पयगटकीय क्षते्रको 
रुपमा विकास गने नीलतिाई लनरन्तरता ददइनछे ।  

 कृवष के्षत्रिाई स्ट्थानीय उत्पादनको प्रमखु के्षत्रको रुपमा विकास गररनेछ । प्रमखु िािीहरुको उत्पादनमा 
आत्मलनभगर हनुे नीलत लिइनेछ । लसंचाई, मिखाद र िीउ लिजनको उपिब्धतामा जोड ददइनेछ । 
आलथगक तथा सामाचजक रुपिे पलछ परेका कृषकहरुको जीिनस्ट्तर िृवद्धका िालग कृषक केचन्रत 
कायगक्रमहरुिाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

 स्ट्िच्छ खानेपानीमा नागररकको पहुँच अलभिृवद्ध गररनेछ । प्राथलमकता प्राप्त खानपेानी आयोजना तथा 
कायगक्रमहरु कायागन्ियनमा जोड ददइनछे । खानेपानीको  वििरर् तथा उपभोगमा स्ट्थालनयिालस तथा 
खानेपानी उपभोक्ताहरुिाई चजम्मेिार िनाउँदै िलगनेछ । 

 िातािरर् तथा जििायमैुत्री पूिागधारको विकासमा जोड ददइनछे  ।  िन के्षत्रको िैञानालनक एिं ददगो 
व्यिस्ट्थापन गरी आलथगक रुपिे महत्त्पूर्ग िनस्ट्पलत तथा जलडिटुीको प्रशोधनमा लनजी तथा सामूदावयक 
संस्ट्थािाई सहभागी गराइनेछ । 

 चशक्षा र स्ट्िास्ट््य के्षत्रमा हािसम्म भएको िगानीिे स्ट्िस्ट्थ, चशचक्षत र सभ्य नागररक उत्पादन भएको 
उपिब्धीिाई संस्ट्थागत गरी गरु्स्ट्तरीय चशक्षा र स्ट्िास्ट््य सेिाको व्यिस्ट्था लमिाईनेछ । चशक्षा तथा 
स्ट्िास्ट््य के्षत्रमा सञ्चालित कायगक्रमहरुको प्रभािकारी कायागन्ियन गररनेछ । 

 िैंलगक समानता, मवहिा सशचक्तकरर्, िैंलगक मिुप्रिावहकरर् र मवहिा सहभालगता िृवद्ध गने नीलतिाई 
लनरन्तरता ददइनछे ।  

 पातारासी गाउँपालिकाको सम्िृवद्धका िालग विञानान र प्रविलधको के्षत्रिाट प्राप्त हनु ससने िाभ, अिसर र 
सम्भािनािाई खोजी गरी यस के्षत्रमा सङ्ख्यात्मक र गरु्ात्मक विकास गररनेछ ।   

 उज्यािो नेपाि अलभयानिाई साथगक तलु्याउन पातारासी गाउँपालिका स्ट्तरिाट पलन जिविद्यतु आयोजना, 
िैकचल्पक उजाग विकासमा विशेष प्राथलमकता ददइनेछ । 

 गाउँपालिका के्षत्रमा सञ्चािनमा रहेका र सञ्चािन हनुे जिविद्यतु आयोजनाहरुिाई सहकारीमा आिद्ध गनग 
प्रोत्सावहत गदै पातारासी गाउँपालिकािाट शेयर िगानीको िातािरर् लसजगना गने नीलतिाई लनरन्तरता 
ददइनेछ । 

 पातारासी गाउँपालिकाको समवृद्धका िालग सािगजलनक, नीचज र सहकारी के्षत्रको भलूमकािाई प्रभािकारी 
िनाइनेछ । 



 पातारासी गाउँपालिकाको वित्तीय व्यिस्ट्थापन क्षमता र जिाफदेवहता िढाइनेछ । राजनीलतक नतेतृ्ि र 
कमगचारीको क्षमता अभिृवद्ध गररनेछ । 

 उत्पादनमूिक रोजगारीको अिसर लसजगना गरी यिुायिुतीहरुिाई रोजगारी उपिब्ध गराउने खािका 
कायगक्रमहरुको तजुगमा तथा कायागन्िय गररनेछ ।  

 खेिकूद के्षत्रको विकासका िालग यस के्षत्रिाट राविय र अन्तरागिय स्ट्तरमा नाम कमाउन सफि हनु े
खेिाडीहरुिाई सम्मान गररन ेछ । 

 िोटचौर चस्ट्थत High Altitude Training Center िाई अन्तरागविय खेि मैदनका रुपमा विस्ट्तार गनगका िालग 
िागत सहभालगतामा कायग गररनेछ ।  

 भ्रष्टचारजन्य वक्रयाकिापप्रलत शून्य सहनशीिताको अिधारर्ामाफग त सशुासनमा टेिा परुयाइनछे । भ्रष्टचार 
लनिारर्का क्षते्रमा कायगरत सािगजलनक लनकायको क्षमता अलभिवृद्ध गररनेछ ।  

 मानि अलधकारको सम्मान एिं सम्िद्धगन गदै मानि अलधकारको प्रत्यभलूत गने खािका कायगक्रमहरुिाई 
प्रभािकारी रुपमा कायागन्ियनमा ल्याईनेछ  । 
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 (क) आलथगक क्षते्र 

िजेट तथा स्रोत पररचािन तथा स्रोतहरुको पवहचान सम्िन्धी 
१. गाउँपालिका के्षत्रमा करको दायरािाई फरावकिो पानग यस के्षत्रमा पाइने िन पैदािर, जलडिटुी, ढुङ्गा, 

लगटी, िाििुाको प्रयोगिाई करको दायरामा ल्याउन ेकायगिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।  

कृवष विकास  सम्िन्धी   

 स्ट्याउको गरु्स्ट्तर िृवद्ध गनग प्याकेचजङ तथा ग्रलेडङमा जोड ददइनेछ । 

 जलडिटुीको व्यिसावयक खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही अनरुुपका कायगक्रम तथा 
योजनाहरुिाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

 नेपाि सरकारिे यिुा िचक्षत स्ट्िरोजगार कायगक्रम अन्तगगत रोजगारी लसजगना गनग लसमी, स्ट्याउ, 
तरकारी र आििुाई व्यिसायीकरर् गनग जोड ददइनेछ ।  

 िोपोन्मखु तथा मौलिक िािी संरक्षर्, सम्िद्धगन तथा प्रिद्धगन कायगमा जोड ददन,े  यसको िालग ग्रामीर् 
स्ट्तरमा लिउ िैंक (Seed Bank) स्ट्थापना गररनेछ ।  

 पातारासीको पवहचान, कािी मासी धान भने्न नारािाई मिुमन्त्रको रुपमा लिइन ेछ ।  

 फिफुि र आि ुभण्डारर्का िालग सोिार तथा रवष्टक स्ट्टोरको लनमागर्का िालग यस गाउँपालिकामा 
कायगरत संघ संस्ट्थासँग समन्िय गररनछे ।  



 उच्च मूल्य कृवष िस्ट्त ु िजारीकरर्को िालग सहकारीका आधाररत विक्री वितरर् प्रर्ािी (Co-

operative Marketing System) िाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 जििाय ुपररितगनिाट कृवष क्षेत्रमा प्रभाि सम्िन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धानमा जोड ददइनेछ ।  

 स्ट्याउ प्रशोधन तथा िजारीकरर्को िालग स्ट्याउ सोिार ड्रायर अनदुान र वितरर्मा सरकारी तथा 
गैरसरकारी संस्ट्थासँग समन्िय गररनेछ ।  

 कचम्तमा ५० स्ट्याउका विरुिा अटाउन ेजग्गा भएका वकसानहरुिाई स्ट्याउ आत्मलनभगर कायगक्रममा 
अनदुान ददने नीलत लिइनछे  । 

 गाउँपालिकािे स्थानीय उद्योग तथा उद्यमीसंग सम्बलधित संस्थाहरुसँग सहकायय गरि वडाहरुको पलहचानको 

रुपमा एक गाउँ एक वस्त ुलवकास गरि उत्पादन तथा लवक्री गन ेकाययक्रम प्रोत्सालहत गरिनछे ।  

 कृलि भूमी भएका वडाहरुमा एक गाउँ एक काययकताय तयाि गने काययिाई प्रािम्भ गरिनछे । 

 जलडबुटीको अपाि भण्डािको रुपमा लचनीएको यस पातािासी गाउँपालिकामा भालव लपढीका िालग जलडबुटी 

संग्राहिाय स्थापना गरिनेछ ।  

 अलनवायय रुपमा एक घि एक बगैंचा तथा सामूलहक बगैंचाको अविािणा िागु गरिनछे । 
 

पशपुन्छी विकास सम्िन्धी 
 स्ट्याउ िगैंचालभत्र उन्नत घाँस र जसीगाईिाट दगु्ध उत्पादनमा िवृद्ध गने साथै व्यिचस्ट्थत िजारीकरर् 

गररनेछ । 

 मौसमी कृलतमा गभागधानिाई दगुगम के्षत्रमा सामदुावयक पश ुप्रजनन केन्रको सरुुिात गने ती  ठाउँमा 
न्यून उत्पादकत्ि भएका भािे पशहुरुिाई िन्याकरर् गनग प्रोत्सान गररनेछ । यसका साथै नश्नि 
सधुार कायगक्रमिाई कायागन्ियन गररनेछ ।  

 चरन तथा खकग  के्षत्रको संरक्षर्को िालग सरोकारिािाहरुसँग समन्ियात्मक कायग गररनेछ ।  

 आधलुनक व्यािसावयक भेडा फमगको विकास गररनेछ ।  

 आगामी १० विय लभत्रमा एक घि एक जसी गाईको अविािणा ल्याइनेछ । 
 

पययटन लवकास  

 गाउँपालिकाको ऐलतहालसक िार्मयक तथा साँस्कृलतक  ििोहिहरुको पलहचान तथा संिक्षण गिी पययटन क्षेत्रको 

लवकासका िालग लनजी तथा गिै सिकािी संघ संस्थाहरुसँगको सहकाययिाई बढवा ददइनेछ ।  

 धानचौरी तातोपानी क्षेत्र, देिस्ट्थि, ऋर्मोक्ष माई र पातारासी वहमाििाई पयगटकीय गन्तव्यको रुपमा 
विकास गनग आिश्यक कायगक्रम तय गररनेछ ।  

 पययटन पूवायिाि लवकास काययिाई अलघ बढाउनका िालग सूचना केधर भ्युप्वाइधट, Rafting , पययटन मागय, टे्रककंग 

टेि, ताितिैया संिक्षण काययिाई अलघ बढाइनछे ।  

 प्रत्येक वडामा सम्भावना भएका गाउँमा केधर िहने गिी होमस्टेको स्थापना गरि संचािन गनयका िालग उत्प्रेरित 

गरिनछे । 

 प्रदेश सिकािको नािा पलहि ेदशे अलन लवदेश िाई आत्सात गिी पययटन सम्बधिी काययक्रमहरु सञ्चािन गरिनेछ  

। 

 पातािासी लहमािको पवायतािोहण (Root Permit) का िालग संघीय सिकािबाट लस्वकृलत ल्याई पवयतािोहण 

काययिाई लनिधतिता ददइनछे  । 



 

उद्योग, वालणज्य, बैंककंग, सहकािी उद्योग 

 गाउँपालिका लभत्र स्विोजगािमिुक रुपमा िहकेो घिेि ुउद्योगिाई प्रोत्साहन ददन घिेि ुतालिम एवं सीप 

लवकासका काययक्रमहरु ग्रामीण तहमा संचािन गरिनेछ ।  

 गाउँपालिकामा स्थपना भई दक्रयालशि भएका सहकािीहरुिाई लवकास काययमा समेत परिचािन गनयका िालग 

लजल्िामा िहकेो लडलवजन सहकािी कायायियसंगको समधवयमा अगाडी बढाइनछे ।  

 एक गाउँ एक सहकािी आर्थयक लवकासम साझदेािी भन्ने माधयता अनरुुप सहकािीको लवकासमा लवशेि जोड 

ददईनेछ ।  

 साना ि लसमाधत कृिकिाई समहू  सहाकािीमा आवद्ध गिाई वस्तु उत्पादन बृलद्ध गने काययक्रमिाई जोड ददइनछे 

साथै फिफुि तथा तिकािी उत्पादन गदाय िासायनीक मि ि लविादद प्रयोगिाई लनरुत्सालहत गरिनछे ।  

 बहके्षत्री पोिण काययक्रमिाई लनिधतिता ददइनेछ ।  

 िातु खानीहरु खोज तथा अनुसधिान ि उत्खनन काययमा जोडददइनेछ ।  

  पययटन गाईड सम्बधिी तालिमको  व्यवस्थापन गरि िोजगािी सृजना गरिनछे ।  
 

 (ख) सामाचजक क्षते्र  

    चशक्षा तथा खेिकुद सम्िन्धी नीलत 

 चशक्षा क्षेत्रमा देचखएको विकृलत, विसंगलतिाई लनरुत्सावहत गनग चशक्षा सम्िन्धी ऐन लनयमहरु पाररत 
गरर कायागन्ियनमा ल्याईनछे ।  

 चशक्षाको अिधारर्ािाई कायगमूिक िनाउदै िािमैत्री शैचक्षक िातािरर् कायम गनग सम्िन्धीत 
स्ट्थानीयतह शैचक्षक सरोकारिािासँग संयकु्त योजना सवहत सहकायग र समन्ियको नीलत लिईनेछ ।  

 पातारासी गाउँपालिका अन्तगगतका सिै विद्याियमा पूिग िािविकास कक्षा देचख अंग्रजेी माध्यमिाट 
कक्षा सञ्चािन गररने नीलत लिईएकोछ ।  

 विद्यािय ल्याऔ,ँ वटकाऔ ँर लसकाऔ ँभने्न नारािाई आत्सात गरर भनाग अलभयानिाई प्रभािकारी रुपमा 
कायागन्िय गररनेछ । 

 स्ट्िीकृलत नलिई संचािन गररएका सामदुावयक तथा संस्ट्थागत र नीचज  विद्याियिाई लनरुत्सावहत र 
लनयन्त्रर् गदै कानीनी दायरामा ल्याईनेछ  र संचािनमा ल्याईएका विद्याियिाई जनसं्या तथा 
नससांकनका आधारमा स्ट्तरिृवद्ध गररनछे । विद्याथी चशक्षक अनपुात, भौगोलिक विकटता र स्ट्थानीय 
सन्दभगिाई विश्लषेर् गरी विद्याियिाई गाभ्न लसकनेछ  

 सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्ट्थाहरुको सहकायग र समन्ियमा विद्यािय िावहर रहेका विद्यािय 
उमेरका िाििालिकाहरुको पवहचान गरी उनीहरुिाई औपचारीक चशक्षाको मिु प्रिाहमा समेट्न 
विलभन्न खािका लसजगनात्मक र रचनात्मक कायगक्रमहरुिाई लनरन्तरता ददइनेछ ।  

 अनमुलत प्रदान गररएका विद्याियहरुमा आिश्यक दरिन्दी प्रदान गनग पहि गररनछे । 
चशक्षकहरुिाई प्रचलित ऐन, लनयमाििी तथा कायगविलधको सारभतू प्रािधानको मससदमा प्रलतकूि 
असर नपने गरी पातारासी गाउँपालिका के्षत्र लभत्रका विद्याियहरुमा आिश्यकता लनधागरर् गरी विलभन्न 
विद्याियहरुमा कामकाजमा खटाउन ससनछे । 



 यस पातारासी गाउँपालिका अन्तगगतका विद्याियहरुिाई गाउँपालिका स्ट्तरीय खेिकूद तथा अलतररक्त 
वक्रयाकिाप संचािन गनग गराउन प्राथलमकता तथा प्रोत्साहन ददइनेछ ।  

 लवद्याियहरुमा बािमैत्री, अपाङ्गमैत्री तथा समावेशी पूवायिाि लनमायण गनय पहि गरिनछे । 

विञानान तथा प्रविलध सम्िन्धी नीलत 

 गाउँपालिकाको संचािनमा रहेको िेिसाइटिाई अध्यलधक गरर प्रतेक िडाहरुमा समेत ईन्टरनेट सेिा 
सञ्चािन गररदै लिइनछे । 

 विकास लनमागर्का सम्पूर्ग गलतविलधहरुिाई रेलडयो तथा पत्रपलत्रका माफग त व्यपक प्रचार प्रसार एिं 
जानकारी गराइनछे ।  

 टेलिलभजन, टेलिफोन तथा ईन्टरनेट सेिाको पहुँच र गरु्स्ट्तर अलभिृवद्धका िागी आिश्यक पूिागधार 
लनमागर् गनग नेपाि टेलिकम तथा अन्य ईन्टरनेट सेिा प्रदायक कम्पनीहरु र टेलिलभजन िगायतका 
संचारमाध्येमहरुसँग विशेष पहि गररनेछ । 

 अलभिेख व्यिस्ट्थापनमा नविनतम प्रविलधको प्रयोग गररनछे ।  

 सरकारी तथा गैर सरकारी संस्ट्थाहरुको नीलत, कायगक्रम िगायत विषयमा सधुार ल्याउन सूचना तथा 
अलभिेख केन्रिाई सदुृवढकरर् गररनेछ । 

स्ट्िास्ट््य तथा जनसं्या सम्िन्धी नीलतिः   

 जनतामा गरु्स्ट्तरीय स्ट्िास्ट््य सेिाहरुको प्रत्यभतू गनग यस गाउँपालिकामा रहेका स्ट्िास्ट््य संस्ट्थाहरुमा 
आिश्यक पने जनशचक्त व्यिस्ट्थापन र पररचािनका िालग मानि संसाधन योजना तयार गने कायगिाई 
लनरन्तरता ददइनछे । 

 यस पातारासी गाउँपालिकामा रहेका मवहिा स्ट्िास्ट््य कायगकताग तथा स्ट्िास्ट््यकमीहरुको क्षमता 
विकास सम्िन्धी आिश्यक तालिमको िालग सरोकारिािा लनयकासँग पहि गररनछे  

 स्ट्िास्ट््य के्षत्रमा िगानी गनग चाहने नीचज के्षत्रिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 
 

िैंलगक समानता र सामाचजक समािेसीकरर् सम्िन्धी नीलत   

 मवहिा, यिुा, अपाङ्ग तथा िाि अलधकारको सलुनचश्चताका िालग सरकारी, गैर सरकारी र नीचज के्षत्रका 
सिै सरोकारिािासँग सहकायग गररनेछ ।  

 िचक्षत िगगको क्षमता विकासका िालग आिश्यक कायगक्रम तथा योजना िनाई कायागन्ियन गररनेछ 
।  

 सामाचजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने िाभग्राहीहरुको नयाँ नाम दताग,  िगत कट्टा, पररचय पत्र वितरर् 
अनिाईन माफग त गरी सिै िडा कायागियिे प्रत्येक चौमालसकमा आ-आफ्नो िडा कायागियमा 
सािगजलनक गरी गाउँपालिकामा सोको पेश गनग िगाईनछे ।  

 आपत्कालिन मवहिा र िाििालिका उद्धर कोषको स्ट्थापना गररनेछ ।  



 मवहिा तथा िाििालिकामालथ हनु े विलभन्न प्रकारको घरेि ु वहंसाको लनिारर् गररनछे । िाि श्रम 
शोषर् र िाि वििाहिाई पूर्ग रुपमा लनरुत्सावहत गदै साविकमा सञ्चालित िािमैत्री सशुासनको 
अिधारर्ािाई कायागन्ियनमा ल्याइनेछ ।  

सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्ट्था सम्िन्धी नीलतिः  

 यस गाउँपालिका क्षते्रमा आफ्नो कायगक्षेत्र िनाएका गैर सरकारी संघ संस्ट्थाहरुिाई कायगक्रम सञ्चािन 
गनग उक्त संघ संस्ट्थाहरुको कायगक्रम, िजे , समय तालिका, कायगक्रमको औचचत्य, प्रभाि, असर, 
िाभाचन्ित के्षत्र समेतको विश्लषेर् र मूल्याङ्कन गरेर मात्र राय सवहत स्ट्िीकृलत दईनेछ  साथै गाउँ 
कायगपालिकाको कायागियिे प्रस्ट्तावित कायगक्रमको के्षत्र पररितगन गनग ससनेछ र गाउँ कायगपालिकाको 
कायागियमा एक गैर सरकारी संघ संस्ट्था अनगुमन ईकाई गठन गरी अनगुमन कायगिाई प्रभािकारी 
िनाइनेछ ।  

 पातारासी गाउँपालिका क्षते्रमा रहेका सरकारी लनकायहरुको अनगुमन, लनयमन र समन्िय कायगिाई 
प्रभािकारी रुपमा कायागन्ियन गररनेछ । 

 चजल्िा गैरसरकारी महासंघको समन्ियमा NGO Desk स्ट्थापन गररनेछ । 

 

(ग) पूिागधार के्षत्र 

खानपेानी तथा सरसफाई, सडक तथा भौलतक योजना र पूिागधार विकास तथा िस्ट्ती विकास, शहरी 
योजना र भिन लनमागर् सम्िन्धी नीलत 

 सडकको आकृलत विग्रन े गरी मािन लनलमगत समस्ट्या खडा गने कायग पूर्ग रुपमा लनरुत्सावहत गनग 
विलनयम, कायगविलध र लनदेचशका िनाई िाग ुगररनछे ।  

 िडा स्ट्तरका सडक तथा गोरेटो िाटाहरुिाई सम्भाव्यता अध्ययन पलछ मात्र योजना छनौट गरी िजेट 
विलनयोजन गररनछे ।  

 सरुचक्षत खानेपानी व्यिस्ट्थापनका िालग सवह मिु छनौट गरी िहृत ्खानेपानी पररयोजना आिश्यकता 
अनसुार िाग ुगररनेछ ।  

 गाउँपालिकािाई पूर्ग सरसफाई गाउँपालिका घोषर्ा गनगको िालग आिश्यक सतुकांक अध्ययन गरी 
पूर्ग रुपमा कायागन्ियनमा ल्याइनेछ ।  

 गाउँपालिका भररका अलतररक्त जग्गाहरु पूर्ग गाउँपालिकाको मातहतमा ल्याई उपयोग नभएका 
सािगजलनक जग्गाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सोही अनरुुप योजना छनौट गरी आय आजगनमा 
टेिा परुयाउने नीलत अििम्िन गररनेछ  । 

 मान्धारा,न्यौररघाट िगायतका जग्गा नावप हनु छुट भएका जग्गाहरुको पवहचान गरर जग्गा नापी 
व्यिचस्ट्थत गररनेछ ।  

 खानी उत्खनन गनग लनयमानसुार दताग प्रवक्रयािाई सरिीकरर् गररनेछ  । 

 िातािरर्मैत्री जस्ट्ता पातामा जोड ददन यथाशक्य हाि चिन चल्तीमा रहेको सेतो रङ्गका जस्ट्तापाताको 
प्रयोगिाई लनरुत्सावहत गदै िलगनेछ । 



 पातारासी गाउँपालिकामा रहेका ग्रामीर् सडक सञ्जाि, पिु पिेुसामा पने व्यचक्तगत जग्गाहरुको िगत 
संकिन गरी वकत्ताकाट गराउने लनलत तजूगमा र कायागन्ियन गररनेछ ।   

 रु ५ िाख भन्दा मनुीका योजनाहरिाई िडा पालिकािाट सञ्चािन गररन े गरर अच्तयार प्रत्योजन 
गररनेछ ।  

 पूिागधार सम्िचन्ध विकास लनमागर् कायगमा जनताको अपनत्ि गराउने गरर कुि िागतको देहाय 
िमोचजम जन सहभालगता जटुाउने गरर योजना सञ्चािन गररनेछ । 

तपचशि 

(क) माटो सम्िचन्ध काममा      २५% 

(ख) ग्रािेि सम्िचन्ध काममा      २०% 

(ग) Structure सम्िचन्ध काममा     १०% 

 देहायका ठूिा आयोजनाहरु गाउँपालिकाको स्रोतिाट सम्पन्न गनग नलसकने भएको हुँदा संघीय सरकार 
तथा प्रदेश सरकारिाट सञ्चािन गररने गरर माग गने । 

तपचशि 

(क) उथूग पेरे चोत्रा हुँदै डोल्पा जोड्न सडक लनमागर् 

(ख) चकेुनी खोिा जिविद्यतु आयोजना लनमागर् 

(ग) जमु्िा एरपोटग उथूग चौतारा खािी न्यौररघाट भिुभिेु मगु ुजोड्ने सडक स्ट्तरोन्ती 
(घ) गाउँपालिका स्ट्तररय कोल्ड स्ट्टोर लनमागर् 

(ङ) छुट जग्गा नापीको व्यिस्ट्था 
(च) १५ सैयाको अस्ट्पताि लनमागर् र व्यिस्ट्थापन 

(छ) नेपाि टेलिकम टािर स्ट्थापन र सञ्चािन 

(ज) हरुी महरीखोिा िहृत खानेपानी आयोजना लनमागर् 

(झ) जिा नददको िमु र पेरे खण्डमा पक्कीपिु लनमागर् 

(ञ) उथूग िाँता िोपग िमु माधारा न्यौररघाट हुँदै मगु ुजोड्ने सडक लनमागर् 

(ट) पातारासी वहमाि र देिस्ट्थि जाने पयगटकीय पदमागग लनमागर् 

(ठ) जलडिटुी प्रसोधन उद्योग स्ट्थापना 
 देहायका िामा तथा छोटा दरुीका रसपिु तथा झोिङु्गे पिु लनमागर्का िालग सम्िचन्धत लनकायमा 

अनरुोध गने ।  

तपचशि   

(क) डोिकाँटी र लडल्िीचौर रसपिु लनमागर् 

(ख) िमु गाउँ रसपिु लनमागर् 

(ग) चारसाँघ ुरसपिु लनमागर् 

(घ) तल्िोिोपाग विद्यािय जाने रसपिु लनमागर् 



(ङ) उथूगचौतारा रसपिु लनमागर् 

(च) सैन खोिा रसपिु लनमागर् 

(छ) डाँडा खोिा रसपिु लनमागर् 

(ज) घारीखोिा रसपिु लनमागर् 

(झ) ठिा ढुङ्गा देचख लसम सम्म रस पिु लनमागर् 

(ञ) चौरेिा रसपिु लनमागर् (६ नं िडा) 
(ट) नसुाँघ ुरसपिु लनमागर् (१ नं िडा) 
(ठ) तचल्फ विद्यािय जाने रस पिु लनमागर् 

(ड) पेरे धोपा झो प ुलनमागर् 

(ढ) न्यौररघाट झो प ुलनमागर् 

(र्) घाडगडेु झो प ुलनमागर् 

 

विद्यतु तथा उजाग सम्िन्धी 
 सम्भाव्यता अध्ययन भई लनमागर्का चरर्मा रहेका विद्यतु आयोजनाहरुिाई प्रोत्सावहत गरर राविय 

विद्यतु प्रर्ािीमा समायोजन गररनेछ ।  

 ठूिा जिविद्यतु आयोजना कायागन्ियनमा आउन ुअगालड साना जिविद्यतु आयोजनाहरुिाई पलन सदुृढ 
गरर विद्यतु प्रत्येक िस्ट्तीमा सूचारु गररनछे । 

 

संगठन संरचना, दरिन्दी र कायगवििरर् तथा सशुासन र सेिा प्रिाह सम्िचन्ध नीलत 
 गाउँपालिका चस्ट्थत सािगजलनका लनकायिाट सम्पादन हनुे सेिा प्रिाह तथा काम कारिाहीको उचचत 

मूल्याङ्कन गरी परुस्ट्कार र दण्ड (Reward and punishment ) को व्यिस्ट्था गररनछे ।  

 गाउँ कायगपालिका र िडा कायागियहरुको  दरिन्दी संघीय सरकार र प्रादेचशक सरकारसँग संगठन र 
विकास (Organization and Management) सम्िन्धी आिश्यक समन्िय, परामशग र साझेदारी गरी 
सोही अनरुुप पदपूलतग, समायोजन, दरिन्दी लसजगना, सरुिा, िढुिा तथा िचृत्त विकास प्रर्ािी (Career 

Development System) िाई व्यिचस्ट्थत गररनेछ ।  

 यस पातारासी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र २५ िषग भन्दा कम उमेरका यिुायिुतीहरुिाई मलधरा सेिन गनग 
प्रलतिचन्धत गररनेछ । 

क्षमता विकास सम्िन्धी नीलत 

 गाउँपालिकाको क्षमता िृवद्ध िगायतको कायग प्रभािकारी गनग, सेिा प्रिाह, कमगचारी व्यिस्ट्थापन 
िगायतका विषयिाई प्रभािकारी िनाउन आन्तररक श्रोत िृवद्ध गनग कर प्रर्ािी (Tax System) िाई 
फरावकिो तथा प्रभािकारी गररनेछ । 

 पातारासी गाउँपालिका मातहतका  कमगचारी प्रशासन सम्िचन्ध विलनमय, लनदेचशका तथा कायगविलधहरु 
तय गररनछे । 



 विद्यतुीय शासन प्रर्ािी (E- governance System) माफग त पातारासी गाउँपालिका के्षत्रका सिै सरकारी 
तथा गैरसरकारी काम कारिावहहरुमा प्रभािकाररता ल्याउन कमगचारीहरुको क्षमता विकास जस्ट्ता 
कायगक्रमहरु संचािन कायगिाई अििम्िन गररनेछ ।  

 क्षमता विकास योजना(Capacity Development Plan) तय गरी गाउँपालिकाको आिश्यकता र चाहना  
अनरुुप अििम्िन गररनछे ।  

 पातारासी गाउँपालिका अन्तगगत देहायका ऐन लनयम तथा पाश्वचचत्र स्ट्िीकृलत गरर कायागन्ियमा 
ल्याईनेछ । 

तपचशि 

(क) विलनयोजन ऐन, २०७५ 

(ख) आलथगक ऐन, २०७५ 

(ग) चशक्षा ऐन, २०७५ 

(घ) सहकारी ऐन, २०७५ 

(ङ) न्यवयक सलमलत कायगविलध ऐन, २०७५ 

(च) गाउँपालिका पाश्वचीत्र, २०७५ 

 गाउँपालिकामा कायगरत विशषे कमगचारीहरुिाई आलथगक िषग २०७५।०७६ को िजेट तजुगमा तथा 
तयाररका िालग कायगिय समयभन्दा अचघपलछ खवटन ुपने भएको हुँदा अलतररक्त सवुिधा िापत आधा 
मवहना तिि िरािरको भत्ता ददएर प्रोत्सावहत गररएकोछ । 

 पातारासी गाउँपालिकामा कायगरत प्राविलधक कमगचारीहरुको िालग वफल्ड भत्ता िापत रु ४ हजार देचख 
५ हजार सम्म रकम उपिब्ध गराई काम गनग प्रोत्सावहत गररएकोछ । 

 विगत ८/९ िषग देचख साविकका गा वि स हरुमा कायगरत सामाचजक पररचािकहरु सवहत नयाँ 
स्ट्थापना भएका िडा कायागियमा कायगरत सामाचजक पररचािकहरुिाई मालसक रु १७ हजार उपिब्ध 
हनुे गरर कायागिलध थप गररएकोछ  । 
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मु् य मु् य आयोजना र वक्रयाकिापहरु 

आलथगक िषग २०७५।०७६ मा सञ्चािन गररने कायगक्रमहरु देहाय िमोचजम हनुछेन ्। 

 गाउँपालिकाको प्रशासलनक भिन लनमागर्िाई प्रमखु प्राथलमकतामा राखी लनमागर् कायगको िालग नेपाि 
सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको 
रकमिाट पचहत्तर िाख रुपैयाँ िजेट विलनयोजन गररएको छ । 



 गाउँपालिकाका विलभन्न सातिटा िडहरुको पूिागधार लनमागर् तथा स्ट्तरोन्नतीका िालग नेपाि सरकार 
समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट 
दईु करोड पचास िाख रुपैया ँविलनयोजन गररएरको छ  । 

 उथूग पेरे चोत्रा हदैु डोल्पा जोड्ने सडक स्ट्तरोन्नती र सडक लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको 
समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट 
एक करोड पचास िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 लडल्िीचौर साना जिविद्यतु आयोजना अधरुो कामका िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पच्चीस िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 िचक्षत समूह क्षमता विकासका िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी 
गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट िीस िाख रुपैया ँ िजेट विलनयोजना 
गररएको छ 

 चशक्षा क्षेत्र पूिागधार विकास अन्तगगत चशक्षा पूिागधारमा रु ३५ िाख, प्राविलधक चशक्षा अनदुान रु १५ 
िाख र ऋर्मोक्ष मा वि कम्पाउण्डिाि रु १० िाख गरर  नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट साठी िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजना गररएको छ  

 पयगटन क्षते्र विकास अन्तगगत पयगटन गरुु योजना रु ५ िाख, पयगटन विकास प्रिद्धगन तथा पूिागधार रु 
१० िाख र धानचरी पयगटन पूिागधार विकास रु १० िाख गरर नेपाि सरकारको समानीकरर् 
अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पच्चीस 
िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजना गररएको छ  

 पातारासी गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्षको संरक्षकत्िमा रहने गरी आकचस्ट्मक कोष खडा गनग 
िालग नेपाि सरकार समानीकरर् अनदुन अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई 
प्राप्त भएको रकमिाट पैंतीस  िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजन गररएको छ । 

 गलडगाउँ चोत्रा ग्रामीर् सडक लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत 
पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पन्र िाख रुपैया ँ िजेट 
विलनयोजना गररएको छ  



 िडा नं २ कायागिय भिन लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी 
गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट उन्नाइस िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजना 
गररएको छ ।  

 हरुी गाउँदेचख सरस्ट्िती आधारभतू विद्याियसम्म सडक लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् 
अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पन्र िाख 
रुपैया ँिजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 िमु गाउँदेचख ऋर्मोक्ष मचन्दर जाने सडक लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट िीस िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 ज्योती आधारभतू विद्यािय घेरािार लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत 
पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पन्र िाख रुपैया ँ िजेट 
विलनयोजना गररएको छ   

 जिुा नदद जिविद्यतु क्षमता िृवद्धका िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी 
गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट िीस िाख रुपैया ँ िजेट विलनयोजना 
गररएको छ  

 िडा नं ७ कायागिय भिन लनमागर् तथा जग्गा खररदका िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट तीस िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 खोररखोिा देचख भाखंोिा सम्म खानेपानी सभेक्षर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पाचँ िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजना गररएको छ  

 पटमारा खानेपानी सभेक्षर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी 
गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पाचँ िाख रुपैया ँ िजेट विलनयोजना 
गररएको छ ।  

 भोटेिस्ट्ती  खानेपानी लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी 
गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट सात िाख रुपैया ँ िजेट विलनयोजना 
गररएको छ ।  



 खािी खानेपानी लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी 
गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पाचँ िाख रुपैया ँ िजेट विलनयोजना 
गररएको छ ।  

 गौरी आधारभतू विद्यािय भिन लनमागर् तथा घेरािारका िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पन्र िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 मझेुउखोिा तटिन्ध तथा पिु लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत 
पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट सात िाख रुपैया ँ िजेट 
विलनयोजना गररएको छ  

 कोटेसाँघ ुधोपा तटिन्ध लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी 
गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट सात िाख रुपैया ँ िजेट विलनयोजना 
गररएको छ  

 िाख्र े पिु भोट गाउँ धिप ग्रामीर् सडक लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट सात िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 तलििोपाग देचख लतपगाडसम्म तटिन्धन सभेक्षर् कायगका िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पाचँ िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 ररनी गाउँ र िाँता गाउँ िाटो सोलिङका िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत 
पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पन्र िाख रुपैया ँ िजेट 
विलनयोजना गररएको छ  

 उथूग िाँता सडक स्ट्तरोचन्तका िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी 
गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट तीस िाख रुपैया ँ िजेट विलनयोजना 
गररएको छ ।  

 उथूग पटमारा खािी हुदैँ मगु ुजोड्न ेसडक स्ट्तरोचन्तका िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पचहत्तर िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजना गररएको छ ।  



 िासी लतखुग िेवटिेक हुँदै गूठीचौर गाउँपालिका जोड्न े सडक स्ट्तरोचन्तका िालग नेपाि सरकारको 
समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट 
पच्चीस िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजना गररएको छ । 

 पातारासी गाउँपालिका क्षेत्रका विषयके्षत्रगत कायगक्रम अन्तगगत कृवष के्षत्रको विकासका िालग नेपाि 
सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको 
रकमिाट पाचँ िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 पातारासी गाउँपालिका क्षेत्रका विषयक्षेत्रगत कायगक्रम अन्तगगत स्ट्िास्ट््य सेिा के्षत्रको विकासका िालग 
नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त 
भएको रकमिाट पाचँ िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 पातारासी गाउँपालिका अन्तगगत सूचना प्रविलध व्यिस्ट्थापन कायगक्रमका िालग नेपाि सरकारको 
समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट 
पाचँ िाख उन्नाइस हजार रुपैया ँिजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 पातारासी गाउँपालिकाको आिलधक योजन लनमागर्का िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् अनदुान 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पाचँ िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 पातारासी गाउँपालिका अन्तगगत संस्ट्कृलत प्रिद्धगन कायगक्रमका िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् 
अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पाचँ िाख 
रुपैया ँिजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 पातारासी गाउँपालिका अन्तगगत यिुा खेिकुद तथा मनोरञ्जन कायगक्रमका िालग नेपाि सरकारको 
समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट 
पाचँ िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 पातारासी गाउँपालिका अन्तगगत गमु्िा/ चैत्य ममगत संभारका िालग नेपाि सरकारको समानीकरर् 
अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पाचँ िाख 
रुपैया ँिजेट विलनयोजना गररएको छ ।  

 पातारासी गाउँपालिकामा अन्तगगत विपद् व्यिस्ट्थापन कोष खडा गनगका िालग नेपाि सरकार 
समानीकरर् अनदुन अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट 
पाचँ िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजन गररएको छ । 



 पातारासी गाउँपालिकामा अन्तगगत राहत तथा पूनस्ट्थागपन कोष खडा गनगका िालग नेपाि सरकार 
समानीकरर् अनदुन अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट 
पाचँ िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजन गररएको छ । 

 पातारासी गाउँपालिकामा अन्तगगत मवहिा तथा िाििालिका संरक्षर् कोष खडा गनगका िालग नेपाि 
सरकार समानीकरर् अनदुन अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको 
रकमिाट पाचँ िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजन गररएको छ । 

 पातारासी गाउँपालिका अन्तगगत खानेपानी ममगत सधुारका िालग नेपाि सरकार समानीकरर् अनदुन 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट दश िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजन गररएको छ । 

 पातारासी गाउँपालिकािे चकेुनीखोिा जिविद्यतु सहकारीिाट शेयर िगानीका िालग नेपाि सरकार 
समानीकरर् अनदुन अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट 
एक करोड रुपैया ँिजेट विलनयोजन गररएको छ । 

 पातारासी गाउँपालिकामा अन्तगगत विलभन्न सभेक्षर् कायगका िालग नेपाि सरकार समानीकरर् अनदुन 
अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई प्राप्त भएको रकमिाट पन्र िाख रुपैया ँ
िजेट विलनयोजन गररएको छ । 

 पातारासी गाउँपालिकामा अन्तगगत विलभन्न आयोजनाहरुमा िागत सहभालगता जटुाउन समपूरक कोषका 
िालग नेपाि सरकार समानीकरर् अनदुन अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् भई 
प्राप्त भएको रकमिाट पच्चीस िाख रुपैया ँिजेट विलनयोजन गररएको छ । 

 पातारासी गाउँपालिकामा अन्तगगत कायगरत विलभन्न राविय तथा अन्तरागविय गैरसरकारी संघ 
संस्ट्थाहरुिाट पेश हनु आएका कायगक्रमहरु तोवकएको स्ट्थान कायगक्रम तथा िजेट अनसुार नै सञ्चानि 
गररनेछ । 

 
dfggLo ;ef cWoIf Ho" 

!%_ ca d आर्थयक विय २०७४।०७५ को संशोलित आय व्ययको व्यवस्थापन देहाय बमोलजम k|:t't ub{5'  

 नेपाि सरकारको वित्तीय समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् 
भई आएको रकमिाट चाि ुखचग तफग को ४ करोड ३१ िाख ४० हजार रुपैयाँ व्ययको संशोलधत 
िजेट पेश गररएकोछ । 



 नेपाि सरकारको वित्तीय समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तानतरर् 
भई आएको रकमिाट  पूजँीगत खचग तफग   १३ करोड ४२ िाख २० हजार रुपैयाँ व्ययको 
संशोलधत िजेट पेश गररएकोछ । 

 नेपाि सरकारको वित्तीय समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तानतरर् 
भई आएको रकमको  पूजँीगत खचग तफग   अन्तगगत िडागत योजनाको २ करोड २९ िाख िचक्षत 
िगग विकास कायगक्रमको २० िाख र कन्टेन्जेन्सी तफग को ५० िाख ८७ हजार व्ययको संशोलधत 
योजना तथा िजेट पेश गररएकोछ । 

dfggLo ;ef cWoIf Ho" 

!^_ ca d आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ को अनुमार्नत आय व्ययको व्यवस्थापन पेश गने अनुमर्त चाहान्छु  

 

 नेपाि सरकारको वित्तीय समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् 
भई आएको रकमिाट चाि ुखचग तफग को ४ करोड ७४ िाख ५४ हजार रुपैयाँ व्यय हनुे अनमुान 
गरर िजेट लिलनयोजन गररएकोछ । 

 नेपाि सरकारको वित्तीय समानीकरर् अनदुान अन्तगगत पातारासी गाउँपालिकामा वित्तीय हस्ट्तान्तरर् 
भई आएको रकमिाट पूजँीगत  खचग तफग को ११ करोड ८२ िाख १९ हजार रुपैयाँ व्यय हनु े
अनमुान गरर िजेट लिलनयोजन गररएकोछ । 

 नेपाि सरकारिाट पातारासी गाउँपालिकामा प्राप्त हनुे लनसतग र सशतग अनदुानका अलतररक्त अन्य 
श्रोतहरुको सलुनचश्चतता गरर ३६ िाख ५३ हजार रुपैयाँ व्यय हनुे अनमुान गरर िजेट लिलनयोजन 
गररएकोछ । 

 चशक्षा, स्ट्िास्ट््य, पश,ु कृवष, िन, मवहिा तथा उजाग विकासका िालग नेपाि सरकारको अन्तर सरकारी 
वित्तीय सशतग अनदुन तफग को ८ करोड २८ िाख रुपैयाँ व्यय हनु ेअनमुान गरर िजेट लिलनयोजन 
गररएकोछ । 

 पातारासी गाउँपालिकाको आ ि २०७५।०७६ को अन्त्य सम्ममा ११ िाख  रुपैयाँ आन्तररक 
आय संकिन गने अनमुान गररएकोछ । 

 यस प्रकार पातारासी गाउँपालिकािाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य कायगक्रमिाट समेत 
गरी कुि िजेट २५ करोड २५ िाख ९८ हजार मध्ये १३ करोड ३४ िाख ९९ हजार चाि ुतफग  
र ११ करोड ९० िाख ९९ हजार पूजँीगत तफग  व्यय हनुे यस गररमामय सदनमा अनमुान गरर 
िजेट लिलनयोजन गररएकोछ । 

 

 
 
 


