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एकककृत भ्रभण कामयक्रभ 2075/076 

१.ऩरयचम  

बभेू गाउॉऩालरकाको आलथयक वषय 2075/076 को फजेटराई कामायन्वमन गने लसरलसराभा कवषमगत 
िाखाहरुरे कामयक्रभ लनभायण गयी ऩेि गये अनसुाय लफलबन्न ऺेत्रहरु जस्तै कृकष, ऩि,ु जिऺा य ऩमयटन 
प्रवर्द्यनका रालग फाकहयी ऺेत्रहरुरे गयेका असर अभ्मासहरुराई लसको गयी बभेू गाउॉऩालरका लबत्र 
कामयन्वमनभा ल्माउने य बभेूको सभग्र ऺेत्रको कवकासराई अगाडी फढा 
उनका रालग बभेू गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयमअनसुाय उक्त कामयक्रभको आमोजना गरयएको लथमो । 
कवश्वभा सूचना य प्रकवलधको लतब्रतभ कवकास जिऺाभा नमाॉ प्रकवलधको आगभन तथा नेऩारको याजनैलतक 
ऩरयवतयनका कायण बएको नेऩारको िासन व्मवस्थाको कायण सञ्चारनभा यहेको स्थालनम सयकायरे कृकष 
जिऺा ऩमयटन रगामतका सभग्र ऺेत्रभा आभूर ऩरयवतयनका रालग केकह नमाॉ काभ गयी देखाउने उद्देश्मरे 
वाकषयक कामयक्रभभा भ्रभण कामयक्रभराई सभावेि गरयएको हो । 

 

आलथयक वषय 2075/076 को जिऺा य ऩमयटन प्रवर्द्धयन तपय को कामयक्रभभा कवलनमोज बएको फजेटफाट जिऺा 
कवकास कामयक्रभफाट बभेू गाउॉऩालरका लबत्रका साभदुाकमक कवद्यारमभा कामययत प्रधानाध्माऩक तथा जिऺकहरु य 
कवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺहरुराई गयी १५ जना सहबागीहरु सभावेि गयाउने गाउॉ कामयऩालरकाको 
लभलत 2075/12/24 गतेको लनणयम अनसुाय जस्वकृत गरयएको लथमो । त्मसै गयी बभेू गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र 
होटर व्मवसाम सञ्चारन गरययहेका व्मवसामीहरुराई एकककृत भ्रभणभा सहबागी गयाई होटरको व्मवस्थाऩनभा 
केही ऩरयवतयन गनयका रालग भ्रभण कामयक्रभभा सभावेि गरयएको लथमो । भ्रभण कामयक्रभभा जनलनवायजचत 
जनप्रलतलनधीहरुराई ऩलन लफलबन्न ऺेत्रको प्रत्मऺ अवरोकन गयाई ऩरयवतयनका रालग अग्रसय गयाउनका रालग 
अध्मऺ उऩाध्मऺ वडा अध्मऺ तथा कामयऩालरका सदस्महरुराई सभेत भ्रभण कामयक्रभभा सभावेि गरयएको लथमो 
। 
 

२. एकककृत भ्रभण कामयक्रभको उद्देश्म   

 

मस बभेू गाउॉऩालरका लबत्र सञ्चालरत साभदुाकमक कवद्यारमका प्रधानाध्माऩक, जिऺक, होटर व्मवसामी 
तथा जनप्रलतलनलध सफैराई सॊमकु्त रुऩभा एकककृत भ्रभण कामयक्रभभा सहबागी गयाई सफैराई आ-आफ्नो 
ठाउॉफाट जजम्भेवाय जजम्भेवाय जवापदेही गयाउनकुा साथै लनम्न उद्देश्महरु यहेका छन। 

 भ्रभण कतायहरुराई अन्म जजल्राभा बएका लफलबन्न गलतकवलधहरुको अवरोकन गयाउने।  

 नभूना कवद्यारमहरुभा बएका असर अभ्मासहरुकोफायेभा सफै सहबागीहरुराई जानकायी 
गयाउने  

 भ्रभण कामयक्रभभा लसकेका कुयाहरुराई आ-आॊफ्नो ऺेत्रभा आई रागू गने। 

 

 



 

 

 

 

३.1. एकककृत भ्रभण कामयक्रभभा अवरोकन गरयएका स्थानहरु   

 बभेू गाउॉ कामय ऩालरकाको कामायरम अन्तगयतको जिऺा,मवुा तथा खेरकुद िाखाफाट प्रस्ताव बए 
फभोजजभ गाउॉ कामयऩालरकाको लभलत 2075/12/24 गतेको लनणयम अनसुाय लभलत 2075/12/29 
गते देजख लभलत 2076/01/05 गते  सम्भ जम्भा ७ ददनको भ्रभण कामयक्रभ खावाङफगय देजख िरुु बई 
फागरङु, ऩवयत,ऩोखया, तनह,ु रम्जङु, जचतवन, फटुवर, रजुम्वनी, दाङ, सल्मान, ऩजिभ रुकुभ हदैु 
खावाङफगय ऩगु्ने गयी भ्रभणको रुट तमाय गरयएकोभा प्रस्ताकवत जजल्राका केकह ऺेत्रहरु छुट्न गए ऩलन 
अलधकाॊि ऺेत्रको भ्रभण सपल्ताऩूवयक सम्ऩन्न बएको लथमो ।उक्त भ्रभणको क्रभभा  प्रकवलधक कायणरे 
केही ऺेत्रहरु छुट्न गए ऩलन कवषेि गयी लनम्न लरजखत ऺेत्रभा अवरोकन भ्रभण कामयक्रभ सम्ऩन्न 
गरयएको लथमो । 

  
क्र.सॊ. लभलत अवरोकन भ्रभण गरयएको स्थरको नाभ जजल्रा 
१ 2075/12/29 असरा भाछा ऩारन केन्र फडीगाड गाउऩालरका 

६ एक्रेखेत 

फागरङु 

२ 2075/12/30 ऺेत्रीम कृकष अनसुन्धान केन्र रमु्रे कास्की 
३ 2076/01/01 फारभजन्दय भाद्यलभक कवद्यारम नददऩयु ऩोखया कास्की 
४ 2076/01/01 फागवानी अनसुन्धान केन्र भारेऩाटन ऩोखया कास्की 
५ 2076/01/02 ग्रालभण ऩमयटन व्मवसाकमक केन्र घरेगाउॉ 

क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरका ३ 

रम्जङु 

६ 2076/01/03 भत्स्म कवकास केन्र बण्डाया  जचतवन 

७ 2076/01/03 भौयी कवकास कामयक्रभ बण्डाया जचतवन 

८ 2076/01/03 याकिम भकै फारी अनसुन्धान कामयक्रभ याभऩयु जचतवन 

९ 2076/01/03 याकिम गाई अनसुन्धान कामयक्रभ याभऩयु जचतवन 

10 2076/01/04 कालरका भानवऻान भाद्यलभक कवद्यारम 
कालरकानगय, फटुवर 

रुऩन्देही 

11 2076/01/04 गौतभ फरु्द्को जन्भ स्थर रजुम्वनी रुऩन्देही 
12 2076/01/05 होटर लग्रन भ्मारी घोयाहीभा भ्रभणको सलभऺा 

कामयक्रभ 
दाङ 

 

3.2. एकककृत भ्रभण कामयक्रभ सञ्चारन य सहबागीहरुको लफवयण 



 

 बभेू गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरकाको लभलत २०७५ /१२/२४ गतेको फैठकको लनणयम अनसुाय 
गाउॉऩालरका अध्मऺ श्री याभसयु फढुा भगयको नेततृ्वभा लभलत २०७५ /१२/२९ गते देजख 
२०७६/०१/०५ गते सम्भ साभदुाकमक कवद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरु य कवद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका 
अध्मऺहरु, बभेू गाउॉऩालरकाको लफलबन्न स्थानहरुभा होटेर व्मवसाम सञ्चारन गयेय वसेका होटर 
व्मवसामीहरु तथा जनप्रलतलनलधहरु भध्मफाट कामयऩालरकाको लनणयम अनसुाय १० जना जनप्रलतलनलधहरुराई 
भ्रभण कामयक्रभभा सहबागी गयाईएको लथमो ।उक्त भ्रभण कामयक्रभभा सहबागी हनेुहरुको लफवयण 
लनम्नानसुाय  छन ्:- 

जनप्रलतलनलधको तपय फाट भ्रभणभा सहबागी हुनेको लफवयण 

 

क्र.सॊ. नाभ थय ऩद ठेगाना 
१ याभसयु फढुा भगय अध्मऺ बभेू गाऩा २ काॉक्री 
२ भनकुभायी फढुा कवष्ट उऩाध्मऺ बभेू गाऩा ९ चनुवाङ 

३ बावना फढुा भगय अध्मऺ ज्मूको धभयऩत्नी बभेू गाऩा २ काॉक्री 
४ नयफहादयु फढुा भगय २ नॊ वडा अध्मऺ बभेू गाऩा २ काॉक्री 
५ ददरभान योका भगय ३ नॊ वडा अध्मऺ बभेू गाऩा ३ क्माङ्सी 
६ टेक प्रसाद फढुा भगय ५ नॊ वडा अध्मऺ बभेू गाऩा ५ सेयावाङ 

७ ऩञ्चफहादयु योका भगय ८ नॊ वडा अध्मऺ बभेू गाऩा ८ कोजाय 
८ नलभता ऩनु भगय कामयऩालरका सदस्म बभेू गाऩा ९ चनुवाङ 

९ श्माभसनु्दय सदाय कामयऩालरका सदस्म बभेू गाऩा २ काॉक्री 
 

होटेर व्मवसामीको तपय फाट भ्रभणभा सहबागी हुनेको लफवयण 

क्र.सॊ. नाभ थय ठेगाना कैकपमत 

१ लफलनता सनुाय बभेू ३ लससाघायी  

२ कभर फढुा भगय बभेू ६ भहत होटर न्मू लबजन 

३ लफनफहादयु काभी बभेू १ रकुुभ रकुुभेरी गणेि होटर 

४ रमन योका भगय बभेू २ खावाङफगय योिन होटेर 

५ याजकुभायी ऩनु बभेू ९ चनुवाङ सलुनर होटेर 

 

जिऺाको तपय फाट भ्रभणभा सहबागी हुनेहरुको लफवयण 
 



 

क्र.सॊ. नाभ थय ऩद कामायरम/कवद्यारमको नाभ 
१ डामभण ऩनु िाखा प्रभखु बभेू गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

२ िेयफहादयु खड्का प्रधानाध्माऩक नेऩार याकिम भाकव चनुवाङ 

३ याभफहादयु ऩनु प्रधधानाध्माऩक लसर्द्चौय भाकव रकुुभ 

४ जोखफहादयु ऩनु कवव्मस अध्मऺ िकहद िकु्र भाकव लसभा 
५ कभर फढुा भगय कवव्मस अध्मऺ जनजागतृी भाकव भहत 

६ ऩथृीफहादयु फढुा कवव्मस अध्मऺ लत्रवेणी भाकव काॉक्री 
७ कवष्ण ुप्रसाद िभाय प्रधानाध्माऩक िकहद वास ुस्भतृी नभूना आकव क्माङ्सी 
८ झरुप्रसाद गरुुङ प्रधानाध्माऩक िकहद िकु्र भाकव लसभा 
९ कभरा फढुा भगय प्रधानाध्माऩक टक्साय आकव झमु्रावाङ 

१० जचन्ताभणी गौतभ जिऺक कहभारम आकव गावाङ 

११ ककयण िभाय प्रधानाध्माऩक सयस्वती आकव लसभखोरा 
१२ गोफधयन फढुा प्रधानाध्माऩक लत्रबवुन आकव खावाङ 

१३ चन्रफहादयु सनुाय कम््मूटय अऩयेटय बभेू गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

१४ प्रकाि फढुा जिऺक आधायबतू कवद्यारम रावाङ 

१५ आमूष फढुा भगय जिऺक जनता आकव सेयावाङ 

 

 

 

4. भ्रभणभा गरयएका कक्रमाकराऩहरु 
 

 

लभलत २०७५ सार चैत्र २९ गते खावाङफगयफाट िरुु बएको एकककृत भ्रभणको नेततृ्व गाउॉऩालरका 
अध्मऺ श्री याभसयु फढुा भगयरे गनुय बएको लथमो । उक्त भ्रभणभा कृकष य ऩि ुसेवाका कृषकहरुको 
एउटा गाडी लथमो जसको नेततृ्व उऩाध्मऺ भानकुभायी फढुा कवष्टरे गनुय बएको लथमो बने जनप्रलतलनलधहरु 
होटर व्मवसामीहरु य जिऺा अन्तगयत कवद्यारमका प्रधानाध्माऩक य जिऺक तथा कवद्यारम व्मवस्थाऩन 
सलभलतका अध्मऺहरुको टोरीको गाडीको नेततृ्व अध्मऺ याभसयु फढुा भगयरे गनुय बएको लथमो । 
भ्रभणको सरुुको ददन सफै  भ्रभणका सदस्महरुराई बभेू १ रकुुभको भालथ रु्गा बन्ने डाॉडोभा जम्भा गयी 
भ्रभणको फायेभा जानकायी गयाउने तथा केकह भहत्वऩूणय लनदेिनहरु ददन ुबएको लथमो । 

त्मस ऩलछ भ्रभणको औऩचारयक सरुुवात बई भध्मऩहाडी रोकभागय अन्तगयत फागरङुको लनसीखोरा 
गाउॉऩालरका हदैु यभणीम य चजचयत फजाय फलुतयवाङभा ददउसोको खाजा खान ऩलुगमो । खाजा ऩिात 
फलुतयवाङफाट अगाडी फकढमो य फडीगाड गाउॉऩालरका वडा नॊ ६ भा लनभायणालधन असरा भाछा ऩारन 
केन्रको अवरोकन गयी फागरङुको खायावाङ हकटमा लबभलगठे्ठ हदैु यालतको १०:३० वजे फागरङु फजाय 
ऩलुगमो य सोकह यात त्मही होटेरको व्मवस्था गयी सतुाई व्मवस्थाऩन गरयमो । 

लभलत २०७५ सार चेत्र ३० गतेका ददन कवहान फागरङु फजायफाट प्रस्थान गयी खाजा खान ऩवयत 
जजल्राको सदयभकुाभ कुश्भा फजाय ऩलुगमो । कुश्भा फजायभा जचमा खाजा खाईसके ऩलछ कास्कीको 



 

रमु्रेभा अवजस्थत नेऩार कृकष अनसुन्धान ऩरयषद अन्तगयतको ऺेत्रीम कृकष अनसुन्धान केन्रभा िलनवायको 
ददन बए ऩलन फहृत अवरोकन भ्रभण गने स ुअवसय प्राप्त बमो । उक्त अनसुन्धान केन्रको अवरोकन 
ऩिात हाभी खानाको रालग ऩोखया रेखनाथ भहानगयऩालरकाको पेवा रेकको ड्याभ साईडभा अवजस्थत 
होटेर कस्तयुीभा ऩगु्मौ य खाना खामौ । सो ददन ठुरो ऩानी ऩयेको कायण अन्म औऩचारयक भ्रभणका 
काभहरु हनु सकेनन य व्मजक्तगत रुऩभा भात्र आफ्नै तयीकारे घभुघाभ गने काभ बमो । 

लभलत २०७६ सार फैिाख १ गते नमाॉ वषयको ददन कवहान कवद्यारमको व्मवस्थाऩनफाट अगाडी फढ्न 
सपर बएको साभदुाकमक कवद्यारम श्री वारभजन्दय भाकव नददऩयु ऩोखयाको अवरोकन भ्रभण गरयमो । 
उक्त कवद्यारमका सहामक प्रधानाध्माऩक श्री लबष्भभणी रालभछानेरे कवद्यारमका तपय फाट भ्रभण टोरीराई 
स्वागत गनुयका साथै कवद्यारमका गलतकवलधका फायेभा जानकायी गयाउन ुबएको लथमो । त्मस ऩलछ हाम्रो 
भ्रभण टोरी भारेऩाटन ऩोखयाभा अवजस्थत फागवानी अनसुन्धान केन्रभा गई अवरोकन भ्रभण गयी लफलबन्न 
परपुर तथा तयकायीका फीउ उत्ऩादनका फायेभा जानकायी लरने काभ बमो । त्महाॉफाट होटेर ऩोखया 
कस्तयुीभा नै पककय  खाना खाएय हाभी तनहकुो दभौरी फजाय डमु्र ेरम्जङुको सनु्दयफजाय हदैु रम्जङुको 
सदयभकुाभ फेसीिहय ऩगु्मौ । फेसीिहयफाट ठुरा गाडीहरु नजाने बएको कायण गालड त्मही थन्क्माएय 
बाडाका साना लभनीफसभा चढेय हाम्रो भ्रभण टोरी यातको ९ वजे साकय कै नभूना गाउॉ घरेगाउॉ ऩलुगमो 
।घरेगाउॉभा ऩगेु ऩलछ त्महाॉ यहेको ग्रालभण ऩमयटन केन्ररे दही कटका रगाएय बव्म स्वागत ऩिात कटभ 
कवबाजन गये फभोजजभ लफलबन्न ११ वटा होभस्टेभा लफबाजन बएय त्महाॉको अगायलनक खाना सकहत घयामसी 
वातावयणभा आनन्दभम तयीकारे सतेु्न काभ बमो । 

लभलत २०७६ सार फैिाख २ गतेका ददन कवहान सफै सभूहरे आपुहरु फसेकै ठाउॉभा जचमा य खाजा 
खाने मोजना अनसुाय जचमा खाजा खाईसके ऩलछ सफैजना एक ठाउॉभा बेरा बई त्महाॉको रोकर गाईड 
भेहेयलसॊह गरुुङका साथ यभणीम घरेगाउॉका सफै ऺेत्रहरुको अवरोकन भ्रभण गरयमो ।अवरोकन भ्रभण 
सभाऩन ऩिात सफैरे आ-आफ्नो होभस्टेभा खाना खाएय पेरय रोकर लभलनफस चढी फेसीिहय ऩगुी आफ्नो 
रयजबय गाडीभा चढ्न ऩगु्मौ । त्मसऩलछ हाभी फेसीिहयफाट तनहकुो फन्दीऩयुभा यहेको फाख्रा पभय 
अवरोकनका रालग हालनमौ तय सपर बएनौ ककनबने तनहकुो फाईसजागय बने्न स्थानभा आईऩगु्दा एउटा 
गाडीभा अचानक खयावी आमो य अगाडी फढ्न सकेनौ ।भभयतको प्रमास सपर नबएऩलछ सफै टोरी एउटै 
गाडीभा कोजचमय नादै गाउदै य हास्दै यभाईरो गदै जचतवन लतय हालनमौ । यातीको १० वजे जचतवनको 
बयतऩयु भहानगयऩालरका टाॉडीभा अवजस्थत होटर स्टाय व्माङ्क्वमटभा ऩगुी साॉझको हातभखुको बेट गयी 
कयङ ऩल्टामौ । 

लभलत २०७६ सार फैिाख ३ गते कवहान सोही होटरभा जचमा खाजा खाई अको फसको व्मवस्था गयी 
हाभी जचतवनको बण्डायाभा यहेको भत्स्म कवकास केन्रभा ऩगु्मौ।त्महाॉ गएय अवरोकन भ्रभण ऩिात 
भाछाको बयुा उत्ऩादन गने  तयीका भाछाऩारनको तयीकाको फायेभा जानकायी लरई नजजकै यहेको भौयी 
कवकास कामयक्रभा ऩलुगमो । उक्त ठाउॉभा ऩगेुय भौयीको अवरोकन गनुयका साथै भौयी ऩारन गने तयीका 
भौयी ऩारनको सम्बाव्मता य उऩमकु्तताका फायेभा जानकायी हाॉलसर गरय हाम्रो भ्रभण टोरी जचतवनको 
याभऩयुभा यहेको भकै फारी अनसुन्धान केन्रको चभेना गहृभा आई खना खान ऩगु्मो । त्महाॉ खाना खाई 
सके ऩलछ भकै फारीको फायेभा प्रजिऺण सनुु्नका साथै भकैको प्रत्मऺ अवरोकन भ्रभण गरयमो । 
त्मसऩलछ रगतै्त याभऩयुभा नै यहेको गाई अनसुन्धान केन्रभा गएय लफलबन्न जातका गाईको फायेभा 



 

जानकायी लरनकुा साथै गाई ऩारनका तयीकाको फायेभा सभेत जानकायी प्राप्त बमो । त्मस ऩलछ हाम्रो 
टोरी नवरऩयासी हदैु ५ नॊ प्रदेिको अस्थामी याजधानी फटुवरलतय हालनमो य यातको ९ वजे फटुवर ऩगुी 
थकारी बान्सा घय एण्ड रजभा थकारी खानाको लभठो स्वाद लरई कटभ लफबाजन बएय लफलबन्न रजहरुभा 
सतुाई कामयक्रभ बमो । 

लभलत २०७६ सार फैिाख ४ गतेका ददन लफहान जचमा खाजा खाएय फटुवरको भटुु कालरकानगयभा 
अवजस्थत देिकै उत्कृष्ट साभदुाकमक कवद्यारम कालरका भानऻान भाद्यलभक कवद्यारमको अवरोकन 
भ्रभणका रालग प्रस्थान गरयमो । कालरका भानवऻान भाकवभा ऩलुगसकेऩलछ प्रधानाध्माऩक श्री घनश्माभ 
ऩाठकको लनदेिन अनसुाय त्मसै कवद्यारमका जिऺक श्री िेखयचन्र लगयीरे कवद्यारमका सफै कऺाकोठा 
कवऻान प्रमोगिारा तथा कम््मूटय प्रमोगिारा रगामत सम्ऩूणय ऺेत्रको अवरोकन भ्रभण गयाउन ुबएको 
लथमो । कवद्यारमको अवरोकन भ्रभण ऩिात कवद्यारमका प्रधानाध्माऩक । घनश्माभ ऩाठकरे 
कवद्यारमको सबा हरभा कवद्यारमको इलतहास कवद्यारमको वतयभान अवस्था कवद्यारमरे सञ्चारन गयेका 
असर अभ्मासहरु य बावी कामयमोजनाका फायेभा सम्ऩूणय भ्रभण टोरीराई जानकायी गयाउन ुबएको लथमो 
।कवद्यारमको बौलतक अवस्था िैजऺक अवस्था य जनिजक्त व्मवस्थाऩनराई देखेय सम्ऩूणय भ्रभण टोरीका 
सदस्महरुराई भन्त्रभगु्ध फनाएको आबास देजखन््मो ।उक्त कवद्यारमको अवरोकन ऩिात ऩनु: थकारी 
बान्सा घयभा आएय कवहानको खाना खाई हाम्रो भ्रभण टोरी कवश्व िाजन्तका अग्र दतु गौतभ फरु्द्को जन्भ 
स्थर रजुम्फनीलतय प्रथान गमोाा ।रजुम्फनी ऺेत्रको अवरोकन भ्रभण ऩिात हाम्रो टोरीरे दाङ घोयाहीको 
मात्रा तम गमोजा य दाङलतय प्रस्थान गमोभ । याती १० वजे दाङ जजल्राको सदयभकुाभ घोयाहीभा यहेको 
होटर लग्रन भ्मारीभा ऩगेुय खाना खाई यातीको कवश्राभ गने कामय बमो।  
लभलत २०७६ फैिाख ५ गते कवहान सफै जना त उदठमो तय सो ददन नेत्रकवक्रभ चन्द कव्रव नेततृ्वको 
नेकऩाको फन्द कामयक्रभ यहेकोरे हाम्रो भ्रभण अगाडी फढ्न सकेन । सोही फन्दको अवसयराई उऩमोग 
गदै सोही होटरको सबा हरभा १२ वजे भ्रभण कामयक्रभको सलभऺा गने कामयक्रभ तम बमो य सोही 
फभोजजभ तमायी सरुु बमो । लनधायरयत सभमभा सफै सहबागीहरु हरभा प्रवेि गये ऩलछ हाम्रो भ्रभणको 
सलभऺा कामयक्रभ सरुु बमो उक्त कामयक्रभको सञ्चारन स्वमभ भ डामभण ऩनुरे गयेको लथए बने सफै 
ऺेत्रको प्रलतलनलधत्व हनेु गयी सलभऺात्भक रुऩभा भन्तव्म याख्न ुबएको लथमो।उक्त कामयक्रभको सभाऩन 
ऩलछ सफै भ्रभण टोरी गाडी चढेय रुकुभको रालग प्रस्थान गमोम । घोयहीफाट प्रस्थान गये ऩलछ 
सल्मानको िॊखभूरभा यहेको होटर रयबय साईडभा साॉझको खाना खाई हाम्रो टोरी रुकुभलतय प्रथान बमो 
।  

लभलत २०७६ सार फैिाख ६ गतेका ददन कवहान रुकुभ ऩजिभ ऩलुगमो तय त्महाॉ कवश्राभ नगयी यकुभ 
ऩूवयलतय हालनमौ य ऩूवॉ रुकुभको सदयभकुाभ रुकुभकोटभा यहेको  कभर दह होटर एण्ड रजभा कवहानी 
खाजा खाने कामयक्रभ बमो । खाजा खाईसके ऩलछ सफै भ्रभण टोरीका सदस्महरु गाडी चढ्यौ य आ -

आफ्नो गन्तव्म अनसुाय फाटो फाटोभा झदै अजन्तभ लफन्द ुगाउॉऩालरकाको कामायरम खावाङफगयभा ऩगेुय 
भ्रभणको सभाऩन बएको लथमो । 
 
 

५. प्रलतवेदन तमायी   



 

 

 बभेू गाउॉ कामयऩालरकाको लनणयम अनसुाय कवलबन्न िाखाहरुरे वाकषयक कामयक्रभभा भ्रभण कामयक्रभ 
सभावेि गये अनसुाय तम गरयएको एकककृत भ्रभण कामयक्रभभा बए गयेका गलतकवलधहरुराई सभेटेय उक्त 
भ्रभण कामयक्रभको सभाप्ती ऩिात प्रलतवेदन तमाय गरयएको हो ।उक्त एकककृत भ्रभण प्रलतवेदन जिऺा मवुा 
तथा खेरकुद िाखाका िाखा प्रभखु श्री डामभण ऩनुद्बाया तमाय ऩारयएको हो ।  
 

 

 

6. सझुावहरु 

 

बभेू गाउॉऩालरकाको एकककृत अन्तय जजल्रा अवरोकन भ्रभण कामयक्रभभा कृकष, जिऺा, ऩि ुसेवा, 
होटेर व्मवसामी तथा जनप्रलतलनलधहरु सभेतराई सॊरग्न गयाई कामयक्रभ सम्ऩन्न बए ऩिात मस 
अवरोकन भ्रभण कामयक्रभसॉग सम्फजन्धत केही सझुावहरु देहामफभोजजभ उल्रेख गरयएको छ :- 
 

 मस्तो भ्रभणको कामयक्रभ हयेक वषय सञ्चारन गनुयऩने । 

 भ्रभण कामयक्रभभा सयोकायवारा सवैको सहबालगता क्रभि:  सलुनजित गनुयऩने । 

 भ्रभणको मोजना फनाउॉदा अवरोकन गनुय ऩने ऺेत्रको ऩकहरे नै सलुनजित गनुय ऩने । 

 भ्रभण कामयक्रभ एकककृत नबएय कवषमगत रुऩभा सानो य चसु्त फनाउन ुऩने । 

 कवषमगत िाखाको भ्रभण पयक-पयक सभमभा सञ्चारन गनुय ऩने । 

 भ्रभण ऩलछ त्मसको कामयक्रभको प्रबावकायीता भूल्माङकन गनुयऩने । 

 भ्रभणको रालग फजेटको प्रमाप्त व्मवस्था गनुय ऩने । 

 कामयक्रभराई बकवष्मभा ऩलन लनयन्तयता ददनऩुने। 

 

 

 

 

 

 

एकककृत भ्रभणको टोरी बूभे १ रु्गाभा 



 

 

 

भ्रभणको क्रभभा फाग्रङु लनसीखोरा गाउॉऩालरका य ऩूवॉ रुकुभको बूभे गाउॉऩालरकाको लसभानाभा कवश्राभको सभम 



 

 

 

फाग्रङुको फलुतयवाङ फजाय तथा भाछा ऩारन केन्र फलडगाड गाउऩालरका ६ एक्रेखेत 



 

 

 

ऺेत्रीम कृकष अनसुन्धान केन्रभा जिऺाको टोरी 



 

 

 

ऺेत्रीम कृकष अनसुन्धान केन्र रमु्रे कास्की 



 

 

 

ऺेत्रीम कृकष अनसुन्धान केन्र रमु्रे ऩोखयाभा भ्रभण टोरी 



 

 

 

 

उत्कृष्ट साभदुाकमक कवद्यारम फारभजन्दय भाकव नददऩयु ऩोखया 



 

 

 

 

फागवानी अनसुन्धान केन्र भारेऩाटन ऩोखया 



 

 

 

साकय  यािकै ऩमयटककम नभूना लबरेज घरेगाउॉ 



 

 

 

साकय  लबरेज ऩमयटन सॊग्रहारम क्व्होरासोथाय गा.ऩा. ३ घरेगाउॉ रम्जङु 



 

 

 

भत्स्म कवकास केन्र तथा भौयी कवकास कामयक्रभ बण्डाया जचतवन 



 

 

 

 

भकै वारी अनसुन्धान केन्र य गाई अनसुन्धान केन्र याभऩयु जचतवन 



 

 

 

कालरका भानवऻान भाकवको कवद्यारम बवन 



 

 

 

कालरका भानवऻान भाकवका वार कवकासका कऺाहरु 



 

 

 

 

कालरका भानवऻान भाकव कालरका नगय फटुवरका प्रधानाध्माऩक घनश्माभ ऩाठक भ्रभण टोरीराई कवद्यारमको 
फायेभा जानकायी गयाउदै 



 

 

 

गौतभ फरु्द्को जन्भ स्थर रजुम्फनी ऺेत्र 



 

 

 

 

एकककृत भ्रभण कामयक्रभको सलभऺा कामयक्रभ दाङ घोयही 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


