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मन्िव्र् 

नेला को संवविान े अंर्उकार उरेको राष्ट्र िथा राज्र् र्नमािणको माउिमा र्मक्वाखोलो ा 

उापालार् का े अग्रउामी कदमहरु र्नरन्िर रुलमा च ार्मन लाने प्रर्िवद्दिा ाई आत्मसाि उदै 

स्थानीर् सरकारको प्रत्र्ाभिू जनस्िरमाझ लरु् र्ापने कार्िको आरम्भ उरेको । अ अबको समर्मा 

सब , सक्षम र प्रभावकारी स्थानीर् िहको अविारणा ाई साथिकिा प्रदान उनि आफ्नो ठापा 

आफैं  बनाऊ भन् न ेम ुमन्ा ाई समेि रदयदर्गम म उदै र्स र्मक्वाखोलो ा उापालार् काको उररमामर् 

उापा सभा े िेस्रो लटक र्मक्वाखोलो ा उापालार् काको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िर् उनि सफ  

भएको । अ वहजोको केजन्िकृि शासन व्र्वस्थाको अभ्र्ासको कारण दरु दराज भनेर जचर्नन 

लउेुको र्स र्मक्वाखोलो ा उापालार् का े उापामा र्संहदरबारको अनभुिू दद ापने संवविानको 

चनुौर्िलूणि लररकल्लना ाई साथिकिा ददने कार्िको था नी भएको । अ 

समनु् नि र सम्ृध  र्मक्वाखोलो ा उापालार् काको र्नमािणको  ार्उ सब  ववचारिाराका र्नवािजचि 

जनप्रर्िर्नर्िहरु, ववकास साझेदार िथा सरोकारवा ाहरु, स्थानीर् ववु्ध जजवीहरु, लेशाकमी, 

नाउररक समाज, दबाब समूह, जशक्षकवउि, ववद्याथीहरु, सञ् चारकमीहरु, सरकारी, उ रसरकारी िथा 

अन्िरािवष्ट्रर् उ रसरकारी संस्थाहरु, दाि ृ र्नकार्हरु, अन्िरािवष्ट्रर् संघ संउठनहरु, श्रर्मक वउि, 

व्र्वसार्ी, जनसमूदार्हरु एपट  िर ववशा  लषृ्ठभरू्ममा पर्भनकुो अको सवोत्तमम ववकल्ल । न अ 

िसथि र्मक्वाखोलो ा उापालार् का े िर् उरेको वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट कार्ािन्वर्नको 

 ार्उसब को आ-आफ्न  ठापाबाट सद्प्प्रर्ासको अलेक्षा राखेोलको ।ु अ 

 

असार २०७५ 

र्मक्वाखोलो ा उापालार् का 

 

 

 

 

राम कुमार साावा 

अध्र्क्ष 
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मन्िव्र् 

िेस्रो चरणको स्थानीर् िहको र्नवािचन सम्लन्न भएसाउ  र्मक्वाखोलो ा उापालार् कामा ऐर्िहार्सक 

जजम्मेवारीको हस्िान्िरण भएकोमा र्स उापालार् का े आफ्नो वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट 

िर्ार लारी सविसम्मर्िबाट अनमुोदन समेि उररसकेको । अ ववर्भन् न ववर्र्उि सर्मर्िहरुको 

प्रर्िवेदन, राजस्व लरामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदन, श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण सर्मर्िको 

प्रर्िवेदन िर्ार लाने क्रममा र्नरन्िर बहस, । फ , अध्र्र्न, अनसुन्िान, लक्ष प्रभाव, 

ववश्  ेर्ण, संश्  ेर्ण  उार्िका कार्िमा अहोराा आफ्नो समर् ददनहुनुे ववर्र् ववशेर्ञहरहरु, रार् 

लरामशिदािाहरु सवहि सम्लूणि सर्मर्िमा रहनहुनु े संर्ोजक एवं सदस्र्हरुको सािनाबाट र्स 

घडीमा बजेट िजुिमा सर्मर्ि े र्मक्वाखोलो ा उापालार् काको िराि  सालेक्ष बावर्िक बजेट ल्र्ापन 

सफ  भएको । अ आ.व. २०७५/७६को वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट े हरसम्भव 

नेला  सरकारको रावष्ट्रर् नीर्ि, नेला  े अन्िरावष्ट्रर् जउिमा जनाएका प्रर्िवद्दिाहरु, ददउो ववकास 

 क्ष्र्हरु, अदा िबाट प्रर्िलाददि न्र्ावर्क नजजरहरु, नेला  सरकार े आवर्िक र्ोजना े िर् 

उरेको आिारजश ाहरु, नेला को संवविान े ददएको माउिजचाहरु, एक् काइसश शिादीदीका र्उुसालेक्ष 

मार्म ाहरु समेि ाई समेट्ने प्रर्ास भएको । अ िसथि र्स नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट े 

र्मक्वाखोलो ा उापालार् काकोबहआुर्ार्मक मार्म ाहरु ाई शिप्रर्िशि समेट्न सफ  भएको । 

भन् ने कुरामा ववश् वस्ि रहेको ।ु अ 

अबको समर्मा हामी सब को भरू्मकामा थल जजम्मेवारीहरु थवलएको । अ सफ िालूविक जनमखुोली 

िथा र्उुसालेक्ष नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट ल्र्ापन ुलवह ो लाइ ाको सरुुवाि हो अ िसथि र्स 

नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेटमा र् वलब्ध  भएका लररकल्लनाहरु ाई साथिकिामा लररणि उनि हामी 

सब  प्रत्र्क्ष एवं अप्रत्र्क्ष ववकास साझेदारहरुको समूजचि वक्रर्ाजश िा रवहरहने। भन् ने अलेक्षा 

राखेोलको ।ु अ 
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१.१ स्थानीर् िहको संजक्षतपर लररचर् 

  नेला को सदुरु लवुी सीमानामा लने साववकमा मेची अञ् च  अन्िउििका चार जजल् ाहरु 

मध्रे् भारि र चीन दबु  देशसाउ सीमाना उाार्सएको जजल् ा िाप् ेजङुका लजश् चमी भभूाउमा 

चार उा.वव.स. हरु खोलोजक् ङ, र् वाङ, साावा र लालङुको संर्ोजन भई हा  १ नं. प्रदेश 

अन्िउििका र्मर्ि २०७३/११/२७ उिे उदठि स्थानीर् िहको रुलमा र्मक्वाखोलो ा 

उापालार् का एक रहेको । अ लौराजणक का मा र्िदीबिबाट आएका एक र्वुिीको 

आासबुाट खोलो ा बनेको र स्थानीर् र् म्ब ुभार्ामा र्मक्वाको अथि आास ुभएका े र्स ठापाको 

नामाकरण र्मक्वाखोलो ा रहन उएको जनश्ररु्ि रहेको । अ र्मक्वाखोलो ा का खोलण्डसाउ  

मेवाखोलो ाको नाम े जचर्नन था ेको भएिालर्न राज्र् लनुसिरंचनाको क्रममा मेवाखोलो ा ाई 

लनुुः र्मक्वाखोलो ा नामाकरण उरी र्स  ऐर्िहार्सकिा ाई मध्र्नजर उदै र्मक्वाखोलो ा 

उापालार् का भनी नामाकरण उररएको हो अभौउोर् क रुलमा र्बकट र दउुिम भए िालर्न 

र्मक् वाखोलो ा  उापालार् काको लर्िटकीर्, व्र्वसावर्क, वािावरणीर्  उार्िका ववर्भन्न 

बहआुर्ार्मक लक्षहरुबाट महत्वलूवि लवहचान रहेको । अ र्मक्वाखोलो ा उापालार् काअ ैंची 

खेोलिी, लवििारोहण, अव ोकन भ्रमण र जर्डबटुी संक नको दृविकोणबाट महत्वलूणि 

सम्भावना बोकेको क्षेा हो अ 

१.१.१ र्मक् वाखोलो ा  उापालार् काको राजन र्िक ववभाजन 

प्रदेश         : १ नं. 

जजल् ा         : िाप् ेजङु  

उापा कार्िलार् काको कार्ाि र् : साावा 

वडा सङ्ख्र्ा       : ५ 

वडा ववभाजन 

वडा नं. समावेश भएका साववक उा.वव.स. साववक वडा नं. क वफर्ि 



शिक्षा, कृषि, पर्यटन र परु्ायधारको षर्कासः शिक्र्ाखोला गा.पा.को सिदृ्धधको आधार -9- 
 

१ खोलोजक् ङ १-४  

२ खोलोजक् ङ ५-९  

३ र् वाङ १-९  

४ साावा १-९  

५ लालङु १-९  

 

१.१.२ भौउोर् क अवस्था, र्समानािथा जनसङ्ख्र्ा 

क्षेाफ     :४४२.९६ वउि वक.र्म. 

लूवि     : फक्ताङ ङु उापालार् का 

लजिम     : संखोलवुासभा र मेररङदेन उापालार् का 

पत्तर     : संखोलवुासभा र फक्ताङ ङु उापालार् का 

दजक्षण     :फुङर् ङ नउरलार् का 

जनसङ्ख्र्ा   : ९१६० 

१.१.३ प्रमखुोल नदीना ा, वहमा  र ववशरे् क्षाे 

र्स उापालार् का क्षेामा लने सब भन्दा ठू ो र्मक्वाखोलो ा नदी फुङर् ङ नउरलार् का 

र मेररङदेन उापालार् काको सीमानामा लउुी िमोर नदीसाउ र्मर्सन लगु्द। अ 

र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ४ अन्िउिि साावामा लने फुङफुगम े झरना, वडा नं. 

५ लालङुमा लने  िोक्लेउो ा  उार्िका क्षेाहरु लर्िटकीर् दृविकोण े ववशेर् क्षेाको 

रुलमा रहेको । अ 

१.१.४ िमि, सस्कृर्ि र जािजािी 

र्स उापालार् का क्षेामा वहन्द,ु बौ्ध , वकरााि र ईसाई िमाि म्वीहरुको बसोवास 

रहेको । अ र्स क्षेामा दशैं, र्िहार, सापने संक्राजन्ि, माघे संक्राजन्ि, चासोक 

िङनाम, पिौ ी लवि, पभौ ी लवि, ल्होसार, वक्रसमस  उार्िका लविहरु मनापने 
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उदि।न ् अ र्स क्षेामा र् म्ब,ु क्षेाी, बाहनु, शेलाि, भोटे, राई दर् ि  उार्िका 

जािजार्िहरुको र्मजश्रि बसोबास रहेको । अ 

१.२ववद्यमान अवस्थाको सर्मक्षा 

१.२.१सब  लक्ष 

र्मक् वाखोलो ा  उापालार् कािाप् ेजङु  जजल् ा भररक  एक आर्थिक समवृ्ध को सम्भावना 

बोकेको क्षेा हो अ र्स क्षेामा रहेका वन ल दावर ाई सदलुर्ोउ उरी जर्डबटुी प्रशोिन 

केन्ि सञ् चा न उने सक्ने सम्भावनाहरु प्रशस्ि मााामा रहेका ।न ् अ फुङफुगम  े

झरना ाई ज  लर्िटनको रुलमा ववकास उरी लर्िटन लवि्ध न उनि सवकन ेिथा िोक्लेउो ा 

क्षेा ाई टे्रवकङ रुटको ववकास उरी आन्िररक एवं बाह्य लर्िटक ाई र्भ्र्ापन सवकन े

सम्भावना कार्म रहेको । अ 

र्स क्षेामा मौसमी खेोलिीको रुलमा र्समी, आ ,ु मक , कोदो, फालर, जौ, जचनो, काउनुो, 

उहुा, भटमास, िान, मसरुो, िोरी  उार्िका िे हन, द हन, खोलाद्यान् न िथा नउदे 

बा ीको लर्ाितपर मााामा पत्लादन उरी र्नवािहमखुोलीबाट व्र्वसावर्क कृवर्िफि  पन्मखुोल हनु 

सवकने अवस्था रहेको । अ र्स क्षेामा क्षेाी, जनजािी र दर् ि जार्िको र्मजश्रि 

बसोबास रहेका े र्स क्षेा बहभुावर्क, बहसुाास्कृर्िक, बहजुािीर् र्बशेर्िा े भररएको   

। अ िार्मिक सवहष्णिुा र सामाजजक सद्प् भाव र्स क्षेाको अर्भन् न जचनारी रहेको । अ 

१.२.२कमजोर लक्ष 

भौउोर् क ववकटिाका कारण र्स क्षेामा र्ािार्ािको सञ् जा  ववस्िार उनि सवकएको 

। न अ ववकासका लूवाििारहरुको र्थेि मााामा ववकास र ववस्िार उनि सवकएको । न अ 

श जक्षक अवस्थामा रावष्ट्रर् स्िरभन्दा न्रू्न रहेको । अ ववद्या र् ।ाड्ने, अनलुजस्थि हनुे र 

कक्षा दोहोर् र्ापने ववद्याथीको सङ्ख्र्ा बदोदो क्रममा रहेको । अ स्वास्कर्कमी, स्वास्कर् 

संस्थाहरुको उणुस्िर ववृ्ध  उनि नसवकएका कारण प्रभावकारी स्वास्कर् सेवाको प्रत्र्ाभिू 
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उनि सवकएको । न अ व्र्वसावर्क कृवर्िफि  र्मक्वाखोलो ाबासी ाई पन्मखुोल उरापन 

सवकएको । न अ 

१.२.३अवसर 

र्मक्वाखोलो ा उापालार् का ाई अ ैंची क्षेाको रुलमा ववकास उनि सवकन े अवस्था । 

अिोक्लेउो ा क्षेा ाईलदर्ााािथा साहर्सक लर्िटनको ववकास उनि सवकने अवसर र्सजिना 

भएको । अ फुङफुगम  ेझरनाको लर्िटकीर् माउि सिुार एवं ववस्िार उनि सवकने अवसर 

लर्न र्थावि रहेको । अर्स उरी र्स क्षेामा लाईने वनल दावर िथा कृवर् पत्लादन ाई 

व्र्वसावर्किा िफि  पन्मखुोल उरापन सवकने सम्भावना कार्म रहेको । अ 

१.२.४चनूौिी 

र्मक् वाखोलो ा उापालार् का ेदईु दशक  ामोजनप्रर्िर्नर्ि ववहीन अवस्था लार उदै स्थानीर् 

सरकार उठन उरेको अवस्था । अ र्ससाउ  अनर्उन्िी लररवििनका संवाहकहरुको पदर् 

हनु ु स्वाभाववक देजखोलन्। अ िथावल ववउिमा जनप्रर्िर्नर्िववहीन राज्र् संर्न्ा े र्सजिना 

उरेका सविसािारण र जनिावीचको दरुी कम उनिमा अबको पजािशी  समर्वर्ि खोलचि 

उनुिलने अवस्था रहेको । अ र्स  वीच राज्र्को शासन व्र्वस्थामा संघीर्िाको नर्ाा 

अभ्र्ास स्थानीर् सरकारको काािमा आईसकेका े स्थानीर् िहको सफ  कार्ािन्वर्न उने 

र्उुान्िकारी जजम्मेवारी ाई सफ िालूविक अविरण उने दावर्त्व थवलएको । अ ववववि 

कारणबाट राज्र्को म ुप्रवाहीकरणबाट वजञ् चि भएका समूह ाई उर्िशी  शासन 

लद्दर्िमा समावहि उदै   जानलुने जजम्मेवारीहरु र्उु े प्रदान उरेको । अ उणुस्िरीर् 

जशक्षा, सविस ुभ स्वास्कर्, र्ािार्ािको लहुाच, दीउो आवास, खोलाद्य सरुक्षा, उणुस्िरीर् 

जीवनको प्रत्र्ाभिू उनि कवटब्ध  भई  ाग्नलुने भएको । अ नेला  सरकार े अन्िरावष्ट्रिर् 

जउिमा जनाएका प्रर्िव्ध िाहरु लरुा उनि ददउो ववकासका  क्ष्र्हरुको प्रार्तपर, मानव 

ववकास सूचकांकमा पल् े्र् सिुार उनुिलने अवस्था रहेको । अ सशुासनको प्रत्र्ाभिू 
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उराई जनस्िरमा राज्र्को पलजस्थर्िको वोि उरापाद  राज्र् र राष्ट्र र्नमािण ाई सदुृढ 

बनापाद    जानलुने अवस्था ववद्यमान रहेको । अ   

१.३वावर्िक नीर्ि, बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमाका  ार्उ अव म्बन उररएको ल्ध र्ि  

 नेला को संवविान े प्रत्र्ाभिू उरेका मौर् क अर्िकारहरु,राज्र्का र्नदेशक र्स्ध ान्िहरु 

िथा नीर्िहरु ाई वावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िर् उने  प्रमखुोल आिारको रुलमा र् इएको 

। अ 

 नेला  सरकारबाट आ.व. २०७५\७६ को  ार्उ प्रस्ििु भएको नीर्ि िथा कार्िक्रम ाई 

र्मक् वाखोलो ा  उापालार् काको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजूिमा उने मू  आिारको रुलमा 

र् ईएको । अ 

 उापालार् काको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजुिमा उदाि नेला  सरकार े अन्िरािवष्ट्रर् 

जउिमा प्रर्िवद्दिा कार्म उरेका ववर्र्हरु, ववर्भन् न सन्िी सम्झौिाहरु ाई महत्वलूणि 

सन्दभिको रुलमा प्रर्ोउ उररएको । अ 

 न्र्ार्ा र्बाट ववर्भन् न समर्मा प्रर्िलादन भएका न्र्ार्ीक नजजर, साविजर्नक महत्वका 

आदेश िथा फ स ाहरु ाई समेि नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमामा महत्वलूणि आिारको 

रुलमा र् इएको । अ 

 चौिश आवर्िक र्ोजना े राखेोलका दीघिकार् न सोच,  क्ष्र् र पदे्दश्र्हरु ाई मध्र्नजर उदै 

नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु िर् उररएको । अ 

 सहस्रादीदी ववकास  क्ष्र्हरुको अभ्र्ासबाट र्सजजिि नौ ो अवसरहरुको सदलुर्ोउ उदै ददउो 

ववकासका  क्ष्र्हरु हार्स  उनिका  ार्उ स्थानीर् स्िरबाट चाल्न सवकने कदमहरु ाई 

नीर्ि िथा कार्िक्रम िजूिमा उने लद्दर्िको रुलमा र् इएको । अ 

१.४आर्ोजना प्राथर्मवककरणका आिारहरु 

आर्थिक वर्ि २०७५\७६ को  ार्उ ववर्भन्न आर्ोजनाहरु प्राथर्मकीकरण उदाि देहार्का 

र्बर्र्हरु ाई आिारको रुलमा प्रर्ोउ उररएको ।ुः 
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 चौिश आवर्िक र्ोजना िथा अन्र् क्षेाउि आवर्िक र्ोजनाहरु े र्नददिि उरेका ववर्र्हरु 

समावेश उरी क्रमाउि एवं अिरुा रहेका आर्ोजनाहरु िथा थोर  रकममा सम्भार उरी लनुुः 

सञ् चा नमा ल्र्ापन सवकने आर्ोजनाहरु, 

 सविसािारण नाउररक ाई ित्का  प्रत्र्क्ष राहि िथा फाईदा हनुे िथा स्वरोजउार प्रव्ध िन 

हनुे आर् आजिन ववृ्ध  हनु ेप्रकारका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 

 कृवर् पत्लादनमा ववृ्ध  हनुे िथा सहर्ोउ लरु् र्ापने र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 

 वािवरण संरक्षण िथा सम्व्ध िन र ज वार् ु लररवििन अनकूु िामा सहर्ोउ लरु् र्ापन े

प्रकारका र्ोजनाहरु, 

 स्थानीर् स्रोि सािन, सील क्षमिाको अर्िकिम लररचा न िथा सञ् चा न भई क्षमिा 

ववकास हनुे वकर्समका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 

 वल।र्डएका समदुार् जस्ि  दर् ि, जनजार्ि, मवह ा िथा बा बार् का िथा अर्ि ववलन् न 

वउिको आर् आजिन िथा सील ववकासमा टेवा लगु्ने मु् र् कार्िक्रम िथा आर्ोजनाहरु, 

 प्रर्िस्लिाित्मक िथा ि ुनात्मक  ाभका वस्ि ु िथा सेवाको पत्लादन िथा प्रव्ध िन हनु े

कृवर्, उ र कृवर् र सेवा क्षेाका कार्िक्रमका आर्ोजनाहरु, 

 उापालार् काको आन्िररक आर् श्रोि ववृ्ध  उने कार्िक्रमहरु, 

 सामाजजक लररचा नका माध्र्मबाट लवहचान उररएका  जक्षि समूहका माउ ाई सम्बोिन 

उररने ववर्र्हरु, 

 बढी भन्दा बढी जनसहभार्उिा जटुापन सवकने िथा बढी श्रममू क कार्िक्रम र 

आर्ोजनाहरु, 

 ज्रे्ष्ठ नाउररक िथा अलागम म ाी कार्िक्रम ाई प्राथर्मकिा ददईएका कार्िक्रम िथा 

आर्ोजनाहरु, 

  ाउि साझेदारीमा सञ् चा न हनुे आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 
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खोलण्ड २ – चा  ु आ.व.२०७४/७५को सर्मक्षा 

२.१ चा  ुआ.व. २०७४/७५ मा सञ् चार् ि र्ोजनाहरुको सर्मक्षाुः- र्मक्वाखोलो ा उाापलार् का 

अन्िउिि लुाजीउि रु. ९,६६,१६,०००अ-र चा  ुरु. ३,०१,८७,०००अ-सञ् चार् ि र्ोजना िथा 

कार्िक्रमहरु िथा सशिि अनदुानबाट सञ् चार् ि कार्िक्रमहरु मध्रे् ९९% र्ोजनाहरु िथा 

कार्िक्रमहरु सम्लन् न भएको । अर्ोजनाहरु सम्लन्न उने क्रममा प्रदेश सभा र संजघर् प्रर्िर्नर्ि 

सभाको चनुाव, भौउोर् क कदठनाई थोर  जनशजक्त को वावजदु लर्न ९९% र्ोजनाहरु सम्लन् न हनु ु

आफ मा उौरवको ववर्र् वनेको । अर्स चा  ु आ.व.मा आन्िररक आर् पल् े्र् मााामा 

संक न हनु नसके लर्न आउामी आ.व.मा र्स ाई सिुार उदै पल् े्र् मााामा संक न उरर र्स 

उाापलार् काको ववकासमा  उानी उने संकल्ल उररएको । अ र्ोजना संचा नको क्रममा 

कमिचारी, जनप्रर्िर्नर्ि, पलभोक्ता सर्मर्ि र आम जनिाको पल् े्र् मााामा सहर्ोउ भएको 

लाईर्ो अ आउामी ददनमा भौर्िक लूवाििार नभई र्स क्षेाका आर्म ुक क्षाे ाई लवहचान उदै 

आर्थिक, सामाजीक, श जक्षक, सास्कृर्िक  उार्ि ववववि लक्षमा आम ु लररवििन उरर सम्ृध  

र्मक्वाखोलो ा उाापलार् का र्नमािण उने सर्मक्षा संकल्ल उररर्ो अ  

 

 

  



शिक्षा, कृषि, पर्यटन र परु्ायधारको षर्कासः शिक्र्ाखोला गा.पा.को सिदृ्धधको आधार -15- 
 

खोलण्ड ३ – आउामी आ.व.२०७५/७६को नीर्ि, बजेट िथा कार्िक्रम 

३.१ सोच 

३.२  क्ष्र् 

३.३ पदे्दश्र् 

३.४ अलेजक्षि पल दीिी 
३.५ वावर्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा उदाि अव म्बन उररएको प्रमखुोल नीर्ि िथा आिारहरु 

३.५.१ समग्र नीर्ि िथा आिारहरु 

३.५.२ क्षेाउि नीर्ि िथा आिारहरु 

३.६ मु् र् मु् र् आर्ोजना र वक्रर्ाक ालहरु 
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३.१सोंच 

नेला को एक समनु् नि, सम्ृध  र पत्कृि लर्िटकीर् उन्िव्र् भएको स्थानीर् िहको रुलमा 

र्मक् वाखोलो ा  उापालार् का ाई स्थावलि उने दीघिका ीन सोच रहेको । अ 

३.२ क्ष्र् 

आर्थिक वर्ि २०७५\७६ को अन्त्र्सम्ममा र्मक् वाखोलो ा उापालार् कामा भौर्िक ववकासका 

प्रउर्िहरु आम नाउररकहरु े महससु उनि सक्ने  क्ष्र् र् इएको । अ 

३.३पद्दशे्र् 

र्मक् वाखोलो ा  उापालार् काबासी े एक वर्िर्भामा आफ्नो जीवनस्िरमा लररवििन भई द र्नक 

जीवनर्ालनमा सहजिा भएको महससु उने।न ्अ 

३.४अलेजक्षि पल दीिी 

आ.व. २०७५\७६ को अन्त्र्सम्ममा देहार्का पल दीिीहरु हार्स  उनि सवकने अलेक्षा 

राजखोलएको ।ुः 

 सडक सञ् जा को ववस्िार, स्िरोन्नर्ि िथा सरुजक्षि, उणुस्िरीर् र भरलदो र्ािार्ािको लहुाचमा 

ववृ्ध  भएको हनुे। अ 

 उापा कार्िलार् काको कार्ाि र् िथा वडा कार्ाि र्का भौर्िक संरचनाहरुको र्नमािण कार्ि 

सरुु भई सेवा प्रवाह ाई सर , प्रभावकारी र जनमखुोली भएको हनुे। अ 

 पज्र्ा ो र्मक् वाखोलो ा  अर्भर्ान सरुु भई र्मक् वाखोलो ा  उापालार् काका सब  क्षेामा ववद्यिु 

सेवाको सरु्नजिििा प्रदान उने कार्ि े र्िब्रिा प्रातपर उरी ज ववद्यिु पत्लादनमा पल् े्र् प्रउर्ि 

हार्स  भएको हनुे। अ 

 र्मक् वाखोलो ा  उापालार् का क्षेामा स्वास्कर् िथा जशक्षा क्षेामा देजखोलएका कमी 

कमजोरीहरु ाई र्नवारण उदै उणुस्िरीर् स्वास्कर् सेवा िथा जशक्षाको व्र्वस्था पल दीि 

हनुे। अ  
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 र्मक् वाखोलो ा  उापालार् कामा उररदैं आएको लरम्लराउि कृवर् प्रणा ीमा सिुार ल्र्ाई कृर्क, 

र्वुा,  जक्षि वउि  ाभाजन्वि हनुे।न ्अ 

 ववलद् व्र्वस्थालन लूवििर्ारी िथा प्रर्िकार्ि ाई प्रभावकारी रुलमा कार्ािन्वर्न उररएको हनुे। 

अ 

 साविजर्नक प्रशासन ाई चसु्ि, दरुुस्ि, लारदशी, जवाफदेही, भ्रष्ट्राचारमूक्त बनापन उनुासो 

सनुवुाई संर्न्ा ाई प्रभावकारी बनाइने। अ   

३.५वावर्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा उदाि अव म्बन उररएका प्रमखुोल नीर्ि िथा आिारहरु 

३.५.१समग्र नीर्ि िथा आिारहरु 

१. र्मक्वाखोलो ा उापालार् का अन्िउििका र्नम्न वडाहरु ाई र्नम्न अनसुारको लकेट क्षेाको 

रुलमा ववकास उदै   जाने नीर्ि अव म्बन उररने । अ (क) वडा नं. १ र २  ाई िान 

िथा फ फु  लकेट क्षेा अ (खोल) वडा नं. ३ र ४  ाई अ  ची, फ फु  र लर्िटन 

क्षेा अ (उ) वडा नं. ५  ाई लर्िटन, लशलुा न र जर्डवटुी लकेट क्षेा अ 

२. नेला को संवविान जारी भएलर्। म ुकु संघीर्िा कार्ािन्वर्न चरणको मध्र्ावर्ि समर्मा 

आइलगु्दा र्मक् वाखोलो ा  उापालार् काको आर्थिक वर्ि २०७५\७६ को नीर्ि, कार्िक्रम 

िथा बजेट िेस्रो लटक र्स उररमामर् उापा सभामा प्रस्ििु उनि लापादा र्मक् वाखोलो ा  

उापालार् का े उौरवाजन्िि महससु उरेको । अ र्स अवसरमा र्मक् वाखोलो ा  उापालार् का 

नेला को संघीर्  ोकिाजन्ाक उणिन्ाका  ार्उ नेला ी जनिा े लटकलटक उदै आएको 

ऐर्िहार्सक जनआन्दो न, सशस्त्र आन्दो न  उार्िका आन्दो नहरुको स्मरण उदै 

 ोकिन्ाको स्थालनाथि शहीदहरुको त्र्ाउ र बर् दान ाई पच्च सम्मान उदि। अ 

३. नेला को संवविान जारी भएसाउ   ोकिाजन्ाक उणिन्ाात्मक शासन व्र्वस्था, बह ुवाद, 

सामाजजक न्र्ार्सवहिको समानलुार्िक, समावेशी प्रर्िर्नर्िम ुक व्र्वस्था, मौर् क 

अर्िकार, नाउररक स्विन्ािा, िमि र्नरलेक्षिाजस्िा महत्वलूणि पल दीिीहरु संस्थाउि 

भएका ।न ्अ संवविान े अंर्उकार उरेको ववववििा वीचको एकिा, सामाजजक सांस्कृर्िक 
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ऐक्र्व्ध िा े नेला ीको स्वार्भमान ा ई पाचो बनाईरहादा र्स र्मक् वाखोलो ा  

उापालार् कामा सब  प्रकारका भेदभावको अन्त्र् उरी आर्थिक सम्ववृ्ध , समानिा र 

सामाजजक न्र्ार् सरु्नजिि उने आिारशी ा खोलडा भएको । अ 

४. ववउि १९ वर्िदेजखोलररक्त स्थानीर् िहको र्नवािचन भई जनप्रर्िर्नर्ि ववहीन अवस्थाको 

अन्त्र् भएको । अ अबका ददनहरुमा र्मक् वाखोलो ा  उापालार् काको स्थानीर् सरकार े 

ववकट भौउोर् क अवजस्थर्िमा रहेको र्स उापालार् काका सविसािारण जनिा े प्रत्र्क्ष 

अनभुिू उने खोला का र्ोजना िजुिमा उने, स्थानीर् र्ोजना िजुिमा साथ  कार्ािन्वर्नमा 

प्रत्र्क्ष सहभाउी उरापने, माउमा आिाररि र्स क्षेाको माटो सहुापादो कार्िक्रम िथा 

ववकास उर्िववर्िहरु सञ् चा न उरी र्स क्षेाका जनिाको चरम उररबी न्रू्र्नकरण उने 

प्रमखुोल नीर्ि र् एको । अ 

५. र्मक् वाखोलो ा  उापालार् का क्षेामा मु् र् र ग्रामीण सडक सञ्जा को वउीकरण उरी 

प्राथर्मकिाका आिारमा न्रू्निम  ेनको सडक सञ्जा को ववकास, ववस्िार र स्िरोन् नर्ि 

उररने। अ 

६. कृवर् क्षेा ाई स्थानीर् पत्लादनको प्रमखुोल क्षेाको रुलमा ववकास उररने। अ प्रमखुोल 

बा ीहरुको पत्लादनमा आत्मर्नभिर हनु ेनीर्ि र् इने। अर्संचाई, म खोलाद, बीप र्बजनको 

पल दीििामा जोड ददइने। अ लशजुन्र् पत्लादनका कार्िक्रम ाई प्रोत्साहन ददइने। अ 

आर्थिक िथा सामाजजक रुल े लर्। लरेका कृर्क केजन्िि कार्िक्रमहरु ाई प्रभावकारी 

रुलमा सञ्चा न उररने। अ 

७. स्वच्। खोलानेलानीमा नाउररकको लहुाच अर्भववृ्ध  उररने। अ प्राथर्मकिा प्रातपर खोलानेलानी 

आर्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा जोड ददइने। अ खोलानेलानीको पत्लादन, वविरण 

िथा पलभोउमा स्थानीर्वासी िथा खोलानेलानी पलभोक्ताहरु ाई जजम्मेवार बनापाद   र्उने। 

अ 
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८. वािावरण िथा ज वार्मु ाी लूवाििारको ववकासमा जोड ददइने। अ वन क्षेाको व ञहरार्नक 

एवं ददउो व्र्वस्थालन उरी आर्थिक रुल े महत्वलूणि वनस्लर्ि िथा जर्डबटुीको प्रशोिनमा 

र्नजी िथा सामूदावर्क संस्था ाई सहभाउी उराइने। अ 

९. नेला का संरजक्षि सत्ताइस वटा स्िनिारी जनावरहरु, नौवटा संरजक्षि चराहरु र ३ वटा 

सररसलृहरुका अर्िररक्त अन्र् वन्र्जन्ि ु िथा चराचरुुगम ीको जशकार ाई र्नर्मन उनि 

आवश्र्क संवहिा िथा र्ोजना िजूिमा उरी संरक्षणमा जोड ददइने। अ 

१०. जशक्षा र स्वास्कर् क्षेामा हा सम्म भएको  उानी े स्वस्थ, जशजक्षि र सभ्र् नाउररक 

पत्लादन भएको पल दीिी ाई संस्थाउि उरी उणुस्िरीर् जशक्षा र स्वास्कर् सेवाको 

व्र्वस्था र्म ाईने। अ जशक्षा िथा स्वास्कर् क्षेामा सञ् चार् ि कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी 

कार्ािन्वर्न उररने। अ 

११.  ैंर्उक समानिा, मवह ा सशजक्तकरण,  ैंर्उक म ुप्रवावहकरण र मवह ा सहभार्उिा 

ववृ्ध  उने नीर्ि ाई प्रोत्साहन उररने। अ 

१२. र्मक् वाखोलो ा  उापालार् काको सम्बवृ्ध का  ार्उ ववञहरान र प्रववर्िको क्षेाबाट प्रातपर हनु 

सक्ने  ाभ, अवसर र सम्भावना ाई खोलोजी उरी र्स क्षेामा सङ्ख्र्ात्मक र उणुात्मक 

ववकास उररने। अ 

१३. र्मक् वाखोलो ा  उापालार् काको वहि प्रव्ध िन, जनिाको मौर् क हक र अर्िकारको र्नवािि 

पलर्ोउको वािावरण र्सजिना उनिका  ार्उ िद् नकुु  सरुक्षा नीर्ि िजूिमा उरी कार्ािन्वर्न 

उररने। अ ववकास र्नमािण, सम्लदा संरक्षण र ववलद् व्र्वस्थालनमा सम्बजन्िि सरुक्षा 

र्नकार्साउ समन्वर् उरी जनशजक्त लररचा न उररन।े अ 

१४. लर्िटन क्षेा ाई अथििन्ाको आिारको रुलमा ववकास उररने।, फुङफुगम े झरना िथा 

देवस्थ , मानाभरा,बाउथ ा,िोक्लेउो ा, वाग्वा लोखोलरी, ओाक लोखोलरी, हेम्खोलाम लोखोलरी, 

सोदो लोखोलरी, भिु लोखोलरी, रुला लोखोलरी, साज ु लोखोलरी, सानखुोलो ा लोखोलरी, ढााडे लोखोलरी, 

।ोई ा लोखोलरी, ।ाईव ुलोखोलरी, छ्युछ्याक लोखोलरी, ।ोजङु जेङउा लोखोलरी, ज ङ लोखोलरी, 
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िीन लोखोलरी, जेठा लोखोलरी, माई ा लोखोलरी, कान्।ा लोखोलरी, दिु लोखोलरी, का ो लोखोलरी, 

आदद र िार्मिक र्मक् वाखोलो ा वहमा  लदर्ााा  ाई आकर्िक उन्िव्र्का साथ लर्िटकीर् 

क्षेाको रुलमा ववकास उनि जोड ददइने। अ 

१५. व ञहरार्नक वस्िी ववकासमा जोड ददद  बजारोन्मखुोल वस्िीहरुको प्राकृर्िक स्रोि, 

ऐर्िहार्सक, सामाजजक, सांस्कृर्िक लवहचान र आर्थिक सामकर्िको आिारमा उर्िशी  

सहर र्नमािणको रावष्ट्रर् रणनीर्ि ाई अव म्बन उररन।े अ 

१६. पज्र्ा ो नेला  अर्भर्ान ाई साथिक िलु्र्ापन र्मक् वाखोलो ा  उापालार् का स्िरबाट लर्न 

ज ववद्यिु आर्ोजना, व कजल्लक पजाि ववकासमा ववशेर् प्राथर्मकिा ददइने। अ 

१७. र्मक् वाखोलो ा  उापालार् काको सम्ववृ्ध का  ार्उ साविजर्नक, नीजज र सहकारी क्षेाको 

भरू्मका ाई प्रभावकारी बनाइने। अ 

१८. औद्योर्उक क्षेामा बाह्य  उानी बढापन आवश्र्क नीर्िउि, कानूनी, प्रशासर्नक िथा 

आर्थिक सिुारका प्रर्ासहरु अव म्बन उररने। अ 

१९. र्संजचि क्षेाको लवहचान उरी कृवर् र्ोग्र् भरू्ममा र्संचाई सेवा पल दीि उरापन र्संचाईका 

सम्भाव्र् सब  प्रववर्ि र प्रणा ीको ववकास एवं व्र्वस्थालन उनि आवश्र्क कार्िक्रम 

िजुिमा उरी कार्ािन्वर्न उररने। अ 

२०. र्मक् वाखोलो ा  उापालार् काको ववत्तीर् व्र्वस्थालन क्षमिा र जवाफदेवहिा बढाइने। अ 

राजनीर्िक नेितृ्व र कमिचारीको क्षमिा अर्भववृ्ध  उररने। अ उापालार् का मािहिका 

संरचनाहरुमा आवश्र्क लने जनशजक्तको व्र्वस्था उररने। अ 

२१. पत्लादनमू क रोजउारीको अवसर र्सजिना उरी र्वुा ाई रोजउार पल दीि उरापन 

कार्िक्रमहरुको िजूिमा िथा कार्ािन्वर्न उररने। अ खेोल कूद क्षेाको ववकासका  ार्उ 

नीर्ि िजूिमा उरी प्रभावकारी कार्ािन्वर्न उररने। अ 

२२. साविजर्नक प्रशासन ाई स्वच्।, सक्षम, र्नष्लक्ष, लेशाउि अनशुासनप्रर्ि प्रर्िव्ध , 

लारदशी, भ्रष्ट्राचारमकु्त, जनपत्तरदार्ी र सहभार्उिामू क बनापाद   र्उने। अ   
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२३. भ्रष्ट्राचारजन्र् वक्रर्ाक ालप्रर्ि शून्र् सहनशी िाको अविारणामाफि ि सशुासनमा टेवा 

लरु् र्ाइने। अ भ्रष्ट्राचार र्नवारणका क्षेामा कार्िरि साविजर्नक र्नकार्को क्षमिा अर्भववृ्ध  

उररने। अ 

२४. मानव अर्िकारको सम्मान एवं सम्व्ध िन उदै मानव अर्िकारको प्रत्र्ाभरू्ि उररने। अ 

२५. वडा नं. ३  ाई साववक र् वाङ उाववस  ाई बावढलवहरो वलवढि क्षेा घोर्णा उदै 

लनुस्थािलना कार्िक्रम संचा न उने नीर्ि र् ईएको । अ  

२६. प्रत्रे्क वडामा ११/११ साईजको फुटब  खेोल म दान र्नमािण उने नीर्ि र् ईएको । अ  

२७. प्रत्रे्क वडाका ववद्या र्का खेोल म दान हरु ाई बारबेर उरर ववद्या र्मा ववद्याथी ाई 

सरुजक्षि वािावरण बनाईने। अ  

२८. र्स उापालार् का अन्िउििका सब  भार्ा संस्कृर्ि ाई लवहचान उदै अर्िकार स्थालनामा 

जोड ददद   र्उने। अ  

३.५.२क्षाेउि नीर्ि िथा आिारहरुुः 

(क)आर्थिक क्षाे 

१. प्रचर् ि संघीर् काननु िथा प्रादेजशक काननुको अर्िनमा रवह र्मक्वाखोलो ा उापालार् का े 

नेला को संवविानको िारा २२६  े व्र्वस्था उरेको प्राविान बमोजजम सोवह संवविानको 

अनसूुची ८ र ९ को अनबण्ड  अर्िकार सूचीबाट करको व ञहरार्नक एवम ्औजचत्र्लूणि 

दार्रा र्निािरण उनि आवश्र्क नीर्ि अव म्बन उररने ।अ उापालार् का क्षाेमा करको 

दार्रा ाई फरावक ो लानि र्स क्षेामा लाइने वन ल दावार, घरे  ु पत्लाददि वस्ि ु िथा 

सामाग्री, अन्िरावष्ट्रर् आर्ाि र्नर्ाि वस्िहुरु, ढुङ्ख उा, र्उटी, बा वुा  उार्िका अन्र् 

प्राकृर्िक स्रोिहरुको प्रर्ोउ ाई करको दार्रामा ल्र्ाइने। अ 

२. उापालार् का क्षेामा करको दार्रा ाई फरावक ो लानि र्स क्षेामा लाइने वन ल दावार, 

घरे  ु पत्लाददि वस्ि ु िथा सामाग्री, अन्िरावष्ट्रर् आर्ाि र्नर्ाि वस्िहुरु, ढुङ्ख उा, र्उटी, 

बा वुा  उार्िका अन्र् प्राकृर्िक स्रोिहरुको प्रर्ोउ ाई करको दार्रामा ल्र्ाइने। अ 
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३.  मु्बाखोलमु्बा वहमा , िोक्लेउो ा, सोद ुलोखोलरी, फुङफुगम े झरना, मानाभारा डााडा, वाउथ ा, 

ओाक लोखोलरी, जङु ङु उमु्बा, कोर्ेँक डााडा हेङखोलाम लोखोलरी,  ोदेन टार जस्िा 

स्थानहरु ाई र्मक् वाखोलो ा उापालार् काको आकर्िक लर्िटकीर् उन् िव्र्को रुलमा ववकास 

उनि आवश्र्क कार्िक्रम िर् उररने । अ 

४. र्स उापालार् का क्षेार्भा रहेका िा , ि  र्ा िथा लोखोलरीहरुको भौउर्भिक अध्र्र्न उरर 

पक्त क्षेाहरु ाई रामसार सन्िीबाट स्थावलि आिारहरु लरुा हनु सक्ने भएमा र्समसार 

क्षेा घोर्णा उरी संरक्षण र प्रव्ध िन उररने। अ 

५. जर्डबटुी पत्लादनको लकेट क्षेा लवहचान उरी जर्डबवुट प्रशोिन िथा सउुजन्िि िे  

पत्लादन पद्योउ साथ  ववर्भन्न पद्योउ स्थालना उनि आवश्र्क नीर्ि अव म्बन उररने ।अ 

६. र्स उापालार् कामा सम्भाव्र्िा अध्र्र्न उरी भउूो  सालेक्ष जर्डबवुट नसिरी केन्ि स्थालना 

उररने ।अ 

७. र्मक्वाखोलो ा उापालार् काबाट सहकारी संस्थाहरुमा शेर्रमा आिाररि भएर  उानी उनि 

आवश्र्क नीर्ि िर् उरी कार्ािन्वर्न उररने। अ 

८. ववर्भन् न सरोकारवा ाहरुको लह मा िर्ार भएको १० वरे् कृवर् ववकास रणनीर्िमा 

आिाररि भएर र्मक्वाखोलो ा उापालार् का स्िरमा समेि कार्िक्रम संचा न एवं अनउुमन 

प्रणा ीको व्र्वस्थालनमा जोड ददइने। अ 

९. खोलाद्य असरुक्षा ाई न्रू्र्नकरण उनि खोलाद्य सरुक्षा प्रर्िकार्ि र्ोजना (Food Security 

Response Plan) िर्ार उरी सोको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न उररने। अ 

१०. अ ैंचीको उणुस्िर ववृ्ध  उनि कृर्क सचेिना अर्भववृ्ध  उनिका साथ  सिुररएको भट्टी 

 उाई सामानको उणुस्िर अर्भववृ्ध  उदै बजारीकरण उने कार्ि ाई प्राथर्मकिामा 

राजखोलने। अ 

११. जर्डबटुीको व्र्वसावर्क खेोलिीको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न उरी सोही अनरुुलका कार्िक्रम 

िथा र्ोजनाहरु ाई ववशेर् प्रोत्साहन ददइने। अ 



शिक्षा, कृषि, पर्यटन र परु्ायधारको षर्कासः शिक्र्ाखोला गा.पा.को सिदृ्धधको आधार -23- 
 

१२. दश वरे् कृवर् ववकास रणनीर्ि े िर् उरे अनसुार र नेला  सरकार े र्वुा  जक्षि 

स्वरोजउार कार्िक्रम अन्िउिि रोजउारी र्सजिना उनि स्र्ाप, आल्चा, स्र्ाप नासलािी, आरु, 

आ  ुर अन्र् सम्भाववि फ फू  एवं िरकारी ाई व्र्वसार्ीकरण उनि जोड ददइने। अ 

१३. सु् खोला क्षेामा थोला र्संचाई िथा फोहरा र्संचाई, र्समेन्ट लोखोलरी र प् ाविक लोखोलरी 

र्नमािण उरी वर्ाििको लानी संक नमा जोड ददइने। अ 

१४.  ोलोन्मखुोल िथा मौर् क बा ी संरक्षण, सम्ब्ध िन िथा प्रव्ध िन कार्िमा जोड ददने, र्सको 

 ार्उ ग्रामीण स्िरमा र्बप बैंक (seed bank) स्थालना उररने। अ 

१५. 'र्मक्वाखोलो ाको लवहचान, अ  ची, जर्डबटुी र लर्िटन' ाई म ुमन्ाको रुलमा र् इने साथ   

भौउोर् क अवस्था अनसुार खेोलिीको र्बस्िार उनिमा  जोड ददइने। अ 

१६. फ फू  र आ  ुिथा अन्र् िरकारी  भण्डारणका  ार्उ सो ार िथा रविक स्टोरको 

र्नमािणका  ार्उ र्स उापालार् कामा कार्िरि संघ संस्थासाउ समन्वर् उरी कार्ािन्वर्न 

उररने। अ 

१७. पच्च मूल्र् कृवर् वस्ि ुबजारीकरणको  ार्उ सहकारीमा आिाररि ववक्री वविरण प्रणा ी 

(co-operative marketing system)  ाई प्रोत्साहन उररने। अ 

१८. ज वार् ुलररवििनबाट कृवर् क्षेामा प्रभाव सम्बन्िीर्बर्र्को अध्र्र्न िथा अनसुन्िानमा 

जोड ददइने। अ 

१९.  जर्डबवुट नसिरी केन्ि र नमनुा आिरु्नक खेोलिी व्र्वसार् ाईबढावा ददइने। अ 

२०. आउिर्नक िरकारी, च्र्ाप, फ फू  खेोलिी उरीबेरोजउार र्वुाहरुमा  जक्षि उरी 

स्वरोजउार बनापन नीजज िथा व्र्जक्तउि िवरमा र्बशेर् प्रोत्साहन प्रदान उररने। अ 

२१. ज ववक म  िथा ज ववक ववर्ादी पत्लादन उने पद्योउ स्थालना उनि प्रोत्साहन उररने। अ 

२२. ठाऊा  िथा हावालानी अनसुार सहुापादो फ फु हरुको बोट ववरुवा  उाई क्षेा र्बस्िार 

उररने । अ 
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२३.  उरीब िथा ववलन् न लररवारहरु ाई लवहचान उरी िरकारी खेोलिी अनदुान ददने नीर्ि 

र् ईने।अ 

२४. अ ैंची खेोलिीका अर्िररक्त पन् नि घाास र जसीउाईबाट दगु्ि पत्लादनमा बवृ्ध  उने साथ  

व्र्वजस्थि बजारीकरण उररने। अ 

२५. मौसमी कृर्ाम उभाििान ाई ग्रामीण दउुिम क्षेामा सामदुावर्क लश ु प्रजनन केन्िको 

सरुुवाि उरी िी स्थानहरुमा न्रू्न पत्लादकत्व भएका भा े लशहुरु ाई बन्ध्र्ाकरण उनि 

प्रोत्साहन उदै नश्   सिुार कार्िक्रम ाई कार्ािन्वर्न उररने। अ 

२६. चरन िथा खोलकि  क्षेाको संरक्षण, सम्व्ध िन र सदलुर्ोउको  ार्उ सरोकारवा ाहरुसाउ 

समन्वर्ात्मक कार्ि उररने। अ 

२७. पन् नि जािको लशलंुक्षी व्र्वसार्ीहरु ाई प्रोत्साहन स्वरुल अनदुानको व्र्वस्था उररने। 

अ 

२८. पन् नि जािको भेडा, बाख्रा, र्ाक, चौरी, उाई, भ सी  उार्ि अन्र् लशलुन् ।ीको 

आिरु्नक फमिको ववकास उनि जोड ददइने।अ 

२९. वहपादमा लशहुरुको आहारा आलूर्ििको  ार्उ स्थानीर् लोवर् ा घाासहरुको लवहचान, 

संरक्षण स्थानीर् स्रोि सािनबाट लौविक आहारको प्रव्ध िन उररने। अ 

३०. र्स उापालार् काको आश्र्किा ाई लवहचान उरी फ फु  िथा िरकारी संक न केन्ि 

र आिरु्नक बिशा ा र्नमािण उररने। अ 

३१. व्र्वसावर्क लशलुा न िथा लंजक्षला न ाई प्रोत्साहन िथा प्राथर्मकिा ददइने। अ 

३२. र्मक्वाखोलो ा उापालार् काका प्रत्रे्क वडामा लश ु स्वास्कर् सेवा सरु्नश् चि उनि र्नजी 

लाराभेट र ग्रामीण स्वास्कर् कार्िकिािहरु लररचा नमा उापालार् काको सं ग्निा बढाइने। 

अ 

३३. स्वरोजउार कार्िक्रम ाई प्रोत्साहन उरी स्थानीर् पद्यमजश िा ाई जोड ददने 

कार्िक्रमहरु ाई मु् र् प्राथर्मकिामा राजखोलने। अ 
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(खोल)सामाजजकक्षेा 

१. र्ोग्र् र बररष्ठ जशक्षक ाइि नेितृ्व सजुम्लएर र्बद्या र् प्रशासन िथा दीर्वस्थालन ाइि चसु्ि 

दरुुस्ि बनापन प्रिानाध्र्ालक र्म ान कार्ि ाई र्थाशक्र् सदुृवढकरण उररने। अ 

२. जशक्षाको अविारणा ाइि कार्िमू क बनापद  बा म ाी श जक्षक वािावरण कार्म उनि 

सम्वजन्िि स्थानीर् िहका श जक्षक सरोकारवा ासाउ संरू्क्त र्ोजनासवहि सहकार्ि र 

समन्वर्को नीर्ि र् ईने। अ 

३. स्वीकृर्ि नर् इि संचा न उररएका सामदुावर्क िथा संस्थाउि र र्नजी र्बद्या र् ाइि 

र्नरुत्सावहि र र्नर्न्ाण उदै काननुी दार्रामा ल्र्ाइिने। र संचा नमा ल्र्ाइिएका 

र्बद्या र् ाइि जनसं्र्ा िथा नक्साकनका आिारमा स्िरबवृ्ध   उररने। अ ववद्याथी 

जशक्षक अनलुाि, भौउोर् क ववकटिा र स्थानीर् सन्दभि ाई ववश्लरे्ण उरी ववद्या र्हरु ाई 

उाभ्न सवकने। अ 

४. जशक्षा र्नर्माव ीका आिारमा र्बद्या र् दीर्वस्थालन सर्मर्ि, जशक्षक अर्भभावक संघ, 

उापा जशक्षा सर्मर्िको उठन उरी श जक्षक ववकासका कार्िक्रमहरुको कार्ि र्ोजना र्नमािण 

उरी कार्ािन्वर्न उररने। अ 

५. र्बद्या र् ाइि प्रदान उररने र्बर्भन् न अनदुान रकमहरु ाइि  जक्षि बउि सम्म लरु् र्ापन 

आर्थिक लारदशीिाको नीर्ि अव म्वन उररने। र र्बद्या र्को सामाजजक लररक्षण ाइि 

अर्नवार्ि र प्रभावकारी बनाइि कार्िन्वर्न उररने। अ 

६. सरकारी िथा उ र सरकारी संघ संस्थाहरुको सहकार्ि र समन्वर्मा र्बद्या र् बावहर 

रहेका र्बद्या र् पमेरका बा बार् काहरुको लवहचान उरी पनीहरु ाइि औलचारीक 

जशक्षाको म ु प्रवाहमा समेट्न  र्बर्भन्न खोला का र्सजिनात्मक र रचनात्मक कार्िक्रमहरु 

संचा न उररने। अ 
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७. बस्िी बस्िीमा र्नरक्षर जनसं्र्ाको लवहचान उरी अनौलचारीक जशक्षा संचा न उनि लह  

उररने। अ 

८. अनमुर्ि प्रदान उररएका र्बद्या र्हरुमा आवश्र्क दरबन्दी प्रदान उनि लह  उररने। अ 

जशक्षकहरु ाई प्रचर् ि जशक्षा ऐन, र्नर्माव ी िथा कार्िववर्िको सारभिू प्राविानको 

मक्सदमा प्रर्िकू  असर नलने उरीर्मक् वाखोलो ा उापालार् का क्षेा र्भाका ववद्या र्हरुमा 

आवश्र्किा र्निािरण उरी ववर्भन् न ववद्या र्हरुमा कामकाजमा खोलटापन सक्ने। र 

खोलटाईने जशक्षकहरु ाई उापालार् का िथा वडाबाट सेवा सवुविा प्रदान उनि सवकने। अ 

९. र्स र्मक् वाखोलो ाउापालार् का अन्िउििका र्बद्या र्हरु ाई उापालार् का स्िरीर् खेोल कूद् 

िथा अर्िररक्त वक्रर्ाक ाल संञ् चा न उनि उरापन प्राथर्मकिा िथा प्रोत्साहन ददइने। अ 

१०. र्स र्मक् वाखोलो ाउापालार् कामा रहेका सब  र्बद्या र् िथा बा  ववकास केन्ि ाइि 

स्िरबवृ्ध  उरी जशक्षकहरु ाइि क्षमिा ववकासको  ार्उ सरोकारवा ासाउ आवश्र्क लह  

उररने। अ 

११. स्थानीर् लाठ्यक्रमको ववर्र्मा र्स उापालार् काको आवश्र्किा ाई लवहचान उरी 

मािभृार्ा िथा पत्लादनमू क ववर्र्वस्िकुो ।नौट उरी स्वरोजउारको वािावरण सजृना 

उररने । अ 

१२. र्मक्वाखोलो ा उापालार् काबाट सवोत्कृि ववद्याथीहरु ाई ।ाावजृत्त ददने नीर्ि ाई 

अव म्बन उररने। अ 

१३. अनमुर्ि प्रातपर उरर सञ् चार् ि ववद्या र्हरुमा दरबन्दी कार्म उनिका  ार्उ आवश्र्क 

कदम अउार्ड बढाइने। अ 

१४. ववद्या र्का जशक्षकहरु ाई अध्र्ालन अनमुर्ि लाको अर्नवार्ििा ाई जशक्षा ऐन िथा 

र्नर्माव ीको अिीनमा रही थल लररष्कार एवं लररमाजिन उने कार्िववर्ि बनाइने। अ 

१५. र्स उापालार् काको वेवसाइट, mikwakholamun.gov.np, िर्ार भइसकेको े वेवसाइट 

सञ् चा नाथि सूचना प्रववर्ि र सञ् चार माध्र्मको समजुचि व्र्वस्थालन उरी र्मक्वाखोलो ा 
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उापालार् का ाई प्रववर्िम ाी स्थानीर् िहको रुलमा स्थावलि  उरापन काउजरवहि 

कार्ाि र् (Paperless Office) को अविारणा ाई कार्ािन्वर्न उने प्रर्ासको था नी 

उररने। अ 

१६. उापालार् काको लह मा उापालार् का र प्रत्रे्क वडाहरुको बस्िउुि र्बबरण प्रोफाइि  

िर्ार उनि  उाइि लसु्िक प्रकाशन उररने। अ 

१७. ववकास र्नमािणका सम्लूणि उर्िर्बर्िहरु  ाइि रेर्डर्ो िथा लालर्ाका माफि ि प्रचार प्रसार 

एवं साविजर्नकरण उररने। अ 

१८. टेर् र्भजन, टेर् फोन िथा इिन्टरनेट सेवाको लहुंच र उणुस्िर अर्भबवृ्ध का  ार्उ 

आवश्र्क लूवाििार र्नमािण उनि नेला  टेर् कम, एनसे  र नेला  टेर् र्भजन  उार्िका 

सेवा प्रदार्क कम्लनीहरुसाउ र्बर्शे लह  उररने। अ 

१९. र्स र्मक् वाखोलो ाउापालार् कामा रहेका सब  र्बद्या र्हरुमा खेोल कूद् िथा र्बञहरान 

प्रर्ोउशा ाको  दीर्वस्था उने र्थोजचि व्र्वस्था उररने। अ 

२०. अर्भ ेखोल दीर्वस्थालनमा नववनिम सूचना प्रर्बर्िको प्रर्ोउ उरी सूचना िथा अर्भ ेखोल 

केन्ि ाई र्डजजटाइजेशनमा प्रवेश उराइने। अ 

२१. जनिामा उणुस्िरीर् स्वास्कर् सेवाहरुको प्रत्र्ाभिू उनि र्स उापालार् का रहेका स्वास्कर् 

संस्थाहरुमा आवश्र्क लने जनशजक्त दीर्वस्थालन र लररचा नका  ार्उ मानव संसािन 

र्ोजना िर्ार उरी कार्ािन्वर्न उनि लह  उररने। अ 

२२. र्स उापालार् का ाइि लूणि सरसफाइि घोर्णा उनि र्स उापालार् काका सब  वडा र 

बस्िीहरुमा खोलानेलानी िथा शौचा र्हरुको अनउुमन िथा र्नरीक्षण उरी आवश्र्क 

दीर्वस्थालन उनि लह  उररने। अ 

२३. र्स र्मक् वाखोलो ाउापालार् का र्भा रहेका सब  स्वास्कर् चौकीहरुको स्िरबवृ्ध  उरी स्िरीर् 

स्वास्कर् सेवा पल दीि उरापन लह  उररने। असाथ  आवश्र्क स्थानमा प्राथार्मक 

स्वास्कर् केन्ि र उापाघर जक् र्नकहरु स्थालनाको  ार्उ लह  उररने। अ 
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२४. र्स र्मक् वाखोलो ाउापालार् कामा रहेका मवह ा स्वास्कर् कार्िकिाि िथा 

स्वास्कर्कमीहरुको क्षमिा ववकास सम्वन्िी आवश्र्क िार् मको  ार्उ सरोकारवा ा 

र्नकार्साउ लह  उररने। अ 

२५. र्स र्मक् वाखोलो ाउापालार् का अन्िउिि रहेका सब  स्वास्कर् संस्थामा कार्िरि जनशजक्तको 

लूणि अनउुमन उरीदरबन्दीमा रहेका कमिचारी ाइि अन्र्ा काजमा रा् ने नीर्ि ाइि  

र्नरुत्सावहि उररने। अ  

२६. मवह ा, र्वुा, अलागम  िथा बा  अर्िकारको सरु्नजश् चिाका  ार्उ सरकारी, उ र सरकारी 

र र्नजी क्षेाका सब  सरोकारवा ासाउ सहकार्ि उररने। अ 

२७.  जक्षि वउिहरुको क्षमिा ववकासको  ार्उ आवश्र्क कार्िक्रम िथा र्ोजना बनाइि 

कार्ािन्वर्न उररने। अ 

२८. सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्रातपर उने  ाभग्राहीहरुको नर्ाा नाम दिाि,  उि कट्टा, लररचर् 

ला र्बिरणर समर्म  सामाजजक सरुक्षा भत्ता र्बिरण उररने। अ 

२९. सामाजजक सरुक्षा भत्ता प्रातपर उने  ाभग्राहीहरुको नर्ाा नाम दिाि,  उि कट्टा, लररचर् 

ला र्बिरण अन ाइन माफि ि उरी सब  वडा कार्ाि र् ाई प्रत्रे्क चौमार्सक रुलमा 

अद्यावर्िक उनि  उाइिने। अ 

३०. सामाजजक सरुक्षा भत्ता वविरण उदाि आर्थिक लारदिजशिा ाइि अर्नवार्ि रुलमा चसु्ि दरुुस्ि 

उररने। अ 

३१. आलि ्कार् न मवह ा िथा बा बार् का प्ध ार कोर्को स्थालना उररने। अ 

३२. र्बर्भन् न  जक्षि बउिहरु ाइि क्षमिा ववकासको  ार्उ   वगम क पत्तरदार्ी बजेटको िजुिमा 

उरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइिने। अ 

३३. मवह ा िथा बा बार् कामार्थ हनुे र्बर्भन् न प्रकारको घरे  ु वहंसाको र्नवारण उररने। 

अबा  श्रम शोर्ण, बह ुवववाह र वा  वववाह ाई लूणि रुलमा र्नरुत्सावहि उदै साववकमा 
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सञ् चार् ि बा म ाी सशुासनको अविारणा ाई कार्ािन्वर्न उने कार्ि ाई थल कार्िक्रम 

िजुिमा उरी कार्िन्वर्न उररने। अ 

३४. मवह ा िथा बा बार् काको  ार्उ आर्थिक, सामाजजक  उार्ि अन्र् शसजक्तकरण र 

क्षमिा ववकासका कामहरु उररने। अ 

३५. अलागम िा िथा फरक क्षमिा भएका दीर्जक्तहरु ाइि  जक्षि उरी साविजर्नक सरोकार रहने 

भौर्िक संरचनाहरुको र्नमािण उदाि अलागम म ाी संरचना र्नमािणका  ार्उ उापालार् काबाट 

आवश्र्क कार्िक्रम िजूिमा उरी कार्ािन्र्वन उररने। अ 

३६. र्स र्मक् वाखोलो ाउापालार् काक्षेामा आफ्नो कार्िक्षेा बनाएका उ र सरकारी संघ 

संस्थाहरु ाई कार्िक्रम सञ् चा न उनि पक्त संघ संस्थाहरुको कार्िक्रम, बजेट, समर् 

िार् का, कार्िक्रमको औजचत्र्, प्रभाव, अवसर,  ाभाजन्वि क्षेा समेिको ववश्  ेर्ण र 

मूल्र्ाङ्कन उरेर माा रार् सवहि स्वीकृर्ि ददईने। साथ  उापा कार्िलार् काको कार्ाि र् े 

प्रस्िाववि कार्िक्रमको क्षेा लररवििन उनि सक्ने। र उापा कार्िलार् काको कार्ाि र्मा 

एक उ रसरकारी संघ संस्था अनउुमन ईकाई उठन उरी अनउुमन कार्ि ाई प्रभावकारी 

बनाइने। अ 

३७. र्मक् वाखोलो ाउापालार् का क्षेामा रहेका सरकारी र्नकार्हरुको अनउुमन, र्नर्मन र 

समन्वर्  कार्ि ाई प्रभावकारी बनाइने। अ 

३८. उापालार् का भरी स्वच्। सफा खोलानेलानीको व्र्वस्थाको  ार्उ एक घर,एक िारा 

खोलानेलानी पल दीििाको  ार्उ ववकासका साझेदार हरुको सहर्ोउ र समन्वर् मा थल 

कार्िक्रमहरु सञ्चा न उररने। अ  

३९. खोलानेलानी आर्ोजनाहरु सञ्चा न उदाि ववउिमा शरुु उररएका क्रममा आर्ोजनाहरु  ाई 

प्राथर्मकिा रा्द  थल संभावना र आवश्र्किा ाई मध्र्नजर उरी कार्िक्रम िजुिमा 

उररने।अ 
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(उ)लूवाििारक्षेा 

१. सडक  उार्ि भ र्िक लूवाििार र्नमािण कार्ि ाई दीउो,वािावरणम ाी र र्।टो ।ररिो 

ढंउबाट उणुस्िरीर् रुलमा र्नमािण उररने। अ 

२. र्स र्मक्वाखोलो ा उापालार् काको सब  वडाहरु ।ुनेउरी ववस्िार भईरहेको DRCN सडक 

-खोलोजक् ङ-र् बाङ-सााबा-लालङु िोक्लेउो ा मोटरबाटो  ाई रणनीर्िक महत्वको 

मोटरबाटोको स्िरपन्निी उरी बारदय मवहना चल्ने बनाइने । भने नर्ाा ट्रर्ाक खोलो ी सडक 

ववस्िार उने कार्ि  ाई प्राथर्मकिाका साथ ििु उर्िमा अउार्ड बढापाद  चा  ु

आ.व.०७५/०७६ र्भा उापालार् काको केन्िमा मोटरबाटो लरु्ािइने । अ  

३. सडक ाई वरै्भरी  सञ् चा न उनिका  ार्उ स्िरोन् नर्ि अर्नवार्ि रुलमा र्।टो उररने। अ 

४. सडक ाई र्नरन्िर सञ् चा न  उनिका  ार्उ लक् की ल ु, लानीका ढ  व्र्वस्थालन 

उररने। भने जजल् ा सदरमकुाम बाट र्स उापालार् काको केन्ि  ाई चााडो भन्दा चााडो 

सडक सञ् जा मा जोर्डने। साथ  प्रत्रे्क वडाहरुमा  क्रर्मक रुलमा मोटरबाटो लरु् र्ाइने। 

अ 

५. क्षेाार्िकार र्मजचने उरी मानव र्नर्मिि समस्र्ा खोलडा उने कार्ि लूणि रुलमा र्नरुत्सावहि 

उनि ववर्नर्म, कार्िववर्ि र र्नदेजशका बनाई  ाउ ुउररने। भने सडकको अर्िकार क्षेा 

(Right of way) र्नर्मानसुार अर्नवार्ि ।ोडन ुलने। अ 

६. वडा स्िरका  सडक िथा उोरेटा बाटाहरु ाई सम्भाव्र्िा अध्र्र्न लर्। माा र्ोजना 

।नौट उरी बजेट ववर्नर्ोजन उररने। अ 

७. सरुजक्षि खोलानेलानी व्र्वस्थालनका  ार्उ सवह र सफा, स्वच्। महुान ।नौट उरी बहृि ्

खोलानेलानी लररर्ोजना आवश्र्किा अनसुार  ाउ ुउररने। अ 

८. वस्िीको अध्र्र्न उरी आवश्र्किा अनसुार र नभई नहनु,े नउरी नहनुे र्ोजनाको 

प्राथर्मकीकरण उररने। अ 
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९. उापालार् का ाई लूणि सरसफाई उापालार् का घोर्णा उनिको  ार्उ आवश्र्क सचुकांक 

िर्ार उरी सो लरुा भएलर्। अध्र्र्न उरी लूणि रुलमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइने।अ 

१०. उापालार् का भररका अर्िक्रर्मि जग्उाहरु लूणिरुलमा उापालार् काको मािहिमा ल्र्ाई 

पलर्ोउ नभएका साविजर्नक जग्उाहरु सम्भाव्र्िा अध्र्र्न उरी सोही अनरुुल र्ोजना 

।नौट उरी आर् आजिनमा टेवा लरु् र्ापने नीर्ि अव म्बन उररने। अ 

११. खोलानी पत्खोलनन उनि र्नर्मानसुार दिाि प्रवक्रर्ा ाई सर ीकरण उररने। अ 

१२. सम्भाव्र्िा अध्र्र्न उरी ववर्भन् न खोलानीहरु पत्खोलनन िथा र्बक्री वविरण प्रणा ी  ाउ ु

उररने। अ 

१३. मू्र् सडक सञ्जा बाट टाढा भएका वस्िी िथा प्राकृर्िक सम्लदाहरु मूल्र्ाङ्कन उरी 

लक्की ल ु व्र्वस्थालन उनि काठेल ु हरु ाई ववस्थावलि उररने। अ 

१४. नर्ाा भवन र्नमािण उदाि सकभर भकूम्ल प्रर्िरोिी र काठको मााा कम हनुे उरी ाउि 

अनमुान (design estimate) िर्ार उने नीर्ि र् ईन।े अ 

१५. भ-ूकम्लको जोजखोलम ाई मध्र्नजर उरी नेला  सरकार संघीर् मार्म ा िथा स्थानीर् 

ववकास मन्ाा र् े जारी उरेको वस्िी ववकास शहरी र्ोजना िथा भवन र्नमािण सम्बन्िी 

आिारभिू माउिदशिन, २०७२  ाई साविजर्नक भवनहरुमा अर्नवार्ि  ाउ ु उररने। भने  

नीजज भवन िथा घरहरुमा क्रर्मक रुलमा  ाउ ुउररने। अ 

१६. खोलाद्यान् न पत्लादन हनुे स्थानहरुमा भवन र्नमािण कार्ि ाई र्नरुत्सावहि  उररन।े अ 

१७. वािावरणम ाी जस्िा लािामा जोड ददन र्थाशक्र् हा  च न चल्िीमा रहेको सेिो 

रगम का जस्िालािाको प्रर्ोउ ाई र्नरुत्सावहि उदै  र्उने। अ 

१८. र्मक्वाखोलो ा उापालार् कामा रहेका बजारोन्मखुोल क्षेा ाई सहरीकरण र्ोजना सञ् चा न 

ल्र्ापन आवश्र्क लह  उररने। अ 
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१९. र्मक्वाखोलो ा उापालार् कामा रहेका ग्रार्मण सडक सञ्जा , ल ु ल ेुसामा लने व्र्जक्तउि 

जग्उाहरुको  उि संक न उरी वकत्ताकाट उरापने नीर्ि िजुिमा र कार्ािन्वर्न उररने। 

अ 

२०. नदीको स्रोि र सही ठापा लवहचान उरी बहृि ्ज ववद्यिु आर्ोजना  ।नौट उररने। भने 

केन्िीर् प्रसारण  ाईन   ाई उापालार् काको सब  वडाहरुमा लरु् र्ापन लह  उररने।अ 

२१. ठू ा ज ववद्यिु आर्ोजना कार्ािन्वर्नमा आपन ुअउार्ड साना ज ववद्यिु आर्ोजना ाई 

लर्न सदुृढ उरर ववद्यिु प्रत्रे्क वस्िीहरुमा सूचारु उररने। अ  

२२. लूवाििार सम्बन्िी र्ोजनाहरुको अर्नवार्ि रुलमा सम्भाव्र्िा अध्र्र्न उरेर माा ।नौट 

उने नीर्ि र् ईने। अ 

२३. कुन  लर्न आर्ोजना ।नौट उदाि भववष्र् ाई समेि मध्र्नजर उरी आर्ोजना ।नौट 

उररने।अ 

२४. भौर्िक संरचना र्नमािण उदाि बा म ाी िथा अलागम म ाी भवन र्नमािण उररने। अ 

२५. उापालार् का भररका आर्ोजनाहरु संर्कु्त अनउुमन लर्। माा लाररि उने व्र्वस्था 

उररने। अ 

२६. लूवाििार ववकासको अजन्िम भकु्तानी र जााच लास हनु ुभन्दा अउाडी प्राववर्िक मूल्र्ाङ्कन 

साथ  सामाजजक लररक्षण िथा  ेखोला लररक्षण उररने। अ 

२७. कृवर् पत्लादकत्व ाई ववृ्ध  उरी आर् आजिनमा टेवा लरु् र्ापने हेि ेु नउदे बा ी अ  ची, 

जचराइिो, अजम् सो, अदवुा, सिवुा खेोलिी िथा िरकारी खेोलिी उनि प्रोत्साहन ददइने। अ 

२८. अर्नवार्ि रुलमा एक घर एक बउ चा िथा सामवुहक बउैंचा अर्नवार्ि रुलमा उररने।अ 

२९. आवश्र्किा अनसुार ठु ा िथा साना र्संचाई आर्ोजना अध्र्र्न िथा कार्ािन्वर्न 

उररने। अ 

३०. वेमौसमी खेोलिी िथा थोला र्संचाई आर्ोजना  ाउ ुउनि आवश्र्क लह  उररने। अ 
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३१. र्स र्मक्वाखोलो ा उापालार् काको क्षेा र्भा लने समग्र लर्िटकीर् क्षेाको लवहचान उरी 

लूवाििार र्नमािण सम्बन्िी पलर्कु्त नीर्ि अव म्बन उररने। अ 

३२. र्स उापालार् काको बाउथ ा ओाक लोखोलरी वाग्बा लोखोलरी मानाभरा डााडा फुङफुगम  े

झरना सोदोलोखोलरी भिू लोखोलरी िोक्लेउो ा हुाद  र्िदीबि सम्मको लर्िटकीर् लदमाउि र्नमािण 

उररने। अ 

३३. सो  ार्उ ववर्भन्न उ सस िथा सरकारी र्नकार्हरु संउ सहकार्ि उररने। अ 

३४. र्स उापालार् का क्षेार्भा रहेको लर्िटवकर् क्षेाहरुको प्रबदिनको  ार्उ प्रचार प्रसार 

उररने। अ 

३५. आन्िररक िथा बाह्य लर्िटकहरु आकवर्िि उनिका  ार्उ ववर्भन्न कार्िक्रमहरु सञ्चा न 

उररने। अ 

३६. ज र्ााा िथा रर्ाजफ्टङ सञ्चा न संभावना अध्र्र्न उररने। अ 

 

(घ)वािावरण िथा ववलद व्र्वस्थालन  

१. दीउो वन व्र्वस्थालन उरी वन क्षेाको पत्लादकत्व र वन ल दावरको पत्लादन र वन 

ल दावरको पत्लादनको ववृ्ध  उररने। अ 

२. ज ववक ववववििा र ज ववक स्रोिको संरक्षण  उार्ि वािावरणीर् सेवाबाट प्रातपर हनु े

 ाभको न्र्ार्ोजचि वविरण  सरु्नजश् चि उररने। अ 

३. ज  िथा भरू्मको संरक्षणको साथ  भरू्मको पत्लादकत्व ववृ्ध  उरी कृवर् पत्लादन बढापन 

सहर्ोउ लरु् र्ापन ज ािार क्षेाको एवककृि संरक्षण िथा व्र्वस्थालन उररने। अ 

४. वनजन्र् पद्योउको प्रव्ध िन, पत्लादनको ववववर्िकरण र बजारीकरण माफि ि अथििन्ामा 

टेवा लरु् र्ापन वन क्षेाको दीउो ववकास िथा संरक्षणमा नीजज क्षेा ाई आकवर्िि उररने। 

अ 
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५. ज वार् ुलररवििनबाट लाररजस्थकीर् प्रणा ी, स्थानीर् जनिा र जीववकोलाजिनमा लनि सक्ने 

प्रभाव ाई कम उनि न्रू्र्नकरण िथा अनकुु नका कार्िक्रम सञ् चा न उररने। अ 

६. वन व्र्वस्थालन ाई थल लारदशी, जवाफदेही, पत्तरदार्ी र समावेशी बनाई सक्षम 

बनाइने। अ 

७. जर्डबटुी खेोलिी संरक्षण िथा प्रशोिन उनि व्र्वसावर्क नीर्ि र् इने। अ 

८. स्वच्। िथा स्वस्थ वािावरण र ज ािार िथा वन्र्जन्िकुो संरक्षण व्र्वस्थालन नीर्ि 

कानून िथा कार्िक्रम िजूिमा र्नर्म बनाईने ।अ 

९. वकृ्षारोलण िथा हररर्ा ी र हररि क्षेाको प्रव्ध िन उररने। अ 

१०. हानीकारक लदाथिहरुको र्नर्मन िथा र्नर्न्ाण उररने। अ 

११. लानीका महुानहरुको संरक्षण उररने। अ 

१२. ववलद् लूवि िर्ारी िथा प्रर्िकार्ि र्ोजना जोजखोलम न्रू्र्नकरण सम्बन्िी कार्िर्ोजना बनाई 

कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईने। अ 

१३. ववलद् व्र्वस्थालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् समदुार्, संघ संस्था, नीजज क्षेासाउको 

सहर्ोउ समन्वर् र सहकार्ि उररने। अ 

१४. ववलद् कोर्का स्थालना िथा सञ् चा न र स्रोि सािनको लररचा न उररने। अ 

१५. ववलद् न्रू्र्नकरण सम्बन्िी लूवि सूचना प्रणा ी सम्बन्िी कार्िक्रमको िजुिमा र 

कार्ािन्वर्न उररने। अ 

१६. ववलद् लूवि िर्ारी खोलोज िथा पद्वार राहि सामाग्रीको लूवि भण्डारण वविरण र समन्वर् 

उररने। अ 

१७. ववलद् जोजखोलम क्षेाको नक्शांकन िथा वलर्डिहरु ाई लररचर् ला प्रदान, वस्िीहरुको 

लररचा न र स्थानान्िरण उररने। अ 
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१८. ववलद्प्  व्र्वस्थालन ाई प्रभावकारी बनापन उापा कार्िलार् काको कार्ाि र्मा एक ववलद् 

व्र्वस्थालन कोर् खोलडा उररने। साथ  पक्त कोर्बाट लनुवािस कार्िक्रम सञ् चा न उने  

आवश्र्क नीर्ि अव म्बन उररने। अ 

 

(ङ)संस्थाउि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासनुः  

१. सरकारी िथा उ रसरकारी संस्थाहरुको नीर्ि, कार्िक्रम  उार्िका ववर्र्मा सिुार ल्र्ापन 

सूचना िथा अर्भ ेखोल केन्ि ाई सदुृवढकरण उररने। अ 

२. र्मक् वाखोलो ा उापालार् कामा रहेको जनशजक्तको लवहचान उरी उ रसरकारी संस्थाहरु े कुन  

लर्न कार्िक्रमको  ार्उ जनशजक्त ।नौट उदाि समावेजशिाको र्सद्वान्ि, सहार्िा र्म ान 

(aid harmonization) को र्सद्वान्ि अव म्वन उने नीर्ि र् ईने। अ 

३. उापालार् का जस्थि साविजर्नक र्नकार्हरुबाट सम्लादन हनुे सेवा प्रवाह िथा काम 

कारवाहीको पजचि मूल्र्ाङ्कन उरी लरुस्कार र दण्ड (Reward and punishment)को 

व्र्वस्था उररने। अ 

४. उापालार् का स्िरमा एवककृि सेवा केन्ि(Integrated Service Center)को अविारण ाई 

सेवा प्रवाहमा जोड्न सवकने सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न उरी पजचि कार्िक्रम िर् उररने। अ 

५. आउामी आ.व. देजखोल उापा कार्िलार् काको कार्ाि र्, वडा कार्ाि र्, र्बर्र्उि/शाखोला 

कार्ाि र्, उ रसरकारी कार्ाि र्, स्थानीर् संघ संस्था समेिका उापालार् का क्षेार्भाका 

कार्ाि र्हरुमा सशुासन ववकास इकाई (governace development unit) स्थालना उदै जाने 

नीर्ि र् इने। अ 

६. उापा कार्िलार् का र वडा कार्ाि र्हरुको दरबन्दी सरंचना संघीर् सरकार र प्रादेजशक 

सरकारसाउ संउठन र ववकास (organization and  Management)सम्बन्िी आवश्र्क 

समन्वर्, लरामशि र साझेदारी उरी सोही अनरुुल लदलूर्िि, समार्ोजन, दरबन्दी र्सजिना, 
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सरुवा, बढुवा िथा वजृत्त ववकास प्रणा ी(career development system) ाई व्र्वजस्थि 

उररने। अ 

७. संघीर् िथा प्रादेजशक सरकारको अनदुानमा प्रातपर हनुे र्ोजना, लररर्ोजना िथा जजल् ा 

समन्वर् सर्मर्िबाट समार्ोजन भई आपने ववर्भन्न दरबन्दीका कमिचारीहरुको र्थोजचि 

लररचा न उने नीर्ि अव म्बन उनुिका साथ  पक्त लदहरुको कार्िबोझ, कार्िलद्दर्ि र 

कमिचारीको आवश्किा  उार्िका ववर्र्हरुको अध्र्र्न उरी दरबन्दी हेरफेर िथा 

कटौर्ि  उदै जाने र स्वजणिम ववदाई (golden handshake) उने सवहिको मानव संशािन 

व्र्वस्थालन (human resource management)नीर्ि ाई अव म्बन उररने। अ 

८. उापालार् काको क्षमिा ववृ्ध   उार्िको कार्ि प्रभावकारी उनि, सेवा प्रवाह, कमिचारी 

व्र्वस्थालन  उार्िका ववर्र् ाई प्रभावकारी बनापन आन्िररक श्रोि ववृ्ध  उनि कर 

प्रणा ी(tax system) ाई फरावक ो िथा प्रभावकारी बनाइने। अ 

९. र्मक् वाखोलो ा उापालार् का मािहिका कमिचारी प्रशासन सम्बन्िी ववर्नर्म, कमिचारी 

कल्र्ाण कोर्, ममिि सम्भार कोर्  उार्िका ववर्नर्म, र्नदेजशका िथा कार्िववर्िहरु िर् 

उररने। अ 

१०. ववद्यिुीर् शासन प्रणा ी (E-governancesystem)माफि ि र्मक् वाखोलो ा उापालार् का 

क्षेाका सब  सरकारी िथा उ रसरकारी कार्ाि र्हरुको काम कारवाहीहरुमा प्रभावकाररिा 

ल्र्ापन कमिचारीहरुको क्षमिा ववकास जस्िा कार्िक्रमहरु संचा न कार्ि ाई अव म्बन 

उररने। अ 

११. क्षमिा ववकास र्ोजना (Capacity development plan)िर् उरी उापालार् काको 

आवश्र्किा र चाहना अनरुुल अव म्वन उररने। अ 

१२. सामाजजक आर्थिक पद्यमजश िाको ववकास उदै र्वुा  जक्षि सेवा, सवुविा र रोजउार 

 उार्िका अवसरहरुमा ववृ्ध  उदै ल ार्न हनुबाट जोउापन ववर्भन्न वकर्समका क्षमिा 
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ववकास िथा आर्आजिनका कार्िक्रमहरु सञ् चा न उनि रोजउार सूचना केन्ि स्थालना 

सम्बन्िमा आवश्र्क कदम बढाइने। अ 

३.६मु् र् मु् र् आर्ोजना र वक्रर्ाक ालहरु  

र्मक्वाखोलो ा उापालार् कामा आर्थिक वर्ि २०७५\७६ मा सञ् चा न उररने कार्िक्रमहरु देहार् 

र्नम्न बमोजजम हनुे।न ्अ 

 र्नम्नुः- 

आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को कु  बजेट  

आउामी आ.व. २०७५/०७६ को चा  ुिथा लुाजीउि खोलचिको बजेट 

क्र.सं

. 
श्रोिको प्रकृर्ि संघ रकम प्रदेश रकम र्मक्वाखोलो ा उा.ला. 

जजल् ा मा लोि 

का.िा. 
जम्मा 

१ ववजत्तर् समार्नकरण 

अनदुान 

७,३१,९५,०००अ- ३२,८९,०००अ- ८९,६६,५१७अ-

(अनमुार्नि लुाजीउि 

अ.ल्र्ा) 

- ८,५४,५०,५१७अ- 

२ राजश् व वााडफााड ४,५१,६६,०००अ- २२,३३,०००अ- ३७,००,०००अ- 

(अनमुार्नि चा  ु

अ.ल्र्ा) 

२,५५,८५८अ- ५,१३,५४,८५८अ- 

३ सशिि अनदुान ७,३४,००,०००अ- १,००,००,०००अ- - - ८,३४,००,०००अ- 

४ आन्िररक आर् - - ७,००,०००अ- - ७,००,०००अ- 

५ सामाजजक सरुक्षा १,३७,८१,३७०अ- - - -    १,३७,८१,३७०अ- 

जम्मा     २३,४६,८६,७४५अ- 

 

चालु तर्ण ः- 

क्र.सं. वववरण रकम रु. 

१ संघवाट राजश् व वााडफाड ४,५१,६६,०००अ- 

२ प्रदेशबाट सवारी सािन कर वााडफाड २२,३३,०००अ- 

३ अ.ल्र्ा. चा  ु ३७,००,०००अ- 

४ िाप् ेजङु मा लोि कार्ाि र् राजश् व बााडफाड २,५५,८५८अ- 
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५ अनमुार्नि आन्िररक आर् ३,००,०००अ- 

जम्मा ५,१६,५४,८५८अ- 

 

(क) चा िुफि  कु  बजेट रु. ५,१६,५४,८५८अ– ववर्नर्ोजन 

क्र.सं. 
खोलचि र ववजत्तर् 

संकेि नं. 
खोलचि र ववजत्तर् जशर्िक अजन्िम बजेट रु. 

१ २११११ लाररश्रर्मक कमिचारी १,१५,००,०००अ- 

२ २११४१ लदार्िकारी व ठक भत्ता १०,००,०००अ- 

३ २११४२ लदार्िकारी अन्र् सवुविा १४,५०,०००अ- 

३ २११४९ अन्र् भत्ता २,००,०००अ- 

४ २११३१ स्थानीर् भत्ता २०,००,०००अ- 

५ २११३२ महंउी भत्ता १५,००,०००अ- 

६ २११२१ लोशाक भत्ता ८,००,०००अ- 

७ २२१११ िारा, र्बज ुी ५०,०००अ- 

८ २२११२ सञ् चार महस ु ७,००,०००अ- 

९ २८१४२ घर भाडा ४,००,०००अ- 

१० २८१४९ अन्र् भाडा ५,००,०००अ- 

११ २२२१२ ईन्िन (कार्ाि र् प्रर्ोजन) ५,००,०००अ- 

१२ २२३१४ ईन्िन (अन्र् प्रर्ोजन) १,००,०००अ- 

१३ २२२११ ईन्िन (लदार्िकारी) १,५०,०००अ- 

१४ २२३१५ लालर्ाका ।लाई िथा सूचना प्रकाशन खोलचि  ५,००,०००अ- 

१५ २२३११ कार्ाि र् सम्बजन्ि खोलचि ७२,२९,८५८अ- 

१६ २२६११ अनउुमन भ्रमण खोलचि १,००,०००अ- 

१७ २२६१२ द र्नक भ्रमण खोलचि २५,००,०००अ- 

१८ २१२१४ कमिचारी कल्र्ाण कोर् २०,००,०००अ- 

१९ २२७११ ववववि खोलचि (लरुस्कार आदद समेि) १०,००,०००अ- 

२० २२१२१ सवारी सािन भाडा ३,००,०००अ- 
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२१ २२२१३ सवारी सािन ममिि खोलचि  ५,००,०००अ- 

२२ २२२१४ ववमा िथा नववकरण ५०,०००अ- 

२३ २२४११ सेवा िथा लरामशि ७,००,०००अ- 

२४ २२४१३ करार सेवा शलु्क ४३,००,०००अ- 

२५ २२१४१४ सरसफाई सेवा शलु्क ५०,०००अ- 

२६ २२४१९ अन्र् सेवा शलु्क २,००,०००अ- 

२७ २२११२ सूचना िथा सञ् चार १,००,०००अ- 

२८ २२२३१ र्नर्मिि साविजर्नक सम्लजत्त ममिि संभार १,००,०००अ- 

२९ २२२२१ मेजशनरी औजार ममिि संभार िथा सञ् चा न 

खोलचि  

५०,०००अ- 

३० २२५११ क्षमिा ववकास (कमिचारी) ५,००,०००अ- 

३१ २२५२२ कार्िक्रम खोलचि ३,००,०००अ- 

३२ २२५२९ ववववि कार्िक्रम खोलचि बावर्िक र्ोजना िजुिमा ५,००,०००अ- 

३३ २२७२१ सभा सञ् चा न खोलचि ३,००,०००अ- 

३४ २८९११ भ लरी आपने चा  ुखोलचि ३,००,०००अ- 

३५  वडाको प्रशासर्नक खोलचि ५०,००,०००अ- 

३६  र्नजी जशक्षक िथा ववद्या र् कमिचारी ि ब ४२,२५,०००अ- 

 

वडा प्रशासर्नक खोलचि ाई प्रत्रे्क वडामा र्नम्न अनसुार खोलचि र्समा र्निािरण उरर ववर्नर्ोजन  उररर्ो 

अ 

र्नम्नुः- 

क्र.सं. खोलचि र ववजत्तर् संकेि नं. खोलचि र ववजत्तर् जशर्िक अजन्िम बजेट रु. 

१ २११४१ लदार्िकारी व ठक भत्ता (सजचव) ३६,०००अ- 

२ २२११२ सञ् चार महस ु (सजचव)    २०,०००अ- 

३ २२२११ ईन्िन (लदार्िकारी र कमिचारी) ५०,०००अ- 

४ २२६१२ भ्रमण खोलचि (लदार्िकारी र कमिचारी) ५,५०,०००अ- 
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५ २२७११ ववववि खोलचि १,५०,०००अ- 

६ २२११२ सूचना िथा सञ् चार   ३०,०००अ- 

७ २२२२१ मेजशनरी औजार ममिि सम्भार िथा 

सञ् चा न खोलचि  

३४,०००अ- 

८ २२५२९ ववववि कार्िक्रम खोलचि बावर्िक र्ोजना 

िजुिमा 

१,००,०००अ- 

९ २८९११ भ लरी आपने चा  ुखोलचि ३०,०००अ- 

 

र्नजी जशक्षक िथा ववद्या र् कमिचारी ि ब चा खुोलचि बाट ववर्नर्ोजजि रकम रु. ४२,२५,०००अ– र्नम्न 

अनसुार वााडफाड उररर्ो अ  

क्र.सं. जशर्िक  ववर्नर्ोजजि रकम 

१ हान्िङु प्रा.वव. कमिचारी ि ब  ५०,०००अ- 

२ सनुखोलानी प्रा.वव. कमिचारी ि ब ५०,०००अ- 

३ नवज्र्ोिी प्रा.वव. कमिचारी ि ब २५,०००अ- 

४ मोर्ि मा.वव. कमिचारी ि ब ६७,०००अ- 

५ कञ्चनजंघा प्रा.वव. कमिचारी ि ब ५०,०००अ- 

६ ओझाउापा र्न.मा.वव. कमिचारी ि ब १,००,०००अ- 

७ बेशीउापा र्न.मा.वव. कमिचारी ि ब २,२५,०००अ- 

८ व राखोल ुप्रा.वव. कमिचारी ि ब ५०,०००अ- 

९ अिेरी प्रा.वव. कमिचारी ि ब ५०,०००अ- 

१० सउरमाथा प्रा.वव. कमिचारी ि ब ५०,०००अ- 

११ लञ् चेश् वरी मा.वव. जशक्षक ि ब ७,२५,०००अ- 

१२ फुङफुङे प्रा.वव. जशक्षक ि ब २,००,०००अ- 

१३ र्संहेश् वरी र्न.मा.वव. जशक्षक ि ब २,००,०००अ- 

१४ सरस्विी प्रा.वव. जशक्षक ि ब १,८०,०००अ- 

१५ मानाभरा प्रा.वव. जशक्षक ि ब १,२०,०००अ- 

१६ बाल्देन मा.वव. जशक्षक ि ब ९,५२,५००अ- 
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१७ वकर् ङ र्न.मा.वव. जशक्षक ि ब ३,१७,५००अ- 

१८ राजेश् वरी प्रा.वव. जशक्षक ि ब २,८६,०००अ- 

१९ मदन प्रा.वव. जशक्षक ि ब २,८६,०००अ- 

२० र्भरउापा प्रा.वव. कमिचारी ि ब ८५,०००अ- 

२१ र्ि जङु बा ववकास केन्ि जशक्षक ि ब १,५६,०००अ- 

 

(खोल) सम्लणुि ववर्र्उि सशिि अनदुानहरु रु. ७,३४,००,०००अ– चा  ुखोलचि अन्िउिि लाररि उररर्ो अ  

 

 

लुाजीउि िफि ुः- 

क्र.सं. वववरण रकम रु. 

१ संघवाट ववजत्तर् समानीकरण ७,३१,९५,०००अ- 

२ प्रदेशबाट ववत्तीर् समार्नकरण अनदुान  ३२,८९,०००अ- 

३ अ.ल्र्ा. लुाजीउि ८९,६६,५१७अ- 

४ अनमुार्नि आन्िररक आर्  ४,००,०००अ- 

५ प्रदेशबाट सशिि लुाजीउि अनदुान १,००,००,०००अ- 

जम्मा ९,५८,५०,५१७अ- 

 

लुाजीिफि  कु  बजेट रु. ९,५८,५०,५१७अ– ववर्नर्ोजन 

क, उाापलार् काबाट ववर्नर्ोजजि र्ोजनाहरु  

क्र.सं. र्ोजनाको नाम  ववर्नर्ोजजि रकम रु. 

१ समलरुक कोर्  ३०,००,०००अ- 

२ अध्र्क्ष आकजष्मक कोर्  १५,००,०००अ- 

३ आलिकार् न पद्वारकोर्  ५,००,०००अ- 

४ र्ोजना व्र्वस्थालन १६,००,०००अ- 

५ ल्र्ालटल िथा मोवाई  खोलररद (वडा सजचव) ५,००,०००अ- 

६ सवारी सािन ब ेरो (चार लाङग्र-े१ वटा, मोटर साइक -१वटा) ३७,५०,०००अ- 
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७ हाडीखोलो ा-जचनावङु मोटरबाटो र्नमािण (प्रदेश बाट) १,००,००,०००अ- 

८ जचनावङु-थ ङ मोटरबाटो र्नमािण ७५,००,०००अ- 

९  जप्सबोटे-थ ङ-फुङफुङउे मोटरबाटो र्नमािण ७५,००,०००अ- 

१० म ुसडक-लञ् चेश् वरी मा.वव.- मनु्िगुम े स्मारक- लावरहापस जोड्ने 

मोटरबाटो र्नमािण 

२०,००,०००अ- 

११ हान्िङु लहरा कटान  ३०,००,०००अ- 

१२ सउरमाथा हुाद  थालाउााप क्षेर्ार् मोटरबाटो र्नमािण (२ नं. वडा) १५,००,०००अ- 

१३ र्।लर्।ले लवहरो मोटरबाटो ममिि िथा लवहरो र्नर्न्ाण  ५,००,०००अ- 

१४ मवह ा भवन र्नमािण (स्थान थ ङ) २५,००,०००अ- 

१५ पलाध्र्क्ष सतु्केरी लोर्ण कार्िक्रम ८,००,०००अ- 

१६ और्िी खोलररद िथा ढुवानी  १२,०५,०००अ- 

१७ स्वास्कर् पलकरण खोलररद  ४,९५०००अ- 

१८ डााडाउााप देखोली र्।लर्।ले मोटरबाटो ममिि ६,००,०००अ- 

१९ हे ङु खोलो ा आर र्स.र्स. ल ु (वडा नं. ४ र ५) ४,००,०००अ- 

२० फर्निचर एण्ड वफक्चसि २०,००,०००अ- 

२१ कृवर् ववकास मन्ाा र् अन्िउिि उाापलार् काबाट थल कार्िक्रम  २०,००,०००अ- 

२२ लशलंु।ी ववकास मन्ाा र् अन्िउिि उाापलार् काबाट थल 

कार्िक्रम 

५,००,०००अ- 

२३ सूचना प्रववर्ि कार्िक्रम  १४,००,०००अ- 

२४ ददवस समारोह ५,००,०००अ- 

वडा नं. १  

२५ मवह ा भवन  ७,००,०००अ- 

२६ िामाङ घेदङु उमु्बा र्नमािण ३,००,०००अ- 

२७ उ रीउााप हुाद  चचि सम्म मोटरबाटो ममिि १,००,०००अ- 

२८ घमु्िी जशववर सञ् चा न १,००,०००अ- 

२९ वडा कार्ाि र् व्र्वस्थालन  १,००,०००अ- 

३० कृवर् प्रसार कार्िक्रम  १,००,०००अ- 
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३१ र्स.सा.स. रामनवमी खेोल कुद  २,००,०००अ- 

३२ सल् ेरी िमु्वाएक के ाङ समूह भवन र्नमािण १,००,०००अ- 

३३ सनुखोलानी खेोल म दान र्नमािण १,००,०००अ- 

३४ सानार्सचाई लाईल खोलररद २,००,०००अ- 

३५ रेर्बज खोलोल, लरजजवव र्नर्न्ाण िथा और्र्ि खोलररद कार्िक्रम  १,००,०००अ- 

३६ खोलानेलानी ड्रम व्र्वस्थालन ४,५०,०००अ- 

३७ जनजािी लोशाक खोलररद  १,००,०००अ- 

३८ हान्िङु, कञ् चनजंघा, ि ेुिनु्जा, बरबोटे, केराबारी, स्वास्कर् 

चौकी, खोलो ाखोलानी, चङुजचजङु, र्डल् ी र्सराचेला सम्मको उोरेटो 

बाटो र्नमािण 

१,००,०००अ- 

३९ उ रीउााप बाट महुाने सम्म मोटर बाटो र कु ो र्नमािण १,५०,०००अ- 

वडा नं. २ 

४० दर् ि र्स ाईवनुाई कार्िक्रम  १,००,०००अ- 

४१ चचि ममिि १,००,०००अ- 

४२ घमु्िी जशववर  १,००,०००अ- 

४३ साववक वडा ८ र ९ कुटानी वलसानी र्म   २,००,०००अ- 

४४ साना र्सचाई लाईल खोलररद १,००,०००अ- 

४५ खोल रेनी लाईल खोलररद १,००,०००अ- 

४६ वडा कार्ाि र् व्र्वस्थालन १,००,०००अ- 

४७ नारी ददवस (वडा स्िरीर्) १,००,०००अ- 

४८ कृवर् प्रसार  १,००,०००अ- 

४९ मवह ा भवन २,००,०००अ- 

५० व राखोल ुकृवर् सडक ७,००,०००अ- 

५१ मोिी मा.वव. सउरमाथा मोटरबाटो ममिि ३,००,०००अ- 

५२ रेर्बज खोलोल, लरजजवव र्नर्न्ाण िथा और्र्ि खोलररद कार्िक्रम १,००,०००अ- 

५३ र्वुा खेोल कुद कार्िक्रम  १,००,०००अ- 

५४ सउरमाथा खेोल म दान र्नमािण १,००,०००अ- 
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५५ फत् ा ङु देखोली र्मक्वाखोलो ा ३ जोड्ने उोरेटो बाटो १,००,०००अ- 

५६ कम्लखुोलो ा देजखोल खोललुािददन सम्म र्सचाई  १,००,०००अ- 

५७ सांउे छ्योर् ङ उमु्बा र्नमािण (क्रमाउि) ३,००,०००अ- 

वडा नं. ३ 

५८  ेराङ ेम्बा आर र्स.र्स. ल ु र्नमािण ६,००,०००अ- 

५९ लञ् चेश् री देजखोल देग्मा जोड्ने कृवर् सडक र्नमािण ३,००,०००अ- 

६० जनिा आिारभिू ववद्या र्को २ कोठे भवन ममिि  २,००,०००अ- 

६१ आरुबोटे र्सचाई र्ोजना  १,००,०००अ- 

६२ चोङवाङ र्सचाई र्ोजना १,००,०००अ- 

६३ ववअस लर्िटन िथा वािावरण ववकास लररर्द व्र्वस्थालन १,००,०००अ- 

६४ स्वास्कर् चौकी स्टेचर खोलररद िथा आवश्र्क सामान खोलररद १,५०,०००अ- 

६५ जानकी मवह ा ववकास सर्मर्ि कुटानी वलसानी र्मर्न र्म  १,००,०००अ- 

६६ साज ुकार् का, वारो र्संहदेवी देववथान संरक्षण १,००,०००अ- 

६७ जजसस फेर्म ी चचि ठेस उारदयो िथा स्वर्मर्सववका प्रोत्साहन   १,०६,०००अ- 

६८ रेर्बज खोलोल, लरजजवव र्नर्न्ाण िथा और्र्ि खोलररद कार्िक्रम १,०४,०००अ- 

६९ खेोल कुद िथा अलागम  कार्िक्रम  १,४०,०००अ- 

७० ३ नं. वडा कार्ाि र् व्र्वस्थालन ३,००,०००अ- 

७१ नकु्वा र्सचाई र्ोजना  १,००,०००अ- 

७२ नारी ददवस  १,००,०००अ- 

वडा नं. ४ 

७३ लावाखोलो ा स्टी डेक  ८,००,०००अ- 

७४ घमु्िी जशववर २,५०,०००अ- 

७५ नारी ददवस १,५०,०००अ- 

वडा नं. ५  

७६  ाम्साङ िाङ्ख खोल ुर्भत्ता लाईल खोलररद  १,००,०००अ- 

७७ क्र्ा ेन्डर र्नमािण १,००,०००अ- 

७८ लादाङ लालङु बाटो ममिि िथा घेराबारा २,००,०००अ- 
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७९ बाल्देन देखोली देपरा ी सम्म उोरेटो बाटो र्नमािण घेराबारा १०,००,०००अ- 

८० न्र्ाज ुिािोङ बाटो घेराबारा ६,००,०००अ- 

८१ र्ाक् ाबारी ठाडोबाटो ममिि १,००,०००अ- 

८२ टो वािावरण सिुार  १,००,०००अ- 

८३ पन् नि जाि लश ुवविरण  १५,००,०००अ- 

८४ िोक्लेउो ा जााा खेोल कुद महोत्सव १,५०,०००अ- 

८५ र्सम्बकु खेोल म दान घेराबारा  २,५०,०००अ- 

 

 

खोल, सम्लूणि ५ वट  वडाहरुमा ववर्नर्ोजजि लुाजजउि रकम रु. २,६५,००,०००अ-  ववर्नर्ोजजि 

 

वडा नं. १ जम्मा रु. ४०,००,०००अ- 

क्र.सं. र्ोजनाको नाम  ववर्नर्ोजजि रकम रु. 

१ हान्िङु, कञ् चनजंघा, ि ेुिनु्जा, बरबोटे, केराबारी, स्वास्कर् चौकी, 

खोलो ाखोलानी, चङुजचजङु, र्डल् ी र्सराचेला सम्मको उोरेटो बाटो 

र्नमािण (थल) 

४,५०,०००अ- 

२ चे ेचङुबाट सा बोटे हदु  बे डााडा सम्म मोटरबाटो र्नमािण  २,५०,०००अ- 

३ मानेडााडा देखोली वडा कार्ाि र् सम्म मोटरबाटो र्नमािण २,५०,०००अ- 

४ जशवा र् मजन्दर हुाद  मोिी काकीको आवदद सम्म मोटरबाटो र्नमािण ४,००,०००अ- 

५ चङुजचवङु जोड्ने मोटरबाटो र्नमािण  २,००,०००अ- 

६ कंचनजंघादेखोली दङु्खना सम्म जोड्ने मोटरबाटो ममिि २,००,०००अ- 

७ भञ् ज्र्ाङदेखोली रािामाटेसम्म जोड्ने मोटरबाटो र्नमािण १,००,०००अ- 

८ मोिी मा.वव. देखोली चङुजचवङु जोड्ने मोटरबाटो ममिि २,००,०००अ- 

९ मानेडााडा देखोली लनुाउापा सम्म जोड्ने मोटरबाटो र्नमािण २,००,०००अ- 

१० हान्िङु लहरा देखोली डााडाउापा सम्म जोड्ने मोटरबाटो ममिि ४,००,०००अ- 

११ उ रीउापा देखोली आ ेवारी सम्म जोड्ने मोटरबाटो र्नमािण १,००,०००अ- 

१२ स्वास्कर् चौकी सो ार र प्रहरी चौकी र् ललोि (२  ाखोल+५० 

हजार) 

२,५०,०००अ- 
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१३ चचि ममिि  १,००,०००अ- 

१४ िामाङ घेदङु उमु्बा र्नमािण (थल) ४,००,०००अ- 

१५ मवह ा स्वरं्र्सववका खोलानाखोलाजा खोलचि  १,००,०००अ- 

१६ दर् ि ाई कलडा खोलररद १,००,०००अ- 

१७ सल् ेरी िमु्वाएक के ाङ समूह भवन र्नमािण (थल) २,००,०००अ- 

१८ मवह ा िथा अलागम  खोलानाखोलाजा खोलचि १,००,०००अ- 

 

वडा नं. २ जम्मा रु. ४०,००,०००अ- 

क्र.सं. र्ोजनाको नाम  ववर्नर्ोजजि रकम रु. 

१ सांउे छ्योर् ङ उमु्बा र्नमािण (थल) ४,००,०००अ- 

२ ओझाउााप मोटरबाटो ममिि १,५०,०००अ- 

३ मवह ा स्वरं्सेववका लोर्ण भत्ता १,००,०००अ- 

४ राईउााप कृवर् सडक र्नमािण १,५०,०००अ- 

५ ओइराखोल ुजाने मोटरबाटो र्नमािण  १३,००,०००अ- 

६ िसेुनी र्सचाई कु ो र्नमािण १,००,०००अ- 

७ मोिी मा.वव. देजखोल सउरमाथा सडक ममिि २,००,०००अ- 

८ मानेडााडा, लनुािउााप, बेसी थमुा जोड्ने मोटरबाटो र्नमािण ३,००,०००अ- 

९ र्सम् े दर्ा र्संउे बाझे र्संचाई लाईल खोलररद  १,००,०००अ- 

१० र्वुा खेोल म दान र्नमािण  ५,००,०००अ- 

११ मवह ा भवन र्नमािण  ५,००,०००अ- 

१२ उोरेटो बाटो ममिि १,००,०००अ- 

वडा नं. ३ जम्मा रु. ४५,००,०००अ- 

क्र.सं. र्ोजनाको नाम  ववर्नर्ोजजि रकम रु. 

१ हाडीखोलो ा  .ज.वव. ममिि िथा साज ुसहकारी, प्रहरी चौकी फर्निचर 

खोलररद 

२,००,०००अ- 

२ लञ्चशे् वरी मा.वव. चारकोठे भवन ममिि िथा व्र्वस्थालन ४,५०,०००अ- 

३ लञ् चेश् वरी मा.वव. फर्निचर र्नमािण िथा सामाग्री खोलररद १,००,०००अ- 
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४ शाजन्िचोक देजखोल फुकान्देन हुाद  शेलाि प्रा.वव. काडे जोड्ने उोरेटो 

बाटो र्नमािण 

२,५०,०००अ- 

५ जचनावङु प्रा.वव. भवन र्नमािण १५,००,०००अ- 

६ ल्र्ामल्र्ाम फुकान्देन सडक र्नमािण ३,००,०००अ- 

७ मनु्िङुउे स्मारक लाकि  संरक्षण िथा व्र्वस्थालन २,५०,०००अ- 

८ काडे शेलाि र्वुा समूह भवन र्नमािण ५,००,०००अ- 

९ र्नववुा र्संचाई र्ोजना  १,५०,०००अ- 

१० र्ोग्मा देखोली काडे जोड्ने मोटरबाटो र्नमािण  ३,००,०००अ- 

११ मवह ा र्स ाईबनुाई िार् म  ३,००,०००अ- 

१२ च्र्ानेडााडा र्सचाई र्ोजना  २,००,०००अ- 

वडा नं  .४ जम्मा रु ६०,०००००अ- 
क्र .सं.  र्ोजनाको नाम ववर्नर्ोजजि रकम रु  

1 र् ङथाङर्क माङवहम भवन र्नमािण 1,50,000अ- 

2 साववक साावा २ र ४ जोड्ने आर र्स र्स ल ु र्नमािण 4,50,000अ- 

3 र्संहेश् वरी उोिमुा खोलो ा आर र्स र्स कल्भटि र्नमािण  3,00,000अ- 

4 मानाभरा प्रा.वव. जाने बाटो आर र्स र्स कल्भटि र्नमािण 4,00,000अ- 

5 लावाखोलो ा  .ज.वव. ममिि  4,00,000अ- 

6 थङु ङु खोलो ा जेनेरेटर खोलररद 6,00,000अ- 

7 उोिमुा खोलो ा  .ज.वव.कू ो र्नमािण  2,00,000अ- 

8 साावा मा.वव. भवन प् ािर  5,00,000अ- 

9 र्संहेश्वरी र्न.मा.वव. ठेस उारो र्नमािण   1,25,000अ- 
१० सरस्विी प्रा.वव. खेोल म दान र मोटरबाटो र्नमािण  4,75,000अ- 
11 मादेन टो  खोलानेलानी र्ोजना वह  ट्याङकी खोलररद 1,00,000अ- 
12 सोनेमटो  वा जशक्षा सञ् चा न 1,50,000अ- 
13 स्वास्कर् चौकी शौचा र् र्सर् ङ र लेजन्टङ 1,00,000अ- 

14 स्वास्कर् स्वरं्म सेववका प्रोत्साहन भत्ता 3,30,000अ- 
15 सोनेमटो  खोलानेलानी र्ोजना 4,00,000अ- 
16 ि ु  ेु खोलानेलानी र्ोजना 1,45,000अ- 
17 र्सचाक्मा लावाखोलो ा काठेल ु र्नमािण र बाटो ममिि 1,00,000अ- 

18 र्मजश्रङ्खवा कु ो िथा बाटो ममिि 1,00,000अ- 
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19 दर् ि िथा अलागम  लोर्ण ित्व खोलररद उनि अनदुान 1,00,000अ- 

20 मवह ा िथा वा वार् काअनदुान 1,50,000अ- 

21 र्मुासाम्र्ो माङवहम र्नमािण (थ ङ) 2,50,000अ- 

22 टाार्स छ् र्ोकर उमु्बा 1,00,000अ- 

23 टाासी छ् र्ोर् ङ उमु्बा 1,00,000अ- 

24 मानाभरा खेोल कुद 1,25,000अ- 

25 खोलड्का उााप खोलानेलानी र्ोजना 1,50,000अ- 
 

वडा नं. ५ जम्मा रु. ८०,००,०००अ- 

क्र.सं. र्ोजनाको नाम  ववर्नर्ोजजि रकम रु. 

१ र्भउापा प्रा.वव. प् ािर २,००,०००अ- 

२ समावेशी मवह ा र्म  कार्ाि र् र्भत्ता ममिि १,००,०००अ- 

३ एङखोलारा बा देन र ढंुउरेु बाटो ममिि २,५०,०००अ- 

४ सोददम् ा आर.र्स.र्स. ल ु र्नमािण २,५०,०००अ- 

५ खोलाम्बकु आर.र्स.र्स. ल ु र्नमािण १,५०,०००अ- 

६ र्सरान ।ुदा।ु र हेम्बा आर.र्स.र्स. ल ु र्नमािण ५,००,०००अ- 

७ ।ेम्बे र लाटीखोलो ा आर.र्स.र्स. ल ु र्नमािण ६,००,०००अ- 

८ र्ि जङु बा ववकास केन्ि समान्र् चली र्नमािण १,००,०००अ- 

९ वकर् ङ  .ज.वव. र्नमािण १०,००,०००अ- 

१० वकर् ङ ववद्या र् प् ािर  २,००,०००अ- 

११ वकर् ङ घटे्टखोलो ा आर.र्स.र्स. ल ु र्नमािण ३,००,०००अ- 

१२ ओङदी छ्योर् ङ वकर् ङ उमु्बा ममिि १,००,०००अ- 

१३ मदन प्रा.वव. ठेस उारदयो र्नमािण १,००,०००अ- 

१४ रानीबन देपरा ीबाटो ममिि २,००,०००अ- 

१५  ामसाङ देपरा ी बाटो ममिि १,००,०००अ- 

१६  ामसाङ चौिाराडााडा बाटो ममिि १,५०,०००अ- 

१७ मार्थल् ो जोर सााघ ुआर.र्स.र्स. ल ु र्नमािण ५,००,०००अ- 

१८ र्सम्बकु  .ज.वव. र्नमािण १०,००,०००अ- 



शिक्षा, कृषि, पर्यटन र परु्ायधारको षर्कासः शिक्र्ाखोला गा.पा.को सिदृ्धधको आधार -49- 
 

१९ र्सम्बकु  ाप्सोक उमु्बा शौचा र् र्नमािण २,००,०००अ- 

२० उेम्ब ुझााक्री मजन्दर र्नमािण  २,००,०००अ- 

२१ िोक्लेउो ा प्रहरी चौकी भईुर्सर् ङ िथा लेटी ढ ान १,५०,०००अ- 

२२ नाम्दाङ आर.र्स.र्स. ल ु र्नमािण ४,००,०००अ- 

२३ खेोलिेिेम्बा उोरेटो बाटो र्नमािण १,००,०००अ- 

२४ सिुाररएको आरन र्नमािण १,००,०००अ- 

२५  ाम्साङ लानी घट्टा ममिि  १,५०,०००अ- 

२६ बाल्देन मा.वव. खेोल म दान िारजा ी बारवेर   ३,००,०००अ- 

२७ खेोल कुद िा ीम  १,५०,०००अ- 

२८ फरक सक्षम लोर्ण खोलररद नउद अनदुान १,४०,०००अ- 

२९ र्ाङर्सरी आमा समूह सांस्कृर्िक लोशाक खोलररद  १,५०,०००अ- 

३० आमा समूह ब ठक खोलाजा खोलचि  १,६०,०००अ- 
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र्मक्वाखोलो ा उापालार् काको उापासभाबाट र्नम्न अनसुारका र्नणिर्हरु सविसम्मि े लाररि उररर्ो अ 

१. आर्थिक बर्ि २०७५/७६ को बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम सविसम्मि े लाररि उररर्ो अ  

२. आर्थिक ऐन २०७४  ाई संसोिन उनि बनेको आर्थिक वविेर्क २०७५ सविसम्मि े लाररि उररर्ो अ  

३. आर्थिक ववर्नर्ोजन ऐन २०७४  ाई संसोिन उनि बनेको ववर्नर्ोजन वविेर्क २०७५ सवि सम्मि े 

लाररि उररर्ो अ 

४. सहकारी ऐन २०७५  ाई सविसम्मि े लाररि उररर्ो अ  

५. आर्थिक बर्ि २०७५/७६ को आर्-व्र्र्को अनमुार्नि बजेट सविसम्मि े लाररि उररर्ो अ  

६. उापालार् काबाट ववर्नर्ोजन उनि नसवकने र्नम्न र्ोजनाहरु प्रदेश र संघमा लठापने र्नणिर् उररर्ो अ 

(क) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ४, साववक साावा ५ नं. मा खोलानेलानी र्ोजना  माउ उने अ 

(खोल) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ४, साववक साावा २ नं., र्म नटो  िमु्वार्कमा खोलानेलानी 

र्ोजना अ 

(उ) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ४, साववक साावा ७ नं. साम्बाबङुमा खोलानेलानी र्ोजना अ 

(घ) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ४,साववक साावा २ नं. फुङफुङे जशरमा झो गेुम  ल ु र्ोजना अ 

(ङ) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ३ र ४ जचनाबङु र  जप्सवोटे जोड्ने मोटरबाटो प्रदेशमा माउ 

उने अ 

(च) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. १,२,३ र ४ मा लने खोलोजक् ङ-बाउथ ा-वाग्बालोखोलरी- 

मानाभरा डााडा -फुङफुङे झरना-िोक्लेउो ा लदर्ााा माउि प्रदेश र केन्िमा र्ोजना माउ उने अ 

(।) मेररङदेन उापालार् का वडा नं. ५, थवुकमा र र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ४,  प्सीबोटे 

जोड्ने मोटरेब  ल ु मेवा डेल ोलसि र प्रदेशमा माउ उने अ 

(ज) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ४,  जप्सबोटे, थ ङ, साावा हुाद  फुङफुङउे मोटरबाटो र्ोजना 

मेवा डेल ोलसि संउ सहकार्ि उरी र्नमािण उने र प्रदेशमा थल बजेट माउ उने अ 

(झ) र्मक्वाखोलो ा उापालार् काको केन्ि ४ नं. वडामा ५० श र्ाको इ ाका स्वास्कर् चौकी भवन 

र्नमािण र्ोजना प्रदेश िथा केन्िमा माउ उने अ 

(ञ) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. २, साववक खोलोजक् ङ ९ र ८ को ववचमा पलस्वास्कर् चौकी 

र्नमािण र्ोजना माउ उने सम्बन्िमा अ 
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(ट) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. २, खोलोजक् ङ सउरमाथा आिारभिू ववद्या र्मा खेोल  म दान 

र्नमािण र्ोजना माउ उने सम्बन्िमा अ 

(ठ) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. २, खोलोजक् ङ मा १५ श र्ाको स्वास्कर् चौकी र्नमािण र्ोजना 

माउ उने सम्बन्िमा अ 

(ड) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. २, खोलोजक् ङ सउरमाथा ववद्या र्को आसलासमा वडा कार्ाि र् 

भवन र्नमािण र्ोजना माउ उने सम्बन्िमा अ 

(ढ) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. २, खोलोजक् ङ थमु्बाखोलो ा डााडेमा झो गेुम  ल ु र्नमािण र्ोजना 

माउ उने सम्बन्िमा अ 

(ण) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. २, खोलोजक् ङ थमु्बाखोलो ा देखोली हाङउडेु जोड्ने र्सचाईकु ो 

र्नमािण र्ोजना माउ उने सम्बन्िमा अ 

(ि) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. २, खोलोजक् ङ सांउे छ् र्ोर् ङ उमु्बा र्नमािण र्ोजना माउ उने 

सम्बन्िमा अ 

(थ) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. १, खोलोजक् ङ अस्थार्ी प्रहरी चौकी भवन र्नमािण र्ोजना माउ 

उने सम्बन्िमा अ 

(द) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. १, खोलोजक् ङ सेन्थाल-इन्थलु र्संचाई व्र्वस्थालन र्ोजना माउ 

उने सम्बन्िमा अ 

(ि) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. १, खोलोजक् ङ जस्थि हान्िङु, डााडाउापा हुाद  शाजन्िचोक सम्म 

मोटरबाटो स्िरोन् निी र्ोजना माउ उने अ 

(न) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. १, खोलोजक् ङ जस्थि मोिी प.मा.वव. घेरावारा व्र्वस्थालन 

र्ोजना माउ उने अ 

(ऩ) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. १, खोलोजक् ङ जस्थि खोलानेलानी बहृि खोलानेलानी व्र्वस्थालन 

र्ोजना माउ उने अ 

(ल) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. १, खोलोजक् ङ जस्थि सल् ेरी हुाद  उ रीउापा लवहरो व्र्वस्थालन, 

जा ी िथा वकृ्षारोलण र्ोजना माउ उने अ 

(फ) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. १, खोलोजक् ङ जस्थि हान्िङु लहरा कटान व्र्वस्थालन र्ोजना 

माउ उने अ 
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(ब) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. १, खोलोजक् ङमा ववद्यिुको  ार्उ र्मटरबक्स िथा का ोिारको 

व्र्वस्थालन र्ोजना माउ उने अ 

(भ) र्मक्वाखोलो ा ३ साववक र् वाङ उाववसमा २०७२ जेष्ठ २७ उिे बाढी लवहरो े स्वास्कर् चौकी 

भवन बउाएको र हा  स्वास्कर् चौकीको भवनको  ार्उ जग्उा वक.नं. १५९ क्षेाफ  ५ रोलनी 

जग्उा भएको े सरकारी र्नर्म अनसुारको भवन र्नमािण उनि आवश्र्क सहर्ोउको   ार्उ प्रदेश, 

संघको स्वास्कर् मन्ाा र्मा माउ उने भर्न सविसम्मि े र्नणिर् उररर्ो अ 

(म) र्मक्वाखोलो ा ३ साववक र् वाङ उाववसका बाढीलवहरो वलवढिहरु ाई लणुिवासको व्र्वस्था उनि 

आवश्र्क सहर्ोउको  ार्उ प्रदेश र संघमा माउ उने भर्न सविसम्मि े र्नणिर् उररर्ो अ 

(र्) र्मक्वाको ा उापालार् का वडा नं. ३, साववक र् वाङ ४ वस्ने ब नाथ  ङुजखोलम्बा र् म्बकुो 

नाममा रहेको साववक र् वाङ ५ नं. को जग्उा ३ नं. वडा कार्ाि र् ाई १० आना वक.नं. 

.......................... को जग्उा प्रातपर भएको े लवह ा लास भएको १० आना वक.नं. 

.......................... साववक र् वाङ ४ नं. को जग्उा र्नज ब नाथ  ङुजखोलम्बा र् म्ब ुाई ३ 

नं. वडा कार्ाि र्को नामबाट वफिाि प्रकृर्ा अजघ बढापन भर्न संघ र प्रदेशमा लठापने भर्न 

सविसम्मि े र्नणिर् उररर्ो अ 

(र)  र्मक्वाको ा उापालार् का वडा नं. ३, साववक र् वाङ खेोल  म दानको आवश् र्क भएको े प्रदेश र 

संघमा रकम माउ उने भर्न सविसम्मि े र्नणिर् उररर्ो अ 

( ) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ३ साववक र् वाङ वडा नं. १ देखोली वडा नं. ९ सम्म ाई 

खोलानेलानी आवश् र्क भएको े प्रदेश र संघमा रकम माउ उने भर्न सविसम्मि े र्नणिर् उररर्ो अ 

(व) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ३, साववक र् वाङ १ नं. वडा देखोली ७ नं. वडा सम्म 

र्सचाईको आवश्र्क भएको े प्रदेश र संघमा रकम माउ उने भर्न सविसम्मि े र्नणिर् उररर्ो अ 

(श) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ३, साववक र् वाङ १ नं. वडा देखोली ७ नं. वडा सम्म 

र्सचाईको आवश्र्क भएको े प्रदेश र संघमा रकम माउ उने भर्न सविसम्मि े र्नणिर् उररर्ो अ 

(र्) र्मक्वाखोलो ा उापालार् का वडा नं. ३, साववक र् वाङ १ नं. वडा देखोली ७ नं. वडा सम्म 

र्सचाईको आवश्र्क भएको े प्रदेश र संघमा रकम माउ उने भर्न सविसम्मि े र्नणिर् उररर्ो अ 

(स) एक  मवह ा सशजक्तकरण कार्िक्रम संचा न उनि सम्बजन्िि लक्षमा माउ उने सविसम्मि े 

र्नणिर् उररर्ो अ 
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७. सआुहारा कार्िक्रम ाई आ.व. २०७५/७६ को वावर्िक कार्िक्रममा समावेश उने र्नणिर् उररर्ो अ 

८. One Heart कार्िक्रम ाई आ.व. २०७५/७६ को वावर्िक कार्िक्रममा समावेश उने र्नणिर् उररर्ो अ 

९. उापालार् का केन्िमा ई ाका प्रहरी कार्ाि र् स्थालनाको  ार्उ संघको उहृमन्ाा र्मा माउ उने 

सविसम्मि े र्नणिर् उररर्ो अ 

१०. सशस्त्र प्रहरी ब  कार्ाि र् स्थालनाको  ार्उ संघको उहृमन्ाा र्मा माउ उने सविसम्मि े र्नणिर् 

उररर्ो अ 

११. उापालार् का केन्िमा र्स  आ.व. ०७५/०७६ र्भा सेवा सञ्चा न हनेुउरी बैंक माउ उने सविसम्मि े 

र्नणिर् उररर्ो अ 

१२.  GSM मोबाइ  टावर जडानका  ार्उ सञ्चार मन्ाा र्मा माउ उरी लठापने सविसम्मि े र्नणिर् 

उररर्ो अ 
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अनसुजुच १ क, (चा  ुखोलचिबाट) 
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अनसुजुच १ , क, (चा  ुखोलचिबाट) 

कृवर् शाखोला िफि को बजेट िथा कार्िक्रमुः- 

 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम वक्रर्ाक ाल सं्र्ा खोलचि जशर्िक नं. बजेट दर जम्मा कार्िक्रम संचा न उने क्षाे 

१ 

कृवर् प्रसार 

आर्ोजना 

कृर्क लाठशा ा २ २२५२२ १,००,००० २,००,०००अ- 

र्मक्वाखोलो ा उा.ला. भरर 
२ -प् ाविक लाईल खोलररद िथा वविरण 

-ढुवानी 

-३० क्वाइ  

-१ लटक 

२२५२२ १५,००० ४,५०,०००अ– 

९०,०००अ- 

३ -कृवर् चनु वविरण 

-ढुवानी 

१००  ४०० ४०,०००अ– 

५,०००अ- 
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अनसुजुच १ खोल, (लुाजीउि खोलचिबाट) 
 

प्रथम चौमार्सक 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम वक्रर्ाक ाल सं्र्ा खोलचि जशर्िक नं. बजेट दर जम्मा 
कार्िक्रम संचा न उने 

क्षाे 

१ कृवर् प्रसार 

आर्ोजना 

स्थ उि घमु्िी कृर्क िार् म 

िरकारी खेोलिी 

१० २२५१२ १३००० १,३०,०००अ- र्मक्वाखोलो ा उा.ला. 

(प्रत्रे्क वडामा २ 

वटा)  

२  -िरकारी र्मर्नवकट वविरण  

-ढुवानी  

-७०० 

-१ लटक 

२२५२२ १०० 

 

७०,०००अ– 

३०,०००अ- 

र्मक्वाखोलो ा उा.ला. भरर 

३  -च्र्ाप र्मर्नवकट वविरण 

-सामाग्री (प् ाविक झो ा, रबर) 

-ढुवानी 

-६०० 

 

-१ लटक 

२२५२२ १०० ६०,०००अ– 

२०,०००अ– 

५०,०००अ- 

र्मक्वाखोलो ा उा.ला. भरर 

४  -आ  ुपत्लादन प्रदशिन 

-ढुवानी 

२५ 

१ लटक 

२२५२२ १०,००० २,५०,०००अ– 

१,००,०००अ- 

र्मक्वाखोलो ा उा.ला. भरर 
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५  -िरकारी प्र्ाकेज प्रदशिन 

-ढुवानी 

५० 

१ लटक 

२२५२२ १,००० ५०,०००अ– 

३०,०००अ- 

र्मक्वाखोलो ा उा.ला. भरर 

६  ज ववक प्रववर्िबाट रोउ र्नर्न्ाण ५०० २२५२२ २०० १,००,०००अ- र्मक्वाखोलो ा उा.ला. भरर 

७  माटो लररक्षण ११०० २२५२२ १०० १,१०,०००अ- र्मक्वाखोलो ा उा.ला. भरर 

८  कृर्क लाठशा ा २ २२५२२ १,००,००० २,००,०००अ- र्मक्वाखोलो ा उा.ला. भरर 

९  -प् ाविक लाईल खोलररद िथा वविरण 

-ढुवानी 

२५ क्वाइ  

१ लटक 

२२५२२ १५,००० ३,७५,०००अ– 

२५,०००अ- 

र्मक्वाखोलो ा उा.ला. भरर 

दोस्रो चौमार्सक 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम वक्रर्ाक ाल सं्र्ा खोलचि जशर्िक नं. बजेट दर जम्मा 
कार्िक्रम संचा न उने 

क्षाे 

१ कृवर् प्रसार 

आर्ोजना 

वहपादे फ फु  र्बरुवा वविरण- 

-नासलािी  

-वलकानट 

-आरु र आरु बखोलडा 

-ह वुा वेद 

-वकवव 

-ढुवानी 

 

८०० 

५०० 

१२०० 

२५० 

५०० 

एकमिु 

२२५१२  

५० 

५० 

५० 

५० 

२०० 

 

 

४०,०००अ– 

२५,०००अ– 

६०,०००अ– 

१२,५००अ– 

१,००,०००अ– 

७०,०००अ- 

र्मक्वाखोलो ा उा.ला. भरर 
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२  अन्िर जजल् ा कृर्क भ्रमण १ 

 

२२५२२ ३  ाखोल ४,००,०००अ- 

३  -मक  र्मर्नवकट वविरण 

-ढुवानी 

९०० २२५२२ १०० ९०,०००अ– 

६३,०००अ- 

४  -िरकारी र्मर्नवकट वविरण ५०० २२५२२ १०० ५०,०००अ- 

५  -कृवर् चनु वविरण 

-ढुवानी 

१००  ४०० ४०,०००अ– 

५,०००अ- 

िेस्रो चौमार्सक 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम वक्रर्ाक ाल सं्र्ा खोलचि जशर्िक नं. बजेट दर जम्मा 
कार्िक्रम संचा न उने 

क्षाे 

१ कृवर् प्रसार 

आर्ोजना 

बरे् फ फु  र्बरुवा वविरण- 

-मेकेडेमीर्ा नट 

-आाल 

-र् ची र्सड ेस 

-काउिी 

-अउरपढ 

-ढुवानी 

 

 

४०० 

३०० 

३०० 

१००० 

५०० 

२२५१२  

 

५० 

७५ 

८० 

३० 

५० 

 

 

२०,०००अ– 

२२,५००अ– 

२४,०००अ– 

३०,०००अ– 

२५,०००अ– 

र्मक्वाखोलो ा उा.ला. भरर 
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एकमिु  ८०,०००अ- 

र्िनवट  चौमार्सकको कु  जम्मा रु. २७  ाखोल ८५ हजार अ 

 

अनसुजुच २ (लुाजीउि खोलचिबाट) 

सचुना प्रववर्ि िफि को बजेट िथा कार्िक्रमुः- 

शिक्र्ाखोलाufpFkflnsfnfO{ ;'rgf k|lalw d}lq ICT familiaragfpg cfjZos Go"gtd k'jf{wf/x?sf] aflif{s of]hgf tyf jh]6 lalgof]hgsf] nfuL cf=j= @)&%÷&^ 

sf] k|:tfj kq 

 

qm =;= of]hgf laj/0f ÷o'lg6 cg'dflgt jh]6-?_ hDdf -?_ 

१ िार् म 

j8f ;lrj tyf sDk'6/ ck/]6/sf] nfuL 36gf btf{ tyf 

;fdfhLs ;'/Iff Joj:yfkg ;DjGwLsf] tfnLd — ५ lbg]  
@,)),))).— @,)),))).— 

uf=kf sd{rf/Lsf] nfuL ;'rgf k|lalw, On]S6«f]lgs sDo'lgs]zg, 

;fdfNo xf8{jo/ P;]Djn tyf ;ˆ6jo/ O:6n];g , j]e;fO{8 

tyf PKnLs]zg k|of]u ;DjGwL # lbg] tfnLd  

@,)),))).— @,)),))).— 

२ 

सचुना िथा प्रववर्ि 
कार्िक्रम 

सफ्टवेर्र,df]jfOn PKnLs]zg ,िार् म tyf सामाग्री खोलररद  १),)),))).— १),)),))).— 
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 जम्मा १४,)),))).— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचुी ३ (क) (चा खुोलचि बाट) 
kz'k+IfL ljsf; zfvf 

cf=j=@)&%.&^ sf] sfo{qmd tyf ah]6  

lhNnfM tfKn]h'ª 

      
 

  
 

s"n sfo{qmd ah]6 ?=  #!,*),))).    

 

sfo{qmdsf] gfdM ;zt{ cg'bfg sfo{qmd  

    
  

  
  

  
  

 

ah]6 ?= xhf/df  

 

qm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk 
vr{ 

lzif{s 
OsfO{ 

cf=a= @)&%÷&^ sf] nIo 

aflif{s  k|yd rf}dfl;s  bf]];|f] rf}dfl;s  t];|f] rf}dfl;s 

k
l/
d
f0
f 

e
f/
 

a
h
]6
 

k
l/
d
f0
f 

e
f/
 

a
h
]6
 

k
l/
d
f0
f 

e
f/
 

a
h
]6
 

k
l/
d
f0
f 

e
f/
 

a
h
]6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Ps ufpF Ps kz' k|fljlwssf] tna eQf -@ hgf_ 

26612 dlxgf 

13 0.81 606   0.30 222   0.24 178   0.27 206 
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2 
l8lhh ;le{n]G; tyf l/kf]l6{ª, Olk8]ldof]nf]lhsn l/kf]l6{ª, cfp6a|]s 

Oge]l:6u]zg 26612   

  0     0.00     0.00     0.00   

2.1 dfl;s OkL8]dLof]nf]hLsn l/kf]l6+{u 26612 dlxgf 

12 0.01 6 4 0.00 2 4 0.00 2 4 0.00 2 

2.2 
a8{km\n' /f]usf] ;le{n]G; 26612 k6s 

3 0.04 30 1 0.01 10 1 0.01 10 1 0.01 10 

2.3 
/f]usf] cfp6a|]s cGj]if0f, lgoGq0f tyf l/kf]{l6{ª ug]{        -vf]/]t÷:jfO{g 

lkmj/÷/fgLv]t cflb_ 26612 k6s 

3 0.04 30 1 0.01 10 1 0.01 10 1 0.01 10 

3 

gZn ;'wf/sf nflu k|fs[lts uef{wfg sfo{qmd      -ufO{÷e}+;L÷e]8f÷afv|f_ 26612   

  0     0.00     0.00     0.00   

3.1 
y'df vl/b tyf ljt/0f 26612 ;+Vo 

4 0.11 80   0.00   4 0.11 80   0.00   

  
;z{t cg'bfg sfo{qmdsf] hDdf     

  1.00 752   0.32 244   0.37 280   0.30 228 
 

 

 

अनसुचुी ३ (खोल) (लुाजीउि खोलचिबाट) 
sfo{qmdsf] gfdM ljlQo ;dfgLs/0f sfo{qmd(उापालार् काबाट थल) 

  
      

                  ah]6 ?=५०० xhf/df  

qm=;+= sfo{qmd÷lqmofsnfk 
vr{ 

lzif{s 
OsfO{ 

cf=a= @)&%÷&^ sf] nIo 

aflif{s  k|yd rf}dfl;s  bf]];|f] rf}dfl;s  t];|f] rf}dfl;s 

k
l/
d
f0
f 

e
f/
 

a
h
]6
 

k
l/
d
f0
f 

e
f/
 

a
h
]6
 

k
l/
d
f0
f 

e
f/
 

a
h
]6
 

k
l/
d
f0
f 

e
f/
 

a
h
]6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

c_ k'+hLut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?     
                        

3 e]6]l/g/L d]zg/L cf}hf/÷k|of]uzfnf O{So"Kd]G6 vl/b 29511 k6s 
1 0.07 25 1 0.07 25             

o k+"hLut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?sf] hDdf       0.07 25   0.07 25             
cf_ rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?                             
s kz'hGo kbfy{ cfTdlge{/ sfo{qmd                             
v kz' cfxf/f ;]jf                             
1 lxpFb] 3fF;sf] jLp ljt/0f       0     0.00     0.00     0   

1.1 3fF;sf] jLp vl/b 9'jfgL tyf ljt/0f -सर्ै j8fx? _ 22522 s]=hL= 
200 0.02 ३० 1 0.02 ३०   0.00     0   
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2.1 kz' k|hgg\ sfo{qmd                             

1 kz' :jf:Yo sfo{qmd                             

2 pkrf/ ;]jf sfo{qmd     
  0     0.00     0.00     0   

3 d]8Lsn, dfOg/, d]h/ ;hL{sn / ufOgf]sf]nf]hLsn pkrf/  22531 ;+Vof 1000 0.02 40 400 0.01 14 300 0.01 13 300 0.01 13 

3.1 kz' :jf:Yo tyf afFemf]kg lgjf/0f lzlj/ 22522 k6s 5 0.13 250 2 0.05 100 2 0.05 100 1 0.03 50 

3.2 /]ljh /f]u lgoGq0f lzlj/  22522 k6s 
२ 0.03 ५० १   २५ १ 0.01 २५       

3.3 kz' :jf:Yo sfo{qmd ;+rfngsf nflu cg''udg e|d0f vr{ 22611 k6s 
5 0.03 ६० २   १५ ३ 0.02 ३० 1 0.01 15 

3.4 hgr]tgf tyf bIftf ceLa[l4 sfo{qmd                             

1.1 cGo sfo{qmd     
                        

1.2 ufpFkflnsfsf] kz' ;]jf k|f]kmfon tof/L 22522 k6s 
1 0.01 २५   0.00   1 0.01 25   0   

2 s]z /]s8{ tyf ljeLGg kmd]{6x? 5kfO{ 22522 k6s 
1 0.01 20 1 0.01 20   0.00     0   

  ;Dk"0f{ sfo{qmdsf] hDdf         500 
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