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मन्िव्र् 

 

नेपा को संवविान े अंर्गकार गरेको राष्ट्र िथा राज्र् र्नमािणको मागिमा र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का े अग्रगामी 

कदमहरु र्नरन्िर रुपमा च ार्मन पाने प्रर्िवद्दिा ाई आत्मसाि गदै स्थानीर् सरकारको प्रत्र्ाभिू जनस्िरमाझ 

परु् र्ाउने कार्िको आरम्भ गरेको । अ अबको समर्मा सब , सषम म र प्रभावकारस स्थानीर् िहको अविारणा ाई 

साथिकिा प्रदान गनि आफ्नो ठाउँ आफैं  बनाऊ भन् ने म ुमन्ा ाई समेि रदयदर्गम म गदै र्स र्मक्वाखोलो ा 

गाउँपार् काको गररमामर् गाउँ सभा े पवह ोपटक र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िर् 

गनि सफ  भएको । अ वहजोको केजन्द्रकृि शासन व्र्वस्थाको अभ्र्ासको कारण दरु दराज भनेर जचर्नन पगेुको 

र्स र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का े गाउँमा र्संहदरबारको अनभुिू दद ाउने संवविानको चनुौर्िपूणि पररकल्पना ाई 

साथिकिा ददने कार्िको था नी भएको । अ 

समनु् नि र सम्ृध  र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको र्नमािणको  ार्ग सब  ववचारिाराका र्नवािजचि जनप्रर्िर्नर्िहरु, ववकास 

साझेदार िथा सरोकारवा ाहरु, स्थानीर् ववु्ध जजवीहरु, पेशाकमी, नागररक समाज, दबाब समूह, जशषम कवगि, 

ववद्याथीहरु, सञ् चारकमीहरु, सरकारस, ग रसरकारस िथा अन्िरािवष्ट्रर् ग रसरकारस संस्थाहरु, दाि ृ र्नकार्हरु, 

अन्िरािवष्ट्रर् संघ संगठनहरु, श्रर्मक वगि, व्र्वसार्ी, जनसमूदार्हरु एउट  िर ववशा  पषृ्ठभरू्ममा उर्भनकुो अको 

सवोत्तमम ववकल्प । न अ िसथि र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का े िर् गरेको वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट 

कार्ािन्वर्नको  ार्ग सब को आ-आफ्न  ठाउँबाट सद्प्प्रर्ासको अपेषम ा राखेोलको ।ु अ 
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राम कुमार सावँा 
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  मन्िव्र् 

 

दोश्रो चरणको स्थानीर् िहको र्नवािचन सम्पन्न भएसँग  र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् कामा ऐर्िहार्सक जजम्मेवारसको 

हस्िान्िरण भएकोमा र्स गाउँपार् का े आफ्नो वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िर्ार पारस सविसम्मर्िबाट 

अनमुोदन समेि गररसकेको । अ ववर्भन् न ववर्र्गि सर्मर्िहरुको प्रर्िवेदन, राजस्व परामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदन, 

श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण सर्मर्िको प्रर्िवेदन िर्ार पाने क्रममा र्नरन्िर बहस, । फ , अध्र्र्न, 

अनसुन्िान, पषम  प्रभाव, ववश्  ेर्ण, संश्  ेर्ण  गार्िका कार्िमा अहोराा आफ्नो समर् ददनहुनुे ववर्र् ववशेर्ञहरहरु, 

रार् परामशिदािाहरु सवहि सम्पूणि सर्मर्िमा रहनहुनुे संर्ोजक एवं सदस्र्हरुको सािनाबाट र्स घडीमा बजेट 

िजुिमा सर्मर्ि े र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको िराि  सापेषम  बावर्िक बजेट ल्र्ाउन सफ  भएको । अ र्स वर्िको 

वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट े हरसम्भव नेपा  सरकारको रावष्ट्रर् नीर्ि, नेपा  े अन्िरावष्ट्रर् जगिमा 

जनाएका प्रर्िवद्दिाहरु, ददगो ववकास  क्ष्र्हरु, अदा िबाट प्रर्िपाददि न्र्ावर्क नजजरहरु, नपेा  सरकार े 

आवर्िक र्ोजना े िर् गरेको आिारजश ाहरु, नेपा को संवविान े ददएको मागिजचाहरु, एक् काइसश शिादीदसका 

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

गाउँपार् काको बहआुर्ार्मक मार्म ाहरु ाई शिप्रर्िशि समेट्न सफ  भएको । भन् ने कुरामा ववश् वस्ि रहेको 

।ु अ 

अबको समर्मा हामी सब को भरू्मकामा थप जजम्मेवारसहरु थवपएको । अ सफ िापूविक जनमखुोली िथा र्गुसापेषम  

नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट ल्र्ाउन ुपवह ो पाइ ाको सरुुवाि हो अ िसथि र्स नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेटमा 

र् वपब्ध  भएका पररकल्पनाहरु ाई साथिकिामा पररणि गनि हामी सब  प्रत्र्षम  एवं अप्रत्र्षम  ववकास साझेदारहरुको 

समूजचि वक्रर्ाजश िा रवहरहने। भन् ने अपेषम ा राखेोलको ।ु अ 
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मन्िव्र् 

 

भर्नन्। एक र्गुमा एक ददन एक चोटस आउँ। र र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको  ार्ग र्स व ञहरार्नक, माटो सहुाउँदो, 

समावेशी एव अजुिनदृवि समेवटएको वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट दोस्रो चरणको स्थानीर् िहको र्नवािचन 

सम्पन् न भएसँग  सरुु भएको र्नरन्िर सघन । फ , ववश्  ेर्ण एव संश्  ेर्णबाट समदु्र मन्थनबाट अमिृ प्रात भ भए 

झ  र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् कामा आएका े र्स ददन ाई र्ो गाउँपार् काको  ार्ग एक र्गुमा एक ददन न  साववि 

भएको महससु गरेको ।ु अ 

स्थानीर् िहहरुको गठन भएसँग  आ-आफ्नो स्थानीर् िह ाई मार्थ पथृक ढंगबाट आम नागररकमा सहजिा भएको 

महससु गराउने एक अकाि स्थानीर् िहहरुवीच स्वस्थ प्रर्िस्पिाि सरुु भइसकेको । अ र्ो स्वस्थ एव गर्िजश  

प्रर्िस्पिाि े सहकार्ि र समन्वर् ाई आत्मसाि गदै  ाने। अर्स अथिमा पर्न र्ो नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट 

कार्ािन्वर्नको समर् संवेदनशी  रहेको । अ 

र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको  ार्ग र्स वर्िको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट े पररकल्पना गरेको एक वर्ि पर्।को 

र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का ाई साकार बनाउने र्वह न  सवह समर् हो, हामी न  सहस पररवििनका संवाहकहरु हश र 

र्वह न  सवह िररका हो वकनकी र्ी सवा हरु जवाफहरु सँग  र्नरुत्तर ।न ्अवह े नगरे कवह े गने? हामी े नगरे 

कस े गने? र र्सरस नगरे कसरस गने? 

नेपा को एक समनु् नि, सम्ृध  र उत्कृि पर्िटकीर् गन्िव्र् भएको स्थानीर् िहको रुपमा र्मक् वाखोलो ा  

गाउँपार् का ाई स्थावपि गने दसघिका सन सोच परुा हनुे मागिमा कुन  वािा व्र्विान नआई कार्ािन्वर्नको पाटो 

सफ  रहन सकोस ्अ 
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खोलण्ड १ - पररचर् 

१.१  स्थानीर् िहको संजषम त भ पररचर् 

  नेपा को सदुरु पवुी सीमानामा पने साववकमा मेची अञ् च  अन्िगििका चार जजल् ाहरु मध्रे् भारि र चीन 

दबु  देशसँग सीमाना गाँर्सएको जजल् ा िाप् ेजङुका पजश् चमी भभूागमा चार गा.वव.स. हरु खोलोजक् ङ, र् वाङ, 

साँवा र पापङुको संर्ोजन भई हा  १ नं. प्रदेश अन्िगििका र्मर्ि २०७३/११/२७ गिे गदठि स्थानीर् 

िहको रुपमा र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का एक रहेको । अ पौराजणक का मा र्िदीबिबाट आएका एक र्वुिीको 

आसँबुाट खोलो ा बनेको र स्थानीर् र् म्ब ुभार्ामा र्मक्वाको अथि आसँ ुभएका े र्स ठाउँको नामाकरण 

र्मक्वाखोलो ा रहन गएको जनश्ररु्ि रहेको । अ र्मक्वाखोलो ा का खोलण्डसँग  मेवाखोलो ाको नाम े जचर्नन 

था ेको भएिापर्न राज्र् पनुसिरंचनाको क्रममा मेवाखोलो ा ाई पनुुः र्मक्वाखोलो ा नामाकरण गरस र्स  

ऐर्िहार्सकिा ाई मध्र्नजर गदै र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का भनी नामाकरण गररएको हो अ  भौगोर् क रुपमा 

र्बकट र दगुिम भए िापर्न र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् काको पर्िटकीर्, व्र्वसावर्क, वािावरणीर्  गार्िका 

ववर्भन्न बहआुर्ार्मक पषम हरुबाट महत्वपूवि पवहचान रहेको । अ र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का अ ैंची खेोलिी, 

पवििारोहण, अव ोकन भ्रमण र जर्डबटुस संक नको दृविकोणबाट महत्वपूणि सम्भावना बोकेको षम ेा हो अ 

१.१.१ र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् काको राजन र्िक ववभाजन 

प्रदेश         : १ नं. 

जजल् ा         : िाप् ेजङु  

गाउँ कार्िपार् काको कार्ाि र् : साँवा  

वडा सङ्ख्र्ा       : ५ 

वडा ववभाजन 

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

१ खोलोजक् ङ १-४  

२ खोलोजक् ङ ५-९  

३ र् वाङ १-९  
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४ साँवा १-९  

५ पापङु १-९  

 

१.१.२ भौगोर् क अवस्था, र्समाना िथा जनसङ्ख्र्ा 

षम ेाफ     : ४४२.९६ वगि वक.र्म. 

पूवि     :  फक्ताङ ङु गाउँपार् का 

पजश्चम     :  संखोलवुासभा र मेररङदेन गाउँपार् का 

उत्तर     : संखोलवुासभा र फक्ताङ ङु गाउँपार् का 

दजषम ण     : फुङर् ङ नगरपार् का 

जनसङ्ख्र्ा   : ९१६० 

१.१.३ प्रमखुोल नदसना ा, वहमा  र ववशरे् षम ाे 

र्स गाउँपार् का षम ेामा पने सब भन्दा ठू ो र्मक्वाखोलो ा नदस फुङर् ङ नगरपार् का र मेररङदेन 

गाउँपार् काको सीमानामा पगुी िमोर नदससँग र्मर्सन पगु्द। अ र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का वडा नं. ४ 

अन्िगिि साँवामा पने फुङफुगम े झरना, वडा नं. ५ पापङुमा पने  िोक्पेगो ा  गार्िका षम ेाहरु 

पर्िटकीर् दृविकोण े ववशरे् षम ेाको रुपमा रहेको । अ 

१.१.४ िमि, सस्कृर्ि र जािजािी 

र्स गाउँपार् का षम ेामा वहन्द,ु बौ्ध , वकराँि र ईसाई िमाि म्वीहरुको बसोवास रहेको । अ र्स 

षम ेामा दशैं, र्िहार, साउने संक्राजन्ि, माघे संक्राजन्ि, उिौ स पवि, उभौ स पवि, ल्होसार, वक्रसमस 

 गार्िका पविहरु मनाउने गदि।न ्अ र्स षम ेामा र् म्ब,ु षम ेाी, बाहनु, शेपाि, भोटे, राई दर् ि 

 गार्िका जािजार्िहरुको र्मजश्रि बसोबास रहेको । अ 

१.२ ववद्यमान अवस्थाको सर्मषम ा 

१.२.१ सब  पषम  

र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् का िाप् ेजङु  जजल् ा भररक  एक आर्थिक समवृ्ध को सम्भावना बोकेको षम ेा हो अ 

र्स षम ेामा रहेका वन प दावर ाई सदपुर्ोग गरस जर्डबटुस प्रशोिन केन्द्र सञ् चा न गने सक्ने सम्भावनाहरु 

प्रशस्ि मााामा रहेका ।न ्अ फुङफुगम े झरना ाई ज  पर्िटनको रुपमा ववकास गरस पर्िटन पवि्ध न गनि 
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सवकने िथा िोक्पेगो ा षम ेा ाई टे्रवकङ रुटको ववकास गरस आन्िररक एवं बाह्य पर्िटक ाई र्भत्र्र्ाउन 

सवकने सम्भावना कार्म रहेको । अ  

र्स षम ेामा मौसमी खेोलिीको रुपमा र्समी, आ ,ु मक , कोदो, फापर, जौ, जचनो, कागनुो, गहुँ, भटमास, 

िान, मसरुो, िोरस  गार्िका िे हन, द हन, खोलाद्यान् न िथा नगदे बा सको पर्ाित भ मााामा उत्पादन गरस 

र्नवािहमखुोलीबाट व्र्वसावर्क कृवर्िफि  उन्मखुोल हनु सवकने अवस्था रहेको । अ र्स षम ेामा षम ेाी, जनजािी 

र दर् ि जार्िको र्मजश्रि बसोबास रहेका े र्स षम ेा बहभुावर्क, बहसुाँस्कृर्िक, बहजुािीर् र्बशेर्िा े 

भररएको । अ िार्मिक सवहष्णिुा र सामाजजक सद्प् भाव र्स षम ेाको अर्भन् न जचनारस रहेको । अ 

१.२.२ कमजोर पषम  

भौगोर् क ववकटिाका कारण र्स षम ेामा र्ािार्ािको सञ् जा  ववस्िार गनि सवकएको । न अ ववकासका 

पूवाििारहरुको र्थेि मााामा ववकास र ववस्िार गनि सवकएको । न अ श जषम क अवस्थामा रावष्ट्रर् स्िरभन्दा 

न्रू्न रहेको । अ ववद्या र् ।ाड्ने, अनपुजस्थि हनुे र कषम ा दोहोर् र्ाउने ववद्याथीको सङ्ख्र्ा बदोदो क्रममा 

रहेको । अ स्वास््र्कमी, स्वास््र् संस्थाहरुको गणुस्िर ववृ्ध  गनि नसवकएका कारण प्रभावकारस स्वास््र् 

सेवाको प्रत्र्ाभिू गनि सवकएको । न अ व्र्वसावर्क कृवर्िफि  र्मक्वाखोलो ाबासी ाई उन्मखुोल गराउन सवकएको 

। न अ 

१.२.३ अवसर 

र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का ाई अ ैंची षम ेाको रुपमा ववकास गनि सवकने अवस्था । अ िोक्पेगो ा षम ेा ाई 

पदर्ााा िथा साहर्सक पर्िटनको ववकास गनि सवकने अवसर र्सजिना भएको । अ फुङफुगम े झरनाको 

पर्िटकीर् मागि सिुार एवं ववस्िार गनि सवकने अवसर पर्न र्थावि रहेको । अ र्स गरस र्स षम ेामा पाईने 

वनप दावर िथा कृवर् उत्पादन ाई व्र्वसावर्किा िफि  उन्मखुोल गराउन सवकने सम्भावना कार्म रहेको । 

अ 

१.२.४ चनूौिी 

र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् का े दईु दशक  ामो जनप्रर्िर्नर्ि ववहसन अवस्था पार गदै स्थानीर् सरकार गठन 

गरेको अवस्था । अ र्ससँग  अनर्गन्िी पररवििनका संवाहकहरुको उदर् हनु ुस्वाभाववक देजखोलन्। अ िथावप 

ववगिमा जनप्रर्िर्नर्िववहसन राज्र् संर्न्ा े र्सजिना गरेका सविसािारण र जनिावीचको दरुस कम गनिमा 

अबको उजािशी  समर्वर्ि खोलचि गनुिपने अवस्था रहेको । अ र्स  वीच राज्र्को शासन व्र्वस्थामा 



 4 

संघीर्िाको नर्ाँ अभ्र्ास स्थानीर् सरकारको काँिमा आईसकेका े स्थानीर् िहको सफ  कार्ािन्वर्न गने 

र्गुान्िकारस जजम्मेवारस ाई सफ िापूविक अविरण गने दावर्त्व थवपएको । अ ववववि कारणबाट राज्र्को 

म ुप्रवाहसकरणबाट वजञ् चि भएका समूह ाई गर्िशी  शासन पद्दर्िमा समावहि गदै   जानपुने जजम्मेवारसहरु 

र्गु े प्रदान गरेको । अ गणुस्िरसर् जशषम ा, सविस ुभ स्वास््र्, र्ािार्ािको पहुँच, दसगो आवास, खोलाद्य 

सरुषम ा, गणुस्िरसर् जीवनको प्रत्र्ाभिू गनि कवटब्ध  भई  ाग्नपुने भएको । अ नेपा  सरकार े अन्िरावष्ट्रिर् 

जगिमा जनाएका प्रर्िव्ध िाहरु परुा गनि ददगो ववकासका  क्ष्र्हरुको प्रार्त भ, मानव ववकास सूचकांकमा 

उल् े्र् सिुार गनुिपने अवस्था रहेको । अ सशुासनको प्रत्र्ाभिू गराई जनस्िरमा राज्र्को उपजस्थर्िको 

वोि गराउँद  राज्र् र राष्ट्र र्नमािण ाई सदुृढ बनाउँद    जानपुने अवस्था ववद्यमान रहेको । अ   

१.३ वावर्िक नीर्ि, बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमाका  ार्ग अव म्बन गररएको प्ध र्ि 

 नेपा को संवविान े प्रत्र्ाभिू गरेका मौर् क अर्िकारहरु, राज्र्का र्नदेशक र्स्ध ान्िहरु िथा नीर्िहरु ाई 

वावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िर् गने  प्रमखुोल आिारको रुपमा र् इएको । अ 

 नेपा  सरकारबाट आ.व. २०७४\७५ को  ार्ग प्रस्ििु भएको नीर्ि िथा कार्िक्रम ाई र्मक् वाखोलो ा  

गाउँपार् काको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजूिमा गने मू  आिारको रुपमा र् ईएको । अ 

 गाउँपार् काको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजुिमा गदाि नेपा  सरकार े अन्िरािवष्ट्रर् जगिमा प्रर्िवद्दिा 

कार्म गरेका ववर्र्हरु, ववर्भन् न सन्िी सम्झौिाहरु ाई महत्वपूणि सन्दभिको रुपमा प्रर्ोग गररएको । अ 

 न्र्ार्ा र्बाट ववर्भन् न समर्मा प्रर्िपादन भएका न्र्ार्ीक नजजर, साविजर्नक महत्वका आदेश िथा 

फ स ाहरु ाई समेि नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमामा महत्वपूणि आिारको रुपमा र् इएको । अ 

 चौिश आवर्िक र्ोजना े राखेोलका दसघिकार् न सोच,  क्ष्र् र उदे्दश्र्हरु ाई मध्र्नजर गदै नीर्ि िथा 

कार्िक्रमहरु िर् गररएको । अ 

 सहस्रादीदस ववकास  क्ष्र्हरुको अभ्र्ासबाट र्सजजिि नौ ो अवसरहरुको सदपुर्ोग गदै ददगो ववकासका 

 क्ष्र्हरु हार्स  गनिका  ार्ग स्थानीर् स्िरबाट चाल्न सवकन ेकदमहरु ाई नीर्ि िथा कार्िक्रम िजूिमा 

गने पद्दर्िको रुपमा र् इएको । अ 

१.४ आर्ोजना प्राथर्मवककरणका आिारहरु 

आर्थिक वर्ि २०७४\७५ को  ार्ग ववर्भन्न आर्ोजनाहरु प्राथर्मकीकरण गदाि देहार्का र्बर्र्हरु ाई आिारको 

रुपमा प्रर्ोग गररएको ।ुः 
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 चौिश आवर्िक र्ोजना िथा अन्र् षम ेागि आवर्िक र्ोजनाहरु े र्नददिि गरेका ववर्र्हरु समावेश गरस 

क्रमागि एवं अिरुा रहेका आर्ोजनाहरु िथा थोर  रकममा सम्भार गरस पनुुः सञ् चा नमा ल्र्ाउन सवकन े

आर्ोजनाहरु, 

 सविसािारण नागररक ाई ित्का  प्रत्र्षम  राहि िथा फाईदा हनुे िथा स्वरोजगार प्रव्ध िन हनुे आर् आजिन 

ववृ्ध  हनुे प्रकारका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 

 कृवर् उत्पादनमा ववृ्ध  हनुे िथा सहर्ोग परु् र्ाउने र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 

 वािवरण संरषम ण िथा सम्व्ध िन र ज वार् ुपररवििन अनकूु िामा सहर्ोग परु् र्ाउने प्रकारका र्ोजनाहरु, 

 स्थानीर् स्रोि सािन, सीप षम मिाको अर्िकिम पररचा न िथा सञ् चा न भई षम मिा ववकास हनुे वकर्समका 

र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 

 वप।र्डएका समदुार् जस्ि  दर् ि, जनजार्ि, मवह ा िथा बा बार् का िथा अर्ि ववपन् न वगिको आर् आजिन 

िथा सीप ववकासमा टेवा पगु्ने मु् र् कार्िक्रम िथा आर्ोजनाहरु, 

 प्रर्िस्पिाित्मक िथा ि ुनात्मक  ाभका वस्ि ुिथा सेवाको उत्पादन िथा प्रव्ध िन हनुे कृवर्, ग र कृवर् र 

सेवा षम ेाका कार्िक्रमका आर्ोजनाहरु, 

 गाउँपार् काको आन्िररक आर् श्रोि ववृ्ध  गने कार्िक्रमहरु, 

 सामाजजक पररचा नका माध्र्मबाट पवहचान गररएका  जषम ि समूहका माग ाई सम्बोिन गररने ववर्र्हरु, 

 बढस भन्दा बढस जनसहभार्गिा जटुाउन सवकने िथा बढस श्रममू क कार्िक्रम र आर्ोजनाहरु, 

 ज्रे्ष्ठ नागररक िथा अपागम म ाी कार्िक्रम ाई प्राथर्मकिा ददईएका कार्िक्रम िथा आर्ोजनाहरु, 

  ागि साझेदारसमा सञ् चा न हनुे आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 
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खोलण्ड २ - चा  ुआ.व.२०७३/७४ को सर्मषम ा 

२.१ साववकको स्थानीर् र्नकार्हरुबाट सम्पन्न कार्िक्रमको सर्मषम ा 

२.२ ववर्र्गि र्नकार्हरु स्थानीर् िहमा हस्िान्िरण हनुपूुवि सम्पन्न कार्िक्रमको सर्मषम ा 

२.३ स्थानीर् िह गठन पश्चाि सम्पन्न कार्िक्रमको सर्मषम ा 

२.४ ग रदय सरकारस संघसंस्थाहरुबाट सम्पन्न कार्िक्रमको सर्मषम ा 
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खोलण्ड ३ - आगामी आ.व.२०७४/७५ को नीर्ि, बजेट िथा कार्िक्रम 

३.१ सोंच  

नेपा को एक समनु् नि, सम्ृध  र उत्कृि पर्िटकीर् गन्िव्र् भएको स्थानीर् िहको रुपमा र्मक् वाखोलो ा  

गाउँपार् का ाई स्थावपि गने दसघिका सन सोच रहेको । अ 

३.२  क्ष्र् 

आर्थिक वर्ि २०७४\७५ को अन्त्र्सम्ममा र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् कामा भौर्िक ववकासका प्रगर्िहरु आम 

नागररकहरु े महससु गनि सक्ने  क्ष्र् र् इएको । अ 

३.३ उद्दशे्र् 

र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् काबासी े एक वर्िर्भामा आफ्नो जीवनस्िरमा पररवििन भई द र्नक जीवनर्ापनमा सहजिा 

भएको महससु गने।न ्अ 

३.४ अपेजषम ि उप दीिी 

आ.व. २०७४\७५ को अन्त्र्सम्ममा देहार्का उप दीिीहरु हार्स  गनि सवकने अपेषम ा राजखोलएको ।ुः 

 सडक सञ् जा को ववस्िार, स्िरोन्नर्ि िथा सरुजषम ि, गणुस्िरसर् र भरपदो र्ािार्ािको पहुँचमा ववृ्ध  भएको 

हनुे। अ 

 गाउँ कार्िपार् काको कार्ाि र् िथा वडा कार्ाि र्का भौर्िक संरचनाहरुको र्नमािण कार्ि सरुु भई सेवा 

प्रवाह ाई सर , प्रभावकारस र जनमखुोली भएको हनुे। अ 

 उज्र्ा ो र्मक् वाखोलो ा  अर्भर्ान सरुु भई र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् काका सब  षम ेामा ववद्यिु सेवाको सरु्नजश्चििा 

प्रदान गने कार्ि े र्िब्रिा प्रात भ गरस ज ववद्यिु उत्पादनमा उल् े्र् प्रगर्ि हार्स  भएको हनुे। अ 

 र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् का षम ेामा स्वास््र् िथा जशषम ा षम ेामा देजखोलएका कमी कमजोरसहरु ाई र्नवारण गदै 

गणुस्िरसर् स्वास््र् सेवा िथा जशषम ाको व्र्वस्था उप दीि हनुे। अ  

 र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् कामा गररदैं आएको परम्परागि कृवर् प्रणा समा सिुार ल्र्ाई कृर्क, र्वुा,  जषम ि वगि 

 ाभाजन्वि हनुे।न ्अ 

 ववपद् व्र्वस्थापन पूवििर्ारस िथा प्रर्िकार्ि ाई प्रभावकारस रुपमा कार्ािन्वर्न गररएको हनुे। अ 

 साविजर्नक प्रशासन ाई चसु्ि, दरुुस्ि, पारदशी, जवाफदेहस, भ्रष्ट्राचारमूक्त बनाउन गनुासो सनुवुाई संर्न्ा ाई 

प्रभावकारस बनाइने। अ   
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३.५ वावर्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि अव म्बन गररएका प्रमखुोल नीर्ि िथा आिारहरु 

३.५.१ समग्र नीर्ि िथा आिारहरु 

१. नेपा को संवविान जारस भएपर्। म ुकु संघीर्िा कार्ािन्वर्न चरणको मध्र्ावर्ि समर्मा आइपगु्दा र्मक् वाखोलो ा  

गाउँपार् काको आर्थिक वर्ि २०७४\७५ को नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट पवह ोपटक र्स गररमामर् गाउँ 

सभामा प्रस्ििु गनि पाउँदा र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् का े गौरवाजन्िि महससु गरेको । अ र्स अवसरमा 

र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् का नेपा को संघीर्  ोकिाजन्ाक गणिन्ाका  ार्ग नपेा स जनिा े पटकपटक गदै 

आएको ऐर्िहार्सक जनआन्दो न, सशस्त्र आन्दो न  गार्िका आन्दो नहरुको स्मरण गदै  ोकिन्ाको 

स्थापनाथि शहसदहरुको त्र्ाग र बर् दान ाई उच्च सम्मान गदि। अ 

२. नेपा को संवविान जारस भएसँग   ोकिाजन्ाक गणिन्ाात्मक शासन व्र्वस्था, बह ुवाद, सामाजजक 

न्र्ार्सवहिको समानपुार्िक, समावेशी प्रर्िर्नर्िम ुक व्र्वस्था, मौर् क अर्िकार, नागररक स्विन्ािा, िमि 

र्नरपेषम िाजस्िा महत्वपूणि उप दीिीहरु संस्थागि भएका ।न ्अ संवविान े अंर्गकार गरेको ववववििा 

वीचको एकिा, सामाजजक सांस्कृर्िक ऐक्र्व्ध िा े नेपा सको स्वार्भमान ा ई उँचो बनाईरहँदा र्स 

र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् कामा सब  प्रकारका भेदभावको अन्त्र् गरस आर्थिक सम्ववृ्ध , समानिा र सामाजजक 

न्र्ार् सरु्नजश्चि गने आिारशी ा खोलडा भएको । अ 

३. ववगि १९ वर्िदेजखोल ररक्त स्थानीर् िहको र्नवािचन भई जनप्रर्िर्नर्ि ववहसन अवस्थाको अन्त्र् भएको । अ अबका 

ददनहरुमा र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् काको स्थानीर् सरकार े ववकट भौगोर् क अवजस्थर्िमा रहेको र्स 

गाउँपार् काका सविसािारण जनिा े प्रत्र्षम  अनभुिू गने खोला का र्ोजना िजुिमा गने, स्थानीर् र्ोजना िजुिमा 

साथ  कार्ािन्वर्नमा प्रत्र्षम  सहभागी गराउने, मागमा आिाररि र्स षम ेाको माटो सहुाउँदो कार्िक्रम िथा ववकास 

गर्िववर्िहरु सञ् चा न गरस र्स षम ेाका जनिाको चरम गररबी न्रू्र्नकरण गने प्रमखुोल नीर्ि र् एको । अ 

४. र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् का षम ेामा मु् र् र ग्रामीण सडक सञ्जा को वगीकरण गरस प्राथर्मकिाका आिारमा 

न्रू्निम  ेनको सडक सञ्जा को ववकास, ववस्िार र स्िरोन् नर्ि गररने। अ 

५. कृवर् षम ेा ाई स्थानीर् उत्पादनको प्रमखुोल षम ेाको रुपमा ववकास गररने। अ प्रमखुोल बा सहरुको उत्पादनमा 

आत्मर्नभिर हनु ेनीर्ि र् इने। अ र्संचाई, म खोलाद, बीउ र्बजनको उप दीििामा जोड ददइने। अ पशजुन्र् 

उत्पादनका कार्िक्रम ाई प्रोत्साहन ददइने। अ आर्थिक िथा सामाजजक रुप े पर्। परेका कृर्क केजन्द्रि 

कार्िक्रमहरु ाई प्रभावकारस रुपमा सञ्चा न गररने। अ 
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६. स्वच्। खोलानेपानीमा नागररकको पहुँच अर्भववृ्ध  गररने। अ प्राथर्मकिा प्रात भ खोलानेपानी आर्ोजना िथा 

कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा जोड ददइने। अ खोलानेपानीको उत्पादन, वविरण िथा उपभोगमा स्थानीर्वासी िथा 

खोलानेपानी उपभोक्ताहरु ाई जजम्मेवार बनाउँद   र्गने। अ 

७. वािावरण िथा ज वार्मु ाी पूवाििारको ववकासमा जोड ददइने। अ वन षम ेाको व ञहरार्नक एवं ददगो 

व्र्वस्थापन गरस आर्थिक रुप े महत्वपूणि वनस्पर्ि िथा जर्डबटुसको प्रशोिनमा र्नजी िथा सामूदावर्क 

संस्था ाई सहभागी गराइने। अ 

८. नेपा का संरजषम ि सत्ताइस वटा स्िनिारस जनावरहरु, नौवटा संरजषम ि चराहरु र ३ वटा सररसपृहरुका 

अर्िररक्त अन्र् वन्र्जन्ि ुिथा चराचरुुगम ीको जशकार ाई र्नर्मन गनि आवश्र्क संवहिा िथा र्ोजना िजूिमा 

गरस संरषम णमा जोड ददइने। अ 

९. जशषम ा र स्वास््र् षम ेामा हा सम्म भएको  गानी े स्वस्थ, जशजषम ि र सभ्र् नागररक उत्पादन भएको 

उप दीिी ाई संस्थागि गरस गणुस्िरसर् जशषम ा र स्वास््र् सेवाको व्र्वस्था र्म ाईने। अ जशषम ा िथा 

स्वास््र् षम ेामा सञ् चार् ि कार्िक्रमहरुको प्रभावकारस कार्ािन्वर्न गररने। अ 

१०.  ैंर्गक समानिा, मवह ा सशजक्तकरण,  ैंर्गक म ुप्रवावहकरण र मवह ा सहभार्गिा ववृ्ध  गने नीर्ि ाई 

प्रोत्साहन गररन।े अ 

११. र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् काको सम्बवृ्ध का  ार्ग ववञहरान र प्रववर्िको षम ेाबाट प्रात भ हनु सक्ने  ाभ, अवसर 

र सम्भावना ाई खोलोजी गरस र्स षम ेामा सङ्ख्र्ात्मक र गणुात्मक ववकास गररने। अ 

१२. र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् काको वहि प्रव्ध िन, जनिाको मौर् क हक र अर्िकारको र्नवािि उपर्ोगको 

वािावरण र्सजिना गनिका  ार्ग िद् नकुु  सरुषम ा नीर्ि िजूिमा गरस कार्ािन्वर्न गररने। अ ववकास र्नमािण, 

सम्पदा संरषम ण र ववपद् व्र्वस्थापनमा सम्बजन्िि सरुषम ा र्नकार्सँग समन्वर् गरस जनशजक्त पररचा न 

गररने। अ 

१३. पर्िटन षम ेा ाई अथििन्ाको आिारको रुपमा ववकास गररने। अ देवस्थ , बार् गार िा , कार्ामोषम  

र्िथिस्थ , दगुािमाई, जचमरा मार् का िथा ऋणमोषम  माई ाई िार्मिक, र्मक् वाखोलो ा  वहमा  ाई पदर्ााा, 

पवििारोहण िथा साहर्सक, िानचौरस िािोपानी षम ेा ाई प्राकृर्िक जचवकत्सा, िानचौरस देउ  गफुा र 

।ुमचौर िान खेोलिी षम ेा ाई प्राकृर्िक आश्चर्ि, िौ सदह ाई आकर्िक गन्िव्र्को पर्िटकीर् षम ेाको रुपमा 

ववकास गनि जोड ददइने। अ 
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१४. व ञहरार्नक वस्िी ववकासमा जोड ददद  बजारोन्मखुोल वस्िीहरुको प्राकृर्िक स्रोि, ऐर्िहार्सक, सामाजजक, 

सांस्कृर्िक पवहचान र आर्थिक साम्र्िको आिारमा गर्िशी  सहर र्नमािणको रावष्ट्रर् रणनीर्ि ाई अव म्बन 

गररने। अ 

१५. उज्र्ा ो नेपा  अर्भर्ान ाई साथिक िलु्र्ाउन र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् का स्िरबाट पर्न ज ववद्यिु 

आर्ोजना, व कजल्पक उजाि ववकासमा ववशेर् प्राथर्मकिा ददइने। अ 

१६. र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् काको सम्ववृ्ध का  ार्ग साविजर्नक, नीजज र सहकारस षम ाेको भरू्मका ाई प्रभावकारस 

बनाइने। अ 

१७. औद्योर्गक षम ेामा बाह्य  गानी बढाउन आवश्र्क नीर्िगि, कानूनी, प्रशासर्नक िथा आर्थिक सिुारका 

प्रर्ासहरु अव म्बन गररन।े अ 

१८. र्संजचि षम ेाको पवहचान गरस कृवर् र्ोग्र् भरू्ममा र्संचाई सेवा उप दीि गराउन र्संचाईका सम्भाव्र् सब  

प्रववर्ि र प्रणा सको ववकास एवं व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क कार्िक्रम िजुिमा गरस कार्ािन्वर्न गररने। अ 

१९. र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् काको ववत्तीर् व्र्वस्थापन षम मिा र जवाफदेवहिा बढाइने। अ राजनीर्िक नेितृ्व 

र कमिचारसको षम मिा अर्भववृ्ध  गररने। अ गाउँपार् का मािहिका संरचनाहरुमा आवश्र्क पने जनशजक्तको 

व्र्वस्था गररने। अ 

२०. उत्पादनमू क रोजगारसको अवसर र्सजिना गरस र्वुा ाई रोजगार उप दीि गराउन कार्िक्रमहरुको िजूिमा 

िथा कार्ािन्वर्न गररने। अ खेोल कूद षम ेाको ववकासका  ार्ग नीर्ि िजूिमा गरस प्रभावकारस कार्ािन्वर्न 

गररने। अ 

२१. साविजर्नक प्रशासन ाई स्वच्।, सषम म, र्नष्पषम , पेशागि अनशुासनप्रर्ि प्रर्िव्ध , पारदशी, भ्रष्ट्राचारमकु्त, 

जनउत्तरदार्ी र सहभार्गिामू क बनाउँद   र्गने। अ   

२२. भ्रष्ट्राचारजन्र् वक्रर्ाक ापप्रर्ि शून्र् सहनशी िाको अविारणामाफि ि सशुासनमा टेवा परु् र्ाइने। अ 

भ्रष्ट्राचार र्नवारणका षम ेामा कार्िरि साविजर्नक र्नकार्को षम मिा अर्भववृ्ध  गररने। अ 

२३. मानव अर्िकारको सम्मान एवं सम्व्ध िन गदै मानव अर्िकारको प्रत्र्ाभरू्ि गररने। अ  
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३.५.२ षम ाेगि नीर्ि िथा आिारहरुुः 

(क) आर्थिक षम ेा 

१. प्रचर् ि संघीर् काननु िथा प्रादेजशक काननुको अर्िनमा रवह र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का े नेपा को 

संवविानको िारा २२६  े व्र्वस्था गरेको प्राविान बमोजजम सोवह संवविानको अनसूुची ८ र ९ को 

अनबण्ड  अर्िकार सूचीबाट करको व ञहरार्नक एवम ्औजचत्र्पूणि दार्रा र्निािरण गनि आवश्र्क नीर्ि 

अव म्बन गररने ।अ गाउँपार् का षम ेामा करको दार्रा ाई फरावक ो पानि र्स षम ेामा पाइने वन प दावार, 

घरे  ुउत्पाददि वस्ि ुिथा सामाग्री, अन्िरावष्ट्रर् आर्ाि र्नर्ाि वस्िहुरु, ढुङ्ख गा, र्गटस, बा वुा  गार्िका 

अन्र् प्राकृर्िक स्रोिहरुको प्रर्ोग ाई करको दार्रामा ल्र्ाइने। अ, 

२. गाउँपार् का षम ेामा करको दार्रा ाई फरावक ो पानि र्स षम ेामा पाइने वन प दावार, घरे  ुउत्पाददि 

वस्ि ुिथा सामाग्री, अन्िरावष्ट्रर् आर्ाि र्नर्ाि वस्िहुरु, ढुङ्ख गा, र्गटस, बा वुा  गार्िका अन्र् प्राकृर्िक 

स्रोिहरुको प्रर्ोग ाई करको दार्रामा ल्र्ाइने। अ 

३.  मु्बाखोलमु्बा वहमा , िोक्पेगो ा, सोद ुपोखोलरस, फुङफुगम े झरना, मानाभारा डाँडा, वागथ ा, ओाक पोखोलरस, 

जङु ङु गमु्बा, कोर्ेँक डाँडा हेङखोलाम पोखोलरस,  ोदेन टार जस्िा स्थानहरु ाई र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् काको 

आकर्िक पर्िटकीर् गन् िव्र्को रुपमा ववकास गनि आवश्र्क कार्िक्रम िर् गररने । अ 

४. र्स गाउँपार् का षम ेार्भा रहेका िा , ि  र्ा िथा पोखोलरसहरुको भौगर्भिक अध्र्र्न गरर उक्त षम ेाहरु ाई 

रामसार सन्िीबाट स्थावपि आिारहरु परुा हनु सक्ने भएमा र्समसार षम ेा घोर्णा गरस संरषम ण र प्रव्ध िन 

गररने। अ 

५. जर्डबटुस उत्पादनको पकेट षम ेा पवहचान गरस जर्डबवुट प्रशोिन िथा सगुजन्िि िे  उत्पादन उद्योग साथ  

ववर्भन्न उद्योग स्थापना गनि आवश्र्क नीर्ि अव म्बन गररने ।अ 

६. र्स गाउँपार् कामा सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरस भगूो  सापेषम  जर्डबवुट नसिरस केन्द्र स्थापना गररने ।अ 

७. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काबाट सहकारस संस्थाहरुमा शेर्रमा आिाररि भएर  गानी गनि आवश्र्क नीर्ि िर् 

गरस कार्ािन्वर्न गररने। अ 

८. ववर्भन् न सरोकारवा ाहरुको पह मा िर्ार भएको १० वरे् कृवर् ववकास रणनीर्िमा आिाररि भएर 

र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का स्िरमा समेि कार्िक्रम संचा न एवं अनगुमन प्रणा सको व्र्वस्थापनमा जोड 

ददइने। अ 
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९. खोलाद्य असरुषम ा ाई न्रू्र्नकरण गनि खोलाद्य सरुषम ा प्रर्िकार्ि र्ोजना (Food Security Response Plan) िर्ार 

गरस सोको प्रभावकारस कार्ािन्वर्न गररने। अ 

१०. अ ैंचीको गणुस्िर ववृ्ध  गनि कृर्क सचेिना अर्भववृ्ध  गनिका साथ  सिुररएको भट्टी  गाई सामानको 

गणुस्िर अर्भववृ्ध  गदै बजारसकरण गने कार्ि ाई प्राथर्मकिामा राजखोलने। अ 

११. जर्डबटुसको व्र्वसावर्क खेोलिीको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरस सोहस अनरुुपका कार्िक्रम िथा र्ोजनाहरु ाई 

ववशेर् प्रोत्साहन ददइने। अ 

१२. दश वरे् कृवर् ववकास रणनीर्ि े िर् गरे अनसुार र नेपा  सरकार े र्वुा  जषम ि स्वरोजगार कार्िक्रम 

अन्िगिि रोजगारस र्सजिना गनि स्र्ाउ, आल्चा, स्र्ाउ नासपािी, आरु, आ  ुर अन्र् सम्भाववि फ फू  एवं 

िरकारस ाई व्र्वसार्ीकरण गनि जोड ददइने। अ 

१३. सु् खोला षम ेामा थोपा र्संचाई िथा फोहरा र्संचाई, र्समेन्ट पोखोलरस र प् ाविक पोखोलरस र्नमािण गरस वर्ाििको 

पानी संक नमा जोड ददइने। अ 

१४.  ोपोन्मखुोल िथा मौर् क बा स संरषम ण, सम्ब्ध िन िथा प्रव्ध िन कार्िमा जोड ददने, र्सको  ार्ग ग्रामीण 

स्िरमा र्बउ बैंक (seed bank) स्थापना गररने। अ 

१५. 'र्मक्वाखोलो ाको पवहचान, अ  ची, जर्डबटुस र पर्िटन' ाई म ुमन्ाको रुपमा र् इने साथ   भौगोर् क 

अवस्था अनसुार खेोलिीको र्बस्िार गनिमा  जोड ददइने। अ 

१६. फ फू  र आ  ुिथा अन्र् िरकारस  भण्डारणका  ार्ग सो ार िथा रविक स्टोरको र्नमािणका  ार्ग 

र्स गाउँपार् कामा कार्िरि संघ संस्थासँग समन्वर् गरस कार्ािन्वर्न गररने। अ 

१७. उच्च मूल्र् कृवर् वस्ि ुबजारसकरणको  ार्ग सहकारसमा आिाररि ववक्री वविरण प्रणा स (co-operative 

marketing system)  ाई प्रोत्साहन गररने। अ 

१८. ज वार् ुपररवििनबाट कृवर् षम ेामा प्रभाव सम्बन्िी र्बर्र्को अध्र्र्न िथा अनसुन्िानमा जोड ददइने। अ 

१९.  जर्डबवुट नसिरस केन्द्र र नमनुा आिरु्नक खेोलिी व्र्वसार् ाई बढावा ददइने। अ 

२०. आगिर्नक िरकारस, च्र्ाउ, फ फू  खेोलिी गरस बेरोजगार र्वुाहरुमा  जषम ि गरस स्वरोजगार बनाउन नीजज 

िथा व्र्जक्तगि िवरमा र्बशेर् प्रोत्साहन प्रदान गररने। अ 

२१. ज ववक म  िथा ज ववक ववर्ादस उत्पादन गने उद्योग स्थापना गनि प्रोत्साहन गररने। अ 

२२. ठाऊँ िथा हावापानी अनसुार सहुाउँदो फ फु हरुको बोट ववरुवा  गाई षम ेा र्बस्िार गररने । अ 
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२३.  गरसब िथा ववपन् न पररवारहरु ाई पवहचान गरस िरकारस खेोलिी अनदुान ददने नीर्ि र् ईने।अ 

२४. अ ैंची खेोलिीका अर्िररक्त उन् नि घाँस र जसीगाईबाट दगु्ि उत्पादनमा बवृ्ध  गने साथ  व्र्वजस्थि 

बजारसकरण गररने। अ 

२५. मौसमी कृर्ाम गभाििान ाई ग्रामीण दगुिम षम ेामा सामदुावर्क पश ुप्रजनन केन्द्रको सरुुवाि गरस िी 

स्थानहरुमा न्रू्न उत्पादकत्व भएका भा े पशहुरु ाई बन्ध्र्ाकरण गनि प्रोत्साहन गदै नश्   सिुार 

कार्िक्रम ाई कार्ािन्वर्न गररने। अ 

२६. चरन िथा खोलकि  षम ेाको संरषम ण, सम्व्ध िन र सदपुर्ोगको  ार्ग सरोकारवा ाहरुसँग समन्वर्ात्मक कार्ि 

गररने। अ 

२७. उन् नि जािको पशपंुषम ी व्र्वसार्ीहरु ाई प्रोत्साहन स्वरुप अनदुानको व्र्वस्था गररने। अ 

२८. उन् नि जािको भेडा, बाख्रा, र्ाक, चौरस, गाई, भ सी  गार्ि अन्र् पशपुन् ।ीको आिरु्नक फमिको ववकास 

गनि जोड ददइने।अ 

२९. वहउँदमा पशहुरुको आहारा आपूर्ििको  ार्ग स्थानीर् पोवर् ा घाँसहरुको पवहचान, संरषम ण स्थानीर् स्रोि 

सािनबाट पौविक आहारको प्रव्ध िन गररने। अ 

३०. र्स गाउँपार् काको आश्र्किा ाई पवहचान गरस फ फु  िथा िरकारस संक न केन्द्र र आिरु्नक 

बिशा ा र्नमािण गररने। अ 

३१. व्र्वसावर्क पशपुा न िथा पंजषम पा न ाई प्रोत्साहन िथा प्राथर्मकिा ददइने। अ 

३२. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काका प्रत्रे्क वडामा पश ुस्वास््र् सेवा सरु्नश् चि गनि र्नजी पाराभेट र ग्रामीण 

स्वास््र् कार्िकिािहरु पररचा नमा गाउँपार् काको सं ग्निा बढाइने। अ 

३३. स्वरोजगार कार्िक्रम ाई प्रोत्साहन गरस स्थानीर् उद्यमजश िा ाई जोड ददने कार्िक्रमहरु ाई मु् र् 

प्राथर्मकिामा राजखोलने। अ 

 

(खोल) सामाजजक षम ेा 

१. र्ोग्र् र बररष्ठ जशषम क ाइि नेितृ्व सजुम्पएर र्बद्या र् प्रशासन िथा दीर्वस्थापन ाइि चसु्ि दरुुस्ि बनाउन 

प्रिानाध्र्ापक र्म ान कार्ि ाई र्थाशक्र् सदुृवढकरण गररने। अ 
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२. जशषम ाको अविारणा ाइि कार्िमू क बनाउद  बा म ाी श जषम क वािावरण कार्म गनि सम्वजन्िि स्थानीर् 

िहका श जषम क सरोकारवा ासँग संरू्क्त र्ोजना सवहि सहकार्ि र समन्वर्को नीर्ि र् ईने। अ 

३. स्वीकृर्ि नर् इि संचा न गररएका सामदुावर्क िथा संस्थागि र र्नजी र्बद्या र् ाइि र्नरुत्सावहि र र्नर्न्ाण 

गदै काननुी दार्रामा ल्र्ाइिने। र संचा नमा ल्र्ाइिएका र्बद्या र् ाइि जनसं्र्ा िथा नक्साकनका आिारमा 

स्िरबवृ्ध   गररने। अ ववद्याथी जशषम क अनपुाि, भौगोर् क ववकटिा र स्थानीर् सन्दभि ाई ववश्लरे्ण गरस 

ववद्या र्हरु ाई गाभ्न सवकने। अ 

४. जशषम ा र्नर्माव सका आिारमा र्बद्या र् दीर्वस्थापन सर्मर्ि, जशषम क अर्भभावक संघ, गाउँ जशषम ा सर्मर्िको 

गठन गरस श जषम क ववकासका कार्िक्रमहरुको कार्ि र्ोजना र्नमािण गरस कार्ािन्वर्न गररने। अ 

५. र्बद्या र् ाइि प्रदान गररन ेर्बर्भन् न अनदुान रकमहरु ाइि  जषम ि बगि सम्म परु् र्ाउन आर्थिक पारदशीिाको 

नीर्ि अव म्वन गररने। र र्बद्या र्को सामाजजक पररषम ण ाइि अर्नवार्ि र प्रभावकारस बनाइि कार्िन्वर्न 

गररने। अ 

६. सरकारस िथा ग र सरकारस संघ संस्थाहरुको सहकार्ि र समन्वर्मा र्बद्या र् बावहर रहेका र्बद्या र् उमेरका 

बा बार् काहरुको पवहचान गरस उनीहरु ाइि औपचारसक जशषम ाको म ु प्रवाहमा समेट्न  र्बर्भन्न खोला का 

र्सजिनात्मक र रचनात्मक कार्िक्रमहरु संचा न गररने। अ 

७. बस्िी बस्िीमा र्नरषम र जनसं्र्ाको पवहचान गरस अनौपचारसक जशषम ा संचा न गनि पह  गररने। अ 

८. अनमुर्ि प्रदान गररएका र्बद्या र्हरुमा आवश्र्क दरबन्दस प्रदान गनि पह  गररने। अ जशषम कहरु ाई 

प्रचर् ि जशषम ा ऐन, र्नर्माव स िथा कार्िववर्िको सारभिू प्राविानको मक्सदमा प्रर्िकू  असर नपने गरस 

र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् का षम ेा र्भाका ववद्या र्हरुमा आवश्र्किा र्निािरण गरस ववर्भन् न ववद्या र्हरुमा 

कामकाजमा खोलटाउन सक्ने। र खोलटाईने जशषम कहरु ाई गाउँपार् का िथा वडाबाट सेवा सवुविा प्रदान गनि 

सवकने। अ 

९. र्स  र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् का अन्िगििका र्बद्या र्हरु ाई गाउँपार् का स्िरसर् खेोल कूद् िथा अर्िररक्त 

वक्रर्ाक ाप संञ् चा न गनि गराउन प्राथर्मकिा िथा प्रोत्साहन ददइने। अ 

१०. र्स र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् कामा रहेका सब  र्बद्या र् िथा बा  ववकास केन्द्र ाइि स्िरबवृ्ध  गरस 

जशषम कहरु ाइि षम मिा ववकासको  ार्ग सरोकारवा ासँग आवश्र्क पह  गररने। अ 
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११. स्थानीर् पाठ्यक्रमको ववर्र्मा र्स गाउँपार् काको आवश्र्किा ाई पवहचान गरस मािभृार्ा िथा 

उत्पादनमू क ववर्र्वस्िकुो ।नौट गरस स्वरोजगारको वािावरण सजृना गररने । अ 

१२. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काबाट सवोत्कृि ववद्याथीहरु ाई ।ाावजृत्त ददने नीर्ि ाई अव म्बन गररने। अ 

१३. अनमुर्ि प्रात भ गरर सञ् चार् ि ववद्या र्हरुमा दरबन्दस कार्म गनिका  ार्ग आवश्र्क कदम अगार्ड 

बढाइने। अ 

१४. ववद्या र्का जशषम कहरु ाई अध्र्ापन अनमुर्ि पाको अर्नवार्ििा ाई जशषम ा ऐन िथा र्नर्माव सको 

अिीनमा रहस थप पररष्कार एवं पररमाजिन गने कार्िववर्ि बनाइने। अ 

१५. र्स गाउँपार् काको वेवसाइट, mikwakholamun.gov.np, िर्ार भइसकेको े वेवसाइट सञ् चा नाथि सूचना 

प्रववर्ि र सञ् चार माध्र्मको समजुचि व्र्वस्थापन गरस र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का ाई प्रववर्िम ाी स्थानीर् 

िहको रुपमा स्थावपि  गराउन कागजरवहि कार्ाि र् (Paperless Office) को अविारणा ाई कार्ािन्वर्न 

गने प्रर्ासको था नी गररने। अ 

१६. गाउँपार् काको पह मा गाउँपार् का र प्रत्रे्क वडाहरुको बस्िगुि र्बबरण प्रोफाइि  िर्ार गनि  गाइि 

पसु्िक प्रकाशन गररने। अ 

१७. ववकास र्नमािणका सम्पूणि गर्िर्बर्िहरु  ाइि रेर्डर्ो िथा पापर्ाका माफि ि प्रचार प्रसार एवं साविजर्नकरण 

गररने। अ 

१८. टेर् र्भजन, टेर् फोन िथा इिन्टरनेट सेवाको पहुंच र गणुस्िर अर्भबवृ्ध का  ार्ग आवश्र्क पूवाििार र्नमािण 

गनि नेपा  टेर् कम, एनसे  र नेपा  टेर् र्भजन  गार्िका सेवा प्रदार्क कम्पनीहरुसँग र्बर्शे पह  

गररने। अ 

१९. र्स र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् कामा रहेका सब  र्बद्या र्हरुमा खेोल कूद् िथा र्बञहरान प्रर्ोगशा ाको  दीर्वस्था  

गने र्थोजचि व्र्वस्था गररने। अ 

२०. अर्भ ेखोल दीर्वस्थापनमा नववनिम सूचना प्रर्बर्िको प्रर्ोग गरस सूचना िथा अर्भ ेखोल केन्द्र ाई 

र्डजजटाइजेशनमा प्रवेश गराइने। अ 

२१. जनिामा गणुस्िरसर् स्वास््र् सेवाहरुको प्रत्र्ाभिू गनि र्स गाउँपार् का रहेका स्वास््र् संस्थाहरुमा 

आवश्र्क पने जनशजक्त दीर्वस्थापन र पररचा नका  ार्ग मानव संसािन र्ोजना िर्ार गरस कार्ािन्वर्न 

गनि पह  गररने। अ 
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२२. र्स गाउँपार् का ाइि पूणि सरसफाइि घोर्णा गनि र्स गाउँपार् काका सब  वडा र बस्िीहरुमा खोलानेपानी 

िथा शौचा र्हरुको अनगुमन िथा र्नरसषम ण गरस आवश्र्क दीर्वस्थापन गनि पह  गररने। अ 

२३. र्स र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् का र्भा रहेका सब  स्वास््र् चौकीहरुको स्िरबवृ्ध  गरस स्िरसर् स्वास््र् सेवा 

उप दीि गराउन पह  गररने। असाथ  आवश्र्क स्थानमा प्राथार्मक स्वास््र् केन्द्र र गाउँघर जक् र्नकहरु 

स्थापनाको  ार्ग पह  गररने। अ 

२४. र्स र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् कामा रहेका मवह ा स्वास््र् कार्िकिाि िथा स्वास््र्कमीहरुको षम मिा ववकास 

सम्वन्िी आवश्र्क िार् मको  ार्ग सरोकारवा ा र्नकार्सँग पह  गररने। अ 

२५. र्स र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् का अन्िगिि रहेका सब  स्वास््र् संस्थामा कार्िरि जनशजक्तको पूणि अनगुमन 

गरस दरबन्दसमा रहेका कमिचारस ाइि अन्र्ा काजमा रा् ने नीर्ि ाइि  र्नरुत्सावहि गररने। अ  

२६. मवह ा, र्वुा, अपागम  िथा बा  अर्िकारको सरु्नजश् चिाका  ार्ग सरकारस, ग र सरकारस र र्नजी षम ेाका 

सब  सरोकारवा ासँग सहकार्ि गररने। अ 

२७.  जषम ि वगिहरुको षम मिा ववकासको  ार्ग आवश्र्क कार्िक्रम िथा र्ोजना बनाइि कार्ािन्वर्न गररने। 

अ 

२८. सामाजजक सरुषम ा भत्ता प्रात भ गने  ाभग्राहसहरुको नर्ाँ नाम दिाि,  गि कट्टा, पररचर् पा र्बिरण र 

समर्म  सामाजजक सरुषम ा भत्ता र्बिरण गररने। अ 

२९. सामाजजक सरुषम ा भत्ता प्रात भ गने  ाभग्राहसहरुको नर्ाँ नाम दिाि,  गि कट्टा, पररचर् पा र्बिरण अन ाइन 

माफि ि गरस सब  वडा कार्ाि र् ाई प्रत्रे्क चौमार्सक रुपमा अद्यावर्िक गनि  गाइिने। अ 

३०. सामाजजक सरुषम ा भत्ता वविरण गदाि आर्थिक पारदिजशिा ाइि अर्नवार्ि रुपमा चसु्ि दरुुस्ि गररने। अ 

३१. आपि ्कार् न मवह ा िथा बा बार् का उ्ध ार कोर्को स्थापना गररने। अ 

३२. र्बर्भन् न  जषम ि बगिहरु ाइि षम मिा ववकासको  ार्ग   वगम क उत्तरदार्ी बजेटको िजुिमा गरस कार्ािन्वर्नमा 

ल्र्ाइिने। अ 

३३. मवह ा िथा बा बार् कामार्थ हनुे र्बर्भन् न प्रकारको घरे  ुवहंसाको र्नवारण गररने। अबा  श्रम शोर्ण, 

बह ु वववाह र वा  वववाह ाई पूणि रुपमा र्नरुत्सावहि गदै साववकमा सञ् चार् ि बा म ाी सशुासनको 

अविारणा ाई कार्ािन्वर्न गने कार्ि ाई थप कार्िक्रम िजुिमा गरस कार्िन्वर्न गररने। अ 
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३४. मवह ा िथा बा बार् काको  ार्ग आर्थिक, सामाजजक  गार्ि अन्र् शसजक्तकरण र षम मिा ववकासका 

कामहरु गररने। अ 

३५. अपागम िा िथा फरक षम मिा भएका दीर्जक्तहरु ाइि  जषम ि गरस साविजर्नक सरोकार रहने भौर्िक 

संरचनाहरुको र्नमािण गदाि अपागम म ाी संरचना र्नमािणका  ार्ग गाउँपार् काबाट आवश्र्क कार्िक्रम िजूिमा 

गरस कार्ािन्र्वन गररने। अ 

३६. र्स र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् का षम ेामा आफ्नो कार्िषम ाे बनाएका ग र सरकारस संघ संस्थाहरु ाई कार्िक्रम 

सञ् चा न गनि उक्त संघ संस्थाहरुको कार्िक्रम, बजेट, समर् िार् का, कार्िक्रमको औजचत्र्, प्रभाव, 

अवसर,  ाभाजन्वि षम ेा समेिको ववश्  ेर्ण र मूल्र्ाकन न गरेर माा रार् सवहि स्वीकृर्ि ददईने। साथ  गाउँ 

कार्िपार् काको कार्ाि र् े प्रस्िाववि कार्िक्रमको षम ेा पररवििन गनि सक्ने। र गाउँ कार्िपार् काको 

कार्ाि र्मा एक ग रसरकारस संघ संस्था अनगुमन ईकाई गठन गरस अनगुमन कार्ि ाई प्रभावकारस बनाइने। 

अ 

३७. र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् का षम ेामा रहेका सरकारस र्नकार्हरुको अनगुमन, र्नर्मन र समन्वर्  कार्ि ाई 

प्रभावकारस बनाइने। अ 

३८. गाउँपार् का भरस स्वच्। सफा खोलानेपानीको व्र्वस्थाको  ार्ग एक घर,एक िारा खोलानेपानी उप दीििाको 

 ार्ग ववकासका साझेदार हरुको सहर्ोग र समन्वर् मा थप कार्िक्रमहरु सञ्चा न गररने। अ  

३९. खोलानेपानी आर्ोजनाहरु सञ्चा न गदाि ववगिमा शरुु गररएका क्रममा आर्ोजनाहरु  ाई प्राथर्मकिा रा्द  

थप संभावना र आवश्र्किा ाई मध्र्नजर गरस कार्िक्रम िजुिमा गररने।अ 

 

(ग) पूवाििार षम ेा 

१. सडक  गार्ि भ र्िक पूवाििार र्नमािण कार्ि ाई दसगो, वािावरणम ाी र र्।टो ।ररिो ढंगबाट गणुस्िरसर् 

रुपमा र्नमािण गररने। अ 

२. र्स र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको सब  वडाहरु ।ुनेगरस ववस्िार भईरहेको DRCN सडक -खोलोजक् ङ-र् बाङ-

साँबा-पापङु िोक्पेगो ा मोटरबाटो  ाई रणनीर्िक महत्वको मोटरबाटोको स्िरउन्निी गरस बारदय मवहना 

चल्ने बनाइने । भने नर्ाँ ट्रर्ाक खोलो स सडक ववस्िार गने कार्ि  ाई प्राथर्मकिाका साथ द्रिु गर्िमा 

अगार्ड बढाईने। अ  
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३. सडक ाई वरै्भरस  सञ् चा न गनिका  ार्ग स्िरोन् नर्ि अर्नवार्ि रुपमा र्।टो गररने। अ 

४. सडक ाई र्नरन्िर सञ् चा न  गनिका  ार्ग पक् की प ु, पानीका ढ  व्र्वस्थापन गररने। भने जजल् ा 

सदरमकुाम बाट र्स गाउँपार् काको केन्द्र  ाई चाडँो भन्दा चाँडो सडक सञ् जा मा जोर्डने। साथ  प्रत्रे्क 

वडाहरुमा  क्रर्मक रुपमा मोटरबाटो परु् र्ाइने। अ 

५. षम ेाार्िकार र्मजचन े गरस मानव र्नर्मिि समस्र्ा खोलडा गने कार्ि पूणि रुपमा र्नरुत्सावहि गनि ववर्नर्म, 

कार्िववर्ि र र्नदेजशका बनाई  ाग ुगररने। भने सडकको अर्िकार षम ेा (Ri ght  of  way) र्नर्मानसुार 

अर्नवार्ि ।ोडन ुपने। अ 

६. वडा स्िरका  सडक िथा गोरेटा बाटाहरु ाई सम्भाव्र्िा अध्र्र्न पर्। माा र्ोजना ।नौट गरस बजेट 

ववर्नर्ोजन गररने। अ 

७. सरुजषम ि खोलानेपानी व्र्वस्थापनका  ार्ग सवह र सफा, स्वच्। महुान ।नौट गरस बहृि ्खोलानेपानी पररर्ोजना 

आवश्र्किा अनसुार  ाग ुगररने। अ 

८. वस्िीको अध्र्र्न गरस आवश्र्किा अनसुार र नभई नहनु,े नगरस नहनुे र्ोजनाको प्राथर्मकीकरण गररन।े 

अ 

९. गाउँपार् का ाई पूणि सरसफाई गाउँपार् का घोर्णा गनिको  ार्ग आवश्र्क सचुकांक िर्ार गरस सो परुा 

भएपर्। अध्र्र्न गरस पूणि रुपमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइने।अ 

१०. गाउँपार् का भररका अर्िक्रर्मि जग्गाहरु पूणिरुपमा गाउँपार् काको मािहिमा ल्र्ाई उपर्ोग नभएका 

साविजर्नक जग्गाहरु सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरस सोहस अनरुुप र्ोजना ।नौट गरस आर् आजिनमा टेवा 

परु् र्ाउने नीर्ि अव म्बन गररने। अ 

११. खोलानी उत्खोलनन गनि र्नर्मानसुार दिाि प्रवक्रर्ा ाई सर सकरण गररने। अ 

१२. सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरस ववर्भन् न खोलानीहरु उत्खोलनन िथा र्बक्री वविरण प्रणा स  ाग ुगररने। अ 

१३. मू्र् सडक सञ्जा बाट टाढा भएका वस्िी िथा प्राकृर्िक सम्पदाहरु मूल्र्ाकन न गरस पक्की प ु व्र्वस्थापन 

गनि काठेप ु हरु ाई ववस्थावपि गररने। अ 

१४. नर्ाँ भवन र्नमािण गदाि सकभर भकूम्प प्रर्िरोिी र काठको मााा कम हनुे गरस  ागि अनमुान (design 

estimate) िर्ार गने नीर्ि र् ईने। अ 
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१५. भ-ूकम्पको जोजखोलम ाई मध्र्नजर गरस नेपा  सरकार संघीर् मार्म ा िथा स्थानीर् ववकास मन्ाा र् े 

जारस गरेको वस्िी ववकास शहरस र्ोजना िथा भवन र्नमािण सम्बन्िी आिारभिू मागिदशिन, २०७२  ाई 

साविजर्नक भवनहरुमा अर्नवार्ि  ाग ुगररने। भने  नीजज भवन िथा घरहरुमा क्रर्मक रुपमा  ाग ुगररने। 

अ 

१६. खोलाद्यान् न उत्पादन हनुे स्थानहरुमा भवन र्नमािण कार्ि ाई र्नरुत्सावहि  गररन।े अ 

१७. वािावरणम ाी जस्िा पािामा जोड ददन र्थाशक्र् हा  च न चल्िीमा रहेको सेिो रगम का जस्िापािाको 

प्रर्ोग ाई र्नरुत्सावहि गदै  र्गने। अ 

१८. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् कामा रहेका बजारोन्मखुोल षम ेा ाई सहरसकरण र्ोजना सञ् चा न ल्र्ाउन आवश्र्क 

पह  गररने। अ 

१९. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् कामा रहेका ग्रार्मण सडक सञ्जा , प ु प ेुसामा पने व्र्जक्तगि जग्गाहरुको  गि 

संक न गरस वकत्ताकाट गराउने नीर्ि िजुिमा र कार्ािन्वर्न गररने। अ 

२०. नदसको स्रोि र सहस ठाउँ पवहचान गरस बहृि ्ज ववद्यिु आर्ोजना  ।नौट गररने। भने केन्द्रसर् प्रसारण 

 ाईन   ाई गाउँपार् काको सब  वडाहरुमा परु् र्ाउन पह  गररने।अ 

२१. ठू ा ज ववद्यिु आर्ोजना कार्ािन्वर्नमा आउन ुअगार्ड साना ज ववद्यिु आर्ोजना ाई पर्न सदुृढ गरर 

ववद्यिु प्रत्रे्क वस्िीहरुमा सूचारु गररने। अ  

२२. पूवाििार सम्बन्िी र्ोजनाहरुको अर्नवार्ि रुपमा सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरेर माा ।नौट गने नीर्ि र् ईने। 

अ 

२३. कुन  पर्न आर्ोजना ।नौट गदाि भववष्र् ाई समेि मध्र्नजर गरस आर्ोजना ।नौट गररने।अ 

२४. भौर्िक संरचना र्नमािण गदाि बा म ाी िथा अपागम म ाी भवन र्नमािण गररने। अ 

२५. गाउँपार् का भररका आर्ोजनाहरु संर्कु्त अनगुमन पर्। माा पाररि गने व्र्वस्था गररने। अ 

२६. पूवाििार ववकासको अजन्िम भकु्तानी र जाँच पास हनु ुभन्दा अगाडी प्राववर्िक मूल्र्ाकन न साथ  सामाजजक 

पररषम ण िथा  ेखोला पररषम ण गररने। अ 

२७. कृवर् उत्पादकत्व ाई ववृ्ध  गरस आर् आजिनमा टेवा परु् र्ाउने हेि ेु नगदे बा स अ  ची, जचराइिो, 

अजम् सो, अदवुा, सिवुा खेोलिी िथा िरकारस खेोलिी गनि प्रोत्साहन ददइने। अ 

२८. अर्नवार्ि रुपमा एक घर एक बग चा िथा सामवुहक बगैंचा अर्नवार्ि रुपमा गररने।अ 
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२९. आवश्र्किा अनसुार ठु ा िथा साना र्संचाई आर्ोजना अध्र्र्न िथा कार्ािन्वर्न गररने। अ 

३०. वेमौसमी खेोलिी िथा थोपा र्संचाई आर्ोजना  ाग ुगने आवश्र्क पह  गररने। अ 

३१. र्स र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको षम ेा र्भा पने समग्र पर्िटकीर् षम ेाको पवहचान गरस पूवाििार र्नमािण 

सम्बन्िी उपर्कु्त नीर्ि अव म्बन गररने। अ 

३२. र्स गाउँपार् काको बागथ ा ओाक पोखोलरस वाग्बा पोखोलरस मानाभरा डाँडा फुङफुगम े झरना सोदोपोखोलरस 

भिू पोखोलरस िोक्पेगो ा हुँद  र्िदीबि सम्मको पर्िटकीर् पदमागि र्नमािण गररने। अ 

३३. सो  ार्ग ववर्भन्न ग सस िथा सरकारस र्नकार्हरु संग सहकार्ि गररने। अ 

३४. र्स गाउँपार् का षम ेार्भा रहेको पर्िटवकर् षम ेाहरुको प्रबदिनको  ार्ग प्रचार प्रसार गररने। अ 

३५. आन्िररक िथा बाह्य पर्िटकहरु आकवर्िि गनिका  ार्ग ववर्भन्न कार्िक्रमहरु सञ्चा न गररने। अ 

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

 

(घ) वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन 

१. दसगो वन व्र्वस्थापन गरस वन षम ेाको उत्पादकत्व र वन प दावरको उत्पादन र वन प दावरको उत्पादनको 

ववृ्ध  गररने। अ 

२. ज ववक ववववििा र ज ववक स्रोिको संरषम ण  गार्ि वािावरणीर् सेवाबाट प्रात भ हनुे  ाभको न्र्ार्ोजचि 

वविरण  सरु्नजश् चि गररन।े अ 

३. ज  िथा भरू्मको संरषम णको साथ  भरू्मको उत्पादकत्व ववृ्ध  गरस कृवर् उत्पादन बढाउन सहर्ोग परु् र्ाउन 

ज ािार षम ेाको एवककृि संरषम ण िथा व्र्वस्थापन गररने। अ 

४. वनजन्र् उद्योगको प्रव्ध िन, उत्पादनको ववववर्िकरण र बजारसकरण माफि ि अथििन्ामा टेवा परु् र्ाउन वन 

षम ेाको दसगो ववकास िथा संरषम णमा नीजज षम ेा ाई आकवर्िि गररने। अ 

५. ज वार् ुपररवििनबाट पाररजस्थकीर् प्रणा स, स्थानीर् जनिा र जीववकोपाजिनमा पनि सक्न ेप्रभाव ाई कम 

गनि न्रू्र्नकरण िथा अनकुु नका कार्िक्रम सञ् चा न गररने। अ 

६. वन व्र्वस्थापन ाई थप पारदशी, जवाफदेहस, उत्तरदार्ी र समावेशी बनाई सषम म बनाइने। अ 

७. जर्डबटुस खेोलिी संरषम ण िथा प्रशोिन गनि व्र्वसावर्क नीर्ि र् इने। अ 
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८. स्वच्। िथा स्वस्थ वािावरण र ज ािार िथा वन्र्जन्िकुो संरषम ण व्र्वस्थापन नीर्ि कानून िथा कार्िक्रम 

िजूिमा र्नर्म बनाईने ।अ 

९. वषृम ारोपण िथा हररर्ा स र हररि षम ेाको प्रव्ध िन गररने। अ 

१०. हानीकारक पदाथिहरुको र्नर्मन िथा र्नर्न्ाण गररने। अ 

११. पानीका महुानहरुको संरषम ण गररने। अ 

१२. ववपद् पूवि िर्ारस िथा प्रर्िकार्ि र्ोजना जोजखोलम न्रू्र्नकरण सम्बन्िी कार्िर्ोजना बनाई कार्ािन्वर्नमा 

ल्र्ाईने। अ 

१३. ववपद् व्र्वस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् समदुार्, संघ संस्था, नीजज षम ेासँगको सहर्ोग समन्वर् र 

सहकार्ि गररने। अ 

१४. ववपद् कोर्का स्थापना िथा सञ् चा न र स्रोि सािनको पररचा न गररने। अ 

१५. ववपद् न्रू्र्नकरण सम्बन्िी पूवि सूचना प्रणा स सम्बन्िी कार्िक्रमको िजुिमा र कार्ािन्वर्न गररने। अ 

१६. ववपद् पूवि िर्ारस खोलोज िथा उद्वार राहि सामाग्रीको पूवि भण्डारण वविरण र समन्वर् गररने। अ 

१७. ववपद् जोजखोलम षम ेाको नक्शांकन िथा वस्िीहरुको पररचा न र स्थानान्िरण गररने। अ 

१८. ववपद्प्  व्र्वस्थापन ाई प्रभावकारस बनाउन गाउँ कार्िपार् काको कार्ाि र्मा एक ववपद् व्र्वस्थापन कोर् 

खोलडा गररने। साथ  उक्त कोर्बाट पनुवािस कार्िक्रम सञ् चा न गने  आवश्र्क नीर्ि अव म्बन गररने। 

अ 

 

(ङ) संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 

१. सरकारस िथा ग रसरकारस संस्थाहरुको नीर्ि, कार्िक्रम  गार्िका ववर्र्मा सिुार ल्र्ाउन सूचना िथा 

अर्भ ेखोल केन्द्र ाई सदुृवढकरण गररने। अ 

२. र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् कामा रहेको जनशजक्तको पवहचान गरस ग रसरकारस संस्थाहरु े कुन  पर्न कार्िक्रमको 

 ार्ग जनशजक्त ।नौट गदाि समावेजशिाको र्सद्वान्ि, सहार्िा र्म ान (ai d harmoni zat i on) को र्सद्वान्ि 

अव म्वन गने नीर्ि र् ईने। अ 

३. गाउँपार् का जस्थि साविजर्नक र्नकार्हरुबाट सम्पादन हनुे सेवा प्रवाह िथा काम कारवाहसको उजचि 

मूल्र्ाकन न गरस परुस्कार र दण्ड (reward and puni shment ) को व्र्वस्था गररने। अ 
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४. गाउँपार् का स्िरमा एवककृि सेवा केन्द्र (I nt egrat ed Servi ce Cent er) को अविारण ाई सेवा प्रवाहमा 

जोड्न सवकने सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न गरस उजचि कार्िक्रम िर् गररने। अ 

५. आगामी आ.व. देजखोल गाउँ कार्िपार् काको कार्ाि र्, वडा कार्ाि र्, र्बर्र्गि/शाखोला कार्ाि र्, ग रसरकारस 

कार्ाि र्, स्थानीर् संघ संस्था समेिका गाउँपार् का षम ेार्भाका कार्ाि र्हरुमा सशुासन ववकास इकाई 

(governace devel opment  uni t ) स्थापना गदै जाने नीर्ि र् इने। अ 

६. गाउँ कार्िपार् का र वडा कार्ाि र्हरुको दरबन्दस सरंचना संघीर् सरकार र प्रादेजशक सरकारसँग संगठन 

र ववकास (organi zat i on and  Management ) सम्बन्िी आवश्र्क समन्वर्, परामशि र साझेदारस गरस 

सोहस अनरुुप पदपूर्िि, समार्ोजन, दरबन्दस र्सजिना, सरुवा, बढुवा िथा वजृत्त ववकास प्रणा स (career 

devel opment  syst em)  ाई व्र्वजस्थि गररने। अ 

७. संघीर् िथा प्रादेजशक सरकारको अनदुानमा प्रात भ हनुे र्ोजना, पररर्ोजना िथा जजल् ा समन्वर् सर्मर्िबाट 

समार्ोजन भई आउने ववर्भन्न दरबन्दसका कमिचारसहरुको र्थोजचि पररचा न गने नीर्ि अव म्बन गनुिका 

साथ  उक्त पदहरुको कार्िबोझ, कार्िपद्दर्ि र कमिचारसको आवश्किा  गार्िका ववर्र्हरुको अध्र्र्न गरस 

दरबन्दस हेरफेर िथा कटौर्ि  गदै जाने र स्वजणिम ववदाई (gol den handshake) गने सवहिको मानव 

संशािन व्र्वस्थापन (human resource management )  नीर्ि ाई अव म्बन गररने। अ 

८. गाउँपार् काको षम मिा ववृ्ध   गार्िको कार्ि प्रभावकारस गनि, सेवा प्रवाह, कमिचारस व्र्वस्थापन  गार्िका 

ववर्र् ाई प्रभावकारस बनाउन आन्िररक श्रोि ववृ्ध  गनि कर प्रणा स (t ax syst em) ाई फरावक ो िथा 

प्रभावकारस बनाइने। अ 

९. र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् का मािहिका कमिचारस प्रशासन सम्बन्िी ववर्नर्म, कमिचारस कल्र्ाण कोर्, ममिि 

सम्भार कोर्  गार्िका ववर्नर्म, र्नदेजशका िथा कार्िववर्िहरु िर् गररने। अ 

१०. ववद्यिुीर् शासन प्रणा स (e-governance syst em) माफि ि र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् का षम ेाका सब  सरकारस 

िथा ग रसरकारस कार्ाि र्हरुको काम कारवाहसहरुमा प्रभावकाररिा ल्र्ाउन कमिचारसहरुको षम मिा ववकास 

जस्िा कार्िक्रमहरु संचा न कार्ि ाई अव म्बन गररने। अ 

११. षम मिा ववकास र्ोजना (capaci t y devel opment  pl an) िर् गरस गाउँपार् काको आवश्र्किा र चाहना 

अनरुुप अव म्वन गररने। अ 
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१२. सामाजजक आर्थिक उद्यमजश िाको ववकास गदै र्वुा  जषम ि सेवा, सवुविा र रोजगार  गार्िका 

अवसरहरुमा ववृ्ध  गदै प ार्न हनुबाट जोगाउन ववर्भन्न वकर्समका षम मिा ववकास िथा आर्आजिनका 

कार्िक्रमहरु सञ् चा न गनि रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना सम्बन्िमा आवश्र्क कदम बढाइने। अ 

 

३.६ मु् र् मु् र् आर्ोजना र वक्रर्ाक ापहरु 

र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् कामा आर्थिक वर्ि २०७४\७५ मा सञ् चा न गररने कार्िक्रमहरु देहार् बमोजजम 

हनुे।न ्अ 

 गाउँपार् कामा सडक पवुाििार र्नमािण ाई प्रमखुोल प्राथर्मकिामा राखोली र्नमािण कार्िको  ार्ग नेपा  

सरकारको समानीकरण अनदुान अन्िगिि र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् कामा ववत्तीर् हस्िान्िरण भई प्रात भ 

भएको रकमबाट र् वाङ-साँवा-पापङु सडक (नर्ाँ ट्रर्ाक) िफि  २,००,००,००० ( अषम रुपी दईु करोड 

रुप र्ाँ) बजेट ववर्नर्ोजन गररएको । अ  

 र्स  गार्ि अन्र् षम ेामा भएको ववर्नर्ोजनको वववरण र्सप्रकार रहेको ।ुः 

र् वाङ-सावँा-पापङु सडक (नर्ाँ ट्र्र्ाक) २,००,००,००० (दईु करोड रुप र्ा) 

वडा कार्ाि र्हरु २,४०,००,०००(दईु करोड चार् स रुप र्ाँ) 

पशपंुषम ी ववकास मन्ाा र् २१,५३,६७० (एक्काइस  ाखोल र्ापन् न  ाखोल । सर् सत्तरस)  

मवह ा बा बार् का िथा समाजकल्र्ाण मन्ाा र् ५,३९,००० (पाचँ  ाखोल उन् चार् स हजार) 

खोलानेपानी िथा सरसफाई मन्ाा र् २८,०६,००० (अठ्ठाइस  ाखोल । हजार) 

र् वाङ प्रहरस चौकी १,००,००० (एक  ाखोल) 

वन िथा भ-ूसंरषम ण मन्ाा र् ९,१५,००० (नौ  ाखोल पन्र हजार) 

कृवर् ववकास मन्ाा र् ४९,२०,००० (उनन्चास  ाखोल बीस हजार) 

आकजस्मक कोर् २०,००,००० (बीस  ाखोल) 

समपरुक कोर् ३०००००० (िीस  ाखोल) 

आपि ्का सन उद्वार कोर् ५००००० (पाँच  ाखोल) 

मेसीनरस औजार ६०८३००० (साठी  ाखोल र्ार्ासी हजार) 

र्ोजना व्र्वस्थापन खोलचि २३४०००० (िेइस  ाखोल चार् स हजार) 

सवारस सािन ३०००००० (िीस  ाखोल) 

हान्द्रङु पहरा कटान ३३००००० (िेत्तीस  ाखोल) 

हान्द्रङु पहरा देजखोल शाजन्ि चौक सम्म ममिि २५००००० (पच्चीस  ाखोल) 
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सूचना प्रववर्ि पूवाििार (इन्टरनेट सेवा)  १५००००० (पन्र  ाखोल) 

दरुसञ् चार टावर (स्काई नमस्िे) ववद्यिु सेवा ५००००० (पाँच  ाखोल) 

।ाावजृत्त कोर् १००००० (एक  ाखोल) 

हान्द्रङु प्रा.वव. खेोल म दान र्नमािण १००००० (एक  ाखोल) 

हान्द्रङु बजारदेजखोल पहरोसम्म सडक १००००० (एक  ाखोल) 

डाडाँगाउँ मवह ा भवन र्नमािण ५००००० (पाँच  ाखोल) 

मोर्ि मा.वव. बािथ ा मोटरबाटो ४००००० (चार  ाखोल) 

ओाोकमा र्भरगाउँ बाटो ममिि १५०००० (एक  ाखोल पचास हजार) 

बा बार् का वफल्टर, िौ  उचाई नाप्ने र्न्ा, र् वाङ १००००० (एक  ाखोल) 

दन्ि परसषम ण र् वाङ ५०००० (पचास हजार) 

पञ् चेश्वरीरस मा.वव. चार कोठे भवन प् ािर ५००००० (पचास हजार) 

पञ् चेश्वरीरस मा.वव. फर्निचर ५०००० (पचास हजार) 

शेपाि प्रा.वव. फर्निचर  ५०००० (पचास हजार) 

जनमखुोली प्रा.वव. वा  र्नमािण ५०००० (पचास हजार) 

ववद्या र् खेोल कूद सामाग्री (र् वाङ) ५०००० (पचास हजार) 

मवह ा र्स ाई बनुाई िार् म (र् वाङ साववक ३-९) १००००० (एक  ाखोल) 

बाख्रा र बंगरु पा न (र् वाङ साववक १-२) ७८००० (अठहत्तर हजार) 

मवह ा स्वरं्सेववका प्रोत्साहन भत्ता, र् वाङ  ५९००० (उन्साठी हजार) 

स्वास््र् चौकी र् वाङ विज  ५०००० (पचास हजार) 

दर् ि प्रोत्साहन भत्ता, र् वाङ १०००० (दश हजार) 

अपागम िाको  ार्ग आईटस िार् म, र् वाङ ४०००० (चार् स हजार) 

माङेनक संरषम ण साववक र् वाङ ८ १००००० (एक  ाखोल) 

ईसाई समाज भवन ममिि र् वाङ ५ ३५००० (प र्िस हजार) 

म ु सडक देजखोल पञ् चेश्वरीरस आउने शाखोला बाटो र्नमािण ५००००० (पाँच  ाखोल) 

देङ्ख मा प ुदेजखोल साववक र् वाङ ९ सम्म जाने बाटो ३५०००० (िीन  ाखोल पचास हजार) 

देङ्ख मा प ुदेजखोल साववक र् वाङ २ सम्म जाने बाटो ५०००० (पचास हजार) 

र् वाङ हाँर्डखोलो ा  .ज.वव. ईन्टेक पाईप खोलररद ५०००० (पचास हजार) 

सौन्दर्ि समाजसेवी र्वुा क् ब खेोल कूद सञ् चा न ५०००० (पचास हजार) 

रेर्डर्ो िमोर सञ्चार सम्झौिा, र् वाङबाट १०००० (दश हजार) 

र् वाङ स्वास््र् चौकी और्र्ि ढुवानी  ४०००० (चार् स हजार) 
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पवहरो अर्भमजुखोलकरण िार् म, र् वाङ १६०००० (एक  ाखोल साठी हजार) 

रेर्बज भ्र्ाजक्सन जशववर िथा पररजीवव र्नर्न्ाण १००००० (एक  ाखोल) 

से से े प ु RCC प ु र्नमािण ४००००० (चार  ाखोल) 

खोलानेपानी महुान मआुदीजा र् वाङ िाखोलोक देववथान ५०००० (पचास हजार) 

र् वाङ साववक ७-८ जोड्ने  िेुखोलो ा RCC प ु ५५०००० (पाँच  ाखोल पचास हजार) 

प्रसरु्ि सामाग्री खोलररद, र् वाङ  १६८००० (एक  ाखोल अठसठ्ठी हजार) 

िारिङु ववद्यिु िार ढुवानी १००००० (एक  ाखोल) 

पापङु िोप्केगो ा बाटो ममिि १००००० (एक  ाखोल) 
र्ि जङु बा ववकास केन्द्र (टहरा र्नमािण-१५००००, पाठ्य 
सामाग्री खोलररद-३००००, ि ब १२००००) ३००००० (िीन  ाखोल) 

केन्द्रसर् प्रसारण  ाईन सभे (पापङु) १५०००० (एक  ाखोल पचास हजार) 

र्नशलु्क आखँोला जशववर (पापङु) १००००० (एक  ाखोल) 

मवह ा भवन र्नमािण सगरमाथा खोलोजक् ङ १३००००० (िेरदय  ाखोल) 

र्सम चौक देजखोल िसेुनीसम्म बाटो ममिि ६००००० (।  ाखोल) 

थवुकमा संक्राजन्ि  प्सीबोटे मोटरबाटो १०००००० (दश  ाखोल) 

गोिमुा  .ज.वव. ममिि ५००००० (पाँच  ाखोल) 

बारदयमासे खोलानेपानी ममिि १५०००० (एक  ाखोल पचास हजार) 

साववक ४ नं. र्सचाई र्ोजना ३००००० (िीन  ाखोल) 

िङुफुङ्खवा मजन्दर ममिि ५०००० (पचास हजार) 

जचसोपानी र् म्बगुाउँ  खोला.पा. र्ोजना ५५०००० (पाँच  ाखोल पचास हजार) 

फूङफूगेम  प्रा.वव. खोलानेपानी  ५०००० (पचास हजार) 

थङु ङु  .ज.र्ब. ममिि १००००० (एक  ाखोल) 

जचसापानी थङु ङु भोटेगाउँ खोलानेपानी ममिि १००००० (एक  ाखोल) 

चचु्चेढुगम ा र्भरबाटो रेर् गम  िथा सिुार १५००००(एक  ाखोल पचास हजार) 

खेोलन्जवुा खोला.पा. र्ोजना १५०००० (एक  ाखोल  पचास हजार) 

र्संहेश्वरीरस प्रा.वव. खोलानेपानी  ५०००० (पचास हजार) 

थङु ङु माङवहम र्नमािण १००००० (एक  ाखोल) 

साववक ९ नं. खोलानेपानी ममिि १५०००० (एक  ाखोल पचास) 

फर्निचर एण्ड वफक्चसि २८,८०,००० (अठ्ठाइस  ाखोल असी हजार)  

ददवस समारोह आर्ोजना ५३७३३० (पाचँ  ाखोल स जत्तस िीन सर् िीस) 

पूजँीगि सिुार १५४२००० (पन्र  ाखोल बर्ार् स हजार) 
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फूङफूगेम  देववस्थान पर्िटन पूवाििार ववकास ३००००० (िीन  ाखोल 

 ९६६१६००० (नौ करोड । सठ्ठी  ाखोल सोरदय हजार) 
 

 नेपा  सरकारको अन्िर सरकारस ववत्तीर् हस्िान्िरण माफि ि र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् कामा प्रात भ भएको 

कार्िक्रमहरु िथा बजेट सोहस सशिि अनदुान बमोजजम ववर्नर्ोजन हनुे भएबाट कृवर् ववकास षम ेामा िीन 

 ाखोल बीस हजार रुप र्ाँ बजेट ववर्नर्ोजन भई आएको । अ 

 नेपा  सरकारको अन्िर सरकारस ववत्तीर् हस्िान्िरण माफि ि र्मक् वाखोलो ा गाउँपार् कामा प्रात भ भएको 

कार्िक्रमहरु िथा बजेट सोहस सशिि अनदुान बमोजजम ववर्नर्ोजन हनुे भएबाट पश ुववकास षम ेामा पाँच 

 ाखोल एकानदीबे हजार रुप र्ाँ बजेट ववर्नर्ोजन भई आएको । अ 

र्मक्वाखोलो ा वडा नं. १ अन्िगिि ववर्नर्ोजजि बजेट िथा कार्िक्रमहरु 

आर्थिक विकास क्षेत्र 

१. िरकारस खेोलिी सम्बन्िी िार् म सञ् चा न ६०,००० 
२. खोलोजक् ङ ऋण िथा सहकारस संस्था सो ार खोलररद ५०,००० 
३. पर्िटन प्रव्ध िन कार्िक्रम सञ् चा न ५०,००० 

 
सामाजिक विकास क्षेत्र 

१. हान्द्रङु प्रा.वव. कमिचारस ि ब ५०००० 

२. हान्द्रङु प्रा.वव. फर्निचर खोलररद ३०,००० 
३. सनुखोलानी प्रा.वव. कमिचारस ि ब ५०,००० 
४. नवज्र्ोर्ि प्रा.वव. कमिचारस ि ब २५,००० 
५. मोर्ि मा.वव. कमिचारस ि ब ६७,००० 
६. पूणि खोलोप घोर्णा कार्िक्रम ६०,००० 
७. मवह ा स्वास््र् स्वरं्सेववका प्रोत्साहन भत्ता १८,००० 
८. स्वास््र् चौकी और्र्ि ढुवानी ५०,००० 
९. मवह ा सचेिना कार्िक्रम कार्िक्रम सञ् चा न १००,००० 
१०. सल् ेरस िमुबेर्ाक के ाङ समूह सामान खोलररद २०,००० 
११. िमोर मेवा कृर्क समूह सामान खोलररद ३०,००० 
१२. ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रम १,५०,००० 
१३. रामनवमी खेोल कूद कार्िक्रम सञ् चा न १००००० 
१४. स्वास््र् चौकी फर्निचर खोलररद ५०,००० 
१५. और्र्ि खोलररद कार्िक्रम (ज्रे्ष्ठ नागररक) ५०,००० 
१६. बर्थिङ सेन्टर व्र्वस्थापन ४०,००० 
१७. कञ् चनजंघा प्रा.वव. कमिचारस ि ब ५०,००० 
१८. दर् ि सशजक्तकरण कार्िक्रम १००००० 
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पूिािधार विकास क्षेत्र 

१. र्सम् ेचौक दगुनेु सडक ममिि १००,००० 

२. कञ् चनजंघा जशवा र् मजन्दर मोटर बाटो २५०,००० 
३. मानेडाँडा ग रसगाउँ परुनागाउँ मोटर बाटो २५०,००० 
४. साना र्संचाई पाइप खोलररद ४००,००० 
५. कञ् चनजंघा भञ् ज्र्ाङ जान ेमोटर बाटो १००,००० 
६. हान्द्रङु वकर् ङ पाटस र्सँढस र्नमािण र सर्िघाट पहरो कटान २५०,००० 
७. साविजर्नक शौचा र् र्नमािण हान्द्रङु १००,००० 
८. र् वाङ चौिारा देजखोल दरुरङ सम्म गोरेटो बाटो २०,००० 
९. सा बोटे केराबारस गोरेटो बाटो २०,००० 
१०. चङुचीबङु गोरेटो बाटो ५०,००० 
११. चो ङेुपाटस गोरेटो बाटो २०,००० 
१२. र्सवा र् मजन्दर देजखोल र् वाङ जाने गोरेटो बाटो २०,००० 
१३. जचसापानी र्संचाई पाइप खोलररद ४०० र्मटर ८०,००० 
१४. मेवा िमोर दोभान ि ेु र्ावेणी पाटस र्नमािण १००,००० 
१५. वक्रजस्चर्न (भवन चचि) वा  र्नमािण १००,००० 
१६. जशवा र् मजन्दर घेराबार ५०,००० 
१७. सनु्ि े महुान र्सम् ेचौक कुवा ममिि २०,००० 
१८. सकुुम्वा खोलानेपानी कुवा ममिि २०,००० 
१९. सेन्थाप इन्थपु झरना खोलो ा र्संचाई ममिि ७०,००० 
२०. रोटसपो  पानी रुङवा ा ि ब ६०,००० 
२१. आहा े र्संचाई पाइप ४०,००० 
२२. ररजा  पाटस-बेशीगाउँ गोरेटो बाटो ममिि ३०,००० 
२३. भन्ज्र्ाङ खोलानेपानी इन्टेक र्नमािण ३०,००० 

 
िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन क्षेत्र 

१. भािेखोलोल्सा महुान संरषम ण २०,००० 

२. डाँडागाउँ कुवा संरषम ण ५०,००० 
३. दङु्खजा भीरढुङगा कुवा ममिि २५,००० 
४.  ाङहाक्पा कुवा संरषम ण २५,००० 
५. बाढस पीर्डि ाई नगद सहर्ोग कार्िक्रम ५०,००० 
६. टन  िरकारस खेोलिी कार्िक्रम ८०,००० 

 
संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह र सुशासन 

१. प्रहरस चौकी कार्ाि र्, व्र्वस्थापन २०,००० 

२. वडा कार्ाि र् व्र्वस्थापन २००,००० 



 28 

३. पजञ् जकरण व्र्वस्थापन २५,००० 
४. पसु्िक प्रकाशन २५,००० 

 

र्मक्वाखोलो ा वडा नं. २ अन्िगिि ववर्नर्ोजजि बजेट िथा कार्िक्रमहरु 

आर्थिक ववकास षम ेा 

१. र्सरर्सरे देजखोल चारसरेु टो  र्संचाई पाइप खोलररद ५०,००० 

२. खोलोजक् ङ ऋण िथा सहकारस संस्था सो ार खोलररद ५०,००० 
३. िरकारस खेोलिी िार् म कार्िक्रम ५०,००० 
४. अल् ाखेोलिी प्रववर्ि िार् म कार्िक्रम ४०,००० 

 

सामाजजक ववकास षम ेा 

१. ओझागाउँ र्न.मा.वव. कमिचारस ि ब १००,००० 

२. बेशीगाउँ र्न.मा.वव. कमिचारस ि ब २००,००० 
३. व राखोल ुप्रा.वव. कमिचारस ि ब ५०,००० 
४. अंिेरस प्रा.वव. कमिचारस ि ब ५०,००० 
५. सगरमाथा प्रा.वव. कमिचारस ि ब ५०,००० 
६. स्वास््र् स्वरं्सेववका प्रोत्साहन भत्ता २०,००० 
७. और्र्ि खोलररद कार्िक्रम (ज्रे्ष्ठ नागररक) ५०,००० 
८. पूणि खोलोप घोर्णा कार्िक्रम २०,००० 
९. ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रम १५०,००० 
१०. खेोल कूद कार्िक्रम १५०,००० 
११. मवह ा वडा सर्मर्ि कार्ाि र्को जग्गा खोलररद ३००,००० 
१२. दर् ि शसजक्तकरण कार्िक्रम १२०,००० 
१३. आददवासी जनजािी सशजक्तकरण कार्िक्रम ५०,००० 

 

पूवाििार ववकास 

१. कम्पदेुजखोल थमु्बा सम्म जोड्ने सडक ववस्िार २००,००० 

२. जच ाउने पाखोला वहरेक राईगाउँ जचिवेुङ हुँद  थमु्बा मोटर बाटो १५०,००० 
३. मोर्ि मा.वव. देखोली व राखोल ुजोड्ने मोटरबाटो ५००,००० 
४. मोर्ि मा.वव. ओझागाउँ मोटरबाटो ४००,००० 
५. कम  बगा े देजखोल षम ेाीर् सडक सम्म मोटर बाटो ४००,००० 
६. ग रसगाउँ देजखोल पणुिगाउँ, वेशीगाउँ सडक र्नमािण १००,००० 
७. शेपाि संघको भवनमा शौचा र् र्नमािण ५०,००० 
८. चचिको भवनमा शौचा र् र्नमािण ३०,००० 
९. सगरमाथा प्रा.वव. सर्िघाट गोरेटो बाटो र्नमािण २५,००० 
१०. राईगाउँबाट व राखोल ुप्रा.वव. हुँद  देउरा स सम्म गोरेटो बाटो २५,००० 
११. कम्पदेुजखोल जोरिारा सम्म मोटर बाटो र्नमािण २७०,००० 
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वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन षम ेा 

१. राई गाउँ र्संचाई पाइप खोलररद १००,००० 

२. टन  खेोलिी कार्िक्रम ८०,००० 
३. साना र्संचाई पाइप खोलररद १००,००० 

 

संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन षम ेा 

१. अस्थार्ी प्रहरस चौकी कार्ाि र् व्र्वस्थापन खोलचि २०,००० 

२. पसु्िक प्रकाशन सहर्ोग ५०,००० 
 

र्मक्वाखोलो ा वडा नं. ३ अन्िगिि ववर्नर्ोजजि बजेट िथा कार्िक्रमहरु 

आर्थिक ववकास षम ेा 

१. माङवहम भवन र्नमािण २२०,००० 

 

सामाजजक ववकास 

१. पञ् चेश् वरस मा.वव. जशषम क ि ब ५५०,००० 

२. पञ् चेश् वरस मा.वव. फर्निचर खोलररद ५०,००० 
३. स्वास््र् चौकी र् वाङ फाउन्डेशन र्नमािण ४००,००० 
४. साँघ ुखोलानेपानी मू  ट्याकन ी र्नमािण ४०,००० 
५. खेोल कूद सामाग्री खोलररद गरस र्वुा समूहमा वविरण १००,००० 

 

पूवाििार ववकास षम ेा 

१. जचनाब ुनकु्वा खोलो ा ।ाना सवहिको काठे प ु ३००,००० 

२.  ापङु प ु १५०,००० 
३. जजङसे टो  हुँद  टोङबा  ामा घर,  ापङु खोलोल्सा सम्म बाटो बनाउने ५०,००० 
४. जनिा आिारभिू ववद्या र् थोक्मा नर्ाँ भवन र्नमािण १,४००,००० 
५. केन्द्रसर् प्रसारण  ाईन सभे १५०,००० 

 
 

वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन षम ेा 

१. िाक् िेम पवहरो वा  बनाउने ३०,००० 

२. हाँडीखोलो ा इन्टेक महुान संरषम ण गनि िारजा स र र्समेन्ट १५०,००० 
३.  िेुखोलो ा- त्वारेक्पा –सरजा - फुम्फुम्बा र्भर हुँद  साँवाको गमु्बा जाने बाटो २००,००० 
४. जजवजजवे र्सरुवारस नागथान ज  उत्पन् न पवहरो व्र्वस्थापन ७०,००० 

 

संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन षम ेा 

१. प्रहरस चौकी मौ े पूजा २०,००० 
२. पञ्जीकरण व्र्वस्थापन २०,००० 
३. बारो प।ुार देजखोल ल्र्ाङबा देउरा स खोलम्बकु टो  शेपाि प्रा.वव. बाटो र्नमािण १००,००० 
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र्मक्वाखोलो ा वडा नं. ४ अन्िगिि ववर्नर्ोजजि बजेट िथा कार्िक्रमहरु 

१. बहेखोलो ा RCC कल्भटि र्नमािण ४००,००० 
२. पावाखोलो ा पल् ो RCC कल्भटि र्नमािण ४५०,००० 
३. खोलहरे खोलो ा (गरुुङ टो ) RCC कल्भटि र्नमािण ३५०,००० 
४. साँवा उ.मा.वव. प् ािर, ठेस गारो ५००,००० 
५. माङवहम र्नमािण (थ ङ सेवा केन्द्र) १५०,००० 
६. केन्द्रसर् प्रशारण  ाईन १५०,००० 
७. फुङफुगम े प्रा.वव. २००,००० 
८. र्संहेश् वरस र्न.मा.वव. २००,००० 
९. सरस्विी प्रा.वव. १८०,००० 
१०. मानाभरा प्रा.वव. १२०,००० 
११. मवह ा स्वरं्सेववका प्रोत्साहन भत्ता ३३०,००० 
१२. स्वास््र् चौकी १६०,००० 
१३. बा बार् का, अपागम  सूचना ि्र्ाकन  प्राववर्ि १००,००० 
१४. खेोल कूद षम मिा अर्भववृ्ध  िथा पूवाििार १००,००० 
१५. चाकु े खोलो ा र्सचांई व्र्वस्थापन ३००,००० 
१६. ववपद् व्र्वस्थापन कार्िक्रम १००,००० 
१७. सहकारस िार् म ७०,००० 
१८. षम मिा अर्भववृ्ध \र्वुा कार्िक्रम १२०,००० 
१९. र् वाङ प्रहरस चौकी मौ ो पूजा २०,००० 

 

र्मक्वाखोलो ा वडा नं. ५ अन्िगिि ववर्नर्ोजजि बजेट िथा कार्िक्रमहरु 

आर्थिक ववकास षम ेा 

१. पशहुरु ाई और्र्ि खोलररद ५५,००० 

 

सामाजजक ववकास षम ेा 

१. बाल्देन मा.वव. ि ब ९५२,५०० 

२. वकर् ङ र्न.मा.र्ब. ि ब ३१७,५०० 
३. राजेश् वरस प्रा.वव. ि ब २८६,००० 
४. मदन प्रा.वव. ि ब २८६,००० 
५. र्भर गाउँ प्रा.वव. ि ब ८५,००० 
६. भीर गाउँ प्रा.वव. पेटस ढ ान ४५,००० 
७. र्सम्बकु स्वास््र् चौकी फर्निचर १००,००० 
८. पापङु स्वास््र् चौकी सामाग्री एवं फर्निचर ३५,००० 
९. वकर् ङ स्वास््र् चौकी चपी र ठेस गारो १३०,००० 
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१०. िोक्पेगो ा खेोल म दान र्नमािण २००,०० 
११. खेोल कूद सामाग्री र िार् म १५०,००० 
१२. वकर् ङ खेोल म दान सम्र्ाउने ५०,००० 
१३. वकर् ङ खेोल कूद ५०,००० 
१४. खेोल कूद िार् म सेन्टर बारबेर (िारजा स २००,००० 

 

पूवाििार ववकास षम ेा 

१. वकर् ङ पाप।ुाँगा RCC प ु ३५०,००० 

२. र्सवा ओडार प ु ४००,००० 
३. र्सम्बकु जोर साँघ ुRCC प ु ५५०,००० 
४. र्सम्बकु पिोकखोलो ा RCC प ु ५५०,००० 
५. नाम्दाङ RCC प ु ५००,००० 
६. हेम्बा RCC प ु मार्थल् ो ३००,००० 
७. हेम्बा RCC प ु िल् ो ३००,००० 
८. न्र्ाज ुRCC प ु ४००,००० 
९. खोलोाकमा झो गुम े प ु िार जा स ५०,००० 
१०. र्ि जङु गमु्बा र्नमािण ६००,००० 
११. वडा कार्ाि र् कु ो ठेस गारो मञ्च र्नमािण प् ािर १५०,००० 
१२. वडा कार्ाि र् सामाग्री खोलररद १५०,००० 
१३. होवेन प ु ममिि ५०,००० 
१४. दाङ साङर्िम्बा RCC प ु १५०,००० 
१५. र्ि जङु बाटो बारबेर १००,००० 

वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन षम ेा 

१. टो  बािावरण सिुार  १०८,००० 

 

संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह िथा सशुासन षम ेा 

१. िोक्पेगो ा प्रहरस चौकी फर्निचर िथा ममिि ५०,००० 

२. दर् ि आरन जस्िापािा २०,००० 
३. अपागम िा ववशेर् षम मिा अर्भववृ्ध  कार्िक्रम १२०,००० 
४. आमा समूह खोलाजा ब ठक खोलचि १६०,००० 

 
 

३.७ अनमुार्नि व्र्र् र स्रोि व्र्वस्थापन 

आर्थिक वर्ि २०७४\७५ को अनमुार्नि व्र्र् र स्रोि व्र्वस्थापन देहार् बमोजजम हनुे।ुः 
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 नेपा  सरकारको ववत्तीर् समानीकरण अनदुान अन्िगिि र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् कामा ववत्तीर् हस्िान्िरण भई 

आएको रकमबाट चा  ुखोलचि िफि  िीन करोड एक  ाखोल सिासी हजार रुप र्ाँ व्र्र् हनुे अनमुान गरस बजेट 

ववर्नर्ोजन गररएको । अ 

 नेपा  सरकारको ववत्तीर् समानीकरण अनदुान अन्िगिि र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् कामा ववत्तीर् हस्िान्िरण भई 

आएको रकम आन्िररक स्रोि समेिबाट पूजँीगि खोलचि िफि  नौ करोड सन्िाउन्न  ाखोल पाँच हजार रुप र्ाँ व्र्र् 

हनुे अनमुान गरस बजेट ववर्नर्ोजन गररएको । अ 

 आ.व. २०७३\७४ मा स्थानीर् िह संरचना पूवाििार र्नमािणका  ार्ग र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् कामा स्रोिको 

सरु्नजश् चििा भई आएको पचास  ाखोल बाउन् न हजार रुप र्ाँ आ.व. २०७४\७५ मा हस्िान्िरण भई आएको 

। अ   

 र्स प्रकार नेपा  सरकारबाट र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् कामा ववत्तीर्  समानीकरण अनदुान अन्िगिि बारदय करोड 

साि  ाखोल पचास हाजर रुप र्ाँ ववर्नर्ोजन भएको । भने सशिि अनदुान अन्िगिि पाँच करोड सि ्चार् स  ाखोल 

।र्ार् स ्हजार रुप र्ाँ ववर्नर्ोजन भएको । अ 

 र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् का े आ.व. २०७४\७५ को अन्त्र्सम्ममा एक  ाखोल रुप र्ाँ आन्िररक राजस्व संक न 

गने अनमुान गररएको । अ 

 वािावरण संरषम ण िथा ववकास मञ् चबाट प्रस्िाववि चौि  ाखोल र्िसठ्ठी हजार र्िन सर् ब सठ्ठी रुप र्ाँको 

कार्िक्रम ाई पर्न स्वीकृर्ि ददइएको । अ 

३.८ आर्थिक वर्ि २०७४\७५ को र्ोजना बैंक 

आर्थिक वर्ि २०७४\७५ का  ार्ग  नेपा  सरकारको  ववत्तीर् समानीकरण अनदुान र सशिि अनदुान अन्िगिि 

र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् कामा ववत्तीर् हस्िान्िरण भई प्रात भ हनुे रकम ववर्नर्ोजनबाट सञ् चा न हनुे र्ोजना िथा 

कार्िक्रमहरुका अर्िररक्त र्मक् वाखोलो ा  गाउँपार् का ाई मध्र्नजर गरस िर् गररएको र्ोजनाहरुको र्ोजनाहरुको 

सूजचकृि र्ोजना बैंक देहार् बमोजजम रहेका ।न:् 

र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको र्ोजना बैंक 

र्मक्वाखोलो ा वडा नं. १ 

आर्ोजनाको नाम अनमुार्नि  ागि 
१. हान्द्रङुको पहरो कटा ७०००,००० 
२. मोर्ि मा.वव. खेोल  म दान र्नमािण ५०००,००० 
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३. हान्द्रङु र् वाङ सम्म मोटर बाटो ममिि ५०००,००० 
४. मोिी मा.वव. घेराबार र्नमािण २०००,००० 
५. सामदुावर्क मवह ा भवन र्नमािण १५००,००० 
६. सेन्थाप इन्थपु झरना खोलो ा र्संचाई ममिि १०००,००० 
७. हान्द्रङु प्रा.वव. खेोल  म दान र्नमािण १०००,००० 
८. सनुखोलानी प्रा.वव. पवहरो र्नर्न्ाण र फर्निचर ५००,००० 
९. नेपा  िामाङ घेदङु संघ भवन र्नमािण १०००,००० 
१०. दङु्खजा खोलानेपानी ट्याकन ी र्नमािण  
११. कवासे देजखोल परुनागाउँ सम्मको र्संचाई पाइप खोलररद  
१२. सनुखोलानी स्कु बाट दङु्खजा-वकर् गम े पाटस सम्म खोलानेपानी पाइप र ट्याकन की र्नमािण 

(४०० र्म. पाइप) 
 

१३. ह्याकु े र इन्थपु महुानमा इन्टेक र्नमािण  
१४. सनु्ि े महुान हुँद  दगनेु सम्म खोलानेपानी र्नमािण  
१५. खोलोजक् ङ बहृि खोलानेपानी र्ोजना  
१६. मानेडाँडा पार्थभरा मजन्दर र्नमािण  
१७. मानेडाँडा ग रसगाउँ सन्ि े मोटरबाटो र्नमािण  
१८. दगुनेु र्सम् ेचौक डाँडागाउँ ओझागाउँ बासथ  र् वाङ काँडे  हुँद  फुङफुगम े सम्म 

मोटरबाटो 
 

१९. अस्थार्ी प्रहरस चौकी ाई स्थार्ी गरस भवन र्नमािण   
२०. खोलोजक् ङमा ववद्यिुको केन्द्रसर्  ाइन ववस्िार  
२१. पूणि खोलोप घोर्णा कार्िक्रम ५०,००० 

 

र्मक्वाखोलो ा वडा नं. २ 

आर्ोजनाको नाम अनमुार्नि  ागि 
१. र्सरर्सरे ठू ो िारा र सानो िारा महुान खोलानेपानी ट्याकन ी र्नमािण  
२. ग रस महुान खोलानेपानी र्नमािण  
३. थमु्बा खोलो ा थाम्टार माङदा ङु िोरसबारस मावे ोक सम्म खोलानेपानी र्नमािण  
४. क ज े खोलानेपानी इन्टेक र्नमािण र पाइप खोलररद  
५. जोरिारा खोलानेपानी इन्टेक र्नमािण  
६. परुाना गाउँ खोलानेपानी इन्टेक र्नमािण र पाइप खोलररद  
७. हाङगडेु, थापागाउँ, बगा ेटो  खोलानेपानी ववस्िार  
८. हाङगडेु िसेुनी वहरेक हुँद  ग रसगाउँ सम्मको खोलानेपानी पाईप  
९. देवीथान महुान देजखोल राईगाउँ खोलानेपानी पाईप  
१०. कटुसे महुान हुँद  राईगाउँ सम्मको खोलानेपानी र्ोजना  
११. थोप्रटा िारा महुान ममिि  
१२. मवह ा सामदुावर्क भवन र्नमािण १५००,००० 
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१३. शेपाि संघ र्वुा क् ब खेोल म दान र्नमािण १५००,००० 
१४. बेशीगाउँ र्न.मा.वव. खेोल म दान र्नमािण १५००,००० 
१५. र्सम् े देजखोल िसेुनी सम्मको मोटरबाटो ममिि १५००,००० 
१६. गमु्बा भवन र्नमािण १५००,००० 
१७. बौ्ध  गमु्बा र्नमािण १५००,००० 
१८. स्वास््र् चौकी स्थापना  

 

र्मक्वाखोलो ा वडा नं. ३ 

आर्ोजनाको नाम अनमुार्नि  ागि 
१. पञ् चेश् वरस मा.वव. भवन र्नमािण िथा ममिि ५०००,००० 
२. पञ् चेश् वरस मा.वव. फर्निचर ५००,००० 
३. ४ वटा प्रा.वव. फर्निचर १००००,००० 
४. जनमखुोली प्रा.वव. पवहरो ग्र्ाववन िथटा र्समेन्टेड वा  ५००,००० 
५. र् वाङ खोलानेपानी र्ोजना र्नमािण २००००,००० 
६. पञ् चेश् वरस मा.वव. खेोल म दान र्नमािण ववस्िार २०००,००० 
७. ढेग्मा र्भर हुँद  बाटो र्नमािण १६००,००० 
८. जनमखुोली प्रा.वव. खेोल म दान र्नमािण ७००,००० 
९. र् वाङ र्संचाई र्ोजना २००००,००० 
१०. कृवर् सडक र्नमाङ १००००,००० 
११. प्रहरस चौकी घेराबार र फर्निचर १०००,००० 
१२. हाँडीखोलो ा  घजु ववद्यिु र्ोजना ५००,००० 
१३. बाढस पवहरो पीर्डि ाई पनुवािस ३००,००० 
१४. र् वाङ ७ िरङपङुवा र हे ोक्मा प ु जोड्ने हाँडीखोलो ा प ु ५०००,००० 
१५. र् वाङ साववक ७ र ८ जोड्ने  िेुखोलो ा RCC प ु र्नमािण १०००,००० 
१६. साववक र् वाङ ८ बाट िोक्पेगो ा जाने से से े प ु र्नमािण ७००,००० 
१७. वडा कार्ाि र् व्र्वस्थापन िथा फर्निचर ५००,००० 
१८. वडा कार्ाि र् आउने शाखोला बाटो ५०००,००० 
१९. हान्द्रङु-िोक्पेगो ा मोटरबाटो ५००००,००० 
२०. सरजा जाने बाटो,  ापङुमा RCC कल्भटि र्नमािण १००००,००० 
२१. र् वाङ प्रहरस चौकी ाई इ ाका प्रहरस चौकीमा स्िरोन् नर्ि  
२२. बर्थिङ सेन्टर र्नमािण ३००००,००० 
२३. मवह ा र्स ाई बनुाई िार् म ९००,००० 
२४. मा.वव. गजणि, ववञहरान र अग्रजेी जशषम कको दरबन्दस  

 

र्मक्वाखोलो ा वडा नं. ४ 

आर्ोजनाको नाम अनमुार्नि  ागि 
१. खोलोजक् ङ र् वाङ साँवा पापङु िोक्पेगो ा मोटरबाटो र्नमािण ३०,०००,००० 
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२. थवुकमा सक्रान्िे  जप्सबोटे मोटरबाटो र्नमािण १७००,००० 
३. खेोलजेर्नम फुङफुगम े मोटरबाटो र्नमािण १०००,००० 
४. स्काई टावर ववद्यिु व्र्वस्थापन १७००,००० 

 

र्मक्वाखोलो ा वडा नं. ५ 

आर्ोजनाको नाम अनमुार्नि  ागि 

१. राजेश् वरस आवासीर् ववद्या र् भवन र्नमािण  
२. कवेक डाँडामा नेपा  टेर् ककम र एनसे  टावर जडान  
३. केन्द्रसर् ववद्यिु प्रसारण  ाईन जडान सभे  
४. वकर् ङ भ्र्ाजक्सन सेन्टरमा भ्र्ाजक्सनेटरको व्र्वस्था  
५. र्नजी श्रोिबाट सञ् चार् ि ववद्या र्हरुमा दरबन्दस सजृना 

बाल्देन मा.वव. मा ५ जना मा.वव. जशषम क र १ कार्ाि र् सहर्ोगी 
वकर् ङ र्न.मा.वव. मा ३ जना जशषम क र १ कार्ाि र् सहर्ोगी 
भीरगाउँ प्रा.वव.मा १ जना जशषम क र १ कार्ाि र् सहर्ोगी 
राजेश् वरस प्रा.वव.मा १ जना जशषम क र १ कार्ाि र् सहर्ोगी 
मदन प्रा.वव.मा १ जना जशषम क र १ जना कार्ाि र् सहर्ोगी 
र्सम्बकु प्रा.वव.मा १ जना कार्ाि र् सहर्ोगी 
र्ि जगुम ा बा ववकास केन्द्रमा १ जना जशषम क 

 

६. मेररङ्खदेन-िोक्पेगो ा-र्िदीबि र मा।ापोखोलरस-खोलोजक् ङ-बागथ ा पर्िटन मागि र्सम्बकु-
ओ ाङचङु  ोकमागि 

 

७. साँवा-पापङु हे ङु खोलो ा RCC प ु र्नमािण  
८. वडा कार्ाि र्मा प्रशासर्नक िथा व्र्वस्थापन खोलचि  
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खोलण्ड ४- र्बर्र्षेम ागि कार्ाि र्का कार्िक्रमहरुुः 
४.१ खोलानपेानी िथा सरसफाई सव-र्डर्भजन कार्ाि र् 
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४.२ जजल् ा कृवर् ववकास कार्ाि र् 

 



 40 
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 ४.३  जजल् ा पश ुसेवा कार्ाि र् 
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४.४  जजल् ा भ-ूसंरषम ण कार्ाि र् 
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४.५ मवह ा िथा बा बार् का कार्ाि र् 
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खोलण्ड ५ – सशिि अनदुान 
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 I 

खोलण्ड ५ - अनसूुजचहरु 

अनसूुजच १ - आर् व्र्र्को वववरण 

आ.व. २०७४\०७५ 

    अनसुचूी-१ 

    रु. हजारमा 

शीर्षक 
आ.व.२०७२/७३ को  

यथाथष 
आ.व. २०७३/७४ को सशंोधित अनुमान 

आ.व.२०७४/७५ को  

अनुमान 

आयः       

  राजस्वः       

  आन्तररक राजस्व     १०० 

  राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम      - 

  अन्य आय      - 

  अन्तर सरकारी धवत्तीय हस्तान्तरण       

  नेपाल सरकारबाट प्राप्त   १०,००० १,७५,४९६ 

  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त      - 

  अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त      - 

 गत वर्षबाट अ.ल्या   ५,०४२ 

  जनसहभाधिताः       

  नगद सहभागगता      - 

  श्रम तथा वस्तुगत सहायता      - 

व्ययः       

  चाल ुखचष   २,००० ३०,१८७ 

  पूाँगजगत खचष   ५,२०० ९६,६१६ 

   सशतष खचष (OVOT बाहके)     ५३,८३५ 

बजेट बचत (+)/न्यून (-)   (+) ५,०४२ (+) ० 

     

धवत्तीय व्यवस्था       

  खुद ऋण लिानी       



 II 

  ऋण लगानी (-)     -  

  ऋण लगानीको सावााँ गफताष प्राप्ती ( )     -  

          

  खुद शेयर लिानी       

  शेयर लगानी (-)     -  

  शेयर गबक्रीबाट लगानी गफताष प्राप्ती ( )     -  

          

  खुद ऋण प्राप्ती       

  ऋणको सााँवा भकु्तानी (-)     -  

  ऋण प्राप्ती ( )     -  

     

अधन्तम बजेट बचत (+)/न्यून (-)   (+) ५०४२ (+)० 

  



 III 

 

अनसूुजच २  राजस्व िथा अनदुान प्रार्त भको अनमुान 

 

आ.व.२०७४/७५ 

    अनसुचूी-२ 

    रु. हजारमा 

शीर्षक 
आ.व.२०७२/७३ को 

यथाथष 

आ.व.२०७३/७४ को 

सशंोधित अनुमान 

आ.व.२०७४/७५ को 

लक्ष्य 

राजस्वः       

  आन्तररक राजस्वः     १०० 

  सम्पत्ती कर   - ० 

  घरबहाल कर   - ० 

  घरजग्गा रगजष्ट्रेशन शलु्क   - ० 

  सवारी साधन कर   - ० 

  सेवा शलु्क (स्थानीय पवूाषधार तथा सेवा उपयोगमा)   - ५० 

  दस्तुर (स्थानीय तहबाट हुने गसफाररस लगायतमा)   - ५० 

  पयषटन शलु्क   - ० 

  गवज्ञापन कर   - ० 

  व्यवसाय कर   - ० 

  भगूमकर (मालपोत)   - ० 

  दण्ड जररवाना   - ० 

  मनोरञ्जन कर   - ० 

  मालपोत संकलन   - ० 

  बहाल गवटौरी घर जग्गा कर   - ० 

  मतृ वा माररएका जीव जन्तुको हाड, गसंग, पवााँख, छालामा कर   - ० 

  प्राकृगतक स्रोत साधन व्यवसागयक कर   - ० 

  शेयर लगानीबाट प्राप्त लाभांश तथा पूाँगजगत लाभ आय   - ० 

  ऋण लगानीबाट प्राप्त व्याज आय   - ० 

  अन्य   - ० 

        

  राजस्व बााँडफााँडः     

  राजस्व बााँडफााँड प्रागप्त ( )   - - 

  राजस्व बााँडफााँड हस्तान्तरण (-)   - - 

      - - 

  अन्य आयः     

  सागवक स्थानीय गनकायबाट हस्तान्तरण भप प्राप्त रकम   - - 

  बेरुज ुअसलुी   - - 

  गत वर्षको नगद मौज्दात   - - 

      - -- 

अन्तर सरकारी धवत्तीय हस्तान्तरणः     

  नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानः    १,८०,५३८ 

  गवत्तीय समानीकरण अनदुान   - १,२०,७५० 

  सशतष अनदुान   - ५४,७४६ 

  समपरूक अनदुान   - - 

  गवशेर् अनदुान    १०,००० ५,०४२ (अ.ल्या.) 
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  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानः      

  गवत्तीय समानीकरण अनदुान     - 

  सशतष अनदुान     - 

  समपरूक अनदुान     - 

  गवशेर् अनदुान     - 

          

  अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदानः       

  सशतष अनदुान     - 

  समपरूक अनदुान     - 

  गवशेर् अनदुान     - 

         

जनसहभाधिताः       

  नगद सहभागगता     - 

  श्रम तथा वस्तुगत सहायता     - 

     

 

 

  



 V 

अनसूुजच ३ व्र्र् अनमुान 

 

आ.व.२०७४/७५ 

अनसुगूच ३ 

रु.हजारमा 

शीर्षक 
आ.व.२०७२/७

३ को यथाथष 

आ.व.२०७३/

७४ को 

संशोधित 

अनुमान 

आ.व.२०७४/

७५ को 

अनुमान 

श्रोत 

आन्तरर

क श्रोत 

अन्तर सरकारी धवत्तीय हस्तान्तरण 

ऋ

ण 

जनसहभाधि

ता नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरका

र 

स्थानी

य तह 

चालु खचष     ३०,१८७  ३०,१८७         

  पदागधकारीहरुको पाररश्रगमक तथा सगुवधा 
 

- १,४४०  १,४४०     

  कमषचारी पाररश्रगमक तथा सगुवधा 
 

 ९,८२३.२२  ९,८२३.२२     

  कायाषलय सञ्चालन सम्बन्धी खचष 
 

 ७,०००  ७,०००     

  ममषत सम्भार खचष 
 

 ३००  ३००     

  परामशष तथा अन्य सवेा शलु्क 
 

 १,७००  १,७००     

  अनुगमन, मलु्याङ्कन र भ्रमण खचष 
 

 २,२००  २,२००     

  कमषचारी कल्याण कोर् 
 

 १,०००  १,०००     

  गवगवध खचष 
 

 १,२००  १,२००     

  गोष्ठी 
 

 ५००  ५००     

 स्थानीय भत्ता 
 

 ९६  ९६     

 अन्य भत्ता 
 

 १,५००  १,५००     

 पोशाक भत्ता 
 

 १८०  १८०     

 पानी तथा गबजलुी 
 

 ५०  ५०     

 सञ् चार महसलु 
 

 ४००  ४००     

 बीमा 
 

 ३०  ३०     

 घरभाडा 
 

 ३३०  ३३०     

 अन्य भाडा 
 

 ७००  ७००     

 इन्धन 
 

 ७००  ७००     

 संचालन तथा ममषत 
 

 ५००  ५००     
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 अन्य सेवा 
 

 ३७.७८  ३७.७८     

 कमषचारी तागलम 
 

 ५००  ५००     

पूाँधजित खचष   ९५,७०५       

  फगनषचर एण्ड गफक्चसष 
 

 २,८८०       

  सवारी साधन 
 

 ३,०००       

  मेगशनरी औजार 
 

 ६,०८३       

  सावषजगनक गनमाषण 
 

 ७४,३६०       

  पूाँजीगत अनुसन्धान तथा परामशष 
 

 ३,८८२       

  अन्य 
 

 ५,५००       

सशतष अनुदान   ५४,७४६       

 
  

        

जम्मा खचष 
 

 १८,०६३८       
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अनसूुजच ४ - ववत्तीर् व्र्वस्था अनमुान 

 

आ.व.२०७४/७५ 

    अनसुचूी-४ 

    रु. हजारमा 

शीर्षक 
आ.व.२०७२/७३ को 

यथाथष 

आ.व.२०७३/७४ को सशंोधित 

अनुमान 

आ.व२०७४/७५ को 

अनुमान 

धवत्तीय व्यवस्थाः       

  खुद ऋण लिानी     -  

   ऋण लगानी (-)     -  

  ऋण लगानीको सावााँ गफताष प्राप्ती ( )     -  

        -  

  खुद शेयर लिानी       

   शेयर लगानी (-)     -  

  शेयर गबक्रीबाट लगानी गफताष प्राप्ती ( )     -  

          

  खुद ऋण प्राप्ती       

   ऋणको सााँवा भकु्तानी (-)     -  

   ऋण प्राप्ती ( )     -  

 



 VIII 

अनसूुजच ५ - कार्िषम ाेगि व्र्र् अनमुान 

 

आ.व.२०७४/७५ 

        अनसुचूी-५ 

         रु. हजारमा 

संकेत नं. शीर्षक 
आ.व.२०७२/७३ 

को यथाथष 

आ.व.२०७३/७

४ को संशोधित 

अनुमान 

आ.व.२०७४/

७५ को 

अनुमान 

श्रोत 

आन्तररक 

श्रोत 

अन्तर सरकारी धवत्तीय हस्तान्तरण 

ऋ

ण 

जन 

सहभाधित

ाा 
नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरका

र 

स्थानी

य तह 

१० आधथषक धवकास ० ० ० ० १५,०४५   ० ० ० 

१०१० कृगर्                  

१०२० उद्योग तथा वागणज्य                   

१०३० पयषटन                   

१०४० सहकारी                   

१०५० गवत्तीय क्षेत्र                   

                      

२० सामाधजक धवकास ० ० ० ० ३०,०९०   ० ० ० 

२०१० गशक्षा                

२०२० स्वास््य                

२०३० खानेपानी तथा सरसफाइ                

२०४० ससं्कृगत प्रवर्द्षन                   

२०५० खलेकुद तथा मनोरञ्जन                   

२०६० 
लैगगक समानता तथा सामागजक 

समावेशीकरण 
                 

                      

३० पूवाषिार धवकास ० ० ० ० ७५,२२७   ० ० ० 

३०१० स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङ्गेपुल                  

३०२० गसचंाप                   

३०३० भवन तथा सहरी गवकास                  

३०४० 
उजाष, लघ ुतथा साना जलगवद्यतु 

(वैकगल्पक उजाष समते) 
                 

३०५० सञ्चार                   

                      

४० वातावरण तथा धवपद व्यवस्थापन ० ० ० ० २२,५६८   ० ० ० 

४०१० वन तथा भ-ुसरंक्षण                   

४०२० जलाधार सरंक्षण                   

४०३० वातावरण सरंक्षण, जलवायु पररवतषन                   

४०४० फोहरमलैा तथा ढल व्यवस्थापन                   

४०५० जलउत्पन्न प्रकोप गनयन्त्रण                  

४०६० गवपद व्यवस्थापन                   

४०७० वारुण यन्त्र सञ्चालन                   

                      

५० 
संस्थाित धवकास, सेवा प्रवाह र 

सुशासन 
० ० ० ० ७,५२१   ० ० ० 

५०१० सामान्य सवेा                   



 IX 

५०२० सरुक्षा व्यवस्थापन                   

५०३० सचूना प्रगवगध                   

५०४० पगञ्जकरण व्यवस्थापन                   

५०५० 
स्थानीय त्याङ्क सकंलन र 

अगभलेख व्यवस्थापन 
                  

५०६० सशुासन प्रवर्द्षन                   

५०७० अनुसन्धान तथा गवकास                   

५०८० अन्यत्र वगगषकृत नभएको                   

 

  



 X 

अनसूुजच ६ - वावर्िक ववकास कार्िक्रम 

 

आ.व.२०७४/७५ 

          
अनुसचूी-

६ 

सकेंत नं./गवर्यगत गशर्षकः _________________________         रु. हजारमा 

क्र.सं. कायषक्रम/आयोजनाको नाम 
कायाषन्वयन 

हुने स्थान 
लक्ष्य 

धवधनयोजन 

रु. 

श्रोत 

आन्तररक 

श्रोत 

अन्तर सरकारी धवत्तीय 

हस्तान्तरण 
ऋ

ण 

जनसह

भाधिता नेपाल 

सरकार 

प्रदेश 

सरक

ाार 

स्था

नीय 

तह 

१ गलवाङ-सााँवा-पापुङ सडक (नयााँ र्याक) 
 

 २०,०००   २०,०००         

२ वडा कायाषलयहरु 
 

 २४,०००   २४,०००         

३ पशपंुक्षी गवकास मन्त्रालय 
 

 २,१५३.६७   २,१५३.६७         

४ मगहला बालबागलका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय 
 

 ५३९   ५३९         

५ खानेपानी तथा सरसफाप मन्त्रालय 
 

 २,८०६   २,८०६         

६ गलवाङ प्रहरी चौकी 
 

 १०० १००          

७ वन तथा भ-ूसरंक्षण मन्त्रालय 
 

 ९१५   ९१५         

८ कृगर् गवकास मन्त्रालय 
 

 ४,९२०   ४,९२०         

९ आकगस्मक कोर् 
 

 २,०००   २,०००         

१० समपरुक कोर् 
 

 ३,०००   ३,०००         

११ आपत ्कालीन उद्वार कोर् 
 

 ५००   ५००         

१२ मेसीनरी औजार 
 

 ६,०८३   ६,०८३         

१३ योजना व्यवस्थापन खचष 
 

 २,३४०   २,३४०         

१४ सवारी साधन 
 

 ३,०००   ३,०००         

१५ हान्रुङ पहरा कटान 
 

 ३,३००   ३,३००         

१६ हान्रुङ पहरा दगेख शागन्त चौक सम्म ममषत 
 

 २,५००   २,५००         

१७ सचूना प्रगवगध पूवाषधार (इन्टरनेट सेवा)  
 

 १,५००   १,५००         

१८ दरुसञ् चार टावर (स्काप नमस्ते) गवद्यतु सेवा 
 

 ५००   ५००         

१९ छात्रवगृत्त कोर् 
 

 १००   १००         

२० हान्रुङ प्रा.गव. खलेमैदान गनमाषण 
 

 १००   १००         

२१ हान्रुङ बजारदगेख पहरोसम्म सडक 
 

 १००  १००     

२२ डाडााँगाउाँ मगहला भवन गनमाषण 
 

 ५००  ५००     



 XI 

२३ मोगत मा.गव. बातथला मोटरबाटो 
 

 ४००  ४००     

२४ ओत्रोकमा गभरगाउाँ बाटो ममषत 
 

 १५०  १५०     

२५ बालबागलका गफल्टर, तौल उचाप नापने यन्त्र, गलवाङ 
 

 १००  १००     

२६ दन्त परीक्षण गलवाङ 
 

 ५०  ५०     

२७ पञ् चशे्वरीरी मा.गव. चार को े भवन पलाष्टर 
 

 ५००  ५००     

२८ पञ् चशे्वरीरी मा.गव. फगनषचर 
 

 ५०  ५०     

२९ शेपाष प्रा.गव. फगनषचर  
 

 ५०  ५०     

३० जनमखुी प्रा.गव. वाल गनमाषण 
 

 ५०  ५०     

३१ गवद्यालय खेलकूद सामाग्री (गलवाङ) 
 

 ५०  ५०     

३२ मगहला गसलाप बनुाप तागलम (गलवाङ सागवक ३-९) 
 

 १००  १००     

३३ बाख्रा र बंगरु पालन (गलवाङ सागवक १-२) 
 

 ७८  ७८     

३४ मगहला स्वयंसेगवका प्रोत्साहन भत्ता, गलवाङ  
 

 ५९  ५९     

३५ स्वास््य चौकी गलवाङ गिज  
 

 ५०  ५०     

३६ दगलत प्रोत्साहन भत्ता, गलवाङ 
 

 १०  १०     

३७ अपाङ्गताको लागग आपटी तागलम, गलवाङ 
 

 ४०  ४०     

३८ माङेनक सरंक्षण सागवक गलवाङ ८ 
 

 १००  १००     

३९ पसाप समाज भवन ममषत गलवाङ ५ 
 

 ३५  ३५     

४० मलु सडक दगेख पञ् चशे्वरीरी आउने शाखा बाटो गनमाषण 
 

 ५००  ५००     

४१ दङ्े मा पुलदगेख सागवक गलवाङ ९ सम्म जाने बाटो 
 

 ३५०  ३५०     

४२ दङ्े मा पुलदगेख सागवक गलवाङ २ सम्म जाने बाटो 
 

 ५०  ५०     

४३ गलवाङ हााँगडखोला ल.ज.गव. पन्टेक पापप खररद 
 

 ५०  ५०     

४४ सौन्दयष समाजसेवी यवुा क्लब खेलकूद सञ् चालन 
 

 ५०  ५०     

४५ रेगडयो तमोर सञ्चार सम्झौता, गलवाङबाट 
 

 १०  १०     

४६ गलवाङ स्वास््य चौकी और्गध ढुवानी  
 

 ४०  ४०     

४७ पगहरो अगभमगुखकरण तागलम, गलवाङ 
 

 १६०  १६०     

४८ रेगबज भ्यागक्सन गशगवर तथा पररजीगव गनयन्त्रण 
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२० अन्र् सेवा   ३७.७८    ३७.७८        

२१ कमिचारस िार् म   ५००    ५००        

चालु जम्मा रु. (ख)   ३०,१८७    ३०,१८७        

सशतष जम्मा रु (OVOT बाहेक) (ि)   ५३,८३५    ५३,८३५        

कुल खचष जम्मा रु. (क+ख+ि)   १८०,६३८    १८०,६३८        
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अनसूुची ८ – र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काका पदार्िकारसहरु 
क्र.स. पदार्िकारसको नाम थर ठेगाना पद फोन नं. 
१. राम कुमार साँवा र्मक्वाखोलो ा ४, साँवा अध्र्षम  ९७४२६५४२२१ 
२ रुद्र कुमारस साँवा र्मक्वाखोलो ा ४, साँवा उपाध्र्षम  ९७४२६६३७९८ 
३ अमिृ बहादरु र् म्ब ु र्मक्वाखोलो ा १, खोलोजक् ङ वडाध्र्षम  ९७४२६४७९३२ 
४ डण्डु शेपाि ( ामा) र्मक्वाखोलो ा ५, पापङु वडाध्र्षम  ९७४२६९१५५० 
५ ददपेन्द्र कुमार र् म्ब ु र्मक्वाखोलो ा ३, र् वाङ वडाध्र्षम  ९७४२६६२८७२ 
६ भीम बहादरु र् म्ब ु र्मक्वाखोलो ा ४, साँवा वडाध्र्षम  ९७४२६५४१९६ 
७ सरेुश थापा र्मक्वाखोलो ा २, खोलोजक् ङ वडाध्र्षम  ९८५२६८१५२१ 
८ र्नमा वाङ्खदस शेपाि र्मक्वाखोलो ा ४, साँवा सदस्र्  
९ र्भमा बस्नेि र्मक्वाखोलो ा २, खोलोजक् ङ सदस्र्  
१० कम ा घिानी र्मक्वाखोलो ा १, खोलोजक् ङ सदस्र् 9842756078 
११ सजुश ा र् म्ब ु र्मक्वाखोलो ा १, खोलोजक् ङ सदस्र् 9815011797 
१२ बा कृष्ण घ े र्मक्वाखोलो ा २, खोलोजक् ङ सदस्र्  
१३ राज कुमार र् म्ब ु र्मक्वाखोलो ा १, खोलोजक् ङ वडा सदस्र् 9842742869 
१४ गोपी थापा र्मक्वाखोलो ा १, खोलोजक् ङ वडा सदस्र् 9866889014 
१५ र्गिा र्ब.क. र्मक्वाखोलो ा २, खोलोजक् ङ वडा सदस्र्  
१६ हकि  र् म्ब ु र्मक्वाखोलो ा २, खोलोजक् ङ वडा सदस्र्  
१७ आङिेम्बा शेपाि र्मक्वाखोलो ा २, खोलोजक् ङ वडा सदस्र्  
१८ गोवप ा  अर्िकारस र्मक्वाखोलो ा ३, र् वाङ वडा सदस्र्  
१९ सोनाम शेपाि र्मक्वाखोलो ा ३, र् वाङ वडा सदस्र्  
२०  र्।मार्ा ववश्वरीकमाि र्मक्वाखोलो ा ३, र् वाङ वडा सदस्र्  
२१ न नक ा सदुीबा र्मक्वाखोलो ा ३, र् वाङ वडा सदस्र्  
२२ र्भम कुमार र् म्ब ु र्मक्वाखोलो ा ४, साँवा वडा सदस्र्  
२३ मन कुमारस भजेु  साँवा र्मक्वाखोलो ा ४, साँवा वडा सदस्र्  
२४ कम ा र्ब.क. र्मक्वाखोलो ा ४, साँवा वडा सदस्र्  
२५ र्नमा िेन्जी शेपाि र्मक्वाखोलो ा ४, साँवा वडा सदस्र् जजससमा र्नवािजचि 
२६ कारसी शेपाि र्मक्वाखोलो ा ५, पापङु वडा सदस्र् ९७४२६४८९२७ 
२७ सोना ओङ्ख म ुशेपाि र्मक्वाखोलो ा ५, पापङु वडा सदस्र् ९७४११४३०७७९ 
२८ श्री पासाङ शेपाि र्मक्वाखोलो ा ५, पापङु वडा सदस्र् ९७४२६५७७३७ 
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अनसूुची – ९ र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् कामा कार्िरि कमिचारसहरु 

क्र.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकि  नं. क वफर्ि 
गाउँ कार्िपार् का िथा वडा कार्ाि र् िफि  

१ रेम्ब ुचाजम् ङ राई खोलोटाङ प्रमखुोल प्रशासकीर् अर्िकृि ९७४२६९१९४३  
२ गजेन्द्र थ ङ िाप् ेजङु सव-इजन्जर्नर्र 9742681296  
3 भो ा गौिम िाप् ेजङु सह- ेखोलापा  ९७४२६९१९५४  
४ इन्द्र भण्डारस िनकुटा नार्ब सदुीबा  ९८५२६६०५६८ वडा सजचव 
५ अशोक कुमार र्ादव मोरङ खोलररदार ९८६२७७९६१३ वडा सजचव 
६ र्बम  कुमार र्क्सो िाप् ेजङु खोलररदार ९७४२६८२६९० वडा सजचव 
७ जर् बहादरु र् म्ब ु िाप् ेजङु कार्ाि र् सहर्ोगी   
८ मान बहादरु पा ङु्ख वा िाप् ेजङु कार्ाि र् सहर्ोगी   
९ शरण कुमार र् म्ब ु िाप् ेजङु कार्ाि र् सहर्ोगी   
१० कुश  बस्नेि िाप् ेजङु कार्ाि र् सहर्ोगी   
११ प्रकाश काकी िाप् ेजङु कार्ाि र् सहर्ोगी   

र्बर्र्गि शाखोला िफि  
१२ गोर्बन्द के.सी. झापा खोला.पा.स.टे. ९८६२६९०९०४  
१३ कप ेश् वर र्ादव मोरङ कृवर् प्रा.स. ९८०४०७१७६८  
१४ जचाक ा राई झापा स.म.वव.र्न ९८४२६९९१०२  
१५ सीिा र् म्ब ु िाप् ेजङु स.म.वव.र्न. ९८४४६७०४२४  
१६ महेन्द्र अर्िकारस  एक गाउँ एक प्राववर्िक   
१७ ददपक पोख्र े िाप् ेजङु एक गाउँ एक प्राववर्िक   
१८ सववन अर्िकारस  एक गाउँ एक प्राववर्िक   
१९  र् ि नारार्ण र्ादव सत भरस र्स.अ.हे.ब. ९७४१०७७७७५  
२० अमिृा र् वाङ िाप् ेजङु अ.न.मी.   

जशषम ा िफि  
२१  क्ष्मी प्रसाद प्र्ाकुरे  िाप् ेजङु ववद्या र् र्नरसषम क ९८४२६४२३६८  

 

  



 XXI 

अनसूुची – १० गाउँ कार्िपार् का ब ठकका र्नणिर्हरु 

र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का 
गाउँ कार्िपार् काको कार्ाि र् 

सावँा, िाप् ेजङु 

१ नं. प्रदेश, नपेा  

 

गाउँ कार्िपार् काको र्नणिर् 

ब ठक र्मर्िुः २०७४\०५\१६                         ब ठक सङ्ख्र्ाुः २ 

ब ठक प्रारम्भ र्मर्िुः १४:१५ बजे                 ब ठक समापन समर्ुः १७:०० बजे 

 

र्स गाउँ कार्िपार् काको ब ठक े । फ  गरस गरेको र्नणिर्हरु र्सप्रकार रहेको ।ुः 

१. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काका पदार्िकारसहरुको आचारसंवहिा, २०७४ सविसम्मर्िबाट स्वीकृि गरस 

गाउँसभामा पेश गने अ 

२. गाउँ कार्िपार् का (कार्ि ववभाजन) र्नर्माव स, २०७४ पाररि गने अ 

३. गाउँ कार्िपार् का (कार्ि सम्पादन) र्नर्माव स, २०७४ पाररि गने अ 

४. गाउँ कार्िपार् का (कार्ि सम्पादन) र्नर्माव स, २०७४ को र्नर्म (१७) को उपर्नर्म (१) बमोजजम 

र्मक्वाखोलो ा गाउँ कार्िपार् काको प्रवक्ता ददपेन्द्र कुमार र् म्ब ुाई िोक्ने अ 
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र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का 
गाउँ कार्िपार् काको कार्ाि र् 

सावँा, िाप् ेजङु 

१ नं. प्रदेश, नपेा  

 

गाउँ कार्िपार् काको र्नणिर् 

ब ठक र्मर्िुः २०७४\०५\१७                         ब ठक सङ्ख्र्ाुः ३ 

ब ठक प्रारम्भ र्मर्िुः १२:१५ बजे                 ब ठक समापन समर्ुः १६:३५ बजे 

 

र्स गाउँ कार्िपार् काको ब ठक े । फ बाट गरेको मु् र् र्नणिर्हरु र्सप्रकार रहेको ।ुः 

५. र्मक्वाखोलो ा गाउँ कार्िपार् काको र्नणिर् वा आदेश र अर्िकारपाको प्रमाणीकरण (कार्िववर्ि), २०७४ 

स्वीकृि गने अ 

६. स्थानीर् िहको र्ोजना िथा बजेट िजूिमा ददग्दशिन, २०७४ को बजेट िथा कार्िक्रम िजूिमा सर्मर्िको 

गठन गने प्राविान बमोजजम ववर्भन् न ववर्र्गि सर्मर्ि गठन गनेुः 

आर्थिक ववकास सर्मर्ि 

डण्डु शेपाि    - संर्ोजक 

पासाङ शेपाि    - सदस्र् 

गोपी अर्िकारस   - सदस्र् 

कम ा घिानी   - सदस्र् 

आङिेम्बा शेपाि   - सदस्र् 

चन्द्रक ा राई   - सदस्र् 

सामाजजक ववकास सर्मर्ि 

   राम कुमार साँवा  - संर्ोजक 

भीमा वस्नेि    - सदस्र् 

गोपी थापा    - सदस्र् 

कम ा र्ब.क.   - सदस्र् 



 XXIII 

कारसी शेपाि   - सदस्र् 

सीिा र् म्ब ु  - सदस्र् सजचव 

पूवाििार ववकास सर्मर्ि 

अमिृ बहादरु र् म्ब ु  - संर्ोजक 

राज कुमार र् म्ब ु  - सदस्र् 

भीम कुमार साँवा   - सदस्र् 

 र्।मार्ा र्ब.क.   - सदस्र् 

सोनाम शेपाि     - सदस्र् 

गजेन्द्र थ ङ    - सदस्र् सजचव 

वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन सर्मर्ि 

ददपेन्द्र कुमार र् म्ब ु  - संर्ोजक 

बा कृष्ण घ े    - सदस्र् 

हकि  र् म्ब ु     - सदस्र् 

गीिा ववश् वकमाि    - सदस्र् 

आङ्खिेम्बा शेपाि    - सदस्र् 

कप ेश् वर र्ादव   - सदस्र् सजचव 

संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह सर्मर्ि 

भीम बहादरु र् म्ब ु  - संर्ोजक 

सजुश ा र् म्ब ु    - सदस्र् 

गोपी अर्िकारस    - सदस्र् 

कम ा घिानी    - सदस्र् 

गोपी थापा     - सदस्र् 

गोववन्द के.सी.    - सदस्र् सजचव 

ववत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन सर्मर्ि 

   सरेुश थापा       -संर्ोजक 
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मन कुमारस भजेु  (साँवा)  - सदस्र् 

र्नमा वाङ्खदस  ामा     - सदस्र् 

न नक ा र् म्ब ु     - सदस्र् 

 र्।मार्ा र्ब.क.     - सदस्र् 

महेन्द्र अर्िकारस     - सदस्र् सजचव 

७. र्मक्वाखोलो ा गाउँ कार्िपार् काको (कार्िसम्पादन) र्नर्माव स, २०७४ को र्नर्म (१५) को उपर्नर्म 

(१) बमोजजम कार्िपार् कामा  र्नणिर्को  ार्ग पेश भएका प्रस्िावमा र्नणिर् गनुिपूवि आवश्र्किा अनसुार 

रार्, सल् ाह र सझुाव र् नका  ार्ग देहार् बमोजजमका सर्मर्ि गठन गनेुः 

(क)  साविजर्नक सेवा िथा षम मिा ववकास सर्मर्ि 

 डण्डु शेपाि     - संर्ोजक 

 अमिृ बहादरु र् म्ब ु  - सदस्र् 

 न नक ा र् म्ब ु   - सदस्र् 

 गोववन्द के.सी.    - सदस्र्-सजचव 

 (खोल)  आर्थिक ववकास सर्मर्ि 

 भीम बहादरु र् म्ब ु  - संर्ोजक 

 ददपेन्द्र कुमार र् म्ब ु  - सदस्र् 

 बा कृष्ण घ े    - सदस्र् 

 जचाक ा राई    - सदस्र् -सजचव 

(ग)  सामाजजक ववकास सर्मर्ि 

 राम कुमार साँवा   - संर्ोजक 

 भीमा बस्नेि     - सदस्र् 

 सरेुश थापा     - सदस्र् 

 सीिा र् म्ब ु    - सदस्र् - सजचव 

(घ)  पूवाििार ववकास सर्मर्ि 

 अमिृ बहादरु र् म्ब ु  - संर्ोजक 
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 भीम बहादरु र् म्ब ु - सदस्र् 

 सजुश ा र् म्ब ु   - सदस्र् 

गजेन्द्र थ ङ   - सदस्र् सजचव 

(ङ)  वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन सर्मर्ि 

 ददपेन्द्र कुमार र् म्ब ु  - संर्ोजक 

 र्नमा वाङ्खदस  ामा   - सदस्र् 

 न नक ा र् म्ब ु   - सदस्र् 

 अमिृा र् वाङ    - सदस्र्-सजचव 

(च)  र्बिेर्क सर्मर्ि 

 सरेुश थापा     - संर्ोजक 

 डण्डु  ामा      - सदस्र् 

 कम ा घिानी    - सदस्र् 

 कप ेश् वर र्ादव   - सदस्र् सजचव 

८. नेपा को संवविान  र प्रचर् ि कानूनको अर्िनमा रहस र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का े आफ्नो कार्िषम ेा र्भा 

पररचा न गनि सक्ने राजस्वको अनमुान गने प्रर्ोजनको  ार्ग देहार् बमोजजमको राजश् व परामशि सर्मर्ि 

गठन गनेुः 

(क) गाउँपार् काको उपाध्र्षम , रुद्र कुमारस साँवा  - संर्ोजक 

(खोल) गाउँ कार्िपार् काको कार्िकारस अर्िकृि, रेम्ब ुचाजम् ङ राई - सदस्र् 

(ग) गाउँ कार्िपार् का े िोकेको मवह ा सदस्र्, र्भमा वस्नेि - सदस्र् 

(घ) गाउँ कार्िपार् का े िोकेको सदस्र्, सजुश ा र् म्ब ु - सदस्र् 

(ङ) स्थानीर् सहकारस संस्थाका प्रर्िर्नर्ि, कु  प्रसाद साँवा - सदस्र् 

(च) गाउँ कार्िपार् काको राजस्व शाखोला प्रमखुोल, भो ा गौिम - सदस्र्-सजचव 

  



 XXVI 

९. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् कामा प्रात भ हनु सक्न ेकु  आर्को प्रषम ेपण र सोको सन्िरु् ि वविरणको खोलाका िर् 

गनि र्मक्वाखोलो ा गाउँ कार्िपार् कामा देहार् बमोजजमको श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण सर्मर्ि 

गठन गनेुः- 

(क)  गाउँ कार्िपार् काका अध्र्षम , राम कुमार साँवा -संर्ोजक 

(खोल) गाउँ कार्िपार् काका उपाध्र्षम , रुद्र कुमारस साँवा -सदस्र् 

(ग) गाउँ कार्िपार् काका कार्िकारस अर्िकृि, रेम्ब ुचाजम् ङ राई -सदस्र् 

(घ) अध्र्षम  े िोकेको मवह ा सदस्र्, भीमा वस्नेि   -सदस्र् 

(ङ) अध्र्षम  े िोकेको अल्पसङ्ख्र्क सदस्र्, र्नमा वाङ्खदस  ामा -सदस्र् 

(च) अध्र्षम  े िोकेको दर् ि सदस्र्, कम ा घिानी -सदस्र् 

(।) गाउँपार् कामा  र्ोजना हेने शाखोला प्रमखुोल, गजेन्द्र थ ङ -सदस्र्-सजचव 

 

स्रोि अनमुान िथा बजेट र्निािरण सर्मर्िबाट िर्ार भएको आर्को प्रषम ेपण र वविरणको खोलाकामा आिाररि 

भई नेपा को संवविानको िारा २३० बमोजजम र्मक्वाखोलो ा गाउँ कार्िपार् काको स्थानीर् िहको वावर्िक 

बजेट िथा  कार्िक्रम िजूिमा गनि देहार् बमोजजम सर्मर्ि गठन गनेुः 

(क) गाउँ कार्िपार् काको उपाध्र्षम , रुद्र कुमारस साँवा -संर्ोजक 

(खोल) आर्थिक ववकास सर्मर्ि संर्ोजक, डण्डु शेपाि -सदस्र् 

(ग) सामाजजक ववकास सर्मर्ि संर्ोजक, राम कुमार साँवा -सदस्र् 

(घ) पूवाििार ववकास सर्मर्ि संर्ोजक, अमिृ बहादरु र् म्ब ु -सदस्र् 

(ङ) वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन सर्मर्ि संर्ोजक, ददपेन्द्र कुमार र् म्ब ु -सदस्र् 

(च) संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह सर्मर्ि संर्ोजक, भीम बहादरु र् म्ब ु -सदस्र् 

(।) ववत्तीर् व्र्वस्थापन र सशुासन सर्मर्ि संर्ोजक, सरेुश थापा -सदस्र् 

(ज) गाउँ कार्िपार् काको कार्िकारस अर्िकृि, रेम्ब ुचाजम् ङ राई -सदस्र् सजचव 
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र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का 
गाउँ कार्िपार् काको कार्ाि र् 

सावँा, िाप् ेजङु 

१ नं. प्रदेश, नपेा  

 

गाउँ कार्िपार् काको र्नणिर् 

ब ठक र्मर्िुः २०७४\०५\३०                         ब ठक सङ्ख्र्ाुः ४ 

ब ठक प्रारम्भ र्मर्िुः १२:०० बजे                 ब ठक समापन समर्ुः १६:३५ बजे 

 

र्स गाउँ कार्िपार् काको ब ठक े । फ बाट गरेको मु् र् र्नणिर्हरु र्सप्रकार रहेको ।ुः 

१. गाउँ सभा सञ् चा न कार्िववर्ि, २०७४ पाररि गने अ 

२. आर्थिक ववकास सर्मर्िको प्रर्िवेदन ाई स्वीकृि गने अ 

३. सामाजजक ववकास सर्मर्िको प्रर्िवेदन ाई स्वीकृि  गने अ 

४. ववत्तीर् व्र्वस्थापन िथा सशुासन सर्मर्िको प्रर्िवेदन ाई स्वीकृि गनेअ  

५. वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन सर्मर्िको प्रर्िवेदन ाई स्वीकृि गने अ 

६. पूवाििार ववकास सर्मर्िको प्रर्िवेदन ाई स्वीकृि गने अ 

७. संस्थागि ववकास िथा सेवा प्रवाह सर्मर्िको प्रर्िवेदन ाई स्वीकृि गने अ 

८. राजस्व परामशि सर्मर्िबाट प्रस्ििु प्रर्िवेदन ाई स्वीकृि गने अ 

   
  



 XXVIII 

र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का 
गाउँ कार्िपार् काको कार्ाि र् 

सावँा, िाप् ेजङु 

१ नं. प्रदेश, नपेा  

 

गाउँ कार्िपार् काको र्नणिर् 

ब ठक र्मर्िुः २०७४\०६\०१                         ब ठक सङ्ख्र्ाुः ६ 

ब ठक प्रारम्भ र्मर्िुः १०:१० बजे                 ब ठक समापन समर्ुः १७:३० बजे 

र्स गाउँ कार्िपार् काको ब ठक े । फ बाट गरेको मु् र् र्नणिर्हरु र्सप्रकार रहेको ।ुः 

१. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको आसन् न गाउँ सभामा र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा 

बजेट अनमुोदनको  ार्ग पेश गने अ 

२. ववर्नर्ोजन वविेर्क, २०७४ गाउँ सभामा अनमुोदनका  ार्ग पेश गने अ 

३. आर्थिक वविेर्क, २०७४ गाउँ सभामा अनमुोदनका  ार्ग पेश गने अ 
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अनसूुची – ११ गाउँसभा अर्िवेशन िथा ब ठक े अनमुोदन गरेका र्नणिर्हरु 

र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् का 

गाउँ कार्िपार् काको कार्ाि र् 

साँवा, िाप् ेजङु 

१ नं. प्रदेश, नेपा  

गाउँसभा र्नणिर्  

आज र्मर्ि २०७४ असोज २ गिे बसेको र्स गाउँपार् काको प्रथम गाउँ सभाको अर्िबेशन े पाररि गरेको 

वविेर्कहरु िथा र्नणिर्हरु र्सप्रकार रहेको ।ुः- 

१. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको वावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम पाररि गने अ 

२. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको आर्थिक वर्ि २०७४\०७५ को वावर्िक कार्िक्रम िथा बजेट पाररि गने अ 

३. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको अथि वविेर्क पाररि गने अ 

४. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको ववर्नर्ोजन वविेर्क पाररि गने अ 

५. र्मक्वाखोलो ा गाउँपार् काको केन्द्र थ ङमा रा् ने र्नणिर् ित्का   नेपा  राजपामा प्रकाशनाथि  ेजखोल पठाउन े

र थ ङको कुन स्थानमा रा् ने भन् ने र्बर्र्मा गाउँ कार्िपार् काको कार्ाि र्बाट पाँच  वडाहरुको 

जनप्रर्िर्नर्िहरु रहन ेकार्िद  े सम्भाव्र्िा अध्र्र्न समेि गरस स्थान र्निािरण मंर्सर मसान्ि र्भा गने अ 

  



 XXX 

 

 


