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मन्िव्र् 

नेपालको संवविानले अंर्गकार गरेको राष्ट्र िथा राज्र् र्नमािणको मागिमा र्मक्वाखोला 
गाउँपार्लकाले अग्रगामी कदमहरु र्नरन्िर रुपमा चलार्मन पाने प्रर्िवद्दिालाई आत्मसाि गदै 
स्थानीर् सरकारको प्रत्र्ाभिू जनस्िरमाझ परु् र्ाउने कार्िको आरम्भ गरेको छ । अबको समर्मा 
सबल, सक्षम र प्रभावकारी स्थानीर् िहको अविारणालाई साथिकिा प्रदान गनि आफ्नो ठाउँ 
आफैं  बनाऊ भन् न ेमलुमन्रलाई समेि ह्रदर्ङ्गम गदै र्स र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाको गररमामर् 
गाउँ सभाले िेश्रोपटक र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िर् गनि सफल 
भएको छ । वहजोको केन्द्न्िकृि शासन व्र्वस्थाको अभ्र्ासको कारण दरु दराज भनेर न्द्चर्नन 
पगेुको र्स र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाले गाउँमा र्संहदरबारको अनभुिू ददलाउने संवविानको 
चनुौर्िपूणि पररकल्पनालाई साथिकिा ददने कार्िको थालनी भएको छ । 

समनु् नि र समदृ्ध र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाको र्नमािणको लार्ग सबै ववचारिाराका र्नवािन्द्चि 
जनप्रर्िर्नर्िहरु, ववकास साझेदार िथा सरोकारवालाहरु, स्थानीर् ववुद्धन्द्जवीहरु, पेशाकमी, 
नागररक समाज, दबाब समूह, न्द्शक्षकवगि, ववद्याथीहरु, सञ् चारकमीहरु, सरकारी, गैरसरकारी िथा 
अन्िरािवष्ट्रर् गैरसरकारी संस्थाहरु, दाि ृ र्नकार्हरु, अन्िरािवष्ट्रर् संघ संगठनहरु, श्रर्मक वगि, 
व्र्वसार्ी, जनसमूदार्हरु एउटै िर ववशाल पषृ्ठभरू्ममा उर्भनकुो अको सवोत्तमम ववकल्प छैन । 
िसथि र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाले िर् गरेको वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट कार्ािन्वर्नको 
लार्गसबैको आ-आफ्नै ठाउँबाट सद्प्प्रर्ासको अपेक्षा राखेको छु । 

 

असार २०७६ 

र्मक्वाखोला गाउँपार्लका 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राम कुमार सावँा 

अध्र्क्ष 



 

iii | P a g e  
 

मन्िव्र् 

िेस्रो चरणको स्थानीर् िहको र्नवािचन सम्पन्न भएसँगै र्मक्वाखोला गाउँपार्लकामा ऐर्िहार्सक 
न्द्जम्मेवारीको हस्िान्िरण भएकोमा र्स गाउँपार्लकाले आफ्नो वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट 
िर्ार पारी सविसम्मर्िबाट अनमुोदन समेि गररसकेको छ । ववर्भन् न ववर्र्गि सर्मर्िहरुको 
प्रर्िवेदन, राजस्व परामशि सर्मर्िको प्रर्िवेदन, श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा र्निािरण सर्मर्िको 
प्रर्िवेदन िर्ार पाने क्रममा र्नरन्िर बहस, छलफल, अध्र्र्न, अनसुन्िान, पक्ष प्रभाव, 
ववश् लेर्ण, संश् लेर्ण लगार्िका कार्िमा अहोरार आफ्नो समर् ददनहुनुे ववर्र् ववशेर्ज्ञहरु, रार् 
परामशिदािाहरु सवहि सम्पूणि सर्मर्िमा रहनहुनु े संर्ोजक एवं सदस्र्हरुको सािनाबाट र्स 
घडीमा बजेट िजुिमा सर्मर्िले र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाको िरािल सापेक्ष बावर्िक बजेट ल्र्ाउन 
सफल भएको छ । आ.व. २०७६/७७को वावर्िक नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेटले हरसम्भव 
नेपाल सरकारको रावष्ट्रर् नीर्ि, नेपालले अन्िरावष्ट्रर् जगिमा जनाएका प्रर्िवद्दिाहरु, ददगो ववकास 
लक्ष्र्हरु, अदालिबाट प्रर्िपाददि न्र्ावर्क नन्द्जरहरु, नेपाल सरकारले आवर्िक र्ोजनाले िर् 
गरेको आिारन्द्शलाहरु, नेपालको संवविानले ददएको मागिन्द्चरहरु, एक् काइसौं शिाब्दीका 
र्गुसापेक्ष मार्मलाहरु समेिलाई समेट्ने प्रर्ास भएको छ । िसथि र्स नीर्ि, कार्िक्रम िथा 
बजेटले र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाकोबहआुर्ार्मक मार्मलाहरुलाई शिप्रर्िशि समेट्न सफल 
भएको छ भन् न ेकुरामा ववश् वस्ि रहेको छु । 

अबको समर्मा हामी सबैको भरू्मकामा थप न्द्जम्मेवारीहरु थवपएको छ । सफलिापूविक जनमखुी 
िथा र्गुसापेक्ष नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट ल्र्ाउन ुपवहलो पाइलाको सरुुवाि हो । िसथि र्स 
नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेटमा र्लवपबद्ध भएका पररकल्पनाहरुलाई साथिकिामा पररणि गनि हामी 
सबै प्रत्र्क्ष एवं अप्रत्र्क्ष ववकास साझेदारहरुको समून्द्चि वक्रर्ान्द्शलिा रवहरहनेछ भन् न ेअपेक्षा 
राखेको छु । 

असार २०७६ 

र्मक्वाखोला गाउँपार्लका 
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d]/f] eGg' 

 

tfKn]h'ª– g]kfnsf] ;a}eGbf k"jL{ lxdfnL lhNnf clg To; ;'Gb/ lxdfnL lhNnfsf] 

pQ/ klZrddf cjl:yt Pp6f csf]{ cToGt} ;'Gb/ 7fpF– ldSjfvf]nf hxfF kof{Kt ljsf;sf 

cefj ePs} sf/0fn] jt{dfg kl/b[Zodf ;d]t cfkm"nfO{ lhNnfs} ljs6 :yfgLo txsf] ?kdf 

kl/lrt u/fO{/xg' kg]{ afWotfsf] To; h+hL/nfO{ tf]8\gsf lglDt ;Dk"0f{ k|ultzLn Pj+ ljsf; 

k|]dL ldSjfvf]nfsf bfh' efO tyf lbbL alxgLx?df hf]8bf/ clkn ub}{ Ù 

xhf/f}F g]kfnLsf uf}/jk"0f{ jlnbfgsf] hudf lgld{t jt{dfg g]kfnsf] ;+ljwfgn] ;d]t 

kl/sNkgf u/]sf] ;+3Lo nf]stflGqs zf;g Joj:yf4f/f lbuf] zflGt, ;'zf;g, ljsf; / 

;d[l4sf] cfsf+Iff k'/f ug]{ ;+sNk k|lt ldSjfvf]nf cfˆgf] k|lta4tf hfx]/ ub}{ Ù 

cl3Nnf jif{x?sf cg'ejx?nfO{ ;d]6]/ yk kl/kSj :ki6 / cem Jojl:yt tl/sfn] 

ljutsf sldsdhf]/Lx?nfO{ qmdzM ;'wf/ ub}{ ef}uf]lns ljs6tfnfO{ ko{6g k|j{4gsf lglDt 

cj;/sf] ?kdf k|of]u ug]{ :ki6 nIosf ;fy cf=j= @)&^÷)&& sf gLlt tyf 

sfo{qmdx?4f/f To;sf lglDt cfwf/ Pj+ cfofdx?sf lgdf{0f ug{sf lglDt Ù 

j8f :t/b]lv g} ldxLg 9+un] ;Dk"0f{ ldSjfvf]nfsf hgtfnfO{ gLlt tyf sfo{qmddf 

;xefuL u/fO{ hgk|ltlglw, sd{rf/L tyf ;Dj4 lj1x?sf ;'emfj ;d]t ;+sng u/L o; 5}7f}+ 

ufpF;ef4f/f cf=j= @)&^÷)&& sf] jflif{s gLlt tyf sfo{qmd to ul/Psf]n] Ù 

cfly{s jif{ @)&^÷&& sf] cGTo ;Dddf ldSjfvf]nf ufpFkflnsfdf ef}lts ljsf;sf 

k|ult k|lt cfd gful/sx?n] :ki6 ?kdf dxz'; ug{ ;Sg] u/L cfˆgf] nIo k'/f ub}{ g]kfnsf] 

Ps ;d'Ggt, ;d[4 / pTs[i6 ko{6sLo uGtJo ePsf] :yfgLo txsf] ?kdf ldSjfvf]nf 

ufpFkflnsfn] cfkm"nfO{ :yflkt ug]{ bL3{sfnLg ;f+]rnfO{ ;fy{stf k|bfg ug]{ s'/fdf d k"0f{ 

?kdf ljZjt 5' .  

 

====================================== 

                                                              of]u]Gb| /fh u'?Ë 

                                                               k|d'v k|zf;sLo clws[t 
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    १.१स्थानीर् िहको संन्द्क्षप्त पररचर् 

  नेपालको सदुरु पवुी सीमानामा पने साववकमा मेची अञ् चल अन्िगििका चार न्द्जल्लाहरु 
मध्रे् भारि र चीन दबैु देशसँग सीमाना गाँर्सएको न्द्जल्ला िाप्लेजङुका पन्द्श् चमी भभूागमा 
चार गा.वव.स. हरु खोन्द्क्लङ, र्लवाङ, साँवा र पापङुको संर्ोजन भई हाल १ नं. प्रदेश 
अन्िगििका र्मर्ि २०७३/११/२७ गिे गदठि स्थानीर् िहको रुपमा र्मक्वाखोला 
गाउँपार्लका एक रहेको छ । पौरान्द्णक कालमा र्िब्बिबाट आएका एक र्वुिीको 
आसँबुाट खोला बनेको र स्थानीर् र्लम्ब ुभार्ामा र्मक्वाको अथि आसँ ुभएकाले र्स ठाउँको 
नामाकरण र्मक्वाखोला रहन गएको जनश्ररु्ि रहेको छ । र्मक्वाखोला कालखण्डसँगै 
मेवाखोलाको नामले न्द्चर्नन थालेको भएिापर्न राज्र् पनुसिरंचनाको क्रममा मेवाखोलालाई 
पनुाः र्मक्वाखोला नामाकरण गरी र्सै ऐर्िहार्सकिालाई मध्र्नजर गदै र्मक्वाखोला 
गाउँपार्लका भनी नामाकरण गररएको हो ।भौगोर्लक रुपमा र्बकट र दगुिम भए िापर्न 
र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकाको पर्िटकीर्, व्र्वसावर्क, वािावरणीर् लगार्िका ववर्भन्न 
बहआुर्ार्मक पक्षहरुबाट महत्वपूवि पवहचान रहेको छ । र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाअलैंची 
खेिी, पवििारोहण, अवलोकन भ्रमण र जर्डबटुी संकलनको दृविकोणबाट महत्वपूणि 
सम्भावना बोकेको क्षेर हो । 
१.१.१  र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकाको राजनैर्िक ववभाजन 

प्रदेश         : १ नं. 
न्द्जल्ला         : िाप्लेजङु  

गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर् : थलङ 

वडा सङ्ख्र्ा       : ५ 
वडा ववभाजन 

वडा नं. समावेश भएका साववक गा.वव.स. साववक वडा नं. कैवफर्ि 

१ खोन्द्क्लङ १-४  

२ खोन्द्क्लङ ५-९  

३ र्लवाङ १-९  

४ साँवा १-९  

५ पापङु १-९  
 



 

4 | P a g e  
 

१.१.२ भौगोर्लक अवस्था, र्समानािथा जनसङ्ख्र्ा 
क्षेरफल    :४४२.९६ वगि वक.र्म. 
पूवि     : फक्ताङलङु गाउँपार्लका 
पन्द्िम     : संखवुासभा र मेररङदेन गाउँपार्लका 
उत्तर     : संखवुासभा र फक्ताङलङु गाउँपार्लका 
दन्द्क्षण     :फुङर्लङ नगरपार्लका 
जनसङ्ख्र्ा   : १०१२० 

१.१.३ प्रमखु नदीनाला, वहमाल र ववशरे् क्षरे 
र्स गाउँपार्लका क्षेरमा पने सबैभन्दा ठूलो र्मक्वाखोला नदी फुङर्लङ नगरपार्लका 
र मेररङदेन गाउँपार्लकाको सीमानामा पगुी िमोर नदीसँग र्मर्सन पगु्दछ । 
र्मक्वाखोला गाउँपार्लका वडा नं. ४ अन्िगिि साँवामा पने फुङफुङ्गे झरना, वडा नं. 
५ पापङुमा पने  िोक्पेगोला लगार्िका क्षेरहरु पर्िटकीर् दृविकोणले ववशेर् क्षेरको 
रुपमा रहेको छ । 

१.१.४ िमि, सस्कृर्ि र जािजािी 
र्स गाउँपार्लका क्षेरमा वहन्द,ु बौद्ध, वकराँि र ईसाई िमािलम्वीहरुको बसोवास 
रहेको छ । र्स क्षेरमा दशैं, र्िहार, साउने संक्रान्द्न्ि, माघे संक्रान्द्न्ि, चासोक 
िङनाम, उिौली पवि, उभौली पवि, ल्होसार, वक्रसमस लगार्िका पविहरु मनाउने 
गदिछन ् । र्स क्षेरमा र्लम्ब,ु क्षेरी, बाहनु, शेपाि, भोटे, राई दर्लि लगार्िका 
जािजार्िहरुको र्मन्द्श्रि बसोबास रहेको छ । 

१.२ ववद्यमान अवस्थाको सर्मक्षा 

१.२.१ सबल पक्ष 

र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकािाप्लेजङु  न्द्जल्ला भररकै एक आर्थिक समवृद्धको सम्भावना 
बोकेको क्षेर हो । र्स क्षेरमा रहेका वन पैदावरलाई सदपुर्ोग गरी जर्डबटुी प्रशोिन 
केन्ि सञ् चालन गने सक्ने सम्भावनाहरु प्रशस्ि मारामा रहेका छन ् । फुङफुङ्ग े
झरनालाई जल पर्िटनको रुपमा ववकास गरी पर्िटन पविद्धन गनि सवकन ेिथा िोक्पेगोला 
क्षेरलाई टे्रवकङ रुटको ववकास गरी आन्िररक एवं बाह्य पर्िटकलाई र्भत्र्र्ाउन सवकन े
सम्भावना कार्म रहेको छ । 

र्स क्षेरमा मौसमी खेिीको रुपमा र्समी, आल,ु मकै, कोदो, फापर, जौ, न्द्चनो, कागनुो, 
गहुँ, भटमास, िान, मसरुो, िोरी लगार्िका िेलहन, दलहन, खाद्यान् न िथा नगदे 
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बालीको पर्ािप्त मारामा उत्पादन गरी र्नवािहमखुीबाट व्र्वसावर्क कृवर्िफि  उन्मखु हनु 
सवकने अवस्था रहेको छ । र्स क्षेरमा क्षेरी, जनजािी र दर्लि जार्िको र्मन्द्श्रि 
बसोबास रहेकाले र्स क्षेर बहभुावर्क, बहसुाँस्कृर्िक, बहजुािीर् र्बशेर्िाले भररएको   
छ । िार्मिक सवहष्णिुा र सामान्द्जक सद्प् भाव र्स क्षेरको अर्भन् न न्द्चनारी रहेको छ । 

१.२.२ कमजोर पक्ष 

भौगोर्लक ववकटिाका कारण र्स क्षेरमा र्ािार्ािको सञ् जाल ववस्िार गनि सवकएको 
छैन । ववकासका पूवाििारहरुको र्थेि मारामा ववकास र ववस्िार गनि सवकएको छैन । 
शैन्द्क्षक अवस्थामा रावष्ट्रर् स्िरभन्दा न्रू्न रहेको छ । ववद्यालर् छाड्ने, अनपुन्द्स्थि हनुे र 
कक्षा दोहोर् र्ाउने ववद्याथीको सङ्ख्र्ा बढ्दो क्रममा रहेको छ । स्वास््र्कमी, स्वास््र् 
संस्थाहरुको गणुस्िर ववृद्ध गनि नसवकएका कारण प्रभावकारी स्वास््र् सेवाको प्रत्र्ाभिू 
गनि सवकएको छैन । व्र्वसावर्क कृवर्िफि  र्मक्वाखोलाबासीलाई उन्मखु गराउन 
सवकएको छैन । 

१.२.३ अवसर 

र्मक्वाखोला गाउँपार्लकालाई अलैंची क्षेरको रुपमा ववकास गनि सवकने अवस्था छ । 
िोक्पेगोला क्षेरलाईपदर्ारािथा साहर्सक पर्िटनको ववकास गनि सवकने अवसर र्सजिना 
भएको छ । फुङफुङ्ग ेझरनाको पर्िटकीर् मागि सिुार एवं ववस्िार गनि सवकने अवसर 
पर्न र्थावि रहेको छ ।र्सैगरी र्स क्षेरमा पाईने वनपैदावर िथा कृवर् उत्पादनलाई 
व्र्वसावर्किा िफि  उन्मखु गराउन सवकने सम्भावना कार्म रहेको छ । 

१.२.४ चनूौिी 
र्मक् वाखोला गाउँपार्लकालेदईु दशक लामोजनप्रर्िर्नर्ि ववहीन अवस्था पार गदै स्थानीर् 
सरकार गठन गरेको अवस्था छ । र्ससँगै अनर्गन्िी पररवििनका संवाहकहरुको उदर् 
हनु ु स्वाभाववक देन्द्खन्छ । िथावप ववगिमा जनप्रर्िर्नर्िववहीन राज्र् संर्न्रले र्सजिना 
गरेका सविसािारण र जनिावीचको दरुी कम गनिमा अबको उजािशील समर्वर्ि खचि 
गनुिपने अवस्था रहेको छ । र्सै वीच राज्र्को शासन व्र्वस्थामा संघीर्िाको नर्ाँ 
अभ्र्ास स्थानीर् सरकारको काँिमा आईसकेकाले स्थानीर् िहको सफल कार्ािन्वर्न गने 
र्गुान्िकारी न्द्जम्मेवारीलाई सफलिापूविक अविरण गने दावर्त्व थवपएको छ । ववववि 
कारणबाट राज्र्को मलुप्रवाहीकरणबाट वन्द्ञ् चि भएका समूहलाई गर्िशील शासन 
पद्दर्िमा समावहि गदै लैजानपुने न्द्जम्मेवारीहरु र्गुले प्रदान गरेको छ । गणुस्िरीर् 
न्द्शक्षा, सविसलुभ स्वास््र्, र्ािार्ािको पहुँच, दीगो आवास, खाद्य सरुक्षा, गणुस्िरीर् 
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जीवनको प्रत्र्ाभिू गनि कवटबद्ध भई लाग्नपुने भएको छ । नेपाल सरकारले अन्िरावष्ट्रिर् 
जगिमा जनाएका प्रर्िवद्धिाहरु परुा गनि ददगो ववकासका लक्ष्र्हरुको प्रार्प्त, मानव 
ववकास सूचकांकमा उल्ले्र् सिुार गनुिपने अवस्था रहेको छ । सशुासनको प्रत्र्ाभिू 
गराई जनस्िरमा राज्र्को उपन्द्स्थर्िको वोि गराउँदै राज्र् र राष्ट्र र्नमािणलाई सदुृढ 
बनाउँदै लैजानपुने अवस्था ववद्यमान रहेको छ ।   

१.३ वावर्िक नीर्ि, बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमाका लार्ग अवलम्बन गररएको पद्धर्ि 

 नेपालको संवविानले प्रत्र्ाभिू गरेका मौर्लक अर्िकारहरु, राज्र्का र्नदेशक र्सद्धान्िहरु 
िथा नीर्िहरुलाई वावर्िक नीर्ि िथा कार्िक्रम िर् गने  प्रमखु आिारको रुपमा र्लइएको 
छ । 

 नेपाल सरकारबाट आ.व. २०७६\७७ को लार्ग प्रस्ििु भएको नीर्ि िथा कार्िक्रमलाई 
र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकाको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजूिमा गने मूल आिारको रुपमा 
र्लईएको छ । 

 गाउँपार्लकाको नीर्ि, कार्िक्रम िथा बजेट िजुिमा गदाि नेपाल सरकारले अन्िरािवष्ट्रर् 
जगिमा प्रर्िवद्दिा कार्म गरेका ववर्र्हरु, ववर्भन् न सन्िी सम्झौिाहरुलाई महत्वपूणि 
सन्दभिको रुपमा प्रर्ोग गररएको छ । 

 न्र्ार्ालर्बाट ववर्भन् न समर्मा प्रर्िपादन भएका न्र्ार्ीक नन्द्जर, साविजर्नक महत्वका 
आदेश िथा फैसलाहरुलाई समेि नीर्ि िथा कार्िक्रम िजुिमामा महत्वपूणि आिारको 
रुपमा र्लइएको छ । 

 पन्रौ आवर्िक र्ोजनाले राखेका दीघिकार्लन सोच, लक्ष्र् र उदे्दश्र्हरुलाई मध्र्नजर गदै 
नीर्ि िथा कार्िक्रमहरु िर् गररएको छ । 

 सहस्राब्दी ववकास लक्ष्र्हरुको अभ्र्ासबाट र्सन्द्जिि नौलो अवसरहरुको सदपुर्ोग गदै ददगो 
ववकासका लक्ष्र्हरु हार्सल गनिका लार्ग स्थानीर् स्िरबाट चाल्न सवकने कदमहरुलाई 
नीर्ि िथा कार्िक्रम िजूिमा गने पद्दर्िको रुपमा र्लइएको छ । 

१.४ आर्ोजना प्राथर्मवक करणका आिारहरु 

आर्थिक वर्ि २०७६\७७ को लार्ग ववर्भन्न आर्ोजनाहरु प्राथर्मकीकरण गदाि देहार्का 
र्बर्र्हरुलाई आिारको रुपमा प्रर्ोग गररएको छाः 

 पन्रौ आवर्िक र्ोजना िथा अन्र् क्षेरगि आवर्िक र्ोजनाहरुले र्नददिि गरेका ववर्र्हरु 
समावेश गरी क्रमागि एवं अिरुा रहेका आर्ोजनाहरु िथा थोरै रकममा सम्भार गरी पनुाः 
सञ् चालनमा ल्र्ाउन सवकने आर्ोजनाहरु, 



 

7 | P a g e  
 

 सविसािारण नागररकलाई ित्काल प्रत्र्क्ष राहि िथा फाईदा हनुे िथा स्वरोजगार प्रवद्धिन 
हनुे आर् आजिन ववृद्ध हनु ेप्रकारका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 

 कृवर् उत्पादनमा ववृद्ध हनुे िथा सहर्ोग परु् र्ाउने र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 
 वािवरण संरक्षण िथा सम्वद्धिन र जलवार् ु पररवििन अनकूुलिामा सहर्ोग परु् र्ाउन े

प्रकारका र्ोजनाहरु, 
 स्थानीर् स्रोि सािन, सीप क्षमिाको अर्िकिम पररचालन िथा सञ् चालन भई क्षमिा 

ववकास हनुे वकर्समका र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 
 वपछर्डएका समदुार् जस्िै दर्लि, जनजार्ि, मवहला िथा बालबार्लका िथा अर्ि ववपन् न 

वगिको आर् आजिन िथा सीप ववकासमा टेवा पगु्ने मु् र् कार्िक्रम िथा आर्ोजनाहरु, 
 प्रर्िस्पिाित्मक िथा िलुनात्मक लाभका वस्ि ु िथा सेवाको उत्पादन िथा प्रवद्धिन हनु े

कृवर्, गैर कृवर् र सेवा क्षेरका कार्िक्रमका आर्ोजनाहरु, 
 गाउँपार्लकाको आन्िररक आर् श्रोि ववृद्ध गने कार्िक्रमहरु, 
 सामान्द्जक पररचालनका माध्र्मबाट पवहचान गररएका लन्द्क्षि समूहका मागलाई सम्बोिन 

गररने ववर्र्हरु, 
 बढी भन्दा बढी जनसहभार्गिा जटुाउन सवकने िथा बढी श्रममूलक कार्िक्रम र 

आर्ोजनाहरु, 
 ज्रे्ष्ठ नागररक िथा अपाङ्गमैरी कार्िक्रमलाई प्राथर्मकिा ददईएका कार्िक्रम िथा 

आर्ोजनाहरु, 
 लागि साझेदारीमा सञ् चालन हनुे आर्ोजना िथा कार्िक्रमहरु, 
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खण्ड २– चाल ुआ.व. २०७५/७६ को सर्मक्षा 

२.१ चाल ुआ.व. २०७५/७६ मा सञ् चार्लि र्ोजनाहरुको सर्मक्षााः-  

  र्मक्वाखोला गाँउपार्लका अन्िगिि ववन्द्त्तर् समार्नकरण पुजँीगि रु. ८,५८,५०,५१७।-, 

ववर्र्गि शसिि रु. ७,३४,००,०००।– र चाल ु रु. ५,१६,५४८५८।- सञ् चार्लि र्ोजना 

िथा कार्िक्रमहरु मध्रे् पुजँीगि ववकास िफि  ९९% र्ोजनाहरु सम्पन् न भएको छ । सशिि 

अनदुानबाट सञ् चार्लि कार्िक्रमहरु मध्रे् ९०% कार्िक्रमहरु सम्पन् न भएको छ । र्ोजनाहरु 

सम्पन्न गने भौगोर्लक कदठनाई थोरै जनशन्द्क्त को वावजदु पर्न ९९% र्ोजनाहरु सम्पन् न हनु ु

आफैमा गौरवको ववर्र् वनेको छ । र्स चाल ुआ.व.मा आन्िररक आर् गि आ.व.को िलुनामा 

प्रगिी भएको देन्द्खन्छ र्स आ.व.मा अनमुार्नि आन्िररक आर् शिप्रर्िशि संकलन हनु सकेको 

छ र आगामी आ.व.मा र्सलाई अझैबढी सिुार गदै उल्ले्र् मारामा संकलन गरर र्स 

गाँउपार्लकाको ववकासमा लगानी गने संकल्प गररएको छ । र्ोजना संचालनको क्रममा 

कमिचारी, जनप्रर्िर्नर्ि, उपभोक्ता सर्मर्ि र आम जनिाको उल्ले्र् मारामा सहर्ोग भएको 

पाईर्ो । आगामी ददनमा भौर्िक पूवाििार नभई र्स क्षेरका आर्मलुक क्षरेलाई पवहचान गदै 

आर्थिक, सामाजीक, शैन्द्क्षक, सास्कृर्िक लगार्ि ववववि पक्षमा आमलु पररवििन गरर समदृ्ध 

र्मक्वाखोला गाँउपार्लका र्नमािण गने सर्मक्षा संकल्प गररर्ो ।  

 

 

  



 

9 | P a g e  
 

खण्ड ३–आगामी आ.व. २०७६/७७ को नीर्ि,  बजेट िथा कार्िक्रम 

३.१ सोंच 

नेपालको एक समनु् नि, समदृ्ध र उत्कृि पर्िटकीर् गन्िव्र् भएको स्थानीर् िहको रुपमा 
र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकालाई स्थावपि गने दीघिकालीन सोच रहेको छ । 

३.२ लक्ष्र् 

आर्थिक वर्ि २०७६\७७ को अन्त्र्सम्ममा र्मक् वाखोला गाउँपार्लकामा भौर्िक ववकासका 
प्रगर्िहरु आम नागररकहरुले महससु गनि सक्ने लक्ष्र् र्लइएको छ । 

३.३ उद्दशे्र् 

र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकाबासीले एक वर्िर्भरमा आफ्नो जीवनस्िरमा पररवििन भई दैर्नक 
जीवनर्ापनमा सहजिा भएको महससु गनेछन ्। 

३.४ अपेन्द्क्षि उपलब्िी 
आ.व. २०७६\७७ को अन्त्र्सम्ममा देहार्का उपलब्िीहरु हार्सल गनि सवकने अपेक्षा 
रान्द्खएको छाः 
 सडक सञ् जालको ववस्िार, स्िरोन्नर्ि िथा सरुन्द्क्षि, गणुस्िरीर् र भरपदो र्ािार्ािको पहुँचमा 

ववृद्ध भएको हनुेछ । 

 गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर् िथा वडा कार्ािलर्का भौर्िक संरचनाहरुको र्नमािण कार्ि 
सरुु भई सेवा प्रवाहलाई सरल, प्रभावकारी र जनमखुी भएको हनुेछ । 

 उज्र्ालो र्मक् वाखोला  अर्भर्ान सरुु भई र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकाका सबै क्षेरमा ववद्यिु 
सेवाको सरु्नन्द्िििा प्रदान गने कार्िले र्िब्रिा प्राप्त गरी जलववद्यिु उत्पादनमा उल्ले्र् प्रगर्ि 
हार्सल भएको हनुेछ । 

 र्मक् वाखोला  गाउँपार्लका क्षेरमा स्वास््र् िथा न्द्शक्षा क्षेरमा देन्द्खएका कमी 
कमजोरीहरुलाई र्नवारण गदै गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा िथा न्द्शक्षाको व्र्वस्था उपलब्ि 
हनुेछ ।  

 र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकामा गररदैं आएको परम्परागि कृवर् प्रणालीमा सिुार ल्र्ाई कृर्क, 
र्वुा, लन्द्क्षि वगि लाभान्द्न्वि हनुेछन ्। 

 ववपद् व्र्वस्थापन पूवििर्ारी िथा प्रर्िकार्िलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ािन्वर्न गररएको हनुेछ 
। 

 साविजर्नक प्रशासनलाई चसु्ि, दरुुस्ि, पारदशी, जवाफदेही, भ्रष्ट्राचारमूक्त बनाउन गनुासो 
सनुवुाई संर्न्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।   
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३.५ वावर्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि अवलम्बन गररएका प्रमखु नीर्ि िथा आिारहरु 

३.५.१ समग्रनीर्ि िथा आिारहरु 

१. र्मक्वाखोला गाउँपार्लका अन्िगििका र्नम्न वडाहरुलाई र्नम्न अनसुारको पकेट क्षेरको 
रुपमा ववकास गदै लैजाने नीर्ि अवलम्बन गररने छ । (क) वडा नं. १ र २ लाई िान 
िथा फलफुल पकेट क्षेर । (ख) वडा नं. ३ र ४ लाई अलैची, फलफुल र पर्िटन 
क्षेर । (ग) वडा नं. ५ लाई पर्िटन, पशपुालन र जर्डवटुी पकेट क्षेर । 

२. नेपालको संवविान जारी भएपर्छ मलुकु संघीर्िा कार्ािन्वर्न चरणको मध्र्ावर्ि समर्मा 
आइपगु्दा र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७६\७७ को नीर्ि, कार्िक्रम 
िथा बजेट िेस्रो पटक र्स गररमामर् गाउँ सभामा प्रस्ििु गनि पाउँदा र्मक् वाखोला  
गाउँपार्लकाले गौरवान्द्न्िि महससु गरेको छ । र्स अवसरमा र्मक् वाखोला  गाउँपार्लका 
नेपालको संघीर् लोकिान्द्न्रक गणिन्रका लार्ग नेपाली जनिाले पटकपटक गदै आएको 
ऐर्िहार्सक जनआन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन लगार्िका आन्दोलनहरुको स्मरण गदै 
लोकिन्रको स्थापनाथि शहीदहरुको त्र्ाग र बर्लदानलाई उच्च सम्मान गदिछ । 

३. नेपालको संवविान जारी भएसँगै लोकिान्द्न्रक गणिन्रात्मक शासन व्र्वस्था, बहलुवाद, 

सामान्द्जक न्र्ार्सवहिको समानपुार्िक, समावेशी प्रर्िर्नर्िमलुक व्र्वस्था, मौर्लक 
अर्िकार, नागररक स्विन्रिा, िमि र्नरपेक्षिाजस्िा महत्वपूणि उपलब्िीहरु संस्थागि 
भएका छन ्। संवविानले अंर्गकार गरेको ववववििा वीचको एकिा, सामान्द्जक सांस्कृर्िक 
ऐक्र्वद्धिाले नेपालीको स्वार्भमानलालई उँचो बनाईरहँदा र्स र्मक् वाखोला  
गाउँपार्लकामा सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्र् गरी आर्थिक सम्ववृद्ध, समानिा र 
सामान्द्जक न्र्ार् सरु्नन्द्िि गने आिारशीला खडा भएको छ । 

४. प्रथम जनर्नवािन्द्चि हामी जनप्रर्िर्नर्िहरुले अबका ददनहरुमा र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकाको 
स्थानीर् सरकारले ववकट भौगोर्लक अवन्द्स्थर्िमा रहेको र्स गाउँपार्लकाका सविसािारण 
जनिाले प्रत्र्क्ष अनभुिू गने खालका र्ोजना िजुिमा गने, स्थानीर् र्ोजना िजुिमा साथै 
कार्ािन्वर्नमा प्रत्र्क्ष सहभागी गराउने, मागमा आिाररि र्स क्षेरको माटो सहुाउँदो 
कार्िक्रम िथा ववकास गर्िववर्िहरु सञ् चालन गरी र्स क्षेरका जनिाको चरम गररबी 
न्रू्र्नकरण गने प्रमखु नीर्ि र्लएको छ । 

५. र्मक् वाखोला  गाउँपार्लका क्षेरमा मु् र् र ग्रामीण सडक सञ्जालको वगीकरण गरी 
प्राथर्मकिाका आिारमा न्रू्निम लेनको सडक सञ्जालको ववकास, ववस्िार र स्िरोन् नर्ि 
गररनेछ । 
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६. कृवर् क्षेरलाई स्थानीर् उत्पादनको प्रमखु क्षेरको रुपमा ववकास गररनेछ । प्रमखु 
बालीहरुको उत्पादनमा आत्मर्नभिर हनुे नीर्ि र्लइनेछ । र्संचाई, मलखाद, बीउ 
र्बजनको उपलब्ििामा जोड ददइनेछ । पशजुन्र् उत्पादनका कार्िक्रमलाई प्रोत्साहन 
ददइनेछ । आर्थिक िथा सामान्द्जक रुपले पर्छ परेका कृर्क केन्द्न्िि कार्िक्रमहरुलाई 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

७. स्वच्छ खानेपानीमा नागररकको पहुँच अर्भववृद्ध गररनेछ । प्राथर्मकिा प्राप्त खानेपानी 
आर्ोजना िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नमा जोड ददइनेछ । खानेपानीको उत्पादन, वविरण 
िथा उपभोगमा स्थानीर्वासी िथा खानेपानी उपभोक्ताहरुलाई न्द्जम्मेवार बनाउँदै  
लर्गनेछ । 

८. वािावरण िथा जलवार्मैुरी पूवाििारको ववकासमा जोड ददइनेछ । वन क्षेरको वैज्ञार्नक 
एवं ददगो व्र्वस्थापन गरी आर्थिक रुपले महत्वपूणि वनस्पर्ि िथा जर्डबटुीको प्रशोिनमा 
र्नजी िथा सामूदावर्क संस्थालाई सहभागी गराइनेछ । 

९. नेपालका संरन्द्क्षि सत्ताइस वटा स्िनिारी जनावरहरु, नौवटा संरन्द्क्षि चराहरु र ३ वटा 
सररसपृहरुका अर्िररक्त अन्र् वन्र्जन्ि ु िथा चराचरुुङ्गीको न्द्शकारलाई र्नर्मन गनि 
आवश्र्क संवहिा िथा र्ोजना िजूिमा गरी संरक्षणमा जोड ददइनेछ । 

१०. न्द्शक्षा र स्वास््र् क्षेरमा हालसम्म भएको लगानीले स्वस्थ, न्द्शन्द्क्षि र सभ्र् नागररक 
उत्पादन भएको उपलब्िीलाई संस्थागि गरी गणुस्िरीर् न्द्शक्षा र स्वास््र् सेवाको 
व्र्वस्था र्मलाईनेछ । न्द्शक्षा िथा स्वास््र् क्षेरमा सञ् चार्लि कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

११. लैंर्गक समानिा, मवहला सशन्द्क्तकरण, लैंर्गक मलुप्रवावहकरण र मवहला सहभार्गिा 
ववृद्ध गने नीर्िलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१२. र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकाको सम्बवृद्धका लार्ग ववज्ञान र प्रववर्िको क्षेरबाट प्राप्त हनु 
सक्ने लाभ, अवसर र सम्भावनालाई खोजी गरी र्स क्षेरमा सङ्ख्र्ात्मक र गणुात्मक 
ववकास गररनेछ । 

१३. र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकाको वहि प्रवद्धिन, जनिाको मौर्लक हक र अर्िकारको र्नवािि 
उपर्ोगको वािावरण र्सजिना गनिका लार्ग िद् नकुुल सरुक्षा नीर्ि िजूिमा गरी कार्ािन्वर्न 
गररनेछ । ववकास र्नमािण, सम्पदा संरक्षण र ववपद् व्र्वस्थापनमा सम्बन्द्न्िि सरुक्षा 
र्नकार्सँग समन्वर् गरी जनशन्द्क्त पररचालन गररनछे । 

१४. पर्िटन क्षेरलाई अथििन्रको आिारको रुपमा ववकास गररनेछ, फुङफुङ्गे झरना िथा 
देवस्थल, मानाभरा,बागथला,िोक्पेगोला, वाग्वा पोखरी, ओरक पोखरी, हेम्खाम पोखरी, 
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सोदो पोखरी, भिु पोखरी, रुपा पोखरी, साज ु पोखरी, सानखुोला पोखरी, ढाँडे पोखरी, 
छोईला पोखरी, छाईव ुपोखरी, छ्युछ्याक पोखरी, छोजङु जेङगा पोखरी, जलङ पोखरी, 
िीन पोखरी, जेठा पोखरी, माईला पोखरी, कान्छा पोखरी, दिु पोखरी, कालो पोखरी, 
आदद र िार्मिकर्मक् वाखोला वहमाल पदर्ारा लाई आकर्िक गन्िव्र्का साथ पर्िटकीर् 
क्षेरको रुपमा ववकास गनि जोड ददइनेछ । 

१५. वैज्ञार्नक वस्िी ववकासमा जोड दददै बजारोन्मखु वस्िीहरुको प्राकृर्िक स्रोि, 
ऐर्िहार्सक, सामान्द्जक, सांस्कृर्िक पवहचान र आर्थिक साम्र्िको आिारमा गर्िशील 
सहर र्नमािणको रावष्ट्रर् रणनीर्िलाई अवलम्बन गररनछे । 

१६. उज्र्ालो नेपाल अर्भर्ानलाई साथिक िलु्र्ाउन र्मक् वाखोला  गाउँपार्लका स्िरबाट पर्न 
जलववद्यिु आर्ोजना, वैकन्द्ल्पक उजाि ववकासमा ववशेर् प्राथर्मकिा ददइनेछ । 

१७. र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकाको सम्ववृद्धका लार्ग साविजर्नक, नीन्द्ज र सहकारी क्षेरको 
भरू्मकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

१८. औद्योर्गक क्षेरमा बाह्य लगानी बढाउन आवश्र्क नीर्िगि, कानूनी, प्रशासर्नक िथा 
आर्थिक सिुारका प्रर्ासहरु अवलम्बन गररनेछ । 

१९. र्संन्द्चि क्षेरको पवहचान गरी कृवर् र्ोग्र् भरू्ममा र्संचाई सेवा उपलब्ि गराउन र्संचाईका 
सम्भाव्र् सबै प्रववर्ि र प्रणालीको ववकास एवं व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क कार्िक्रम 
िजुिमा गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

२०. र्मक् वाखोला  गाउँपार्लकाको ववत्तीर् व्र्वस्थापन क्षमिा र जवाफदेवहिा बढाइनेछ । 
राजनीर्िक नेितृ्व र कमिचारीको क्षमिा अर्भववृद्ध गररनेछ । गाउँपार्लका मािहिका 
संरचनाहरुमा आवश्र्क पने जनशन्द्क्तको व्र्वस्था गररनेछ । 

२१. उत्पादनमूलक रोजगारीको अवसर र्सजिना गरी र्वुालाई रोजगार उपलब्ि गराउन 
कार्िक्रमहरुको िजूिमा िथा कार्ािन्वर्न गररनेछ । खेलकूद क्षेरको ववकासका लार्ग 
नीर्ि िजूिमा गरी प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

२२. साविजर्नक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, र्नष्पक्ष, पेशागि अनशुासनप्रर्ि प्रर्िवद्ध, 
पारदशी, भ्रष्ट्राचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी र सहभार्गिामूलक बनाउँदै लर्गनेछ ।   

२३. भ्रष्ट्राचारजन्र् वक्रर्ाकलापप्रर्ि शून्र् सहनशीलिाको अविारणामाफि ि सशुासनमा टेवा 
परु् र्ाइनेछ । भ्रष्ट्राचार र्नवारणका क्षेरमा कार्िरि साविजर्नक र्नकार्को क्षमिा अर्भववृद्ध 
गररनेछ । 

२४. मानव अर्िकारको सम्मान एवं सम्वद्धिन गदै मानव अर्िकारको प्रत्र्ाभरू्ि गररनेछ । 
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२५. वडा नं. ३ लाई साववक र्लवाङ गाववस लाई बावढपवहरो वपवढि क्षेर घोर्णा गदै 
पनुस्थािपना कार्िक्रम संचालन गने नीर्ि र्लईएको छ ।  

२६. प्रत्रे्क वडामा ११/११ साईजको फुटबल खेलमैदान र्नमािण गने नीर्ि र्लईएको छ ।  

२७. प्रत्रे्क वडाका ववद्यालर्का खेलमैदान हरुलाई बारबेर गरर ववद्यालर्मा ववद्याथीलाई 
सरुन्द्क्षि वािावरण बनाईनेछ ।  

२८. र्स गाउँपार्लका अन्िगििका सबै भार्ा संस्कृर्िलाई पवहचान गदै अर्िकार स्थापनामा 
जोड दददै लर्गनेछ ।  

३.५.२ क्षरेगि नीर्ि िथा आिारहरुाः 

(क) आर्थिक क्षरे 

१. प्रचर्लि संघीर् काननु िथा प्रादेन्द्शक काननुको अर्िनमा रवह र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाले 
नेपालको संवविानको िारा २२६ ले व्र्वस्था गरेको प्राविान बमोन्द्जम सोवह संवविानको 
अनसूुची ८ र ९ को अनबण्डल अर्िकार सूचीबाट करको वैज्ञार्नक एवम ्औन्द्चत्र्पूणि 
दार्रा र्निािरण गनि आवश्र्क नीर्ि अवलम्बन गररने छ। गाउँपार्लका क्षरेमा करको 
दार्रालाई फरावकलो पानि र्स क्षेरमा पाइने वन पैदावार, घरेल ु उत्पाददि वस्ि ु िथा 
सामाग्री, अन्िरावष्ट्रर् आर्ाि र्नर्ाि वस्िहुरु, ढुङ्ख गा, र्गटी, बालवुा लगार्िका अन्र् 
प्राकृर्िक स्रोिहरुको प्रर्ोगलाई करको दार्रामा ल्र्ाइनेछ । 

२. गाउँपार्लका क्षेरमा करको दार्रालाई फरावकलो पानि र्स क्षेरमा पाइने वन पैदावार, 
घरेल ु उत्पाददि वस्ि ु िथा सामाग्री, अन्िरावष्ट्रर् आर्ाि र्नर्ाि वस्िहुरु, ढुङ्ख गा, र्गटी, 
बालवुा लगार्िका अन्र् प्राकृर्िक स्रोिहरुको प्रर्ोगलाई करको दार्रामा ल्र्ाइनेछ । 

३. लमु्बाखमु्बा वहमाल, िोक्पेगोला, सोद ुपोखरी, फुङफुङ्गे झरना, मानाभारा डाँडा, वागथला, 
ओरक पोखरी, जङुलङु गमु्बा, कोर्ेँक डाँडा हेङखाम पोखरी, लोदेन टार जस्िा 
स्थानहरुलाई र्मक् वाखोला गाउँपार्लकाको आकर्िक पर्िटकीर् गन् िव्र्को रुपमा ववकास 
गनि आवश्र्क कार्िक्रम िर् गररने छ । 

४. र्स गाउँपार्लका क्षेरर्भर रहेका िाल, िलैर्ा िथा पोखरीहरुको भौगर्भिक अध्र्र्न गरर 
उक्त क्षेरहरुलाई रामसार सन्िीबाट स्थावपि आिारहरु परुा हनु सक्ने भएमा र्समसार 
क्षेर घोर्णा गरी संरक्षण र प्रवद्धिन गररनेछ । 

५. जर्डबटुी उत्पादनको पकेट क्षेर पवहचान गरी जर्डबवुट प्रशोिन िथा सगुन्द्न्िि िेल 
उत्पादन उद्योग साथै ववर्भन्न उद्योग स्थापना गनि आवश्र्क नीर्ि अवलम्बन गररने छ। 

६. र्स गाउँपार्लकामा सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी भगूोल सापेक्ष जर्डबवुट नसिरी केन्ि स्थापना 
गररने छ। 
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७. र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाबाट सहकारी संस्थाहरुमा शेर्रमा आिाररि भएर लगानी गनि 
आवश्र्क नीर्ि िर् गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

८. ववर्भन् न सरोकारवालाहरुको पहलमा िर्ार भएको १० वरे् कृवर् ववकास रणनीर्िमा 
आिाररि भएर र्मक्वाखोला गाउँपार्लका स्िरमा समेि कार्िक्रम संचालन एवं अनगुमन 
प्रणालीको व्र्वस्थापनमा जोड ददइनेछ । 

९. खाद्य असरुक्षालाई न्रू्र्नकरण गनि खाद्य सरुक्षा प्रर्िकार्ि र्ोजना (Food Security 

Response Plan) िर्ार गरी सोको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 
१०. अलैंचीको गणुस्िर ववृद्ध गनि कृर्क सचेिना अर्भववृद्ध गनिका साथै सिुररएको भट्टी 

लगाई सामानको गणुस्िर अर्भववृद्ध गदै बजारीकरण गने कार्िलाई प्राथर्मकिामा 
रान्द्खनेछ । 

११. जर्डबटुीको व्र्वसावर्क खेिीको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी सोही अनरुुपका कार्िक्रम 
िथा र्ोजनाहरुलाई ववशेर् प्रोत्साहन ददइनेछ । 

१२. दश वरे् कृवर् ववकास रणनीर्िले िर् गरे अनसुार र नेपाल सरकारले र्वुा लन्द्क्षि 
स्वरोजगार कार्िक्रम अन्िगिि रोजगारी र्सजिना गनि स्र्ाउ, आल्चा, स्र्ाउ नासपािी, आरु, 
आल ुर अन्र् सम्भाववि फलफूल एवं िरकारीलाई व्र्वसार्ीकरण गनि जोड ददइनेछ । 

१३. सु् खा क्षेरमा थोपा र्संचाई िथा फोहरा र्संचाई, र्समेन्ट पोखरी र प्लाविक पोखरी 
र्नमािण गरी वर्ाििको पानी संकलनमा जोड ददइनेछ । 

१४. लोपोन्मखु िथा मौर्लक बाली संरक्षण, सम्बद्धिन िथा प्रवद्धिन कार्िमा जोड ददने, र्सको 

लार्ग ग्रामीण स्िरमा र्बउ बैंक (seed bank) स्थापना गररनेछ । 
१५. 'र्मक्वाखोलाको पवहचान, अलैची, जर्डबटुी, र पर्िटन'लाई मलुमन्रको रुपमा र्लइन े

साथै  भौगोर्लक अवस्था अनसुार खेिीको र्बस्िार गनिमा  जोड ददइनेछ । 
१६. फलफूल र आल ुिथा अन्र् िरकारी  भण्डारणका लार्ग सोलार िथा रविक स्टोरको 

र्नमािणका लार्ग र्स गाउँपार्लकामा कार्िरि संघ संस्थासँग समन्वर् गरी कार्ािन्वर्न 
गररनेछ । 

१७. उच्च मूल्र् कृवर् वस्ि ुबजारीकरणको लार्ग सहकारीमा आिाररि ववक्री वविरण प्रणाली 
(co-operative marketing system) लाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१८. जलवार् ुपररवििनबाट कृवर् क्षेरमा प्रभाव सम्बन्िीर्बर्र्को अध्र्र्न िथा अनसुन्िानमा 
जोड ददइनेछ । 

१९.  जर्डबवुट नसिरी केन्ि र नमनुा आिरु्नक खेिी व्र्वसार्लाईबढावा ददइनेछ । 
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२०. आगिर्नक िरकारी, च्र्ाउ, फलफूल खेिी गरीबेरोजगार र्वुाहरुमा लन्द्क्षि गरी 
स्वरोजगार बनाउन नीन्द्ज िथा व्र्न्द्क्तगि िवरमा र्बशेर् प्रोत्साहन प्रदान गररनेछ । 

२१. जैववक मल िथा जैववक ववर्ादी उत्पादन गने उद्योग स्थापना गनि प्रोत्साहन गररनेछ । 
२२. ठाऊँ िथा हावापानी अनसुार सहुाउँदो फलफुलहरुको बोट ववरुवा लगाई क्षेर र्बस्िार 

गररने छ । 
२३.  गरीब िथा ववपन् न पररवारहरुलाई पवहचान गरी िरकारी खेिी अनदुान ददने नीर्ि 

र्लईनेछ। 
२४. अलैंची खेिीका अर्िररक्त उन् नि घाँस र जसीगाईबाट दगु्ि उत्पादनमा बवृद्ध गने साथै 

व्र्वन्द्स्थि बजारीकरण गररनेछ । 

२५. मौसमी कृर्रम गभाििानलाई ग्रामीण दगुिम क्षेरमा सामदुावर्क पश ु प्रजनन केन्िको 
सरुुवाि गरी िी स्थानहरुमा न्रू्न उत्पादकत्व भएका भाले पशहुरुलाई बन्ध्र्ाकरण गनि 
प्रोत्साहन गदै नश् ल सिुार कार्िक्रमलाई कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

२६. चरन िथा खकि  क्षेरको संरक्षण, सम्वद्धिन र सदपुर्ोगको लार्ग सरोकारवालाहरुसँग 
समन्वर्ात्मक कार्ि गररनेछ । 

२७. उन् नि जािको पशपंुक्षी व्र्वसार्ीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनदुानको व्र्वस्था गररनेछ 
। 

२८. उन् नि जािको भेडा, बाख्रा, र्ाक, चौरी, गाई, भैसी लगार्ि अन्र् पशपुन् छीको 
आिरु्नक फमिको ववकास गनि जोड ददइनेछ। 

२९. वहउँदमा पशहुरुको आहारा आपूर्ििको लार्ग स्थानीर् पोवर्ला घाँसहरुको पवहचान, 

संरक्षण स्थानीर् स्रोि सािनबाट पौविक आहारको प्रवद्धिन गररनेछ । 

३०. र्स गाउँपार्लकाको आश्र्किालाई पवहचान गरी फलफुल िथा िरकारी संकलन केन्ि 
र आिरु्नक बिशाला र्नमािण गररनेछ । 

३१. व्र्वसावर्क पशपुालन िथा पंन्द्क्षपालनलाई प्रोत्साहन िथा प्राथर्मकिा ददइनेछ । 

३२. र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाका प्रत्रे्क वडामा पश ु स्वास््र् सेवा सरु्नश् चि गनि र्नजी 
पाराभेट र ग्रामीण स्वास््र् कार्िकिािहरु पररचालनमा गाउँपार्लकाको संलग्निा बढाइनेछ 
। 

३३. स्वरोजगार कार्िक्रमलाई प्रोत्साहन गरी स्थानीर् उद्यमन्द्शलिालाई जोड ददने 
कार्िक्रमहरुलाई मु् र् प्राथर्मकिामा रान्द्खनेछ । 
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(ख)सामान्द्जक क्षरे 

१. र्ोग्र् र बररष्ठ न्द्शक्षकलाइि नेितृ्व सनु्द्म्पएर र्बद्यालर् प्रशासन िथा ब्र्वस्थापनलाइि चसु्ि 
दरुुस्ि बनाउन प्रिानाध्र्ापक र्मलान कार्िलाई र्थाशक्र् सदुृवढकरण गररनेछ । 

२. न्द्शक्षाको अविारणालाइि कार्िमूलक बनाउदै बालमैरी शैन्द्क्षक वािावरण कार्म गनि 
सम्वन्द्न्िि स्थानीर् िहका शैन्द्क्षक सरोकारवालासँग संरू्क्त र्ोजनासवहि सहकार्ि र 
समन्वर्को नीर्ि र्लईनेछ । 

३. स्वीकृर्ि नर्लइि संचालन गररएका सामदुावर्क िथा संस्थागि र र्नजी र्बद्यालर्लाइि 
र्नरुत्सावहि र र्नर्न्रण गदै काननुी दार्रामा ल्र्ाइिनेछ र संचालनमा ल्र्ाइिएका 
र्बद्यालर्लाइि जनसं्र्ा िथा नक्साकनका आिारमा स्िरबवृद्ध  गररनेछ । ववद्याथी 
न्द्शक्षक अनपुाि, भौगोर्लक ववकटिा र स्थानीर् सन्दभिलाई ववश्लरे्ण गरी ववद्यालर्हरुलाई 
गाभ्न सवकनेछ । 

४. न्द्शक्षा र्नर्मावलीका आिारमा र्बद्यालर् ब्र्वस्थापन सर्मर्ि, न्द्शक्षक अर्भभावक संघ, 
गाउँ न्द्शक्षा सर्मर्िको गठन गरी शैन्द्क्षक ववकासका कार्िक्रमहरुको कार्ि र्ोजना र्नमािण 
गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

५. र्बद्यालर्लाइि प्रदान गररने र्बर्भन् न अनदुान रकमहरुलाइि लन्द्क्षि बगि सम्म परु् र्ाउन 
आर्थिक पारदशीिाको नीर्ि अवलम्वन गररनेछ र र्बद्यालर्को सामान्द्जक पररक्षणलाइि 
अर्नवार्ि र प्रभावकारी बनाइि कार्िन्वर्न गररनेछ । 

६. सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको सहकार्ि र समन्वर्मा र्बद्यालर् बावहर 
रहेका र्बद्यालर् उमेरका बालबार्लकाहरुको पवहचान गरी उनीहरुलाइि औपचारीक 
न्द्शक्षाको मलु प्रवाहमा समेट्न  र्बर्भन्न खालका र्सजिनात्मक र रचनात्मक कार्िक्रमहरु 
संचालन गररनेछ । 

७. बस्िी बस्िीमा र्नरक्षर जनसं्र्ाको पवहचान गरी अनौपचारीक न्द्शक्षा संचालन गनि पहल 
गररनेछ । 

८. अनमुर्ि प्रदान गररएका र्बद्यालर्हरुमा आवश्र्क दरबन्दी प्रदान गनि पहल गररनेछ । 
न्द्शक्षकहरुलाई प्रचर्लि न्द्शक्षा ऐन, र्नर्मावली िथा कार्िववर्िको सारभिू प्राविानको 
मक्सदमा प्रर्िकूल असर नपने गरीर्मक् वाखोला गाउँपार्लका क्षेर र्भरका ववद्यालर्हरुमा 
आवश्र्किा र्निािरण गरी ववर्भन् न ववद्यालर्हरुमा कामकाजमा खटाउन सक्नेछ र 
खटाईने न्द्शक्षकहरुलाई गाउँपार्लका िथा वडाबाट सेवा सवुविा प्रदान गनि सवकनेछ । 

९. र्स र्मक् वाखोलागाउँपार्लका अन्िगििका र्बद्यालर्हरुलाई गाउँपार्लका स्िरीर् खेलकूद् 
िथा अर्िररक्त वक्रर्ाकलाप संञ् चालन गनि गराउन प्राथर्मकिा िथा प्रोत्साहन ददइनेछ । 
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१०. र्स र्मक् वाखोलागाउँपार्लकामा रहेका सबै र्बद्यालर् िथा बाल ववकास केन्िलाइि 
स्िरबवृद्ध गरी न्द्शक्षकहरुलाइि क्षमिा ववकासको लार्ग सरोकारवालासँग आवश्र्क पहल 
गररनेछ । 

११. स्थानीर् पाठ्यक्रमको ववर्र्मा र्स गाउँपार्लकाको आवश्र्किालाई पवहचान गरी 
मािभृार्ा िथा उत्पादनमूलक ववर्र्वस्िकुो छनौट गरी स्वरोजगारको वािावरण सजृना 
गररने छ । 

१२. र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाबाट सवोत्कृि ववद्याथीहरुलाई छारवनृ्द्त्त ददने नीर्िलाई 
अवलम्बन गररनेछ । 

१३. अनमुर्ि प्राप्त गरर सञ् चार्लि ववद्यालर्हरुमा दरबन्दी कार्म गनिका लार्ग आवश्र्क 
कदम अगार्ड बढाइनेछ । 

१४. ववद्यालर्का न्द्शक्षकहरुलाई अध्र्ापन अनमुर्ि परको अर्नवार्ििालाई न्द्शक्षा ऐन िथा 
र्नर्मावलीको अिीनमा रही थप पररष्कार एवं पररमाजिन गने कार्िववर्ि बनाइनेछ । 

१५. र्स गाउँपार्लकाको वेवसाइट, mikwakholamun.gov.np, िर्ार भइसकेकोले वेवसाइट 
सञ् चालनाथि सूचना प्रववर्ि र सञ् चार माध्र्मको समनु्द्चि व्र्वस्थापन गरी र्मक्वाखोला 
गाउँपार्लकालाई प्रववर्िमैरी स्थानीर् िहको रुपमा स्थावपि  गराउन कागजरवहि 
कार्ािलर् (Paperless Office) को अविारणालाई कार्ािन्वर्न गने प्रर्ासको थालनी 
गररनेछ । 

१६. ववकास र्नमािणका सम्पूणि गर्िर्बर्िहरु लाइि रेर्डर्ो िथा परपर्रका माफि ि प्रचार प्रसार 
एवं साविजर्नकरण गररनेछ । 

१७. टेर्लर्भजन, टेर्लफोन िथा इिन्टरनेट सेवाको पहुंच र गणुस्िर अर्भबवृद्धका लार्ग 
आवश्र्क पूवाििार र्नमािण गनि नेपाल टेर्लकम, एनसेल र नेपाल टेर्लर्भजन लगार्िका 
सेवा प्रदार्क कम्पनीहरुसँग र्बर्शे पहल गररनेछ । 

१८. र्स र्मक् वाखोलागाउँपार्लकामा रहेका सबै र्बद्यालर्हरुमा खेलकूद् िथा र्बज्ञान 
प्रर्ोगशालाको  ब्र्वस्था गने र्थोन्द्चि व्र्वस्था गररनेछ । 

१९. अर्भलेख ब्र्वस्थापनमा नववनिम सूचना प्रर्बर्िको प्रर्ोग गरी सूचना िथा अर्भलेख 
केन्िलाई र्डन्द्जटाइजेशनमा प्रवेश गराइनेछ । 

२०. जनिामा गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवाहरुको प्रत्र्ाभिू गनि र्स गाउँपार्लका रहेका स्वास््र् 
संस्थाहरुमा आवश्र्क पने जनशन्द्क्त ब्र्वस्थापन र पररचालनका लार्ग मानव संसािन 
र्ोजना िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गनि पहल गररनेछ । 
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२१. र्स गाउँपार्लकालाइि पूणि सरसफाइि घोर्णा गनि र्स गाउँपार्लकाका सबै वडा र 
बस्िीहरुमा खानेपानी िथा शौचालर्हरुको अनगुमन िथा र्नरीक्षण गरी आवश्र्क 
ब्र्वस्थापन गनि पहल गररनेछ । 

२२. र्स र्मक् वाखोलागाउँपार्लका र्भर रहेका सबै स्वास््र् चौकीहरुको स्िरबवृद्ध गरी स्िरीर् 
स्वास््र् सेवा उपलब्ि गराउन पहल गररनेछ ।साथै आवश्र्क स्थानमा प्राथार्मक 
स्वास््र् केन्ि र गाउँघर न्द्क्लर्नकहरु स्थापनाको लार्ग पहल गररनेछ । 

२३. र्स र्मक् वाखोला गाउँपार्लकामा रहेका मवहला स्वास््र् कार्िकिाि िथा 
स्वास््र्कमीहरुको क्षमिा ववकास सम्वन्िी आवश्र्क िार्लमको लार्ग सरोकारवाला 
र्नकार्सँग पहल गररनेछ । 

२४. र्स र्मक् वाखोलागाउँपार्लका अन्िगिि रहेका सबै स्वास््र् संस्थामा कार्िरि जनशन्द्क्तको 
पूणि अनगुमन गरीदरबन्दीमा रहेका कमिचारीलाइि अन्र्र काजमा रा् ने नीर्िलाइि  
र्नरुत्सावहि गररनेछ ।  

२५. मवहला, र्वुा, अपाङ्ग िथा बाल अर्िकारको सरु्नन्द्श् चिाका लार्ग सरकारी, गैर सरकारी 
र र्नजी क्षेरका सबै सरोकारवालासँग सहकार्ि गररनेछ । 

२६. लन्द्क्षि वगिहरुको क्षमिा ववकासको लार्ग आवश्र्क कार्िक्रम िथा र्ोजना बनाइि 
कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

२७. सामान्द्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीहरुको नर्ाँ नाम दिाि, लगि कट्टा, पररचर् 
पर र्बिरणर समर्मै सामान्द्जक सरुक्षा भत्ता र्बिरण गररनेछ । 

२८. सामान्द्जक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने लाभग्राहीहरुको नर्ाँ नाम दिाि, लगि कट्टा, पररचर् 
पर र्बिरण अनलाइन माफि ि गरी सबै वडा कार्ािलर्लाई प्रत्रे्क चौमार्सक रुपमा 
अद्यावर्िक गनि लगाइिनेछ । 

२९. सामान्द्जक सरुक्षा भत्ता वविरण गदाि आर्थिक पारदिन्द्शिालाइि अर्नवार्ि रुपमा चसु्ि दरुुस्ि 
गररनेछ । 

३०. आपि ्कार्लन मवहला िथा बालबार्लका उद्धार कोर्को स्थापना गररनेछ । 
३१. र्बर्भन् न लन्द्क्षि बगिहरुलाइि क्षमिा ववकासको लार्ग लैवङ्गक उत्तरदार्ी बजेटको िजुिमा 

गरी कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइिनेछ । 
३२. मवहला िथा बालबार्लकामार्थ हनुे र्बर्भन् न प्रकारको घरेल ुवहंसाको र्नवारण गररनेछ । 

बाल श्रम शोर्ण, बह ु वववाह र वाल वववाहलाई पूणि रुपमा र्नरुत्सावहि गदै साववकमा 
सञ् चार्लि बालमैरी सशुासनको अविारणालाई कार्ािन्वर्न गने कार्िलाई थप कार्िक्रम 
िजुिमा गरी कार्िन्वर्न गररनेछ । 
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३३. मवहला िथा बालबार्लकाको लार्ग आर्थिक, सामान्द्जक लगार्ि अन्र् शसन्द्क्तकरण र 
क्षमिा ववकासका कामहरु गररनेछ । 

३४. अपाङ्गिा िथा फरक क्षमिा भएका ब्र्न्द्क्तहरुलाइि लन्द्क्षि गरी साविजर्नक सरोकार रहने 
भौर्िक संरचनाहरुको र्नमािण गदाि अपाङ्गमैरी संरचना र्नमािणका लार्ग गाउँपार्लकाबाट 
आवश्र्क कार्िक्रम िजूिमा गरी कार्ािन्र्वन गररनेछ । 

३५. र्स र्मक् वाखोलागाउँपार्लकाक्षेरमा आफ्नो कार्िक्षेर बनाएका गैर सरकारी संघ 
संस्थाहरुलाई कार्िक्रम सञ् चालन गनि उक्त संघ संस्थाहरुको कार्िक्रम, बजेट, समर् 
िार्लका, कार्िक्रमको औन्द्चत्र्, प्रभाव, अवसर, लाभान्द्न्वि क्षेर समेिको ववश् लेर्ण र 
मूल्र्ाङ्कन गरेर मार रार् सवहि स्वीकृर्ि ददईनेछ साथै गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर्ले 
प्रस्िाववि कार्िक्रमको क्षेर पररवििन गनि सक्नेछ र गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर्मा 
एक गैरसरकारी संघ संस्था अनगुमन ईकाई गठन गरी अनगुमन कार्िलाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ । 

३६. र्मक् वाखोलागाउँपार्लका क्षेरमा रहेका सरकारी र्नकार्हरुको अनगुमन, र्नर्मन र 
समन्वर्  कार्िलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

३७. गाउँपार्लका भरी स्वच्छ सफा खानेपानीको व्र्वस्थाको लार्ग एक घर,एक िारा 
खानेपानी उपलब्ििाको लार्ग ववकासका साझेदार हरुको सहर्ोग र समन्वर् मा थप 
कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।  

३८. खानेपानी आर्ोजनाहरु सञ्चालन गदाि ववगिमा शरुु गररएका क्रममा आर्ोजनाहरु लाई 
प्राथर्मकिा रा्दै थप संभावना र आवश्र्किालाई मध्र्नजर गरी कार्िक्रम िजुिमा 
गररनेछ। 

 

(ग) पूवाििार क्षरे 

१. सडक लगार्ि भैर्िक पूवाििार र्नमािण कार्िलाई दीगो,वािावरणमैरी र र्छटो छररिो 
ढंगबाट गणुस्िरीर् रुपमा र्नमािण गररनेछ । 

२. र्स र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाको सबै वडाहरु छुनेगरी ववस्िार भईरहेको DRCN सडक 
-खोन्द्क्लङ-र्लबाङ-साँबा-पापङु िोक्पेगोला मोटरबाटो लाई रणनीर्िक महत्वको 
मोटरबाटोको स्िरउन्निी गरी बाह्र मवहना चल्ने बनाइने छ भने नर्ाँ ट्रर्ाक खोली सडक 
ववस्िार गने कार्ि लाई प्राथर्मकिाका साथ ििु गर्िमा अगार्ड बढाउँदै चाल ु आ.व. 
२०७६\७७ र्भर गाउँपार्लकाको केन्िमा मोटरबाटो परु्ािइने छ ।  

३. सडकलाई वरै्भरी  सञ् चालन गनिका लार्ग स्िरोन् नर्ि अर्नवार्ि रुपमा र्छटो गररनेछ । 
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४. सडकलाई र्नरन्िर सञ् चालन  गनिका लार्ग पक् की पलु, पानीका ढल व्र्वस्थापन 
गररनेछ भने न्द्जल्ला सदरमकुाम बाट र्स गाउँपार्लकाको केन्ि लाई चाँडो भन्दा चाँडो 
सडक सञ् जालमा जोर्डनेछ साथै प्रत्रे्क वडाहरुमा  क्रर्मक रुपमा मोटरबाटो परु् र्ाइने 
छ । 

५. क्षेरार्िकार र्मन्द्चने गरी मानव र्नर्मिि समस्र्ा खडा गने कार्ि पूणि रुपमा र्नरुत्सावहि 
गनि ववर्नर्म, कार्िववर्ि र र्नदेन्द्शका बनाई लाग ुगररनेछ भने सडकको अर्िकार क्षेर 
(Right of way) र्नर्मानसुार अर्नवार्ि छोडन ुपनेछ । 

६. वडा स्िरका  सडक िथा गोरेटा बाटाहरुलाई सम्भाव्र्िा अध्र्र्न पर्छ मार र्ोजना 
छनौट गरी बजेट ववर्नर्ोजन गररनेछ । 

७. सरुन्द्क्षि खानेपानी व्र्वस्थापनका लार्ग सवह र सफा, स्वच्छ महुान छनौट गरी बहृि ्
खानेपानी पररर्ोजना आवश्र्किा अनसुार लाग ुगररनेछ । 

८. वस्िीको अध्र्र्न गरी आवश्र्किा अनसुार र नभई नहनुे, नगरी नहनुे र्ोजनाको 
प्राथर्मकीकरण गररनेछ । 

९. गाउँपार्लकालाई पूणि सरसफाई गाउँपार्लका घोर्णा गनिको लार्ग आवश्र्क सचुकांक 
िर्ार गरी सो परुा भएपर्छ अध्र्र्न गरी पूणि रुपमा कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ। 

१०. गाउँपार्लका भररका अर्िक्रर्मि जग्गाहरु पूणिरुपमा गाउँपार्लकाको मािहिमा ल्र्ाई 
उपर्ोग नभएका साविजर्नक जग्गाहरु सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी सोही अनरुुप र्ोजना 
छनौट गरी आर् आजिनमा टेवा परु् र्ाउने नीर्ि अवलम्बन गररनेछ । 

११. खानी उत्खनन गनि र्नर्मानसुार दिाि प्रवक्रर्ालाई सरलीकरण गररनेछ । 
१२. सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी ववर्भन् न खानीहरु उत्खनन िथा र्बक्री वविरण प्रणाली लाग ु

गररनेछ । 
१३. मू्र् सडक सञ्जालबाट टाढा भएका वस्िी िथा प्राकृर्िक सम्पदाहरु मूल्र्ाङ्कन गरी 

पक्की पलु व्र्वस्थापन गनि काठेपलु हरुलाई ववस्थावपि गररनेछ । 
१४. नर्ाँ भवन र्नमािण गदाि सकभर भकूम्प प्रर्िरोिी र काठको मारा कम हनुे गरीलागि 

अनमुान (design estimate) िर्ार गने नीर्ि र्लईनछे । 
१५. भ-ूकम्पको जोन्द्खमलाई मध्र्नजर गरी नेपाल सरकार संघीर् मार्मला िथा स्थानीर् 

ववकास मन्रालर्ले जारी गरेको वस्िी ववकास शहरी र्ोजना िथा भवन र्नमािण सम्बन्िी 
आिारभिू मागिदशिन, २०७२ लाई साविजर्नक भवनहरुमा अर्नवार्ि लाग ु गररनेछ भने  
नीन्द्ज भवन िथा घरहरुमा क्रर्मक रुपमा लाग ुगररनेछ । 

१६. खाद्यान् न उत्पादन हनुे स्थानहरुमा भवन र्नमािण कार्िलाई र्नरुत्सावहि  गररनछे । 
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१७. वािावरणमैरी जस्िा पािामा जोड ददन र्थाशक्र् हाल चलन चल्िीमा रहेको सेिो 
रङ्गका जस्िापािाको प्रर्ोगलाई र्नरुत्सावहि गदै लर्गनेछ । 

१८. र्मक्वाखोला गाउँपार्लकामा रहेका बजारोन्मखु क्षेरलाई सहरीकरण र्ोजना सञ् चालन 
ल्र्ाउन आवश्र्क पहल गररनेछ । 

१९. र्मक्वाखोला गाउँपार्लकामा रहेका ग्रार्मण सडक सञ्जाल, पलु पलेुसामा पने व्र्न्द्क्तगि 
जग्गाहरुको लगि संकलन गरी वकत्ताकाट गराउने नीर्ि िजुिमा र कार्ािन्वर्न    
गररनेछ । 

२०. नदीको स्रोि र सही ठाउँ पवहचान गरी बहृि ्जलववद्यिु आर्ोजना  छनौट गररनेछ भने 
केन्िीर् प्रसारण लाईन  लाई गाउँपार्लकाको सबै वडाहरुमा परु् र्ाउन पहल गररनेछ। 

२१. ठूला जलववद्यिु आर्ोजना कार्ािन्वर्नमा आउन ुअगार्ड साना जलववद्यिु आर्ोजनालाई 
पर्न सदुृढ गरर ववद्यिु प्रत्रे्क वस्िीहरुमा सूचारु गररनेछ ।  

२२. पूवाििार सम्बन्िी र्ोजनाहरुको अर्नवार्ि रुपमा सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरेर मार छनौट 
गने नीर्ि र्लईनेछ । 

२३. कुनै पर्न आर्ोजना छनौट गदाि भववष्र्लाई समेि मध्र्नजर गरी आर्ोजना छनौट 
गररनेछ। 

२४. भौर्िक संरचना र्नमािण गदाि बालमैरी िथा अपाङ्गमैरी भवन र्नमािण गररनेछ । 
२५. गाउँपार्लका भररका आर्ोजनाहरु संर्कु्त अनगुमन पर्छ मार पाररि गने व्र्वस्था 

गररनेछ । 
२६. पूवाििार ववकासको अन्द्न्िम भकु्तानी र जाँच पास हनु ुभन्दा अगाडी प्राववर्िक मूल्र्ाङ्कन 

साथै सामान्द्जक पररक्षण िथा लेखा पररक्षण गररनेछ । 
२७. कृवर् उत्पादकत्वलाई ववृद्ध गरी आर् आजिनमा टेवा परु् र्ाउने हेिलेु नगदे बाली अलैची, 

न्द्चराइिो, अन्द्म्लसो, अदवुा, सिवुा खेिी िथा िरकारी खेिी गनि प्रोत्साहन ददइनेछ । 
२८. अर्नवार्ि रुपमा एक घर एक बगैचा िथा सामवुहक बगैंचा अर्नवार्ि रुपमा गररनेछ। 
२९. आवश्र्किा अनसुार ठुला िथा साना र्संचाई आर्ोजना अध्र्र्न िथा कार्ािन्वर्न 

गररनेछ । 
३०. वेमौसमी खेिी िथा थोपा र्संचाई आर्ोजना लाग ुगनि आवश्र्क पहल गररनेछ । 
३१. र्स र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाको क्षेर र्भर पने समग्र पर्िटकीर् क्षेरको पवहचान गरी 

पूवाििार र्नमािण सम्बन्िी उपर्कु्त नीर्ि अवलम्बन गररनेछ । 
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३२. र्स गाउँपार्लकाको बागथला ओरक पोखरी वाग्बा पोखरी मानाभरा डाँडा फुङफुङ्ग े
झरना सोदोपोखरी भिू पोखरी िोक्पेगोला हुँदै र्िब्बि सम्मको पर्िटकीर् पदमागि र्नमािण 
गररनेछ । 

३३. सो लार्ग ववर्भन्न गैसस िथा सरकारी र्नकार्हरु संग सहकार्ि गररनेछ । 
३४. र्स गाउँपार्लका क्षेरर्भर रहेको पर्िटवकर् क्षेरहरुको प्रबदिनको लार्ग प्रचार प्रसार 

गररनेछ । 
३५. आन्िररक िथा बाह्य पर्िटकहरु आकवर्िि गनिका लार्ग ववर्भन्न कार्िक्रमहरु सञ्चालन 

गररनेछ । 
३६. जलर्ारा िथा रर्ान्द्फ्टङ सञ्चालन संभावना अध्र्र्न गररनेछ । 

 

(घ) वािावरण  िथा  ववपद  व्र्वस्थापन 

१. दीगो वन व्र्वस्थापन गरी वन क्षेरको उत्पादकत्व र वन पैदावरको उत्पादन र वन 
पैदावरको उत्पादनको ववृद्ध गररनेछ । 

२. जैववक ववववििा र जैववक स्रोिको संरक्षण लगार्ि वािावरणीर् सेवाबाट प्राप्त हनु े
लाभको न्र्ार्ोन्द्चि वविरण  सरु्नन्द्श् चि गररनेछ । 

३. जल िथा भरू्मको संरक्षणको साथै भरू्मको उत्पादकत्व ववृद्ध गरी कृवर् उत्पादन बढाउन 
सहर्ोग परु् र्ाउन जलािार क्षेरको एवककृि संरक्षण िथा व्र्वस्थापन गररनेछ । 

४. वनजन्र् उद्योगको प्रवद्धिन, उत्पादनको ववववर्िकरण र बजारीकरण माफि ि अथििन्रमा 
टेवा परु् र्ाउन वन क्षेरको दीगो ववकास िथा संरक्षणमा नीन्द्ज क्षेरलाई आकवर्िि   
गररनेछ । 

५. जलवार् ुपररवििनबाट पाररन्द्स्थकीर् प्रणाली, स्थानीर् जनिा र जीववकोपाजिनमा पनि सक्ने 
प्रभावलाई कम गनि न्रू्र्नकरण िथा अनकुुलनका कार्िक्रम सञ् चालन गररनेछ । 

६. वन व्र्वस्थापनलाई थप पारदशी, जवाफदेही, उत्तरदार्ी र समावेशी बनाई सक्षम 
बनाइनेछ । 

७. जर्डबटुी खेिी संरक्षण िथा प्रशोिन गनि व्र्वसावर्क नीर्ि र्लइनेछ । 
८. स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरण र जलािार िथा वन्र्जन्िकुो संरक्षण व्र्वस्थापन नीर्ि 

कानून िथा कार्िक्रम िजूिमा र्नर्म बनाईने छ। 
९. वकृ्षारोपण िथा हररर्ाली र हररि क्षेरको प्रवद्धिन गररनेछ । 
१०. हानीकारक पदाथिहरुको र्नर्मन िथा र्नर्न्रण गररनेछ । 
११. पानीका महुानहरुको संरक्षण गररनेछ । 
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१२. ववपद् पूवि िर्ारी िथा प्रर्िकार्ि र्ोजना जोन्द्खम न्रू्र्नकरण सम्बन्िी कार्िर्ोजना बनाई 
कार्ािन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ । 

१३. ववपद् व्र्वस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् समदुार्, संघ संस्था, नीन्द्ज क्षेरसँगको 
सहर्ोग समन्वर् र सहकार्ि गररनेछ । 

१४. ववपद् कोर्का स्थापना िथा सञ् चालन र स्रोि सािनको पररचालन गररनेछ । 
१५. ववपद् न्रू्र्नकरण सम्बन्िी पूवि सूचना प्रणाली सम्बन्िी कार्िक्रमको िजुिमा र 

कार्ािन्वर्न गररनेछ । 
१६. ववपद् पूवि िर्ारी खोज िथा उद्वार राहि सामाग्रीको पूवि भण्डारण वविरण र समन्वर् 

गररनेछ । 
१७. ववपद् जोन्द्खम क्षेरको नक्शांकन िथा वपर्डिहरुलाई पररचर् पर प्रदान, वस्िीहरुको 

पररचालन र स्थानान्िरण गररनेछ । 
१८. ववपद्प्  व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर्मा एक ववपद् 

व्र्वस्थापन कोर् खडा गररनेछ साथै उक्त कोर्बाट पनुवािस कार्िक्रम सञ् चालन गने  
आवश्र्क नीर्ि अवलम्बन गररनेछ । 

 

(ङ) संस्थागि ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासनाः  

१. सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाहरुको नीर्ि, कार्िक्रम लगार्िका ववर्र्मा सिुार ल्र्ाउन 
सूचना िथा अर्भलेख केन्िलाई सदुृवढकरण गररनेछ । 

२. र्मक् वाखोला गाउँपार्लकामा रहेको जनशन्द्क्तको पवहचान गरी गैरसरकारी संस्थाहरुले कुनै 
पर्न कार्िक्रमको लार्ग जनशन्द्क्त छनौट गदाि समावेन्द्शिाको र्सद्वान्ि, सहार्िा र्मलान 
(aid harmonization) को र्सद्वान्ि अवलम्वन गने नीर्ि र्लईनेछ । 

३. गाउँपार्लका न्द्स्थि साविजर्नक र्नकार्हरुबाट सम्पादन हनुे सेवा प्रवाह िथा काम 
कारवाहीको उन्द्चि मूल्र्ाङ्कन गरी परुस्कार र दण्ड (Reward and punishment)को 
व्र्वस्था गररनेछ । 

४. गाउँपार्लका स्िरमा एवककृि सेवा केन्ि(Integrated Service Center)को अविारणलाई 
सेवा प्रवाहमा जोड्न सवकने सम्भाव्र्िाको अध्र्र्न गरी उन्द्चि कार्िक्रम िर् गररनेछ । 

५. आगामी आ.व. देन्द्ख गाउँ कार्िपार्लकाको कार्ािलर्, वडा कार्ािलर्, र्बर्र्गि/शाखा 
कार्ािलर्, गैरसरकारी कार्ािलर्, स्थानीर् संघ संस्था समेिका गाउँपार्लका क्षेरर्भरका 
कार्ािलर्हरुमा सशुासन ववकास इकाई (governace development unit) स्थापना गदै जाने 
नीर्ि र्लइनेछ । 
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६. गाउँ कार्िपार्लका र वडा कार्ािलर्हरुको दरबन्दी सरंचना संघीर् सरकार र प्रादेन्द्शक 
सरकारसँग संगठन र ववकास (organization and  Management)सम्बन्िी आवश्र्क 
समन्वर्, परामशि र साझेदारी गरी सोही अनरुुप पदपूर्िि, समार्ोजन, दरबन्दी र्सजिना, 
सरुवा, बढुवा िथा वनृ्द्त्त ववकास प्रणाली(career development system)लाई व्र्वन्द्स्थि 
गररनेछ । 

७. संघीर् िथा प्रादेन्द्शक सरकारको अनदुानमा प्राप्त हनुे र्ोजना, पररर्ोजना िथा न्द्जल्ला 
समन्वर् सर्मर्िबाट समार्ोजन भई आउने ववर्भन्न दरबन्दीका कमिचारीहरुको र्थोन्द्चि 
पररचालन गने नीर्ि अवलम्बन गनुिका साथै उक्त पदहरुको कार्िबोझ, कार्िपद्दर्ि र 
कमिचारीको आवश्किा लगार्िका ववर्र्हरुको अध्र्र्न गरी दरबन्दी हेरफेर िथा 
कटौर्ि  गदै जाने र स्वन्द्णिम ववदाई (golden handshake) गने सवहिको मानव संशािन 
व्र्वस्थापन (human resource management)नीर्िलाई अवलम्बन गररनेछ । 

८. गाउँपार्लकाको क्षमिा ववृद्ध लगार्िको कार्ि प्रभावकारी गनि, सेवा प्रवाह, कमिचारी 
व्र्वस्थापन लगार्िका ववर्र्लाई प्रभावकारी बनाउन आन्िररक श्रोि ववृद्ध गनि कर 
प्रणाली(tax system)लाई फरावकलो िथा प्रभावकारी बनाइनेछ । 

९. र्मक् वाखोला गाउँपार्लका मािहिका कमिचारी प्रशासन सम्बन्िी ववर्नर्म, कमिचारी 
कल्र्ाण कोर्, ममिि सम्भार कोर् लगार्िका ववर्नर्म, र्नदेन्द्शका िथा कार्िववर्िहरु िर् 
गररनेछ । 

१०. ववद्यिुीर् शासन प्रणाली (E-governancesystem)माफि ि र्मक् वाखोला गाउँपार्लका 
क्षेरका सबै सरकारी िथा गैरसरकारी कार्ािलर्हरुको काम कारवाहीहरुमा प्रभावकाररिा 
ल्र्ाउन कमिचारीहरुको क्षमिा ववकास जस्िा कार्िक्रमहरु संचालन कार्िलाई अवलम्बन 
गररनेछ । 

११. क्षमिा ववकास र्ोजना (Capacity development plan)िर् गरी गाउँपार्लकाको 
आवश्र्किा र चाहना अनरुुप अवलम्वन गररनेछ । 

१२. सामान्द्जक आर्थिक उद्यमन्द्शलिाको ववकास गदै र्वुा लन्द्क्षि सेवा, सवुविा र रोजगार 
लगार्िका अवसरहरुमा ववृद्ध गदै पलार्न हनुबाट जोगाउन ववर्भन्न वकर्समका क्षमिा 
ववकास िथा आर्आजिनका कार्िक्रमहरु सञ् चालन गनि रोजगार सूचना केन्ि स्थापना 
सम्बन्िमा आवश्र्क कदम बढाइनेछ । 

३.६ मु् र्-मु् र्  आर्ोजना  र  वक्रर्ाकलापहरु 

र्मक्वाखोला गाउँपार्लकामा आर्थिक वर्ि २०७६\७७ मा सञ् चालन गररने कार्िक्रमहरु देहार् 
र्नम्न बमोन्द्जम हनुेछन ्। 
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 र्नम्नाः- 

आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को कुल बजेट  
आगामी आ.व. २०७६/०७७ को चाल ुिथा पुजँीगि खचिको बजेट 

क्र.
सं. 

श्रोिको प्रकृर्ि संघ रकम प्रदेश रकम 
र्मक्वाखोला 

गा.पा. 
न्द्जल्ला मालपोि 

का.िा. 
जम्मा 

१ 
ववन्द्त्तर् 
समार्नकरण 
अनदुान 

७,८२,००,०००।- ६९,३७,०००।- 
१,६३,०००।-

(अनमुार्नि 
पुजँीगि अ.ल्र्ा) 

- ८,५३,००,०००।- 

२ राजश् व वाँडफाँड ५,३५,००,०००।- २४,३०,०००।- 
७५,७०,०००।- 
(अनमुार्नि चाल ु

अ.ल्र्ा) 
३,००,०००।- ६,३८,००,०००।- 

३ सशिि अनदुान ७,८२,००,०००।- - - - ७,८२,००,०००।- 
४ आन्िररक आर् - - १७,०६,०००।- - १७,०६,०००।- 
५ सामान्द्जक सरुक्षा २,००,००,०००।- - - -    २,००,००,०००।- 

जम्मा     २४,९०,०६,०००।- 
 

चाल ुिफि ाः- 
क्र.सं. वववरण रकम रु. 
१ संघवाट राजश् व वाँडफाड ५,३५,००,०००।- 

२ प्रदेशबाट सवारी सािन कर वाँडफाड २४,३०,०००।- 

३ अ.ल्र्ा. चाल ु ७५,७०,०००।- 

४ िाप्लेजङु मालपोि कार्ािलर् राजश् व बाँडफाड ३,००,०००।- 

५ अनमुार्नि आन्िररक आर् १०,००,०००।- 

जम्मा ६,३३,००,०००।- 
 

चालिुफि  कुल बजेट रु. ६,३३,००,०००।-ववर्नर्ोजन 

क्र.सं. 
खचि र ववन्द्त्तर् 
संकेि नं. 

खचि र ववन्द्त्तर् न्द्शर्िक अन्द्न्िम बजेट रु. 

१ २११११ पाररश्रर्मक कमिचारी १,८३,००,०००।- 

२ २११३४ कमिचारी वैठक भत्ता ५,००,०००।- 
३ २११३५ कमिचारी प्रोत्साहन  ७,००,०००।- 
२ २११४१ पदार्िकारी वैठक भत्ता ६,८०,०००।- 

३ २११४२ पदार्िकारी अन्र् सवुविा २०,००,०००।- 
४ २११४९ अन्र् भत्ता २,००,०००।- 

५ २११३१ स्थानीर् भत्ता २०,००,०००।- 
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६ २११३२ महंगी भत्ता १५,००,०००।- 

७ २११२१ पोशाक भत्ता ६,००,०००।- 

८ २२१११ पानी िथा र्बजलुी ५०,०००।- 

९ २२११२ सञ् चार महसलु ८,२०,०००।- 

१० २८१४२ घर भाडा ५,००,०००।- 

११ २८१४९ अन्र् भाडा २,००,०००।- 

१२ २२२१२ ईन्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) ५,००,०००।- 

१३ २२३१४ ईन्िन (अन्र् प्रर्ोजन) १,५०,०००।- 

१४ २२२११ ईन्िन (पदार्िकारी) ४,००,०००।- 

१५ २२३१५ 
परपर्रका छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचि 
(FM रेर्डर्ो को सूचना सवहि) 

१३,००,०००।- 

१६ २२३११ मसलन्द िथा कार्ािलर् सामाग्री ५०,००,०००।- 

१७ २२६११ अनगुमन भ्रमण खचि १,००,०००।- 

१८ २२६१२ भ्रमण खचि ४८,२४,५००।- 

१९ २१२१४ कमिचारी कल्र्ाण कोर् २०,००,०००।- 

२० २२७११ ववववि खचि  २७,८०,०००।- 

२१ २८१४३ सवारी सािन भाडा ३,००,०००।- 

२२ २२२१३ सवारी सािन ममिि खचि  ७,९५,०००।- 

२३ २२२१४ ववमा िथा नववकरण १,५०,०००।- 

२४ २२४११ सेवा िथा परामशि ५,००,०००।- 

२६ २२४१३ 

करार सेवा शलु्क (सरकारी ववद्यालर्मा र्नजी 
श्रोिबाट रान्द्खएका न्द्शक्षक र कमिचारीको ि.भ. 
रु. ४५,७१,०००।–, २१ जना प्रारन्द्म्भक 
वाल न्द्शन्द्क्षका पोशाक भत्ता रु. 
२,१०,०००।-, २० जना प्रा.वव. कार्ािलर् 
सहर्ोगी पोशाक भत्ता रु. २,००,०००।-,  
र्सम्बकु, राजेश् वरी, वकर्लङ र वाल्देनका  
का.स. र वाल्देनका वालन्द्शन्द्क्षका थप िलब  
सरस्विी प्रा.वव. साँवा, फुङफुङ्गे प्रा.वव. साँवा, 
मानाभरा प्रा.वव. साँवा, सोनेम बालववकास केन्ि 
साँवा, र्संहेश् वरी आ.वव. थलङ सवहि)  

१,४४,५०,५००।- 

२७ २२४१९ अन्र् सेवा शलु्क १,००,०००।- 

२९ २२२३१ र्नर्मिि साविजर्नक सम्पन्द्त्त ममिि संभार १,००,०००।- 

३० २२२२१ 
मेन्द्शनरी औजार ममिि संभार िथा सञ् चालन 
खचि  

१,५०,०००।- 



 

27 | P a g e  
 

३१ २२५२२ कार्िक्रम खचि ५,००,०००।- 

३२ २२५२९ ववववि कार्िक्रम खचि बावर्िक र्ोजना िजुिमा ९,००,०००।- 

३३ २२७२१ सभा सञ् चालन खचि १,५०,०००।- 

३४ २८९११ भैपरी आउने चाल ुखचि १,००,०००।- 

 

माथी ववर्नर्ोन्द्जि खचि न्द्शर्िक मध्रे्बाट प्रत्रे्क वडामा र्नम्न अनसुार प्रशासर्नक खचि र्समा 
र्निािरण गरर ववर्नर्ोजन गररर्ो । 

र्नम्नाः- 

क्र.सं. खचि र ववन्द्त्तर् संकेि नं. खचि र ववन्द्त्तर् न्द्शर्िक अन्द्न्िम बजेट रु. 
१ २११३४ कमिचारी वैठक भत्ता (वडा-सन्द्चव) ३६,०००।- 

२ २२११२ सञ् चार महसलु (वडा-सन्द्चव)    २४,०००।- 

३ २२२११ ईन्िन (पदार्िकारी र कमिचारी) ५०,०००।- 

४ २२६१२ भ्रमण खचि (पदार्िकारी र 
कमिचारी)/(वडा नं. ४ र ५ का 
वडाध्र्क्ष वाहेक) 

५,५०,०००।- 

५ २२७११ ववववि खचि १,५६,०००।- 

६ २२३१५ परपर्रका छपाई िथा सूचना प्रकाशन 
खचि (FM रेर्डर्ो को सूचना सवहि) 

३०,०००।- 

७ २२२१३ सवारी सािन ममिि खचि  ३४,०००।- 

८ २२५२९ ववववि कार्िक्रम खचि बावर्िक र्ोजना 
िजुिमा 

१,२०,०००।- 

 

सरकारी ववद्यालर्मा र्नजी श्रोिबाट रान्द्खएका न्द्शक्षक र कमिचारीको ि.भ. रु. ५२,४०,५००।– 
र्नम्नअनसुार वाडँफाड गररर्ो ।  

क्र.सं. न्द्शर्िक  ववर्नर्ोन्द्जि रकम 

१ हान्िङु प्रा.वव. कमिचारी र वाल न्द्शक्षक थप िलब  ५०,०००।- 
२ सनुखानी प्रा.वव. कमिचारी र वाल न्द्शक्षक थप िलब ५०,०००।- 
३ नवज्र्ोिी प्रा.वव. कमिचारी थप िलब २५,०००।- 
४ मोर्ि मा.वव. कमिचारी र वाल न्द्शक्षक थप िलब ६७,०००।- 
५ कञ्चनजंघा प्रा.वव. कमिचारी र वाल न्द्शक्षक थप िलब ५०,०००।- 
६ ओझागाउँ र्न.मा.वव. र र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब १,००,०००।- 
७ बेशीगाउँ र्न.मा.वव. र र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब २,२५,०००।- 
८ वैराख ुप्रा.वव. कमिचारी र वाल न्द्शक्षक थप िलब ५०,०००।- 
९ अिेरी प्रा.वव. कमिचारी र वाल न्द्शक्षक थप िलब ५०,०००।- 
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१० सगरमाथा प्रा.वव. कमिचारी र वाल न्द्शक्षक थप िलब ५०,०००।- 
११ पञ् चेश् वरी मा.वव.  र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब ७,२५,०००।- 
१२ फुङफुङे प्रा.वव. र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब २,२२,०००।- 
१३ र्संहेश् वरी र्न.मा.वव. र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब २,००,०००।- 
१४ सरस्विी प्रा.वव. र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब २,०२,०००।- 
१५ मानाभरा प्रा.वव. र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब १,६६,०००।- 
१६ बाल्देन मा.वव. र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब ९,५२,५००।- 
१७ वकर्लङ र्न.मा.वव. र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब ३,१७,५००।- 
१८ राजेश् वरी प्रा.वव. र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब २,८६,०००।- 
१९ मदन प्रा.वव. र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब २,८६,०००।- 
२० र्भरगाउँ प्रा.वव. र्नन्द्ज न्द्शक्षक थप िलब ८५,०००।- 
२१ र्िलजङु बालववकास केन्ि न्द्शक्षक िलब १,२०,०००।- 
२२ मोिी मा.वव. र्नन्द्ज न्द्शक्षक िलब ३,४६,०००।- 
२३ जनिा प्रा.वव. वालववकास ि.भ. ८४,५००।- 
२४ सोनेम वालववकास केन्ि, साँवा वालववकास ि.भ.  १,३०,५००।- 
२५ नवज्र्ोिी प्रा.वव.वालववकास ि.भ. ८४,५००।- 
२६ र्सम्बकु प्रा.वव. का.स. थप ि.भ. ४१,५००।- 
२७ राजेश् वरी प्रा.वव. का.स. थप ि.भ. ४१,५००।- 
२८ वकर्लङ आ.वव. का.स. थप ि.भ. ४१,५००।- 
२९ वाल्देन मा.वव. का.स. थप ि.भ. ४१,५००।- 
३० वाल्देन मा.वव. वालन्द्शन्द्क्षका थप ि.भ. ४२,०००।- 
३१ राजेश् वरी प्रा.वव. वालन्द्शन्द्क्षका थप ि.भ. ३६,०००।- 
३२ र्संहेश् वरी र्न.मा.वव. वाल न्द्शक्षक थप िलब २४,०००।- 
३३ सरस्विी प्रा.वव. वाल न्द्शक्षक थप िलब २४,०००।- 
३४ साँवा मा.वव. वाल न्द्शक्षक थप िलब २४,०००।- 

 

(क)  सम्पणुि ववर्र्गि सशिि अनदुानहरु रु. ७,८२,००,०००– चाल ुखचि अन्िगिि 
पाररि गररर्ो ।  

पुजँीगि िफि ाः- 
क्र.सं. वववरण रकम रु. 
१ संघवाट ववन्द्त्तर् समानीकरण ७,८२,००,०००।- 

२ प्रदेशबाट ववत्तीर् समार्नकरण अनदुान  ६९,३७,०००।- 

३ अ.ल्र्ा. पुजँीगि १,६३,०००।- 
४ अनमुार्नि आन्िररक आर् ७,०६,०००।- 



 

29 | P a g e  
 

जम्मा ८,६०,०६,०००।- 
 

पुजँीिफि  कुल बजेट रु. ८,६०,०६,०००।– ववर्नर्ोजन 

क, गाउँपार्लकाबाट ववर्नर्ोन्द्जि र्ोजनाहरुाः-  

 

ववर्र्गि 
क्षेर 

संकेि 
नं. 

उपक्षेरहरु 
वडा नं. 
/गा.पा. 

क्र.सं. र्ोजनाको नाम रकम रु. जम्मा कैवफर्ि 

क. 
आर्थिक 
ववकास 

१०१० कृवर् 

गा.पा. 
१ कृवर् कार्िक्रम िफि  थप १००००००   
२ पशपंुछी कार्िक्रम िफि  थप १००००००   

३ 
१ 

रेववज ववरुद्धको खोप िथा 
वाझोपन र्नर्न्रण, र्लवाङ 

१०००००   

२ 
जानकी आमा समूह बंगरु, 
बाख्रा पालन, र्लवाङ- 

१०००००   

4 1 पशकुो लार्ग और्िी खररद 8००००   

५ 
१ 

वकर्लङ कृर्क जसी गाई 
वविरण अनदुान 

 
 

१५००००० 
  

२ भेडागोठ व्र्वस्थापन पापङु १५००००   
३ वकवव ववरुवा वविरण, पापङु २५००००   

१०२० 
उद्योग िथा 
वान्द्णज्र् 

१ १ 
मवहला िथा लघ ुउद्योग 
लार्लगरुास समहु 

५०000 
  

५ 
१ 

वकर्लङ नेपाली हािे कागज 
उद्योग स्टोर र्नमािण 

 
१००००० 

  

२ 
समावेशी मवहला कृर्क 
समूह पेलानी र्मल खररद 

१०००००   

१०३० पर्िटन ३ १ 
ववअस पर्िटन पररर्द 
अनदुान 

१०००००   

१०४० सहकारी       
१०५० ववत्तीर्       

ख. 
सामान्द्जक 
ववकास 

२०१० न्द्शक्षा ३ 

१ 
शेपाि प्रा.वव. खेलमैदान िथा 
खानेपानी 

२०००००   

२ जनिा प्रा.वव. खानेपानी १०००००   

३ 
पञ् चेश् री मा.वव. झोला िथा 
न्द्स्वटर खररद (कक्षा १-८ 
सम्म) 

२५००००   

४ 
पञ् चेश् वरी मा.वव. कार्ािलर् 
व्र्वस्थापन  

१०००००   

५ जनिा प्रा.वव. पेन्द्न्टङ ७००००   
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4 1 
साँवा मा.वव. साँवा (फर्निचर 
र र्सर्लङ) 

५००००० 
  

५ 

१ मदन आ.वव. घेरावारा १५००००   

२ 
वाल्देन मा.वव. भवन ममिि 
िथा छाना पनुाःस्थापना 

३०००००   

३ 
वाल्देन मा.वव. िारजाली 
फाउण्डेसन 

१५००००   

४ 
र्भरगाँउ आ.वव. खेलमैदान 
बारबेर 

१५००००   

५ 
र्सम्बकु आ.वव. र्सर्लङ 
फर्निचर खेलमैदान ममिि 

२५००००   

२०२० स्वास््र् 

गा.पा. १ और्िी खररद िथा ढुवानी  १५०००००  
 

१ 

१ स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन २00000  

२ 
स्वास््र् स्वर्म सेववकालाइ 
खाना िथा खाजा 

१00000 
  

३ सइुपरलाइ बावर्िक िलब १00000   

४ 
स-ुआहारा िथा सामदुावर्क 
वह ुक्षेर्रर् पोसण कार्िक्रम 

१00000 
  

२ १ स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन १०००००   

३ 
१ 

र्लवाङ स्वास््र् चौकी 
व्र्वस्थापन 

 
 

१००००० 
  

२ 
सआुहारा पोर्ण कार्िक्रम 
र्लवाङ 

९००००   

4 1 
स्वास््र् चौकी साँवा 
व्र्वस्थापन 

२५०००० 
  

 
५ 

 
१ 

वकर्लङ स्वास््र् चौकी 
फर्निचर 

 
१००००० 

 
 

२ 
पापङु स्वास््र् चौकी र्सर्लङ 
र्नमािण 

२०००००  

३ 
सआुहारा पोर्ण कार्िक्रम 
पापङु 

१०००००   

२०३० 
खानेपानी िथा 
सरसफाई 

१ १ 
पानी रुँघाललुाइ बावर्िक 
िलब 

१00000 
  

३ १ 
खानेपानी पाइप खररद 
साववक र्लवाङ ४,६,८ 

४०००००   

४ 
१ 

खानेपानी र्नमािण (चङ्खचीपला 
महुान र आरदरुी पानी 
महुान) 

50०000 
  

२ र्मलनटोल देन्द्ख िमु्र्ाक 350000   
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खानेपानी र्नमािण 

३ 
मानाभरा आ.वव. को 
खानेपानी र्नमािण 

१००००० 
  

४ 
सेलजङु देन्द्ख वकर्लङ्गे टोल 
पाइप खररद 

१५०००० 
  

५ सोनेम खानेपानी ममिि २०००००   
६ हाङ्गाङसे खानेपानी ममिि १५००००   
७ पकु्वाखोला खानेपानी र्नमािण  300000   

८ 

खानेपानी र्नमािण( फनदप्मा 
ढुङ्गे िारा,खेन्जवुा 
खानेपानीको वप.वप. ट्यान्द्क्ङ 
र गाउँपार्लकाको र्भत्ताको 
ठेस गारो) 

२००००० 

  

९ 
खानेपानी र्भरकुना टर्ान्द्क्ङ 
ममिि 

१००००० 
  

१० 
खानेपानी र्नमािण( वाग्लङु, 
भोटेगाँउ थलङ) 

२००००० 
  

११ कोलबोटे नन्द्क्लङमा 
खानेपानी ममिि 

३०००००   

१२ 
खेन्जवुा खानेपानी र्नमािण ( 
सकेु पानी महुान) 

२००००० 
  

५ 
१ 

र्मक्लादेन लाप्सोडाँडा 
खानेपानी  

 
१००००० 

  

२ िाङख ुप्रमेटोल खा.पा. ममिि २०००००   
३ र्सम्बकु खा.पा. ममिि ३०००००   

२०४० संस्कृर्ि प्रवदिन  

१ 

१ 
हान्िङु बजारको देवव 
संरक्षण 

२00000 
  

२ 
बेर्सगाउ िामाङ गोम्बा 
र्नमािण 

६00000 
  

३ चचिको र्सर्लङ ममिि २00000   
४ िेरेक्पा चौिारा घेराबारा १00000   
५ खर्रगाउ मन्द्न्दर घेराबारा २00000   
६ दर्लिलाइ बाजागाजा १00000   
७ कार्लका देवव मंन्द्न्दर ममिि ९२000   

३ १ मनु्िङु्गे स्मारक पाकि  ३०००००   

४ 

१ चासोक िङ्खनाम कार्िक्रम १०००००   
२ र्मुा मान्द्ङ्खहम र्नमािण १०००००   
३ र्सर्मक्लङु मान्द्ङ्खहम र्नमािण १५००००   
४ टाँर्स छर्ोर्लङ गमु्बा ममिि १०००००   
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५ टाँर्स छोकोर गमु्बा ममिि १०००००   

५ 

१ 
वकर्लङ आमा समूह पोशाक 
खररद 

 
१५०००० 

  

२ 
र्लम्ब ुसंस्कृर्ि च्र्ाब्रङु िथा 
पोशाक खररद 

२५००००   

३ इसाई िमि सामाग्री खररद १०००००   

४ 
बौद्ध साङछ्योर्लङ गमु्बा 
फर्निचर र्नमािण 

१५०००० 
  

५ 
र्सम्बकु आमा समूह 
सास्कृर्िक पोशाक खररद 

१५०००० 

२०५० 
खेलकुद िथा 
मनोरञ्जन 

२ 
१ खेलकुद कार्िक्रम १०००००   
२ र्वुा खेलमैदान र्नमािण ५०००००   

३ १ खेलकुद कार्िक्रम २०००००   
४ १ मानाभरा खेलकुद ववकास २०००००   

५ 

१ वकर्लङ खेलमैदान घेरावारा  २५००००  
 

२ 
िोक्पेगोला जारा खेलकुद 
संचालन 

२५००००  

३ र्सम्बकु खेलकुद िार्लम १५००००   

२०६० 
लैवङ्गक समानिा 
िथा सामान्द्जक 
समावेशी करण 

गा.पा. 

१  
न्द्शववर संचालन वडा नं. ४ 
र ५ 

३०००००   

२ 
उपाध्र्क्ष सँग सतु्केरी पोर्ण 
कार्िक्रम 
 

१००००००   

 

१ १ मवहला नारी ददवश कार्िक्रम १00000   
 

२ 
१ स्वरं्सेववका खाना खाजा  १०००००   

३ 

१ 
मवहला स्वरं्सेववका सहर्ोग 
रकम 

 
 

१००००० 
  

२ फरक सक्षम सहर्ोग रकम ६००००   

३ 
र्सजिनन्द्शल आमा समूह 
भौर्िक सामाग्री खररद, 
र्लवाङ-६ 

१०००००   

४ 
नारी ददवस सचेिना 
कार्िक्रम 

१०००००   

५ 
ववखि बहादरु गहिराज दर्लि 
आरान भट्टी सामाग्री खररद 

३००००   

६ 
७० वर्ि मार्थका वदृ्ध-वृद्धा 
सम्मान कार्िक्रम 

१०००००   



 

33 | P a g e  
 

४ 

१ नारी ददवस १०००००   

२ 
औजार िथा मेन्द्शन खररद 
(दर्लि) 

१०००००   

३ 
स्वर्म सेववका प्रोत्साहन 
भत्ता 

३३०००० 
  

४ 
ववपन्ननागररकको लार्ग 
खानेपानी वफल्टर वविरण 

१३९००० 
  

५ 
७० वर्ि भन्दा मार्थ जेष्ठ 
नागररक सम्मान कार्िक्रम  

१००००० 
  

५ 

१ 
फरक सक्षम पोर्ण खररद 
नगद अनदुान पापङु 

१८००००   

२ 
आमा समूह वैठक खाजा 
अनदुान 

१६००००   

३ 
मोिी बहादरु र हकि  बहादरु 
दर्लि आरान सामाग्री खररद  

१०००००   

ग. पवुाििार 
ववकास 

३०१० 
स्थार्नर् सडक, 
पलु िथा झोलङु्गे 
पलु 

गा.पा. १ थलङ न्द्चनावङु रोड  ७००००००  

(पोम ुकन्ट्रक्सन, 
प्रदेश नं. १ बाट 
आ.व. ०७५/७६ 
मा ठेक्का रु.  ८९ 
लाख अन्िगिि 
आ.व. ०७६/७७ 
मा अपगु)  

१ 

१ 
सालबोटे देन्द्ख केराबारर 
सम्म नरँ्ा ट्रर्ाक खोल्ने 

३00000 
  

२ 
भञ् ज्र्ाङ देन्द्ख रािा माटे 
सम्म नरँ्ा ट्रर्ाक खोल्ने 

२00000 
  

३ 
गैररगाउ देन्द्ख आहाले सम्म 
नरँ्ा ट्रर्ाक खोल्ने 

२00000 
  

२ 

१ बगाले देन्द्ख आरावाल डाँडा 
गोरेटो बाटो ममिि 

२५०००   

२ 
बेसी देन्द्ख चन्ि थापाको घर 
सम्म गोरेटो बाटो ममिि 

२५०००   

३ 
सल्लेरी हाङगडेु सम्मको 
गोरेटो बाटो ममिि 

५००००   

४ 
थमु्बा खपुािददन वेसी गाउँ 
सम्म मोटरबाटो ममिि 

३०००००   

५ 
भदौरे अिेरी खोल्सा सम्मको 
मोटरबाटो ममिि 

१५००००   

६ 
िसेुनी देन्द्ख हाङगडेु बगाले 
मोटरबाटो र्नमािण  

३०००००   

७ 
हाङगडेु वस्नेि र राई गाउँ 
मोटरबाटो र्नमािण 

३०००००   

८ 
परुानो गाउँदेन्द्ख वेसी गाउँ 
सम्म मोटर बाटो र्नमािण 

३०००००   
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९ 
बेसीगाउँ स्कुल बाट खैरेनी 
थमु्बा सम्मको मोटर बाटो 
र्नमािण 

४०००००   

१० 
हाङगडेु देन्द्ख वैराख ुसम्म 
मोटर बाटो र्नमािण 

८०००००   

११ 
ओझागाउँदेन्द्ख वाघथला कृवर् 
सडक र्नमािण 

११०००००   

३ 

१ 
खाम्बकु सारजा जोड्ने कृवर् 
सडक 

 
 

७५०००० 
  

२ 
पञ्चशे् वरी वारुमा जोड्ने 
सडक 

६०००००   

३ 
खरुुङदेन जनमखुी देङमा 
सडक  

६०००००   

४ पावरहाउस जाने सडक ५०००००   

५ ल्र्ामल्र्ाम फुकान्देन सडक ४००००० 
  

६ र्ोग्मा काडे सडक ९५०००० 

७ 
पञ् चेश् वरी नर्ाँ भवन िल्लो 
ठेस गाह्रो  

३००००० 
 

  

४ 

१ 
आर.र्स.र्स. कल्भटि र्नमािण( 
साववक साँवा-६को खहरे 
खोल्सा) 

३००००० 
  

२ 
आर.र्स.र्स. कल्भटि 
र्नमािण(ओलुिक्मा खोला) 

३००००० 
  

३ 
खेलमैदान िारजाली 
घेराबरा( श्री सरस्विी 
आ.वव.) 

३००००० 
  

५ 

२ 
िापेथोक साङन्द्जम बाटो 
घेरावारा 

१०००००  

 

३ चोङगीथसुा बाटो घेरावारा ३००००० 

 

४ वकर्लङ-इमसेु बाटो घेरावारा २००००० 

५ देउराली बाटो ममिि १००००० 

६ 
िािोङ-दङुर्गन र्सरान बाटो 
घेराबारा 

२००००० 

७ पदाङ-हेम्बा बाटो ममिि ३००००० 

८ 
िािोङ पछुार-िािोङमा डाँडा 
बाटो ममिि िथा घेराबारा 

२००००० 
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९ 
वडा कार्ािलर् र्भत्ता बाटो 
ठेस गाह्रो 

२००००० 

१० 
न्र्ाज ुववच आर.र्स.र्स. पलु 
र्नमािण 

२०००००   

११ 
पाटीखोला र्मक्लादेन बाटो 
ममिि 

२०००००   

१२ र्सम्बकु वकर्स आर.र्स.र्स. 
पलु र्नमािण 

२०००००   

१३ 
र्सम्बकु घटे्टखोला 
आर.र्स.र्स. पलु र्नमािण 

२५००००   

१४ 
र्सम्बकु नाकेखोला 
आर.र्स.र्स. पलु र्नमािण 

२०००००   

१५ 
हेलङुखोला फुक्पा सम्म 
बाटो घेराबारा 

४०००००   

३०२० र्संचाई 

१ 
१ 

सेन्थाम इन्थकु र्सचाई पाइप 
कुलो 

५00000 
  

२ र्सचाइ पाइप लाइन १1७०00   

२ 
१ 

हाङगडेु देन्द्ख राई गाउँ 
र्सचाई 

१०००००   

२ 
हाङगडेु देन्द्ख खपुािददन 
कम्पकुुलो र्सचाई 

१०००००   

३ 

१ र्ोग्मा र्संचाई  
 
 

३००००० 
  

२ 
ओदाङदेन हुँदै सावालीखेि, 
मालवासे, वोक्रोक, वान्िे 
र्संचाई 

३००००० 

  

३ 
च्र्ाने खोल्सा, र्समलबोटे, 
र्सरान महुान, थाक्वा खोल्सा 
र्संचाई 

२००००० 

4 1 
खेन्जवुा देन्द्ख थेर्गवहम्बा 
सम्म कुलो ममिि र पाईप 
खररद 

150000 
  

३०३० 
भवन िथा सहरी 
ववकास 

गा.पा. १ 
थलङ सामदुावर्क मवहला 
भवन र्नमािण 

८५०००००   

१ 

१ 
मवहला भवनको लार्ग 
ट्वाइलेट 

२00000 
  

२ मवहला भवनको व्र्वस्थापन १00000   
३ प्रहरी चौकी व्र्वस्थापन १00000   
४ चोङन्द्चब ुमवहला भवन ५00000   
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५ नव-ज्र्ोर्ि वाल ममिि १00000   
६ गैरी गाउ कृवर्ि भवन र्नमािण ३00000   

७ 
मोर्ि मा.वव. घेरबार िथा 
जार्ल 

१०३३000 
  

२ 

१ मवहला भवन चपी र्नमािण १०००००   

२ मवहला भवन ममिि  २२५०००   
३ साङ्गेछ्योर्लङ गमु्बा र्नमािण ५०००००   
४ चचि र्सर्लङ र्नमािण १०००००   
५ प्रहरी चौकी भवन ममिि ५००००   

३ 

१ 
माङदेन कृर्क समूह भवन 
र्नमािण 

 
 

४००००० 
  

२ 
र्लवाङ प्रहरी चौकी वकचेन 
ममिि िथा व्र्वस्थापन 

२०००००   

३ शेपाि र्वुा भवन 
६००००० 

 
  

४ 
न्द्चनावङु सामान्द्जक भवन 
र्नमािण 

४०००००   

४ 

१ माङगेना चपी र्नमािण १५००००   

२ 
सामदुावर्क भवन र्नमािण 
(थलङ/मादेनटोल) 

10००००० 
  

३ प्रहरी चौकी र्लवाङ ममिि 5००००   

५ 
२ जोङलङु गमु्बा र्नमािण १००००००  प्रदेश सँग 

साझेदारी 

३ माने छु-ओ भवन र्नमािण २०००००   

३०४० 

उजाि, लघ ुिथा 
साना जलववद्यिु 
(वैकन्द्ल्पक उजाि 
समेि) 

१ १ वडा नं.१ हाउस वाइररङ ४०००००० 
 

 
2 २ वडा नं.२ हाउस वाइररङ ४००००००  

४ १ 
पावाखोला ल.ज.वव. ममिि 
िथा पोल खररद 

५००००० 

  

५ 

१ 
वकर्लङ आ.वव. सोलार 
खररद 

१००००० 

२ 
र्सम्बकु आ.वव. सोलार 
खररद 

१०००००   

३ 
न्र्ाजखुोला ल.ज.वव. र्नकास 
पाइप खररद पेन्द्न्टङ 

२०००००   

३०५० संचार       

घ. वन 
वािावरण 
िथा ववपद् 

४०१० वन िथा भ-ुसंरक्षण       

४०२० जलिार संरक्षण ५ १ र्मक्वालादेन खा.पा. महुान १०००००   
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व्र्वस्थापन संरक्षण  

४०३० 
वािावरण संरक्षण, 
जलवार् ुपररवििन  

५ १ टोल वािावरण सिुार पापङु १५००००   

४०४० 
फोहोरमैला िथा 
ढल व्र्वस्थापन 

      

४०५० 
जल उत्पन् न प्रकोप 
र्नर्न्रण 

      

४०६० ववपद् व्र्वस्थापन       

४०७० 
वारुण र्न्र 
संचालन 

      

ङ. 
सस्थागि 
ववकास, 
सेवा प्रवाह 
र सशुासन 

५०१० सामान्र् सेवा ५ १ क्र्ालेन्डर र्नमािण १०००००   
५०२० सरुक्षा व्र्वस्थापन       

५०३० सूचना प्रववर्ि गा.पा. 
१ ल्र्ापटप खररद ७००००० 

  
२ सूचना प्रववर्ि ४५०००० 

५०४० 
पंजीकरण 
व्र्वस्थापन 

      

५०५० 

स्थार्नर् ि्र्ाङ्क 
संकलन र 
अर्भलेख 
व्र्वस्थापन 

४ १ 

सहकारी संस्था िथा लेखा 
िार्लम 

१५०००० 

  

५०६० सशुासन प्रविद्धन       

५०७० 
अनसुन्िान िथा 
ववकास 

गा.पा. १ र्ड.वप.आर./पवुाििार र्नमािण 
Master Plan 

4500000   

५ २ र्सकमी डकमी िार्लम पापङु १०००००   

५०८० 
अन्र्र वगीकृि 
नभएको  

गा.पा. 

१ समपरुक कोर्  ७०००००० 

  
२ अध्र्क्ष आकन्द्ष्मक कोर् 

१५००००० 
 

३ आपिकालीन उद्धार कोर् १०००००० 
४ र्ोजना व्र्वस्थापन १६००००० 
५ फर्निचर एण्ड वफक्चसि १०००००० 

२ १ 
२ नं. वडा कार्ािलर्को 
फुलवारी र्नमािण 

१०००००   

५ १ 
५ नं. वडा कार्ािलर् 
साउण्ड र्सस्टम 

 
५०००० 
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खण्डाः- ४ 

 गाउँसभाको र्नणिर्हरुाः- 

१. आर्थिक ऐन २०७४ लाई संसोिन गनि बनेको वविेर्क २०७६ छैटौ गाउँसभाबाट सवि 
सम्मिले पाररि गररर्ो ।  

२. आर्थिक ववर्नर्ोजन ऐन २०७४ लाई संसोिन गनि बनेको आर्थिक ववर्नर्ोजन वविेर्क 
२०७६ छैटौ गाउँसभाबाट सवि सम्मिले पाररि गररर्ो । 

३. आर्थिक बर्ि २०७६/७७ को बजेट, नीर्ि िथा कार्िक्रम सविसम्मिले पाररि गररर्ो ।  

   ४. आर्थिक बर्ि २०७६/७७ को आर्-व्र्र्को अनमुार्नि बजेट सविसम्मिले पाररि       

गररर्ो । 

५. २० लाख भन्दा बढीको र्ोजना टेन्डर प्रवक्रर्ाबाट जाने सविसम्मिले पाररि गररर्ो ।  

६. र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाको र्ोजना िजुिमा, कार्ािन्वर्न र व्र्वस्थापन कार्िवविी २०७४ 
को पररच्छेद ३ को दफा ११ (च) लाई संसोिन गरी ३३% वनाई अनमुोदनको लार्ग 
गाउँसभाबाट पाररि गररर्ो ।  

७. प्रदेश नं. १ बाट जारी भएको गाउँ िथा नगरसभाका सदस्र्हरुले पाउने सवुविाको 
सम्बन्िमा व्र्वस्था गनि बनेको ऐन २०७५ दफा ८ को उपदफा ४ र ५ अन्िगिि 
गाउँपार्लका अध्र्क्ष िथा उपाध्र्क्षको आ.व. २०७५/७६ को भ्रमण सम्बन्िी खचि 
सविसम्मिले अनमुोदन गररर्ो । र्सै गरी वडाध्र्क्ष र सदस्र्हरुको आ.व. २०७५/७६ को 
भ्रमण सम्बन्िी खचि पर्न सविसम्मिले गाउँसभाबाट पर्न पाररि गररर्ो ।  

८. अध्र्क्षको र्नन्द्ज सन्द्चव श्री लक्ष्मी प्रसाद थलङ र उपाध्र्क्षको र्नन्द्ज सन्द्चव श्री पनुम 
र्लम्बकुो ि.भ. अध्र्क्ष र उपाध्र्क्ष को आदेश र माग बमोन्द्जम उहाँहरु माफि ि नै भकु्तानी 
ददने गाउँसभाबाट पाररि गररर्ो। 

९. आ.व. २०७५/७६ मा रहेका र्स गाउँपार्लकाका सम्पणुि करार कमिचारीहरुलाई आ.व. 
२०७६/७७ मा पर्न करार सम्झौिा गरर करार कमिचारीको रुपमा रा् ने गाउँसभाबाट  
पाररि गररर्ो। 

१०. वडा नं. ३ कार्ािलर् ठेकेदारले वडा कार्ािलर् र्नमािणको काम सम्पन् न गरेकोले पाउन ु
पने बाँकी १३ लाख रकम भकु्तानी ददन ेगाउँसभाबाट पाररि गररर्ो।  

११. प्रदेश नं. १ बाट आ.व. २०७६/७७ मा आउने शसिि ववकास अनदुान रकम साँवा 
फुङफुङ्गे पापङु जाने मोटरबाटोमा ववर्नर्ोजन गने गाउँसभाबाट पाररि गररर्ो ।  

१२. र्मक्वाखोला गाउँपार्लका वडा नं. ५ पापङुको ग्र्ासी पेम्बा र्सवामा र छ्यावसेु महुान 
पापङु आर्ोजनाको र्डटेल सभे समेि भईसकेको हनुाले उक्त र्ोजना खानेपानी र्डर्भजन 



 

39 | P a g e  
 

कार्ािलर् पाँचथर वफददम माफि ि प्रदेश नं. १ सरकारमा माग गने गाउँसभाबाट पाररि गररर्ो 
। 

१३. र्मक्वाखोला गाउँपार्लका वडा नं. ४ लप्सीबोटेबाट मेररङदेन गाउँपार्लका वडा नं. ५ 
थवुकमा खपुाििाक जोड्ने मोटरेवल पलु संघ र प्रदेश दवैुमा माग गने गाउँसभाबाट र्नणिर् 
पाररि गररर्ो ।  

१४. थलङ सामदुावर्क मवहला भवनमा उ.स.लाई काम र सामाग्री लागिको मूल्र्ांकन गरर 
भकु्तानी ददने र आ.व. २०७६/७७ मा ववर्नर्ोन्द्जि रकमको टेन्डर प्रवक्रर्ाबाट काम 
सम्पन् न गने र सामदुावर्क मवहला सर्मर्ि सँग गाउँपार्लकाको आफ्नै भवन नवने सम्म 
उपर्ोग गनि सम्झौिा गने गाउँसभाबाट र्नणिर् गररर्ो । 

१५. पोम ुकन्ट्रक्सनलाई प्रदेश नं. १ बाट शसिि ववकास बजेट रु. १ करोड ५० लाखको 
टेन्डर प्रवक्रर्ाबाट रु. ८९ लाखमा सम्झौिा भएको र र्स आ.व.मा काम सम्पन् न भई 
नसक्ने पक्कापक्की भएकोले आगामी आ.व.मा म्र्ाद थप गरर काम सम्पन् न गनि लगाउने र 
बाँकी पैसा गाउँपार्लकाले भकु्तानी ददने गाउँसभाबाट र्नणिर् गररर्ो ।   
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खण्डाः-५, ववववि 

संघ, प्रदेश र ववर्भन्न कार्ािलर्हरुबाट आएको पररपराः- 
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अनसुनु्द्च १ , क, (चाल ुखचिबाट) 
कृवर् शाखा िफि को बजेट िथा कार्िक्रमाः- 

 

 

 

 

 

 

अनसुनु्द्च १ ख, (पुजँीगि खचिबाट) 
 

प्रथम चौमार्सक 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम वक्रर्ाकलाप सं्र्ा खचि न्द्शर्िक नं. बजेट दर जम्मा 
कार्िक्रम संचालन गने 

क्षरे 
१ कृवर् प्रसार 

आर्ोजना 
स्थलगि घमु्िी कृर्क िार्लम 
िरकारी खेिी 

१० २२५१२ १३००० १,३०,०००।- र्मक्वाखोला गा.पा. 
(प्रत्रे्क वडामा २ 
वटा)  

२  -िरकारी र्मर्नवकट वविरण  
-ढुवानी  

-७०० 
-१ पटक 

२२५२२ १०० 
 

७०,०००।– 
३०,०००।- 

र्मक्वाखोला गा.पा. भरर 
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३  -च्र्ाउ र्मर्नवकट वविरण 
-सामाग्री (प्लाविक झोला, रबर) 
-ढुवानी 

-६०० 
 
-१ पटक 

२२५२२ १०० ६०,०००।– 
२०,०००।– 
५०,०००।- 

र्मक्वाखोला गा.पा. भरर 

४  -आल ुउत्पादन प्रदशिन 
-ढुवानी 

२५ 
१ पटक 

२२५२२ १०,००० २,५०,०००।– 
१,००,०००।- 

र्मक्वाखोला गा.पा. भरर 

५  -िरकारी प्र्ाकेज प्रदशिन 
-ढुवानी 

५० 
१ पटक 

२२५२२ १,००० ५०,०००।– 
३०,०००।- 

र्मक्वाखोला गा.पा. भरर 

६  जैववक प्रववर्िबाट रोग र्नर्न्रण ५०० २२५२२ २०० १,००,०००।- र्मक्वाखोला गा.पा. भरर 

७  माटो पररक्षण ११०० २२५२२ १०० १,१०,०००।- र्मक्वाखोला गा.पा. भरर 

८  कृर्क पाठशाला २ २२५२२ १,००,००० २,००,०००।- र्मक्वाखोला गा.पा. भरर 

९  -प्लाविक पाईप खररद िथा वविरण 
-ढुवानी 

२५ क्वाइल 
१ पटक 

२२५२२ १५,००० ३,७५,०००।– 
२५,०००।- 

र्मक्वाखोला गा.पा. भरर 

दोस्रो चौमार्सक 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम वक्रर्ाकलाप सं्र्ा खचि न्द्शर्िक नं. बजेट दर जम्मा 
कार्िक्रम संचालन गने 

क्षरे 
१ कृवर् प्रसार 

आर्ोजना 
वहउँदे फलफुल र्बरुवा वविरण- 
-नासपािी  
-वपकानट 
-आरु र आरु बखडा 
-हलवुा वेद 
-वकवव 

 
८०० 
५०० 
१२०० 
२५० 
५०० 

२२५१२  
५० 
५० 
५० 
५० 

२०० 

 
४०,०००।– 
२५,०००।– 
६०,०००।– 
१२,५००।– 

१,००,०००।– 

र्मक्वाखोला गा.पा. भरर 
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-ढुवानी एकमिु  ७०,०००।- 
२  अन्िर न्द्जल्ला कृर्क भ्रमण १ 

 
२२५२२ ३ लाख ४,००,०००।- 

३  -मकै र्मर्नवकट वविरण 
-ढुवानी 

९०० २२५२२ १०० ९०,०००।– 
६३,०००।- 

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

५  -कृवर् चनु वविरण 
-ढुवानी 

१००  ४०० ४०,०००।– 
५,०००।- 

िेस्रो चौमार्सक 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम वक्रर्ाकलाप सं्र्ा खचि न्द्शर्िक नं. बजेट दर जम्मा 
कार्िक्रम संचालन गने 

क्षरे 
१ कृवर् प्रसार 

आर्ोजना 
बरे् फलफुल र्बरुवा वविरण- 
-मेकेडेमीर्ा नट 
-आपँ 
-र्लची र्सडलेस 
-कागिी 
-अगरउढ 
-ढुवानी 

 
 

४०० 
३०० 
३०० 
१००० 
५०० 
एकमिु 

२२५१२  
 

५० 
७५ 
८० 
३० 
५० 

 

 
 

२०,०००।– 
२२,५००।– 
२४,०००।– 
३०,०००।– 
२५,०००।– 
८०,०००।- 

र्मक्वाखोला गा.पा. भरर 

र्िनवटै चौमार्सकको कुल जम्मा रु. २७ लाख ८५ हजार । 
 

अनसुनु्द्च २ (पुजँीगि खचिबाट) 
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सचुना प्रववर्ि िफि को बजेट िथा कार्िक्रमाः- 
भिक्िाखोलाufpFkflnsfnfO{ ;'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 िार्लम 

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 ,िार्लम tyf सामाग्री खररद  १),)),))).— १),)),))).— 

 जम्मा १४,)),))).— 
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अनसुचुी ३ (क) (चालखुचि 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 

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 
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अनसुचुी ३ (ख) (पुजँीगि खचिबाट) 
sfo{qmdsf] gfdM ljlQo ;dfgLs/0f sfo{qmd(गाउँपार्लकाबाट थप) 

  
      

                  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 -सिै j8fx? _ 22522 s]=hL= 
200 0.02 ३० 1 0.02 ३०   0.00     0   

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     
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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 

   

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

   

अनसूुची ८ – र्मक्वाखोला गाउँपार्लकाका पदार्िकारीहरु 
क्र.स. पदार्िकारीको नाम ठेगाना पद फोन नं. 
१. राम कुमार साँवा र्मक्वाखोला ४, साँवा अध्र्क्ष ९७४२६५४२२१ 
२ रुि कुमारी साँवा र्मक्वाखोला ४, साँवा उपाध्र्क्ष ९७४२६६३७९८ 
३ अमिृ बहादरु र्लम्ब ु र्मक्वाखोला १, खोन्द्क्लङ वडाध्र्क्ष ९७४२६४७९३२ 
४ डण्डु शेपाि (लामा) र्मक्वाखोला ५, पापङु वडाध्र्क्ष ९७४२६९१५५० 
५ ददपेन्ि कुमार र्लम्ब ु र्मक्वाखोला ३, र्लवाङ वडाध्र्क्ष ९७४२६६२८७२ 
६ भीम बहादरु र्लम्ब ु र्मक्वाखोला ४, साँवा वडाध्र्क्ष ९७४२६५४१९६ 
७ सरेुश थापा र्मक्वाखोला २, खोन्द्क्लङ वडाध्र्क्ष ९८५२६८१५२१ 
८ र्नमा वाङ्खदी शेपाि र्मक्वाखोला ४, साँवा सदस्र्  
९ र्भमा बस्नेि र्मक्वाखोला २, खोन्द्क्लङ सदस्र् ९७४८६४३०२० 
१० कमला घिानी र्मक्वाखोला १, खोन्द्क्लङ सदस्र् 9842756078 
११ सनु्द्शला र्लम्ब ु र्मक्वाखोला १, खोन्द्क्लङ सदस्र् 9८४८८३४२२४ 
१२ बालकृष्ण घले र्मक्वाखोला २, खोन्द्क्लङ सदस्र् ९८१८१४२५८५ 
१३ राज कुमार र्लम्ब ु र्मक्वाखोला १, खोन्द्क्लङ वडा सदस्र् 9842742869 
१४ गोपी थापा र्मक्वाखोला १, खोन्द्क्लङ वडा सदस्र् 9866889014 
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१५ र्गिा र्ब.क. र्मक्वाखोला २, खोन्द्क्लङ वडा सदस्र्  
१६ हकि  र्लम्ब ु र्मक्वाखोला २, खोन्द्क्लङ वडा सदस्र् ९८४४७९०१०५ 
१७ आङिेम्बा शेपाि र्मक्वाखोला २, खोन्द्क्लङ वडा सदस्र् ९८४०१९१९३४ 
१८ गोवपलाल अर्िकारी र्मक्वाखोला ३, र्लवाङ वडा सदस्र् ९७४४१२७५९ 
१९ सोनाम शेपाि र्मक्वाखोला ३, र्लवाङ वडा सदस्र्  
२० लर्छमार्ा ववश्वकमाि र्मक्वाखोला ३, र्लवाङ वडा सदस्र् ९८२४०१५७६४ 
२१ नैनकला सबु्बा र्मक्वाखोला ३, र्लवाङ वडा सदस्र् ९७४१४१२९६६ 
२२ र्भम कुमार र्लम्ब ु र्मक्वाखोला ४, साँवा वडा सदस्र् ९७४९६३२४४२ 
२३ मन कुमारी भजेुल 

साँवा 
र्मक्वाखोला ४, साँवा वडा सदस्र् ९७४२६५४९९६ 

२४ कमला र्ब.क. र्मक्वाखोला ४, साँवा वडा सदस्र्  
२५ र्नमा िेन्जी शेपाि र्मक्वाखोला ४, साँवा वडा सदस्र् न्द्जससमा र्नवािन्द्चि 
२६ कारसी शेपाि र्मक्वाखोला ५, पापङु वडा सदस्र् ९७४२६४८९२७ 
२७ सोना ओङ्ख म ुशेपाि र्मक्वाखोला ५, पापङु वडा सदस्र् ९७४११४३०७९ 
२८ श्री पासाङ शेपाि र्मक्वाखोला ५, पापङु वडा सदस्र् ९७४२६५७७३७ 

 
अनसूुची – ९ र्मक्वाखोला गाउँपार्लकामा कार्िरि कमिचारीहरु 

क्र.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकि  नं. कैवफर्ि 
गाउँ कार्िपार्लका िथा वडा कार्ािलर् िफि  

१ र्ोगेन्ि राज गरुुङ्ग उदर्परु प्रमखु प्रशासकीर् अर्िकृि ९७४२६९१९४३  
२ गजेन्ि थलङ िाप्लेजङु सव-इन्द्न्जर्नर्र 9742681296 न्द्जन्सी प्रमखु 
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3 भोला गौिम िाप्लेजङु सह-लेखापाल ९७४२६९१९५४  
४ अशोक कुमार र्ादव मोरङ खररदार ९८६२७७९६१३ वडा सन्द्चव 
५ र्बमल कुमार र्क्सो िाप्लेजङु खररदार ९७४२६८२६९० वडा सन्द्चव 
६ संदीप कुमार र्संह रौिहट खररदार ९७४२६९२६२२ वडा सन्द्चव 
७ लाल बहादरु महि वझाङ खररदार ९८४९१६०१९७ वडा सन्द्चव 
८ प्रिाप हड्खले िनह ु ईन्द्न्जर्नर्र ९७४८६३७५९९  
९ ददपक उप्रिेी पाँचथर सूचना प्रववर्ि अर्िकृि ९७४५१६८७८७  
१० र्वुराज ओली ईलाम सव-ईन्द्न्जर्नर्र ९७४२६९४१५२  
११ दावा शेपाि िाप्लेजङु सव-ईन्द्न्जर्नर्र ९७४९१३८६८२  
१२ चन्ि प्रसाद साँवा िाप्लेजङु अ.सव-ईन्द्न्जर्नर्र ९७४८६४३२६५  
१३ लक्ष्मी मगर िाप्लेजङु क.अ. ९७४२६६४०७२  
१४ सवुास र्लम्ब ु िाप्लेजङु सवारी चालक ९८१४०९४२११  
१५ गगन र्लवाङ र्लम्ब ु िाप्लेजङु का.स. ०७४९१३९४८८  
१६ पणुि बहादरु र्लम्ब ु िाप्लेजङु का.स. ९७४१३८६६५५  
१७ टंक बहादरु गरुुङ्ग िाप्लेजङु का.स. ९८२५९७१४११  
१८ र्मङमा शेपाि िाप्लेजङु का.स. ९७४२१३२२०८  
१९ मान बहादरु पालङु्ख वा िाप्लेजङु का.स. 9745157612  
२० शरण कुमार र्लम्ब ु िाप्लेजङु का.स. 9744097471  
२१ प्रकाश काकी िाप्लेजङु का.स. ९७४४०९५९००  

र्बर्र्गि शाखा िफि  
१२ गोर्बन्द के.सी. झापा खा.पा.स.टे. ९८६२६९०९०४  
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१३ कपलेश् वर र्ादव मोरङ कृवर् प्रा.स. ९८०४०७१७६८  
१४ न्द्चरकला राई झापा स.म.वव.र्न ९८४२६९९१०२  
१६ महेन्ि अर्िकारी िाप्लेजङु एक गाउँ एक प्राववर्िक ९७४४०९१६९१  
१७ ददपक पोख्रले झापा एक गाउँ एक प्राववर्िक ९८४२७३११२९  
१८ सववन अर्िकारी िाप्लेजङु एक गाउँ एक प्राववर्िक ९७४२६७७१७८  
१९ लर्लि नारार्ण र्ादव सप्तरी र्स.अ.हे.ब. ९७४१०७७७७५  
२० अमिृा र्लवाङ िाप्लेजङु प.अ.न.मी. ९८४२६४२२९८  
२१ ररना चौिरी झापा अ.हे.ब. ९८४२७१७४३९  
२४ अमिृ कुमार खवास  अ.हे.ब. 9805309495  
२५ राज कुमारी र्गरी िाप्लेजङु कार्ािलर् सहर्ोगी 9862650591  
२६ ददल कुमारी साँवा िाप्लेजङु अ.न.मी. ९७४२६३१३३८  
२७ सरेुन्ि प्रिाप शाह सप्तरी हेल्थ अर्सस्टेन्ट ९७४१४९९८१४  
२८ पृ् वी बहादरु गरुुङ िाप्लेजङु कार्ािलर् सहर्ोगी   
२९ भरि ववश् वकमाि कंचनपरु अ.हे.ब. ९७४१४८५४०१  
३० रमेश कुमार र्ादव सप्तरी हेल्थ अर्सस्टेन्ट ९८०४३५६३४३  
 अम्मर राज ववि  हेल्थ अर्सस्टेन्ट   

३२ बलबीर र्लम्ब ु िाप्लेजङु कार्ािलर् सहर्ोगी ९८४२६५८०१४  
३४ रवव कुमार राई िनकुटा अ.हे.ब.   
 जमनुा वव.क.  अ.हे.ब.   
 छेचावा भोटे  अ.हे.ब.   
 मर्नर्ा र्ा्र्ा ईलाम अ.हे.ब.   
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 सरु्निा र्लम्ब ु ईलाम अनमी   
 मन्द्न्दरा काकी  अ.हे.व.   
 पर्मिला कुमारी र्ादव सप्तरी अ.हे.व.   
 रािा काकी िाप्लेजङु अ.न.मी   
 आइसा थलङ िाप्लेजङु अ.न.मी.   
 र्लला कुमारी र्लम्ब ु िाप्लेजङु अ.न.मी.   
 इन्द्न्दरा भट्टराई िाप्लेजङु का.स.   
 र्भम कुमारी इङनाम िाप्लेजङु का.स.   
 अर्नल कुमार साँवा िाप्लेजङु का.स.   
 सररिा र्लम्ब ु िाप्लेजङु का.स.   
 झनुा काकी िाप्लेजङु का.स.   

न्द्शक्षा िफि  
२१ लक्ष्मी प्रसाद प्र्ाकुरेल िाप्लेजङु ववद्यालर् र्नरीक्षक ९८४२६४२३६८  
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