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खण्ड २-अ.व. २०७४/७५ को नीतत, काययक्रम तथा बजेट 

२.१  गाईँ सभामा प्रस्तुत नीतत तथा काययक्रम 

 प्रमखु ऄतततथ प्रतततनतध सभाका माननीय सदस्य तथा सं.स.फो.ने. का रातरिय ऄध्यक्ष श्री ईपेन्द्र यादव ज्य ू

 तवतिष्ट ऄतततथ प्रतततनतध सभाका माननीय सदस्य श्री चन्द्रकान्द्त चौधरी ज्य ू

 तवतिष्ट ऄतततथ प्रदिे सभाका माननीय सदस्य श्री मोहम्मद सतमम ज्य ू

 तवतिष्ट ऄतततथ तज. स. स. सप्तरीका प्रमखु श्री प्रभाकर यादव ज्य ू

 तवतिष्ट ऄतततथ श्रीमान ्प्रमखु तजल्ला ऄतधकारी भातगरथ पाण्डे ज्य ू

 ऄन्द्य तवतिष्ट ऄतततथगणहरु र ऄतततथहरु 

 ईपाध्यक्षज्य,ू वडाध्यक्षज्यहूरु, गाईँ काययपातलकाका सदस्यज्यहूरु, गाईँ सभाका सदस्यज्यहूरु, प्रमखु प्रिासकीय ऄतधकृतज्य,ू तवतभन्द्न राजनीततक 

दलका प्रमखु तथा प्रतततनतधज्यहूरु, तवद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यहूरु, सरुक्षा प्रमखुज्य,ू रारिसेवक कमयचारी तमत्रहरु, पत्रकार साथीहरु, ईद्योग 

व्यापार व्यवसायीहरु, मतहला तथा सज्जनवृंद । 

 ऐततहातसक संतवधानसभाद्धारा तनमायण गररएको संतवधान जारी भएपश्चात मलुुक संघीय लोकतातन्द्त्रक गणतन्द्त्रमा रुपान्द्तरण भएको छ । राज्यको 

पनु:संरचनाको क्रममा स्थानीय तहको तनमायण भएपतछ सप्तरी तजल्लाको रुपनी गाईँपातलकाको पतहलो गाईँसभाको ऄतधवेिनमा चाल ुअ.व. 

२०७४/०७५ बजेट, नीतत तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय पाईँदा गौरवको ऄनभुतूत गरेको छु । यस काययक्रममा हाम्रो तनम्तोलाइ स्वीकार गरेर पाल्नहुुने 

प्रमखु ऄतततथ, तवतिष्ट ऄतततथहरु, ऄतततथ लगायत ईपतस्थत सम्पणूय महानभुावहरुलाइ रुपनी गाईँपातलकाको तफय बाट र मरेो व्यतिगत तफय बाट 

हातदयक स्वागत तथा ऄतभवादन गदयछु । सवयप्रथम लोकतातन्द्त्रक गणतन्द्त्र, संघीयता, धमय तनरपके्षता, समावेतिता र सामातजक न्द्याय प्रातप्तका लातग 

जीवन ईत्सगय  गनुयहुने अदरणीय सतहदहरु प्रतत हातदयक श्रद्धान्द्जली ऄपयण गदयछु । यस पतुनत ऄवसरमा यस गाईँपातलकाको संमतृद्ध र तवकासको 

मागयमा लातग रहने ऄठोटका साथ बजेट नीतत तजुयमा गने काययमा सहयोग पयुायईन ु हुने ईपाध्यक्षज्य,ू वडाध्यक्षज्यहूरु, गाईँ काययपातलकाका 

सदस्यज्यहूरु, प्रमखु प्रिासकीय ऄतधकृतज्य ूलगायत सम्पणूय साथीहरुलाइ धन्द्यवाद तदन चाहन्द्छु । 

 स्थानीय तहको पनु:संरचना पश्चात हामी नयाँ संरचनामा नयाँ ढंगको ऄभ्यासमा छौं । यस्तो संरचना ऄन्द्तगयत रुपनी गाईँपातलकाको चालु अ.व. 

२०७४/०७५ को बजेट नीतत प्रस्ततु गरर रहदँा मैले सम्मनुत् र समदृ्ध रुपनी गाईँपातलकाको तस्वीर सामनु्द्नमेा राख्द ैनपेालको संतवधान २०७२ मा 

ईल्लेख गररएको मौतलक हकहरु, राज्यका तनदिेक तसद्धान्द्तहरु, स्थानीय सामातजक काययकतायहरु, तिक्षक तथा बतुद्धजीवीहरुबाट प्राप्त ऄमलू्य 

सझुावहरुलाइ सकभर मध्यनजर गने प्रयास गरेको छु । साथै म अफैं  तवगतमा सबै वडाहरु घमु्दा डुल्दा भोगेका दखेकेा र वडा सतमततबाट प्राप्त राय 

सल्लाहहरु र वडा सतमततबाट प्राप्त अयोजनाहरुलाइ अधार बनाएको छु । हामीलाइ प्राप्त सीतमत श्रोतबाट एकैपटक सबै अवश्यकताहरु संबोधन 

गनय सतकदनै । सबै क्षेत्रमा एकैपटक धेरै अयोजनाहरु संचालन गदाय प्राय सबै ऄधरुो रहन,े यसबाट लगानीको प्रततफल समयमा प्राप्त गनय नसतकन े

भएकोले तवगतमा संचालन गररएका तर ऄधरुो रहकेा अयोजनाहरुलाइ प्राथतमकता तदने साथै प्राप्त श्रोतहरुको ऄतधकतम पररचालन गद ैत्यसबाट 

तत्काल सेवा प्राप्त गनय सक्न ेऄवस्था सजृना गनय मखू्य मखू्य अवश्यकताहरु पतहचान गरी ठूला ठूला अयोजनाहरु र परूा गनय सक्न े खालका 

अयोजनाहरुलाइ प्राथतमकता तदन ेनीतत तलआएको छ । बजेट नीतत बनाईँदा मतहला, बालबातलका, अतदवासी जनजातत, ईत्पीतडत, तवपन्द्न वगय, 

दतलत तथा तपछतडएको समदुायलाइ गाईँपातलका तथा वडाहरुको काययक्रमबाट संबोधन गने व्यवस्था तमलाआएको छ । यस पटकको काययक्रममा 

समावेि गनय नसतकएका अवश्यक अयोजनाहरुलाइ अगामी काययक्रममा समावेि गररन ेसाथै तवतभन्द्न तनकायहरुसँग समन्द्वय गरी समाधान गने 

व्यवस्था तमलाएको छु । 

 ईपतस्थत महानभुावहरु । 

 हाम्रो तवकास तनमायणको काययमा बजेट कायायन्द्वयनमा तढलाइ प्रमखु समस्याको रुपमा रहकेो तवगतको ऄनभुव छ । अयोजनाहरु संचालन गदाय 

नततजा भन्द्दा कागजी प्रकृयामा बढी समय जान ेर अतथयक वर्यको ऄन्द्त्यमा ऄसारे तवकास गनुयपन ेभएकोले अयोजनाहरु गणुस्तरीय नहुन,े समयमा 

पेश्की फर्छ्यौट नहुन े ऄतन संचातलत अयोजनाहरुबाट लामो समयसम्म अयोजनाहरु सेवा प्राप्त गनय नसतकने ऄवस्थाहरु दतेखएकोले अगामी 

तदनहरुमा िनु्द्य पेश्कीमा काम गन े नीतत ऄवलम्बन गररएको छ । स्थानीय स्तरमा संचालन गररन ेअयोजनाहरुमा न्द्यनूतम रुपमा जनश्रमदानको 

प्रावधान रातखने प्रचलन भए पतन जनश्रमदान कागजमा मात्र ईल्लेख हुने गरेकोमा अगामी तदनहरुमा ईपभोिा सतमततबाट संचालन गररन े
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अयोजनाहरुको हकमा अयोजना संचालन गररन ु पवूय ईपभोिा सतमततलाइ अयोजना कायायन्द्वयन सम्बन्द्धी ऄनतुिक्षण तातलम तदने व्यवस्था 

तमलाएको छु ।  

 ऄब म अतथयक वर्य २०७४/०७५ का लातग रुपनी गाईँ काययपातलकाका ‘समृतिको मागयतचत्र’ समटेी तयार गररएको वातर्यक नीतत तथा काययक्रम र 

बजेट प्रस्तुत गने ऄनमुतत चाहन्द्छु । 

 

 नीतत तथा काययक्रम 

 १. अतथयक तवकास के्षत्र 

 १.१ कृतष तथा पशु तवकास के्षत्र 

 गाईँको मखु्य खाद्यान्द्न वालीहरु धान, गहु,ँ मकै, तोरी, चना, अलस अतद तथा फलफूल अँप, कटहर, तलची, ईख ुजस्ता बीज वतृद्ध काययक्रम 

प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गरी गणुस्तरीय बीई ईत्पादनमा गाईँलाइ अत्मतनभयर बनाईने तथा नगद े बाली  तविेर् गरी ईख,ु तरकारी, कागतत, 

गोलभेडँालाइ प्रोत्साहन गद ैगररबी तनवारणमा सहयोग पयुायईने नीतत तलआनेछ । यसका लातग नपेाल सरकार कृतर् तवकास मन्द्त्रालय ऄन्द्तगयत संचालन 

गररने प्रधानमन्द्त्री कृतर् अधतुनकीकरण पररयोजना लगायत ऄन्द्य अयोजनाहरुसँगको समन्द्वय गने नीतत तलआनेछ । 

 गाईँका खाली जग्गामा पोखरी खन्द्न र माछापालन गनय प्रोत्साहन गररनेछ । पि ुईपचार गनय कतठनाइ भएकोले और्तधको व्यवस्था र िेतबज तनमायणको 

साथै पिकुो नश्ल सधुारको लातग ईन्द्नत बीई बोका र राँगो साँढेको व्यवस्था गररनेछ । 

 ‘कृतषप्रधान देश नाम र मामका लातग मात्र होआन, काम र दामका लातग’ भन्द्ने नाराका साथ व्यापक एवं सघन कृतर् काययक्रमहरु सचाचालन गन े

नीतत तलआनछे । यसका लातग गाईँपातलका तभत्र घमु्ती कृर्क पाठिाला स्थापना गरी पतहलो चरणमा ऄगवुा कृर्कहरु ईत्पादन गररनेछ भने कृतर् 

बीमा, पि ुबीमा, बाली बीमा लगायतका काययक्रमलाइ क्रमिः लाग ूगररँद ैजानछे । साथै कृतर् पकेट, ब्लक, जोन र सपुरजोनको ऄवधारणालाइ 

व्यवहाररक रुपम ैकायायन्द्वयन गनयका लातग अवश्यक सम्भाव्यता ऄध्ययन सरुु गररनछे ।   

 गाईँपातलका स्तरीय कृतर् मलेाको अयोजना गररनेछ । यस गाईँपातलका तभत्र ईत्पातदत कृतर्जन्द्य वस्तुहरुको बजार सतुनतश्चतताको लातग अवश्यक 

पहल गररनेछ । एक घर एक करेसाबारीको काययक्रमका लातग दात ृ तनकाय तथा गरै सरकारी संस्थाहरु माफय त साझेदारी काययक्रमहरु संचालन गन े

व्यवस्था तमलाआनेछ । 

 वर्यमा प्रत्येक वडाका १/१ जना ईत्कृष्ट कृर्क र १/१ जना ईत्कृष्ट ईद्यमी छनौट गरी परुस्कार प्रदान गरेर कृर्क तथा ईद्यमीहरुलाइ ईत्प्रेररत गने नीतत 

क्रमिः कायायन्द्वयन गररँद ैजानेछ । सम्भव भएसम्म वर्यमा प्रत्येक वडाका १/१ जना कृर्क र १/१ जना ईद्यमीलाइ तनतश्चत मापदण्ड तोकी कम्तीमा 

एक लाख रुपैयाँको दरले ईपलतधध र योगदानमा अधाररत सशतय ऄनुदान तदने नीतत कायायन्द्वयन गनय पहल गररनछे ।  

१.२ ईद्योग तथा वातणज्य के्षत्र 

 स्वरोजगार र अयअजयनको ऄवसर तसजयना गनय स्थानीय श्रोत साधनमा अधाररत घरेलु तथा साना ईद्योग प्रवद्धयन गने र सम्बन्द्धीत तनकाय संघ 

संस्थाहरुसँग समन्द्वय गरी काययक्रमहरु सचाचालन गररनेछ । 

 रोजगारी प्रवद्धयनका लातग यवुायवुतीहरुलाइ मोबाआल ममयत, आलेक्िोतनक्स तथा आलेतक्िक्स, ब्यटुी पालयर, कुक, होटल म्यानेजमेन्द्ट, तसकममी,, डकममी,, 

ईद ्घोर्ण जस्ता सीपमलूक तातलमका ऄलावा टोल/बस्ती स्तरबाट माग भइ अएका र गाईँपातलकाले यसपछातड पतहचान गनय सक्ने तातलमहरु 

समेतको व्यवस्था क्रमिः गररनेछ । यसका साथै अँप, कटहर, तलची, ईख ुलगायतका फलफूलको जसु बनाईन,े चप्पल बनाईने, थकु्पा तथा साबनु 

तनमायण एवं ईत्पादन गन ेकाययसँग सम्बतन्द्धत तातलम, अवश्यक मेतसन तथा ईपकरण खररद एवं घरेलु तथा लघ ुईद्योग तनमायण गरी जनताहरुलाइ 

ईद्यमिील बनाईने तदिामा तविेर् पहल गररनेछ । यसका लातग सम्भाव्य जनिति तथा स्थानको पतहचान गररनछे ।  

१.३ पययटन के्षत्र 

 गाईँपातलका क्षेत्र तभत्रका ितन मतन्द्दर, रुपनी मतन्द्दर, कटैया तदनाभरी मतन्द्दरलाइ धातमयक  तथा सांस्कृततक पययटकीय रुपमा तवकास गररनछे । मतन्द्दर, 

मस्जीद, गमु्बा, चचय जस्ता धातमयक स्थलहरुको संरक्षण एवं सम्वद्धयन तथा स्थानीय जातजाततको भेर्भरू्ा र संस्कृततको संरक्षण गनय अवश्यक 
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नीततहरु बनाआनेछ र हाल कायम तवतवध धमय तथा जातजाततबीचको ईच्चकोटीको एकता एवं सामातजक सद्भावलाइ तनरन्द्तरता तदन ेएवं प्रवद्धयन गन े

नीतत तलइ ऄझ प्रगाढ बनाआनछे ।  

 बाल ईद्यान पाकय , मनोरचाजन पाकय  स्थापना तथा हररयाली क्षेत्रको तवकास लगायतका पवूायधार तनमायण गरी हररत र वातावरणमतै्री पययटनलाइ 

प्रवद्धयन गररनेछ । धातमयक, सांस्कृततक, प्राकृततक पययटकीय स्थलहरुको स्तरोन्द्नतत गररँद ैलतगनेछ । 

१.४ सहकारी के्षत्र 

 नागररकहरुमा बचत गन ेबानीको तवकासका लातग सहकारी, बैंतकङ तथा आ-बैंतकङ सम्बन्द्धी नीतत तजुयमा गरी िीघ्र कायायन्द्वयनमा ल्याआनछे ।   

 सहकारी तिक्षा, तातलम र सचूनालाइ व्यापक र प्रभावकारी बनाईन गाईँपातलकाको सम्बतन्द्धत तनकाय तथा सहकारी संघ-संस्थाहरुलाइ प्रभावकारी 

ढंगले पररचालन गररनछे । सदस्यहरुको चतेना ऄतभवतृद्ध गनय र व्यवस्थापन क्षमता बढाईन सहकारी ऄनतुिक्षण र तातलमलाइ ऄतनवायय गररंद ै

लतगनेछ । 

२. सामातजक तवकास के्षत्र 

१. तशक्षा के्षत्र 

 "गुणस्तरीय तशक्षा, रुपनीको अवश्यकता" भन्द्न े नाराका साथ रुपनी गाईँपातलकाको तिक्षा क्षेत्रको तवकासलाइ प्रमखु प्राथतमकता तदइ 

तिक्षासम्बद्ध ऄल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघयकालीन योजना तनमायण गरी लाग ूगररनेछ । यसका लातग अवश्यक परे तिक्षासम्बद्ध तवज्ञहरुलाइ 

समेत करारमा तलइ कायय सम्पन्द्न गररनछे ।  

 गाईँपातलकाको समतृद्धका लातग तवज्ञान र प्रतवतधको क्षते्रबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ, ऄवसर र सम्भावनालाइ खोजी गरी यस क्षते्रको मात्रात्मक एवं 

गणुात्मक तवकास गनय एकीकृत नीतत तलआनछे ।   

 तिक्षकहरुलाइ हरेेर तसक्न ेऄवसर प्रदान गनयको लातग तशक्षक भ्रमण, ऄन्द्ततक्रय या तथा छलफल लगायतका तक्रयाकलापलाइ यसै अतथयक वर्यदतेख 

सचाचालन गररनछे साथै तवद्याथीहरुलाइ शैतक्षक/शैक्षतणक भ्रमणमा लैजाने काययलाइ तविेर् प्राथतमकता तदआनछे । प्रथम चरणमा कक्षाका प्रथम, 

तितीय र ततृीय तवद्याथमी,लाइ ितैक्षक भ्रमणमा प्राथतमकता तदइ ईत्पे्ररणा र प्रोत्साहन प्रदान गररनछे ।  

 गाईँपातलकाका तवद्यालय बातहर रहकेा बालबातलकाहरुको तथयांक संकलन गरी ईनीहरुलाइ तवद्यालय प्रवेि गराईन अवश्यक व्यवस्था गररनेछ । 

 तजल्ला तिक्षा कायायलयबाट ऄनमुतत प्राप्त गरेका तर अवश्यक दरबन्द्दीको व्यवस्था नभएका प्रस्तातवत तवद्यालयहरुमा गाईँपातलकाबाट अवश्यक 

संख्या तकटान तथा तनधायरण गरी न्द्यनूतम अधारभतू तहको तलबमान बमोतजमको रकम ईपलब्ध गराईन े नीतत बनाआनछे । गाईँपातलकाका 

तवद्यालयहरुमा तिक्षकहरुको तमलान तथा समायोजनको नीतत तलआन ेछ । 

 काययस्थलको भौततक वातावरण सधुारी परोक्ष रुपमा तवद्यालयको िकै्षतणक ईपलतब्धलाइ बढावा तदन तवद्यालयहरुको ऄतिस व्यवस्थापन गने 

काययलाइ ऄतभयानकै रुपमा सचाचालन गररनछे । त्यसैगरी कक्षाकोठा तथा वालतवकास केन्द्रको अधुतनक व्यवस्थापनलाइ पतन 

गाईँपातलकाको पतहलो प्राथतमकतामा पाररनछे । चौमातसक रुपमा तवद्यालयले सम्पादन गरेको कायय सावयजतनकीकरण गराआन ेनीतत तलआन ेछ । प्रत्येक 

तवद्यालयहरुमा अईँदो िैतक्षक सत्रबाट ऄतनवायय रुपमा ऄततररि तक्रयाकलाप संचालनका लातग योजनासतहत फोकल तिक्षक तोतकन े  व्यवस्था 

गररनेछ । कक्षा क्याप्टेन तथा मतनटरहरुलाइ ऄतनवायय रुपमा तवद्यालयको स्टाफ तमतटङमा सहभागी गराइ तवद्याथमी, तथा बालबातलकाको अवाजको 

सनुवुाइ हुन ेव्यवस्था तमलाआनेछ । 

 गाईँपातलका क्षेत्रतभत्रका तवद्यालयहरुको तलुनात्मक ऄवस्था समते पत्ता लगाइ भावी रणनीतत तय गनय गाईँपातलका स्तरीय परीक्षा सतमतत तथा बोडय 

गठन गने काययलाइ प्राथतमकताका साथ ऄगातड बढाइ गाईँपातलका भरर एईटै स्ट्याण्डडयको परीक्षा सचाचालन गररनछे । 

 प्रातवतधक जनिति ईत्पादन गने दीघयकालीन लक्ष्यको एक साधनको रुपमा शतप्रततशत तवद्याथी पास गराईन सिल ऄंगे्रजी, गतणत तथा 

तवज्ञान तवषयका तशक्षकहरुलाइ ऄको शैतक्षक सत्रमा तनतित प्रोत्साहन भत्ता ईपलब्ध गराईने नीतत तलआनेछ । साथै ईि तवर्यहरुलाइ 

ऄंगे्रजी भार्ामा ऄध्यापन गनयका लातग अवश्यक ऄध्ययन गरी क्रमिः कायायन्द्वयनमा लतगनछे । साथै भार्ा तथा संस्कृततको संवद्धयन र तसकाआमा 

Mother Tongue को महत्वलाइ मध्यनजर गद ैमातृभाषाको पढाआलाइ पतन प्रोत्साहन गररन ेछ । 



 4 

 चकको धलूोबाट तवद्याथमी, तथा तिक्षकको स्वास्थयमा पतुगरहकेो ऄसरलाइ हटाईन सम्पणूय तवद्यालयहरुमा Marker Board/White Board को 

व्यवस्था गररनछे र ५ वषयतभत्रमा सम्पूणय तवद्यालयहरुमा Smart Board को व्यवस्था गररनेछ । 

 तिक्षकहरुको सामातजक सरुक्षा र अकतस्मक एवं जतटल प्रकारका रोगहरुिारा तसतजयत स्वास्थय समस्या समाधानको लातग सहयोग परु् याईने ईदेशशे्यले 

तिक्षकहरुको सल्लाह र परामियमा प्रत्येक तिक्षकको वर्यमा एक तदनको तलब कट्टाएर संकलन हुने रकममा सोही बराबरको रकम गाईँपातलकाबाट 

थप गरी ‘तशक्षक तवपद तथा स्वास््योपचार कोष’ खडा गररनेछ र सो को पवूयतयारी यसै अतथयक वर्यतभत्र सम्पन्द्न गररनछे । 

 स्थानीय स्तरम ैदक्ष प्रातवतधक जनिति ईत्पादन गनयका लातग गाईँपातलकामा प्रातवतधक तथा व्यवसातयक तशक्षालयहरुको स्थापनामा तविेर् 

जोड तदआनेछ । साथै गाईँपातलकामा एईटा सतुवधासम्पन्द्न क्याम्पस स्थापनाको लातग तविेर् पहल सरुु गररनेछ । 

 रुपनी गाईँपातलकामा काययरत ् तिक्षकहरुका सरकारी तवद्यालयमा ऄध्ययन गरेका छोराछोरीले स्वास्थय, आतन्द्जतनयररङ, तवज्ञान प्रतवतध, सचूना तथा 

सचाचार प्रतवतध जस्ता प्रातवतधक तवर्यमा ईच्च माध्यतमक तह वा सो भन्द्दा मातथल्लो तहमा ८०% वा सो भन्द्दा बढी Free ship वा Scholarship 

प्राप्त गनय सफल भएमा बाँकी िलु्कको व्यवस्था गाईँपातलकाबाट हुन े गरी ‘तशक्षक-सन्द्ततत छात्रवृतत्त कोष’ खडा गन े नीतत बनाइ क्रमिः 

कायायन्द्वयन गररँद ैजानछे । साथै ऄन्द्य सवयसाधारणको हकमा ‘प्रातवतधक छात्रवतृत्त कोष’ माफय त् ४०% सम्म रकम गाईँपातलकाले व्यहोनय सक्न े

गरी नीतत तलआनेछ ।  

 तवद्यालयहरुमा पयायप्त तिक्षण सामग्री, तवज्ञान प्रयोगिाला, कम्पाईण्ड वाल, होमवकय  डायरी, तिक्षक डायरी, खेलमैदान जस्ता सामग्री तथा 

पवूायधारहरुको प्राथतमकताका साथ अवश्यक प्रबन्द्ध गररँद ै जानछे । तवद्यालयहरुमा इ-हातजरी प्रणाली लाग,ू सी.सी. क्यामरेा जडान तथा 

बालतवकास केन्द्रका तशक्षकहरुलाइ मन्द्टेश्वरी तातलम प्रदान गनयको लातग अवश्यक सम्भाव्यता ऄध्ययन यसै अतथयक वर्य तभत्रमा गररनछे र 

क्रमिः कायायन्द्वयन गररँद ैजानेछ । तवद्यालयहरुमा कक्षा १ बाटै ऄंग्रजी माध्यमबाट ऄध्यापन गराईनका लातग अवश्यक पहल गररनछे । 

 गाईँपातलकाका सामदुातयक तवद्यालयहरुबाट एसइइ परीक्षामा सवोत्कृष्ट हुन े तवद्याथमी,लाइ परुस्कृत गररनेछ । ईत्कृष्ट नततजा ल्याईन े तवद्यालय तथा 

तिक्षकलाइ परुस्कृत र सम्मान गररनेछ । कम्तीमा वर्यको १ पटक गाईँपातलका स्तरीय ऄततररि तक्रयाकलाप प्रततयोतगता संचालन गने व्यवस्था 

तमलाआन ेछ । 

२. स्वास््य के्षत्र 

 गाईँपातलका क्षेत्रतभत्रका सानो ईमरेका बालबातलका, ऄपाङ्गता भएका व्यति, ऄिि एवं ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ लतक्षत गरी ‘घर नै ऄस्पताल : 

घरमै डाक्टर’ भन्द्ने नाराका साथ प्रत्येक टोलमा समय-समयमा घमु्ती स्वास्थय तितवर सचाचालन गन ेनीतत तलआनछे ।  

 गभयवती तथा सनुौलो हजार तदनको मापदण्ड तभत्र पने अमाहरुको तथयाङ्क समय-समयमा संकलन गरी अवश्यक न्द्यूनतम पोषण भत्ता प्रदान गन े

नीतत तलआनकुा साथै स्वास्थय संस्थाहरुमा अमा तथा बच्चाको तनयतमत स्वास्थय परीक्षणको व्यवस्था तमलाआनेछ । नपेाल सरकारिारा स्वीकृत 

बहुक्षेत्रीय पोर्ण योजना तथा पोर्ण प्याकेजका काययक्रम संचालन गनय सरोकारवालाहरु संघ-संस्थाहरुसँग समन्द्वय र सहकायय गररनछे । 

 गाईँपातलका क्षते्रतभत्र बसोबास गने सम्पणूय नागररकहरुलाइ अआपने स्वास्थय समस्याको ऄध्ययन गरी अकतस्मक एवं अधारभतू स्वास्थय समस्या 

अआलागेमा के गन े? के नगन े? के-कस्ता लक्षण दतेखएमा कुन रोग लागकेो हुनसक्छ ? कुन रोग/तवराम लागमेा के गनुय हुन,े के गनुय नहुन े? के खान 

हुने, के खान ुनहुने ? के-कस्ता घटनामा के-कसरी प्राथतमक ईपचार गने ? भन्द्ने जस्ता अधारभतू स्वास््य सम्बन्द्धी ऄत्यावश्यकीय जानकारी 

सतहतको पतुस्तका प्रकाशन गरी घरघरमा तवतरण गररनछे । 

 फोहोरमैला व्यवस्थापन गने, खानपेानी िदु्धीकरण गरेर मात्र तपईने, सरसफाआमा ध्यान तदन े संस्कारको तवकास गनय ‘सिा र स्वच्छ खानपान, 

रुपनीको शान’ को नारा ऄगातड सारी त्यसलाइ मतूयरुप तदनका लातग अवश्यक काययक्रमहरु ल्याआनेछ ।  

 गाईँपातलका क्षते्रतभत्र अयवेुतदक ईपचार तवतधलाइ प्रवद्धयन गररनछे र त्यसका लातग अवश्यक नीतत बनाइ  योग तथा ध्यानलाइ जीवनको 

ऄतभन्द्न तवषय बनाईने गरी तत्कालीन तथा दीघयकालीन रणनीतत तय गररनछे ।  

 गाईँपातलका क्षेत्रतभत्रका नागररकहरुको अकतस्मक स्वास्थय समस्यासँग जधु्नको लातग अवश्यक प्रबन्द्ध तमलाआनछे । सो ऄन्द्तगयत गाईँपातलकामा 

कम्तीमा पतन एईटा एम्बलेुन्द्सको व्यवस्था गररनेछ । 
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 स्वास्थय सेवाको पहुँचबाट बातहर रहकेा मतहला बालतबलका तवपन्द्न दतलत सीमान्द्तकृत र तपछडीएका जातजाततहरुलाइ लतक्षत गरी गाईँका तवतभन्द्न 

ठाईँहरुमा सम्बतन्द्धत संस्थाहरुको समन्द्वय र सहयोगमा एतककृत घमु्ती स्वास्थय तितवर संचालन गरी अधारभतू स्वास्थय सेवा पयुायईन ेनीतत तलआनछे 

। 

 मानव जीवनमा हुन ेमहामारीको रुपमा फैतलन ेफैतलनसक्न ेसरुवारोग तथा नसन ेरोगको बारेमा सरोकारवालाहरुसँग अवश्यक समन्द्वय र सहकायय गद ै

लतगनेछ । 

 खलु्ला तदिामिु क्षेत्र घोर्णा गने लक्ष्य ऄनरुुप तवतभन्द्न ऄतभयानमखुी काययक्रमहरु संचालन गद ैयस गाईँपातलकाले अम समदुायलाइ ईत्प्ररेरत गनय 

"चपी बनाई तवकास लैजाउ" भन्द्ने नारालाइ घतनभतू गद ैलतगनछे । 

 सरसफाइ क्षेत्रमा ईत्कृष्ट योगदान पयुायईने व्यतिलाइ परुस्कार र कदर पत्र प्रदान गररने गरी सरसफाइ ऄतभयन्द्ता परुस्कार प्रदान गररनेछ । 

 गाईँपातलकालाइ पणूय खोपयिु गाईँपातलकाको रुपमा ऄतघ बढाआनछे । अधारभतू अवश्यकताको रुपमा रहकेो स्वास्थय सेवालाइ ऄझ तवश्वातसलो र 

भरपदो बनाईन गाईँ क्षेत्रमा रहकेा  स्वास्थय चौकीहरुको भौततक पवूायधार सधुार गरर साधन सम्पन्द्न बनाईद ैलतगनछे । 

 तिि ुतथा मात ृमतृ्यदुरलाइ न्द्यनूीकरण गनय गाईँका सबै वडाहरुमा प्रसतुत केन्द्र Birthing Centre तनमायणमा ईच्च प्राथतमकता तदआनछे । नेपालले 

ऄनमुोदन गरेको दीगो तवकासको लक्ष्यलाइ सहयोग पयुायईन पणूय सरसफाइयिु गाईँपातलका ऄतभयान संचालन गररनेछ । समदुायमा अधाररत 

स्वास्थय वीमा काययक्रम यस गाईँका सबै वडाहरुमा पयुायआन ेव्यवस्था तमलाआने नीतत तलआएको छ । 

३. खानेपानी तथा सरसिाइ के्षत्र 

 स्वच्छ तथा सफा खानपेानीमा सबैको पहुचँ स्थातपत गनय खानेपानी सम्बन्द्धी अयोजनाहरु संचालन गररनेछ । खानेपानी सरुक्षा योजना खानपेानी 

ममयत अयोजना तथा स्यालो ट्यबेुल तनमायण काययक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

 गाईँपातलकाका सबै क्षेत्रमा अवश्यक तसंचाआको प्रबन्द्ध गरी जतमन बाँझो रहन ेव्यवस्थाको ऄन्द्त्य गररनछे । 

४. युवा तथा खेलकुद तवकास के्षत्र 

 ‘युवाका लातग खेलकुद, राष्ट्रका लातग खेलकुद र स्वास््यका लातग खेलकुद’ भन्द्ने मलू नाराका साथ प्रत्येक वडामा खेलकुद सम्बन्द्धी 

पवूायधारको तवकास गद ैलतगनछे र खलेकुद जन्द्य तक्रयाकलाप सचाचालन गररनेछ । यवुाहरुमा ईद्यमतिलताको तवकास गनय तवतभन्द्न काययक्रमहरु 

सचाचालन गररनछे । 

 गाईँपातलका स्तरीय खलेमैदान तनमायण गन े नीतत तलआएको छ । तवतभन्द्न खेलकुद प्रततयोतगता स्थानीय क्लब तथा तवद्यालयहरु माफय त खलेकुद 

काययक्रम संचालन गन ेनीतत तलआएको छ । 

५. लैंतगक समानता तथा सामातजक समावेशीकरण सम्बन्द्धी 

 लामो समयदतेख कुनै न कुन ै रुपमा गरीबी, ईत्पीडन, ईपके्षा, छुवाछुत र भेदभावको तिकार भइ पछातड र ऄन्द्यायमा परेका वगय, जातत तथा 

समुदायको तशर ईठाईन ऄग्रसतक्रय समता (Proactive Equity) को नीतत तलआनेछ र सबैखाले तवकास योजना तथा तक्रयाकलापहरुमा यो 

तवर्यलाइ गम्भीरताका साथ प्राथतमकता तदआनेछ ।   

 संतवधान तथा अवतधक योजनाले पररकल्पना गरेको समाजवादमा अधाररत िासनव्यवस्था तथा समाजवाद ईन्द्मखु ऄथयव्यवस्थालाइ साकार 

पानयका लातग नागररकको अतथयक ऄवस्था सम्बन्द्धी तथयाङ्क संकलन गरी अयस्रोतको अधारमा पररचयपत्र तवतरण गन ेनीतत तलआनेछ र 

ऄतत तवपन्द्न पररवारको जीवनयापनमा सहजता कायम गनयका खाततर प्रत्येक वडामा ऄत्यावश्यकीय ईपभोग्य सामानको सपुथ मूल्य पसल 

सचाचालन गररँद ैजानछे ।  

 कमयचारी तथा तिक्षकहरुलाइ तलन ेमात्र नभइ तदन ेभावना तवकास गराइ परोपकारी समाज तनमायणको ऄतभयान सरुुवात गनय ऄतनवायय रुपमा वर्यमा 

एक तदनको तलब कट्टाएर ‘राष्ट्रसेवक परोपकार कोष’ माफय त् परोपकारी काययमा खचय गन ेनीतत यसै अतथयक वर्य दतेख तलआनेछ । 

 गाईँपातलकामा सामतूहक भावनाको तवकास गरी दिेपे्रमको भावना तथा रारिप्रततको त्यागलाइ स्मरण एवं संस्थागत गनय/गराईनका लातग सहयोग 

समेत गन ेईदे्धश्यले तनवायतचत जनप्रतततनतधले नतेतृ्व गन ेगरी ‘मतहनामा २९ तदन अफ्ना लातग : १ तदन राष्ट्रका लातग’ भन्द्न ेनाराका साथ 
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सम्पणूय गाईँपातलकाबासीहरुलाइ पररचालन गन ेगरी मतहनामा एक तदन स्वयंसेवा काययक्रम ऄतनवायय रुपमा सचाचालन गररनछे । यसमा तविेर्गरी 

प्रत्येक टोलमा रहकेा टोल तवकास संस्था, यवुा क्लब, बाल क्लब तथा अमा समहूहरुलाइ प्राथतमकताका साथ ऄतनवायय रुपमा पररचालन गररनेछ । 

३. पूवायधार तवकास के्षत्र 

१. सडक तथा भवन तनमायण के्षत्र 

 गाईँपातलकाबासीमा ‘रारिले मलाइ के तदयो, भन्द्दा पतन मलेै रारिलाइ के तदएँ’ भन्द्न ेभावना जागतृ गनय ‘तदनमा कम्तीमा एक रुपैयाँ राष्ट्रका 

लातग : समृि रुपनी तनमायणका लातग’ भन्द्ने नाराका साथ एक जना व्यतिले तदनमा कम्तीमा एक रुपैयाँ रारिका लातग छुट्याईनै पने नीतत तलइ 

अगामी अतथयक वर्यदतेख ‘समृि रुपनी तनमायण ऄतभयान’ सरुुवात गररनेछ र त्यसका लातग अवश्यक तयारी यसै अतथयक वर्यतभत्रमा परूा गन े

गरी कायय ऄगातड बढाआनेछ । यस क्रममा िनू्द्य भ्रष्टाचार कायम हुन ेगरी एक ‘समृि रुपनी तनमायण कोष’ खडा गरेर सबलेै दखे्न े र तवकासको 

ऄनभुतूत गनय सक्ने खालका ठूला तथा प्राथतमकता प्राप्त भौततक तनमायण/संरचना तनमायण काययमा लगानी गररनेछ । तवतभन्द्न सद ्भाव समहू तथा दिे 

तवदिेमा रहकेा गाईँपातलकाका िभुतचन्द्तकहरुबाट प्राप्त रकम पतन यसै कोर्मा जम्मा गरी खचय गन ेनीतत तलआनेछ । 

 योजना तथा काययक्रम कायायन्द्वयनमा हुने तढलाससु्ती, ऄतनयतमतता तथा ऄटेरी प्रवतृत्तलाइ रोकी तनधायररत समयम ैसम्पणूय अयोजना/योजनाहरुको 

कायय सम्पन्द्न गराइ पूँजीगत खचय गनय सक्ने क्षमता ऄतभवतृद्ध गनय जनप्रतततनतध तथा कमयचारीहरुको सयंकु्त ऄनुगमन टोली (Joint Monitoring 

Team) गठन गरी पररचालन गन ेनीतत तलआनछे । साथै वडा एवं टोल/बस्ती स्तरमा टोल तवकास ससं्था तथा तनगरानी समूह गठन गरी योजनासँग 

सम्बतन्द्धत गोप्य एवं महत्वपणूय सचूनाहरु तनयतमत रुपमा संकलन गने भरपदो व्यवस्था तमलाइ सो समतेको अधारमा योजना कायायन्द्वयनका लातग 

अवश्यक कदम चातलनछे ।   

 रु. २० लाख वा सो भन्द्दा मातथको  सडक तनमायण तथा ममयत अयोजना सचाचालन गदाय कोटेसन माफय त् घटाघटमा सचाचालन गन ेनीतत तलइ यसै 

अतथयक वर्य दतेख कायायन्द्वयनमा लतगनेछ ।  

 यसऄतघ न ैियाक खोतलसतकएका सडकहरुको छेईमा पतन १०/१० तमटरको ऄन्द्तरमा वकृ्षरोपण गररनछे । ईि रुखहरुको संरक्षणका लातग सडकसँग 

तसमाना जोतडएका जग्गाधनीलाइ तजम्मेवार बनाआनेछ र रुख तथा सडक हेरालकुो व्यवस्था गरी तनयतमत ऄनगुमन समते गररनेछ ।  

 गाईँपातलका तभत्रका सम्पणूय कायायलयहरुमा पेश्की र बेरुज ुिनु्द्य बनाईने गरी अवश्यक कायययोजना तथा रणनीतत बनाइ लाग ूगररनेछ । यसका लातग 

योजना सचाचालन गदाय िनू्द्य पेश्कीको नीतत तलआनछे र सावयजतनक पररक्षण ऄतनवायय गरी सो को अधारमा मात्र योजनाको रकम भिुानी तदने नीतत 

कायायन्द्वयन गररनछे । 

 भवन तथा घर तनमायण सम्बन्द्धी नीततमान्द्छे बस्ने घरलाइ मन बस्ने घरमा रुपान्द्तरण गनय ग्रामीण अवास क्षते्रको लातग ‘एकतले बहुकोठे घर : 

तचतटक्क सतजएको घर’ को ऄवधारणा लाग ूगरी कायायन्द्वयन गररनेछ । ऄब बन्द्ने यस प्रकारको भकूम्प प्रततरोधी घरको बातहरी सजावटको लातग 

लगाईन ुपन ेतवरुवासमते तकटान गरी घरको तवस्ततृ तडजाआन गाईँ काययपातलकाको कायायलयले ईपलब्ध गराईनेछ ।  

 तनतमयत पवूायधार ममयत संभार गनुयपन ेऄवस्थामा गाईँपातलकाले खडा गरेको ममयत संभार कोर्बाट प्राथतमकताका अधारमा ममयत गने नीतत तलआने छ । 

लतक्षत वगयको अयोजना बाहकेको प्रत्येक अयोजनाबाट ममयत संभार कोर्मा २% रकम कट्टा गररन ेनीतत तलआनछे ।  

 गाईँपातलकाको केन्द्र र वडा जोड्न ेसडकको चौडाइ न्द्यनूतम ६ तमटरको बनाईने र वडा स्तरीय सडकहरु न्द्यनूतम ४ तमटरको बनाआन ेनीतत तलआनेछ । 

पवूायधार तनमायण गदाय मतहलामतै्री, बालमैत्री, ऄपांगमैत्री तथा वातावरणमैत्री पवूायधार तनमायण गन ेनीतत तलआनेछ । 

 गाईँपातलकाको भवन, स्वास्थय चौकी, कबडय हल, प्रहरी चौकी, सामदुातयक भवन जस्ता ऄत्यावश्यकीय भवन संरचनाहरुलाइ प्राथतमकता तदने नीतत 

तलआएको छ ।  

 

२. सूचना प्रतवतध तथा ऄतभलेख व्यवस्थापन सम्बन्द्धी 

 गाईँ काययपातलकाको कायायलय तथा ऄन्द्तगयतका कायायलयहरुबाट हुने प्रवाह हुन े सेवाको गणुस्तर ऄतभवतृद्ध गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररता 

ल्याईनको लातग ऄत्यावश्यक िासकीय पवूायधारहरुको तवकास गद ै लतगनेछ र हस्ततलतखत कागजातलाइ पणूयतया हटाएर क्रमिः कम्प्यटुरमा 

अधाररत काययप्रणाली तथा डाटाबेसको तनमायण गद ै रुपनी गाईँपातलकालाइ सप्तरी तजल्लाकै पतहलो तवदु्यतीय शासनयुक्त गाईँपातलका 

बनाईनको लातग अवश्यक गरुुयोजना तयार गरी लाग ूगररनछे ।  
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 सेवा प्रवाहलाइ अधतुनकीकरण गद ैसेवाग्राहीहरुलाइ सेवा तलनका लातग सहजीकरण गनय अवश्यक संरचना तनमायण गरी सम्बतन्द्धत काययक्रम लाग ू

गररनेछ । यसका लातग  सम्पणूय कायायलयहरुमा  सहायता कक्ष (Help Desk) को तनमायण, टोकन प्रणाली तथा पालो व्यवस्थापन प्रणाली (Token 

System/Queue Management System), Computerized Billing System, Biometric Attendance, Mobile Location Tracking 

System, Group/Bulk SMS, Online Service, Digital Citizen Charter, Audio Notice Board, मोबाआल एप, प्रतीक्षालय तथा 

िौचालयको व्यवस्था, ऄपाङ्गमैत्री तथा बालमैत्री संरचना तनमायण जस्ता काययलाइ तदारुकताका साथ ऄगातड बढाआनेछ । हस्ततलतखत 

दस्तावेजलाइ तडतजटल दस्तावेज बनाईने व्यवस्था गररनेछ ।  

 सचूना तथा सचाचार प्रतवतध तफय  हुलाकमा अधाररत सञ्चार प्रणालीलाइ पूणयतः तवस्थापन गने ईिेश्यका साथ  १ वर्यतभत्रमा सम्पणूय सरकारी 

कायायलयमा आन्द्टरनेटको व्यवस्था, ३ वर्यतभत्रमा सम्पणूय सरकारी तवद्यालयहरुमा Free Wi-Fi को व्यवस्था र ५ वर्यतभत्रमा सम्पणूय गाईँपातलकालाइ 

Free Wi-Fi Zone बनाईनको लातग अवश्यक नीतत तथा काययक्रम बनाइ बजेट तवतनयोजन गद ैलतगनेछ ।  सवयसाधारण तथा सेवाग्राहीको पह चँ 

हुने गरी तन:िलु्क वाइफाइ क्षेत्रको स्थापना गररनछे । 

 रचनात्मक, सकारात्मक तथा दीघयकालीन सोचका साथ ईन्द्नतत, प्रगतत एवं समतृद्धको मागयतचत्र तय गरी योजनाबद्ध तररकाले ऄगातड बढ्न तथा 

गाईँपातलकाको अतथयक भौततक सामातजक यथाथयता तचत्रण र वास्ततवकतालाइ औल्याईन गाईँपातलकाको तडतजटल/तवद्यतुीय/सफ्टवेयरयिु पाश्वय 

तचत्र (Digital/Electronic/Software Based village Profile) तनमायण गरी योजना तजुयमाका लातग अवश्यक सम्पणूय तथयाङ्कहरु चातहएको 

बेला पाईने ऄवस्था तनमायण गररनछे ।  

 तवद्यतुीय स्थानीय िासनको तवकास गद ै लैजान े नीततलाइ तनरन्द्तरता तददैं सामान्द्य जानकारी एवं सचूना प्रवाहमा समते हुदँ ैअएको कागजको 

प्रयोगलाइ घटाईद ैElectronic प्रतवतधको प्रयोग गरी SMS माध्यमबाट त्यस्ता सचूनाहरु प्रवातहत गनय िरुुवात गररनेछ । साथै क्रमि: वडाहरुबाट 

कागजको प्रयोगलाइ घटाईद ैElectronic प्रतवतधको प्रयोग गरी प्रततवेदन तयार गने र तालुक तनकायमा पठाईने कामलाइ तदारुकताका साथ लाग ू

गररनेछ । 

 कायायलयले प्रदान गन े सेवा सचूना जानकारी गतततवतध प्रगततहरु वेभसाआटमा रातखनेछ । सेवाग्राही तथा सवयसाधारणमा महत्वपणूय सचूना तथा 

जानकारी प्रवाह र गनुासो व्यवस्थापनका लातग फेसबकु, ट्वीटर, य-ुट्यबु जस्ता सामातजक सचाजालको प्रयोगबाट गररनेछ । गाईँपातलकामा सचूना 

तथा संचार प्रतवतधमाफय त पतचाजकरण तथा सामातजक सेवाको लगत रातखनेछ । 

 रुपनी गाईँपातलकाका सम्पणूय सचूनाहरु प्राप्त गनय सक्न ेगरी एईटा सचूना पाकय को स्थापना गन ेनीतत तलआनछे । 

४. वातावरण तथा तवपद् व्यवस्थापन के्षत्र 

 बाढी-पतहरो, अगलागी, भ-ूकम्प, हुरीबतास, ऄतसना, चट्याङ् जस्ता प्रकोप एवं ततनीहरुबाट हुन े क्षतत न्द्यनूीकरण गनय अवश्यक नीतत बनाइ 

कायायन्द्वयन गररनछे र गाईँपातलकामा एईटा ‘तवपद् व्यवस्थापन कोष’ तत्काल खडा गररनछे । तवपदमा परेका घर पररवारलाइ तनतश्चत मापदण्डका 

अधारमा राहत ईपलब्ध गराआने नीतत तलआनेछ । तवपदक्ो बेला तत्काल ईद्धार कायय सचाचालनमा सरुक्षाकममी,लाइ मदेशत गनय एवं अफैं  ईद्धार काययमा 

खतटन Rescue Volunteers तयार गरी रातखनेछ र ईनीहरुका लातग अवश्यक तातलम प्रदान गररनछे ।  

 स्थानीय स्तरमा ईपलब्ध हुन सक्ने वैकतल्पक ईजायका श्रोतहरुको पतहचान गरी बायो तिकेट होम सोलार तसस्टम सधुाररएको चलु्हो सामदुातयक 

बायोग्यास प्लान्द्ट जस्ता काययक्रमहरु संचालन गद ैप्राकृततक श्रोत र साधनको समतुचत प्रयोग र व्यवस्थापनमा जोड तददँ ैलतगनछे । 

 वकृ्षारोपण लगायतका तक्रयाकलापहरुको संख्या तथा बारम्बारता वतृद्ध गररनेछ । जलप्रवाहको ईच्च जोतखमयिु क्षेत्रमा बाँध तथा तटबन्द्ध तनमायणको 

काययलाइ प्राथतमकताका साथ ऄगातड बढाआनछे । 

५. संस्थागत तवकास के्षत्र 

१. सामातजक सुरक्षा तथा पतञ्जकरण सम्बन्द्धी 

 सामातजक सरुक्षा भत्ता तवतरण काययलाइ प्रभावकारी बनाईन वडा सतमततबाट ऄतनवायय रुज ु गररनेछ । लाभग्राहीहरुको नामावली कम्प्यटुर 

सफ्टवेयरमा रातख ऄध्यावतधक गद ैलतगनछे र सोको गाईँपातलकाको वेभसाआड माफय त् सावयजातनक गररनछे । 
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 सामातजक सरुक्षाको ऄवधारणालाइ ऄझ व्यापक बनाइ कायायन्द्वयन गनयका लातग ऄशक्त, ऄसहाय, गम्भीर प्रकारका ऄपाङ्गता भएका व्यतक्त 

तथा ८० वषय मातथका ज्येष्ठ नागररकहरुलाइ घरमै बसेर सामातजक सरुक्षा भत्ता पाईने व्यवस्था यसै अतथयक वर्यदतेख लाग ूगररनेछ ।  

 सामातजक सरुक्षा भत्ता समयमा ईपलब्ध गराईने सतुनतश्चतता गद ैईि भत्ता तवतरण कायय वडा कायायलयद्धारा बैंक माफय त् सोझै लाभग्राहीले पाईन े

व्यवस्थालाइ प्रोत्सातहत गनय थप प्रयास र पहल गररनछे । 

 व्यतिगत घटना दतायको लातग घटना भएको ३५ तदन तभत्रमा ऄतनवायय रुपमा व्यतिगत घटना दताय गनय प्रोत्साहन गनय अवश्यक नीतत तयार गरर लाग ू

गररनेछ र गाईँपातलकालाइ व्यतिगत घटनादताय यिु गाईँपातलका बनाआने छ । 

 गाईँपातलकाको समग्र, तदगो एवं दीघयकालीन महत्वको रणनैततक तवकासको लातग अवश्यक गाईँपातलका स्तरीय अवतधक योजना तथा गरुुयोजना 

तनमायण गनय अवश्यक ऄध्ययन तथा परामियको कायय यसै अतथयक वर्यदतेख सरुुवात गररनछे । सो को लातग अवश्यक परेमा तवतभन्द्न क्षते्रसँग सम्बद्ध 

तवज्ञहरुको समूह करारमा तलइ कायय ऄगातड बढाआनछे ।  

 कमयचारी तथा तिक्षकहरुको काययक्षमता, काययदक्षता, काययकुिलता तथा काययसम्पादन मलू्याङ्कन गरी ईत्कृष्ट कमयचारी तथा तिक्षकहरुलाइ 

ईत्प्रेरणा प्रदान गद ैसमग्र गाईँपातलकाकै ईत्पादकत्व तथा Performance ऄतभवतृद्ध गनय ‘Reward and Reform’ को नीतत तलआनछे । तिक्षक 

तथा कमयचारीको ज्येष्ठतालाइ सम्मान गद ैज्येष्ठता भन्द्दा काययक्षमता तथा काययसम्पादन स्तरलाइ अधार मानी मलू्याङ्कन गररनेछ ।  

 गाईँपातलका क्षते्रतभत्र रहकेा बतुद्धजीवी तथा तवकास वा सावयजतनक सेवा प्रवाहसम्बन्द्धी तवर्यमा लामो समय कायय गरी ऄनभुव हातसल गरेका 

व्यतिहरुलाइ समटेी प्रबुि समूह तनमायण गने, गाईँपातलका क्षते्र तभत्र वा बातहर तथा दिे तभत्र वा बातहर रहकेा रुपनीगाईँपातलकाका 

िभुतचन्द्तकहरुलाइ समेटी सद् भाव समूह तनमायण गने, तवतभन्द्न रातरिय तथा ऄन्द्तरायतरिय स्थानीय तह एवं तनकायसँग भात/ृभतगनी सम्बन्द्ध स्थापना 

गरी सहयोग अदान-प्रदान गने काययलाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 ईपलब्ध जनितिको क्षमता तवकास गद ैईत्कृष्ट कमयचारीहरुलाइ कायय सम्पादन मलू्यांकनको अधारमा परुस्कृत गने प्रणाली लाग ूगररनेछ । मौजदुा 

जनितिलाइ दक्ष तथा सक्षम बनाईन तातलम तदन ेनीततलाइ प्राथतमकता तदआनछे । 

 World Bank, ADB, JICA, USAID, UKAID, DFID, WFP, UNICEF, Save the children, OXFAM लगायत ऄन्द्य 

तनकायहरुलाइ सहकाययका लातग ऄनरुोध गररनछे । 

६. तवत्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन सम्बन्द्धी के्षत्र 

१. राजश्व सम्बन्द्धी नीतत 

 रुपनी गाईँ काययपातलकालाइ एक समदृ्ध स्थानीय सरकारको रुपमा तवकास गनयका लातग यसको अन्द्तररक स्रोत पररचालनका क्षेत्रहरुलाइ ऄतत सकु्ष्म 

रुपमा पतहचान गरी अन्द्तररक अम्दानीमा बढोत्तरी गनयका लातग अवश्यक नीतत तय गररनछे र कुनैपतन सरकारको स्थातयत्वका साथै कुनै पतन 

राज्यको तवकास तथा प्रगततको मलू स्रोत राजश्व तथा कर न ै हुने तथयलाइ मनन गद ैअफ्नो क्षेत्रातधकार तभत्र पन ेकरको दायरालाइ िरातकलो 

बनाईँदै करमा कडाआ गने नीतत तलआनेछ ।  

 व्यवसातयक सरुक्षा तथा व्यवसायीहरुको सरुक्षाको प्रत्याभतूत तदलाइ लगानीमैत्री वातावरण तनमायणका लातग व्यवसाय कर बाट ईठेको रकमको 

कम्तीमा १०% रकम व्यवसाय तथा व्यवसायीहरुको सरुक्षा सम्बन्द्धी काययमा खचय गन े नीतत तलआनछे । करदाताहरु मध्येबाट चालु अ.व. तभत्र 

सबैभन्द्दा बढी कर ततने करदातालाइ तविेर् काययक्रमका साथ सम्मान गने नीतत तलआएको छ । 

 मालपोत लगायतको कर िलु्क तोतकएको समयमा नततने सेवाग्राहीहरुलाइ ऄतनवायय कर ततनय लगाइ रतसद प्रमाण पेि गरेपतछ मात्र गाईँपातलका तथा 

वडा कायायलयहरुको सेवा सतुवधाहरु प्रदान गररनछे । अतथयक ऐनको ऄनसुचूी १ र २ बमोतजमका करहरुमा चालु अ.व. तभत्रै भिुान गरेको खण्डमा 

कुल कर लाग्न ेरकमको १०% छुट तदआनेछ । 

 मतदराजन्द्य तथा सतूतयजन्द्य पदाथयहरुको पसल बेग्ला बेग्लै राखी तबक्री तवतरण गनुयपनेछ । छुट्टा छुटै्ट प्रकृततका व्यवसायका लातग छुट्टा छुटै्ट व्यवसाय 

दताय गरर संचालन गनुयपनछे । 

 अतथयक रुपले सक्षम स्थानीय तह तनमायण गररद ैलतगनेछ । अगामी ५ वर्यतभत्र गाईँपातलकाले अफ्नो चालु तफय को खचय धान्द्न ेराजश्व संकलन गनय 

सक्ने नीतत तलआनेछ । 
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 सेवा प्रवाह सम्बन्द्धी गनुासो व्यवस्थापन गनय सरोकारवालाहरुसँगको छलफल काययक्रमहरुलाइ बढावा तदआनछे । पदातधकारी तथा कमयचारीहरुको 

क्षमता तवकास गनयका लातग तातलम ऄध्ययन ऄवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गने तथा कायय सम्पादनमा अधाररत सम्मान तथा दण्डको व्यवस्था गने 

नीतत ऄंतगकार गररनेछ । 

 गाईँपातलका क्षेत्रमा तनजी लगानी अकतर्यत गनय लगानीमैत्री वातावरणको तनमायण गररनकुा साथै लगानीकतायलाइ सबै तकतसमको सरुक्षाको प्रत्याभतूत 

तदलाआनेछ । गाईँपातलकाको अफ्नै लगानीमा मात्र तनमायण गनय नसतकने सम्भाव्य योजनाहरुमा सावयजतनक-तनजी साझेदारी (Public Private 

Partnership) को नीतत तलआनेछ ।  

२. सुशासन सम्बन्द्धी नीतत 

 रातरिय तथा ऄन्द्तरायतरिय गहै्र-सरकारी संघसंस्थाहरुको बजेटबाट योजना तथा काययक्रममा डुतप्लकेसन हुन नतदन, झारो टाने तकतसमका कमयकाण्डी 

काययक्रमलाइ दरुुत्साहन गनय तथा ततनका ऄनावश्यक, ऄततरतचाजत एवं प्रचारमखुी गतततवतधलाइ तनयन्द्त्रण गरी अवश्यकतामा अधाररत र 

औतचत्यता पतुष्ट हुन ेक्षेत्र एवं काययमा खचय गनय ईपयुयि तकतसमका संघसंस्थाको बजेट रकम गाईँपातलकाको सतचाचत कोर्मा जम्मा गरेर मात्र खचय गनय 

पाआन ेनीतत तलआनेछ र अगामी अतथयक वर्यदतेख कडाआका साथ यसको कायायन्द्वयन गररनछे ।  

 सेवा प्रवाहको गणुस्तर ऄतभवतृद्ध गरी नागररकका प्रत्येक सखु, दःुखमा सक्दो सहयोग गने गरी गाईँपातलका संवेदनिील हुनछे र जनतालाइ 

वास्ततवक रुपमै सरकारको ईपतस्थततको अभास तदलाईन ेनीततलाइ कडाआका साथ कायायन्द्वयन गररनेछ ।  

 जनतनवायतचत पदातधकारी र कमयचारीतन्द्त्रबीचको समुधरु सम्बन्द्धलाइ अपसी हातेमालो माफय त् ऄझ प्रगाढ बनाईँद ैसामतूहक प्रयत्नबाट तवकासका 

ऄपतेक्षत प्रततफल हातसल गनयका लातग ‘प्रशासन र राजनीतत : प्रततस्पधी होआन साथी’ को नीतत तलआनेछ ।  

 दिेमा लामो समयदतेख व्यि वा ऄव्यि रुपमा तथा दृश्य वा ऄदृश्य रुपमा रहकेो काययकताय खसुी पाने राजनीततलाइ यस गाईँपातलकाबाट पणूयतः 

हटाईँद ैजनता तथा भावी तपँढीलाइ सखुी तथा खसुी बनाईन ेराजनीततको सतू्रपात गनयका लातग ‘काययकतायमुखी होआन जनतामुखी राजनीतत’ को 

नारा सतहत काययक्रमहरु कायायन्द्वयन गररनछे । गाईँपातलका तभत्रका सम्पणूय कायायलयहरुमा पेश्की र बेरुज ुिनु्द्य बनाईने गरी अवश्यक कायययोजना 

तथा रणनीतत बनाइ लाग ू गररनछे । योजना/अयोजना सचाचालन तथा कायायलयका ऄन्द्य कायय सचाचालनमा तनयमानसुार पारदतियता कायम गरी 

ऄपतेक्षत लक्ष्य प्राप्त गनय र तवकासको गततलाइ तीव्रता तदनका लातग ‘Zero Corruption : 100% Development’ को नीतत तलआनछे ।  

 म्याद गजेु्रका और्तध, खाद्यपदाथय एवं पेय पदाथयबाट मानव स्वास्थयमा हुने हातनलाइ रोक्न तनयतमत रुपमा बजार ऄनुगमनको व्यवस्था तमलाआनेछ 

।  

 सावयजतनक खररदलाइ प्रततस्पधमी,, पारदिमी, र र गणुस्तरीय बनाईँद ैलतगनेछ । अतथयक प्रिासन तथा खररद प्रिासनको क्षमता तवकास तथा तवस्तारको 

लातग अवश्यक तातलमको प्रबन्द्ध गररनछे । गाईँपातलकाको तवत्तीय व्यवस्थापन क्षमता र जवाफदतेहता बढाआनेछ ।  लेखा प्रणालीलाइ चसु्त दरुुस्त 

बनाईनका लातग सामातजक पररक्षण सावयजातनक पररक्षण सावयजातनक सनुवुाइ ऄनगुमन सपुररवेक्षण जस्ता कृयाकलाप संचालन गररनछे । 

६. लतक्षत समूह के्षत्र 

 सामातजक समावेिीताको तसद्धान्द्तलाइ अत्मसात गद ैलतक्षत क्षेत्रमा वडा तथा गाईँपातलका स्तरीय लतक्षत काययक्रम समावेि गने नीतत तलआएको छ 

। 

१. मतहला सम्बन्द्धी नीतत 

 लैङ्तगक समानता, मतहला सितिकरण, लैङ्तगक मलूप्रवाहीकरण र मतहला सहभातगता वतृद्ध गने नीततलाइ तविेर् प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 मतहलाको सहभातगता सम्बन्द्धमा तवद्यमान प्रावधानहरु गाईँको योजनाहरुको ईपभोिा सतमतत गठन हुदाँ पणूयत: लाग ू गद ैअआएकोमा त्यसलाइ 

तनरन्द्तरता तददँ ैमतहला मात्रको ईपभोिा सतमततको गठन गने, मतहला सहकारी वा मतहला समहूमाफय त काययक्रम संचालन गनतेफय  ईत्पे्रररत गररनेछ । 

 लैंतगक समानता र सामातजक समावेिीकरण नीतत ऄनरुुप तनणयय प्रकृया र अयोजना तथा काययक्रमहरुको कायायन्द्वयनमा मतहलाको ऄथयपणूय 

सहभातगता सतुनतश्चत गद ैलैंतगक तवभेदलाइ कम गररनेछ । 

 मतहलाहरुलाइ अत्मतनभयर बनाईन रोजगारमलूक, िीपमलूक तथा अयमलूक काययक्रमहरु सचाचालनमा जोड तदआनेछ । 
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२. बालबातलका सम्बन्द्धी नीतत 

 बालमैत्री स्थानीय िासन ऄवधारणालाइ गाईँका सम्पणूय वडाहरुमा क्रमि: लाग ूगद ैलतगनेछ । 

 बालबातलकाहरुको ऄतधकार सतुनतश्चत गद ैबाल तवकास केन्द्र, बाल ईद्यान अतदको भौततक पवूायधार तनमायणमा सहकायय गररनेछ । बालमतै्री पवूायधार 

तवकासमा जोड तदआनछे र गाईँपातलकालाइ बालमतै्री गाईँपातलकाको रुपमा तवकास गररनछे । 

 बालबातलकाको िारीररक, मानतसक एवं व्यतित्व तवकासका लातग प्रवद्धयनात्मक काययक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

 गाईँका सबै वडाहरुमा बाल तववाह मिु गाईँको ऄवधारणालाइ लाग ूगद ैलतगनेछ । 

३. अतदवासी-जनजातत, दतलत, मधेशी, मुतस्लम, तपछडा वगय, तेस्रोतलंगी, ऄपांग, द्वन्द्द्व पीतडत, एकल मतहला, जेष्ठ 

नागररक तथ ऄन्द्य वगय ईत्थान काययक्रम सम्बन्द्धी नीतत 

 अतदवासी-जनजातत, दतलत, मधिेी, मतुस्लम, तपछडा वगय, तेस्रोतलंगी, ऄपांग, िन्द्ि पीतडत, एकल मतहला, जेष्ठ नागररक, सीमान्द्कृत, तवपन्द्न तथा 

ऄन्द्य वगयको ईत्थानका लातग ईनीहरुको सवलीकरण गने र परम्परागत सीप दक्षता र तविेर्तामा अधाररत अयमलूक सीपमलूक काययक्रमहरु 

संचालन गद ैततनको अतथयक सामातजक स्तरमा वतृद्ध गररनछे । सामातजक समावेिीकरणको ऄवधारणा ऄनसुार सचतेीकरण, सीप क्षमता तवकासको 

ऄवसर प्रदान गरी तवकासको मलूप्रवाहमा ल्याईन ेकाययक्रमहरु संचालन गररनछे । 

 ऄपांग तथा िन्द्ि पीतडतलाइ राहत तवतरण गन ेनीतत तलआनेछ । जेष्ठ नागररकलाइ सम्मान गन ेतथा स्वास्थय परीक्षण गररने नीतत तलआनेछ । 

वातषयक अय-व्ययको तववरण : 

अय ऄनुमान तिय  : 

 तमतत २०७४ साल जेठ १५ गते व्यवस्थातपका संसदमा संघीय सरकारका ऄथयमन्द्त्रीले पेि गरेको बजेटमा अ.व. २०७४/०७५ मा यस 

गाईँपातलकाका लाग नपेाल सरकारले प्रदान गने तवत्तीय समानीकरण ऄनदुानको तहस्सा बापत् रु. १६ करोड ११ लाख ६३ हजार प्राप्त हुनछे । सोही 

बजेट विव्यमा घोर्णा भए ऄनसुार रु. ६ करोड ७ लाख ६५ हजार सितय ऄनदुानको रुपमा प्राप्त हुनछे ।  

 गाईँपातलकाको स्रोत ऄनमुान तथा बजेट सीमा तनधायरण सतमततले रु. १० लाख अन्द्तररक अम्दानी हुने ऄनमुान गरेको छ । 

 गाईँ काययपातलकाको कायायलयको सतचाचत कोर् खाता र वडा कायायलयहरुको खातामा गत वर्यको जम्मा ऄ. ल्या. रकम रु. ५१ लाख ४६ हजार 

२११ रहकेो छ । 

 स्थानीय िासन सामदुातयक तवकास काययक्रम माफय त रु. १० लाख ६ हजार र बहुक्षेत्रीय पोर्ण काययक्रमका लातग रु. ११ लाख ७५ हजार सितय 

ऄनदुानको रुपमा प्राप्त हुनछे । 

 यसरी रुपनी गाईँपातलकाको कुल वातर्यक अय रु. २३ करोड ३ लाख ९ हजार २११ हुने ऄनमुान गररएको छ ।  

 

व्यय ऄनुमान तिय  : 

 यस गाईँपातलकालाइ प्राप्त समानीकरण ऄनदुान मध्ये रु. १३ करोड १५ लाख ५३ हजार पूँजीगत तफय  र रु. २ करोड ९६ लाख १० हजार चाल ूतफय  

खचय हुन ेऄनमुान गररएको छ ।  

 त्यसैगरी, सितय ऄनदुान बापत् प्राप्त रु. ६ करोड ७ लाख ६५ हजार तनधायररत िीर्यक तथा ईपिीर्यकहरुमा खचय हुनेछ । 

 गतवर्यको ऄ.ल्या. वापत् को रकम मध्ये रु. ५१ लाख ४६ हजार २११ पूँजीगत तफय  खचय हुनछे ।  

 अन्द्तररक स्रोत तफय को रु. १० लाख पूँजीगत िीर्यक ऄन्द्तगयत खचय हुने ऄनमुान गररएको छ ।  

 जम्मा पूँजीगत खचय १३ करोड ७६ लाख ९९ हजार २११ ऄन्द्तगयत अतथयक तवकास तफय  रु. १ करोड ७९ लाख ८९७, सामातजक तवकास तफय  रु. २ 

करोड ७५ लाख ३९ हजार ८४२, पवूायधार तवकास तफय  रु. ६ करोड ८८ लाख ४९ हजार ६०६, वातावरण तथा तवपद ्व्यवस्थापन तफय  रु. ६८ लाख 

८४ हजार ९६१, संस्थागत तवकास तथा सेवा प्रवाह तफय  रु. ४२ लाख ३० हजार ९७६, तवत्तीय व्यवस्थापन र सिुासन तफय  रु. २७ लाख ५३ हजार 

९८४ र लतक्षत काययक्रम तफय  रु. ९६ लाख ३८ हजार ९४५ खचय हुन ेऄनमुान गररएको छ ।  
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 स्थानीय िासन सामदुातयक तवकास काययक्रम माफय त रु. १० लाख ६ हजार र बहुक्षते्रीय पोर्ण काययक्रममाफय त प्राप्त रु. ११ लाख ७५ हजार सितय 

ऄनदुान तनधायररत िीर्यक तथा ईपिीर्यकहरुमा खचय हुनछे । 

 

 ऄन्द्त्यमा, गाईँपातलकाको नीतत तथा काययक्रम र बजेट जनसाधारणले ऄपके्षा गरेको समयभन्द्दा केही तढलो गरी प्रस्तुत भएको तथयलाइ हामीले 

गम्भीर रुपले हृदयङ्गम गरेका छौं र स्थानीय तह अफैं मा नवीन तथा ऐततहातसक संरचना भएको तथयलाइ दृतष्टगत गरी अवश्यक काननुी तथा 

नीततगत ज्ञानको ऄभाव एवं ऄन्द्योलता जस्ता कारणले गदाय यो कायय तढलो हुन गएको हो भन्द्न े कुरा बतुझतदनहुुनेछ र जनतालाइ पतन यही ढंगले 

बझुाईन ुहुनेछ भन्द्न ेऄपेक्षा तलएको छु ।जाँदाजाँद,ै नीतत तथा काययक्रम र बजेट कायायन्द्वयन गन ेकाययमा सबै पक्षको साथ, सहयोग र सहभातगताको 

ऄपके्षा राख्द ैरुपनी गाईँपातलकाको वातर्यक बजेटको लातग अवश्यक रकम ईपलब्ध गराईने नपेाल सरकार, ऄप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग परु् याईने दात ृ

रारि तथा तनकायहरु, वातर्यक नीतत तथा काययक्रम बनाईन सहयोग गन ेगाईँ काययपातलकाको सम्पणूय पररवार, गाईँ सभा पररवार, तवर्यगत िाखा तथा 

सतमततहरु, गाईँपातलकाका प्रमखु प्रिासकीय ऄतधकृत, गाईँपातलकाका सम्पणूय कमयचारीहरु, बतुद्धजीबीहरु, तिक्षकहरु, ईद्योग वातणज्य संघ लगायत 

सम्पणूय िभुतचन्द्तकहरु एवं जनताप्रतत हातदयक धन्द्यवाद ज्ञापन गनय चाहन्द्छु ।  

 धन्द्यवाद ! 

 

 

 

 

 

२.६ मुख्यमुख्यअयोजना र तक्रयाकलापहरु 

गाईँपातलका स्तरीय योजनाहरु  

बसतबट्टी मा .तव .भवन तनमायण , रुपनी -५  २० लाख 

गाईँपातलका भर तवद्युतीकरण २० लाख 

रायपरु चौधरी टोलदेतख रुपनी रोड क्रस रायपरु स्कूल मसुहरी हुदँ ैकृतर् रोडसम्म, रुपनी -१  २० लाख 

२ -३-४-५ वडा जोड्ने बाटो तनमायण  १५ लाख 

कटैया मा .तव .भवन तनमायण तथा ममयत , रुपनी -३  १५ लाख 

गाईँपौवा मतुनखंग घर नतजक पलू तनमायण, रुपनी -२  १५ लाख 

१ नं  .वडा कायायलयमा हलको व्यवस्थापन  १२ लाख 

ितन मतन्द्दरसम्म जाने बाटो तनमायण तथा मतन्द्दर व्यवस्थापन, रुपनी -६  १० लाख 

बडहरीदेव कृरण यादवको घरदेतख तखर तखररयाको डगरसम्म, रुपनी -२  १० लाख 

रुपनी बजार व्यवस्थापन १० लाख 

सोलार पम्प तवतरण १० लाख 

रुपनीदेवी मतन्द्दर ममयत तथा बाटो तनमायण, रुपनी -१  १० लाख 

खेलमैदान तनमायण, रुपनी -२  १० लाख 

रायपरु स्कूलदेतख लाल ब  .घर हुदँै कृतर् सडकसम्म र रुन्द्धी यादव-बलराम ठाकुरको घर हुदँै कृतर् सडकसम्म , रुपनी -१  १० लाख 

हतदयया सरेुन्द्र िमायको घर नतजक नतदमा तटबन्द्ध ममयत, रुपनी -३  १० लाख 

मा  .तव .तेरहौता र अधारभतू मनमोहन भवन तनमायण , रुपनी -६  १० लाख 

कटैया यगेश्वर िाहको घर नतजक पलू तनमायण, रुपनी -३    ८ लाख 

कजरा नतद तनयन्द्त्रण, रुपनी -३  ७ लाख 

स्वास्थय चौकी छपकीको वाईण्री पखायल तनमायण तथा ममयत, रुपनी -४  ६०२७११ 

बाबा ग्राम दवेता बगाहखाल तनमायण, रुपनी -१    ६ लाख 

कृतर् सडकदेतख प्रथमलाल यादवको घर हुदँै महने्द्र यादवको घरको बाटो हुदँै लक्ष्मण यादवको घरदेतख धममी, पोखरीसम्मको 

बाटो तनमायण, रुपनी -१  

  ५ लाख 

श्री अदिय सरस्वतत प्रा .तव .लौवापार , रुपनी -२   ५ लाख 

श्री कन्द्छुनप्र मा .तव .रायपरु ममयत , रुपनी -१    ५ लाख 

वडा कायायलयहरुमा इन्द्टरनटे जडान   ५ लाख 

नसयरी तनमायण तथा वन सम्बतन्द्धत काययक्रम   ५ लाख 

गाईँपातलका स्तरीय खेलकुद काययक्रम   ५ लाख 

संस्कृतत तथा चाडँपवय संरक्षण तथा प्रवद्धयन  ५ लाख 

तवरेन्द्र बजार ढल व्यवस्थापन, रुपनी -६  ५ लाख 
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तेरहौता बतथयङ सेन्द्टर तनमायण, रुपनी -६  ५ लाख 

तपप्राही भगवतत मतन्द्दरको ऄगाडीको पलू तनमायण, रुपनी -२  ५ लाख 

सरस्वती अदिय प्रा .तव .देतख कृतर् सडकसम्म बाटो , रुपनी -२  ५ लाख 

तवद्युतीय हातजरी व्यवस्थापन ३ लाख 

सहलेस मतूतय तनमायण सातवक रायपरू ७ र ८, रुपनी -१  ३ लाख 

वैदेतिक रोजगार काययक्रम २ लाख 

घरेलु तहसंातवरुद्ध सचेतना काययक्रम २ लाख 

ऄपांग सम्बतन्द्धत काययक्रम २ लाख 

राम जानकी मतन्द्दर ममयत, रुपनी -१  २ लाख 

मकरी स्कूल ममयत तथा व्यवस्थापन, रुपनी -३  २ लाख 

तदनभरी पययटकीय के्षत्र व्यवस्थापन, रुपनी -३  २ लाख 

तिक्षक व्यवस्थापन, रुपनी -४  २ लाख 

ॎ िान्द्ती भवन तनमायण तथा ममयत, रुपनी -१  २ लाख 

इलाका प्रहरी कायायलय ममयत १ .५ लाख  

हनमुान मतन्द्दरको मतूतय तनमायण, रुपनी -१    १ लाख 

तदनभरी मतन्द्दर जान ेबाटो ममयत, रुपनी -१    १ लाख 

तेतलया पोखरी ममयत, रुपनी -१   १ लाख 

 

 

वडाबाट संचातलत तवतभन्द्न योजना तथा काययक्रमहरु 

1 g+= j*f sfof{no ?kgL 

1= cfly{s ljsf; 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmdsf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 l;+rfO{ &'nf] ममयत -j*f leq cfjZotfg";f/_  2 nfv  

2 /fd hfgsL÷gs^L l*xjf/ मतन्द्दर 1 nfv 50 xhf/  dd{t 

3 s[lif ;*s b]lv ljnf] ofbjsf] #/ hfg] af^f]df xf]d 

kfO{k sNe {̂ tyf df^f]  

1 nfv  

4 lbgfeb|L dlGb/ dd{t -म;ुx/L_ 50 xhf/  

5 s[lif tf/kf]n 2 nfv cfjZostfg";f/ 

 

2= ;fdflhs ljsf; 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 :jf:Yo rf}sL ?kgL ejg dd{t tyf aly{ª ;]G^/ lgdf)f{ 

kmlg{r/ ;d]t 

6 nfv 50 xhf/ :jf=rf}sL ?kgL 

2 v]ns"b ;fdu|L vl/b tyf o'jf sNj ;+:yfut ljsf; 2 nfv 50 xhf/  

3 df=lj=/fok"/ cw"/f] ejg em\ofn (f]sf lgdf)f{÷zf}rfnodf 

vfg]kfgL wf/f "̂/L Joj:yfkg 

1 nfv  

4 o'jf :j/f]huf/ sfo{qmd -d"*f, gfª\nf], af;sf] j]g, s";L{ ]̂jn 

agfpg] tflnd_ 

2 nfv 50 xhf/ j*f :tl/o 

5 ^o"j]n tyf kmf]x/ kmfNg] l/S;f 1 nfv  
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6 wfld{s sfo{qmdsf] Joj:yfkg÷cg"bfg 1 nfv j*f :tl/o 

7 ?kgL yfg r}t] bz} d]nf Joj:yfkg tyf /+u/f]hg 2 nfv 50 xhf/  

8 o'jf O:nlds dbरशा 1 nfv O:nfdk'/ 

 

3= k'jf{wf/ ljsf; 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 df¤ ?kgL dlGb/ b]lv blIf)f dx]Gb|/ /fhdfu{ ;Ddsf] jf^f] dd{t u|fe]n  25 xhf/ dlGb/ ;d]t  

२ /fhdfu{ b]lv pQ/ ;fgf ls;fg x"b} ldg jxfb"/sf] #/ b]lv kZlrd jg 

sfof{no ;Ddsf} jf^f] dd{t / d:tlsg ldofsf] #/;Dd  

2 nfv j*fn] ug]{ 

३ b"uf{gGb &fs"/sf] #/ b]lv ;xn]z dlGb/ x"b} lhjljn ldofsf] #/ ;Ddsf] 

jf^f] xf]dkfO{k ;d]t 

5 nfv Dff^f]÷u|fe]n  

४ ef]nf k|;fbsf] #/ b]lv gf/fo)f ofbjsf] #/  x"b} s[lif ;*s ;Ddsf] jf^f] 

dd{t xf]dkfOk ;d]t 

4 nfv Dff^f] u|fe]n  

५ /fhdfu{ b]lv ?kgL l*xjf/ yfg x"b} e]*L ayfg ;Ddsf] jf^f] dd{t 4 nfv df^f] u|fe]n 

xf]d kfOk  

६ /fhdfu{ b]lv pQ/ nfn ldofsf] #/ b]lv k'j{ ljGbf nfn ofbsf] #/ x"b} 

blIf)f dx]Gb| /fhdfu{ ;Ddsf] jf^f]  

7 nfv Dff^f] u|fe]n  

७ /fd gf/fo)f ofbjsf] #/ b]lv *d/ ofbjsf] #/ ;Dd pQ/ lt/ / /fd 

dxGy &fs"/ #/ b]lv l*xjf/ ;Dd blIf)f gfnf, df^f] u|fOen xf]d kfOk  

2 nfv 

75 xhf/ 

 

८ hUuf vl/b ug]{ 25 nfv j*fn] lsGg]  

 

4= jftfj/)f tyf ljkIf Joj:yfkg        

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 ?kgL kfs{, u]^ dd{t /+u/f]ug, ju}rf 1 nfv 50 xhf/  

2 *:^ljg -l/é_ kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg -jhf/ If]q_ 2 nfv 50 xhf/  

3 /fxt k'g:yfkg lgoGq)ff, k'j{ tof/L Pj+ :j/f]huf/ sfo{qmd 

;~rfng 

2 nfv 50 xhf/ Iflt ePsf 

kl/jf/nfO{ 

4 ;*s k]^L cfnf+sfl/s lj?jf /f]kg sfo{qmd 50 xhf/  

 

5= ;+:yfut ljsf; 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 j*f sfof{no sd{rf/L, ^f]n ljsf; ;ldlt, pkef]Qmf ;ldlt, j*f 

;ldlt sdåf/f tflnd, cg"lzIf)f ;fdu|L 

1 nfv  

2 lk|m jfOkmfO{ >f]tsf] Joj:yfkg 1 nfv 50 xhf/ ?kgL jhf/ 

3 db/;f sf]k]{̂  rs^L tyf ;fdu|L 50 xhf/  

4 ;fd"bflos ejg /fok"/ 6 ;d]t 1 nfv 50 xhf/ dd{t 
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5 ;dflhs ;]jf cg"bfg 50 xhf/  

6= ljlto Joj:yfkg tyf सुzf;g 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 ;fj{hlgs ;"g"jfO{, kqklqsf ;"rgf k|jfx, 

k|ToIf k|;f;g ;d]t 

1 nfv  

2 cg'udg vr{ 1 nfv 50 xhf/ ;+:yf, of]hgf sfo{qmd 

3 k]ZsL j]ph" km%\of}̂  ;DjGwLx? sfo{zfnf 50 xhf/  

 

 

7= nlIft ju{ 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 l;nfO{ s^fO{ sfo{qmd -Psn dlxnf, blnt, ljkGg, 

ckf+u_ tyf d"(f 

2 nfv 50 xhf/ j*f :tl/o 

2 d"(f jgfpg] tflnd -ckf+utf ePsf JolQm_ 1 nfv 50 xhf/ j*f :tl/o 

3 :jod\ ;]ljsf k|f]T;fxg 24 xhf/  

4 h]i& gful/s ;Ddfg tyf ;fdfu|L ljt/)f -1÷1 hgf 

k'?if, dlxnf, blnt, ckf+u_ 

50 xhf/ b[li^ljlxg ;d]t nfO{ 

n¶L ljt/)f 

5 jfnSnj u&g tyf ;~rfng pTs[i^ ljBfyL{ ;Ddfg -1 

%fq÷1 %fqf_ ;fd"bflos ljBfno 

50 xhf/ j*f :tl/o 

6 ckf+ugf %fqj[lt z}lIfs ;fdu|L ;xof]u -emf]nf, sfkL, 

*^k]g, *]«;_ 

20 xhf/ j*f :tl/o 

7 Dlxnf lx+;f, ;r]tgf, Goflos clwsf/, sfg'gL pkrf/, 

k|hgg :jf:Yo ;djlGw cg"lzIf)f sfo{qmd 

2 nfv  

8 ;fj{hlgs ;f}rfno dd{t tyf ;~rfng  10 xhf/ ?kgL jhf/ 

9 ljh'nL clkm; g]/sf] Obu #/ lgdf)f{ -d":nLd ;d'bfo_ 1 nfv 40 xhf/ xl^of ;d]t 

10 pTs[i^ lzIfs ;Ddfg -;fd"bflos_ 6 xhf/  

11 Blnt ljBfyL{x?nfO{ kf];fs / -/]d"n/_ 1 nfv /fok"/ df=lj= 

 

2 g+= j*f sfof{no  

1= k'jf{wf/ ljsf; sfo{qmdM 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 Uffp¤ lkk|fxL /fd gf/fo)f eb]Zjf/sf] #/b]vL blIf)f lzjnfn ;fxsf] #/ 

;Dd ;*sdf df^f] tyf u|fOe]n 

5 nfv  

2 b]j gf/fo)f dxtf]sf] #/ b]vL blIf)f /fhfhL j"y rf}/;Dd ;*sdf 

df^f] tyf u|fOe]n 

5 nfv  

3 lkk|fxL ufp¤ ;"o{ gf/fo)f dxtf]sf] #/b]lv pQ/, klZrd, blIf)f ;*sdf 

df^f] tyf u|fOen xf]d kfOk 

5 nfv  
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4 ^f]n kf}jf b]j gf/fo)f e"*+/sf] #/b]lv blIf)f c;kmL{ d+*nsf] #/b]vL 

klZrd kf]v/L;Dd ;*s df df^f] tyf u|fOen 

5 nfv  

5 ;fljs /fok"/ g+= 5 O;/fxL ^f]n sf] blIf)f l;df b]vL pQ/ s[lif 

;*s ;Dd ;*s df^f] tyf u|fOe]n xf]d kfOk h*fg 

5 nfv  

6 j*f g+= 5 rf}w/L ^f]nsf] «̂fG;km/ glhssf] *a/f k'g]{ sfd  5 nfv  

7 j*f{ g+= 5 «̂fG;/kmd{/jf^ *j/fsf] %]p x"b} klZrd hfg] jf^f]nfO{ df^f] 

tyf u|fOensf] sfd 

5 nfv  

8 ;fljs /fok"/ 4 j'w]Zj/L cfwf/ e't ljBfno sf] pQ/ b]vL /j/ 

xf}l^of ^f]n hfg] jf^f] ;*s df df^f] tyf u|fOen sfo{ 

3 nfv 75 xhf/  

9 /fok"/ 4 a'l$ nfn ;fx sf] #/ b]vL blIf)f /fh b]j ;/ #/sf] #/ 

;dd ;*s df df^f] tyf u|fOen sfo{ 

1 nfv 25 xhf/  

10 /fok"/ 2 lkk|fxL e"/fxL kf]v/L klZrd l*n ^ «fG;km/ b]vL glhs /fh" 

d)*n sf] #/ ;*s df df^f] u|fOen xf]d kfOk h*fg 

5 nfv  

11 lkk|fxL b]jg dxtf]sf] #/ b]vL pQ/ /fh]Gb| d)*nsf] #/ ;Dd ;*sdf 

df^f] tyf u|fOen sfo{ 

5 nfv  

12 lkk|fxL ufp¤ d+;L nfn d)*n  sf] #/ b]vL pQ/ ;f]gfO d)*nsf] #/ 

;Dd ;*s df df^f] tyf u|fOen 

5 nfv  

13 ?kgL uf=kf= j*f{ g= 2 df /x]sf] ;fj{hlgs kf]v/L, dd{t PnfgL k|lt 

hUuf ;*s jf^f] #f^f] dd{t ;d]t tyf cfjZos k/]sf] &fp ¤sf] nfuL 

3 nfv  

 

2= ;fdflhs ljsf; M 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 ;dfOb]lv vfg]kfgL x"b} vk]^;;Ddsf] af^f]df df^f] u|fe]n 5 nfv  

2 ufp¤ kf}jf >L h]=;L= cwf/e't lg=df=lj=sf] sDkf)* jfn lgdf{)f{ 4 nfv  

3 ufp¤ xl//jf >L a"w]Zj/L lg=df=lj=sf] klZrd %]pdf kf]v/L /x]sf] n] 

:s"nsf] jf)*L jfn lgdf{)f 

3 nfv  

4 jfn jfnLsfx? sf] nfuL v]n s'b ;fdu|L v/Lb 2 nfv  

5 vfvL jfjf xl^of rf}/ df df^f] tyf u|fOen / vfvL jfjfsf] dlGb/, 

/fdhfgsL dlGb/ dd{t tyf /é /f]jg ;d]t 

4 nfv  

 

3= cfly{s ljsf; sfo{qmdM 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 s'nf] l;+rfO{ dd{t tyf ;/;kmfO 2 nfv  

2 l*xjf/ dlGb/, dl:hb, /fdhfgsL dlGb/, lzj dlGb/, xg"dfg dlGb/ 

dd{t ;+ef/ sf] nflu 

3 nfv  

3 l;+rfOsf] nflu tf/ kf}n 2 nfv  

 

4= jftfj/)f tyf ljkb Joj:yfkg M 
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qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 /fxt, k'g{ :yfkgf, lgoGq)f, k'j{ tof/L Pj+ :j/f]huf/ sfo{qmd 

;+rfng 

2 nfv  

2 kf]v/L dd{t ;Def/, ;/;kmfO{ 2 nfv 50 xhf/  

3 v'nf lbzf d"Qm sfoqm{d k|efjsf/L jgfpg sfo{ 1 nfv 50 xfh/  

 

5= ;+:yfut ljsf; M 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 j*f{ sfof{no sd{rf/L ^f]n ljsf; ;ldlt, pkef]Qmf ;ldlt, j*f{ 

;ldlt sDKo"^/ tfnLd 

1 nfv 50 xhf/  

2 ;dflhs ;]jf cg'bfg 65 xhf/  

 

6= ljlQo Joj:yfkg tyf ;"zf;g M 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 ;fj{hlgs ;"gjfO{, kq klqsf ;"rgf k|jfx, k|ToIf k|;f/)f ;d]t 1 nfv  

2 cg'udg vr{ 1 nfv 50 xhf/  

3 k]ZsL a}?h" km%f}{o^ ;DjGwL sfo{qmd 50 xhf/  

 

7= nlIft ju{ sfo{qmd M 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 l;nfO s§fO sfo{qmd 3 nfv  

2 Dlxnf lx+;f ;r]tgf GofoLs clwsf/ sfg'gL pkrf/, k|hjg :jf:Yo 

;DjlGw cg'lzIf)f sfo{qmd 

2 nfv  

3 JffnSnj u&g tyf ;+rfng 50 xhf/  

4 :jo+;]ljsf k|f]T;fxg etf 35 xhf/  

 

3 g+= j*f{ sfof{no s }̂of  

1= k'jf{wf/ ljsf; 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 ;fljs s }̂of 4 xfn ?kgL uf=kf= 3 g+= sf ?kgL-s }̂of-dn]sk'/ 

;*s v)* df kg]{ lbgf/fd eb|L jfjf dlGb/ b]lv k'j{ s[lif xf^ 

ahf/, njsf^f]n x"b} jf}jfnfn ofbj sf] kf]v/L ;Ddsf] jf^f]df df^f], 

u|fe]n tyf sNe{^ lgdf{)f sfo{ 

5 nfv  

2 ;fljs s }̂of 4 alb| /fpt #/ b]lv blIf)f /fd]Zj/ dfemL #/ 

;Ddsf] jf^f] df df^f], u|fe]n tyf sNe {̂ lgdf{)f ug]{ sfo{ 

3 nfv  

3 ;fljs s }̂of 3 s[lif ;*ssf] *f]d/fxL b]lv klZrd zDe"gfy g=kf=sf] 3 nfv  
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l;df ;Dd hfg] af^f]df df^f], u|fe]n xf]d kfOk sNe {̂ lgdf{)f sfo{ 

4 ;fljs s }̂of 1 jdef]nL v*uf #/ ghLs /x]sf] kf]v/Ldf hfnL 

s|]l^é u/L df^f] k"g{] sfo{ 

60 xhf/  

5 Dff=lj=s }̂of cufl* /x]sf] j/uf%L df rj't/f lgdf{)f 1 nfv  

6 ;fljs s }̂of 1 b]lv 4 ;Dd cfjZostfg";f/sf] tf/, kf]n vl/b 

ul/ h*fg ug]{ ljB"tLs/)f ug]{ sfo{ 

2 nfv 50 xhf/  

7 ;fljs s }̂of 3 ef]nf d)*n #/ b]lv km"n] d)*n #/ ;Dd df^f] 

u|fe]n ug]{ sfo{ 

2 nfv  

8 ;fljs s }̂of 1 a|xdjfjf yfgsf] rj't/f Knfi^/ ug]{ 50 xhf/  

9 ;fljs s }̂of 3 ^sf ;fx kf]v/Lsf] kfgL lgsf; 75 xhf/  

10 ;fljs s }̂of 4 df /x]sf] cw"/f] aly{é ;]G^/ ejg sf] lgdf{)f sfo{ 2 nfv 15 xhf/  

11 ;fljs s }̂of 5, 6 / 7 df /x]sf] d'tgL gbLdf l;rfO{sf] nflu af ¤w 

lgdf{)f u/L s'nf] k}gL lgdf{)f ug]{ sfo{ 

10 nfv  

12 ;fljs s }̂of 5 sfdt kf]v/L ghLs /x]sf] rs/#§f k}gLdf k'n 

lgdf{)f u/L ;f] k'n b]lv k"j{ hfg] jf^f]df df^f], u|fe]n ug]{ sfo{ 

tyf sdnf dfO{ yfg b]lv pQ/ /fdf d'lvof #/ ;Ddsf] df^f] 

9 nfv 

 

50 xhf/ 

 

13 ;fljs s }̂of 8 pd]Zj/ ;fx #/ b]lv klZrd s'n]Zj/ gfy dxfb]j 

dlGb/ sf] k}gL ;Ddsf] af^f]df, df^f] u|fe]n tyf sNe {̂ lgdf{)f ug]{ 

sfo{ 

5 nfv  

14 ;fljs s }̂of 8 ;fl/t /fdsf] #/ b]lv k"j{ blIf)f hjfx/ ;fxsf] 

k;n ;Ddsf] jf^f]df df^f] u|fe]n tyf sNe {̂ lgdf{)f ug]{ sfo{ 

5 nfv  

 

2= cfly{s ljsf; M 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 s }̂of kz" sfof{nodf kz" lgodg sfo{qmd tyf ]̂ «lgh -kz' vf]/_ 

agfpg] sfo{ ug]{ 

1 nfv 25 xhf/  

2 s[lif tyf kz" sfo{qmd, s"v"/f kfng j+u"/ kfng, t/sf/L v]tL ug]{ 

s[ifsx? nfO{ k|lzIf)f tflnd nufot sf sfo{qmd ug{ 

1 nfv 50 xhf/  

3 ;df l;rfO{sf] nflu s[lif v]tL of]Uo hUufx?df ljB"tLos/)f u/L 

l;rfO{sf] Joj:yf ug{ 

s_ ;fljs s }̂of 8 ho/fd ;fx #/ b]lv k'j{ ljB"tLo kf]n, tf/ 

tyf cGo ;fdu|L v/Lb u/L h*fg ug]{ sfo{ 

v_ ;fljs s }̂of 5 plqdnfn kf;jfg #/ b]lv blIf)f hfg] jf^f]df 

tf/, kf]n h*fg ug]{ 

u_ ;fljs s }̂of 3 *f]d/fxL b]lv klZrd hfg] jf^f]df tf/, kf]n 

h*Fg ljB"tLos/)f ug]{ sfo{  

 

2 nfv 

 

 

 

 

1 nfv 25 xhf/ 

 

 

4= ;fdflhs ljsf; M 
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qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 lzIfs Joj:yfkg sfo{ ug{ 

s_ >L df=lj=s }̂of xlb{of lzIfs Joj:yfkg 

v_ >L h=/f=uh]Gb|, ;fljqL k|f=ljBfno ds/L, s }̂of lzIfs 

Joj:yfkg 

 

5 nfv 

 

2 nfv 

 

2 s }̂of j*f g+= 4 df /x]sf] cw"/f] aly{é, ;]G^/ ejg lgdf{)f sfo{ 

ug{ 

5 nfv  

3 ;fljs s }̂of 4 df l:yt lbgf/fd eb|L jfjfsf] dlGb/ lh)ff]{åf/f jf 

jf# aw]Zj/L d"tL{ lgdf{)f sfo{ 

1 nfv  

4 ;fljs s }̂of 9 df /x]sf] jh/+ujnL dlGb/sf] lgdf{)f sfo{  1 nfv  

5 ;fljs s }̂of 6 df cjl:yt sdnfdfO{ yfg sf] Joj:yfkg jf 

cw"/f] d+lb/ lgdf{)f sfo{ ug{ 

1 nfv 50 xhf/  

6 ;fljs s }̂of 5 pltd nfn kf;jfg #/ b]lv ;nx]z dlGb/ lgdf{)F 1 nfv 50 xhf/  

7 ;fljs s }̂of j*f g+= 3 cw"/f] /fdhfgsL dlGb/ lgdf{)f sfo{ 1 nfv 50 xhf/  

 

4= jftfj/)f tyf ljkb Joj:Yfkg M  

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 b]lj k|sf]k jf^ cfpg] jf&L klx/f] v*]/L, cfu nfuL, e"sfDk h:tf 

sfo{x? Go'lgs/)f tyf /fxt h:tf sfo{x? ug{ 

 

5 nfv 

 

2 s }̂of 7 e'gf #/ b]lv n"rfO{ #/ ;Dd rs/#§f gbL df lgoGq)fsf nflu 

h:tf] s|]l^é ug]{ sfo{ -wfdL kf]v/L_ 

2 nfv  

 

5= ;+:yfut ljsf; M 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 ?kgL uf=kf= j*f g+= 3 sf] j*f sfof{nosf] lh)ff]{åf/f tyf Joj:yfkg 

ug]{ sfo{ 

 

5 nfv 

 

 

6= ljlto Joj:yfkg tyf ;'zf;g M 

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 ;fdflhs k/LIf)f, ;fj{hlgs ;"g"jfO{ cf=n=k= dn]k, ;+rf/, ;fj{hlgs 

kl/If)f, j]?h' km%f}{ h:tf sfo{x? ug]{ 

3 nfv  

 

7= nlIft ;d'x        

qm=;= of]hgf tyf sfo{qmd sf] gfd /sd ? qm}lkmot 

1 ;fljs s }̂of 1 b]lv 9 ;Dd sf dlxnf :j;]ljsfx?sf] k|f]T;fxg 

sfo{qmd  

90 xhf/  



 19 

2 Afnjflnsx?sf] nflu v]ns'b z}lIfs ;fdu|L tyf k':sfno Joj:yf kg{ 

sfo{ ug{ 

3 nfv  

3 Cfkfé, b[li^ ljlxgx?sf] nflu ckfé, d}qL sfo{qmd ug{ 50 xhf/  

4 Dlxnfx?sf] #fts /f]ux? o'lgs/)fsf nflu k|lzIf)f jf tflnd 50 xhf/  

5 kf]if)f sfo{qmd 2 nfv  

6 cflbjf;L hghflt sfo{qmd 50 xhf/  

7 blntx?sf] r]tgfd'ns sfo{qmd 2 nfv  

8 lk%*fju{ sfo{qmd 110 xhf/  

 

४ g+= j*f sfof{no %ksL 

1= cfly{s ljsf; 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 %ksL eyf}n ^f]nsf] k'j{ klZrd cafbL hUufdf l;rfO{ sf] 

nflu tf/ kf]n, «̂fG;km/d/ ;d]t 

21 nfv  

2 kz' /f]u lgoGq)ffsf nflu 50 xhf/  

 

2= ;fdflhs ljsfz 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 cfwf/e't ljBfno %ksL eyf}nsf] v]n d}bfgdf df^f] k'g]{ 2 nfv  

2 cfwf/e't ljBfnosf] 1 sf]&] ejg lgdf{)f 4 nfv  

3 nIdLk'/ ^f]n l*xjf/ jfaf sf] cw"/f] jf})*L jfn lgdf{)f 1 nfv   

4 eyf}n ^f]nfsf] cw"/f] l*xjf/ dlGb/ lgdf{)f 2 nfv   

5 ;lxb v"lznfn ofbj, gfu]Zj/ ofbjsf] zflns lgdf{)f 

xg'dfghLsf] dlGb/ dd{t 

2 nfv 

 

75 xhf/ 

 

6 dxGy jfjf :yfgdf rf}tf/f tyf k'j{ tkm{df af})* «Ljfn 5 nfv 

 

 

7 %ksLsf] l%^xL ^f]nsf] lkknsf] af]̂ df rf}tf/f 70 xhf/  

8 %ksL] ^f]nsf] kf¤r" gfy jfaf dlGb/sf] jl/kl/ af})* «L jfn 1 nfv 50 xhf/  

9 v]ns"bsf] nflu 1 nfv  

10 blnt ;d'bflos ejg 50 xhf/  

11 vfg]kfgLsf] nflu \̂o'a]n ;]^ u/fO{ ;d]t  1 nfv   

12 %ksLsf] pQ/ ;bf ^f]nsf] a/ ?vdf rf}tf/fsf] gfof lgdf{)f 

ug]{ 

70 xhf/  

13 o'jf Snj 30 xhf/  
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14 kf]v/L dd{t 80 xhf/  

 

3= k'jf{wf/ ljsfz 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 eyf}n ^f]nsf] hu/ gfyL ;fxsf] #/ b]lv klZrd j"l$ nfn ;fxsf] 

#/ ;Dd (nfg ;*sdf 

6 nfv  

2 eyf}n ufp b]vL nIdLk'/ ufp ;Ddsf] *u/ jf^f]df df^f] tyf 

sne^ 3 df 

10 nfv  

3 l;+xZj/ ;fxsf] #/ b]lv pQ/ ^f]nfsf] af^f]df df^f] tyf u|fOen 50 xhf/  

4 nIdLk'/ af}jf nfn ofbjsf] kf]v/L b]vL blIf)f kDk gx/ ;Dd sf] 

;*s af^f]df df^f] tyf u|fOen kfOk sne^ 

5 nfv  

5 nIdLk"/ ufpsf] a:tL leq pQ/ blIf)f df^f] tyf u|fOen 50 xhf/  

6 kDk gx/ b]lv pQ/ tkm{ %ksL ^f]nf x"b} eyf}n ^f]nf ;Dddf 

df^f] tyf u|fOen, sne^, xf]d kfOk ;d]tdf 

10 nfv  

7 ljDxfO{ v+usf] au}rf b]lv k"j{ d';x/ ^f]nf ;Ddsf] *u/ af^f] df 

df^f] u|fOen sne^ 2 

2 nfv 20 xhf/  

8 %ksL ^f]nfsf] dl/s ^f]nb]vL dfu}g v+usf] #/ x"b} of]u]Gb| d)*nsf] 

#/ ;Ddsf] *u/ af^f]df df^f] tyf u|fOen sne^ 1 

4 nfv  

9 eyf}n ufpsf] hu/ gfyL ;fxsf] hUuf b]lv k'j{ k§L ;+of;L jfafsf] 

dlGb/ tyf af^f] lgdf{)f 

75 xhf/  

10 %ksLsf] *f]dL d)*nsf] #/ b]vL klZrd k^Lsf] *ux/ af^f] df 

df^f] tyf u|fOendf 

1 nfv  

11 %ksL ufpsf] *f]d a:tLdf ljh"nL jlt sf] nflu tf/ kf]n ;d]t 

tyf o; j*fdf cjZoQmf cg";f/sf] tf/ kf]ndf 

3 nfv  

12 j"l$ nfn ;fxsf] #/ b]lv cwf/e't ljBfno %ksL eyf}n ;Ddsf 

;*sdf df^f] tyf u|fOen 

5 nfv  

 

 

4= jftfj/)f tyf ljkb Joj:yfkg 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 ljkb Joj:yfkgsf] nflu  1 nfv  

2 ;/;kmfO{ 25 xhf/  

3 ;fjhlgs hUufdf j[Iff /f]kg tyf Joj:yfkgdf 50 xhf/  

 

5= ;+:yfut ljsfz 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 gful/s j*f kqsf nflu 25 xhf/  
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2 cGo ;+:yfut ljsfzsf nfuL 2 nfv  

 

6= ljlQo Joj:yfkg tyf ;";f;g  

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 ;'rgf tyf ;+rf/ Joj:yfkgsf nflu  30 xhf/  

 

7= nlIft ju{ 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 ljBfnodf cWogut blnt ljBfyL{x?sf] nfuL kf]iffs 1 nfv  

2 hg r]tgf ;DjGwL sfo{qmdx?  1 nfv  

3 h]i& gful/s, Psn dlxnf blnt tyf b[i^Lljlxgx? sf nfuL 2 nfv  

5 g+= j*f sfof{no j;lj§L 

1= cfly{s ljsf;  

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 kz" vf]k sfo{qmd 1 nfv  

2 s[lifsf] nflu tf/ kf]n 1 nfv  

 

2= ;dflhs ljsf; 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 ;fljs j*f g+= 7 sf] u|fd b]jtf :yfgdf sDkfp)* jfn lgdf{)f 5 nfv  

3 cfdf ;d'xsf] nfuL lrof gf:tf 40 xhf/   

4 Dlxnf :jf:Yo :o+d;]ljsfnfO{ -9 hgf_ eQf jflif{s 80 xhf/   

5 o"jfnfO{ v]ns"b ;fdfu|L / v]n ;u ;DalGwt cGo sfo{qmd jfkt 1 nfv  

6 ;fljs j*f g+= 9 df /x]sf] xg'dfg hL dlGb/ lgdf)f{  3 nfv  

7 ;fljs j*f g+= 1 sf] ;l;of dxf/fh dlGb/df d'lt{ :yfkgf 30 xhf/  

8 ;fljs j*f g+= 1 sf] gof ¤ ;l;of dxf/fh dlGb/ lgdf)f{ 2 nfv  

9 ;fljs j*f g+= vfsL emf]̂ L jfjfsf] :yfgdf 2 sf]&f ejg / 

sDkfp)* jfn lgdf{)f 

5 nfv  

10 ;fljs j*f g+= 9 df Ob ux lgdf)f{ 2 nfv  

11 ;fljs j*f g+= 5 sf] eujtL dlGb/ df jfp)* «L jfn lgdf)f{  2 nfv  

12 ;fljs j*f g+= 4 sf] lzj dlGb/df lu|n h*fg 1 nfv 50 xhf/  

13 ;fljs j*f g+= 6 df /x]sf] kf]v/L l*nsf] lkkn af]̂ df rf}tf/f 

lgdf)f{ 

1 nfv  

 

3= k'jf{wf/ ljsf; 
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qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 ;fljs j*f g+= 1 sf] /fhb]j v+usf] #/ b]vL /fwjf v+usf] #/ 

;Ddsf] ;*s (nfg 

15 nfv  

2 ;fljs j*f g+= 8 c;lkm{ v+usf] #/ b]vL l;jg d)*nsf] #/ 

;Ddsf] ;*s (nfg  

15 nfv  

3 l;tf/fd dxtf]sf] #/ b]lv c;lkm{ v+usf] #/ :ddsf] ;*s df df^f] 

u|fj]n 

5 nfv  

4 ;fljs j*f g+= 2 sf] j]rg zdf{sf] #/ b]lv e/t ofbjsf] #/ 

;Ddsf] ;*s (nfg / ;*s (n lgdf{)f 

5 nfv  

5 ;fljs j*f g+= 1 sj/ufxsf] jfp)* «L jfn lgdf{)f 5 nfv  

6 j*f sfof{no ejg glhs jf(L af^ "̂^]sf] jf ¤w lgdf)f{ 1 nfv  

7 ;"n]dfg ldof¤sf] #/ b]lv c;u/ ldofFsf] #/ ;Ddsf] ;*s (nfg 5 nfv  

8 ;fljs j*f g+= 4 dxfb]j dlGb/ b]lv rGb]Zj/ ;fxsf] #/ ;Ddsf] 

;*sdf df^f] u|fj]n 

3 nfv  

9 Blnt ;fd'bflos ejg lgdf{)f -sf/L /fdsf] #/ glhs_  50 xhf/  

10 gof¤ db/;fsf] ljBfyLsf] nfuL kf];fs vl/b 50 xhf/  

11 s'nf] lgdf{)f ;fljs 9 b]lv 7 -2 :yfgdf_ 2 nfv  

 

4= jftfj/)f tyf ljkb Joj:yfkg  

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 ljkb Go'lgs/)f sfo{qmd 1 nfv50 xhf/  

 

5= ;+:yfut ljsf; tkm{ 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 ;j} j*fdf ;*s jQL h*fg 3 nfv  

2  k|mL jfO{kmfO{ If]q lgdf)f{ 1 nfv  

 

6= ljlQo Joj:yfkg tyf ;"zf;g 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 ;fj{hlgs ;"g"jfO{ 30 xhf/  

2 ;fdflhs kl/If)f 30 xhf/  

3 j]?h" km%f}{o^ 30 xhf/  

4 ;"rgf tyf ;+rf/ Joj:yfkg -FM kqjlqsf_ 30 xhf/  

5 clGtd n]vf kl/If)f 80 xhf/  

 

7= nlIft ju{ tkm{ 
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qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 h]i& gful/s ;Ddfg 50 hgf sfo{qmd 1 nfv  

2 hghftL cfbLjf;LnFO{ ;fd"lxs jfv|f kfng 65 xhf/  

3 blnt dlxnfnfO{ l;nfO{ s^fO{ tfnLd 1 nfv 40 xhf/  

4 Jffnjflnsf sfo{qmd 50 xhf/  

5 d'gL b]jL bf;nfO{ cg"bfg 20 xhf/  

6 ;r]tgf s]Gb|sf ;b:ox?nfO{ tflnd 40 xhf/  

7 blnt ;d'bfonfO{ l;l^ l/S;f vl/b 5 nfv  

8 ;f=k= zf/bf rf}w/LnfO{ k|f]T;fxg eQf jflif{s 35 xhf/  

 

6 g+= j*f sfof{no 

1= k"j{fwf/ ljsf; 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 gof¤ j:tLb]lv ;ljs j*f g+= 6 afnsbf; rf}w/L s[i)Fb]j rf}w/L 

;Gof;L yfg an/fd rf}w/Lsf] #/ x"b} ;fljs j*f 7, 9 O{;/ 

eut d';x/L rf}sb]lv lht]Gb|sf] #/ x'b} ;fljs j*f 8 x'b} j*f 

sfof{no ;Dd df^f] tyf u|fe]n, xf]d kfPk 

13 nfv 50 xhf/   

2 s&s'kf b]lv d]xtf ^f]n x"b} df=lj=t]/xf}tf ;Dd        -sne^ 

;d]t_ df^f] tyf u|fen  

9 nfv  

3 sfGtnfn rf}w/Lsf] #/ b]lv k'j{ k"/fgf] kf]v/L, Zofds"df/ rf}w/Lsf] 

#/ b]lv k'j{ k"/fgf] kf]v/L, ax"/L rf}w/L gGb ls;f]/ rf}w/Lsf] 

#/;Dd, k[YjL/fh bf;b]lv k'j{ /fd hfgsL dlGb/;Dd, >j)f 

rf}w/Lsf] #/b]vL k'j{ /fd hfgsL dlGb/;Dd, /fhb]j rf}w/Lsf] #/ 

k'j{ /fdfgGb &fs'/sf] #/ x"b} sfdb;Dd df^f] tyf u|fen    

6 nfv  

4 lj/]Gb| jhf/df blIf)f k^L bn lgdf)f{ 10 nfv  

5 sfgg d)*nsf] #/ b]lv /fdb]j d)*n #/ x"b} s[lif ;*s ;Dd 

df^f] tyf u|fe]n 

4 nfv  

6 lj/]Gb| jhf/ b]vL pQ/ hfg] d";x/L;Dd df^f] tyf u|fen 11 nfv  

7 pQd eutsf] #/ x"b} cg'k/fd #/ x"b} uf];fO{ v+u #/ ;Dd df^f] 

tyf u|fen ;fy} d";x/L b]vL lbgf eb|L dlGb/ ;Dd  

3 nfv 50 xhf/  

 

2= cfly{s ljsf; 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 ;fljs j*f g+= 1 b]lv 9 ;Dd s[ifL kf]n tf/ h*fg  5 nfv   

2 s[ifL ;*s b]vL an/fd &fs"/sf] d]g/f]* ;Dd s[ifL ;*s df df^f] 

tyf u|fen  

50 xhf/  

 

3= ;dflhs ljsf; 
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qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 cfwf/e"t lg=df=lj=sf] jf]G*/L jfn lgdf{)f sne^ ;d]t 2 nfv  

2 d}*l;+x dlGb/, /Qdfnf, /fdhfgsL, lbgf eb|L, xg'dfg dlGb/ lgdf)f{ 4 nfv  

3 d:hLb lgdf{)f 1 nfv  

4 ;fj{hlgs gof kf]v/Lsf] pQ/ l(n lgdf{)f  50 xhf/  

5 Ogf/ dd{t ;Def/  30 xhf/  

6 df=lj=t]/xf}tf ejg lgdf{)f  5 nfv  

7 dlxnf :jo+;]ljsf k|f]T;fxg etf 2 nfv 16 xhf/  

 

4= jftfj/)f tyf ljkb Joj:yfkg 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 b"w}nf vf]nf gbL lgoGq)f  4 nfv  

2 g;{/L Joj:yfkg a[Iff/f]kg 1 nfv  

3 hn pTkfbg sf]if lgdf{)f / ljkb Joj:yfkg sf]if  2 nfv  

 

5= ;+:yfut ljsf; 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 j*f sfof{no ;Dd kf]n tf/ h*fg 2 nfv  

2 sfof{no Joj:yfkg vr{ 3 nfv 50 xhf/  

 

6= ljlQo Joj:yfkg ;'zf;g 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 ljb]z hfg] o'jfx?nfO{ tflnd 1 nfv  

2 ;"rgf tyf ;+rf/ Joj:yfkg 1 nfv  

 

7= nlIft ju{ 

qm=;= ;+rfng x"g] of]hgfx?sf] gfd cg'dflgt nut qm}lkmot 

1 ljkGg dlxnf nlIft sfo{qmd 2 nfv 84 xhf/  

2 Afnaflnsf "̂gfd]G^ ;+rfng ug]{ 1 nfv  

3 h]i& gful/s, ckfé, ;Ddfg sfo{qmd  1 nfv  

4 blnt, cflbjf;L hghftL, lk%*fju{ nlIft sfo{qmd 2 nfv 20 xhf/  

5 ;fljs j*f g++= 6 sf] kf]v/L dd{t ;Def/ 1 nfv  
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