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को नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेट फक्तव्म

र्िभकोट गाउॉऩार्रका
र्िभकोट,हुम्रा
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गाउॉिबाको फैठकभा २०७८ िार अिाय10गते विवहफायर्िभकोट गाउॉऩार्रकाका
उऩाध्मक्ष श्री फरी याित ज्मूरे प्रस्तुत गनुब
ि एको

आर्थिक फर्ि २०७८/०७९ को नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेट फक्तव्म

र्िभकोट गाउॉऩार्रका
र्िभकोट हुम्रा
२०७८
1

भाननीम िबाध्मक्ष ज्मू ,

गाउॉिबाका िदस्म ज्मूहरु,
उऩस्स्थत भहानुबािहरु,
ऩत्रकाय िाथीहरु,
र्िभकोटफािी दाजुबाईतथा ददददफैनीहरु,

1.िििप्रथभ मि र्िभकोट गाउॉऩार्रकाको ऩाचौ फजेट फक्तव्मको अिियभा चौथो
आ.फ.207७/7८ को

िावर्िक फजेट नीर्त तथा कामिक्रभ िपर कामािन्िमनभा

बुर्भका

खेल्नुहन
ु े िम्फस्न्धत िफै ऩक्षहरु प्रर्त हाददिक आबायव्मक्त गदिछु। हुम्रा स्जल्रा य र्िभकोट
गाउॉऩार्रकार्बत्रका स्थार्नम तथा यावष्डम िञ्चाय भाध्मभ ऩत्रऩर्त्रकाहरुराई गाउॉऩार्रकाको
गर्तविधीभाथी चािो याखी करभ चराइददनुबएकोभा र्फशेर् हाददिक आबाय व्मक्त गदिछु

।िाथै नेऩारको विर्बन्न चयणका रोकतास्न्त्रक आन्दोरनभा आफ्नो स्जिन अऩिण गनुह
ि न
ु े
िम्ऩूणि शवहदहरु प्रर्त य विश्वव्मावऩ भहाभयीको रुऩभा पैर्रएको कोर्बड १९ को कायण

ज्मान गुभाउने हुम्री फािीहरुराइि बािऩूणि श्रद्धान्जरी अऩिण गदिछु ।र्िभकोट गाॉउऩार्रकारे
ु ी ८ य
प्रस्तावित नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेट तजुभ
ि ा गदाि भुरत:नेऩारको िॊ विधानको अनुिच
९ भा उस्ल्रस्खत स्थार्नम तहको एकर तथा िाझा अर्धकाय िुस्च

,आर्थिक अर्धकाय ,

आर्थिक, िाभास्जक विकाि , प्राकृर्तक श्रोतको उऩमोग नीर्त , िाताियण िॊ यक्षण िम्फन्धी

नीर्तहरु,िॊ स्घम ियकाय य प्रदे श ियकायरे अिरम्फन गये का आर्थिक तथा विस्िम नीर्तहरु ,
स्थार्नम शािन िॊ चारन ऐनका प्रािधानहरु, विकािका िभिाभवमक भुद्धाहरु जस्तै िाभास्जक
िॊ यक्षण, ददगो विकाि , जरिामु ऩरयितिन य विऩद व्मिस्थाऩन , खाद्य तथा ऩोर्ण िुयक्षा ,
रै विक िशस्क्तकयण तथा िभािेशी विकाि,िारभैत्री स्थार्नम शािन, िाताियणभैत्री स्थार्नम
शािन, खुल्रा ददिाभुक्त तथा ऩुणि ियिपाई

, उजाििॊकट रगामतका अन्तय िम्फस्न्धत

विर्महरु,स्थार्नम तहरे दे खेका विविध विर्महरु

, अथि भन्त्रारम , िॊ स्घम भार्भरा तथा

िाभान्म प्रशािन भन्त्रारम, प्रदे श भन्त्रारमहरु य अन्मफाट प्राप्त भागिदशिन , ियकायी तथा
गैय ियकायी िॊ स्था तथा र्नकामहरुको प्राप्त विियण ,िॊ स्घम य प्रदे श ियकायरे प्रदान गये को
फजेट र्िर्रङ, िहबार्गताभुरक मोजना तजुभ
ि ा अनुरुऩ फस्ती/टोर स्तयफाट छनौट गरयएका
ॉ
आमोजना/ कामिक्रभ , िडा स्तयीम आमोजना/कामिक्रभहरुको प्राथर्भकयण य फजेटिग
िम्फस्न्धत विर्बन्न िर्भर्तहरुको प्रर्तिेदन िभेतको आधाय भानी गाॉउ कामिऩार्रकाफाट
1

स्िीकृत गयी िाििजर्नकयणका रार्ग मो गरयभाभम गाॉउ िबाभा आगाभी आ.ि.२०७८/७९
को नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेट प्रस्तुत गये को छु ।

प्राकृर्तक िौन्दमिता, िास्कृर्तक विविधता, भेहनती य ऩरयश्रभी जनता

, बौगोर्रक

विस्शष्टता य िुन्दयता मि गाउॉऩार्रका य िभग्र हुम्राकै िम्ऩर्तको रुऩभा यहे को छ ।कृवर्

तथा और्र्धजन्म जर्डफुटीहरु, ऩमिटन, जरविद्युत आदद जस्ता विर्मभा प्रच ुय िॊ बािना फोकेको
र्िभकोट गाउॉऩार्रकाभा ददगो य िभुस्चत ऩरयचारनको अबािभा अऩेस्क्षत रुऩभा िाभास्जक
िास्कृर्तक आर्थिक विकाि हुन िकेको छै न ।मद्यवऩ उऩरब्ध स्रोत

, िाधन य िभमको

प्रबािकायी प्रमोग गदै िकायात्भक िोंच , दृढ िॊ कल्ऩ य िाभुवहक ईच्छाशस्क्तका िाथ

विकर्ित य िभृद्ध र्िभकोट गाउॉऩार्रका र्नभािण गनि रार्गऩनुि हाभी िफैको दावमत्ि हो ।
भाननीम िबाध्मक्ष ज्मू ,िदस्म ज्मूहरु तथा उऩस्स्थत भहानुबािहरु,

फजेट तथा कामिक्रभको उदे श्मय भुख्म भुख्म नीर्तहरु अफ भ िॊ क्षेऩभा प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।
2.फजेटको प्रभुख उदे श्म:-

आ.फ.२०७८/७९ को मि र्िभकोट गाउॉऩार्रकाको मोजनाको प्रभुख उदे श्म आर्थिक

,

िाभास्जक, िास्कृर्तक रुऩान्तयण गदै ऩूिािधायहरुको विकाि गयी मि

गाउॉऩार्रकाराईनगयऩार्रकाको भाऩदण्डभा स्तयोन्नती गनि मोगदान ऩहर गरयनेछ
।

मिका रार्ग कृवर् ऩमिटन जर्डफुटी य जरश्रोतको िभुस्चत प्रमोग गयी िडक
, स्शक्षा, स्िास््म
य िॊ चायका क्षेत्रभा प्रबािकायी कामिक्रभ फनाई फजेटको िवह ऩरयचारन गनुि यहे को छ ।

3.भुख्म नीर्तहरु

 र्िभकोट गाउॉऩार्रकाको केन्रदे स्ख

फाॉकी यहे को िडा नॊ ८ स्माडाभा भोटयफाटो

र्नभािणराई उच्च प्राथर्भकताका िाथ अगाडी फढाईने छ ।िाथै िडक िञ्जार र्नभािण
ॉ िहकामि गरयनेछ ।
गनि िॊ घ य प्रदे श िग
1

 स्िच्छ, िपा, र्ििा य ऩरास्स्टक यवहत र्िभकोट गाॉउऩार्रका र्नभािण गनिको रार्ग

खानेऩानी ियिपाई य पोहयभैरा व्मिस्थाऩनभा विशेर् जोड ददइनेछ ।िुन्दय य िभृद्ध
गाउॉऩार्रकाको रुऩभा विकाि गनि विर्बन्न कामिक्रभहरु िॊ चारन गरयनेछ ।

 ऩमिटन उद्योगको उच्च िॊ बािना बएको हुॉदा ऩमिटन ऩूिािधाय विकािभा थऩ प्राथर्भकता
ददइनेछ ।

 ददगो अथितन्त्रका रार्ग कृवर् िुधाय कामिक्रभहरु िॊ चारन गयी एक घय एक फगैँचा
नीर्तराई अनुशयण गरयनेछ ।ऩशुऩारन य जर्डफुटीजन्म उत्ऩादनका रार्ग

प्राथर्भकताभा यास्खनेछ ।िाथै जर्डिुटी िॊ करनका रार्ग न्मावमक र्नमभन गरयनेछ ।

 र्िभकोट गाउॉऩार्रका र्बत्र ठु रा भझौरा तथा रघु जरविद्युत आमोजनाहरुको
िॊ बाव्मता गयाई िॊ स्घम ियकाय य प्रदे श ियकाय तथा अन्म विकाि िाझेदाय
र्नकामहरुिॊ ग र्नभािणका रार्ग िहकामि िभन्िम य अनुयोध गरयनेछ ।

 िभता, िभानता य िशस्क्तकयणको र्नर्तराई अफरम्फन गदै फारभैत्री , अऩािभैत्री ,
रै ङर्गक भैत्री तथा छु िाछु तभुक्त गाउॉऩार्रका र्नभािणका रार्ग ऩूिािधाय विकाि तथा
विर्बन्न कामिक्रभहरु िॊ चारन गरयनेछ ।

 आधुर्नक िॊ चाय प्रविर्धको विकाि य विस्तायभा जोड ददइ प्रविर्धभैत्री िेिा प्रिाह
गरयनेछ ।

 गाउॉऩार्रकाभा हुन िक्ने बोकभयी तथा खाद्य िॊ कटराई भध्मनजय गदै तत्कार्रन
तथा ददघिकार्रन याहत तथा खाद्य िुयक्षाका रार्ग नेऩार ियकाय प्रदे श ियकाय य
अन्म दातृ र्नकामहरुिग अनुयोध गरयनेछ ।

 र्िभकोट गाउॉऩार्रकाको बिन र्नभािणको रार्ग आिश्मक फजेट िॊ स्घम ियकाय तथा
प्रदे श ियकायराइि अनुयोध गरयनेछ ।

4.आ.ि.२०७८/७९को रार्ग श्रोत िाधनहरुको अनुभान,र्तनका भाध्मभहरु य िॊ करनका
यणर्नर्तहरु

1

र्िभकोट गाउॉऩार्रकारे िॊ स्घम ियकाय,प्रदे श ियकाय य अन्मफाट प्राप्त
भागिदशिन,ियकायी गैय ियकायी िॊ स्था तथा र्नकामहरुको प्राप्त विियण य फजेट

र्िर्रङका आधायभा श्रोत अनुभान तथा फजेट िीभा र्नधाियण िर्भर्तको प्रर्तिेदनको
आधायभा श्रोत िाधनको अनुभान य खचिको विस्तृत विियण तमाय गरयएको छ
ु ीहरुभा यास्खएको छ )
।(अनुिच

5.मिैगयी अफ भ आ.ि २०७८/२०७९ को रार्ग विर्मगत विकाि नीर्त उदे श्म य
प्राथर्भकताहरु प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।
१.आर्थिक विकाि
कृवर्

1

 र्िभकोट गाउॉऩार्रकाको प्रख्मात फारीहरु स्माउ , ओखय, र्िभी, पाऩय, भह, स्चनो,

कागुना, आरु रगामतका परपुर तथा तयकायी और्र्धजन्म जर्डफुटीहरुको उत्ऩादन
फृवद्ध गनि विर्बन्न कामिक्रभहरु िॊ चारन गरयनेछ ।

 उन्नत जातको ऩशुऩारनका रार्ग नश्ल िुधाय तथा कृर्तभ गबािधायण कामिक्रभभा जोड
दददै फाख्रा बेडा च्माङग्राऩारन भौयीऩारन तथा भत्स्म ऩारन व्मििामराई प्रोत्िाहन
गरयनेछ ।

उद्योग तथा िास्णज्म

 स्थार्नम जर्डफुटी तथा कृवर् उत्ऩादनभा आधारयत िाना तथा घये र ु उद्योगहरुको
विकािराई प्राथर्भकता ददइनेछ ।

 स्थार्नम उत्ऩादनभा आधारयत िाभानहरुको फजाय िुर्नस्ित गनि ऩहर गरयनेछ ।िाथै
स्थार्नम उत्ऩादन फस्नुहरुराइि प्रमोगभा ल्माउन जोड ददइनेछ ।
ऩमिटन
 गाउॉऩार्रकाका िम्बाव्म ऩमिटवकम स्थरहरुको ऩवहचान , िॊ बाव्मता अध्ममन , िृतस्चत्र
र्नभािण तथा विकाि गयी आन्तरयक तथा िाह्य ऩमिटन प्रिद्धिन गरयनेछ ।

 ऩमिटवकम गन्तव्मको रुऩभा यहे को भानियोिय कैराश दशिनभा आउने ऩमिटकहरुको

ट्रास्न्जट स्थर र्िभकोट गाउॉऩार्रका यहे को हुदाॉ ती ऩमिटकहरुको मि गाउॉऩार्रकाभा
फिाई रम्ब्माउन गाउॉऩार्रका र्बत्रका ऩमिटवकम स्थरहरु खाऩुन
ि ाथ भस्न्दय

, स्शफ

भस्न्दय, यर्रङ र्तथि, ऩञ्चभुखीवहभार, दुधेदह, रडे दह रगामतको थऩ विकाि, विस्ताय
य िुधायभा विशेर् ध्मान ददईनेछ । िाथै प्रचाय प्रिायभा जोड ददइनेछ ।
िहकायी तथा विस्िम क्षेत्र
 िाभुवहक िहकायी तथा विस्िम क्षेत्र प्रिद्धिनभा विशेर् जोड ददइनेछ ।
 िहकायी य विस्िमक्षेत्र िम्फन्धी विर्बन्न एन,र्नमभ तथाकामिविर्धहरु ऩारयत गरयनेछ ।
२.िाभास्जक विकाि

1

स्शक्षा
 र्िभकोट गाउॉऩार्रकार्बत्र यहे का विद्यारमहरुको शैस्क्षक गुणस्तय िुधाय गनि बौर्तक
तथा प्राविर्धक िुविधाको विस्ताय गरयनेछ ।

 गाउॉऩार्रका र्बत्र यहे का विद्यारमहरुफाट गरयफतथा जेहेन्दाय छात्राछात्रहरुराई

प्राविर्धक तथा उच्च स्शक्षाका रार्ग उस्चत छात्रिृर्तका रार्ग ऩहर गरयनेछ ।

 गाउॉऩार्रकार्बत्र यहे का विद्यारमहरुभा विद्यार्थि बनािदय १००

%

कामिक्रभहरु िॊ चारन गरयनेछ ।

ऩुमािउन विर्बन्न

 विद्याथॉ स्शक्षक अनुऩात हे यी विर्बन्न कानुनी र्नमभहरु फनाइि आन्तरयक अनुदान ददने
व्मिस्था र्भराउन आन्तरयक आम फढाउन जोड ददइनेछ ।

 स्िास््म

 कोर्बड १९ राइि भध्मेनजय गयी स्िास््म कामिक्रभराई विशेर् प्राथर्भकताभा

यास्खनेछ । गाउॉऩार्रकार्बत्र यहे कास्िास््म चौकी,उऩस्िास््म चौकीहरु, य आधायबुत
स्िास््म चौकीहरु िुचारु रुऩरे िॊ चारन गनि व्मिस्थाऩनका िम्ऩूणि ऩक्षहरुभा विशेर्
ध्मान ददइनेछ ।

 स्िास्थ िम्फन्धी दे स्खने विर्बन्न प्रकोऩ र्नमन्त्रणको रार्ग प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोर् खडा
गरयनेछ ।

 विश्वव्मावऩ भहाभायीको रुऩभा पैर्रएको कोर्बड १९ राइि

योकथाभ तथा र्नमन्त्रण

गनि विर्बन्न वकर्िभका स्िास््म भाऩदण्दराइि प्राथर्भकता ददइि योग र्नमन्त्रण तथा
योगथाभभा जोड ददइनेछ ।

ॉ तारभेर गदै स्थार्नम आिश्मकताभा आधारयत स्िास््म
 िॊ घ य प्रदे शका उदे श्महरुिग
िेिा िुदृवढकयण गनि विर्बन्न कानुनहरु तथा कामिक्रभहरु र्नभािण गयी स्िास््म
चौकीहरुभा आिश्मक जनशस्क्त रगामतभा व्मिस्थाऩन गरयनेछ ।
खानेऩानी तथा ियिपाई
 िपा खानेऩानी तथा ऩुणि ियिपाईका रार्ग

विशेर् ध्मान ददईनेछ ।

 र्ििा य प्रास्स्टक यवहत गाउॉऩार्रका र्नभािणका रार्ग विर्बन्न कामिक्रभहरु िॊ चारन
गरयनेछ ।
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 िपा य स्िच्छ र्िभकोट गाउॉऩार्रका र्नभािणको रार्ग त्महाॉिाट र्नस्कने

पोहयभैराहरुको उस्चत व्मिस्थाऩन गनि जग्गा प्रार्प्त य ददघिकार्रन डस्म्ऩङ िाडट
र्नभािणका रार्ग

विशेर् जोड ददइनेछ ।

 खानेऩानी आमोजनाहरुको ऩहुॉच एिॊ िेिा विस्तायका रार्ग एक घय एक धायाको
नीर्तराइि अिरम्फन गयी खानेऩानीको गुणस्तयराइि कामभ याख्दै िुयस्क्षत

खानेऩानीमुक्ि िभुदाम घोर्ना गने अर्बमानराइि प्राथर्भकताका ददइनेछ ।

 विद्यारमहरुको रार्ग खानेऩानी ियिपाइि तथा स्िच्छता अिस्थाको िुधाय एिॊ
व्मिस्थाऩनका रार्ग विद्यारमभा ३ ताये ऩद्धर्तको अिरम्फन गरयन्छ ।

 स्िास््म िॊ स्थाहरुको खानेऩानी ियिपाइि य स्िच्छता अिस्था िुधायका रार्ग

स्िास््म िस्थाहरुको खानेऩानी ियिपाइि य स्िच्छताको गुणस्तयीम िुधायराइि गने
नीर्तराइि जोड ददइनेछ ।

 र्िभकोट गाउॉऩार्रकाका अन्तगितका िफै फस्तीहरुभा क्रभश ऩुणि ियिपाइि
कामिक्रभभा िहबार्ग गयाइ अगार्ड फढाइने नीर्त र्रइनेछ ।
िस्कृर्त प्रिद्धिन
ॉ
 बार्ा, िावहत्म, करा य िस्कृर्त िॊ यक्षण य िम्फद्धिनभा विशेर् ध्मान ददइनेछ ।मििग
िम्फस्न्धत विर्बन्न कामिक्रभहरु िॊ चारन गरयनेछ ।

 गाउॉऩार्रकाभा यहे का गुम्फा भठ भस्न्दयहरुको ऩवहचान िॊ यक्षण एॊि िम्फद्धिनका रार्ग
जोड ददइनेछ ।
रै विक िभता िभानता एॊि िभास्जक िभािेशीकयण
 भवहरा फारफार्रका दर्रत तथा उस्त्ऩर्डत जनजाती विऩन्न र्िभान्तकृत अऩाि एॊि

ऩछाडी ऩये का फगिराई रस्क्षत कामिक्रभहरु उर्नहरुफाटै िॊ चारन गनि उत्प्रेरयत गरयनेछ
।यावष्डम भुरप्रिाहीकयणको नीर्त अिरम्फन गरयनेछ ।

 भानि िेचविखन , घये र ु वहॊ िा , फारश्रभ छु िाछु त तथा िाभास्जक कुरयतीको रुऩभा
यहे का प्रथाहरुको िफै ऩक्षहरुको िहमोगभा न्मुर्नकयणको प्रमाि खोस्जनेछ ।
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 भवहरा, फारफार्रका , दर्रत , अऩाि , जेष्ठ नागरयक , अिहाम य एकर भवहराहरुको

िाभास्जक िुयक्षा य भानि अर्धकाय िम्फन्धी िचेतना कामिक्रभ िॊ चारनभा िाभास्जक
िॊ घ िॊ स्थाहरुराई ऩरयचारन गरयनेछ ।िाथै िॊ चारनभा यहे का कामिक्रभहरुराई
र्नयन्तयता ददइनेछ ।

 खेरकुद विकािको रार्ग खेरकुद िम्फन्धी विर्बन्न कामिक्रभहरु िॊ चारन गरय खेरकुद
विकािभा विशेर् जोड ददइनेछ ।
३.ऩूिािधाय विकाि
िडक तथा ऩुर
 र्िभकोट गाउॉऩार्रकाको केन्रदे स्ख िफै िडाहरुिम्भ भोटयफाटो र्नभािणराई उच्च
प्राथर्भकताका िाथ अगाडी फढाइने छ हार िम्भ ३३ वकरोर्भटय फाटो िम्ऩन्न
बइििकेको य फाॉकी यहे को र्नभािण कामिराइि मि आ ि भा नै ट्रमाक

cf]kgिम्ऩन्न

गरयनेछ ।िाथै मि गाउॉऩार्रका तथा िभग्र हुम्रा स्जल्राको उिय य दस्क्षण दुिै
बागफाट िडक विस्ताय/ र्नभािण कामिराई जोड ददन ऩहर गरयने छ ।

 र्िभकोट गाउॉऩार्रकार्बत्रका भुख्म िडक तथा फाटोहरु 7 िात र्भटय य िहामक

फाटोहरु 4 चाय र्भटय चौडा गरय व्मिस्स्थत य खुरा फस्ती विकािभा जोड ददइनेछ ।

 गाउॉऩार्रका र्बत्र आिश्मक ठाॉउहरुभा िाना ऩक्की ऩुर तथा झोरुङगे ऩुर र्नभािणभा
विशेर् ध्मान ददइनेछ । िाथै ठु रा तथा भोटये िर ऩुर र्नभािणका रार्ग िम्फस्न्धत
र्नकामभा ऩहर गरयनेछ ।

 गोडेटो य घोडेटो फाटो र्नभािण विस्ताय तथा िुधायभा ध्मान ददइनेछ ।

र्िॊ चाई

 ऩयम्ऩयागत तथा आधुर्नक र्िॊ चाई मोजनाहरु(थोऩा स्स्प्रङकर र्रफ्ट आदद)राई विशेर्
प्राथर्भकताभा यास्खनेछ य गाउॉऩार्रका र्बत्रका िफै कृवर् जर्भनहरुभा र्िॊ चाईको
व्मिस्था र्भराईनेछ ।

बिन तथा िहयी विकाि

 िडा कामािरमहरु , स्िास््म चौकीहरु विद्यारमहरुका बिन र्नभािण गयाउन
आिश्मकता अनुिाय उच्च प्राथर्भकता ददइनेछ ।
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 िॊ बाव्म स्थानभा एवककृत फस्ती विकािको कामिक्रभ िॊ चारन गनि ऩहर गरयनेछ ।
 बिन र्नभािण तथा िहयी विकाि भाऩदण्डराई कामािन्िमनभा ल्माइनेछ ।
 िघन िस्ती िुधायको रार्ग िस्ती विस्तायको मोजना अगाडी फढाइने छ।
उजाि रघु तथा िाना जरविद्युत (िैकस्ल्ऩक उजाि िभेत)

 गाउॉऩार्रकार्बत्र िैकस्ल्ऩक उजाि प्रमोगभा जोड ददइनेछ ।

ॉ िाझेदायीभा जोड
 रघु जरविद्युत मोजनाहरुको रार्ग विर्बन्न ियोकायिाराहरुिग

ददइनेछ ।िाथै ठु रा तथा भझौरा जरविद्युत आमोजनाहरु र्नभािणका रार्ग ऩहर

िॊ चाय

गरयनेछ ।

 व्मिस्स्थत टे र्रपोन तथा इन्टयनेट िेिाका रार्ग िम्फस्न्धत र्नकामहरुराई
ध्मानाकर्िण गयाईनेछ ।

 िुचना य िञ्चायभैत्री गाउॉऩार्रका फनाईनेछ ।

ॉ िञ्चाय य िञ्चायिग
ॉ ै विकािको अिधायणा आत्भिाथ गरयनेछ ।
 विकाििग

४.िाताियण तथा विऩद व्मिस्थाऩन

िन तथा बु-िॊ यक्षण जराधाय िॊ यक्षण िाताियण िॊ यक्षण जरिामू ऩरयितिन

 बुर्भ य िनक्षेत्रराई िॊ यक्षण य विकािका रार्ग िृक्षायोऩणका तथा बु-िॊ यक्षणका
कामिक्रभहरु/वक्रमाकराऩहरु िॊ चारन गरयनेछ ।

 जडीफुटी िॊ करन तथा प्रशोधन व्मिस्थाऩनभा जोड ददइनेछ ।

 दुरब
ि ऩशुऩॊस्क्ष एॊि िन्मजन्तुको िभुदामभा आधारयत िॊ यक्षण प्रणारी अफरम्फन
गरयनेछ ।

 जरिामू ऩरयितिन अनुकुरनका कामिक्रभहरु िॊ चारन गरयनेछ ।

 ऩानीका भुहान तथा कुरकुरेिाहरु िॊ यक्षण तथा व्मिस्स्थत गरयनेछ ।कटान बएका
क्षेत्र िॊ यक्षण गने कामिराई उच्च प्राथर्भता ददइनेछ ।

ॉ
 िाताियण िॊ यक्षण य विऩद व्मिस्थाऩनका रार्ग विर्बन्न िाभास्जक िॊ घ िॊ स्थाहरु िग
िभन्िम य िहकामि गयी अगाडी फवढनेछ ।

पोहयभैरा व्मिस्थाऩन SANITATY LAND FILL SITES
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 पोहयभैरा व्मिस्थाऩनका रार्ग पोहयभैरा उत्ऩादनभा कर्भ गने, ऩुन प्रमोग गने तथा
प्रशोधन (REDUCE, REUSE, RECYCLE) नीर्त अिरम्फन गरयनेछ ।

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्त्रण विऩद व्मिस्थाऩन िारुण मन्त्र िॊ चारन

 गाउॉऩार्रकाभा एक प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोर् र्नभािण गरयनेछ । िाथै विऩद
ॉ उस्चत िभन्िम गरयनेछ ।
व्मिस्थाऩन िम्फस्न्ध विर्बन्न र्नकामहरुिग

५.िॊ स्थागत विकाि तथा िेिा प्रिाह

भानि िॊ िाधन तथा िॊ स्थागत क्षभता विकाि

 गाउॉऩार्रकाको िभग्र विकािका रार्ग विर्बन्न तार्रभ गोष्ठी भ्रभण अध्ममन अनुिन्धान
जस्ता कामिहरुभा जोड ददइनेछ ।

 िेिा प्रिाहराई र्छटो छरयतो य प्रबािकायी फनाउन य कभिचायीहरुको

क्षभता

विकािभा जोड ददइ उर्नहरुको भनोफरराई उच्च याखी श्रभराई िम्भान गनि

कामािरम िभम बन्दा फढी िभम काभ गनुऩ
ि ने कभिचायीहरुको रार्ग प्रोत्िाहन बिा
एि ऩुयस्कायको व्मिस्था गरयनेछ ।

 स्थार्नम िीऩ श्रोत िाधन य क्षभताको अर्धकतभा उऩमोग गनि विर्बन्न ियोकायिारा
िाभास्जक िॊ घ िॊ स्थाहरुको िाझेदायीभा विशेर् जोड ददइनेछ ।

 गाउॉऩार्रकार्बत्र अऩाि, अिहाम, िारभैत्री य रै विकभैत्री ऩूिािधायहरुको र्नभािण तथा
भभित िुधाय गरयनेछ ।िाथै र्तर्नहरुको रार्ग िेिाप्रिाहभा विशेर् िहुर्रमत ददइनेछ
।

िेिा प्रिाहका भाऩदण्ड र्नधाियण
 स्थार्नम तह िॊ स्थागत क्षभता स्ि : भुल्माॊङन(LISA)र्नदे स्शकाको ऩुणि ऩारना गरयनेछ
।

 विकािका कामिक्रभहरुभा िाििजर्नक र्नजी िाझेदायी
गरयनेछ ।

PPP को नीर्त अफरम्फन

िेिा प्रिाहभा विद्युतीम िुचना प्रविधीको प्रमोग

 िेिा प्रिाहका िम्ऩूणि कामिहरु कम्प्मूटय य इन्टयनेट प्रणारी भापित गरयनेछ ।
 िेिा प्रदामक य िेिाग्राहीहरु प्रविर्धभैत्री फनाउन विर्बन्न तार्रभ तथा िॊ चायका
कामिक्रभहरु िॊ चारन गरयनेछ ।

1

६.विस्िम व्मिस्थाऩन य िुशािन

याजस्ि ऩरयचारन विस्िम अनुशािन य विस्िम जोस्खभ न्मुर्नकयण

 िॊ स्चत कोर्फाट हुने तरफबिा रगामत िफै ियकायी बुक्तानी िम्फन्धीत व्मक्ती तथा
िॊ स्थाको फैङ्क खाता भापित भात्रै गरयनेछ ।

 आर्थिक र्भतव्ममीताराई जोड ददॊ दै िुशािन अर्बिृवद्धभा जोड ददइनेछ ।

 विर्बन्न कयका क्षेत्रहरु ऩवहचान गयी र्नमभानुिाय याजस्ि िॊ करन गरयनेछ ।

ु ाई
रेखाङ्कन आन्तरयक रेखाऩरयक्षण तथा आन्तरयक र्नमन्त्रण प्रणारी िाििजर्नक िुनि
िाभास्जक ऩरयक्षण अस्न्तभ रेखा ऩरयक्षण तथा िेरुजु पछौट य िुचना तथा िॊ चाय
व्मिस्थाऩन

 गाउॉऩार्रकाको आर्थिक कायोफायहरुको प्रचर्रत कानुनअनुिाय च ुस्त दुरुस्त रेखाङ्कन
गरयने छ र्नमभानुिाय आ.रे.ऩ य भ.रे.ऩ गयी िावर्िक वक्रमाकराऩहरु तथा आम

ु ाई गरयने
व्मामको विियण आर्थिक भिान्त िवकदा विस्िकै मथार्िघ्र िाििजर्नक िुनि
व्मिस्था र्भराईने छ ।

 फेरुजु य फेरुजु पछौटको विर्मभा अर्त िम्फेदनस्शरता अऩनाइने छ ।
अफ भ चारु आ ि ०७७।०७८ भा मि गाउॉऩार्रका द्वाया हार िम्भ प्राप्त गये का प्रभुख
उऩरस्ब्धहरुराइि महाॉहरु िभक्ष प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।
िडक तपि

 र्िभकोट ठे हे हुदै दोजाभ िम्भको िडक र्नभािण िम्ऩन्न
 स्माडा िडक र्नभािणार्धन अिस्थाभा

 र्िभकोट फजाय क्षेत्र र्बत्रका िडक चौडा तथा स्तयोन्नस्ि

स्शक्षा तपि

 कास्न्त र्न भा वि को विद्यारम बिन र्नभािण िम्ऩन्न
 ऩन्चभुस्ख प्रा वि को बिन र्नभािण

 िुविधा िम्ऩन्न भानियोिय भा विको छात्राफाि बिन र्नभािणार्धन अिस्था

स्िास््म तपि

 र्िभकोट ५ को आधायबुत स्िास््म चौकी र्नभािणार्धन अिस्थाभा
1

 प्रत्मेक िडाभा कोर्बड १९ को एस्न्टजेन्ट ऩरयक्षण

ढर तथा ियिपाइि

 र्िभकोट फजाय क्षेत्र र्बत्र ढर र्नभािण तथा व्मिस्थाऩनh

 फजाय क्षेत्र र्बत्रफाट र्नस्कने पोहोयको उस्चत व्मिस्थाऩन

भाननीमिबाध्मक्ष ज्मू ,

6.अफ भ आ.ि.२०७८/७९ को प्रस्तावित फजेट प्रस्तुत गने अनुभती चाहान्छु ।

आगाभी आ.ि.२०७८/७९ को रार्ग र्िभकोट गाॉउऩार्रकाको रार्ग रु.४६ कयोड ४६
राख ४५ हजाय रुऩैमा विर्नमोजन गये को छु ।कुर विर्नमोजन भध्मे चारुतपि रु २६
कयोड ९९ राख २२ हजाय
गये को छु । h;

ॉ ीगत तपि १९ कयोड ४७ राख २३ हजाय र्फर्नमोजन
य ऩुज
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विर्मगत क्षेत्र तपि दे हामअनुिाय फजेट विर्नमोस्जत गये को छु ।
ऩूिािधाय विकाि तपि रु १८ कयोड १२ राख ६ हजाय
आर्थिक विकाि तपि १९ कयोड ९३ राख ४७ हजाय

िाभास्जक विकाि तपि ४ कयोड ९५ राख २४ हजाय

िाताियण तथा विऩद व्मिस्थाऩन तपि १ कयोड २० राख य

िस्थागत विकाि तथा िुशािन कामिक्रभ तपि २ कयोड २५ राख ६८ हजाय
मि र्िभकोट गाउॉऩार्रकाको विकाि य िभृवद्धभा र्नयन्तय िद्भाि य िहमोग ऩुमािउनुहन
ु े

र्िभकोट गाउॉऩार्रकाकान्मामप्रेभी जनताहरु, कय प्रदामकहरु, र्िभकोट गाउॉऩार्रकाको वहत
य िभुन्नतीका रार्ग कामियत िफै विकािका िाझेदाय ियकायी गैयियकायी तथा िाभुदावमक

िॊ स्थाहरु य िॊ चायभाध्मभहरुप्रर्त हाददिक आबाय व्मक्त गदै प्रस्तुत नीर्त तथा कामिक्रभ िवहत
फजेटको िपर कामािन्िमनभा िफैको खुरा िहमोगको अऩेक्षा गये को छु ।

1

अन्तभा विश्वव्माऩी रुऩभा पैर्रयहे को कोर्बड १९ को दोस्रो रहयको िॊ क्रभणफाट हुन िक्न
भानविम क्षर्तराइि ध्मानभा याख्दै मि ऩाचौ गाउॉिबाभा िम्ऩुणि िदस्म ज्मूहरु रगामत

िम्ऩुणभ
ि ा बौर्तक रुऩभा आभन्त्रण गनि निवकएको प्रर्त र्िॊ गो गाउॉऩार्रका क्षभा माचना भाग्दै
आगाभी ददनभा गाउॉऩार्रकाको उज्िर बविश्मको रार्ग गाउॉऩार्रकाका िम्ऩुणि

ियोकायिाराहरु फीच कवटफद्ध, प्रर्तिद्ध य एकताफद्ध हुन अनुयोध गदै भेयो नीर्त कामिक्रभ
तथा फजेट िक्िव्म अन्मत्म गनि अनुभर्त चाहन्छु

िरी याित
उऩाध्मक्ष
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