भुड्केचर
ु ा गाऊँऩालरकाको कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध २०७७।७८
( भड्
ु केचर
ु ा गाऊँ कामयऩालरकाको कामायरम, डोल्ऩा )

प्रस्तावना

मस गाऊॉऩालरकाको गाऊॉसबा २०७७।०३।१५ गते घोषणा गरयएको सफै नीतत तथा कामयक्रभ य फजेटराई
एकरुऩता सभन्वम य प्रचलरत एन तनमभ अनरु
ु ऩ ववधधसम्भत तफयरे आव २०७७।७८ भा कामायन्वमनभा
रैजानका राधग मो कामयववधध तमाय गनय फाञ्छतनम बएको य गाऊॉऩालरका लबत्रका इभान्दाय कभयठलिर एवॊ
भेहेनतत ब्मक्तत, सलभतत य सहकायीराइ कृवष ऩिऩ
ु ारन ऩेिाभा राधग मोगदान गये फाऩत य तनजाभतत सेवा भा
मुवाहरुको

प्रवेि

गनय ऺभता

ववकास

गनय

रोकसेवा

तमायी

कऺा

गयाउन,

स्थातनम

गयीव

जेहेन्दाय

ववद्माथीहरुराई प्राववधधक तथा ब्मफसातमक उच्च लिऺाभा प्रवेिभा जाॉगय, साथ सहमोग ददन, स्थातनम
उद्भीराई प्रोत्साहन ददन फेसहयाय गयीव ववद्मारम लिऺाका ववद्माथीहरुराइ ववऩन्न रक्षऺत छात्रवत्त
ृ ी प्रदान
गनय ववद्मारम कभयचायीहरुराई प्रोत्साहन यकभ ददन दलरतहरुका राधग छारा जुत्ता ऩसर सॊचारन स्थातनम
स्तयभा तनक्जस्तयफाट सॊचालरत पराभ उद्मोग राई प्रोत्साहन लसराई कटाई तालरभ सॊचारनाथय तनमभानुसाय
आवश्मक प्रकृमाराई एकरुऩताका साथ सॊचारन गनय आवश्मक ठातनएको हुनारे ऩतन मो कामयववधध तमाय
ऩायीएको हो । मसफाट गाऊॉऩालरकाभा लिऺा ऺेत्रभा ब्माऩक ऩहुॉच य लसऩ ऺभता ववकास बइ स्वमॊ आत्भ
तनबयय बई ब्मफसामभा लसजयनलिरता य उद्भलिरता ववकास बई

योजगायीभा हुनेछ बने स्थातनम ऩेिा

ब्मफसामभा गततलिरता ददन टे वा ऩधु ग रघु उद्भी य कृषक राई हौसरा ऩुग्नेछ य सभग्र गाऊॉऩालरकाको
आधथयक ववकासभा टे वा ऩधु ग

eGg] d'n gf/fsf ;fy दे ि
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ववकासभा याक्रि रक्ष्म प्राक्ततभा सहमोग ऩुग्नेछ ।

१ संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब :
मस कामयववधधको नाभ भुड्केचर
ु ा गाऊॉऩालरकाको कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध २०७७।७८

यहे को छ ।

२ मो कामयववधध रागु हुने अवस्था : मो भुड्केचुरा गाऊॉकामयऩालरकाको फैठकफाट ऩायीत बएको लभततफाट भात्र
कामायन्वमनभा आउनेछ य उतत कामयववधधको ववस्ततय कामायन्वमन खाका तनम्नानुसाय यहनेछ :
क) प्राववधधक उच्च लिऺा छात्रवत्त
ृ ी :
 वऩलसएर सदटय फपकेट तह य उच्च लिऺाभा Staff Nurse, H.A., Pharmacy, Radiography, LAB,
Acupuncture, Forestry, Agriculture, अलभन, ICT, Sub-Engineering, अध्ममन गने गयीव जेहेन्दाय
फेयोजगायहरुका छोयाछोयीहरु य ऩालरका लबत्रैका साभुदातमक ववद्मारमफाट भाध्मालभक लिऺा उततणय
गये काराई १ ऩटक बनाय हुॉदा य फाॉफक सेभेस्टय वा उततणय फषयका आधायभा तनज ववद्माथीहरुकै फाणणज्म
फैंकको खाताभा सम्फक्न्धत वडाको लसफपसका आधायभा फदढभा २ ऩटक

उऩरब्ध गयाईनेछ । मो

यकभ वऩलसएर तहभा फावषयक १ राख प्रतत ब्मक्तत य उच्च लिऺा तहभा फावषयक १ राख ५० हजाय
प्रतत ब्मक्तत हुनेछ । मसफाट उत्ऩाददत बएका जनिक्ततहरु उऩरब्धता बए सम्भ गाऊॉऩालरकाभा
कक्म्तभा २ फषय अतनफामय सेवा गने ितय ब्मफस्था धगयनेछ ।
ख)

रोक सेवा तमायी कऺा संचारन :

मस गाऊॉऩालरकाभा रोक सेवा तमायी कऺा लरन ईच्छुक ववद्माथीहरुरे सम्फक्न्धत वडाको लसफपसका
आधायभा ऩढने सेवा य ववषम खर
ु ाई आएभा गयीव जेहेन्दाय फेयोजगायहरुका छोयाछोयीहरु य ऩालरका लबत्रैका
साभद
ु ातमक ववद्मारमफाट भाध्मालभक लिऺा उततणय गये काराई फषयभा १ ऩटक उऩरब्ध गयाईनेछ य मो
तनजको नततजा य उऩरक्ब्धका य सम्फक्न्धत वडाको लसफपसका आधायभा १ जनाराई भात्र २ ऩटक उऩरब्ध
गयाईनेछ । तय कऺा वा सेभेस्टयभा अनतु तणय हुने य सम्फक्न्धत करेज वा ववद्मारमको प्रभाणणत तनस्सा
नआएभा त्मस्ता ववद्माथीहरुराई मो सुववधा ददइने छै न ।
ग) मुवाहरुराई ड्राईबीङ तालरभ :

मस गाऊॉऩालरकाका ९ वटै वडाभा यहे का ईच्छुक जाॉगरयरा मव
ु ाहरुराई ऩालरकाभा सडक सॊजार जोडडन

रागेको सभमभा स्वमॊ ब्मफसातमक लसऩ हाॉलसर गनय सकुन बन्ने हे तुरे १ १ जनाराई हल्का य ग्रहुङ्गा
मातामातका साधन चराउने ड्राईलबङ तालरभभा प्रतत व्मक्तत रु ५० हजायका दयरे छुट्टमाईएको छ ।
मसको छनौट य अक्न्तभ बत
ु तातनसीऩ लसकेको प्रभाण ऩत्र एवॊ सम्फक्न्धत वडाको लसफपसका आधायभा

उऩरब्ध गयाईनेछ । मसफाट उत्ऩाददत बएका जनिक्ततहरु गाऊॉऩालरकाभा कक्म्तभा २ फषय अतनफामय सेवा
गने ितय ब्मफस्था धगयनेछ ।

घ) रघु उद्दभी य उद्दमोगराई संचारन एवं प्रोत्साहन यकभ :

मस गाऊॉऩालरकाकाभा सॊचारनभा ल्माईने वा हार सॊचारनभा यहे का रघु उद्दभी य उद्दमोगहरुराई ततनको
प्रकृतत, उत्ऩादन
राखका दयरे

य सम्फक्न्धत वडा कामायरम य िाखाको स्थरगत प्रततवेदनका आधायभा फावषयक ५ वटाराई १

रु ५,००,०००/- उऩरब्ध गयाईनेछ । मसफाट सॊचालरत उद्दभरे गाऊॉऩालरकारे तोकेको ितयभा यदह

जनताराई िुऩथ भल्
ु मभा सेवा तथा फस्तु उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
ङ) ववद्मारम लिऺाभा ववऩन्न रक्षऺत छात्रवत्त
ृ ी :

मस गाऊॉऩालरकाका अन्तगयत सॊचारनभा यहे का १३ वटा साभद
ु ातमक ववद्मारमहरुभा अध्ममनयत गयीव
जेहेन्दाय फेयोजगायहरुका छोयाछोयीहरुराई कऺाभा प्रातत गने नततजा सदहतको ववद्मामको लसपारयस य वडा
कामायरमको लसपारयसका आधायभा १०० जना ववद्माथीहरुराई भालसक १०००/. का दयरे १० भदहना सम्भ
रु १०,०००/- सम्फक्न्धत ववद्मारमकै खाता वा सम्बव बएसम्भ तनज ववद्माथीकै खाता भापयत उऩरब्त्र
गयाईनेछ । कऺाभा अनतु तणय हुने य अनि
ु ासन दहन ववद्माथीहरुराई मो सवु वधा ददइने छै न ।
च) कृषक य ऩिऩ
ु ारकराई प्रोत्साहन यकभ :

मस गाऊॉऩालरकाकाभा कडा लभदहनेत गरययहे का कृषक य ऩिु ऩारकराई ततनको ऩेिाको प्रकृतत, उत्ऩादन
य सम्फक्न्धत वडा कामायरम य िाखाको स्थरगत प्रततवेदनका आधायभा फावषयक ३ वटाराई १ राखका
दयरे

रु ३,००,०००/- उऩरब्ध गयाईनेछ । मसफाट स्थातनम कृषकको भेहनत य ऩसीना को कदय गरय

थऩ हौसरा प्रातत हुनेछ य स्थातनम फालर य ऩिऩ
ु ारनभा टे वा ऩुग्नेछ ।

छ) फार बफकास केन्रका सहजकताय य ववद्मारमका रेखाऩारहरुराई प्रोत्साहन यकभ :

मस गाऊॉऩालरकाकाभा यहे का १४ वटा फारबफकास केन्रका सहजकतायहरु य ३ वटा भाववका रेखाऩारहरुराई
क्रभि भालसक ४,०००/- य ५,०००/- का दयरे भालसक रुऩभा १३ भदहना तनजको सॊघफाट ऩाउने सेवाभा थऩ
यकभ प्रोत्साहन स्वरुऩ उऩरब्ध गयाइनेछ ।
ज) पराभ उद्दमोग य दलरतराई छारा जत
ु ा ऩसर संचारन :

मस गाऊॉऩालरकाको सहमोग य तनक्ज उद्दभ फाट सॊचालरत पराभ उद्दमोग य दलरतराई छारा जत
ु ा ऩसर
सॊचारन गनय ददइने अनद
ु ान सम्फक्न्धत वडा कामायरम य गाऊॉऩालरकाको तनणयमफाट छारा जत
ु ाऩसर साववकको
३ वटा गाववसको १-१ ठाऊॉभा २,६०,०००/- का दयरे य पराभ उद्मोग २ ठाऊॉभा ३,००,०००/- का दयरे उऩरब्ध
गयाईनेछ । मसफाट सॊचालरत उद्दभरे गाऊॉऩालरकारे तोकेको ितयभा यदह जनताराई िुऩथ भल्
ु मभा सेवा तथा
फस्तु उऩरब्ध गयाउनऩ
ु नेछ ।
झ) ज्मेष्ठ नागरयक सम्भान कामयक्रभ :

मस गाऊॉऩालरकाभा फसोफास गने आदयणीम ज्मेरठ नागरयकहरुराई रु ४००० प्रतत व्मक्तत ऩने गरय ५६
जनाराई फस्तु तथा सेवारे वविेष कामयक्रभ गये य सम्फक्न्धत वडा स्तयफाट वडा अध्मऺ ज्मह
ु रुकै नेतत्ृ वभा
ज्मेरठ नागरयक सम्भान कामयक्रभ फावषयक रुऩभा गरयनेछ ।
ञ) अऩाङ्गता बएका ब्मक्ततका राधग सहामता साभाग्री खरयद कामयक्रभ :
मस गा गाऊॉऩालरकारे अऩाङ्गता बएका ब्मक्ततका राधग सहामता साभाग्री खरयद गनय स्थातनम अऩाङ्गता
सम्फक्न्ध काभकाज गने सस्थासॉग सकन्वम य सम्झौता गरय तोफकएका साभाधग्र खरयद एव ऩालरकाको योहफयभा
रक्षऺत फगयका ब्मक्ततराई ववतयण गरयनेछ ।
ट) कऺा ११ य १२ भा ववऻान लिऺा संकाम संचारन :

मस गाऊॉऩालरकारे आ.व. २०७७७।७८ फाट सॊचारन गनय रागेको कऺा ११ य १२ भा ववऻान लिऺा सॊकाम श्री
अन्नऩुणय भावव सभी वडा नॊ. ७ भा सॊचारन गरयनेछ । मसको आधथयक स्रोतको रुऩभा लिऺा तथा भानवस्रोत
ववकास केन्र सानोदठभी बततऩुयफाट प्रातत नभन
ु ा ववद्मारम ववकासको गरु
ु मोजना , याक्रिम ऩयीऺा फोडय य मस
गाऊॉऩालरकारे छुट्टमाएको रु २० राख रगाएत यहनेछ । मस ऩालरकाको रु २० राखफाट अनद
ु ानफाट २ जना
ववऻान लिऺा सॊकामसॉग सम्फक्न्धत लिऺक य मसको ब्मफस्थाऩन : ववऻान ल्माफ आजेदटब रगाएतका िैक्षऺक
साभाग्री फाऩत सम्फक्न्धत वडाको लसफपसका आधायभा ववद्मारम ब्मफस्थाऩन सलभततको भाग सदहतको
तनणयमफाट खचय गरयनेछ ।
ठ) लसराई कटाई तालरभ संचारन :

मस गाऊॉऩालरकारे आ.व. २०७७७।७८ फाट सॊचारन गने लसराई कटाई तालरभका राधग स्थातनम

फारतरफ य भदहरा सॊजार वा भदहरा सभुहहरु सॉग सभन्वम गरय ततनको भाग सदहतको तनणयमको आधायभा य
सम्फक्न्धत वडाको लसफपसका आधायभा तालरभ सॉग सम्फक्न्धत साभाधग्र खरयद गरय ऩरु
ु ष य भदहराको १० - १०
जनाको ३ सभुहहरुभा गरय ३० जनाराई मो तालरभ सॊचारन गरयनेछ ।
ड) ईर य छहये खोरा रघुजरबफद्मुत संचारन :

मस गाऊॉऩालरकारे आ.व. २०७७७।७८ फाट इर जरववद्मुत सलभततफाट ऩालरकाको भातहतभा उतत
आमोजना ल्माई मसको य छहये खोरा २ वटा रघुजरबफद्मत
ु आमोजनाहरुको सम्ऩुणय सॊचारन ( २ जना
कभयचायीहरु : अवऩये टय य सहमोधग याणख ) भभयत य सम्बाय ऩालरका आपैरे गनेछ ।
ढ) मव
ु ा तरफ ऩरयचारन :

मस गाऊॉऩालरकारे आ.व. २०७७७।७८ फाट ऩालरका मव
ु ा सभुह ऩयीचारन गरय फक्स्त य टोरभा स्वच्छ

खानेऩानी सयसपाईको सचेतना फढाउन खेरकुदका कामयक्रभ य ऩयम्ऩयागत कुयीतत हटाई सुब्मफस्था कामभ गनय
आधधकायीक तरफहरुको भागका आधायभा प्रतत वडा तरफ १ राखका दयरे ९ राख रुऩैमा अनद
ु ान ददइनेछ ।
ण) ननभावव य भाववभा कम्प्मट
ु य खरयद :

मस गाऊॉऩालरकारे आ.व. २०७७७।७८ भा ऩालरका लबत्रका ६ वटा तनभावव य भाववका सफै ववद्माथीहरुरे

कम्तमट
ु यको प्रमोग कऺा ६ फाटै ऩाठ्मक्रभ अनरु
ु ऩ गनयका राधग ववद्मारम ऺेत्र ववकास कामयक्रभ २०७७।७८ फाट
रु २४ राख फेहोने गरय प्रतत भाध्मालभक ववद्मारम २० थान य प्रतत तनभावव भा १५ थान डेस्कटऩ गाऩारे नै
खरयद गरय सम्फक्न्धत ववद्मारमहरुराई उऩरब्ध गयाई लिऺण लसकाईभा प्रमोग गनय रगाउइनेछ ।
ण) ववद्मारमको कऺा कोठा िौचारम भभयत कामयक्रभ :

मस गाऊॉऩालरकारे आ.व. २०७७७।७८ भा ऩालरका लबत्रका १३ वटा ववद्मारमहरुभा ७ वटा प्राववभा २

कोठा तनभाववभा २ कोठा य भाववका २ कोठा का दयरे कऺाकोठा य िौचारमका दयरे भभयत : बुई तरास्टय लबत्र
फादहय ऩखायर लसभेन्ट दटऩ आदद गनयका राधग प्रतत कोठा ३ राखका दयरे प्राववधधक ईक्रटभेटका आधायभा
सम्फक्न्धत ववद्मारमको भागका आधायभा कामयसम्ऩन्न गयाईनेछ ।
त) दर
य फन्मजन्तु संयऺण कामयक्रभ :
ु ब

मस गाऊॉऩालरकारे आ.व. २०७७७।७८ फाट मस ऩालरका ऺेत्र लबत्र ऩाइने दर
य फन्मजन्तुहरु : ये ड ऩाण्डा
ु ब

डाॉपे कस्तयु ी फाघ आददको सॊयऺण गनय सॊघीम सयकाय प्रदे ि सयकाय य अन्म तनकामहरुसॉग सभन्वम य
सहकामयहरुभा आवश्मक काभकाज गनयका राधग म्माधचङ्ग पन्डका रुऩभा ९,००,०००। रुऩैंमा का ऩयु क य
सहमोधग कामयक्रभहरु तम गरय खचय गरयनेछ ।
थ) साभुदनमक फन संयऺण कामयक्रभ :

मस गाऊॉऩालरकारे आ.व. २०७७७।७८ फाट मस ऩालरका ऺेत्र लबत्र यहे का ९ वटै साभद
ु ातमक फन

उऩबोतताहरु सॉग सभन्वम य सहकामय गरय हातेभारो कामयक्रभको रुऩभा प्रत्मेक वडाका साभद
ु ातमक फन
उऩबोतता सभह
ु राई १-१ राखका दयरे तीनको ब्मफस्थाऩन खचय

( स्थातनम फन सॊयऺक खचय फैठक खचय य

स्टे िनयी रगाएत कामायरम ब्मफस्थाऩन खचय ) फाऩत फन सलभततकै तनणयमका आधायभा प्रमोग गरयनेछ ।
द) जनचेतनाभुरक कामयक्रभ :

मस गाऊॉऩालरकारे आ.व. २०७७७।७८ भा ऩालरका लबत्रका कामायऩालरका दलरत एवॊ भदहरा सदस्महरुरे

भात्र सॊचारन गने गरय भागभा आधायीत वडा एवॊ गाऩा स्तयका जनचेतनाभुरक कामयक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ
ध) ६ नं वडाका आमोजनाहरुका कामयक्रभ :

मस गाऊॉऩालरकाको वडा नॊ ६ अन्तगयतका आ.व. २०७७७।७८ का आमोजनाहरु प्राववधधक ईक्स्टभेट य
स्थरगत अनुगभनका आधायभा वडाका लसपारयसको आधायभा तनधायरयत सभमभै सम्ऩन्न गने गरय सॊचारन
गरयनेछन ् ।
न) भोफाईर टावय य एप एभ रयवऩटय भभयत एव जडान कामयक्रभ :

मस गाऊॉऩालरकारे आ.व. २०७७७।७८ भा िरु
ु को ३ भदहना लबत्र सम्ऩन्न गने गरय भोफाईर टावय
कालरकाको ऩातेल्ना रेक य आतट रेकभा २ वटा रयवऩटय टावय याणख नेऩार टे लरकभ कणायरी प्रदे ि

कामायरम य डोल्ऩा क्जल्रा कामायरमको सभन्वम य सहकामयभा सम्ऩन्न गरयनेछ य एप एभ रयवऩटय टावय ६
भदहना लबत्र सम्ऩन्न गरयनेछ ।

म) याहत कोष तथा कोयोना भहाभायी ववरुद्ढ गाऩाको कामयक्रभ :

मस चारु आव २०७७।७८ भा ऩतन गाऩारे ववववध खारे ववऩदका प्रकततहरुसॉग ब्मफस्थाऩन तथा

अनक
ु ु रनका कामयक्रभहरु सॊचारन गनय स्थातनम ववऩद व्मफस्थाऩन सलभतत य कामयऩालरको तनणयमका
आधायभा मस सॉग सम्फक्न्धत कामयक्रभ प्रचलरत एन तनमभानुसाय सॊचारन गरयनेछ ।
य) १ वडा १ सहकायी कामयक्रभ :

मस गाऊॉऩालरकारे गत आ.व. २०७६।७७ दे णख िूरु गये को मस १ वडा १ सहकायी कामयक्रभ भख्
ु मत

स्थातनम वडाहरुभा सहकायीको भभय फुझाउने सहकायीका अधधकतभ सदस्महरु फढाई फचत फद्
ृ दढ गने य

गाऩा

फाट अनद
ु ानका रुऩभा प्रत्मेक सहकायीराई ५ दे णख ६ राख ५० हजाय यकभ य सहकायी सदस्मको ब्मक्ततगत
तनक्ज रगानीफाट १ वडा १ सुऩथ भल्
ु म ऩसर सॊचारन गरयनेछ । मस्ता ऩसरहरुको दै तनक उऩबोग्म
साभानहरुको भुल्म िऩ
ु थ हुनेछ य सम्फक्न्धत सहकारयको फोडयफाट ऩारयत ब्माजदय रागु गरय सहकायीको तनऺेऩ
फद्
ृ दढ गरयदै रधगनेछ ।
र) गाऩाको स्काबेटय संचारन :

मस गाऊॉऩालरकारे आ.व. २०७५।७६ दे णख गाऩाकै नाभभा फकनेय सॊचारनभा ल्माईएको CAT 323 D

नाभको स्काबेटय गाऊॉ कामयऩालरकारे ऩायीत गये को य सभमानक
ु ु र अद्मावधधक गये को स्काबेटय सॊचारन
कामयववधध अनरु
ु ऩ प्रमोगभा ल्माई मसरे गये को आम्दानी स्थातनम याजस्वभा आम्दातन फाॉधधनेछ य मस
लिषयकभा छुट्टमाइएको यकभ खचय गरयनेछ ।
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d'Vo gf/faf6 k|To]s j8fx?df d"Vo d'Vo s[ifs, ;d'x / ;xsf/Lx?dfkm{t s[li pTkfbg z"? ul/ tL k|To]ssf]
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