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कानेपोखरी गाउँपालिका    
दोस्रो कार्यकािको पहििो १०० ददन 

हिलिन्न हिषर्क्षेत्रगत ९९ िटा नीलत तथा कार्यक्रम पाररत गदै एउटा गाउँ सिा (बाह्रौं) र आठिटा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको लनर्यर्बाट गररएका नीलतगत, 
संस्थागत, कार्यक्रमगत व्र्िस्था तथा कार्ायन्िर्नको अिस्था हिषर्क्षेत्रगतरुपमा देिार् बमोजिम रिेको छः 

क्र.सं. हिषर्गत क्षते्र संस्थागत/नीलतगत/कार्यक्रमगत व्र्िस्था कार्ायन्िर्नको अिस्था 
१. सामाजिक हिकास 

(जिक्षा) 
-लनःिलु्क जिक्षा, हिद्याथी प्रोत्सािन र छात्रिजृिको व्र्िस्थापनिाई 
संस्थागत गनय कानेपोखरी गाउँपालिकाको छात्रिजृि सम्बन्धी ऐन, 
२०७९ को तिुयमा। 

-“लनःिलु्क जिक्षा, पालिकाको इच्छा” कार्यक्रम, 

-“प्राहिलधक हिधामा रोिगारी, कानेपोखरीका छोराछोरी”, कार्यक्रम, 

-“सासकुो इच्छा, बिुारीिाई जिक्षा” कार्यक्रम 

-नमनुा हिद्यािर् ििन जििान्र्ास, 
-गाउँपालिकाबाटै सामदुाहर्क हिद्यािर्को आन्तररक िेखापरीक्षर् 
गने व्र्िस्थाको थािनी, 
 

“लनःिलु्क जिक्षा, पालिकाको इच्छा” कार्यक्रमः 
गाउँपालिका क्षेत्रलित्रका सामदुाहर्क हिद्यािर्मा कक्षा ११ र १२ अध्र्र्न गनय िनाय 
िएका कानेपोखरीबासी हिद्याथीिरुिाई क्रमिः लनःिलु्क जिक्षा उपिब्ध गराउन िनाय 
र मालसक िलु्क िापतको रकम गरी प्रलत हिद्याथी पाँच ििार आठ सर् रुपैंर्ा 
गाउँपालिकाबाटै व्र्ोिोने व्र्िस्था लमिाइएको। 

“प्राहिलधक हिधामा रोिगारी, कानेपोखरीका छोराछोरी” कार्यक्रमः 
-प्रत्रे्क िडाबाट एक/एकिना गरी िम्मा ७ िना िेिेन्दार हिद्याथीिाई प्रिीर्ता प्रमार् 
ति िा सो सरिको प्राहिलधक हिधामा छात्रिजृि उपिब्ध गराइने व्र्िस्थाको सूचना 
प्रकािन गररएको। 

-आफ्नै पििमा स्नातक िा सोिन्दा मालथल्िोस्तरमा प्राहिलधक हिधामा अध्र्र्न गरी 
रिेका हिद्याथीिाई समेत छात्रिजृि व्र्िस्थापन सलमलतको लसफाररसमा छात्रिजृि स्िरुप 
केिी रकम सिर्ोग गनय छात्रिजृि व्र्िस्थापन सलमलतको गठन गरी सहकएको। 

सासूको इच्छा,बिुारीिाई जिक्षा कार्यक्रमः 
-गाउँपालिका क्षेत्रलित्रको एक मात्र रमाइिो बिमुखुी क्र्ाम्पसमा स्नातक ति अध्र्र्न 
गने बिुारीिरुिाई गाउँपालिकाको तफय बाट िनाय र मालसक िलु्क व्र्ोिोररने व्र्िस्था 
लमिाइएको। 

-िनसेिा माहिको २४ कोठे नमनुा हिद्यािर् ििन लनमायर् जििान्र्ास गररएको। 

-स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ तथा कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँ 
कार्यपालिका (कार्यहििािन) लनर्माििी, २०७८ मा व्र्िस्था िए बमोजिम गाउँपालिका 
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क्षेत्रलित्रका सामदुाहर्क हिद्यािर्िरुको आन्तररक िेखापरीक्षर् गाउँपालिकाको 
आन्तररक िेखापरीक्षर् उपिाखाबाटै गरी सोको प्रलतिेदन समेत संिग्न राखी सबै 
सामदुाहर्क हिद्यािर्िरुको अजन्तम िेखापरीक्षर् गने नीलतगत व्र्िस्था लमिाइएको। 

२. सामाजिक हिकास 

(स्िास््र्) 

-नागररक उपचार सिार्ता कोषको स्थापना गररएको र उक्त 
कोषिाई व्र्िजस्थत र पारदिी तिरिे कार्ायन्िर्नमा िैिान 
कानेपोखरी गाउँपालिकाको नागररक उपचार सिार्ता कोष पररचािन 
ऐन, २०७९ को तिुयमा। 

-मापदण्ड बमोजिमका िािग्रािीिरुिाई स्िास््र् लबमा कार्यक्रममा 
आिद्ध गनय र उक्त कार्यक्रम कार्ायन्िर्नमा पारदजियता ल्र्ाउन 
“कानेपोखरी गाउँपालिकाको स्िास््र् लबमा कार्यक्रम सञ्चािन 
कार्यहिलध, २०७९ को तिुयमा गरी कार्ायन्िर्नमा ल्र्ाइएको। 

-नागररक आरोग्र् स्िास््र् सेिा केन्र स्थापना र सञ्चािन। 

-कानेपोखरी अस्पताि, बर्रिनबाट उपिब्ध िनेु स्िास््र् सेिामा 
थप हिस्तार गनय औिार/उपकरर् खररदका िालग बिेट व्र्िस्था। 

-कानेपोखरी अस्पताि, बर्रिनको नर्ा ँििन लनमायर् र हिद्यमान 
ििनको प्रगती। 

-“स्िस्थ आमा, स्िस्थ बच्चा” अलिर्ान 

-“उद्यमसँगैं िनिीहिका, प्र्ाड उत्पादनमा स्िरं्सेहिका” कार्यक्रम 

-कानेपोखरी अस्पताि, बर्रिनको िाहषयक आर् र व्र्र् अनमुान 
सहितको बिेट लनमायर्मा सैद्वाजन्तक सिमती प्रदान र अस्पतािबाट 
उपिब्ध िनेु सेिाको िलु्क लनधायरर्, 

-कडा एिम ् नसने प्रकृलतका रोग (मगृौिा प्रत्र्ारोपर् गरेको िा गनुयपने िा 
डार्िाइलससका हिरामी, क्र्ान्सरका हिरामी, मटुुको सियरी गनुयपने हिरामी, 
प्र्ारािाइलससको हिरामी, लसक्किसेि एलनलमर्ा) र अन्र् रोग िागेका हिरामीिाई तत्काि 
औषलध उपचार सिार्ता उपिब्ध गराउन थालिएको। र्सबाट २०३ िना नागररकिे 
उपचार सिार्ता िापतको रकम कोषबाट प्राप्त गनुय िएको िसमा रु. १३ िाख ४४ 
ििार रकम खचय िएको छ।  

-सामदुाहर्क हिद्यािर्मा कक्षा १ र बाि कक्षामा िनाय िएका हिद्याथीका पररिार, 
कडा रोग िागेका व्र्जक्तको पररिार, हिपन्न पररिार िनी तोहकएका पररिार, महििा 
स्िास््र् स्िरं्सेहिका, सामदुाहर्क हिद्यािर्का िाि हिकास केन्रका बाि हिकास 
सििकताय गरी करीब १५०० (पन्र सर्) पररिारको लनःिलु्क स्िास््र् लबमा गनयका 
िालग प्रत्रे्क िडास्तरबाट साियिलनक सूचना प्रकाजित गरी सहकएको। 

-२ नं. िडा कार्ायिर् पररसरमा रिने गरी आर्िेुद स्िास््र् सँग सम्बजन्धत 
गाउँपालिकास्तरीर् नागररक आरोग्र् स्िास््र् सेिा केन्र स्थापना गरी सञ्चािनमा 
ल्र्ाइएको। उक्त केन्रबाट दैलनक ८० िनाको िारािारीमा सेिाग्रािीिरुिे सेिा लिने 
गरेको। 

-कानेपोखरी अस्पताि, बर्रिनमा लडजिटि एक्स रे, लिलडर्ो एक्स रे र हिस्ततृ ल्र्ाब 
परीक्षर्का िालग आिश्र्क पने औिार/उपकरर्को व्र्िस्था गरी मौिदुा स्िास््र् 
सेिािाई थप पररष्कृत गनय सामाग्री खररद प्रकृर्ा अजि बढाइएको। अस्पताि पररसरमा 
२४ सै िण्टा हिद्यतुीर् सेिा उपिब्ध गराउन १५ केलिए क्षमताको िेनेरेटर खररद 
गरी िस्तान्तरर् गररएको। पाहकय ङ, िेराबारा, पानी लनकास िगार्तका कार्यका अलतरक्त 
२ िनै जचहकत्सकका िालग अस्पताि पररसरमै जचहकत्सक आिास कक्ष लनमायर् 
गररएको।   

लनमायर्ाधीन १५ िैर्ाको कानेपोखरी अस्पतािको पहििो तिा ढिान सम्पन्न िई दोस्रो 
तिा ढिानका िालग अजन्तम चरर्मा परु्ायइएको। तल्िो तिािाई चाडोिन्दा चाडो 
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सम्पन्न गरी मौिदुा ििनबाट नर्ाँ ििनमा अस्पताि स्थानान्तरर् गनय तल्िो तिामा 
गारो िगाउने कार्य अजि बढाइएको। 

-गियिती िएको १३ िप्तादेजख सतु्केरी िएको ६ िप्तासम्मका महििािरुिाई 
गाउँपालिकाको तफय बाट लनःिलु्क क्र्ाजल्सर्म चक्की हितरर् गनय ल्र्ाइएको स्िस्थ 
आमा, स्िस्थ बच्चा अलिर्ान कार्ायन्िर्न गनय क्र्ाजल्सर्म चक्की खररद प्रकृर्ा अजि 
बढाइएको। 

-महििािरुको प्रिनन स्िास््र्मा सिर्ोग गने उदे्दश्र्िे गाउँपालिका क्षेत्रलित्रका महििा 
स्िास््र् स्िरं्सेहिकािरुिाई स्थानीर्स्तरमै स्र्ालनटरी प्र्ाड उत्पादन गनय प्र्ाड उत्पादन 
गने तालिम ददई त्र्सरी उत्पादन िएको प्र्ाड गाउँपालिकािे खररद गरी गाउँपालिका 
क्षेत्रलित्रका हिपन्न पररिारका महििािरुिाई लनःिलु्क हितरर् गने उदे्दश्र्िे “उद्यमसँगै 
िनिीहिका, प्र्ाड उत्पादनमा स्िरं्सेहिका” कार्यक्रमिाई संस्थागत गनय 
कार्यपालिकाबाट कार्यहिलध पाररत गरी सहकएको। 

-कानेपोखरी अस्पताि सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन लनर्माििी, २०७८ िे कानेपोखरी 
अस्पताि, बर्रिनको िाहषयक बिेट लनमायर्को सैद्वाजन्तक सिमती गाउँ कार्यपालिकाबाट 
िनेु व्र्िस्था गरेकोमा सो बमोजिम उक्त अस्पतािको आलथयक िषय २०७९।०८० 
का िालग कुि आर् रु. २,९५,४६,७७५।०० र कुि व्र्र् रु. २,९५,४६,७७५।०० 
सहितको िाहषयक बिेट तिुयमाका िालग सैद्वाजन्तक सिमती प्रदान गरी सहकएको। 

-कानेपोखरी अस्पताि सञ्चािन तथा व्र्िस्थापन लनर्माििी, २०७८ िे कानेपोखरी 
अस्पतािबाट उपिब्ध िनेु सेिाको िलु्क गाउँ कार्यपालिकािे तोक्नेछ िनी व्र्िस्था 
िएकोमा सो बमोजिम उक्त अस्पतािबाट उपिब्ध िनेु हिलिन्न ४८ प्रकारका सेिा 
तथा हक्रर्ाकिापिरुको िलु्क लनधायरर् गररएको। 

३. आलथयक हिकास 

(पि ुहिकास) 

-सतु्केरी गाई/िैंसी पािक कृषकिाई सतु्केरी स्र्ािार ििा हितरर् 
कार्यक्रम 

-“आफ्नै बारी, अगायलनक पोखरी” कार्यक्रम  

-िडातिबाटै पि ु स्िास््र् सेिा उपिब्ध गराउन िनिजक्त 
खटनपटनको व्र्िस्था, 

-मापदण्ड लनमायर् गरी सतु्केरी गाई/िैंसी पािक कृषकिाई प्रलत कृषक एक ििार 
रुपैंर्ा रकम प्रोत्सािनस्िरुप सम्बजन्धत िडा कार्ायिर्बाटै उपिब्ध गराउने व्र्िस्था 
लमिाइएको। 

-करेसाबारी पररसरमा सानो स्केिको पोखरी लनमायर् गरी अगायलनक माछा उत्पादन गनय 
चािने इच्छुक कृषकिाई िजक्षत गरी “आफ्नै बारी, अगायलनक पोखरी” नामक कार्यक्रम 
सञ्चािनका िालग कार्यहिलधको मस्र्ौदा अजन्तम चरर्मा परु्ायइएको। 
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-गाउँपालिकाको दजक्षर्ी िेकका पिपुािक कृषकिरुिाई नजिकैको स्थानबाट पि ु
स्िास््र् सम्बन्धी सेिा क्रमिः उपिब्ध गराउने सोचका साथ १ नं. र ३ नं. िडा 
कार्ायिर्मा रिेर काम गने गरी पि ुस्िास््र् प्राहिलधक खटाइएको। १ नं. िडामा 
खहटने प्राहिलधकिे २ नं. िडामा समेत सेिा परु्ायउने र ३ नं. िडामा खहटने प्राहिलधकिे 
४ नं. िडामा समेत सेिा परु्ायउने व्र्िस्था लमिाइएको। अन्र् िडामा समेत प्राहिलधक 
िनिजक्त पररचािन एिम ्व्र्िस्थापन गनय प्रकृर्ा अजि बढाइएको।  

 आलथयक हिकास 

(कृहष हिकास) 

-लनःिलु्क माटो परीक्षर् कार्यक्रम 

-उत्पादन लनर्न्त्रर् प्रर्ािीको स्थापना 
-कूिो ममयत/तोरी पकेट/कोल्ड रुम लनमायर्, 

-कृहष हिज्ञानमा स्नातक िनिजक्त व्र्िस्थापन, 

-िनसेिा माहि, रमाइिोको ल्र्ाब माफय त ् गाउँपालिका क्षेत्रलित्रका कृषकिरुिाई 
समर्/तालिका बमोजिम लनःिलु्क माटो परीक्षर् गने व्र्िस्था लमिाइएको। 

-िास्तहिक कृषकिाई मात्र गाउँपालिकाको तफय बाट उपिब्ध गराइने अनदुानमा 
संिग्नता गराउन आगामी ५ महिनालित्र कार्य सम्पन्न गने गरी उत्पादन लनर्न्त्रर् 
प्रर्ािी स्थापनाको प्रकृर्ाको कार्य अजि बढाइएको। 

-गाउँपालिकािाई तोरी पकेट क्षेत्र िोषर्ा गररएकोमा उक्त कार्यक्रम अजि बढाउन 
साियिलनक सूचना प्रकािन गरी सहकएकोमा हिलिन्न २ िटा समिुिे आिेदन समेत 
गरी सहकएको। 

-साना हकसान कृहष सिकारी संस्थासँगको िागत साझेदारीमा ४ नं. िडामा कोल्ड रुम 
लनमायर् सम्पन्न गररएको। 

-हिलिन्न ७ िटा स्थानमा कुिो लनमायर्/ममयतको व्र्िस्था लमिाइएको। 

-कृहष हिज्ञानमा स्नातक गरेको एकिना प्राहिलधक िनिजक्त व्र्िस्थापनको कार्य 
अजन्तम चरर्मा पगेुको। 

४. पूिायधार हिकास -सडक ममयत तथा ह्यमुपाइप िडान  

-हिद्यतु ट्रान्सफमयर तथा हिद्यतु पोिको व्र्िस्थापन, 
-िषायतको समर्मा लबग्र/ेित्केका गाउँपालिका क्षेत्रलित्रका सबै िडाका मखु्र्/मखु्र् 
सडकिरु तत्काि ममयतसम्िार गने व्र्िस्था लमिाउन लमक्सलगट्टी (२७०० ि.लम.) र 
हिलिन्न साइिका ह्यमुपाइप (६७ िटा) खररद तथा िडानको कार्य गररएको। 

-रमाइिोबिारदेजख कानेपोखरी अस्पतािसम्म िाने कािोपते्र सडक ममयतका िालग 
छनोट गरी ममयतको टेण्डर प्रकृर्ा अजि बढाइएको। 

-२ नं. िडाको मालथल्िो तिामा नागररक आरोग्र् सेिा केन्रको व्र्िस्थापन गनय बिेट 
हिलनर्ोिन गररएको। 
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-नेपाि हिद्यतु प्रालधकरर्सँगको समन्िर्मा कम िोल्टेि प्रिाि िैरिेको गाउँपालिकाको 
केन्र रिेको स्थान, अस्पताि तथा मखु्र्/मखु्र् बिार क्षेत्रलित्र ट्रान्सफमयर िडान कार्य 
अजि बढाइएको। 

-बिार क्षेत्रको सौन्दर्यता हिग्रने गरी हिगतका ददनमा गडान िएका परुाना हिद्यतु पोि 
स्थानान्तरर् गने प्रकृर्ा अजि बढाइएको। 

५. संस्थागत हिकास 
तथा सेिा प्रिाि  

-सेिा प्रिाि सरिीकृत एकीकृत सफ्टिेर्र लनमायर् 

 -लनिेदन िेखनमा तेस्रो पक्षको संिग्नतािाई लनर्न्त्रर्ोन्मखु, 

-आन्तररक आम्दानीमा सधुार, 

-पूिय िनप्रलतलनलधको कार्य/अनिुििाई गाउँपालिकाको संस्थागत 
सम्पजिको रुपमा संकिन गरी कृलत प्रकािन, 

-कार्यपालिकाको लनर्यर् तत्काि साियिलनकीकरर्, 

-सबै िडाबाट एकै प्रकृलत र ढाँचामा सफ्टिेर्र माफय त ्अलधकाँि लसफाररस पत्रिरु 
िारी गने व्र्िस्था लमिाइएको। 

-िडा तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट संकिन िनेु सम्िाहित रािस्ि चिुािट 
रोकथामका िालग रािस्ि लतरेको िौचर नम्बर इजन्ट्र गरे पश्चात ्मात्र  जचठ्ठीपत्रिरु 
हप्रन्ट गने व्र्िस्था लमिाइएको। 

-िडा कार्ायिर् तथा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट सामान्र् एिम ् लनर्लमत 
प्रकृलतका सेिा लिन आउने सेिाग्रािीिरुिे लनिेदन िेखन िापत ्िेखनदासिाई चको 
िलु्क लतनुयपने अिस्थािाई लनर्न्त्रर्ोन्मखु गररएको। सेिाग्रािीको सििताका िालग 
पालिका तथा िडाबाट उपिब्ध िनेु सबै प्रकृलतका सेिाका िालग िेख्नपुने लनिेदनको 
ढाँचा कार्ायिर्बाटै लनमायर् गरी प्रत्रे्क िडामा उपिब्ध गराउने कार्य अजन्तम चरर्मा 
पगेुको। 

-गाउँपालिकाको आम्दानी तथा स्िीकृत िाहषयक कार्यक्रम बमोजिमका हक्रर्ाकिापबाट 
िाि पाउने सबै िािग्रािीिरुको हििरर् िेिसाइट र फेसबकु पेि माफय त ्साियिलनक 
गने प्रकृर्ा आरम्ि गररएको। 

-गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बसेको २४ िण्टालित्र गाउँपालिकाको फेसबकु पेि र 
िेिसाइट माफय त ्साियिलनक गने प्रकृर्ा आरम्ि गररएको। 

 -हिकास लनमायर् र साियिलनक सेिाका हिषर्मा हिगतका ददनका िनप्रलतलनलधिरुिे 
आफ्नो कार्यकािमा िोग्नपुरेको मित्िपूर्य कार्य/अनिुििरुिाई गाउँपालिकाको 
संस्थागत सम्पजिको रुपमा संरक्षर् गदै कृलत प्रकािनको व्र्िस्था आरम्ि गनय 
लनितयमान गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री ताराबिादरु काफिेज्रू्को संर्ोिकत्िमा 
सरोकारिािा िनप्रलतलनलधिरु सजम्मलित एक कार्यदि गठन गररएको र उक्त कार्यदििे 
र्िी पौष मसान्तलित्र आफूिाई सजुम्पएको कार्यसम्पन्न गने व्र्िस्था लमिाइएको। 
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६. प्रकोप व्र्िस्थापन -प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक प्रकोपको र्थोजचत व्र्िस्थापन एिम ्
त्र्सबाट प्रिाहित स्थानीर्बासीिाई गाउँपालिकाका तफय बाट 
तत्काि राित उपिब्ध गराउने सोचका साथ कानेपोखरी 
गाउँपालिकाको हिपद् िोजखम न्रू्नीकरर् तथा व्र्िस्थापन गनय 
िनेको ऐन, २०७९ को तिुयमा, 
-प्रकोप रोकथाम तथा लनर्न्त्रर्का िालग बाँस पाइलिङ तथा 
िजञ्चङका आर्ोिना सञ्चािन, 

-श्रममूिक प्रहिलधको मात्र प्रर्ोग गरेर जचसाङखोिाको नदीिन्र् 
सामाग्री उत्खनन गरी हिक्री हितरर् गनय ठेक्का बन्दोबस्त गररएको। 

-ऐनमा नै राित रकमको सीमा लनधायरर् गरी हितरर्को पद्धलत सहितको मापदण्ड 
उल्िेख गररएको। ऐन िागू िए पश्चात ्प्राकृलतक तथा गैर प्राकृलतक हिपदबाट क्षलत 
पगेुका हिलिन्न ८ िना स्थानीर्बासीिरुिाई रु. ९१ ििार राित गाउँपालिकाको 
तफय बाट उपिब्ध गराइएको। 

-जचसाङ, डाँस िगार्तका हिलिन्न खोिाखोल्सीबाट िनुसक्ने सम्िाहित कटान 
लनर्न्त्रर्का िालग हिलिन्न १६ स्थानमा बाँस पाइलिङ तथा िजञ्चङका आर्ोिना 
सञ्चािन, 

-बेिबारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकाको सीमामा रिेको जचसाङखोिाबाट 
उत्खनन गनय सहकने नदीिन्र् पदाथयको िातारर्ीर् परीक्षर् प्रलतिेदनिे उल्िेख गरेको 
पररमार्िाई श्रममूिक प्रहिलधको मात्र प्रर्ोग गरेर उत्खनन गरी हिक्री/हितरर् गनय 
ठेक्का सूचना प्रकाजित गरी सहकएको। 

७. सामाजिक सरुक्षा 
तथा िोक कल्र्ार् 

-हिपन्न पररिारलित्रको सदस्र्को मतृ्र् ु िएमा मतृ्र् ु संस्कार 
व्र्िस्थापन खचय हितरर् गनय मापदण्ड लनमायर्, 
-असिार् व्र्जक्तको संरक्षर्, तत्काि राित तथा उद्दार गनय मापदण्ड 
लनमायर्, 

-सफ्टिेर्र माफय त ्अपाङ्गता िएका व्र्जक्तको पररचर्पत्र हप्रन्ट गरी 
हितरर् 

-िनता आिास कार्यक्रम माफय त ् आिासहिहिन पररिारिाई िर 
िस्तान्तरर्, 

-हिपन्न पररिारको कुनै सदस्र्को मतृ्र् ुिएमा त्र्स्ता पररिारको रीलतररिाि अनसुार 
मतृ्र् ुसंस्कारको कार्य गनय एिम ्व्र्जक्तगत िटना दताय अलिर्ानमा समेत आिद्ध गनय 
हिपन्न पररिार समिुलित्र पने पररिारको िगीकरर् सहित मापदण्ड लनमायर् गररएको। 
मापदण्डमा नै त्र्स्ता पररिारिाई नगद पाँच ििार रुपैंर्ा रकम उपिब्ध गराउने 
व्र्िस्था लमिाइएको। 

-कुनैपलन िडामा असिार् व्र्जक्त िेहटए सो िडाका िडा अध्र्क्षबाटै त्र्सको संरक्षर्, 
तत्काि राित र उद्दार गनय खचयको सीमा र प्रकृर्ा सहित उजल्िजखत मापदण्ड लनमायर् 
गरी कार्ायन्िर्नमा िलगएको।  

-अपाङ्गता िएका व्र्जक्तिाई हितरर् गररने पररचर्पत्रको ददगोपनाका िालग कार्ायिर्मै 
सफ््िेर्र माफय त ्एहटएम काडयको साइिमा पररचर्पत्र छपाई गरी हितरर् गने प्रकृर्ा 
आरम्ि गररएको। 

-िनता आिास कार्यक्रम माफय त ्२ नं. िडामा लनलमयत सामहुिक आिासमा देिार्मा 
उजल्िजखत आिासहिहिन स्थानीर्बासीिरुिाई उक्त आिास तत्कािका िालग प्रर्ोग 
गनय ददने व्र्िस्था लमिाइएकोः 
१. बखारु रािबंिी, कानेपोखरी २, 

२. चेतबिादरु हिष्ट, कानेपोखरी २, 
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३. पिान ऋहषदेि, कानेपोखरी २, 

४. पाण्ड ुऋहषदेि, कानेपोखरी २, 

५. कोहपिा साकी, कानेपोखरी ५, 

६. डम्बर बिादरु माझी, कानेपोखरी ५  
८. िलूमहिन 

दलित/सकुुम्बासी 
तथा अव्र्िजस्थत 
बसोबासीका िालग 
िग्गा व्र्िस्थापन 

-िलूमहिन दलित, िलूमहिन सकुुम्बासी र अव्र्िजस्थत बसोबासीका 
िालग िग्गा हितरर् कार्यमा सििीकरर् गनय DGPS प्रहिलधको 
अििम्बन, 

-६ नं. िडामा नापिाँच कार्य सम्पन्न िएका िलूम प्राप्त गनय र्ोग्र् 
िािग्रािीिाई िग्गा हितरर्, 

-िग्गा नाँपिाचँमा प्राहिलधक िनिजक्त पररचािन, 
 

-िलूमहिन दलित, िलूमहिन सकुुम्बासी र अव्र्िजस्थत बसोबासीका िालग िग्गा हितरर् 
कार्यमा सििीकरर् गनय DGPS मेजिनबाट नापी हििागको प्राहिलधक टोिी माफय त ्२५ 
िटा लनर्न्त्रर् हिन्द ुर गाउँपालिकाको तफय बाट ४३ िटा लनर्न्त्रर् हिन्द ुगरी िम्मा 
६८ स्थानमा लनर्न्त्रर् हिन्द ुस्थापना गररएको। 

-िलूमहिन दलित, िलूमहिन सकुुम्बासी र अव्र्िजस्थत बसोबासीिाई िग्गा उपिब्ध 
गराउने सम्बन्धी कार्यहिलध, २०७८ बमोजिम िग्गा नापिाचँ सम्पन्न िएका ६२ िना 
िलूमहिन दलित/सकुुम्बासी र १०२ िना अव्र्िजस्थत बसोबासीिाई िग्गाको िािपूिाय 
हितरर् गनय लसफाररस गररएको। १०२ िना अव्र्िजस्थत बसोबासीिे लतनुयपने रािस्ि 
रकम बढी देजखन आएकोमा उक्त रकम उपर पनुहियचार गरी ददन सम्बजन्धत 
लनकार्िरुमा लसफाररससाथ िेखी पठाइएको। 

-िग्गा नापिाँचको कार्यमा खहटएका प्राहिलधक िनिजक्तिाई कार्ायिर् समर्का 
अलतररक्तको समर्मा समेत पररचािन गररएको।र्सका िालग त्र्स्ता िनिजक्तिाई 
गाउँपालिकाको तफय बाट थप प्रोत्सािन सहुिधा उपिब्ध गराइएको। 

 

आर्ोिक 

कानपेोखरी गाउँपालिका, मोरङ 


