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१. पषृ्ठभमूीीः 
भमेू गाउँपाललका नेपालको संहवधान बमोजिम गठित एक स्थानीर् तिको सरकार िो । स्थानीर् सरकारले गने 

िरेक गलतहवलधिरुप्रलत आम सवयसाधारणलाई ससूुजित गनुय िरेक सावयिलनक लनकार्को दाहर्त्व िनुे गदयछ । 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् तथा वडा कार्ायलर्िरुबाि सम्पादन भएका मखु्र् मखु्र् कार्य तथा 
प्रगलत लगार्त पाललकाबाि िनुे हवलभन्न कृर्ाकलापिरुको िानकारी आम रुपमा ससूुजित गनय र 

गाउँपाललका क्षेत्रभर िनु े हवकास हिर्ाकलाप, गाउँपाललका गलतहवलध, नीलत तथा कार्यिमिरु, 

गाउँपाललकाका कानून तथा लनणयर्िरु ससूुजित गनय तथा सञ्चार क्षेत्रमा स्थानीर् प्रलतभािरुको लालग Platform  

लनमायण गनय गाउँपाललका स्तरीर् बलेुहिन प्रकाशन गनुय आवश्र्क देजिन्छ ।  

 

 

२. बलेुहिन  प्रकाशनको आवश्र्कता र औजित्र्ताीः 
भियरै स्थापना भएको स्थानीर् ति भएकाले स्थानीर् सरकारको िैलसर्तले सूिना तथा सञ्चारको 
हवकास तथा प्रवर्द्यन गरी आम सवयसाधारणलाई ससूुजित िनुे अलधकार र अवसरको सलुनजितता 
गराउन कम्तीमा एउिा साप्ताहिक बलेुहिन प्रकाशन लनर्लमत गनुय आवश्र्क देजिन्छ ।  

 

 

३. कार्यिमका उद्दशे्र् 

गाउँपाललका र अन्तगयत लनकार्बाि भए गरेका काम कारबािी तथा आम सरोकारका हवषर् 
लगार्तका हवषर्मा सूिना, समािार, लेि रिना मार्य त आम नागररकलाई िानकारी गराउन ु।  

 
 

४. कार्यिमका कार्यहवलध 

• अवधारणापत्र तर्ारी तथा स्वीकृलत 

• लागत अनमुान तर्ारी तथा स्वीकृलत 

• प्रकाशन सलमलत गिन 

• लेि रिना संकलन तथा सम्पादन 

• छपाई एवं प्रकाशन 

 

५. साप्ताहिक गलतहवलधमा समेहिने हवषर्वस्त/ुस्तम्भिरु 

ि.सं. स्तम्भ उद्दशे्र्/औजित्र् समावेश िनुे हवषर्वस्तिुरु कैहर्र्त 
१ भमेू गाउँपाललकाभर भएका १) गाउँपाललका गलतहवलधीः गाउँपाललका  



गलतहवलध गलतहवलधिरुको संकलन गरी 
अलभलेि तथा प्रकाशन गने 

कार्ायलर् र वडा कार्ायलर्िरुमा 
सञ्चाललत हवलभन्न 
कार्यिम/हिर्ाकलापिरुको 
समािार/िानकारी 

२) समािार/हर्िरीः गाउँपाललका लभत्रका 
िनिीवन, मदु्दा, नागररक मत, अन्र् 
गलतहवलधिरुको समािार/िानकारी 

२ हविार/लेि गाउँपाललकाको हवकास/ 
स्थानीर् हवकास सम्बन्धी 
लेि/हविार/बिसिरुको 
अलभलेि तथा प्रकाशन गने 

गाउँपाललकालभत्रका भाषा, संस्कृलत, 
िनिीहवका, िलन, स्थानीर् स्तरमा िनुे 
हवकास सम्बन्धी अवधारणा िस्ता हवषर्मा 
लेिक, अनसुन्धानकतायको हविार, धारणा 
वा बिस 

 

३ ज्ञान हवज्ञान समसामहर्क हवषर् र सामान्र् 
ज्ञान सम्बन्धी वस्तगुत तथा 
हवषर्गत िानकारीमार्य त 
पािक अलभरुिी बढाउन े

जशक्षक सेवा आर्ोग, लोक सेवा आर्ोग, 
लगार्त हवलभन्न प्रलतस्पधायत्मक परीक्षा तथा 
िाजिरीिवार् लगार्त हवलभन्न प्रलतर्ोलगता 
लजक्षत सामान्र् ज्ञान, वौहर्द्क परीक्षण 
सम्बन्धी हवषर्वस्त ु

 

४ कणयधार बालबाललकाको रुजि, क्षमता, 
कलाको प्रस्रू्िन र िगेनाय 
गने 

बालबाललकािरुले कोरेका जित्र, 
बालसाहित्र्, कला, रिना र प्रेरणादार्क 
हवषर्वस्त ु

 

५ मैनवत्ती जशक्षा क्षेत्रमा र्ोगदान परु् र्ाउन े
व्र्जित्व/समािसेवी, 
जशक्षकिरुको सम्मान 

जशक्षा तथा सामाजिक रुपान्तरणमा 
र्ोगदान परु् र्ाएका व्र्जिको िीवनी, 
जशक्षक तथा जशक्षा सम्बन्धी लेि रिना 
बिस 

 

६ भमेूको भलूम भमेू गाउँपाललकाको पर्यिन 
प्रवर्द्यन 

गाउँपाललकालभत्र रिेका सम्भाहवत 
पर्यिकीर् स्थलिरुको हववरण र सम्भावना 
सम्बन्धी िानकारी/लेि/बिस 

 

७ िाम्रो 
मौललकता 

भाषा, संस्कृलत र िालिलनको 
संरक्षण तथा प्रवर्द्यन गने 

भमेू गाउँपाललकालभत्र रिेका भषेभषुा, 
संस्कृलत, िलन, प्रिलन, प्रथा परम्परा 
सम्बन्धी िोिमूलक िानकारी 

 

८ सर्लताको 
कथा/ 
उत्प्रेणा 

स्थानीर् स्तरमा भएका प्रर्ास, 
उद्यमीको कथा, सर्लताको 
कथाबाि उद्यम प्रोत्सािन 

कृहष, व्र्वसार्, कला, हवज्ञान, प्रशासन, 
जशक्षा लगार्त हवहवध क्षेत्रमा सर्लता 
प्राप्त व्र्जििरुको प्रेरणामूलक िीवनी, 
हविार 

 



९ आत्मलनभयर कृहष तथा पशपंुक्षी, व्र्वसार् 
सम्बन्धी प्रहवलध, ज्ञान सीपको 
उत्थान, प्रवर्द्यन र प्रोत्सािन 
गने 

कृहष प्रहवलध, पशपंुक्षी पालन, व्र्वसार् 
सीप, व्र्वसार् र्ोिना लगार्तका 
हवषर्वस्त ु

 

१० सूिनाको 
िक 

कार्ायलर्को गलतहवलधबारे आम 
िनमानसमा ससूुजित गने 

कार्ायलर्बाि प्रकाशन िनु े सबै प्रकारका 
सूिना तथा पररपत्रिरु 

 

११ पािक मञ्च 
र उत्कृष्ट 
पािक 

साप्ताहिक बलेुहिन प्रकाशनको 
लोकहप्रर्ता मापन गने 

पािक मञ्चमा समसाहर्क सरोकारका 
हवषर्मा पािकका हविार समावेश गने,  

सबैभन्दा धेरै प्रलतहिर्ा ठदने, पषृ्ठपोषण 
ठदने पािकलाई परुस्कारको व्र्वस्था गने 

 

१२ सम्पादकीर् कार्ायलर्, बलेुहिनको 
साप्ताहिक धारणा समावेश गने 

समसामहर्क तथा स्थानीर् हवकास 
गलतहवलध सम्बन्धी हवषर् 

 

 

 

 

 

 



५. कार्ायन्वर्न कार्ायर्ोिना 

लस.

नं. 

आर्ोिना/कार्यि
मको नाम 

आर्ोिना/ 
कार्यिमको 

अवलध 

कूल 

लागत 

मखु्र् मखु्र् हिर्ाकलापिरु कार्य सम्पन्न िनु ुपने 

समर् सीमा 
आवश्र्क 
रकम 

जिम्मेवार 

लनकार् 

प्रगलत 

सूिक 

१. साप्ताहिक बलेुहिन 
प्रकाशन 

२०७५ 

साउनदेजि 

२०७६ आषाढ 

मसान्तसम्म 

वाहषयक रु 
५ लाि 

• अवधारणापत्र तर्ारी तथा 
स्वीकृलत 

२०७४ िैत्र ४ लाि गाउँपालल
का 

प्रकाजशत 

बलेुहिन 

• अवधारणापत्रको हवस्ततृ 
ढाँिा र लागत अनमुान 

तर्ारी तथा स्वीकृलत 

२०७५ बैशाि 
मसान्तलभत्र 

• प्रकाशन सलमलत गिन र 
जिम्मेवारी बाँडर्ाँड 

२०७५ िेि 
महिनालभत्र 

• लेि रिना संकलन तथा 
सम्पादन 

२०७५ असार महिना 
देजि लनरन्तर 

• छपाई एवं प्रकाशन २०७५ साउन महिना 
देजि लनरन्तर 

 

 ६. अपेजक्षत उपलब्धी 

• साप्ताहिक बलेुहिन लनर्लमत प्रकाशन भएको िनुे। 

 


