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b'O{ zAb 

 

 सिंघय संरचना अनु प नेपालको सिंवधानको पिरक पना अनु प नेपाललाई रा य स चालन गनेर् रा य 
शिक्तको बाँडफाँड गरे अनसुार नेपाल सिंघय ढाँचा अनसुार सघं, प्रदशे र थानीय तह सिंवधानम ैप्र  यव था 
गिरएको हुदँा ितनै तहल े आ-आ नो सरकार स चालन ऐन काननु, आिथर्क प्रशासन, िवकास िनमार्ण गनेर् 
क्षेत्रिधकार सिंवधानले वय ता प्रदान गिरएको नेपालको सिंवधानको धारा ५७ को उपधारा ४ को अनसुचूी-७ मा 
उ लेिखत थानीय तहको काम कारबाहीलाई काननु स वत र यवि थत मयार्िदत बनाउद ैसशुासन कायम गनर् 
काम कारवाही सवेा प्रवाह िविध स वत बनाउने प्रयास गिरएको छ । सघंीय लोकता त्रीक गणत त्रा मक शासन 
यव थाको मा यमद्धारा मलुकुमा िदगो शाि त, िवकास, थायी व, सशुासन र समिृद्धको आकांक्षा परुा गनेर् 
सकं प नेपालको सिंवधानले गरेको छ, सामािजक सरुक्षा तथा सामािजक याय प्रवर्द्धन गनर् समावशेी स तिुलत 
तथा िदगो सामािजक आिथर्क, भौितक िवकास गनुर् साथै सकारा मक सां कृितक पा तरण आजको मलुभतु 
आव यकता रहकेो छ । नेपाली जनता िवचमा रहकेो उ च मनोकांक्षालाई क्रिमक पमा परुा गनर् मािथ उ लेिखत 
कामह  गाउँपािलकाले गिररहकेो छ । िवकासको लाभ त लो भ दा त लो तहस म पयुार्उने सबै नागिरकले म 
दशेको नागिरक भएकोमा गवर् गनेर् अव था िसजर्ना गनर् गाउँपािलका िवगतका वषर् दिेखनै प्रितवद्ध छ । 
िविवधताको उिचत यव थापन गदैर् समदृ्धी प्राि  गनेर् सिह मागर्मा गाउँपािलकालाई अगाडी बढाइएको छ । 
जन तर स म महससु हुने गरी िवकास कायर्क्रम सचंालन गिरएको छ । सिंवधान प्रद्ध  अिधकार िभत्रका सबै खाले 
अिधकार कायार् वयनाथर् काननू िनमार्ण गिर काम गरेको छु । नागिरकका गनुासो सनुी यसको उिचत यव थापन 
गनर् गाउँपािलकाको िसगंो िटमलाई नै अग्रसर बनाएको छु । साथै आ.व. २०७८/०७९ को वािषर्क बजटे िकताब 
तयार गरी सरोकारवाला समक्ष परु् याउन सहयोग गनुर् हुने जनप्रितिनिध र कमर्चारीह  प्रित आभार यक्त गदैर् 
िव यापी पमा फैिलरहकेो कोिभड-१९ को महामारीबाट जोगाउन अनवरत पमा खिटन ु भएका स पणूर् 
जनप्रितिनिध, कमर्चारी, वा यकमीर्, सरुक्षाकमीर् तथा िविभ न सं था दात ृ िनकाय नागिरक समाज स पणूर्लाई 
हािदर्क ध यावाद ज्ञापन गनर् चाह छु ।  
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b'O{ zAb 
नेपालको राजनैितक तथा सां कृितक पा तरणको लािग िविभ न काल ख डमा यान 
उ सगर् गनेर् सिहदह को बिलदानी व प एवम ्जनयदु्ध तथा जनआ दोलनको ममर् अनु प 
प्रा  जनताको अिधकारलाई सं थाषत गनर् नपेालको सिंवधान २०७२ ले सघं, प्रदशे र थानीय तह गरी तीन 
तहलाई सवंधैािनक अिधकारको प्र याभिूत गरेको छ । थानीय सरकारको पमा अिधकार िनक्षेपण सिहत 
गाउँगाउँको िसहंदरबारको पमा नगरपािलका र गाउँपािलका गरी ज मा ७५३ थानीय सरकार जनाको हक 
अिधकारलाई तथा िवकास िनमार्णलाई सं थागत गनर् हरदम प्रयासरत छन ्।  
नेपालको सिंवधानले थानीय सरका स चालन ऐन २०७४ बमोिजम थानीइ तहले आ-आ नो क्षेत्रको वािषर्क 
बजेट बनाउने पशे गनेर् र कायार् वयन गनेर् अनगुमन गनेर् गदर्छ । वािषर्क, आविधक तथा रणनीितक र िदघर्कालीन 
योजनाह  समते कायार् वयन गनुर् पनेर् छ ।  
हािमले िनमार्ण गरेका आयोजना तथा कायर्क्रम तथा बजेटमा थानीय तह सचंालनको ममर् र भावना बमोिजम प्रचरु 
मात्रामा सरोकारवाला तथा िवज्ञह सगँ छलफल बहस र अ तरिक्रया चलाई पािरत गरी कायार् वयन गनेर् नीित 
िलएको छ , हाल िव यापी महामारीको पमा फैिलएको कोिभड-१९ कारण भयिमत भएको समाजलाई 
महामारीबाट बचाई पा तरण गनेर् अिभयानमा छ , य तो िवषम अव था र पिरि थितबाट जोिगन र समाजलाई 
जोगाउन तपाई हाम्रै यिक्तगत तथा सामािजक सं कारले मह वपणूर् भिूमका खे ने भएकाले सबै गाउँपािलका बासी 
नागिरकलाई कोिभड-१९ रोकथाम िनय त्रण साथै यसबाट समाजमा परेको असर िव तारै हटाउद जान सहयोग 
सद्भाव र सम वय गनुर् हुन अनरुोध गदर्छु । सकंट तथा िवपद ् यव थापन साथै जोिखम यिूनकरणमा गाउँपािलका 
एक भएर िहजो ज तै अगाडी बढ्नेमा म िव त छु । यस िबचमा य तो िवषम पिरि थितलाई सामना गनर् सहयोग, 
सहकायर् तथा हातेमालो गनुर् हुने स पणूर् प्रित हािदर्क आभार प्रकट गदैर् आगामी िदनमा पिन य तै साथ र सहयोगको 
अपके्षा राखकेो छु । 
यस नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको वािषर्क योजना पु तक तयार हुन लागेकोमा खशुी यक्त गदर्छु । 
गाउँपािलकाको िचनारी र आ.व. २०७८/०७९ को बजेटको बारेमा पु तक बनाई आम नागिरकको सचूना स ब धी 
हक तथा गाउँपािलकाको िनित तथा कायर्क्रम समते प्र ततु गरी यो वािषर्क बजेट िकताब तयार पानर् सहयोग गनुर् 
हुने राज  परामशर् सिमित, जनप्रितिनिध यहू  कमर्चारीह  प्रित हािदर्क स मान गदैर् ध यवाद ज्ञापन गनर् चाह छु ।  
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d]/f] egfO{ 
 

 :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf &!-!_ tyf cGt/–;/sf/L ljQ 
Joj:yfkg P]g, @)&$ sf] bkmf -#_ adf]lhd g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfn] jflif{s ?kdf ufpF 
;efdf clgjfo{ ?kdf k]z ug'{kg]{ ah]6nfO{ ;|f]t cg'dfg tyf ;Ldf lgwf{/0f ;ldlt, /fhZj 
k/fdz{ ;ldlt, ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ;ldltsf cnfjf ljifout ;ldltx?df bkmfaf/ 
5nkmn u/L ufpF sfo{kflnsfaf6 ldlt @)&*.#.* df ;+zf]wg, yk tyf kl/dfh{g u/L clGtd 
:jLs[ltsf nflu gjf}+ ufpF ;efdf k]z eP adf]lhd ldlt @)&*.#.!) df ufpF ;ef 
;b:oHo"x?sf] ljsf; ug]{ tLj| rfxgf tyf dd{nfO{ ;d]t ;d]6L kfl/t ul/Psf] o; jflif{s 
ljsf; of]hgf tyf ah]6 sfo{qmd ;j{;fwf/0fsf] ;';"lrt x'g kfpg] xs clwsf/sf] ;+/If0f / 
;Da4{g ub}{ hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 . 

 :yfgLo ;/sf/sf] lgjf{rg dfkm{t cfjlws k/LIf0f ul/g] clGtd jif{df k|sflzt o; 
/ftf] lstfadf ;d]l6Psf] jflif{s gLlt tyf sfo{qmd, cfly{s P]g, ljlgof]hg P]g, ah]6 
jStJosf ;fy} utjif{sf] ;dLIff k|ltj]bg / ufpFkflnsfsf] jflif{s ultljlwx?sf] emnsx? 
;d]l6Psf] o; k':tsn] ;]jfu|fxLd}qL u'0f:t/Lo lbuf] ljsf; sfod ug{ ufpFkflnsfnfO{ ;r]t 
t'Nofpgsf ;fy} kf/blz{tf k|j4{g ug]{ ck]Iff ub}{ ljsf; lgdf{0fdf :yfgLo gful/ssf] 
ckgTjaf]w x'g] ljZjf;sf ;fy ufpFkflnsfsf] yk pQ/bfloTj axgsf ;fy} ldtJooLk"0f{ vr{ 
tkm{ pGd'v u/fpg] o; cf=j= @)&*÷)&( sf] /ftf] lstfan] ljsf; ultljlw ;~rfngdf  
:yfgLo gful/ssf] /rgfTds ;'emfj tyf ;xeflutfsf] ck]Iff ub{5' . ;fy} ;dod} o; /ftf] 
lstfa tof/ kfg{ ;xof]u ug'{x'g] ;Dk"0f{ hgk|ltlglwx? tyf sd{rf/Lx?k|lt xflb{s cfef/ 
k|s6 ub{5' . 

Zofd s[i0f kf}8]n 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 



 



 

 
 

ljifo–;"lr 
 

 

1) ufpFkflnsfsf] lrgf/L ! 

2) jflif{s gLlt tyf sfo{qmd # 

3) g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g @)&* !^ 

4) g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfsf ljlgof]hg P]g, @)&* #) 

5) g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf cf=j= @)&*÷)&( sf] ah]6 jQmAo #@ 

6) cfo / Joosf] ;|f]t ldnfg #* 

7) cg';"rL ! cfo tyf Joosf] k|If]k0f $) 

8) cg';"rL @ /fh:j tyf cg'bfg k|flKtsf] cg'dfg $^ 

9) cg';"rL % If]qut Joo cg'dfg  $( 

10) sfo{qmd÷kl/of]hgf cg';f/ ah]6 ljlgof]hg %! 

11) ;fdflhs ;'/Iff nfeu|fxLx?sf] ;ª\VofTds ljj/0f *^ 

12) ufpF;efsf lg0f{ox? (# 

13) cf=j= @)&&÷)&* sf] k|ult ;dLIff !)) 

14) ufpF;ef kbflwsf/Lx?sf] ljj/0f !!@ 

15) g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfsf] :yfoL sd{rf/L ljj/0f !!# 

16) g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfsf] c:yfoL sd{rf/L ljj/0f !!% 

17) ufpFkflnsf ultljlwsf kmf]6f]x? !!& 
 

 

 

 



 

 
 



cf=j= @)&*÷)&( sf] jflif{s of]hgf, sfo{qmd tyf ah]6 - 1 

ufp“kflnsfsf] lrgf/L 
 

k[i7e"ld M 

g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf afudtL k|b]zsf] wflbª lhNnfdf /x]sf] 5 . o; 
ufpFkflnsfsf] :yfkgf ldlt @)&# kmfNu'g @& ut]df ePsf] xf] . o; ufpFkflnsfsf] 
gfdfs/0fsf] ;Gbe{df g]qfjtL 8ahf]ª gbL / 8ahf]ª b/af/sf] gfdaf6 g]qfjtL 8ahf]ª 
ufpFkflnsf /xg uPsf] xf] . g]qfjtL 8ahf]ª gbLsf] d'xfg u0f]z lxdfndf /x]sf] 5 . u0f]z 
lxdfn u0f]zsf] cfFvf h:tf] 7fpFaf6 aUg] ePsf]]n] o; gbLnfO{ k/fk"j{sfnb]lv cfFv' vf]nf 
elgGYof] . kl5 kl08t df]xg k|;fb nfld5fg]n] sf]6Lxf]d u/L g]qfjtL gfd /fv]sf] egfO{ 
kfO{G5 . ;f] gbLsf] gfdaf6 o; ufpFkflnsfsf] gfd ;'?df g]qfjtL /flvPtf klg kl5 
k|foh;f] a;f]jf; ul//x]sf tfdfª ;d'bfox¿sf] ;d]t k|ltlglwTj x'g] u/L dfu ;Daf]wg ub}{ 
ufpF ;efaf6 ;fljs ;]dhf]ª uf=lj=;=df /x]sf] k|flrg P]ltxfl;s jfOjf /fhfsf] 8ahf]ª 
b/jf/sf] gfdnfO{ hf]8]/ o; ufpFkflnsfnfO{ g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf egL gfdfs/0f 
u/Lof] / ldlt @)&$÷)(÷@( ut]df g]kfn /fhkqdf k|sflzt ul/of] . tfdfª efiffdf 
8ahf]ªsf] cy{ cUnf] efudf /x]sf] b/af/ eGg] a'lemG5 .  

o; ufpFkflnsf ;fljssf # j6f uf=lj=;=x¿ -dfkf{s, ;]dhf]ª / s6'~h]_ ldn]/ ag]sf] 
xf] . :yfgLox¿sf] egfO{ cg';f/ k[YjL gf/fo0f zfxsf] kfnf b]lv uf]/vf b/af/ cf?3f6, 
s6'~h] ahf/, e¥ofËe'?Ë, ;fd/L x'b}+ g'jfsf]6 b/af/ cfpg] hfg] d'Vo ;8s /x]sf] lyof] . 
lj=;+= @)@* ;fndf wflbª lhNnfsf] ;b/d'sfd wflbªa]zL x'g' cufl8;Dd s6'~h] ahf/ 
wflbª lhNnfs} k|d'v Jofkf/Ls s]Gb| /x]sf] lyof] eg] xfn of] ahf/ cl:tTjdf /xg ;d]t ufx|f] 
k/]sf] 5 . ;fljssf] ;]dhf]ª uf=lj=;= lj=;+= @)#^ ;fndf ;]dhf]ª k~rfot egL :yfkgf 
ePsf] xf] . g]kfndf gfkL lj=;+= @)#@ ;fndf ePsf]n] Tof] a]nf;Dd dfkf{s / s6'~h] 
k~rfot dfq x'Fbf xfn;Dd ;]dhf]ªsf] gfdaf6 nfnk'hf{ g/x]sf] kfO{G5 .  

 xfn g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf kfFrj6f j8fx¿ /x]sf 5g . o; ufpFkflnsfdf ljz]if 
u/L tfdfª, u'?ª, a|fXd0f, If]qL, g]jf/, du/ tyf blnt ;d'bfosf] a;f]af; /x]sf] 5 . o; 
ufpFkflnsf leq cjl:yt wfld{s tyf P]ltxfl;s :ynx¿df 8ahf]ª b/af/, x]/fx tfn, 
laGb's]z/ dxfb]j:yfg, s'08nf b]jL dlGb/, af/fxL dlGb/, gja'4 If]q, jfsf/fxf cflb /x]sf 
5g\ . o; ufpFkflnsfsf dflg;x¿sf] d'Vo k]zf s[lif ePklg s]xL dflg;x¿ b}lgs 
Hofnfbf/Ldf cfwfl/t dhb'/L, hflu/ tyf j}b]lzs /f]huf/Ldf ;+nUg /x]sf 5g\ . 

 o; ufpFkflnsfsf] k"j{df g'jfsf]6sf] d]3fª ufpFkflnsf, klZrddf lqk'/f;'Gb/L / 
u+ufhd'gf ufpFkflnsf, pQ/df vlgofaf; ufpFkflnsf / blIf0fdf lgns07 gu/kflnsf /x]sf 
5g\ . 



2 - g]qfjtL 8ahf]ª ufp“kflnsf, wflbª 

ef}uf]lns cjl:ylt  

 g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfsf] sfof{no /x]sf] :yfgsf] cIff+z / b]zfGt/ lgDgfg';f/ 
/x]sf] 5 . cIff+z M @&)%*Ú%&ÚÚ pQ/ b]zfGt/ M *$)%(Ú$@ÚÚ k"j{  
g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfsf ljleGg j8fx¿ /x]sf] :yfgsf] cIff+z / b]zfGt/ lgDgfg';f/ 
/x]sf] 5 .  

l;dfgf 

 g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf s'n If]qkmn !*!=&* ju{ ls=ld= df km}lnPsf] 5 . lj=;= 
@)^* sf] hgu0fgf cg';f/ oxfFsf] hg;+Vof s'n afx| xhf/ cf7 ;o ;Q/L /x]sf] 5 . 
g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf wflbª lhNnfdf cjl:yt 5 . o; ufpFkflnsf ;fljssf ltg j6f 
uf=lj=;=x¿ -dfkf{s, ;]dhf]ª / s6'~h]_ ldn]/ ag]sf] xf] . o; ufpFkflnsfdf kfFr j6f 
j8fx¿ /x]sf 5g\ . xfn g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfsf] l;dfgf lgDgfg';f/ /x]sf] 5 . 

k"j{ M  d]3fª ufpFkflnsf, g'jfsf]6 
pQ/ M  vlgofaf; ufpFkflnsf, wflbª 
klZrd M  lqk'/f;'Gb/L / u+ufhd'gf ufpFkflnsf  
blIf0f M  gLns07 gu/kflnsf 
 wflbª e'–agfj6 tyf df6f]sf] k|sf/ g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfsf] w]/} h;f] efu tNnf] 
lxdfnL If]qdf k5{ h;nfO{ dxfef/t >+[vnf klg elgG5 . o; If]qdf dxfef/t >+[vnfdf 
kfO{g] r'g9'+uf nufot cGo r§fgx¿ kfO{G5 . 

/fhg}lts cjl:ylt 

 g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf ;fljssf ltg j6f uf=lj=;=x¿ -dfkf{s, ;]dhf]ª / 
s6'~h]_ nfO{ ldnfP/ gofF ;+/rgf cg';f/ ldlt @)&# kmfNu'g @& ut]df :yfkgf eof] / % 
j6f j8fxdf ljefhg ul/of] .  
tflnsf @ M ufpFkflnsfsf] xfnsf j8fx¿ / ;dfj]z ePsf ;fljssf uf=lj=;= / j8fx¿  
g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsfsf] 

j8fx¿ 
;dfj]z ePsf ;fljssf 

uf=lj=;=x¿ 
;fljssf] uf=lj=;=sf 

j8fx¿ 
! dfkf{s @–* 

@ 
dfkf{s !, ( 
;]dhf]ª &–( 

# ;]dhf]ª !–^ 
$ s6'~h] !–$ 
% s6'~h] %–( 

>f]t M g]qfjtL 8ahf]ª ufpFkflnsf sfof{nosf] j]a;fO{6 
k|fs[lts ;Dkbf 

 o; ufpFkflnsf k|fs[lts ;Dkbfsf ?kdf wgL /x]sf] 5 . o; If]qdf ljleGg gbLgfnf, 
tyf, tn}ofx¿, jg h+unx¿ x'g'sf ;fy} lxdfnL If]qsf] dgf]/d b[Zofjnf]sg klg ug{ ;lsG5.  
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jflif{s gLlt tyf sfo{qmd 
 

आ.व. २०७८/०७९ (२०७८ असार १० गते) 

नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको गाउँसभाका सभा यक्ष, गाउँसभा सद य यहू , अितिथ यहू , स पणुर् 
कमर्चारीह  तथा उपि थत स पणुर् बबुा, आमा, दाज ुभाई तथा िददीबिहनीह मा हािदर्क आभार यक्त गदर्छु । 

सघंीयताको ममर् तथा नेपालको सिंवधान २०७२ बमोिजम थानीय सरकार स चालन भएको चार वषर् परुा 
भइसकेको यो समयमा हामी यहाँ आगामी आ.व. २०७८।७९ को नीित तथा कायर्क्रम प्र ततु गदर्छौ । यो चौथँो 
वषर्मा थानीय सरकार स चालन गनर् सहयोग परु् याउनहुुने स पणूर् जनप्रितिनिधह , कमर्चारीह , राजनैितक दलका 
प्रितिनिधह , नागिरक समाजका प्रितिनिधह , िशक्षकह , पत्रकारह  र नागिरकह मा दयदिेख नै ध यवाद िदन 
चाह छौ ँ। आगामी िदनमा पिन य तै सहयोग, सझुावको अपके्षा गदर्छ  । 

थानीय सरकारको आविधक समयको अि तम वषर्मा जनताका अपके्षा तथा हाल स मको िवकास िनमार्ण 
तथा सवेा प्रवाहलाई पक्कै पिन यहाँह ले मू यांकन गनुर् भएको छ । मलाई लाग्छ, आम सवर्साधारण जनताले 
पिरवतर्नको महससु गनुर्भएको छ । हामी िनवार्िचत भएर आए प ात ्भएका भौितक, सामािजक, प्रशासिनक, 
आिथर्क पिरवतर्नमा यस गाउँपािलकाबासी नागिरकह को अहम ंभिूमका छ ।  

 नेपाल सरकारले थानीय तह क्षमता मू यांकन कायर्िविध, २०७७ (LISA) तयार गिर सो अनु प 
प्राकृितक ोत तथा िव  आयोगबाट थानीय तहमा बजटे बाडँफाड  गनेर् नीित िलइए बमोिजम हामीले पिन उक्त 
पिरिध िभत्र रही हाम्रो िसमीत ोत साधनबाट जनताका मह वपणूर् अपके्षालाई अि तम वषर् भए पिन समट्ेन ुपनेर् 
चनुौती छ । तथािप ”गाउँगाउँमा िसहंदरवार’ भ ने गरेको भनाई ज तै थानीय सरकारको अिधकार क्षेत्रिभत्र पनेर् 
सवेा सवर्साधारण समक्ष पयुार्ई सहज पमा आविधक िनवार्चन माफर् त ्नयाँ नेतृ व ह ता तरण गनुर् पनेर् चनुौती र 
अवसर समते हामीलाई प्रा  भएको अव था छ । हाल स म प्रा  राजनैितक, सामािजक, सां कृितक तथा भौितक 
उपलि धह लाई सं थागत गदैर् यस ४ बषेर् कायर्कालमा भएका कमी कमजोरीलाई स याउँद ै बाकी ँअविधमा 
सहकायर्, सम वयका साथ गाउँपािलकालाई अगाडी बढाउने प्रितवद्धता यक्त गदर्छौ ँ। 

उपि थत स पूणर् महानुभावह ः 

 अब म यस नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको चालु आ.व. २०७७/०७८ मा स पािदत 
िक्रयाकलापको मुख्य मुख्य छोटकरी पमा सिमक्षा प्र तुत गनेर् अनुमित चाह छु ।  
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 गाँउपािलका भवन िनमार्ण कायर् दतुर् गितमा अगािड बढाइएको र आगामी आ.व. िभत्र स प न गरी सोही 
ठाँउबाट सवेा प्रवाह गिरनेछ ।  

 प्रादिेशक तथा थानीय सडक सधुार कायर्क्रम अ तगर्त गाउँपािलका, बागमती प्रदशे तथा सघं सरकारको 
सम वय, सहकायर् तथा समपरुक अनदुानमा टोड्के दिेख गाउँपािलका भवन िनमार्ण थल स म कालोपत्र े
गनेर् गरी थानीय पवूार्धार िवकास आयोजना सगँ िमित २०७८।०१।०२ मा  स झौता भई सो सडक ठेक्का 
लाग्ने प्रिक्रयामा रहकेो र आगामी २ वषर् िभत्र स प न हुनेछ । 

 गाउँपािलकामा िवगत दिेख सवेाग्राही तथा थानीय नागिरक र गाउँपािलका प्रशासन बिकङ्ग पहुचँ बािहर 
रहकेो अव थामा राि ट्रय वािण य बक थापनाथर् पहलकदमी िलइ िनयिमत सवेा प्रवाह गनर् सफल भएको 
छु । 

 सामािजक सरुक्षा भ ा िवतरण पारदशीर् गनर् बैिकङ्ग प्रणालीबाट िनयिमत भकु्तानी िदने यव था िमलाएको 
छु । साथै िवगतका स पणूर् यिक्तगत घटना दतार् Digitization गरी त प ात ् यिक्तगत घटना दतार् सबै 
वडाह मा अनलाइन माफर् त ्सवेा प्रवाह हुने यव था िमलाइएको  छ । सामािजक सरुक्षामा थप नागिरकको 
अपन व अिभविृद्ध गनर् अपाङ्ग पिरचय पत्र घु ती सवेा प्रवाह माफर् त ्िवतरण गिरएको छ । 

 नागिरकको वा यमा सहज पहुचँ थापना गनेर् उ े यले वडा नं. ४ मा १५ शयैाको अ पताल िनमार्ण 
स प न भई स चालनमा याउने यव था िमलाएको छु । साथै िक ताङ्गफेदी वा य इकाइको तरो नित 
गरेको छु । वा य चौकीह मा थप अिक्सजन सिहतको िनयिमत वा य सवेा सिुवधा उपल ध भएको छ। 
आयुर्वदे िचिक सा पद्धित प्रित आम नागिरकको भरोसा अिभविृद्ध गनर् नागिरक आरोग्य के द्र थापना गिर 
िनयिमत सवेा िदन आव यक यव थापन गिरएको छ । 

 गाउँपािलका िभत्रका मखु्य सडक थपुर् -भोगटेनी-समेजोङ तथा िटकाढुङ-ताङ्जोमाने सडक, मापार्क-
पो चते-चरङ्गे सडक यस चाल ुआ.व. मा ग्रावेल गिरएको छ । साथै गाउँपािलका अ तगर्तको अ य सडक 
पिन बाहैर् मास ेयातायात स चालन हुने गरी तरो नती गरेको छु ।  

 गाउँपािलकाको गितिविध पारदिशर् तथा पहुचँ योग्य र समय सापके्ष िवद्यतुीय मतै्री सशुासन कायम गनर् 
िज सी, राज व, दतार्-चलानी र योजना स टवेयर माफर् त ्अगािड बढाइएको छ । साथै सबै वडाह मा 
Internet तथा Intranet को क्षमता िव तार गिर सेवा प्रवाह गिरएको छ । 

 गाउँपािलका तथा वडा कायार्लयको सरुक्षा यव थापनको लािग CCTV  जडान गिरएको छ । 
 यस गाउँपािलकाको ऐितहािसक, सां कृितक तथा पयर्टकीय क्षेत्र हरेाहा ताल सरंक्षणाथर् पदमागर् िनमार्ण 

कायर् अगाडी बढाएको छु । साथै िब दकेुशर महादवे ितथर् थल सरंक्षण तथा िनमार्ण गरी राित्र समयमा पिन 
पजुाआजा गनर् सक्ने गिर सौयर् ब ी जडान गरेको छु । 

 गाउँपािलकामा याियक इजलास िनमार्ण कायर् स प न गिरएको छ । 
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 नागिरकको जीउ, यान जोिखम दिेखएको वतर्मान स दभर्मा यस गाउँपािलकाका नागिरक समते कोिभड-
१९ बाट प्रभािवत भएको ि थितमा वडा नं. ५ िरप गाउँमा आइसोलेशन भवन िनमार्ण गरेको छु ।  

 एक घर एक धारा कायर्क्रमलाई अ य त सफलतापवूर्क अगािड बिढरहकेो र आगामी आ.व. मा समेत 
यसलाई शत प्रितशत परु् याउने ल य साथ थप कायर्क्रम अगािड बढाइनेछ ।   

 यस गाउँपािलका िभत्र कृिष क्षते्रको िवकास गरी कृिषलाई वजै्ञािनक बनाउन चाल ुआ.व. मा गोठ -खोर 
सधुार कायर्क्रम िनर तरता तथा लाि क टनेल िवतरण गरेको छु । साथै कृषकलाई िमिनिटलर उपल ध 
गराएको छु । 

 गाउँपािलकाको मलू प्रवशेद्धार गेट वडा नं. ४ को भयार्ङ -भु ङ्ग र वडा नं. ५ को केराबारीमा िनमार्ण गरेको 
छु । 

 गाउँपािलकामा कृिष, पश,ु मिहला शाखा र वा य शाखामा िरक्त कमर्चारी पदपिूतर् गनर् स बि धत 
िनकायमा माग गिर पठाइ सिकएको छ । 

अब म आ.व. २०७८/०७९ को नीित तथा कायर्क्रम प्र तुत गनेर् अनुमित चाह छु ।  
उपि थत स पूणर् गाँउ सभा सद य यूह ,  
क)  पूवार्धार तथा संरचना िवकासः 

 िनवार्िचत जनप्रितिनिध आएको चार वषर् परूा भईसकको अव थामा गाउँपािलकाको सवेालाई जनताको 
निजक परु् याउन आव यक कदम चािलनेछ । गाउँपािलकामा पवुार्धार िवकास िनमार्णका कायर्ह लाई 
जनताले अनभुतु गनर् सक्ने गरी जनमखूी, पारदशीर्, पिरणाममखूी बनाईनेछ । 

 पवूार्धार िवकास कायर्क्रमलाई िदगो िवकासको अवधारणा अनसुार थानीय नागिरकले प्र यक्ष अनभुव गनेर् 
गरी अगाडी बढाईने छ । साथै िवकासलाई एिककृत र प्रभावकारी बनाउन आविधक योजना िनमार्ण गरी 
अगाडी बिढनेछ ।  

 स गाउँपािलका िभत्रको प्र येक वडामा कि तमा एक/एक वटा गाउँपािलका तरीय गौरवका आयोजनाह  
सचंालन गिरनेछ । 

 नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाले िरङरोड बनाउने योजना अनसुार िव ततृ अ ययनको काम सिकसकेको छ 
। आगामी आ.व. ०७८।७९ मा सघंीय सरकार र प्रदशे सरकार सगँ समपरूक अनदुान माफर् त िरङरोडको 
तरो नती गिरनछे । साथै गाउँपािलका िभत्रका स पणुर् वडा कायार्लय दिेख गाउँपािलकाको कायार्लय 
स मको सडकलाई तरो नती गिरनेछ । 

 थानीय तहको के द्र दिेख प्र येक वडा कायार्लयस मको सडकको तरो नती गरी थानीय सडकह  िनमार्ण 
गदार् सडक छेउका नाला अिनवायर् पमा बनाईनेछ । 
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 उपभोक्ता सिमितबाट गिरने सावर्जिनक िनमार्णका कायर्मा थानीय उपकरणको उपयोगमा बढी जोड िदईनेछ 
र अिनवायर् पमा मिेशनरी औजार प्रयोग गनुर् पनेर् ठाउँमा गाउँपािलकाकै मिेसन प्रयोग गनर् लगाईनेछ ।  

 उपभोक्ता सिमितबाट हुने कायर्लाई प्रभावकारी बनाउन उ कृ  कायर् गनेर् उपभोक्ता सिमितलाई दोस ला 
सिहत परु कृत तथा कदरपत्रले स मान गिरने नीितलाई िनर तरता िदइनेछ ।  

 उँपािलका िभत्रको मलू सडक आगामी आ.व. स ममा मािथ लो िनकायको सम वयमा तरो नती गरी वषार् 
याममा पिन यातायात िनवार्ध पले सचंालन हुन सक्ने गरी अगाडी बिढने छ । 

 फोहोरलाई मोहर भ ने नाराका साथ फोहोरमलैाको वगीर्करण गरी या ड िफ ड साईड (Land Field 
Side) िनमार्ण गिर फोहोरमलैा मकु्त गाउँपािलका बनाइने छ । 

 आगामी आ.व. िभत्रमा गाउँपािलकाको प्रशासकीय भवन िनमार्ण स प न गिर सवेा प्रवाह गिरने छ । 
 गाउँपािलका िभत्रका प्र येक वडा कायार्लयह  अपाङ्गमतै्री िनमार्ण गिर थानीय तरबाट िदने सवेा चु त 

दु त पािरने छ ।  
 गाउँपािलकाबाट िविनयोिजत योजनामा नगद लागत सहभािगता हुने नीित िलइनेछ । योजना स झौता गनर् 

आउँदा उपभोक्ताको तफर् बाट गिरने नगद सहभािगता वाफतको रकम गाउँपािलकाको सिंचत कोष खातामा 
नगद ज मा गरेको भौचर पशे गनुर् पनेर्छ । साथै उपभोक्ता सिमितबाट सचंािलत योजनाह मा उपभोक्ता 
सिमितले गाउँपािलकामा योजना स झौता गदार् दतार् व प िनि त शु क ितनुर्पनेर् प्रावधानलाई िनर तरता 
िदएको छु । 

 गाउँपािलकामा इजलासको यव था गिर याियक सिमितको कायर्लाई चु त द त पािरने छ ।  
 गाउँपािलका क्षते्रिभत्र िनमार्ण हुने स पणूर् भवनको नक्सा पास अिनवायर् गिरएको छ ।  
 नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाले िरङ्गरोड बनाउने योजना अनसुार िव ततृ अ ययनको काम सिकसकेको 

छ । आगामी आ.व. मा सघंीय सरकार र प्रदशे सरकारसगँ समपरुक अनदुान माग गिर िरङ्ग रोडको 
तरो नती गिरनछे ।  

 एक भवन िनमार्ण गदार् एक िव वा रो न ुपनेर् िनित िलईएको छ । 
 स बि धत योजना क्षेत्रमा एक योजना एक िव वा रो ने कायर्क्रम लाग ुगिरनेछ ।  
 सडक िनमार्णका योजनाह मा कि तमा २० प्रितशत रकम bio-engineering मा प्रयोग गनेर् । 

ख)  आिथर्क िवकास 
कृिष िवकास तथा सहकारी  

 सहकारी क्षेत्रमा भइरहकेो िवकृितलाई अ य गदैर् सहकारी क्षेत्रलाई रोजगारमखुी बनाइनेछ । एकै प्रकृतीका 
सहकारीह  मजर् गरी गाउँपािलकामा क्षेत्रगत एक सहकारी मात्र स चालन गनेर् नीित िलईनेछ । 
गाउँपािलकाबाट हुने अनदुानको कायर्क्रममा सहकारी सं थालाई आवद्ध गिरनेछ । 
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 कृिष तथा पश ुपालन क्षेत्रको िवकासमा कृषक समहू, सिमित, सहकारी, गैर सरकारी सं थासगँ साझदेारी गनेर् 
नीित अवल बन गिरएको छ ।  

 सहकारी सं थाह  एक आपसमा मजर् गरेर सिक्रय बनाइने छ । नागिरक, सहकारी र गाउँपािलकाको 
िन पिक्षय स ब धबाट कृिष कायर्क्रमह  अगाडी बढाइने छ ।  

 कृिष उपजमा प्रयोग हुने िकटनाशक औषधीलाई िन सािहत गरी Organic उ पादनमा जोड िदइनेछ ।  
 एक घर एक करेसा बारी नीित अवल बन गनेर् नीित िलईएको छ ।  
 यस आ.व. मा यस गाउँपािलमा रहकेो सबै बाँझो जिमनलाई उपभोगमा याउन आव यक कदम चािलने छ।  
 कोरोना महामारीबाट प्रभािवत भई वदशे फकेर् का यवुाह लाई कृिष पशेामा आवद्ध गराउन आव यक 

कायर्क्रमह  याईनेछ । कृिष पेशामा थानीय यवुालाई अग्रसर गराई वदैिेशक रोजगारीमा जाने यवुाह को 
सखं्या अ य गराउने ल य िलएको छ ।  

 थानीय तरमा उ पादन भएका कृिष उपजह लाई प्र येक वडामा िनमार्ण भएका कृिष उपज सकंलन के द्र 
माफर् त बजािरकरण गनर् गाउँपािलकाले आव यक यव था िमलाउने तथा वडा तरीय हाट बजार कायर्क्रम 
लाग ुगिरनेछ ।  

 कोरोना महामारीबाट िव  नै प्रभािवत भएको िवदिेशइका नेपाली नागिरक वदशे फिकर् एको अव थामा यस 
गाउँपािलकाका य ता यवुाह लाई पशपुालनमा आवद्ध गराउन आकषर्क कायर्क्रमह  अगाडी बढाईनेछ ।  

 थानीय तरमा उ पादन भएका पशजु य उ पादनलाई बजार यव थापन गनर् गाउँपािलकाले बाख्रा पालन 
पकेट क्षेत्र घाँसको िबउ तथा िब वा िवतरण, थानीय प्रजातीका कुखरुा तथा प क्षी पालन कायर्क्रम 
सचंालन गनेर् यव था िमलाईनछे । 

 िवगत वषर्ह मा ज तै आगामी आ.व. मा पिन प्र येक वडाका पशपुालनमा आवद्ध नागिरकलाई अनदुान 
िदने यव था गिरएको छ । यसबाट अ य यवुालाई पिन पशपुालनमा आवद्ध गराउन सिकने अपेक्षा गिरएको 
छ ।  

 कृिष तथा पशपुालनलाई यावसायीक बनाउन गाउँपािलकाले िविक्रको आधारमा प्रो साहन रकम उपल ध 
गराउने नीित अवल बन गिरने छ । 

 कृिष क्षेत्रमा िदईने अनदुानलाई पारदशीर्, अनमुानयोग्य बनाउन कृषक समहू गठन तथा दतार् कायर्क्रम 
गिरनेछ। 

 कृषकको घरघरमा कृिष प्रािविधक’ कायर्क्रमको लािग आव यक यव था गिरनेछ । 
 थानीय प्रजातीको फलफुललाई यवसाियक बनाउन पकेट क्षते्र कायर्क्रम स चालन गिरनेछ । 
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 गाउँपािलकामा कृिष बाली तथा तरकारी बाली र फलफुल नसर्री थापना गिरनछे । गाँउपािलकामा उ पादन 
हुने तरकारी तथा फलफूलको भ डारण, बजारीकरण तथा उ पादनका लािग आव यक कायर्क्रमह  
स चालन गिरनछे । थानीय तरकारी तथा फलफूलको परल मू य तोिकनेछ । 

 थानीय तरमा न प्राङगिरक मल उ पादन गनर् पहल गिरनेछ । जैिवक खतेी गनर् कृषकलाई प्रो साहन गिरने 
कायर्क्रम सचंालन गिरनेछ ।  

 कृिष क्षेत्रलाई यवसायीकरण, याि त्रकरण तथा िविविधकरण गिरनेछ । 
 पश ुत याङ्क अिभलेखीकरण गिरनेछ । 
 पशपुालन पकेट कायर्क्रमको लािग आव यक यव था गिरनेछ । 
 सहकारीको िनयमनको साथै पािलकाबासी बेरोजगार सीपमलुक जनशिक्तलाई सहकारीसगँ आवद्ध गरी 

वरोजगार सहकारी कायर्क्रम सचंालन गिरनेछ ।  
 माटो पिरक्षण गिर स भा यता बालीलाई िसफािरस गरी कृिष चनुालाई प्रयोगमा याईनेछ । 

ग)  सामािजक िवकासः 
िशक्षा युवा तथा खेलकुद 

 िवद्यालय बािहर शू य बालबािलका कायर्क्रम सचंालन गिरनेछ । जस अ तगर्त गाउँपािलका िभत्रका गिरव, 
अित िवप न, असहाय तथा जेहे दार िवद्याथीर्लाई िशक्षाको पहुचँमा सहजै परु् याउन लािग सहायता रकम 
माफर् त ्अ ययन कायर्क्रम िनर तरता िदने गरी अगाडी बढाईनेछ ।  

 सबै सामदुाियक िवद्यालयह मा अ ययनरत छात्राह  तथा िशिक्षकाह लाई िशक्षामा िनयिमतता कायम 
राख्न िनःशु क यािनटरी याड िवतरणलाई िनर तरता िदइनेछ । 

 सामािजक िवसगंती िव द्ध यवूा नीित अवल बन गिरएको छ । समाजमा भएका सबै खाले िवभेद, असरुक्षा, 
भदेभाव, िहसंा र िनरक्षरताका िव द्ध गाउँगाउँमा यवूा पिरचालन गिरनेछ । 

 अदक्ष बेरोजगारह लाई म बक माफर् त ्रोजगारउ मखु िक्रयाकलाप स चालन गिरनेछ । 
 सामदुाियक अ ययन के द्रलाई सिक्रय बनाइनछे ।  
 आगामी आ.व. मा प्रािविधक िशक्षा प्रवर्द्धन गनर् गाउँपािलका िभत्र नै प्रािविधक िशक्षालय थापना गिरनेछ। 
 गाउँपािलका िभत्र बहुमखुी क्या पस सचंालन गनर् आव यक पवूार्धारको यव था गिरनेछ । 
 एक िवद्यालय एक नसर् कायर्क्रम लाग ुगनर् बाकी ँमगंला दवेी मा.िव. र कु डला मा.िव.मा समते कायर्क्रम 

अगाडी बढाउन आव यक पहलकदमी िलइनेछ ।  
 िवद्यालयमा िवद्याथीर्को सखं्या र आव यक िशक्षक सखं्या हरेी दरब दी िमलानको कायर्क्रम अगाडी 

बढाइनेछ ।  



cf=j= @)&*÷)&( sf] jflif{s of]hgf, sfo{qmd tyf ah]6 - 9 

 स पणूर् गाउँपािलका िभत्रका िवद्यालयमा आगामी आ.व. ०७८/०७९ स म वास सिहतको अपाङ्गमतै्री 
शौचालय िनमार्ण गिरनेछ । साथै स पणूर् िवद्यालयलाई अपाङ्गमतै्री/बालमतै्री बनाइनेछ ।  

 गाउँपािलका िभत्रका स पणूर् िवद्यालयह मा MGML कायर्क्रम लाग ुगिरनेछ ।  
 स पणूर् िवद्यालयह लाई प्रिविधमतै्री बनाई िसकाईको वकैि पक उपाय खोजी गिरनेछ । मातभृाषा िशक्षालाई 

जोड िदइनेछ । 
 गाउँपािलकाको खलेकुद िवकास गनर् प्र येक वडामा रहकेो खलेमदैानको तरो नती गनेर् साथै खलेकुद 

प्रिशक्षकको पिन यव था गनेर् नीित अबल बन गरेकोछ ।  
 खलेकुद िवकासका लािग अ यक्ष कायर्क्रम सचंालन गिरने नीित िलएको छु । यस अ तगर्त आगामी आ.व. 

मा गाउँपािलका िभत्रको खलेकुद िवकासको लािग घिु त प्रिशक्षकको यव थापन गिरनेछ ।  
 िवद्यालयका प्र.अ.सगँ कायर् स पादन करार स झौता गरी शिैक्षक गणु तर सधुानर् जोड िदईनेछ । 
 गाउँपािलका अ तगर्तका बाल कक्षालाई भौितक, शिैक्षक सामाग्री यव थापन तथा प्रिविध मैत्री बनाई पवूर् 

प्राथिमक िशक्षाको गणु तर बिृद्ध गनेर् । 
 

वा य स ब धी नीितः 
 भोगटेनीमा िनमार्ण स प न भई सकेको १५ शयैा अ पताल स चालनमा याउन प्रशासिनक तथा भौितक र 

कायार्लय यव थापनमा जोड िदइनेछ । िव यापी पमा फैिलएको कोरोना महामारीलाई िनय त्रण गनर् 
आव यक कदम चािलनेछ । प्र येक वा य चौकी तथा वा य इकाईह लाई आव यक वा य सामग्री 
प्रया  मात्रामा उपल ध गराईनेछ ।  

 वा य िवमा कायर्क्रमलाई िनर तरता िदद ै यस आ.व. मा नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाका स पणूर् 
नागिरकलाई वा य िवमा गराईनेछ ।  

 कोरोना महामारीबाट बचाउन यस गाउँपािलका िविभ न थानमा यस सगँ स बि धत सचतेना गितिविधह  
प्र ततु गिरनेछ ।  

 एक घर दईु ड टिबन नीित िलई फोहोर मलैा यव थापन लािग आगामी आ.व. २०७८/०७९ दिेख प्र येक 
घरबाट िन कन ेफोहोरलाई कुिहने र नकुिहन ेफोहोरमा िवभाजन गिर गाउँपािलकाले फोहोर यव थापन 
गिरनेछ ।  

 फोहोरबाट मोहर भ ने भनाई साथर्क तु याउन नागिरकले यवि थत पमा तोिकएको ड टिवनमा रािखएको 
फोहोरबाट आय प्रा  गनर् सक्ने गरी कायर्क्रम सचंालन गिरनेछ । जसका लािग यवि थत पमा Land fill 

Side भएका थानको थलगत अवलोकन गरी नमनुा अनकुरण गिरनेछ । 
 गणु तरीय आधारभतु वा य सेवा स पणुर् नागरीकह को पहुचँमा परु् याउने नीित िलएको छु । मिहला 

वा य वयं सिेवका, गाउँघर िक्लिनक, खोप िक्लिनक, आधारभतु वा य के द्र तथा वा य 
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सं थाह को भौितक पवुार्धार सिु िढकरण, औजार उपकरण औषिधको यव था, वा यकमीर्ह को 
क्षमता अिभविृद्घ, दक्ष वा यकमीर् यव था, वा यकमीर्ह लाई परु कार तथा उ पे्ररणको यव था, 
वा यमा सचुनासचंार प्रणालीको यव था लगायत िविभ न वा य कायर्क्रम सचंालन गरीनेछ ।  

 Zero Home Delivery अथार्त पणुर् सं थागत सु केरी गाउँपािलका बनाउने नीित िलएको छु । यसका 
लािग हाल वा य सं थामा रहकेा बिथर्ङ से टरह को भौितक पवुार्धार सिु िढकरण, औजार उपकरण तथा 
आव यक मात्रामा औषिधको उपल धता गराईनेछ ।  

 यस गाउँपािलका िभत्र रहकेा प्र येक वा य इकाईह मा एक/एक वटा िवरामी कु वा घर िनमार्ण गिरनेछ । 
 यस गाउँपािलका िभत्रका गिरब, असहाय, िवप न, अशक्त तथा ये  नागिरकह को लािग घिु त वा य 

िशिवर सचंालन गिरनेछ । 
 गभर्वती मिहलाह  घरमा शु य सु केरीः गाउँपािलका घोषणाको लािग आव यक कायर्क्रम स चालन 

गिरएकोमा यस कायक्रमलाई िनर तरता िदईनेछ । गभर्वती तथा सु केरी मिहलाह ले पाउँद ैआएको पोषण 
भ ालाई िनर तरता िदएको छु । 

 सडक नाटक कायर्क्रम माफर् त मिहला िहसंा, लाग ु पदाथर् दु यशनी, मानव वचेिवखन, लिगक िहसंा, 
एच.आई.िभ. एड्स, िटिभ रोग िनय त्रण, नसनेर् रोगको चतेनामलूक कायर्क्रम स चालन गिरनेछ । 

 याव सवेालाई यवि थत गरी गाउँपािलका बासीह को प्रयोगशाला जाँच कायर्क्रमलाई अगािड बढाईनेछ। 
 गभर्वती तथा सु केरी मिहलाका अितिरक्त सनुौलो हजार िदनका बालबािलकाको लािग पोषण कायर्क्रम 

थालनी गिरनेछ । 
 पणूर् सरसफाई कायर्क्रम अ तगर्त एक घर एक धारा, एक घर एक शौचालय, एक घर एक सधुािरएको चलुो, 

एक घर एक रक्षान, एक घर दईु ड टिबनको कायर्क्रमलाई अगािड बढाईनेछ । 
 जिटल रोग लागकेा िवरामीह लाई िदद ैआएको यातायात तथा आिथर्क सहायता िनर तरता िदईनेछ ।  
 कोिभड-१९ बाट मृ य ुभएका पिरवारजनलाई समवदेनाथर् केिह आिथर्क सहयोग गिरनेछ । 

लिक्षत वगर् (मिहला, बालबािलका तथा अ य) 

 योजना तजुर्मा, कायार् वयन तथा नीित िनमार्णमा मिहला, एकल मिहला, दिलत, जनजाती, बालबािलका, 
अपाङ, अ पसङ्ख्यकको अथर्पणूर् सहभािगता गराउने नीित िलईनेछ । समावशेीकरणको लािग क्षमता 
िवकास कायर्क्रम र पवूार्धार िवकासको लािग बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

 बालिबवाह, घरेल ुिहसंा, लैङ्िगक िहसंा, तथा बाल म यिूनकरण गनर् आव यक कायर्क्रम याईनेछ । 
 सिहद पिरवारसँग थानीय सरकार नीित अनु प सघंीय लोकताि त्रक गणत त्र थापनाको लािग भएको 

जनयदु्ध तथा िविभ न जनआ दोलनमा सहादत प्रा  सिहद पिरवारको यिक्त तथा घाईते/अपाङ्गह को 
क्षमता िवकासका लािग आयमलूक तािलम सचंालन गिरनेछ । 
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 िवप न तथा िपछिडएका वगर्का मिहलाह लाई लिक्षत गरी समग्र मिहलाह को सशिक्तकरण स ब धी 
कायर्क्रमह  स चालन गिरने छ । 

 बालमतै्री थानीय शासनको अवधारणालाई सं थागत िवकास गनेर् नीित िलईने छ । 
 बाल क्लब गठनलाई प्राथिमकता िदई बाल स जाल एव ं बालबािलकाको क्षमता िवकास स ब धी 

कायर्लाई प्राथिमकताका साथ कायार् वयन गिर बालमतै्री गाउँ तु याउने नीित अगंीकार गिरने छ । 
 अपांगता भएका यिक्तह को स पकर्  हुने सबै भौितक सरंचनालाई अपांगमतै्री बनाउद ैलिगनेछ । 
 दिलत एव ंपछािड परेको वगर्को हक अिधकारको प्रवद््रधन एव ंिनणर्य प्रिक्रयामा सहभािगता अिभविृद्ध गदैर् 

सशिक्तकरण, क्षमता िवकास सीप िवकस एव ंचेतनामलूक कायर्क्रमह  सचंालन गिरने छ । 
 मिहला िव द्ध हुने िविभ न िकिसमका िहसां िनय त्रण र िवभदे अ य  गनेर् नीित िलइनेछ । घरेल ु िहसंा 

िन पण, बहुिववाह, बालिववाह उ मलुन, मिहला िहसंा र मिहला अिधकार स व धी िवशषे कायर्क्रम 
सचंालन गिरनेछ ।  

 लैङ्िगक समानता तथा साथर्क सामािजक समावशेीकरणमा जोड िदइनेछ । 
 मिहलाह लाई यवसायीक तािलम िदई यवसाय सचंालनतफर्  पे्रिरत गराउने नीित िलइनेछ ।  
 एकल तथा िवप न मिहलाह को जीवन तर सधुानर्को लािग िविभ न सीप तथा आयमलूक कायर्क्रमह  

सचंालनमा िवशषे जोड िदईनेछ ।  
 मिहला, अशक्त, असहाय, बदृ्ध, िवप न वगर्को काननुी परामशर्का लािग काननुी परामशर् डे क सचंालन गनेर् 

तफर्  िवशषे यान िदईनेछ । िकशोरी तथा गभर्वती आमासगँ उपा यक्ष कायर्क्रम सचंालनमा याउने यव था 
गरेको छु । 

 अपाङ्गमतै्री वरोजगारमलूक कायर्क्रमह  स चालन गिरनेछ । 
 िनमार्ण हुने भवन लगायत भौितक सरंचनाह  अपाङ्गमतै्री बनाइनेछ ।  
 अपाङ्ग यिक्तह को सवेाका क्षेत्रमा पहुचँ िव तार गिरनेछ ।  
 अपाङ्ग लिक्षत क्षमता िवकास तथा सीप िवकास स ब धी कायर्ह  सम वया मक पमा गिरनेछ ।  
 आिदवासी, जनजाित समदुायको भषेभषूा, कला, सािह य, भाषा एवं सं कृितको सरंक्षण र प्रबद्धर्नका लािग 

िवशषे पहल गिरनेछ । 
 िपछिडएको वगर्को उ थानको लािग सीपमलूक, रोजगारमलूक तथा आयमलूक कायर्क्रम स चालनमा जोड 

िदइनेछ । 
 यवुाह  लिक्षत मागमा आधािरत तािलम कायर्क्रम स चालनमा याइनेछ । 
 समदुाय सहकारी माफर् त दिलत वगर्को पर परागत सीप तथा दक्षताको आधिुनिककरण तथा यवसाियकरण 

गनेर् तफर्  पहल गिरने छ । 
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 छुवाछुत तथा भेदभाव उ मलूनको लािग प्रभावकारी कायर्क्रम याईनेछ ।  
 गरीवसगँ गाउँसरकार कायर्क्रम सचंालन गरी अित गिरवीमा रहकेा घर पिरवारलाई िविभ न सहुिलयतका 

कायर्क्रमह  माफर् त िवकास प्रयासमा मलूप्रवािहकरण गिरने छ । 
 कोरोना महामारीको कारण वदैिेशक रोजगारीबाट वदशे फिकर् एका यवुा यवुतीह को लािग आव यक 

कायर्क्रम सचंालन गिरनेछ । 

घ)  खानेपानी तथा िसंचाई 

 गाउँपािलका िभत्र खानेपानीको महुान िववाद गनर् नपाईने तथा महुान दतार् गनर् नपनेर् नीित िलईएको छ । 
खानेपानीको अभावलाई मकु्त गनर् आव यक यव था गिरनेछ । खानेपानीको सम या समाधान गनर् िमटर 
जिडत एक घर एक धारा प्रणालीलाई अवल वन गरी खानेपानीको िवतरणलाई सहज बनाईनछे । 

 एक घर एक धारा नीित अ तगत आगामी आ.व. स ममा बाँकी रहकेा घरमा पिन धारा िनमार्ण गिर 
गाउँपािलकाका स पणूर् नागिरकमा व छ खानेपािनको पहुचँ पयुार्इने छ । 

 बहृत खानेपानी तथा िसचंाई आयोजना सचंालनका लािग सघंीय सरकार र प्रदशे सरकारसगँ सम वय गरी 
अगाडी बिढनेछ । 

 ठुला खानेपानी तथा िसचंाई आयोजनाको अितिरक्त त कालको लािग सम या समाधान गनर् गाउँपािलका 
तरीय साना आयोजना पिन अगाडी बढाउने नीित िलएको छु । 

 तीन तीन मिहनामा खानेपानीको जाँच गरी नागिरकको व छ िपउने पानीको अिधकारको सिुनि त गिरनेछ। 

ङ)  पयर्टन के्षत्र 

 पयर्टकीय हव बनाउने उद्ध य सिहत गाउँपािलकाको पयर्टकीय थल वाकाराहा निजक Home Stay 

सचंालनमा याउने छ र Home Stay प्रवर्द्धनका िनिम  थानीय नागिरक तथा यवुाह लाई सिक्रय 
बनाईनेछ । 

  तामाङ तथा नेवार सं कृितको प्रवद्धर्न गवर्को लािग प्रदशे सरकारसँग सम वय गिर गाउँपािलका िभत्र तामाङ 
तथा नेवार सगं्रहालय बनाई गाउँपािलकाको परुा वाि क स पदा लगायत परुाना पर परा झ काउने सबै 
पक्षको सरंक्षण र सवेर्क्षण गिरनेछ ।   

 आगामी आ.व. मा सघंीय सरकारसगँ साझदेारी गरी िनमार्ण कायर् अगाडी बढाईनेछ । 
 पयर्टन पबद्धर्न गनर् पयर्टन स मलेन गरी यस ठाउँको स भावनालाई प्रचारप्रसार गिरनेछ ।यसले कोरोना 

भाईरसको कारण िथलोिथलो भएको पयर्टन याबसायलाई केिह हदस म मािथ उका न सहयोग पयुार्उँछ र 
पयर्टकको सखं्यामा बिृद्ध हुनेछ । 

 पयर्टन िवकासका लािग सचूना, सिुवधा र सरुक्षाको अवधारणालाई अवल बन गिर अगाडी बिढनेछ । 
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 ऐितहािसक परुाताि वक मह वको मठ मि दर, गु बा, पाटीर् पौवाको सरंक्षण र सवंद््रधन गिरनेछ । बौद्ध िशक्षा 
िशिवर स चालन गिरनेछ । डबजोङ दरवार सरंक्षणको लािग परुाताि वक िवभागसगँ सम वय गरी 
आव यक यव था गिरनेछ । 

च)  वातावरण तथा िवपद यव थापन  

 िवकास कायर्ह  सचंालन गदार् िदगो िवकासको अवधारणा अनरुोध वातावरणीय पक्षको मू याङ्कन गरी 
िवकासका कायर् गनेर् नीित अवल बन गिरनेछ ।  

 प्र येक वडामा एक/एक वटा सिमित िनमार्ण गरी वन तथा वातावरण संरक्षणका िनि त पिरचालन गिरनेछ । 
साथै व यज त ुतथा चराचु ङ्गीको चोरी िसकारी िनय त्रण गिरनेछ । 

 वातावरणलाई यापक क्षती परु् याउने खहरे खोलाह को िनय त्रण कायर्लाई िनर तरता िदईनेछ । 
 बाढी पिहरो तथा भकु्षय िनय त्रणका लािग प्रदान गदैर् आएको तारजाली िवतरण कायर्क्रमलाई िनर तरता 

िदईनेछ । 
 बाढी िनय त्रणको लािग जोिखमयकु्त ठाउँमा िव वा रो ने कायर्क्रम तय गिरनेछ । यसै गरी बाढी पिहरो हुने 

भकु्षय िनय त्रण गनर् र जोिखमयकू्त ब तीमा निद खोला िनय त्रणको लािग आव यक तटब ध िनमार्ण 
कायर्लाई प्राथिमकतामा राखकेो छु ।  

 मानव तथा प्राकृितक िसिजर्त प्रकोपलाई म यनजर गदैर् िवपद यव थापन पवूर् तयारी अिभमखुीकरण 
कायर्क्रम थानीय िवपद यव थापन सिमितलाई िक्रयािशल तथा प्रकोप भ डारण सामग्रीको यव थापन 
गिरनेछ । प्रकोप िपडीतलाई उद्धार, राहत कायर्क्रम तथा पनुः थापना िनिम  कोषबाट खचर् यहोिरनेछ । 

 आगलागी, बाढी, भकु प, महामारी ज ता प्रकोपको क्षित यनूीकरण गनर् र प्रकोपको अव थामा उद्धार 
राहत तथा पनु थापना ज ता कायर्ह  गनर् प्रकोप यव थापन योजना बनाई सरोकारवाला िनकायर 
समदुायसगँ सहकायर् गरी अगाडी बिढनेछ । 

 वातावरण तथा जलवायमुतै्री पवूार्धार िवकासमा जोड िदइनेछ । वनको बैज्ञािनक यव थापन गरी वनलाई 
आ दानीको ोतको पमा िवकास गनर् आव यक यव था गिरनेछ । साथै वन क्षेत्रको सरंक्षणको लािग एक 
वडा एक नमनूा सामदुाियक वन िनमार्ण कायर्क्रमलाई प्रो साहन गिरनेछ ।  

 वातावरणीय पयार्वरणमा अस तलुन भई वन समते क्षित हुने भएकोले खोटो सकंलन कायर्लाई िन सािहत 
गनेर् यव था िमलाउने नीित िलएको छु  ।  
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छ)  सूचना प्रिविध,  सं थागत सेवा प्रवाह र सुशासन 

 गाउँपािलकाको कायार्लय तथा वडा कायार्लयह बाट िदईन े स पणूर् सेवाह लाई िछटो छिरतो, भरपद , 
गणु तरीय बनाउन िवद्यतुीय नागिरक वडापत्र लाग ुगिरनेछ । सवेालाई सचूना प्रिविध मतै्री बनाई िवद्यतुीय 
शासनको अवधारणा लाग ू गनेर् नीित िलएको छु । कमर्चारीह लाई सचूना प्रिविध स ब धी तािलमको 
यव था गरी दक्ष बनाइनेछ । 

 गाउँपािलका तथा वडा कायार्लयका कमर्चारीह  एव ंिवषयगत िनकायका कमर्चारीको क्षमता िवकास गनर् 
िविभ न खाले तालीम एव ंसीप िवकास स ब धी गो ीह  आयोजना गनेर् एवं अ य िनकायसँग सम वय गनेर् 
िनती िलएकोछु । 

 सामािजक सरुक्षा भ ा िवतरणलाई प्रभावकारी एव ं यवि थत गिरनेछ । बैिकङ्ग सवेा िव तार भएकोले 
सरुक्षा भ ा िवतरण बक खाता माफर् त गनेर् िवतरणलाई िनर तरता िदने यव था िमलाउएको छु ।  

 सचूना प्रिविधमतै्री गाउँ िनमार्णको नीित अवल बन गिरएकोछ । नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाका स पणूर् 
क्षेत्र िभत्र सचंार सवेाको िव तारको िनर तरता तथा क्षमता अिभिविद्ध गिरनेछ ।  

 शत प्रितशत यिक्तगत घटना दतार् अिभयान स चालनाथर् आव यक कायर्क्रम याइनेछ । 
 गाउँपािलकाबाट स पािदत गितिविधको आम नागिरकलाई जानकारी िदने उ े यले सावर्जिनक सनुवुाईलाई 

िनर तरता िदइनछे । नागिरकका गनुासो स बोधन गनर् गनुासो पिेटका सबै कायार्लयमा रािखनेछ । वडा तथा 
गाउँपािलका थप सचूना प्रिविधमतै्री बनाइनेछ । 

 हाल स म गाउँपािलकाले स पािदत गरेका समि गत गितिविधको सगँालो, बािषर्क प्रगित प्रितवदेन, 
राजपत्रका अलावा गाउँपािलका डायरी प्रकाशन माफर् त ्गाउँपािलका गितिविधमा नागिरकको चासोलाई 
स बोधन गिरनछे । 

अ य 

 गाउँपािलका िभत्र स चािलत स पणूर् उद्योग यवसायलाई दतार् गराई करको दायरामा याईनेछ । 
कालोबजारी, काटेर्िलङ र िसि डकेटको िव द्ध शु य सहनिशलताको नीित अवल वन गिरनेछ । 

 कमर्चारीको क्षमता अिभबिृद्ध तािलम स चालन गिरनेछ । कमर्चारीको कायर् स पादन मू यांकनको 
आधारमा िनजले स पादन गनुर् पनेर् दािय व मािसक, चौमािसक प्रगित प्रितवदेन, िनयिमतता, पारदिशर्ता, 
औिच यता कायर्दक्षता बमोिजम द ड र परु कारको यव था गिरनेछ । 

 गनुासो यव थापनलाई चु त दु त बनाईनेछ । नागिरकको गनुासो सु ने र स बोधन गनर् क तीमा मिहनाको 
एकपटक जनतासगँ जनप्रितिनिध कायर्क्रम स चालन गिरनेछ । 
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 याियक सिमितको काम कारवाहीलाई जनमखुी बनाईनेछ । प्र येक वडामा मलेिमलापकतार् माफर् त िववाद 
समाधान गिरनछे । जसका लािग मलेिमलाप तािलम सचंालन गिरनेछ ।  

 गै सरकारी सं थाको आफुखसुी कायर्क्रम गनेर् पद्धितलाई अ य गरी आव यकतामा आधािरत 
कायर्क्रमलाई गाउँसभाबाट वीकृत गरेर मात्र काम गनर् िदईनछे । गै सरकारी सं थाको कामकारवाहीको 
अनगुमन गरी पारदशीर् बनाईनेछ । 

 सवर्साधारण जनताको वा यमा ग भीर असर गनेर् कमसल खालको मिदराज य पदाथर्को िबिक्र 
िवतरणलाई िनय त्रण गिरनेछ । 

 म बकको थापन गरी यवुाह लाई सिक्रय पमा गाउँपािलका िभत्रको िवकास िनमार्ण कायर्मा पिरचालन 
गिरनेछ । 

 राज को दायरा, प्रक्षेपण तथा पारदिशर्ता, औिच यता, िनयिमतता र गत वषर्को आयलाई म यनजर गरी 
समय सापके्ष कर मतै्री िशक्षा, हाम्रो करः हाम्रै िवकास िनमार्णका लािग भ ने अिभयान स चालन गिरनेछ ।  

उपि थत स पूणर् गाँउ सभा सद य यूह ,  

अ यमाः 

 अिघ ला आ.व. ह मा उ लेख गिरएका नीित तथा कायर्क्रमह  परुा नभएस म िनर तरता िदने प्रितवद्धता 
जनाउद ैयस गाउँपािलकाको बजेट िनमार्ण, नीित कायर्क्रम र िनणर्य कायार् वयन प्रिक्रयामा सहयोग परु् याउन ु हुने 
स पणूर् जनप्रितिनिधह , कमर्चारीह , सवेाग्राही तथा गाउँपािलकाबासी सबैलाई हािदर्क ध यवाद ज्ञापन गदर्छु । 

दुगर् कुमार शाक्य 
अ यक्ष 
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गाउँसभाबाट पािरत िमित २०७८।३।१० 

नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको अथर् स ब धी प्र तावलाई कायार् वयन गनर् बनेको िवधेयक 

प्र तावनाः 

 नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको आिथर्क वषर् २०७८/७९ को अथर् स ब धी प्र तावलाई कायार् वयन 
गनर्को िनिम  थानीय कर तथा शु क सकंलन गनेर्, छुट िदने तथा आय सकंलनको प्रशासिनक यव था गनर् 
वा छनीय भएकोल,े नेपालको सिंवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम नेत्रावती  डबजोङ गाउँपािलका 
गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संिक्ष  नाम र प्रार भः  
(१) यस ऐनको नाम “आिथर्क ऐन, २०७८” रहकेो छ । 
(२) यो ऐन २०७८ साल ावण १ गतेदिेख नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलका क्षेत्रमा लाग ूहुनेछ । 

२. स पित करः गाउँपािलकाका क्षेत्रिभत्र अनसुिूच (१) बमोिजमघरजग्गा कर लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 
३. भूिम कर (मालपोत): गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र अनसुिूच (२) बमोिजम भिूम कर (मालपोत) लगाइने र असलू 

उपर गिरनेछ ।  
४. घर वहाल करः गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र कुनै यिक्त वा सं थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 

छ पर, जग्गा वा पोखरी परैू आिंशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनसुिूच (३) बमोिजम घर जग्गा वहाल कर 
लगाइने र असलू गिरनेछ ।  

५. यवसाय करः गाउँपािलका क्षते्रिभत्र यापार, यवसाय वा सेवामा पूजँीगत लगानी र आिथर्क कारोवारका 
आधारमा अनसुिूच (४) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 

६. जिडबुटी, कवाडी र जीवज तु करः गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र कुनै यिक्त वा सं थाले ऊन, खोटो, जिडबटुी, 
वनकस, कवाडी माल र प्रचिलत काननूले िनषेध गिरएको जीवज त ु वाहकेका अ य मतृ वा मािरएका 
जीवज तकुो हाड, िसङ, वाँख, छाला ज ता ब तकुो यवसाियक कारोवार गरेवापत अनसुिूच (५) 
बमोिजमको कर लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 

७. सवारी साधन करः गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र दतार् भएका सवारी साधनमा अनसुिूच (६) बमोिजम सवारी 
साधन कर लगाइने र असलु उपर गिरनेछ ।तर, प्रदशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था 
भएको अव थामा सोिह बमोिजम हुनेछ । 
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८. िवज्ञापन कर : गाउँपािलका क्षते्रिभत्र हुने िवज्ञापनमा अनसुिूच (७) बमोिजम िवज्ञापन कर लगाइने र असलू 
उपर गिरनेछ । तर प्रदशे काननू वीकृत भई सो काननूमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोही बमोिजम 
हुनेछ । 

९. मनोर जन कर : गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र हुने मनोर जन यवसाय सवेामा अनसुिूच (८) बमोिजम यवसाय 
कर लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । तर प्रदशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको 
अव थामा सोही बमोिजम हुनेछ । 

१०. बहाल िबटौरी : शु क गाउँपािलका क्षते्रिभत्र आफूले िनमार्ण रेखदखे वा स चालन गरेका अनसुिूच (९) 
मा उ लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसुिूचमा भएको यव था अनसुार बहाल िबटौरी 
शु क लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 

११. पािकर् ङ शु क : गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र कुनै सवारी साधनलाई पािकर् ङ सिुवधा उपल ध गराए वापत 
अनसुिूच (१०) बमोिजम पािकर् ङ शु क लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 

१२. सेवा शु क द तुर : गाउँपािलकाले िनमार्ण, स चालन वा यव थापन गरेका अनसुिूच (११) मा 
उ लेिखत थानीय पवूार्धार र उपल ध गराइएको सवेामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुिूचमा यव था भए 
अनसुार शु क लगाइने र असलु उपर गिरनेछ । 

१३. पयर्टन शु क : गाउँपािलकाले आ नो क्षेत्रिभत्र प्रवशे गनेर् पयर्टकह बाट अनसुिूच(१२)मा उ लेिखत दरमा 
पयर्टन शु क लगाइने र असलु उपर गिरनेछ । तर, प्रदशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था 
भएको अव थामा सोही बमोिजम हुनेछ । 

१४. फोहोरमैला यव थापन शु क : गाउँपािलकाको फोहोरमलैा यव थापन गरे वापत अनसुिूचमा 
उ लेिखत दरमा शु क लगाइने र अशलु उपर गिरनेछ । 

१५. कर छुट करका दर घटाउन, बढाउन वा छुट िदन सक्ने : यस ऐनमा अ यत्र जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भएता पिन गाउँ कायर्पािलकाल ेआव यकता अनसुार यो ऐन बमोिजम लगाइएका द तरु, शु क, महसलु, 
जिरवाना र करका दर घटाउन बढाउन वा य ता द तरु, शु क, महसलु, जिरवाना र कर आिंशक वा पणूर् 
पमा छुट िदन सक्नेछ । 

१६. कर तथा शु क संकलन स ब धी कायर्िविध : यो ऐनमा भएको यव था अनसुार कर तथा शु क 
सकंलन स ब धी कायर्िविध गाउँपािलकाले तोके अनसुार हुनेछ । 

१७. जिरवाना स बि ध यव था :  

१) गाउँपािलकाको िवषयगत शाखा, वडा तथा अ य कायार्लयह बाट सवेा प्रवाह गदार् सवेाग्राहीले 
बझुाउन ुपनेर् कर, शु क, द तरु तथा जिरवानालाई सवेासगँ आबद्ध गरी अिनवायर् असलू उपर गरी 
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सवेा प्रवाह गनुर्पनेर्छ ।  गाउँपािलकाले  प्रदान गनुर्पनेर् कुनै पिन सवेा प्रवाह गनुर् पवूर् िनज कर दाताले 
गाउँपािलकालाई ितनुर्पनेर् कर ितरेको कुरा पिु  गनेर् कागजात अिनवायर् पमा संकलन गनुर्पनेर् छ । 

२) उपदफा (१) बमोिजम सवेाग्राहीले बझुाउन ु पनेर् कर, शु क द तरु तथा जिरवाना निलई कुनै पिन 
कमर्चारी वा जनप्रितिनिधह ल े सवेा प्रदान गरेमा सो वापतको कर, शु क, द तरु तथा जिरवाना 
सिहतका रकममा यित नै रकम थप गिर िनज िज मवेार कमर्चारी तथा पदािधकारीसगँ गाउँपािलकाले 
असलु उपर गिरनेछ । 

१८. जिरवाना तथा सजाय :  

१) यस ऐन बमोिजम आ नो कतर् य पालना गनेर् िसलिसलामा गाउँपािलकाको कमर्चारी तथा 
जनप्रितिनिधलाई बाधा िवरोध गरेमा वा अ य कुनै पमा यस ऐनको कायार् वयनमा बाधा िवरोध गरेमा 
सो कायर् गनेर् यिक्तलाई भौितक क्षित भएको बाहके . ५ हजार पयैा दिेख १ लाख पैया स म 
जिरवानाको सजाय हुनेछ । 

१९. पुर कार र सुराकी खचर्का यव था : 

१) कुन यिक्तले आ नो करको दािय व स पणूर् वा केही अशं छलेको वा छ ने कोिशस गरेको प्रमाण 
सिहतको सचूना िदने यिक्तलाई य तो सचूनाको आधारमा असलु उपर गिरएको करको रकम म ये 
िनजले पशे गरेको प्रमाणबाट िनधार्रण भए जितको कर रकमको २० प्रितशत बराबरको रकम गाउँ 
प्रमखुको िनणर्यले परु कार िदन सिकनेछ । 

२) उपदफा (१) बमोिजम परु कार पाउने यिक्त एक भ दा बिढ भएमा परु कारको रकम समानपुाितक 
पमा िदइनेछ । 

३)  उपदफा (१) बमोिजमको सचूना िदने यिक्तका नाम, थर वतन गो य रािखनेछ । 
४) यस दफा बमोिजमका सिुवधा गाउँपािलकाको कमर्चारी तथा जनप्रितिनिधको हकमा लाग ूहुन ेछैन । 

२०.  
१)  आ.व. २०७७।०७८ को कर आ.व. २०७८/०७९ को २०७८ पषु मसा त िभत्र बझुाएमा कुनै पिन 

थप जिरवाना लगाइने छैन । 
२) आ.व. २०७७।०७८ को कर आ.व. २०७८/०७९ को२०७८ पषु मसा त िभत्र नबझुाएमा 

करदातालाई यस ऐन बमोिजम लाग्ने द तरुको २० प्रितशत थप जिरवाना लाग्नेछ । यो दर वािषर्क 
पमा बढ्द ैजानेछ । गत आिथर्क वषर्को कर चाल ुआिथर्क वषर्को पौष मसा तस म िभत्र बझुाएमा 
कुनै पिन जिरवाना लगाइने छैन ।  
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२१. अ य यव थाः यो ऐनमा यव था भए बमोिजम बाहकेको अ य सवेा र सिुवधाको करको दायरा िनधार्रण 
गनुर् परेमा गाउँ कायर्पािलकाको बैठकले िनणर्य गरे बमोिजम हुनेछ ।  सो करको दरलाई लग  ैब ने गाउँसभा 
समक्ष अनमुोदनका लािग पशे गनुर्पनेर् छ । 

२२. बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकार : यो ऐनको कायार् वयन गनर् कुनै बाधा अड्काउ परेमा गाउँ पनिलका 
प्रमखुले राज  परामशर् सिमितको िसफािरसमा य तो बाँधा अड्काउ फुकाउन गाउँकायर्पािलका समक्ष 
आव यक िनणर्य िलन सक्नेछ । य तो आदशे जारी भए पिछ त काल बसकेो गाउँसभा समक्ष अनमुोदनका 
लािग पशे गनुर्पनेर् छ । 

अनुसूिच १ 
ऐनको दफा २ सगँ स बि धत ( घरजग्गा कर) 

घरजग्गा कर : आ.व. ०७८।०७९ ावण १ गतेबाट घरजग्गा कर प्रभावकारी पमा कायार् वयन गिरने छ । 
घरजग्गा करको मू यांकन आधार र दररेट िन नानसुार छ । 

मू यांकनको आधारह   

क. जग्गा तफर्  : मालपोत कायार्लय धािदङले रिज टे्रशन पास प्रयोजन िनिम  गाउँक्षते्रमा िनधार्रण गरेको यनुतम 
दररेटलाई यनुतम दररेट कामय गरी जग्गाको मू यांकन गिरनेछ । सो भ दा मािथ दररेट रािख वघोषणा गनेर् 
करदाताको सोही घोिषत दररेटमा मू यांकन गिरनेछ । 

ख. घर तथा भौितक संरचना तफर्  : घरजग्गा कर िनधार्रण प्रयोजनका लािग घर तथा भौितक सरंचनाह को 
मू यांकन दररेट दहेाय बमोिजम वा वघोषणा अनसुार दहेायको दररेटमा कम नहुने गरी मू यांकन गिरनेछ । 

प्रकार ास कट्टीदर 
प्रितशत 

दररेट (प्रित वगर् िफट) 
०७८।०७९ 

आर.िस.िस.फे्रम टक्चर १ ६००
िसमे ट जोडाइ इट्टा वा ढंुगाको गारो र आर िस.िस.छाना भएका घरह २ ५५०
माटोकोजोडाइ इट्टा वा ढंुगाको गारो आर िस.िस. छाना भएका घरह ३ ५००
िसमे ट जोडाइ इट्टा, ढंुगा वा लकको गारो ज ता छाना भएका घरह २ ४५०
माटोकोजोडाइ इट्टा र ढंुगा वा लकको गारो ज ता छाना भएका घरह ३ ४००
िसमे ट जोडाइमा इट्टा वा ढंुगाको गारो भई टायलको छाना भएका घरह २ ३५०
काठको घरह  ५ ३००
ट्र टको घरह  ४ ३००
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घर जग्गाको दर 

क्र.सं. मू यांकन रकम ( . मा) 
आ.व. २०७८/०७९ 

घरजग्गा कर . वािषर्कमा 
१ . १ दिेख ५ लाख स म १००
२ ५ लाख १ दिेख १०लाख स म १५०
३ १० लाख १ दिेख १५लाख स म २००
४ १५लाख १ दिेख २०लाख स म २५०
५ २० लाख १ दिेख ३०लाख स म ३००
६ ३० लाख १ दिेख ४०लाख स म ३५०
७ ४० लाख १ दिेख ५०लाख स म ५००
८ ५० लाख १ दिेख ८०लाख स म ७००
९ ८० लाख १ दिेख १करोड स म १०००
१० १ करोड १ दिेख १ करोड ५०लाख स म २५००
११ १ करोड ५१लाख १ दिेख २करोड स म ३५००
१२ २ करोड १ दिेख ३करोड स म ४५००
१३ ३ करोड १ दिेख ५करोड स म ६०००
१४ ५ करोड १ दिेख मािथकोमू यांकनमा स म प्रित हजार १ का दरले थप
 

घरजग्गा कर िनधार्रणका लािग करदाताले तोिकएको ढाँचामा घरको प्रकार र जग्गाको िववरण खलुाउन ु
पनेर्छ । करदाताले िववरण पेश गदार् आ नो सबै िववरण नखलुाई पशे गरेको कर िववरण अनसुार कर ितरेको भएता 
पिन सो कुरा पिछ जानकारी हुन आएमा लकुाएको घर जग्ग्गाको िववरण पनु : समावशे गरी कर ितनर् आएकोमा 
य ता स पि लाई परुानो िववरणमा नै समावशे गरी स पि  मू यांकन गरी कर िनधार्रण गिरनेछ । यसरी िनधार्रण 
हुने कर रकम बराबर जिरवाना थप गरी कर असलू गिरनेछ । 

घरजग्गा कर लाग ू हुन ुपवूर्को कर नबझुाएकोमा िवगत दिेख असलु उपर गनुर् पदार् र आगामी आ.व. मा 
घरजग्गा कर िन न अनसुार लगाउने । घरगोठ समते भएको जग्गा बढीमा १ रोपनी स मको घरजग्गा करमा उ लेख 
भए बमोिजमको कर िनधार्रण हुने र बाँकी जग्गामा भिुमकर लगाइने छ । 
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अनुसूिच २ 
ऐनको दफा ३ सगँ स बि धत (भुिमकर) 

भुिमकर 

जग्गाको के्षत्रफल ईकाई 
खेत पाखोजग्गा 

अ बल दोयम िसम चर अ बल दोयम िसम चर
२० रोपनी स म प्रितरोपिन १५ १३ ११ ९ १४ १२ १० ८
२० रोपनी दिेख  
४० रोपनी स म 

प्रितरोपिन २० १८ १६ १४ १८ १६ १४ १२ 

४० रोपनी भ दा मािथ प्रितरोपिन २५ २३ २१ १९ २३ २१ १९ १७
 

अनुसूिच ३ 
(ऐनको दफा ४ सगँ स बि धत  (घर बहाल कर) 

क)  गाउँपािलका क्षते्रिभत्र कुनै यिक्त वा सं थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छ पर, सडे, जग्गा वा 
पोखरी वा अ य स पि  परैु वा आिंशक पमा यवसाियक वा िनजी प्रयोजनले बहाल िदएकोमा बहाल 
अकंको १० प्रितशतको दरले स बि धत धनीबाट बहाल कर सकंलन गिरनेछ । 

 
अनुसूिच ४ 

ऐनको दफा ५ सगँ स बि धत (वािषर्क यवसाय कर) 
१. यवसाय कर : (वािषर्क) 

क्र.सं. िशषर्क 
दर 

आ.व. २०७८।०७९
१ होटल, लज, रे ु रे ट, बार, क्याफे, भोजनालय, िम ान भ डार
  क) खाना ना ता ३००
  ख) खाना ना ता मिदरा समते १०००
  खाना ना ता लज मिदरा समते 
  क) ५ कोठा स म लज १५००
  ग) ठूला होटल, िरस ट तथा लज समते ५०००
२ सुनचाँदी र न आभुषण पसल 
  सनुचाँदी र न आभषुण पसल ३०००
  र न आभषुण मात्र २५००
३ टेलिरङ यवसाय 
  क) सिटङ सिुटङ लेिडज जे स (कपडा सिहत) १०००
  ख)टेलिरङ यवसाय ५००
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क्र.सं. िशषर्क 
दर 

आ.व. २०७८।०७९
४ सलैनु ५००
५ यिट पालर्र 
  क) यिुट पालर्र ५००
  ख) यिुट पालर्र तािलम समते िदने १०००
६ क युटर यवसाय स बि ध 
  क यटुर िबक्री १०००
  क यटुर ममर्त १०००
७ िट.िभ., िफ्रज, ए.सी. िबक्री २०००
८ िट.िभ., िफ्रज, ए.सी. ममर्त २०००

९ 
रेिडयो, मोबाइल, टेिलफोन, क्यालकुलेटर, घडी, क्यासटे, अिडयो िभिडयो 
िबक्री १०००

१० 
रेिडयो, मोबाइल, टेिलफोन, क्यालकुलेटर, घडी, क्यासटे, अिडयो िभिडयो 
ममर्त 

१०००

११ जु ा पसल ( थानीय उ पादन) ५००
१२ जु ा पसल (थोक िबके्रता) १५००
१३ जु ा पसल (खदु्रा िबके्रता) १०००
१४ थोक िबके्रता (िकराना पसल) २०००
१५ िडलर सप (िकराना पसल) २५००
१६ खदु्रा िबके्रता (िकराना पसल) १०००
१७ औषिध पसल (एलोपेिथक, होमोपेिथक, आयुवेर्िदक)
  थोक िबके्रता २०००
  खदु्रा िबके्रता १०००
  च मा पसल १०००
१८ िक्लिनक तथा याब १५००
१९ िबजलुी पसल खदु्रा िवके्रता १०००
२० भाडा पसल १०००
२१ फिनर्चर फिनर्िसङ २०००
२२ पटे्रोल प प १००००
२३ ग्यास थोक िबके्रता १०००
२४ साईकल िरक्सा ममर्त ५००
२५ मोटरसाईकल िबक्री तथा ममर्त (showroom) ५०००
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क्र.सं. िशषर्क 
दर 

आ.व. २०७८।०७९
२६ अटोमकेािनकल (बस, िजप, कार, टेक्टर पाटर्स ममर्त) ३०००
२७ पशपुिंक्ष आहार उद्योग ५०००
२८ फन पाकर् , मनोर जन प्रयोजन २०००
२९ लेखापिरक्षक
  क) णेीलाई ३०००
  ख) णेी २५००
  ग) णेी २०००
  घ) णेी १५००
३० बक, फाइना स, िवि य सं थाह
  क वगर्को बक वा िवि य सं था ४०००
  ख वगर्को बक वा िवि य सं था ३५००
  ग वगर्को बक वा िवि य सं था ३०००
  घ वगर्को बक वा िवि य सं था २५००

  
यस गाउँपािलका िभत्रका बक तथा िवि य नाफा मलूक सं थाह लेसामािजक 
उ रदािय व अ तगर्त लगानी गनुर्पनेर् रकम यस गाउँपािलका क्षते्रिभत्र गनुर्पनेर् छ ।  

३१ सहकारी नयाँ दतार् ५००
३२ िनजी िशक्षालय स चालन वीकृती
  क्या पस २०००
  मा.िव. १५००
  आ.िव. १०००
  पवूर् प्राथिमक ३ कक्षा स म ५००
  वािषर्क पमा निवकरण गदार् यसमा तोिकएको शु कको २५ प्रितशतलाग्ने छ ।
३३ लक, िरङ, टायल र तारबार पोल उद्योग ३०००
३४ मिदरा िबके्रता
  मिदरा इजाजत पत्र शु क २५०००
  मिदरा थोक िबके्रता ५०००
  मिदरा खदु्रा िबके्रता २५००
३५ िसरक डसना िबक्री १०००
३६ फिनर्चर उद्योग, फिनर्चर सो म, सः िमल ५०००
३७ फिनर्चर उद्योग ३०००
३८ ग्रील सटर उद्योग २०००
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क्र.सं. िशषर्क 
दर 

आ.व. २०७८।०७९
३९ िमल( कुटानी, िपसानी) १५००
  (हो डर) कुटानी िपसानी िमल १०००
४० िचउरा, भजुा, चामल उद्योग १५००
४१ पो ट्री फमर्, कािलज फमर् लगायत सोही प्रकृितका १०००
४२ बधसाला (फे्रस हाउस) १०००
४३ तरकारी, फलफुल तथा साग स जी िबके्रता पसल ५००
४४ ईट्टा, ढंुगा, बालवुा तथा सकंलन (िडपो) ५०००
४५ यवुा क्लब, आमा समहू लगायत नाफा िबिहन समहू दतार् ५००
४६ टेशनरी पसल खदु्रा िबके्रता ५००
४७ कपडा पसल फे सी पसल १०००
४८ िनमार्ण यवसायी 
  क णेी ५००००
  ख णेी ४००००
  ग णेी ३००००
  घ णेी २००००
४९ घ वगर् िनमार्ण यवसायी इजाजत दतार् र निवकरण
  दतार् २००००
  निवकरण ५०००
  जिरवाना (कायर्िविधमा तोिकए बमोिजम)
  प्रितिलिप २०००
  नामसारी १००००
५० रासायिनक मल,  १०००
  िवउ िवजन, िकटनाशक औषिध, ५००
  दाना च ला, िबक्री भटेेनरी समते १५००
५१ एग्रोभटे १०००
५२ मशेीनरी सामान, बेिरङ िरपिेरङ तथा िबक्री (मोटर, जेनेरेटर आदी) १५००
५३ रेिमटे स सेवा क णेी २०००
५४ कृिष/पश ुफमर्/समहू ५००
५५ सहकारी सं था (दतार् एव ंनवीकरण पिन यवसाय कर सरह लाग्नेछ )  ७००
५६ पशपु क्षी मृ य ुप्रमािणत िसफािरस िनःशु क
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२. यस गाउँपािलका िभत्र रहकेा उद्योग ध दा तथा कnकारखानामा लगाउने थानीय कर 
िस. 
नं. िववरण इकाई 

रकम 
आ.व. २०७८।०७९ 

१ क्रसरउद्योग साना(वािषर्क) प्रित उद्योग २०,०००

२ 
सावर्जिनकनदी खोला िकनारका ढंुगा, िगट्टी, बालवुा, 
ग्राभले, रोडा, माटो चनुडंुगा लेट उ खन संकलन 
िबक्री तथा िनकासी 

प्रित वगर् िफट प्रदशे सरकारबाट तोिकएबमोिजम

 

िसफािरस िनःशु क यव था : 
१.  अपांगता भिन यिक्तगत अपांगताको िसफािरस गदार्
२. िवपद परेको भिन राहतका लािग िसफािरस गदार्
३. नसनेर् कडा तथा असा य रोगको िनःशु क उपचारको लािग िवप न भिन िसफािरस गदार् 
४. िवप न र एकल मिहला िसफािरस गदार्
५. वडा माफर् त गाउँपािलकामा अनदुान माग िसफािरस गदार् . ५ को हुलाक िटकट अिनवायर्टाँस गरी अ य 

शु क नलाग्न े
 

१. यवसाय निवकरण तफर्  
क (फमर् /क पनी/समहू/ यवसायकोनिवकरण गदार् स बि धत यवसाय दतार् शु कको ५० प्रितशत बराबर 
लाग्नेछ । 

 
अनुसूिच-५ 

जडीबुटी, कवाडी र जीवज तु कर 
िशषर्क करको दर .  

हाड प्रित गोटा  १० 
िसङ प्रित गोटा १० 
वाँख प्रित गोटा १ 
छाला प्रित गोटा ५० 

 
अनुसूिच-६ 

सवारी साधन कर 
िस.नं. सवारीको िकिसम दर .  
१ हलकुा सवारी साधन ० 
२ हभेी सवारी साधन ० 
३ डोजर ० 
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अनुसूिच ७ 
(ऐनको दफा ८ सगँ स बि धत िवज्ञापन कर) 

िवज्ञापन करको दर वािषर्क 
१. साइनबोडर् प्रित वगर् िफट . ५० 
२. यानर बढीमा एक मिहना स मको लािग प्रितगोटा . ५० 

अनुसूिच ८ 
(ऐनको दफा सगँ स बि धत मनोर जन कर) 

िसनेमाहल िभिडयो हल साँ कृितक प्रदशर्न हलको प्रवशे शु कमा . १ का दरले मनोर जन कर लगाउने । 

अनुसूिच ९ 
ऐनको दफा १० सगँ स बि धत 

 गाउँपािलका क्षते्रिभत्र आफूले िनमार्ण, रेखदखे वा स चालन गरेका हाट बजार वा पसल सावर्जिनक थल 
ऐलानी जग्गा वा सावर्जिनक बाटोको छेउमा अ थायी पसल था न िदए वापत प्रित वगर् िफट . २० स म मािसक 
बहाल िबरौटी िलने । 

अनुसूिच १० 
(ऐनको दफा ११ सगँ स बि धत ) 

पािकर् ङ थलमा सवारी पािकर् ङ गरे वापत िलइने पािकर् ङ शु क 

क्र.सं. िववरण 
प्रितिदन प्रित१ घ टा २ देिख ४ घ टा ४ घ टा भ दा बढी

आ.व. २०७८।०७९ 
१ बस, ट्रक लगायत ठूलासवारी साधन ०
२ कार/जीप/ यान ०
३ मोटरसाइकल ०

 

अनुसूिच ११ 
(ऐनको दफा १२ सगँ स बि धत ) 

गाउँपािलका के्षत्र िभत्र लगाउने सेवा शु क द तुरको दर 
तपिशल 

१. सवेा शु क 
िस. 
नं. 

सवेाको िकिसम कैिफयत आ.व.  
२०७८/०७९ 

१ पक्की घरकोसजर्िमन मचुु का वापत ५००
२ अ य सबैप्रयोजको सजर्िमन मचुु का वापत ३००
३ अचलस पि  मू यांकन (बिकङ, बैदिेशक प्रयोजन) ०।१५%
४ रकम कलमउठाए िदए वापत सय कडा १०.००%
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िस. 
नं. 

सवेाको िकिसम कैिफयत 
आ.व.  

२०७८/०७९ 
५ िनजीिवद्यालयको दतार् िसफािरस शु क उ.मा.िव.,  १५००
    मा.िव. १२००
    आ.िव. १०००
६ िमलापत्र शु क (दबैु पक्ष सगँ आधा आधा) ३००
७ टो.िव.स.दतार् शु क /निवकरण २००।२००
८ थलगतप्रािविधक सवेा शु क १०००
९ नागिरकतासजर्िमन मचुु का शु क ३००
१० कृिष/पशपुकं्षीज य यवसाय दतार्को सजर्िमन ३००
११ याक होलोडर प्रयोग शु क 
१२ तेल सिहतप्रित घ टा गा.पा.िभत्र २०००
१३ इ धनबाहके प्रित घ टागा.पा.िभत्र १३००
१४ एक्साभटेरतेल सिहत प्रित घ टा गा.पा.िभत्र ४५००
१५ एक्साभटेरइ धन बाहके प्रित घ टा गा.पा.िभत्र २०००
१६ ब्रेकर तेलसिहत प्रित घ टा गा.पा.िभत्र ५८००
१७ ब्रेकरइ धन बाहके प्रित घ टा गा.पा.िभत्र २८००

१८ 
ट्रयाक्टरतेल सिहत प्रित घ टा जो न ख ने कायर् बाहके सामान 
ढुवानीको लािग मात्र गा.पा.िभत्र 

  १०००

१९ 
ट्रयाक्टरइ धन बाहके प्रित घ टा जो न ख ने कायर् बाहके सामान 
ढुवानीको मात्र गा.पा.िभत्र 

  ६००

 
सेवा शु क, द तुर 

िस.न. राज का के्षत्रह दर 
क) घर जग्गा नामसारी िसफािरस . ५००/-
ख) मोही लागत कट्टा िसफािरस . ५००/-
ग) घर कायम िसफािरस . ५००/-
घ) छात्रबिृत िसफारीस िनःशु क
ङ) िवप निवद्याथीर्छात्र विृ िसफािरस िनःशु क
च) अपाङ्ग िसफािरस िनशु क
छ) अ थायी बसोबास िसफािरस . २००/-
ज) थायी बसोबास िसफािरस . २००/-
झ) नागिरकता र प्रितिलिप िसफािरस . २००/-
ञ) अिंगकृत नागिरकता िसफािरस . ५००/-
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िस.न. राज का के्षत्रह दर 
ट) आिथर्क अव था स प नता िसफािरस . १०००/-
ठ) आिथर्क अव था िवप नता िसफािरस . २००/-
ड) िवद्यतु जडानिसफािरस . २००/-
ढ) धारा जडान िसफािरस . २००/-
ण) जीिवत रहकेो िसफािरस . २००/-

त) दवैु नाम गरेको यिक्त एकै हो भ ने िसफािरस वा फरक ज म िमित संशोधन 
िसफािरस 

. २००/-

थ) जग्गा मू यांकन िसफािरस वा प्रमािणत मु यांकनको ०.१५%
द) यवसाय ब द िसफािरस . २००/-
ध) यवसाय संचालन नभएको िसफािरस . २००/-
न) यापार यवसाय नभएको िसफािरस . २००/-
प) कोटर् िफ िमनाहा िसफािरस िनशु क
फ) नाबालक पिरचय पत्र िसफािरस . २००/-
ब) चौपाय स बि ध िसफािरस . ५००/-
भ) यवसाय दतार् िसफािरस . २००/-
म) उधोग ठाउँ सारी िसफािरस . २००/-
य) िवद्यालयठाउँ सारी िसफािरस . २००/-
र) आ तिरक बसाईसराई िसफािरस . २००/-
ल) िवद्यालय संचालन वीकृत . २०००/-
व) कक्षा वदृी िसफािरस . १०००/-
श) यिक्तगत िववरण िसफािरस . २००/-
ष) जग्गा दतार् िसफािरस . ५००/-
स) संरक्षकिसफािरस यिक्तगत . २००/-
ह) संरक्षक िसफािरस सं थागत . ५००/-
क्ष) नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम िसफािरस . ५००/-
त्र) जीिवत संगको नाता प्रमािणत . २००/-
ज्ञ) मतृक संगको नाता प्रमािणत . २००/-
क) कोठा खो न कायर् वा रोहबरमा ब ने कायर् िन:शु क
ख) िन:शु क वा सशु क वा य उपचार िसफािरस िन:शु क
ग) सं था दतार् िसफािरस . ५००/-
घ) घर बाटो प्रमािणत . ५००/-
ङ) चारिक ला प्रमािणत . ३००/-
च) ज म िमित प्रमािणत . २००/-
छ) िववाह प्रमािणत . २००/-
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िस.न. राज का के्षत्रह दर 
ज) घर पाताल प्रमािणत . २००/-
झ) कागज वा मंजिुरनामा प्रमािणत . २००/-
ञ) हकवाला वा हकदार प्रमािणत . २००/-
ट) अिववािहत प्रमािणत . ५००/-
ठ) जग्गा रेखांकनको कायर् वा सो कायर्मा रोहवर . ५००/-
ड) जग्गा धिन पजुार् हराएको िसफािरस . २००/-
ढ) पजुार्मा घर कायम िसफािरस . ५००/-
ण) अगं्रेजी िसफािरस तथा प्रमािणत . ५००/-
त) िमलापत्र कागज वा उजरुी दतार् . १००/-

थ) यिक्तगत घटना दतार् ३५ िदनस म िनशु क 
यसपिछ . २००/-

म) घर नक्सा पास 

 

क) नक्सा पास िनवेदन फारम द तरु . ५००/-
ख) पक्का घर र पखार्ल समेत प्रित वगर् िफट द तरु . ५/-
ग) क ची घर पखार्ल समेत प्रित वगर् द तरु िनशु क
घ) गाउँपािलका हुनभु दा अगाडी िनमार्ण गरेको नक्सा पास गदार् मापद ड अनु प 
िनमार्ण भएमा मात्र प्रित वगर् िफट 

. ४/-

य) क सलुर िवभागमा जाने िसफािरस प्रमािणत . ५००/-
र) मािथ उ लेिखत बाहके अ य . २००/-

 

 योजना खाता वापत २ प्रितको लागतशु क . ३०० लाग्नेछ । गाउँसभाबाट वीकृत भई कायार् वयन हुने 
आयोजना संचालनगनर् गठीतउपभोक्ता सिमितह ले गाउँपािलकामाउपभोक्ता सिमित दतार् गनर् लाग्ने शु क 
१) कुललागत . ३ लाख स मको आयोजना                              . ५००। 
२) ख ड(१)भ दाबढीलागतभई . ५ लाख स मको लागतआयोजना              . १०००। 
३) ख ड (२) भ दाबढीलागतभई . १० लाख स मको लागतआयोजना             . २०००। 
४) ख ड (३) भ दाबढीलागतभई . २० लाख स मको लागतआयोजना             . २५००। 
५) ख ड (४) भ दाबढीलागतभई . ४० लाख स मको लागतआयोजना           . ३५०० 
६) ख ड (५) भ दाबढीलागतभई . ६० लाख स मको लागतआयोजना             . ४५००। 
७) ख ड (६) भ दाबढीलागतभएकाआयोजना                                    ६०००। 
 
 

अनुसूिच-१२ 
ऐनको दफा १३ सगँ स बि धत पयर्टन शु क 

प्रदशे काननुले तोके बमोिजम हुनेछ । 
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नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको आिथर्क वषर् २०७८/०७९ को सेवा र कायर्ह को लािग थानीय 
सि चत कोषबाट केही रकम खचर् गनेर् र िविनयोजन गनेर् स ब धमा यव था गनर् बनेको ऐन,  

सभाबाट वीकृत िमितः २०७८/०३/१० 
प्र तावनाः 

 नेत्रावती डबजोङ  गाउपािलकाको आिथर्क वषर् २०७८/०७९ को सवेा र कायर्ह को लािग सि चत 
कोषबाट केही रकम खचर् गनेर् अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गनर् वा छनीय भएकोल,े नेपालको सिंवधानको 
धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोिजम नते्रावती डबजोङ गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संिक्ष  नाम र प्रार भः  

(१) यस ऐनको नाम “ नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको िविनयोजन ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तु त प्रार भ हुनेछ । 

२.  आिथर्क वषर् २०७८/०७९ को िनिम  सि चत कोषबाट रकम खचर् गनेर् अिधकारः  

(१)  आिथर्क वषर् २०७८/०७९ को िनिम  गाउँकायर्पािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गनेर् सवेा र 
कायर्ह का िनिम  अनसुचूी १ मा उि लिखत चाल ूखचर्, पूिँजगत खचर् र िबि य यव थाको रकम समते 
गरी ज मा रकम . ४८ करोड ६१ लाख ३३ हजार ८ सय १ (अके्ष पी अठ्चालीस करोड एकसठ्ठी 
लाख ते ीस हजार आठ सय एक पैया मात्र) मा नबढाई िनिदर्  गिरए बमोिजम सि चत कोषबाट खचर् 
गनर् सिकने छ ।  

३.  िविनयोजनः  

 (१)  यस ऐनद्धारा सि चत कोषबाट खचर् गनर् अिधकार िदइएको रकम आिथर्क वषर् २०७८/०७९ को 
िनिम  नेत्रावती डबजोङ गाउपािलकाको गाउँ कायर्पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गनेर् सवेा र 
कायर्ह को िनिम  िविनयोजन गिरने छ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन कायर्पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले 
गनेर् सवेा र कायर्ह को िनिम  िविनयोजन गरेको रकम म ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपगु हुने दिेखन 
आएमा गाउकाँयर्पािलकाले बचत हुने शीषर्कबाट नपगु हुने शीषर्कमा रकम सानर् सक्नेछ । यसरी रकम सादार् 
एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको ज मा रकमको १० प्रितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ दा बढी 
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शीषर्कह बाट अक  एक वा एक भ दा बढी शीषर्कह मा रकम सानर् तथा िनकासा र खचर् जनाउन सिकनेछ । 
पूिँजगत खचर् र िव ीय यव थातफर्  िविनयोिजत रकम साँवा भकु्तानी खचर् र याज भकु्तानी खचर् शीषर्कमा 
बाहके अ य चाल ूखचर् शीषर्क तफर्  सानर् र िब ीय यव था अ तगर्त साँवा भकु्तानी खचर् तफर्  िबिनयोिजत 
रकम याज भकु्तानी खचर् शीषर्कमा बाहके अ यत्र सानर् सिकने छैन । 

 तर चाल ुतथा पूिँजगत खचर् र िव ीय यव थाको खचर् यहोनर् एक ोतबाट अक  ोतमा रकम सानर् 
सिकने छ । 

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको ज मा वीकृत 
रकमको १० प्रितशतभ दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ दा बढी शीषर्कह मा रकम सानर् परेमा गाउँसभाको 
वीकृित िलन ुपनेर्छ ।  

अनुसूिच-१ 
(दफा २ संग स बि धत) 

नेपालको संिवधानको धारा २२९ (२) बमोिजम 
. हजारमा 

क्र. 
सं. 

अनुदान  
संख्या 

शीषर्कको  
नाम 

कायार्लय 
स चालन तथा 
प्रशासिनक खचर् 

पूिँजगत  
खचर् 

िवि य  
यव था ज मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

  गाउँपािलका १३,०३,०९ ३५,३४,२५.८०१ ० ४८,३७,३४.८०१

  नगद जनसहभािगता २३,९९  २३,९९

  ज मा १३,२७,०८ ३५,३४,२५.८०१  ४८,६१,३३.८०१
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नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाक  गाउँ सभाका सभा यक्ष य,ू प्रमखु अितिथ, िवशषे अितिथ, उपि थत 
स पणुर् अितिथगण, गाउँसभाका सद यह , यस नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाका राजनैितक दलका प्रमखु तथा 
प्रितिनिधह , स वि धत िवषयगत िनकायका कमर्चारी वगर्, पत्रकार साथीह , नागिरक समाजका प्रितिनिधह , गैर 
सरकारी सं थाका प्रितिनिध तथा कमर्चारी, िबिभ न समहु सहकारी सघं सं था र सगंठन बाट पा न ुभएका स पणर् 
प्रितिनधीह , मिहला, दिलत, अपाङ्ग, जे  नागिरक, सरुक्षाकमीर्, लगायत िबिभ न तह र क्षेत्र बाट यस सभामा 
पा नभुएका िबद्धान वगर् एव ंस पणूर् दाजभुाई तथा िददी बिहनीह  । 

सवर्प्रथम यस गिरमामय सभामा यहाँह  माझ उिभईरहदँा प्रजात त्र, लोकत त्र, गणत त्र प्राि को लािग र 
यसकैो जगमा समदृ्ध रा ट्र िनमार्ण गनेर् सकं प सिहत भएका बिलदानी पणूर् आ दोलनह मा यागका साथ उ सगर् 
गनेर् स पणुर् महान शिहदह  प्रित हािदर्क द्धासमुन प्रकट गदैर् स मान यक्त गदैर् द्ध द पीिडतह  तथा दशेमा सिंघय 
लोकताि त्रक गणत त्रको थापना गनर् अहम भिुमका खे ने स पणुर् ज्ञातअज्ञात यिक्तह  लाई मरण गनर् चाह छु । 

ऐितहािसक, प्राकृितक, सां कृितक धािमर्क तथा पयर्टकीय मह वका ि ले अ य त सवल स भावना 
बोकेको भएतापिन समग्र आिथर्क, सामािजक िवकास र प्रकृयालाई अिघ बढाउन हाम्रा साम ुकेही चनुौितह  पिन 
छन ् । डबजोङ दरबार, वाकाराहा, महािभर चलुी, िव दकेुशर महादवे, ताङ्जोमान,े हरेाहा ताल, चमरेो गफुा, 
लोङीई खङु गफुा, िचिलङ्जो, य पल दोजेर् डु खाङ बौद्ध दशर्न अ ययन के द्र, अ  चै य, सातक या दवेी, बाघ 
भरैव मि दर, घाटु नाच थल, अकला दवेी मि दर, आखँखुोला ज ता प्राकृितक तथा धािमर्क थलह  यस क्षेत्रका 
स भावनाका ोतह  हुन ।  

सभाका अ यक्ष यू,  

आगामी आिथर्क वषर्को बजेट तजुर्मा गदार् मलैे िन न द तावजेह लाई आधारको पमा िलएको छु ।  
१. नेपालको सिवधान  
२. थानीय सरकार सचंालन ऐन, २०७४  
३. राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग ऐन, २०७४  
४. अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४  
५. सघंीय र प्रदशे सरकारले जारी गरेको नीित, काननु र मापद डह   
६. थानीय तह बजेट तजुर्मा, कायार् वयन, आिथर्क यव थापन तथा ह ता तरण स ब धी िनदेर्िशका 

२०७४  
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७. सघंीय तथा प्रदशे सरकारका आविधक िवकास योजनाह   
८. गाउँपािलकाको आ तिरक ोत साधन  
९. वडा कायार्लयह बाट प्राथिमकता िनधार्रण भ ैआएका योजना तथा कायर्क्रमह   
१०. गाउँपािलकाद्वारा आयोिजत अ तरिक्रया, छलफलबाट प्रा  सझुावह   
११. सघं र प्रदशे सरकारले अवल वन गरेका आिथर्क नीितह   
१२. िविभ न साझदेार सं थाह सगँ भएका सहकार्यको प्रितवद्धता आिद ।  
१३. सघंीय तथा प्रदशे सरकारबाट प्रा  िव ीय ह ता तरण स ब धी मागर्दशर्न ।  
१४. कोरोना सकं्रमण रोकथाम िनय त्रण तथा उपचार कायर्िविध ।  

 आिथर्क विृद्ध, सामािजक याय, सशुासनको प्र याभिुत िवकासमा िदगोपन लगायतका क्षते्रमा रहकेो थपैु्र 
चनुौितह  तथा वतर्मानको सकं्रमणको अव था र सो को प्रभावलाई स बोधन गनेर् क्रममा प्रा  मागर्दशर्नह लाई 
सघंीय र प्रदशे सरकारका कायर्क्रमसगँ सम वय गरी साझदेार सं थाह सगँको सहकायर्लाई समते अगािड बढाउन े
गरी बजेट तयार गरेको छु ।  
सभाका अ यक्ष यू,  
 अब म आगामी आिथर्क वषर्को बजेटको उ े य, प्राथिमकता तथा आय- ययको िववरण प्र ततु गनर् 
चाह छु।  
उ े य  
 गाउँको गु  योजना बमोिजम भौितक पवूार्धारको िवकास गनेर् ।  
 िदगो िवकासका ल य परूा गनेर् ।  
 रोजगारी, उ पादन र उ पादक व विृद्ध गनेर् ।  
 उपल ध ोत र साधनको स तिुलत र यायोिचत िवतरण गनेर् ।  
 िशक्षा, वा य तथा सामािजक क याणमा गाउँपािलकाको भिूमका बढाउने ।  
 सशुासनको प्र याभिुत गराउने ।  
 मौिलक हकको पमा रहकेो यनुतम आधारभतु आव यकताह को पिरपिुतर् गनेर् । 
प्राथिमकता  
 दीगो र वातावरण मतै्री सडक तरो नतीको कायर् स प न गनेर् ।  
 खानेपानीको पहुचँ िव तार गरी ितखार्मकु्त गाउँ बनाउने ।  
 उद्यमिसलताको अिभविृद्ध गरी वरोजगार सजृना तथा उपल ध ोत र साधनको उ चतम प्रयोग गरी 

रोजगारी र उ पादनमा विृद्ध गरी आिथर्क िवकास गनेर् ।  
 नागिरकको जीवन रक्षा मक कायर्ह मा जोड िदने ।  
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 कृिषमा यावसायीकरण, औधोिगकीकरण गनर् सरकारी, सहकारी र नीिज क्षेत्रको सहकायर्मा जोड िदने ।  
 आ तिरक पयर्टकको आकर् षक ग त य बनाउनकुा साथै थानीय उ पादनको प्रयोग तथा अगार्िनक 

उ पादनमा जोड िदने ।  
 िशक्षा, वा य, व छ वातावरण ज ता क्षेत्रमा गाउँबासीको सरल पहुचँ परु् याउने । 
उपि थत स पुणर् महानुभावह ,  
 अब म यस नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको आ.व. २०७८/०७९ को बजेट प्र ततु गनेर् अनमुित चाह छु । 
यस आिथर्क वषर्का लािग  कूल रकम . ४८ करोड ६१ लाख ३३ हजार ८ सय १ पयाको बजेट प्र ततु गरेको 
छु । जस म ये आयका ोत यस प्रकार रहकेो छ । 
१.  नेपाल सरकार बाट प्रा  अनुदान 

क)  िब ीय समानीकरण  . ९ करोड ८७ लाख 
ख)  शसर्त अनदुान  . १२ करोड १ लाख (११ करोड २४ लाख चालु र ७७ लाख 

पुिँजगत खचर्) 
ग)   राज व वाडँफाड  . ५ करोड १५ लाख ४९ हजार 
घ)  िवशषे अनदुान  . १ करोड ६६ लाख 
ङ)  समपरुक के द्र  . २७ लाख 

२.  बागमती प्रदेश सरकार बाट प्रा  अनुदान  
क)  िब ीय समानीकरण  . ८० लाख ९० हजार 
ख)  राज व वाडँफाड  . १ करोड २८ लाख ६५ हजार १ सय प चान बे पैयाँ  
ग)  समपरुक अनदुान  . २ करोड ५० लाख १४ हजार 
घ)  सशतर् अनदुान  . १ करोड ९६ लाख ५५ हजार (चालु ३१ लाख ५५ हजार र 

पूजँीगत १ करोड ६५ लाख) 
३.   आ तिरक आ दानीबाट अनुमािनत बजेट रकम  . ६७ लाख 
४.  गाउँपािलकाको सघं प्रदेश िफतार् तथा मौ दात कोष सिहत अनुमािनत . १० करोड ३८ लाख ८८ 

हजार ५ सय ८९ 
५. नगद सहभािगता अनुमािनत . २३ लाख ९९ हजार 
६. िज ला सम वय सिमितबाट प्रा  हुने आ तिरक आ दानी १ करोड ७८ लाख ७३ हजार १६ पैयाँ 

मात्र 
 यसरी आ.व. २०७८/०७९ मा कूल रकम . ४८ करोड ६१ लाख ३३ हजार ८ सय १ पयाका 
बराबरको आय हुन सक्ने भिन सोिह रकम बराबरको बजेट प्र ततु गरेको छु । 
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 यसमा िविभ न सरकारी तथा गैर सरकारी सघं सं थाह ले स चालन गनेर् कायर्क्रमह को खचर् समाबेश 
गिरएको छैन । यस स मािनत गाउँ सभा माफर् त ती सं थाह को कायर्क्रम पािरत गिरए पिछ गाउँ कायर्पािलकाको 
बैठक माफर् त उक्त रकम सावर्जिनक गिरने छ ।  
आदरणीय दाजुभाई तथा िददी बिहनीह ,  

 अव म आ.व. २०७८।०७९ मा हुने स पणूर् यय तफर् को बजेट प्र ततु गनेर् अनमुित चाह छु,  
१)  चालु तफर् ः  

 गाउँपािलका तथा स पणुर् वडा कायार्लयह को वािषर्क चाल ु प्रकृितका स पणूर् खचर्को लािग र  
पदािधकारीह को सवेा सिुवधा गरी कुल ज मा . १३ करोड ३ लाख ९ हजार पया िविनयोजन गरेको छु ।  

 क)   नेपाल सरकार सशर्त अनदुान तफर् को खचर्ः  . १२ करोड १ लाख (११ करोड २४ लाख चालु र 
७७ लाख पूजँीगत खचर् तफर् ) 

 तथा 
ख)  बागमती प्रदशे सरकार सशर्त अनदुान तफर् को खचर्ः . १ करोड ९६ लाख ५५ हजार 

 यस गाउँपािलका िभत्र समािहत भएका िवषयगत कायार्लयह  ज तै िशक्षा, कुिष, पश,ु वा य, लिक्षत वगर् 
क्षेत्र, खानेपानी, भवन, सं कृित सरंक्षण लगायतकाह लाई सशतर् अनदुानमा नेपाल सरकारबाट प्रा  रकम . १२ 
करोड १ लाख र बागमती प्रदशे सरकारबाट प्रा  रकम . १ करोड ९६ लाख ५५ हजारिविनयोजन गिरएको तत ्
िशषर्कमा नै खचर् गनेर् गरी आव यक प्रब ध िमलाएको छु ।  
३)  बागमती सरकार समपुरक अनुदान तफर् को खचर्  

 चाल ुआ.व. ०७७।७८ मा ज तै आगामी आ.व. ०७८।७९ मा बागमती प्रदशे सरकारबाट समपरुक अनदुान 
रकम . २ करोड ५० लाख १४ हजार प्रा  भए बमोिजम सो को लािग गाउँपािलकाले माग गिरएका सडक 
तफर् का योजनामा थप २ करोड ५० लाख१४ हजारनै यहोनुर् पनेर्  अथार्त ्५० प्रितशत बजेटको आव यक प्रब ध 
िमलाई . ५ करोड २८ लाख रकमबाट उक्त योजनाह  सचंालन हुन सक्ने यव था िमलाएको छु । 

४)  नेपाल सरकार िवशषे अनदुान तफर् को खचर्  
यस गाउँपािलकामा नेपाल सरकारबाट िवशषे प्रकृितका योजनामा खचर् गनेर् गरी प्रा  रकम . १ करोड ६६ लाख 
सोही िशषर्क (महे द्र बाराही मा.िव., वडा नं. ५)मा खचर् गनर् सक्ने गरी यव था िमलाएको छु । 

५)  बागमती प्रदशे सरकारबाट िवशषे अनदुान तफर् को खचर् : कुनै पिन िशषर्कमा रकम प्रा  नभएको ।  
आदरणीय सभा यक्ष यू,  

 अब म िब ीय समानीकरण के द्र तथा िब ीय समानीकरण बागमती प्रदशे सरकार, सिंचत कोष मौ दात 
तथा आ तिरक आ दानीका ोतबाट यहोनेर् गरी यय प्र ततु गनर् चाह छु ।  
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६)  सावर्जिनक िनमार्ण खचर् :  

 यस नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको समग्र िवकास र स बिृद्धको लािग स पणूर् क्षेत्रको लािग िविनयोजन 
गिरएको रकमलाई सावर्जिनक िनमार्ण खचर् अ तगर्गत रािखएको छ ।  

 आदरणीय जनसमदूायह  अव म यस सावर्जिनक िनमार्ण अ तगर्त िविनयोजन गिरएको कुल रकमलाई 
िशषर्कगत राखी छुट्टा छुटै्ट िशषर्कमा िविनयोजन गिरएको रकम प्र ततु गनर् चाहा छु । 

क)  आिथर्क िवकास 

 आिथर्क िवकास तफर्  कुल रकम . १ करोड ३८ लाख ३६ हजार ८ सय १ िविनयोजन गरेको छु । जस 
म ये कृिष तफर्  . ७४ लाख ११ हजार, पशु तफर्  . १५ लाख ७५ हजार, पयर्टन तफर्  १२ लाख ८ सय १ 
िविनयोजन गरेको छु । यसगैरी उद्योग तफर्  २९ लाख, सहकारी तफर्  २ लाख, जल ोत तथा िसचंाइ तफर्  ५ लाख 
५० हजार िविनयोजन गरेको छु । 

ख)  सामािजक िवकास  

 सामािजक िवकास अ तगर्त कुल १६ करोड ४८ लाख १८ हजार, जसम ये  सामािजक सरुक्षा तथा 
सरंक्षण १ करोड ११ लाख ६६ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ ८२ लाख २० हजार, िशक्षा तफर्  १० करोड ९६ 
लाख ५९ हजार,  वा य तफर्  . ३ करोड ३७ लाख २३ हजार, लैिगंक समानता तथा समाबेशीकरण १९ 
लाख ५० हजार, यवुा तथा खलेकुद तफर्  १ लाख िविनयोजन गिरएको छ ।  

ग) पुवार्धार िवकास 

 पवुार्धार िवकास अ तगर्त कुल १६ करोड २४ लाख ७० हजार जस म ये यातायात पवूार्धार तफर्  १० करोड 
८३ लाख ५३ हजार, भवन, आवास तथा सहरी िवकास तफर्  ४ करोड ५६ लाख ४२ हजार, उजार् तफर्  १८ लाख, 
स पदा पवूार्धार तफर्  ६६ लाख ७५ हजार पयैाँ िविनयोजन गरेको छु ।  

घ) सं थागत िवकास सेवा प्रवाह र सुशासन 

 सशुासन तथा अ तरस बि धत क्षेत्र तफर्  कुल १ करोड ४७ लाख िविनयोजन गिरएको छ । यस ैगरी गिरबी 
िनमार्ण तफर्  १ लाख, त याङ्क प्रणाली तफर्  १६  लाख तथा काननु तथा याय तफर्  १६ लाख, शाि त तथा 
सु यव था तफर्  १ लाख, िवपद यव थापन तफर्  ५६ लाख िविनयोिजत गिरएको छ । साथै सघंीय तथा प्रदशे 
सरकारलाई िफतार् गनुर्पनेर् ५ करोड १९ लाख ९८ हजार समते समावशे गिरएको छ सो रकम अब िफतार् गिरने 
चरणमा छ । यसगैरी वातावरण तथा जलवाय ुतफर्  ४ लाख, िव ीय सशुासन तफर्  १६ लाख, प्रशासिनक सशुासन 
तफर्  ३७ लाख पयैाँ िविनयोजन गिरएको छु । 
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आदरिणय स पुणर् उपि थत महानुभावह ,  

 मािथ उ लेख गिरएकोमा नेपाल सरकारबाट सामिजक सरुक्षा भ ा िलने लाभग्राहीह को लािग आउने 
बजेट समावशे गिरएको छैन । सो रकम प्र यक्ष लाभग्राहीह को बैिकङ खातामा जाने हुदँा एकमु  रकम कुल . ५ 
करोड ६० लाख प्रा  हुने अनमुान छ । 

 मािथ उ लेख गिरएका सावर्जिनक िनमार्ण अ तगर्त रहकेा िनता त प्रािबिधक िवषय र खिरद गनुर्पनेर् सामाग्री 
बाहके सबैमा प्र येक िशषर्कमा छुट्याईएको कुल रकम को ३ प्रितशत र पवूार्धार िनमार्ण तफर्  २० प्रितशत मदान 
वा नगद जनसहभािगतालाई समते बजेटमा समािहत गिरएको छ । साथै यस गाउँपािलकािभत्र सचंालन हुने 
आयोजना, योजनाह को यव थापन गनर्का लािग सभेर्, िडजायन क टे जे सी रकम माफर् त गिरने यव था गरेको 
छु । साथै समपरुक कोष वापत आव यक बजेट समते िविनयोजन गरेको छु । 

अ यमा प्र तािबत बजेट योजना तथा कायर्क्रम तजुर्मा गनेर् क्रममा सझुाब प्रदान गरी सहयोग गनर्हुने स पणुर् 
महानभुावह  लाई ध यवाद ज्ञापन गदर्छु । यस ैगरी गाँउपािलका अ यक्ष य,ू कायर्पािलका सद य य,ू स पणूर् 
वडा सिमितका सद य यहु , कमर्चारी वगर्, राजनैितक दलका प्रितिनधी यहू  तथा स पणुर् महानभुावह  प्रित 
हािदर्क कृतज्ञता यक्त गदर्छु । प्र ततु बजेट तथा कायर्क्रमको सफल कायार् वयनमा थािनय जनसमदुायले अपन व 
ग्रहण गरी यसको कायार् वयनमा सहयोग परु ्याउने अपके्षा गरेको छु । 

प्र तािबत कायर्क्रम बाट गाउँपािलकाले प्रदान गनेर् सेवा प्रवाहमा गणुा मक सधुार आई सशुासन विृद्धमा 
सहयोग पगु्ने िब ास िलएको छु । 

आिथर्क वषर् ०७८/०७९ को बजेट योजना तथा कायर्क्रम कायार् वयनमा गाउँबासी, नेपाल सरकार, प्रदशे 
सरकार, राजनैितक दलह , नागिरक समाज, गैर सरकारी सघं सँ था बैदिेशक दात ृसं था र कमर्चारी लगायत सबै 
बाट सहयोगको अपके्षा राखकेो छु । 

ध यवाद । 
 

उिमर्ला तामाङ गु ङ 
उपा यक्ष तथा संयोजक 

बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा सिमित 
२०७८ असार १० गत े
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cfo / Joosf] ;|f]t ldnfg 
 

cf=j= M @)&*÷&(            Source Display: ;+lIfKt 

l;= 
g+= 

;|f]t ;d"x ah]6sf] ;|f]t÷tx >f]t ljlw cg'dflgt cfo cg'dflgt Joo km/s

1. ;+3Lo ;/sf/, g]kfn ;/sf/, !##!!–;dfgLs/0f cg'bfg, gub cg'bfg 9,87,00,000 9,87,00,000 0 

1.1 cfGtl/s cfGtl/s C0f cfGtl/s >f]t gub C0f 9,87,00,000 9,87,00,000 0 

2 ;+3Lo ;/sf/, g]kfn ;/sf/, !##!@–z;t{ cg'bfg rfn', gub cg'bfg 11,24,00,000 11,24,00,000 0 

2.1 ;+3Lo ;/sf/ g]kfn ;/sf/ z;t{ cg'bfg rfn' gub cg'bfg 10,47,00,000 10,47,00,000 0 

2.2 j}b]lzs >f]t  cfO{=l8=P= j}b]lzs C0fsf] k|flKt ;f]wegf{ x'g] C0f  
-j}b]lzs_ 

54,00,000 54,00,000 0 

2.3 j}b]lzs >f]t  P;=P;=l8=lk= j}b]lzs cg'bfg ;f]wegf{ x'g] C0f  
-j}b]lzs_ 

15,00,000 15,00,000 0 

2.4 j}b]lzs >f]t  o'/f]lkog o'lgog j}b]lzs cg'bfg gub cg'bfg -j}b]lzs_ 8,00,000 8,00,000 0 

3 ;+3Lo ;/sf/, g]kfn ;/sf/, !##!#–z;t{ cg'bfg k"FhLut, gub cg'bfg 77,00,000 77,00,000 0 

3.1 cfGtl/s cfGtl/s C0f cfGtl/s >f]t gub C0f 77,00,000 77,00,000 0 

4 ;+3Lo ;/sf/, g]kfn ;/sf/, !##!%–ljz]if cg'bfg k"FhLut, gub cg'bfg 1,66,00,000 1,66,00,000 0 

4.1 cfGtl/s cfGtl/s C0f cfGtl/s >f]t gub C0f 1,66,00,000 1,66,00,000 0 

5 ;+3Lo ;/sf/, g]kfn ;/sf/, !##!&–;dk"/s cg'bfg k"FhLut, gub cg'bfg 27,00,000 27,00,000 0 

5.1 cfGtl/s cfGtl/s C0f cfGtl/s >f]t gub C0f 27,00,000 27,00,000 0 

6 k|b]z ;/sf/, afudtL k|b]z, !##!!–;dfgLs/0f cg'bfg, gub cg'bfg 80,90,000 80,90,000 0 

6.1 k|b]z ;/sf/ afudtL k|b]z ;dfgLs/0f cg'bfg gub cg'bfg 80,90,000 80,90,000 0 
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l;= 
g+= 

;|f]t ;d"x ah]6sf] ;|f]t÷tx >f]t ljlw cg'dflgt cfo cg'dflgt Joo km/s

7 k|b]z ;/sf/, afudtL k|b]z, !##!@–z;t{ cg'bfg rfn', gub cg'bfg 31,55,000 31,55,000 0 

7.1 k|b]z ;/sf/ afudtL k|b]z ;zt{ rfn' cg'bfg gub cg'bfg 31,55,000 31,55,000 0 

8 k|b]z ;/sf/, afudtL k|b]z, !##!#–z;t{ cg'bfg k"FhLut, gub cg'bfg 1,65,00,000 1,65,00,000 0 

8.1 k|b]z ;/sf/ afudtL k|b]z ;zt{ k"FhLut cg'bfg gub cg'bfg 1,65,00,000 1,65,00,000 0 

9 k|b]z ;/sf/, afudtL k|b]z, !##!&–;dk"/s cg'bfg k"FhLut, gub cg'bfg 2,50,14,000 2,50,14,000 0 

9.1 k|b]z ;/sf/ afudtL k|b]z ;dfgLs/0f cg'bfg gub cg'bfg 2,50,14,000 2,50,14,000 0 

10 /fhZj afF8kmfF8, /fh:j afF8kmfF8–k|b]z ;/sf/, !))@)–/fhZj afF8kmfF8, gub 1,28,65,195 1,28,65,195 0 

10.1 /fhZj afF8kmfF8 /fhZj afF8kmfF8–k|b]z ;/sf/ /fhZj afF8kmfF8 gub 1,28,65,195 1,28,65,195 0 

11. /fhZj afF8kmfF8, /fh:j afF8kmfF8–;+3 ;/sf/, !))@)–/fhZj afF8kmfF8, gub 5,15,49,000 5,15,49,000 0 

11.1 /fhZj afF8kmfF8 /fhZj afF8kmfF8–;+3 ;/sf/ /fhZj afF8kmfF8 gub 5,15,49,000 5,15,49,000 0 

12. cfGtl/s >f]t, lhNnf ;dGjo ;ldlt, !))!)–cfGtl/s >f]t, gub 1,78,73,016 1,78,73,016 0 

12.1 cfGtl/s >f]t lhNnf ;dGjo ;ldlt cfGtl/s >f]t gub 1,78,73,016 1,78,73,016 0 

13. cfGtl/s >f]t, cfGtl/s >f]t, !))!)–cfGtl/s >f]t, gub tyf df}Hbft / ;+3÷k|b]z lkmtf{ 
;lxt 

11,05,88,589 11,05,88,589 0 

13.1 cfGtl/s >f]t cfGtl/s >f]t cfGtl/s >f]t gub 11,05,88,589 11,05,88,589 0 

14. hg;xeflutf, hg;xeflutf, !))!)–cfGtl/s >f]t, gub 23,99,000 23,99,000 0 

14.1 hg;xeflutf hg;xeflutf cfGtl/s >f]t gub 23,99,000 23,99,000 0 

 hDdf    48,61,33,801 48,61,33,801 0 
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g]qfjtL 8ahf]ª ufp“kflnsf 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 
;]dhf]ª, wflbª, afudtL k|b]z, g]kfn 

cg';"rL ! 

cfo tyf Joosf] k|If]k0f 
cf=j= M @)&*÷)&(             ¿= xhf/df 

शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथर् 
आ.व. २०७७/७८ को 
संशोिधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 

को अनमुान 

आय ३१,२७,१२ ४६,७९,८४ ३७,५५,४५
राजःव  ५,००,०७ ९,२४,९३ ८,२२,८७
आन्तिरक ौोत ३४,८० २,३०,०० १,७८,७३
१००१० आन्तिरक ौोत १,२८   

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ३,७६  700
११३१४ भिुमकर/मालपोत ४,३० ७,०० 700
११३२१ घरवहाल कर  १,०० 100
११६९१ अन्य कर १०,००  300
१३४११ अन्य संःथागत आन्तिरक अनदुान  २,००,०० १,७८,७३
१४१५१ सरकारी सम्प ीको वहालबाट ूा  आय  ६,०० ०
१४२४३ िसफािरश दःतरु २,०५ १०,०० 2000
१४२४४ व्यिक्तगत घटना दतार् दःतरु ० १,०० 500
१४६११ व्यवसाय कर  ७३ २,०० 700
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शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथर् 
आ.व. २०७७/७८ को 
संशोिधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 

को अनमुान 

राजःव बाँडफाँडबाट ूा  रकम ४,६५,२६ ६,९४,९३ ६,४४,१४
११३१५ घरजग्गा रिज ेशन दःतरु १,४१ ५,०० ०
११४११ बाँडफाँड भई ूा  हनुे मूल्य अिभबिृ  कर ३,२६,४२ ५,११,८८ २,५७,७४
११४२१ बाँडफाँड भइर् ूा  हनुे अन्त:शल्क  ० २,५७,७४
११४५६ बाँडफाँटबाट ूा  हनुे सवारी साधन कर १,२७,२२ १,४८,०५ १,२८,६५
१४१५७ बाँडफाँड भई ूा  दह र बह रको िविबबाट ूा  हनुे आय १०,२० ३०,०० 1700

अन्य आय १२,६४ ३,०० ०
१४५२९ अन्य राजःव १२,६४ ३,०० ०
अन्तर सरकारी िव ीय हःतान्तरण २५,७७,५२ ३६,५३,६१ २९,०८,५९
संघीय सरकार २०,१२,६२ २७,००,१६ २३,८१,००
१३३११ समािनकरण अनदुान ९,२७,०० ९,५२,०० ९,८७,००
१३३१२ शसतर् अनदुान  चाल ु ९,९७,७० १३,१४,६६ ११,२४,००
१३३१३ शसतर् अनदुान  पुजँीगत  ० ७७,००
१३३१४ िवषशे अनदुान चाल ु ५०,०० ३,८०,०० ०
१३३१५ िवषशे अनदुान पुजँीगत  ० १,६६,००
१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु २७,०० ५३,५० ०
१३३१७ समपरुक अनदुान पुजँीगत  ० २७,००
१३३१८ अन्य अनदुान चाल ु १०,९२   

ूदेश सरकार ५,६४,९० ९,५३,४४ ५,२७,५९
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शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथर् 
आ.व. २०७७/७८ को 
संशोिधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 

को अनमुान 

१३३११ समािनकरण अनदुान ९९,३२ ९९,२३ ८०,९०
१३३१२ शसतर् अनदुान  चाल ु ३,१५,४७ ४,४१,३९ ३१,५५
१३३१३ शसतर् अनदुान  पुजँीगत  ० १,६५,००
१३३१४ िवषशे अनदुान चाल ु  ५०,०० ०
१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु १,५०,११ ३,६२,८२ ०
१३३१७ समपरुक अनदुान पुजँीगत  ० २,५०,१४
बैदेिशक    

जनसहभािगता ४९,५३ १,०१,३० २३,९९
िव ीय व्यवःथा (ूाि )    

 &nbsp; 

व्यय २३,९६,१० ५५,७९,०२ ४८,६१,३३
चाल ु १३,२३,२९ २८,०१,७६ २७,६८,८२
२११११ पािरौिमक कमर्चारी ६,२८,९३ ६,५३,८८ २,५२,७६
२११२१ पोशाक २२,४० १२,८० ११,३०
२११२२ खा ा  ० १९,०२ ३६,५९
२११३१ ःथानीय भ ा १,६९ २४,०० १०,००
२११३२ महंगी भ ा ३२,६० ३२,२४ १६,२४
२११३४ कमर्चारीको बैठक भ ा ९,१५ १६,४० २३,००
२११३५ कमर्चारी ूोत्साहन तथा परुःकार १६,१७ २५,०० १५,००
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शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथर् 
आ.व. २०७७/७८ को 
संशोिधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 

को अनमुान 

२११४१ पदािधकारी बैठक भ ा १७,७३ ३०,०० २२,००
२११४२ पदािधकारीअन्य सिुबधा १,२० ५०,०० ४०,००
२११४९ पदािधकारी अन्य भ ा ४,४२ १०,०० १०,००
२१२१४ कमर्चारी कल्याण कोष ० १,०० १०,००
२१२१९ अन्य सामािजक सरुक्षा खचर् ० ० २,१६
२२१११ पानी तथा िबजलुी १० ३,०० ३,००
२२११२ संचार महसलु ३,६० १०,७७ ११,२८
२२२११ इन्धन (पदािधकारी) ४,७९ १०,०० ८,००
२२२१२ इन्धन (कायार्लय ूयोजन) ८,१७ १५,०० १०,००
२२२१३ सवारी साधन ममर्त खचर् १८,७९ २०,०० २०,००
२२२१४ िबमा तथा नवीकरण खचर् २,६० ५,०० ५,००
२२२२१ मेिशनरी तथा औजार ममर्त सम्भार तथा स ालन खचर् २,४९ ५,४२ ५,८४
२२३११ मसलन्द तथा कायार्लय सामामी ९,३० ४०,३० २३,८०
२२३१३ पःुतक तथा साममी खचर् ० १४,६२ ०
२२३१४ इन्धन - अन्य ूयोजन ० १०,०० १०,००
२२३१५ पऽपिऽका, छपाई तथा सूचना ूकाशन खचर् १४,४९ १९,२८ ३३,५०
२२३१९ अन्य कायार्लय संचालन खचर् २१,५६ १०,०० १०,००
२२४११ सेवा र परामशर् खचर् ९,६८ ४,०० ३३,००
२२४१२ सूचना ूणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खचर् ० १,२० ०
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शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथर् 
आ.व. २०७७/७८ को 
संशोिधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 

को अनमुान 

२२४१३ करार सेवा शल्क १,४५,४८ ४,२७,९४ ८,९५,५७
२२५११ कमर्चारी तािलम खचर् ० ० ८,००
२२५१२ सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो ी सम्बन्धी खचर् १७,०३ ३३,२० २८,२५
२२५२२ कायर्बम खचर् २,५८,७५ ५,५७,२० ४,४४,६३
२२५२९ िविवध कायर्बम खचर् ० ० ४,००
२२६११ अनगुमन, मूल्यांकन खचर् ६,३४ १५,४० २३,४०
२२६१२ ॅमण खचर् १४,५२ ३१,५६ ४१,६८
२२६१९ अन्य ॅमण खचर् ५३ ५,०० ५,००
२२७११ िविवध खचर् १८,७१ २३,७३ ३८,७७
२२७२१ सभा स ालन खचर् ३,०० ५,०० ८,००
२५३११ शैिक्षक संःथाह लाई सहायता ० १,२७,४५ ०
२६४१३ अन्य संःथालाई सःशतर् चाल ुअनदुान ० ५४,७७ ५३,८५
२७११२ अन्य सामािजक सरुक्षा ० ४७,८४ ३३,२२
२७२१३ औषधीखिरद खचर् १५,५९ १६,०० २५,००
२८१४२ घरभाडा १०,२० १०,५४ १२,००
२८१४३ सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा ० १,०० ०
२८१४९ अन्य भाडा ३,१४ ३,०० ५,००
२८२१९ अन्य िफतार् ० ३,९९,१७ ५,१९,९८
पूंजीगत १०,७२,८० २७,७७,२५ २०,९२,५१
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शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथर् 
आ.व. २०७७/७८ को 
संशोिधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९ 

को अनमुान 

३११११ आवासीय भवन िनमार्ण/खिरद ० ० ७,००
३१११२ गैर आवासीय भवन िनमार्ण/खिरद २,६५,५३ ६,०७,१५ ०
३११२१ सवारी साधन ५,९८ १०,०० ०
३११२२ मेिशनरी तथा औजार १३,२८ ५८,०६ ६१,९६
३११२३ फिनर्चर तथा िफक्चसर् २१,२२ १२,५० २१,६५
३११३१ पशधुन तथा बागवानी िवकास खचर् ६,८० ९,०० ५,००
३११३२ अनसुन्धान तथा िवकास सम्बन्धी खचर् ० ० ३८,५०
३११३४ कम्प्यटुर सफ्टवेयर िनमार्ण तथा खरीद खचर्  ० ५,०० ४,००
३११३५ पूजँीगत परामशर् खचर् २४,९६ २९,३० ०
३११५१ सडक तथा पूल िनमार्ण २,८०,११ १०,८८,७० १०,८०,०८
३११५३ िव तु संरचना िनमार्ण १०,५० ४,४० १०,००
३११५५ िसंचाई संरचना िनमार्ण ३७,९३ २८,१६ ०
३११५६ खानेपानी संरचना िनमार्ण ९९,२५ ४,३४,८१ ८७,७०
३११५८ सरसफाई संरचना िनमार्ण ९५ ११,०० ०
३११५९ अन्य सावर्जिनक िनमार्ण ३,०६,२४ ४,७९,१६ ७,७६,६२
बजेट बचत (+)/न्यून ७,३१,०२ (८,९९,१७) (११,०५,८८)
गत वषर्को नगद मौज्दात ५,२८,८६ ८,९९,१७ ११,०५,८८
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g]qfjtL 8ahf]ª ufp“kflnsf 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 
;]dhf]ª, wflbª, afudtL k|b]z, g]kfn 

cg';"rL @ 

राजःव तथा अनुदान ूािप्तको अनुमान 
cf=j= M @)&*÷)&(             ¿= xhf/df 

शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७

को यथाथर् 
आ.व. २०७७/७८ को
संशोिधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९
को अनमुान 

आय ३६,५५,९८ ५५,७९,०२ ४८,६१,३३

राजःव  १०,२८,९३ १८,२४,११ १९,२८,७५

आन्तिरक ौोत ५,६३,६६ ११,२९,१७ १२,८४,६१
१००१० आन्तिरक ौोत १,२८   

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ३,७६   

११३१४ भिुमकर/मालपोत ४,३० ७,०० ०

११३२१ घरवहाल कर  १,०० ०
११६९१ अन्य कर १०,००   

१३४११ अन्य संःथागत आन्तिरक अनदुान  २,००,०० १,७८,७३

१४१५१ सरकारी सम्प ीको वहालबाट ूा  आय  ६,०० ०

१४२४३ िसफािरश दःतरु २,०५ १०,०० ०

१४२४४ व्यिक्तगत घटना दतार् दःतरु ० १,०० ०
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शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७

को यथाथर् 
आ.व. २०७७/७८ को
संशोिधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९
को अनमुान 

१४६११ व्यवसाय कर  ७३ २,०० ०

३२१२१ नगद ५,२८,८६ ० ६७,००

३२१२२ बक मौज्दात  ८,९९,१७ १०,३८,८८

राजःव बाँडफाँडबाट ूा  रकम ४,६५,२६ ६,९४,९३ ६,४४,१४

११३१५ घरजग्गा रिज ेशन दःतरु १,४१ ५,०० ०

११४११ बाँडफाँड भई ूा  हनुे मूल्य अिभबिृ  कर ३,२६,४२ ५,११,८८ २,५७,७४

११४२१ बाँडफाँड भइर् ूा  हनुे अन्त:शल्क  ० २,५७,७४

११४५६ बाँडफाँटबाट ूा  हनुे सवारी साधन कर १,२७,२२ १,४८,०५ १,२८,६५

१४१५७ बाँडफाँड भई ूा  दह र बह रको िविबबाट ूा  हनुे आय १०,२० ३०,०० ०

अन्य आय १२,६४ ३,०० ०

१४५२९ अन्य राजःव १२,६४ ३,०० ०

अन्तर सरकारी िव ीय हःतान्तरण २५,७७,५२ ३६,५३,६१ २९,०८,५९

संघीय सरकार २०,१२,६२ २७,००,१६ २३,८१,००

१३३११ समािनकरण अनदुान ९,२७,०० ९,५२,०० ९,८७,००

१३३१२ शसतर् अनदुान  चाल ु ९,९७,७० १३,१४,६६ ११,२४,००

१३३१३ शसतर् अनदुान  पुजँीगत  ० ७७,००

१३३१४ िवषशे अनदुान चाल ु ५०,०० ३,८०,०० ०
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शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७

को यथाथर् 
आ.व. २०७७/७८ को
संशोिधत अनमुान 

आ.व. २०७८/७९
को अनमुान 

१३३१५ िवषशे अनदुान पुजँीगत  ० १,६६,००

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु २७,०० ५३,५० ०

१३३१७ समपरुक अनदुान पुजँीगत  ० २७,००
१३३१८ अन्य अनदुान चाल ु १०,९२   

ूदेश सरकार ५,६४,९० ९,५३,४४ ५,२७,५९

१३३११ समािनकरण अनदुान ९९,३२ ९९,२३ ८०,९०

१३३१२ शसतर् अनदुान  चाल ु ३,१५,४७ ४,४१,३९ ३१,५५

१३३१३ शसतर् अनदुान  पुजँीगत  ० १,६५,००

१३३१४ िवषशे अनदुान चाल ु  ५०,०० ०

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु १,५०,११ ३,६२,८२ ०

१३३१७ समपरुक अनदुान पुजँीगत  ० २,५०,१४
बैदेिशक    

जनसहभािगता ४९,५३ १,०१,३० २३,९९
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g]qfjtL 8ahf]ª ufp“kflnsf 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 
;]dhf]ª, wflbª, afudtL k|b]z, g]kfn 

          If]qut Joo cg'dfg     cg';"rL % 
cf=j= M @)&*÷)&(             ¿= xhf/df 

िस. 
नं. 

संकेत शीषर्क िविनयोजन 

ॐोत 

आन्तिरक 

ौोत 

अन्तर सरकारी  िव ीय हःतान्तरण 
ऋण

जन 

सहभािगता
बैदेिशक

नेपाल सरकार ूदेश सरकार ःथानीय तह
१ २ आिथर्क िवकास १,३८,३६ ४,०० १,१३,८६ २०,०० ० ० ५० ०
१ २०१ कृिष ७४,११ २,०० ५७,११ १५,०० ० ० ० ०
२ २०२ उ ोग २९,०० ० २९,०० ० ० ० ० ०
३ २०३ पयर्टन १२,०० ० १२,०० ० ० ० ० ०
४ २०४ सहकारी २,०० २,०० ० ० ० ० ० ०
५ २०६ जलौोत तथा िसंचाई ५,५० ० ० ५,०० ० ० ५० ०
६ २०८ पशपुन्छी िवकास १५,७५ ० १५,७५ ० ० ० ० ०
२ ७ सामािजक िवकास १६,४८,१८ २,६३,९३ १२,६१,०० १,१७,५५ ० ० ५,७० ०
१ ७०२ सामािजक सरुक्षा तथा संरक्षण १,११,६६ ० १,०८,०० ३,६६ ० ० ० ०
२ ७०३ यवुा तथा खेलकुद १,०० ० १,०० ० ० ० ० ०
३ ७०४ खानेपानी तथा सरसफाई  ८२,२० १३,०० ३२,०० ३२,०० ० ० ५,२० ०
४ ७०६ िशक्षा १०,९६,५९ १,५५,९० ९,१६,०० २४,६९ ० ० ० ०
५ ७०७ ःवाःथ्य ३,३७,२३ ९०,०३ १,९४,०० ५२,७० ० ० ५० ०
६ ७०८ लिगक समानता तथा सामािजक  १९,५० ५,०० १०,०० ४,५० ० ० ० ०
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िस. 
नं. 

संकेत शीषर्क िविनयोजन 

ॐोत 

आन्तिरक 

ौोत 

अन्तर सरकारी  िव ीय हःतान्तरण 
ऋण

जन 

सहभािगता
बैदेिशक

नेपाल सरकार ूदेश सरकार ःथानीय तह
समावेशीकरण 

३ ३ पूवार्धार िवकास १६,२४,७० २,४२,७३ ९,७५,१४ ३,८९,०४ ० ० १७,७९ ०
१ ३०१ यातयात पूवार्धार १०,८३,५३ ४३,०० ७,३५,६४ २,९९,१४ ० ० ५,७५ ०
२ ३०२ भवन, आवास तथा सहरी िवकास ४,५६,४२ १,९८,७३ १,९३,०० ५६,९० ० ० ७,७९ ०
३ ३०३ उजार् १८,०० ० १८,०० ० ० ० ० ०
४ ३०७ सम्पदा पूवार्धार ६६,७५ १,०० २८,५० ३३,०० ० ० ४,२५ ०
४ ४ सशुासन तथा अन्तरसम्बिन्धत क्षऽ १,४७,०० १,१८,०० २८,०० १,०० ० ० ० ०
१ ४०३ ूशासकीय सशुासन ३७,०० ३७,०० ० ० ० ० ० ०
२ ४०४ िव ीय सशुासन १६,०० १६,०० ० ० ० ० ० ०
३ ४०५ काननु तथा न्याय १६,०० ४,०० ११,०० १,०० ० ० ० ०
४ ४०६ शािन्त तथा सव्यवःथा १,०० १,०० ० ० ० ० ० ०
५ ४१० गिरबी िनवारण १,०० ० १,०० ० ० ० ० ०
६ ४१४ तथ्यांक ूणाली १६,०० ० १६,०० ० ० ० ० ०
७ ४१५ वातावरण तथा जलवाय ु ४,०० ४,०० ० ० ० ० ० ०
८ ४१७ िवपद व्यवःथापन ५६,०० ५६,०० ० ० ० ० ० ०
५ १ कायार्लय स ालन तथा ूशासिनक १३,०३,०९ १३,००,०९ ३,०० ० ० ० ० ०
१ १०१ कायार्लय स ालन तथा ूशासिनक १३,०३,०९ १३,००,०९ ३,०० ० ० ० ० ०
कुल जम्मा ४८,६१,३३ १९,२८,७५ २३,८१,०० ५,२७,५९   २३,९९  
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g]qfjtL 8ahf]ª ufp“kflnsf 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 
;]dhf]ª, wflbª, afudtL k|b]z, g]kfn 

 
 

sfo{qmd÷kl/of]hgf cg';f/ ah]6 ljlgof]hg 
 

cf=j= M @)&*÷&(          ¿= xhf/df 
 

िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

 ८०३३०५०८१०१ नेऽावती डवजोङ गाउँपािलका   

१ पािरौिमक कमर्चारी कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२११११ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१० N/A ३२,०० २४,०० २४,०० ८०,००

२ पािरौिमक कमर्चारी कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२११११ आन्तिरक ौोत-नगद १० N/A २८,०० २१,०० २१,०० ७०,००

३ पोशाक कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२११२१ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ० ८,०० ८,००

४ ःथानीय भ ा कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२११३१ आन्तिरक ौोत-नगद १० N/A २,०० १,५० १,५० ५,००

५ महंगी भ ा कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२११३२ आन्तिरक ौोत-नगद १० N/A ४,०० ३,०० ३,०० १०,००

६ कमर्चारीको बैठक भ ा कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२११३४ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० २०,०० ० २०,००

७ कमर्चारी ूोत्साहन तथा परुःकार कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२११३५ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० १५,०० ० १५,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

८ पदािधकारी बैठक भ ा कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२११४१ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० २२,०० ० २२,००

९ पदािधकारीअन्य सिुबधा कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२११४२ आन्तिरक ौोत-नगद १० N/A १६,०० १२,०० १२,०० ४०,००

१० पदािधकारी अन्य भ ा कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२११४९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A १०,०० ० ० १०,००

११ कमर्चारी कल्याण कोष कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२१२१४ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ० १०,०० १०,००

१२ पानी तथा िबजलुी कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२१११ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ३,०० ० ३,००

१३ संचार महसलु कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२११२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ० १०,०० १०,००

१४ इन्धन (पदािधकारी) कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२२११ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ८,०० ० ० ८,००

१५ इन्धन (कायार्लय ूयोजन) कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२२१२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१० N/A ४,०० ३,०० ३,०० १०,००

१६ सवारी साधन ममर्त खचर् कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२२१३ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१० N/A ६,०० ८,०० ६,०० २०,००

१७ िबमा तथा नवीकरण खचर् कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२२१४ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ५,०० ० ५,००

१८ मेिशनरी तथा औजार ममर्त 
सम्भार तथा स ालन खचर् 

कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२२२१ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ० ५,०० ५,००

१९ मसलन्द तथा कायार्लय सामामी कायार्लय स ालन तथा २२३११ राजःव बाँडफाँड-संघीय १० N/A ८,८० ६,६० ६,६० २२,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

ूशासिनक सरकार-नगद 

२० इन्धन - अन्य ूयोजन कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२३१४ राजःव बाँडफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० १०,०० ० १०,००

२१ नेऽावती डबजोङ दपर्ण कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२३१५ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ३,५० ० ३,५०

२२ पऽपिऽका, छपाई तथा सूचना 
ूकाशन खचर् 

कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२३१५ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० ३०,०० ३०,००

२३ अन्य कायार्लय संचालन खचर् कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२३१९ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ५,०० ० ५,००

२४ गाउँपािलका करार सेवा शल्क कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२४१३ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१० N/A २८,०० २१,०० २१,०० ७०,००

२५ ःवाःथ्य करार सेवा शल्क कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२४१३ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१० N/A ४०,०० ३०,०० ३०,०० १,००,००

२६ इन्टरनेट जडान तथा िवःतार कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२५२२ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ५,०० ० ५,००

२७ उ ार तथा राहत कायर्बम िवपद व्यवःथापन २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ८,०० ० ८,००
२८ कायर्बम खचर् कायार्लय स ालन तथा 

ूशासिनक 

२२५२२ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ० १५,०० १५,००

२९ िवपद पूवर् तयारी तथा 
अिभमिुखकरण सबै वडामा 

िवपद व्यवःथापन २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ३,०० ० ३,००

३० िवपद व्यवःथापन कोष िवपद व्यवःथापन २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ३०,०० ० ३०,००
३१ िवपद सामामी खिरद तथा 

भण्डारण 

िवपद व्यवःथापन २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० १०,०० ० १०,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

३२ अनगुमन, मूल्यांकन खचर् कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२६११ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० २०,०० ० २०,००

३३ ॅमण खचर् कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२६१२ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१० N/A १०,०० ५,०० ५,०० २०,००

३४ ॅमण खचर् कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२६१२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१० N/A ५,०० ५,०० १०,०० २०,००

३५ अन्य ॅमण खचर् कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२६१९ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ५,०० ० ५,००

३६ िविवध खचर् कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२७११ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१० N/A १२,०० ९,०० ९,०० ३०,००

३७ सभा स ालन खचर् कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२२७२१ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ८,०० ० ८,००

३८ घरभाडा कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२८१४२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१० N/A ४,८० ३,६० ३,६० १२,००

३९ अन्य भाडा कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२८१४९ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ५,०० ० ० ५,००

४० अन्य िफतार् कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

२८२१९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ५,१९,९८ ० ० ५,१९,९८

४१ कायार्लयमा cctv तथा intercum 

जडान 

कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

३११२२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० २,९६ ० २,९६

४२ मेिशनरी तथा औजार कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

३११२२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ० १९,०० १९,००

४३ फिनर्चर तथा िफक्चसर् कायार्लय स ालन तथा ३११२३ राजःव बाँडफाँड-ूदेश १ N/A ० १९,६५ ० १९,६५
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

ूशासिनक सरकार -नगद 

४४ कम्प्यटुर सफ्टवेयर िनमार्ण तथा 
खरीद/ निवकरण खचर् 

कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

३११३४ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० २,०० ० २,००

४५ F V House गोरेटो बाटो ममर्त ५ यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ३० ० ३०
४६ F V House गोरेटो बाटो ममर्त ५ यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ३,०० ० ३,००
४७ आकिःमक सडक ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१ राजःव बाँडफाँड-संघीय 

सरकार-नगद 

१ N/A ० १०,०० ० १०,००

४८ कुिपण्डे उदयघ  सडक ममर्त १ यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० २० २०
४९ कुिपण्डे उदयघ  सडक ममर्त १ यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० २,०० २,००
५० केराघारी  िटमरुःवारा सडक ममर्त १ यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ८,०० ८,००
५१ केराघारी  िटमरुःवारा सडक ममर्त १ यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ८० ८०
५२ गैरा वाका सडक सेन िनमार्ण तथा 

ःतरो ती 
यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ३,०० ० ३,००

५३ गैरा वाका सडक सेन िनमार्ण तथा 
ःतरो ती 

यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ३० ० ३०

५४ गैसाङ धारािधरी सडक िनमार्ण यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ३० ० ३०
५५ गैसाङ धारािधरी सडक िनमार्ण यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ३,०० ० ३,००
५६ गाउँपािलका भवनसम्म सडक िपच यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ३,००,०० ३,००,००
५७ छेउ गाउँदेिख कुण्डलासम्म जाने 

गोरेटो बाटो िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० १० १०

५८ छेउ गाउँदेिख कुण्डलासम्म जाने 
गोरेटो बाटो िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० १,०० १,००

५९ टोड्के परुानो छाप सडक माभेल सम्पदा पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० १,५० ० १,५०
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

तथा नया बःती हजारे पिहरो 
िनयन्ऽण 

६० टोड्के परुानो छाप सडक माभेल तथा 
नया बःती हजारे पिहरो िनयन्ऽण 

सम्पदा पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० १५,०० ० १५,००

६१ ठुटेमाने देिख पोखरा िव ालय 
जोड्ने बाटो 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ५,०० ० ५,००

६२ ठुटेमाने देिख पोखरा िव ालय 
जोड्ने बाटो 

यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ५० ० ५०

६३ िड िहल दामगाडे सडक ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ३० ० ३०
६४ िड िहल दामगाडे सडक ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ३,०० ० ३,००
६५ पन्तटार बोरोल चौतारा बासपानी 

सडक ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ५० ० ५०

६६ पन्तटार बोरोल चौतारा बासपानी 
सडक ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ५,०० ० ५,००

६७ मम्वाटोल गोरेटो बाटो ःतरो ती ३ यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० २,०० २,००
६८ मम्वाटोल गोरेटो बाटो ःतरो ती ३ यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० २० २०
६९ मानचामल खोला सडक ममर्त २ यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० २० ० २०
७० मानचामल खोला सडक ममर्त २ यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००
७१ लपाङ फेदी चौतारा ठाडी िनमार्ण 

१ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००

७२ लपाङ फेदी चौतारा ठाडी िनमार्ण 
१ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० २० ० २०

७३ लपाङ सडक ममर्त ४ यातयात पूवार्धार ३११५१ वाग्मती ूदेश-नगद १ N/A ० ४,०० ० ४,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

अनदुान 

७४ लपाङ सडक ममर्त ४ यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ४० ४०
७५ हजारे घ ेगाउँ सडक ४ यातयात पूवार्धार ३११५१ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० ५,०० ० ५,००
७६ हजारे घ ेगाउँ सडक ४ यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ५० ५०
७७ हेल्थ पो  िरप गाउँ हदुै चर े 

सडक ःतरो ती 
यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ४० ४०

७८ हेल्थ पो  िरप गाउँ हदुै चर े 
सडक ःतरो ती 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ४,०० ० ४,००

७९ हलुाक गाउँ मरणघाट जाने बाटो 
िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० १,०० १,००

८० हलुाक गाउँ मरणघाट जाने बाटो 
िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० १० १०

८१ राम्चे िव िुतकरण १ उजार् ३११५३ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० १०,०० ० १०,००
८२ इगरचोक खापा ा ी िनमार्ण २ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००
८३ इगरचोक खापा ा ी िनमार्ण २ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० २० २०
८४ केवरा खानेपानी ममर्त खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० ३,०० ० ३,००
८५ केवरा खानेपानी ममर्त खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ३० ३०
८६ िकन्ता वती खानेपानी ममर्त खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० २० ० २०
८७ िकन्ता वती खानेपानी ममर्त खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० २,०० ० २,००
८८ खजरुीःवरा र घोमुर् खानेपानी ममर्त ४ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ५० ० ५०
८९ खजरुीःवरा र घोमुर् खानेपानी ममर्त ४ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० ५,०० ० ५,००
९० खरक तल्लो खानेपानी िनमार्ण खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ५,०० ० ५,००
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तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

९१ गैरी खेत िपपलफाटँ िसचाइ िनमार्ण ४ जलौोत तथा िसंचाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ५० ० ५०
९२ गैरी खेत िपपलफाटँ िसचाइ िनमार्ण ४ जलौोत तथा िसंचाई ३११५६ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० ५,०० ० ५,००
९३ गैःवागङ खानेपानी २ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० ४,०० ० ४,००
९४ गैःवागङ खानेपानी २ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ४० ० ४०
९५ चक्कर खोला खानेपानी िनमार्ण खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ३,०० ३,००
९६ चक्कर खोला खानेपानी िनमार्ण खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ३० ३०
९७ छबगाउँ खानेपानी एक घर एक धारा खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० २,०० ० २,००
९८ छबगाउँ खानेपानी एक घर एक धारा खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० २० ० २०
९९ िटकाढुङ कालङ खोला खानेपानी 

ममर्त ३ 

खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० १० १०

१०० िटकाढुङ कालङ खोला खानेपानी 
ममर्त ३ 

खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० १,०० ० १,००

१०१ थाङमापाङ खानेपानी ममर्त खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ४० ० ४०
१०२ थाङमापाङ खानेपानी ममर्त खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ४,०० ० ४,००
१०३ धारािधरी खानेपानी िनमार्ण खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० ८,०० ८,००
१०४ धारािधरी खानेपानी िनमार्ण खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ८० ८०
१०५ धोकरपरु खानेपानी खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ५,०० ५,००
१०६ धोकरपरु खानेपानी खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ५० ५०
१०७ बाहनुगाउँ खनालटोल खानेपानी 

िनमार्ण 

खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ४,०० ० ४,००

१०८ बाहनुगाउँ खनालटोल खानेपानी 
िनमार्ण 

खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ४० ० ४०
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  
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चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

१०९ मजवुा खानेपानी िनमार्ण १ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ३० ० ३०
११० मजवुा खानेपानी िनमार्ण १ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ३,०० ० ३,००
१११ यूङकरचेत खानेपानी िनमार्ण खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ४० ० ४०
११२ यूङकरचेत खानेपानी िनमार्ण खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ४,०० ० ४,००
११३ सा ी खोला महुान ममर्त १ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० २० ० २०
११४ सा ी खोला महुान ममर्त १ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००
११५ आकिःमक हवाइ उ ार ःथल 

िनमार्ण ३ 

यातयात पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ५,०० ० ५,००

११६ आपतकािलन कायर्स ालन केन्ि 
ःथापना 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ५,०० ० ५,००

११७ गठुीबजार भैरवी मिन्दर िनमार्ण ४ सम्पदा पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० १० ० १०
११८ गठुीबजार भैरवी मिन्दर िनमार्ण ४ सम्पदा पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० १,०० ० १,००
११९ गैरा ढल िनकास व्यवःठा ३ भवन, आवास तथा सहरी 

िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ३० ० ३०

१२० गैरा ढल िनकास व्यवःठा ३ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ३,०० ० ३,००

१२१ गैरा प्लेङन्टुङ पिहरो िनयन्ऽण यातयात पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००
१२२ गैरा प्लेङन्टुङ पिहरो िनयन्ऽण यातयात पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० २० ० २०
१२३ गैरा वाितपाङ खेल मैदान ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० १० ० १०
१२४ गैरा वाितपाङ खेल मैदान ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० १,०० ० १,००
१२५ गाउँपािलका भवन घेरावार भवन, आवास तथा सहरी 

िवकास 

३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २०,०० ० २०,००
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१२६ घलेगाउँ सामदुाियक भवन िनमार्ण 
५ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ६,०० ० ६,००

१२७ घलेगाउँ सामदुाियक भवन िनमार्ण 
५ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ६० ० ६०

१२८ चर े सामदुाियक भवन िनमार्ण भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ६० ० ६०

१२९ चर े सामदुाियक भवन िनमार्ण भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ६,०० ० ६,००

१३० िचिलङजोङ गम्बा िनमार्ण २ सम्पदा पूवार्धार ३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० ० ७,०० ७,००
१३१ िचिलङजोङ गम्बा िनमार्ण २ सम्पदा पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ७० ७०
१३२ चौतारा गम्वङ रह संरक्षण सम्पदा पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००
१३३ चौतारा गम्वङ रह संरक्षण सम्पदा पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० २० ० २०
१३४ चौतारा दिलत मिन्दर ममर्त ३ सम्पदा पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ३,०० ० ३,००
१३५ चौतारा दिलत मिन्दर ममर्त ३ सम्पदा पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ३० ० ३०
१३६ चौतारा मा िव व्यवःथापन भवन, आवास तथा सहरी 

िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० १० ० १०

१३७ चौतारा मा िव व्यवःथापन भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० १,०० ० १,००

१३८ टासीजोङ गम्बा ममर्त ३ सम्पदा पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ३५ ० ३५
१३९ टासीजोङ गम्बा ममर्त ३ सम्पदा पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ३,५० ० ३,५०
१४० िटकाढुङ सामदुाियक भवन भवन, आवास तथा सहरी 

िवकास 

३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० १,०० १,००

१४१ िटकाढुङ सामदुाियक भवन भवन, आवास तथा सहरी ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० १० १०
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

िवकास 

१४२ थला मरणघाट िनमार्ण १ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ४,०० ० ४,००

१४३ थला मरणघाट िनमार्ण १ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ४० ० ४०

१४४ धारािधरी मरणघाट िनमार्ण भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ३५ ३५

१४५ धारािधरी मरणघाट िनमार्ण भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ३,५० ० ३,५०

१४६ ना  ेधारािधरी मरणघाट िनमार्ण भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ३० ० ३०

१४७ ना  ेधारािधरी मरणघाट िनमार्ण भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ३,०० ० ३,००

१४८ नारायणीदेवी आ िव ढल िनमार्ण 
५ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० १५ ० १५

१४९ नारायणीदेवी आ िव ढल िनमार्ण 
५ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १,५० ० १,५०

१५० ू म रोजगार साझेदारी कायर्बम यातयात पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० १०,०० ० १०,००
१५१ पािलका भवन पिरसरमा 

ब्याडिमन्टन कोटर् िनमार्ण 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A २० ० ० २०

१५२ पािलका भवन पिरसरमा 
ब्याडिमन्टन कोटर् िनमार्ण 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० २,०० ० २,००

१५३ पोल्चेत मरणघाट अधरुो मैदान यातयात पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० १५ १५
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

िनमार्ण 

१५४ पोल्चेत मरणघाट अधरुो मैदान िनमार्ण यातयात पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० १,५० ० १,५०
१५५ मजवुा सामदुाियक भवन िनमार्ण 

५ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ३० ३०

१५६ मजवुा सामदुाियक भवन िनमार्ण 
५ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ३,०० ० ३,००

१५७ मापार्क सामदुाियक भवन भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ५,०० ० ० ५,००

१५८ मापार्क सामदुाियक भवन भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ५० ० ० ५०

१५९ लािमडाडा खेल मैदान १ यातयात पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० २,०० ० २,००
१६० लािमडाडा खेल मैदान १ यातयात पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० २० ० २०
१६१ लासा  छोयािल  गम्बा  पोल्चेत 

१ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० २० ० २०

१६२ लासा  छोयािल  गम्बा  पोल्चेत 
१ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० २,०० ० २,००

१६३ वडा कायार्लय घेरावार  २ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ५,०० ० ५,००

१६४ वडा कायार्लय घेरावार  २ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ५० ५०

१६५ वडा कायार्लय घेरावार १ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ७४ ७४

१६६ वडा कायार्लय घेरावार १ भवन, आवास तथा सहरी ३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद १ N/A ० ० ७,४० ७,४०
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

िवकास अनदुान 

१६७ िवषयगत  शाखा भवन िनमार्ण भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ िजल्ला समन्वय सिमित-
नगद 

१ N/A ० १,७८,७३ ० १,७८,७३

१६८ िवषयगत शाखा भवन िनमार्ण भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० १,३५,०० ० १,३५,००

१६९ शािन्तकाली गेट िनमार्ण ५ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० १० ० १०

१७० शािन्तकाली गेट िनमार्ण ५ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० १,०० ० १,००

१७१ सेमजोङ ःवाःथ्य चौकी घेरावार ःवाःथ्य ३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ५,०० ० ५,००
१७२ सेमजोङ ःवाःथ्य चौकी घेरावार ःवाःथ्य ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ५० ५०
१७३ समतेन छोविलङ गम्बा िरप सम्पदा पूवार्धार ३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० ६,०० ० ६,००
१७४ समतेन छोविलङ गम्बा िरप सम्पदा पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ६० ६०
१७५ समपरुक जनसहभािगता भवन, आवास तथा सहरी 

िवकास 

३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ५,०० ० ५,००

१७६ ःवाःथ्य इकाइ भवन घेरावार ४ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ५,०० ० ५,००

१७७ ःवाःथ्य इकाइ भवन घेरावार ४ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ५० ५०

१७८ सातकन्या देवी मिन्दर १ सम्पदा पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० १० १०
१७९ सातकन्या देवी मिन्दर १ सम्पदा पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० १,०० १,००
१८० सातकन्यादेवी प कन्या महादेव 

मिन्दर िनमार्ण १ 

सम्पदा पूवार्धार ३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ४० ० ४०
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

१८१ सातकन्यादेवी प कन्या महादेव 
मिन्दर िनमार्ण १ 

सम्पदा पूवार्धार ३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ४,०० ० ४,००

१८२ सामदुाियक भवन तथा मरणघाट 
ममर्त ४ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० ० ४५ ४५

१८३ सामदुाियक भवन तथा मरणघाट 
ममर्त ४ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ४,५० ० ४,५०

१८४ सामदुाियक भवन िनमार्ण २ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A १२,०० ० ० १२,००

१८५ सामदुाियक भवन िनमार्ण २ भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ जन सहभािगता-नगद १ N/A ० १,२० ० १,२०

 ८०३३०५०८१०४ समपरुक कायर्बम   

१८६ कटु  ेबजार गु ङ गाउँ नया छाप 
क्षेऽी गाउँ पजुारी डाडा सडक 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ५०,०१ ० ५०,०१

१८७ कटु  ेबजार गु ङ गाउँ नया छाप 
क्षेऽी गाउँ पजुारी डाडा सडक 

यातयात पूवार्धार ३११५१ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ५०,०१ ० ५०,०१

१८८ कुपा देिख ितखाढुङसम्म सडक यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ५०,०३ ५०,०३
१८९ कुपा देिख ितखाढुङसम्म सडक यातयात पूवार्धार ३११५१ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० ५०,०३ ० ५०,०३
१९० गठुी बजार घोमुर् िसमल िभ ा 

सडक माभेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ५०,०५ ० ५०,०५

१९१ गठुी बजार घोमुर् िसमल िभ ा 
सडक माभेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ५०,०५ ५०,०५

१९२ चरे े वेतनी माउत पोल्चेत सडक यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ५५,०० ० ५५,००
१९३ ताङ्जामानेदेिख फुन डाडासम्म यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ५०,०३ ५०,०३
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

माभेल 

१९४ ताङ्जामानेदेिख फुन डाडासम्म 
माभेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ५०,०३ ० ५०,०३

१९५ फुन डाँडादेिख िनमाचोकर् सम्म 
सडक माभेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ५०,०२ ० ५०,०२

१९६ फुन डाँडादेिख िनमाचोकर् सम्म 
सडक माभेल 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ५०,०२ ५०,०२

८०३३०५०८१०५ नेऽावती िशक्षा शाखा   

१९७ िशक्षा सिमित/ू अ बैठक भ ा िशक्षा २११३४ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ३,०० ० ३,००

१९८ वाल िशक्षक तथा का  स को 
लािग थप तलबभ ा 

िशक्षा २२४१३ आन्तिरक ौोत-नगद १० N/A १६,५६ १२,४२ १२,४२ ४१,४०

१९९ ःवयंमसेवक िशक्षक तलबभ ा िशक्षा २२४१३ आन्तिरक ौोत-नगद १० N/A १५,६० १५,६० २०,८० ५२,००
२०० िव ालय व्यवःथापन तथा 

िव ालय सधुार योजना तािलम 

िशक्षा २२५११ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ३,०० ० ३,००

२०१ िवषयगत िशक्षक तािलम िशक्षा २२५११ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ५,०० ० ५,००

२०२ यवुाह को लािग मोिटभेसनल तािलम 
तथा शैिक्षक सामामी िवतरण 

िशक्षा २२५१२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ५,०० ० ५,००

२०३ िव ालय इिमस तािलम िशक्षा २२५१२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० १,५० ० १,५०

२०४ अितिरक्त िबयाकलाप 
(िव ालयगत) 

िशक्षा २२५२२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० २,५० ० २,५०
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

२०५ कोिभडजन्य ःवाःथ्य सामामी 
िवतरण 

िशक्षा २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ५,०० ० ० ५,००

२०६ गाउँ िशक्षा योजना िनमार्ण िशक्षा २२५२२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ० ४,०० ४,००

२०७ गाउँपािलका ःतरीय पिरक्षा िशक्षा २२५२२ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ० ४,०० ४,००

२०८ नयाँ पा बम कायार्न्वयनका 
लािग अिभमिुखकरण 

िशक्षा २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ३,०० ० ३,००

२०९ िनम्न आिथर्क अवःथा भएका 
बालबािलकालाइ छाऽविृ  

िशक्षा २२५२२ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ० ५,०० ५,००

२१० पािलकाःतरीय अितिरक्  
िबयाकलाय 

िशक्षा २२५२२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० २,०० ० २,००

२११ रा पित रिनङिशल्ड िशक्षा २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० ४,०० ४,००
२१२ वािषर्क शैिक्षक क्यालेण्डर िव ाथीर् 

लगबकु तथा डायरी छपाइ 

िशक्षा २२५२२ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ० ५,०० ५,००

२१३ िव ाथीर् परुःकार तथा िशक्षक सम्मान िशक्षा २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० १,५० १,५०
२१४ शैिक्षक सामामी िनमार्ण तथा 

ूदशर्नी 
िशक्षा २२५२२ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 

सरकार -नगद 

१ N/A ० २,०० ० २,००

२१५ ःथािनय पा बम िनमार्ण िशक्षा २२५२२ राजःव बाँडफाँड-ूदेश 
सरकार -नगद 

१ N/A ० ४,०० ० ४,००

२१६ िव ालय अनगुमन िनरीक्षण तथा 
ू अ बैठक यातायात खचर् 

िशक्षा २२६११ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ३,०० ० ३,००

२१७ इिन्ियादेवी आिव छाना िनमार्ण िशक्षा ३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० ४,०० ० ४,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

८०३३०५०८१०६ नेऽावती ःवाःथ्य शाखा   

२१८ मिहला ःवाःथ्य ःवयमसेिवकालाइ 
पनु: ताजर्करण तािलम 

ःवाःथ्य २२५१२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० १,५० ० १,५०

२१९ ःवाःथ्यकमीर्को क्षमता िवकास तािलम ःवाःथ्य २२५१२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० ३,५० ३,५०
२२० VTm/Antigen खिरद ःवाःथ्य २२५२२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 

सरकार-नगद 

१ N/A ० ४,५० ० ४,५०

२२१ कोिभड १९ तथा अन्य ःवाःथ्य 
िशिवर 

ःवाःथ्य २२५२२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० १,०० ० १,००

२२२ कोिभड १९ बाट मत्य ुभएको  
पिरवारलाइ राहत कायर्बम 

ःवाःथ्य २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A २,०० ० ० २,००

२२३ गभर्वती /सत्केरी पोषण भ ा ःवाःथ्य २२५२२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ४,०० ० ४,००

२२४ पानी जाँच कायर्बम ःवाःथ्य २२५२२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ५० ० ५०

२२५ मिहला ःवाःथ्य ःवयमसेिवकालाई 
आवँयक सामामी िवतरण 

ःवाःथ्य २२५२२ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ४,०३ ० ४,०३

२२६ आकिःमक िबरामीलाई एम्बलुेन्स 
खचर् 

ःवाःथ्य २२७११ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ४,०० ० ४,००

२२७ जिटल रोगीलाई यातायात खचर् ःवाःथ्य २२७११ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० ४,०० ० ४,००

२२८ धािदङ ब्लड बैकलाइ सहयोग ःवाःथ्य २६४१३ राजःव बाँडफाँड-संघीय 
सरकार-नगद 

१ N/A ० १,५० ० १,५०

२२९ औषधी तथा सिजर्कल सामामी खिरद ःवाःथ्य २७२१३ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A १६,०० ० ० १६,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

२३० आयुर्वद औषिध खिरद ःवाःथ्य २७२१३ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ४,०० ० ४,००
२३१ नेऽावती डबजोङ अःपतालको 

भौितक व्यवःथापन 

ःवाःथ्य ३११२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ३०,०० ० ० ३०,००

२३२ सेमजोङ ःवाःथ्य चौकीको ःटोर ममर्त ःवाःथ्य ३११५९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० ४,५० ४,५०
८०३३०५०८१०७ नेऽावती पश ुशाखा   

२३३ कृषक ःतरीय व्यावसाियक पशपुंक्षी 
पालन तथा व्यवःथापन तािलम 

पशपुन्छी िवकास २२५१२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ७५ ७५

२३४ नमनुा पंक्षी तथा ःथानीय ूजातीको 
कुखरुा पालन ूव र्न कायर्बम 

पशपुन्छी िवकास २२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० १,०० ० १,००

२३५ वडा ःतरीय िनशल्क ःवाःथ्य 
िशिवर संचालन 

पशपुन्छी िवकास २२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० २,०० २,००

२३६ िनशल्क पशपुंक्षी औषधी िवतरणका 
लािग आवँयक औषधी खिरद 

पशपुन्छी िवकास २७२१३ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ५,०० ० ५,००

२३७ भेटेनरी इक्यपमेन्ट खिरद पशपुन्छी िवकास ३११२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००
२३८ कृषी यान्ऽीकरण उपकरण 

िवतरण ५० ूितशत साझेदारी 
पशपुन्छी िवकास ३११३१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ५,०० ० ५,००

८०३३०५०८१०८ नेऽावती कृषी शाखा   

२३९ ५० प्नितशत लागत साझेदारीमा  
िवषादी छकर् ने पम्प िवतरण 

कृिष २२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० १,५० ० १,५०

२४० ५० ूितशत लागत साझेदारीमा  
िसताके च्याउ खेती ूव र्न कायर्बम 

कृिष २२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० २,५० २,५०

२४१ ५० ूितशत लागत साझेदारीमा 
प्लाि क टनेल िवतरण कायर्बम 
 

कृिष २२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ५,०० ० ५,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

 

२४२ उत्पादनमा आधािरत कृषी ूदशर्नी 
तथा सहायता कायर्बम 

कृिष २२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० १,११ ० १,११

२४३ ूा िरक मल उत्पादन कायर्बम कृिष २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० २,०० ० २,००
२४४ बाझो जग्गामा खेती गरेबापत 

ूोत्साहन कायर्बम 

कृिष २२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ५,०० ५,००

२४५ बाली संरक्षण तथा रोग िकरा 
िनयन्ऽण कायर्बम 

कृिष २२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० २,०० २,००

८०३३०५०८१०९ सामािजक समावेशीकरण   

२४६ O and M Survey काननु तथा न्याय २२४११ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ४,०० ० ४,००
२४७ O and M Survey काननु तथा न्याय २२४११ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० ० १,०० १,००
२४८ गाउँपािलका आविधक योजना िनमार्ण ूशासकीय सशुासन २२४११ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ५,०० ० ५,००
२४९ पनु:ःथापना तथा परामशर् सामािजक सरुक्षा तथा 

संरक्षण 

२२४११ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ५,०० ० ५,००

२५० बालमैऽी ःथानीय िनती मःयौदा 
तयारी 

िव ीय सशुासन २२४११ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० ३,०० ३,००

२५१ िवकास वृ िचऽ िनमार्ण तथा 
ूसारण 

ूशासकीय सशुासन २२४११ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ५,०० ० ५,००

२५२ िवपद व्यवःथापन योजना िनमार्ण िवपद व्यवःथापन २२४११ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ५,०० ० ५,००
२५३ ःथानीय अनकुुल कायर्योजना 

िनमार्ण रणनीित िविध तथा ढाचा 
िव ीय सशुासन २२४११ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० ५,०० ५,००

२५४ दिलत परम्परागत पेशा संरक्षण 
सीपमलुक 

सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५१२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ७,०० ० ७,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

२५५ न्याियक पनुर्ताजगी तािलम काननु तथा न्याय २२५१२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० १,०० ० १,००
२५६ मेलिमलापकतार्लाइ ४८ घण्टे 

तािलम 

काननु तथा न्याय २२५१२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ५,०० ५,००

२५७ मिहला क्षमता िवकास िसपमलुक 
तािलम 

लिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५१२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० ३,०० ३,००

२५८ जनजाती क्षमता िवकास कायर्बम लिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००

२५९ जनतासगँ अध्यक्ष कायर्बम िव ीय सशुासन २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० १,५० ० १,५०
२६० जे  नागिरक सम्मान लिगक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
२२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ० २,०० २,००

२६१ मेलिमलाप केन्ि व्यवःथापन काननु तथा न्याय २२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ३,०० ० ३,००
२६२ मिहला आयर्आजर्न कायर्बम लिगक समानता तथा 

सामािजक समावेशीकरण
२२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ५,०० ० ५,००

२६३ मिहला िहंसा रोकथान तथा 
िनयन्ऽण सम्बन्धी कायर्बम 

लिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००

२६४ वडाःतिरय मेलिमलाप सिमित गठन काननु तथा न्याय २२५२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००
२६५ सहकारी तािलम कायर्बम सहकारी २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० २,०० ० २,००
२६६ सामदुाियक ूहरी कायर्बम शािन्त तथा सव्यवःथा २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० १,०० १,००
२६७ सावर्जिनक सनुवुाइ िव ीय सशुासन २२५२२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० ३,०० ३,००
२६८ गापा गितिविध ौव्य ँय कायर्बम ूशासकीय सशुासन २२५२९ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ४,०० ० ४,००
२६९ कृषी तथा पश ुिवकास सम्बन्धी 

योजना 
कायार्लय स ालन तथा 
ूशासिनक 

३११३२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ३,०० ० ३,००

२७० जोिखम संवेदनिशल भ-ू उपयोग वातावरण तथा जलवाय ु ३११३२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ४,०० ० ४,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

नीित तथा नक्साकंन 

२७१ िडिजटल ूोफाइल िनमार्ण ूशासकीय सशुासन ३११३२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० १०,०० ० १०,००
२७२ मध्यमकािलन खचर् संरचना ूशासकीय सशुासन ३११३२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० ५,०० ५,००
२७३ राज  सधुार कायर्योजना कायार्लय स ालन तथा 

ूशासिनक 

३११३२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० ५,०० ५,००

२७४ लै ीक उ रदायी बजेट परीक्षण िव ीय सशुासन ३११३२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ० ३,५० ३,५०
२७५ सडक गु योजना िनमार्ण ूशासकीय सशुासन ३११३२ आन्तिरक ौोत-नगद १ N/A ० ८,०० ० ८,००
८०३३०५०८५११  संघीय सरकारबाट हःतान्तिरत कायर्बम (शसतर् अनदुान)   

२७६ ःथानीय तहका ःवाःथ्य चौकी, 
ूा.ःवा.के. र अःपतालह मा कायर्रत 
कमर्चारीह को तलव, महगी भ ा, 
ःथानीय भ ा, पोषाक लगायत 
ूशासिनक खचर् समेत 

ःवाःथ्य २११११ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१० पटक ४१,१० ४१,१० २०,५५ १,०२,७६

२७७ ूािविधक सहायकको पोसाक सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२११२१ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ थान ० ० १० १०

२७८ रोजगार संयोजकको पोसाक सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२११२१ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ गोटा ० ० १० १०

२७९ रोजगार सहायकको पोशाक भ ा सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२११२१ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ० १० १०

२८० ःथानीय तहका ःवाःथ्य चौकी, ूा.ःवा.के. 
र अःपतालह मा कायर्रत कमर्चारीह को 
तलव, महगी भ ा, ःथानीय भ ा, पोषाक 
लगायत ूशासिनक खचर् समेत 

ःवाःथ्य २११२१ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

३० जना ० ० ३,०० ३,००

२८१ तोिकएका  िव ाथीर्को िदवा खाजाका लािग  

िव ालयलाई अनदुान 
िशक्षा २११२२ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् १ N/A ० २,४८ ० २,४८
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

अनदुान (बैदेिशक) 

२८२ तोिकएका  िव ाथीर्को िदवा खाजाका लािग  

िव ालयलाई अनदुान 
िशक्षा २११२२ नेपाल सरकार-नगद 

अनदुान 

१ संख्या ० ३४,११ ० ३४,११

२८३ ःथानीय तहका ःवाःथ्य चौकी, ूा.ःवा.के. 
र अःपतालह मा कायर्रत कमर्चारीह को 
तलव, महगी भ ा, ःथानीय भ ा, पोषाक 
लगायत ूशासिनक खचर् समेत 

ःवाःथ्य २११३१ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१० मिहना २,०० २,०० १,०० ५,००

२८४ ःथानीय तहका ःवाःथ्य चौकी, ूा.ःवा.के. 
र अःपतालह मा कायर्रत कमर्चारीह को 
तलव, महगी भ ा, ःथानीय भ ा, पोषाक 
लगायत ूशासिनक खचर् समेत 

ःवाःथ्य २११३२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१० मिहना २,४९ २,४९ १,२४ ६,२४

२८५ एम. आइर्. एस. अपरेटर र िफल्ड 
सहायको लािग स ार खचर् 

तथ्यांक ूणाली २२११२ आई िड ए-सोधभनार् हनुे 
ऋण (बैदेिशक) 

१ N/A ० ० ८ ८

२८६ स ार सामामी ूसारण तथा छपाइर् 
(स ार र पहँचु अिभयान स ालान) 

तथ्यांक ूणाली २२११२ आई िड ए-सोधभनार् हनुे 
ऋण (बैदेिशक) 

१ N/A ० १,२० ० १,२०

२८७ मेिशनरी आजार तथा फिनर्चर ममर्त 
सम्भार (सेवा केन्ि स ालानाथर्) 

तथ्यांक ूणाली २२२२१ आई िड ए-सोधभनार् हनुे 
ऋण (बैदेिशक) 

१ N/A ० ८४ ० ८४

२८८ मसलन्द सामान खिरद (सेवा 
केन्ि स ालानाथर्) 

तथ्यांक ूणाली २२३११ आई िड ए-सोधभनार् हनुे 
ऋण (बैदेिशक) 

१ N/A ० १,८० ० १,८०

२८९ ःथानीय तहका ःवाःथ्य चौकी, 
ूा.ःवा.के. र अःपतालह मा कायर्रत 
कमर्चारीह को तलव, महगी भ ा, 
ःथानीय भ ा, पोषाक लगायत 
ूशासिनक खचर् समेत 

ःवाःथ्य २२३१९ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ पटक ० ० ५,०० ५,००

२९० आधारभतू तहका ःवीकृत दरवन्दीका िशक्षा २२४१३ नेपाल सरकार-नगद १० N/A १,६४,४० १,२३,३० १,२३,३० ४,११,००



cf=j= @)&*÷)&( sf] jflif{s of]hgf, sfo{qmd tyf ah]6 - 73 

िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

िशक्षक, राहत अनदुान िशक्षकका 
लािग  तलब भ ा अनदुान (िवशेष 
िशक्षा पिरषद अन्तरगतका 
िशक्षक/कमर्चारीह  समेत) 

अनदुान 

२९१ आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अंमजेी,गिणत र िव ान िवषयमा 
िशक्षण सहयोग अनदुान 

िशक्षा २२४१३ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् 
अनदुान (बैदेिशक) 

१ N/A ० ४६ ० ४६

२९२ आधारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अंमजेी,गिणत र िव ान िवषयमा 
िशक्षण सहयोग अनदुान 

िशक्षा २२४१३ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१० N/A १,८९ १,८९ २,५२ ६,३१

२९३ एम. आइर्. एस. अपरेटर र  िफल्ड 
सहायक पािरौिमक, चाडपवर् खतर् 
तथा पोशाक खचर् 

तथ्यांक ूणाली २२४१३ आई िड ए-सोधभनार् हनुे 
ऋण (बैदेिशक) 

१० N/A ३,०९ ३,०९ १,५४ ७,७३

२९४ कृिष तथा पश ुसेवाका एक गाँउ 
एक ूािविधकह को तलव भ ा 

कृिष २२४१३ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१० जना २,०० १,६० ४० ४,००

२९५ गनुासो सनुवुाई अिधकारी गिरबी िनवारण २२४१३ नेपाल सरकार-नगद अनदुान १० N/A ३० ४० ३० १,००
२९६ ूारिम्भक बाल िवकास  

सहजकतार्ह को पािरौिमक तथा 
िव ालय कमर्चारी व्यबःथापन 
अनदुान 

िशक्षा २२४१३ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् 
अनदुान (बैदेिशक) 

१० N/A ० १,८२ १,८२ ३,६४

२९७ ूारिम्भक बाल िवकास  

सहजकतार्ह को पािरौिमक तथा 
िव ालय कमर्चारी व्यबःथापन 
अनदुान 

िशक्षा २२४१३ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१० िशक्षक २५,२१ २०,१७ ५,०४ ५०,४३

२९८ ूािविधक सहायकको तलव सामािजक सरुक्षा तथा २२४१३ नेपाल सरकार-नगद १० N/A १,१० १,१० १,४६ ३,६७
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

संरक्षण अनदुान 

२९९ माध्यिमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंमजेी,गिणत र िव ान िवषयमा 
िशक्षण सहयोग अनदुान 

िशक्षा २२४१३ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् 
अनदुान (बैदेिशक) 

२ िशक्षक ० ० ५९ ५९

३०० माध्यिमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंमजेी,गिणत र िव ान िवषयमा 
िशक्षण सहयोग अनदुान 

िशक्षा २२४१३ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१० N/A ४,०२ ३,२२ ८० ८,०५

३०१ माध्यिमक तहका ःवीकृत दरवन्दीका 
िशक्षक, राहत अनदुान िशक्षक  लािग 
तलब भ ा अनदुान (िवशेष िशक्षा 
पिरषद अन्तरगतका 
िशक्षक/कमर्चारी,ूािविधक धारका 
ूिशक्षक समेत) 

िशक्षा २२४१३ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१० जना ६१,०० ४८,८० १२,२० १,२२,००

३०२ रोजगार संयोजकको तलव सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२२४१३ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१३ जना १,८० १,४४ १,४४ ४,६८

३०३ रोजगार सहायकको तलब सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२२४१३ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१० N/A १,४६ १,४६ ७३ ३,६७

३०४ आ.व. २०७७/७८ मा ःथापना 
भएका कृिष तफर् का साना व्यवसाियक 
कृिष उत्पादन केन्ि (पकेट) िवकास 
कायर्बम िनरन्तरता 

कृिष २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १२,०० ० १२,००

३०५ आ.व. २०७७/७८ मा ःथापना 
भएको बाभाको साना व्यवसाियक 
कृिष उत्पादन केन्ि (पकेट) िवकास 
कायर्बम िनरन्तरता 

कृिष २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ० ७,०० ७,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

३०६ आधारभतू तथा आकिःमक ःवाःथ्य 
सेवाको लािग औषिध खिरद 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १४,०० ० १४,००

३०७ ईिपडेिमयोलोजी िरपोिटर्ङ कृिष २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 

अनदुान 

१ N/A ० ० १,०० १,००

३०८ उपचारात्मक सेवा अन्तगर्तका 
कायर्बमह  (,आधारभतू ःवाःथ्य 
सेवा केन्ि (ःवाःथ्य चौकी ) / 
आधारभतू अःपतालको न्यनुतम सेवा 
मापदण्ड कायर्बम संचालन तथा 
सिुििधकरण र आखँा, नाक, कान, 

घांटी तथा मखु ःवाःथ्य सम्विन्ध 
अिभमखुीकरण तथा िब ालय ःबीिनंग 
कार 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ० ४,०० ४,००

३०९ औलो तथा कालाजार माहामारी हनुे 
क्षेऽको छनौट गरी िबषािद छकर् ने 
(रेःपोन्सीभ ःूइेङ समेत),  िकटजन्य 
रोग िनयन्ऽण कायर्बमको अनगुमन 
एवम ्मूल्या न तथा िकटजन्य रोग 
िनयन्ऽणका लािग बहिुनकाय 

अन्तरिबया गन 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ३० ० ३०

३१० कम्यिुनिट डट्स कायर्बम कायर्बम 
संचालन, ःथानीय तह क्षयरोग मक्त 
पािलका सम्बन्धी कायर्बम 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १६ ० १६

३११ क्षयरोगका जोिखम समहु तथा ःवाःथ 
सेवाको पहचु कम भएका समदुायमा 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ० १,१४ १,१४
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

सकृय क्षयरोग खोजपडताल कायर्बम, 

घरपिरवारका सदःयह को सम्पकर्  
पिरक्षण, समदुायमा क्षयरोगका 
िवरामीह को खोजपडतालका लािग 
क्षभता अिभविृ  तथा  पिरचालन । 

३१२ कृिष, पशपुन्छी तथा मत्ःय 
तथ्याकं अध्याविधक कायर्बम 

कृिष २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ जना ० १,०० ० १,००

३१३ कामका लािग पािरौिमक अनदुान 
(यवुा प) 

सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ आई िड ए-सोधभनार् हनुे 
ऋण (बैदेिशक) 

१ N/A ० ३८,०० ० ३८,००

३१४ कामका लािग पािरौिमक अनदुान 
(यवुा प) 

सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ४१ ० ४१

३१५ िकसान सूचीकरण कायर्बम कृिष २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ३,०० ० ० ३,००

३१६ कोिभड - १९ का कारण उत्प  
पिरिःथितमा िसकाइ सहजीकरणका 
लािग शैिक्षक कायर्बम 

िशक्षा २२५२२ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् 
अनदुान (बैदेिशक) 

१ N/A ० २७ ० २७

३१७ कोिभड - १९ का कारण उत्प  
पिरिःथितमा िसकाइ सहजीकरणका 
लािग शैिक्षक कायर्बम 

िशक्षा २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ३,७३ ० ३,७३

३१८ कोिभड १९ लगायत िविभ  
महामारीजन्य रोगह को रोकथाम, 

िनयन्ऽण तथा िनगरानीका लािग 

सरोकारवाला सँगको अन्तरिबया तथा 
RRT, ःवाःथ्यकमीर् पिरचालन 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० २५ ० २५

३१९ कोिभड १९ िव  खोप अिभयान ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद १ N/A ० १,१४ ० १,१४
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

संचालन ब्यवःथापन खचर् -
पािलकाःतिरय सिमक्षा तथा योजना र 

पािलका तथा ःवाःथ्य सःथा ःतिरय 
सपुिरवेक्षण_ 

अनदुान 

३२० गिरबी िनवारणका लािग लघ ुउ म 
िवकास कायर्बम संचालन िनदिशका, 
२०७७ बमोिजम उ मीको ःतरो ती 
(आवँयकता पिहचानका आधारमा 
पनुतार्जगी र एडभान्स सीप िवकास 

तािलम कायर्बम) 

उ ोग २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ४,८० ० ४,८०

३२१ गिरबी िनवारणका लािग लघ ुउ म 
िवकास कायर्बम संचालन िनदिशका, 
२०७७ बमोिजम लघ ुउ म िवकास 
मोडेलमा नयाँ लघ ुउ मी िसजर्ना 
गन 

उ ोग २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ जना ० २२,८० ० २२,८०

३२२ ूित िव ाथीर्  लागतका आधारमा 
िशक्षण िसकाइ  साममी एवम ्कक्षा ८ 
को  परीक्षा व्यवःथापन अनदुान 

िशक्षा २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ० १५,९८ १५,९८

३२३ ूित िव ाथीर्  लागतका आधारमा 
िशक्षण िसकाइ  साममी एवम ्कक्षा ८ 
को  परीक्षा व्यवःथापन अनदुान 

िशक्षा २२५२२ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् 
अनदुान (बैदेिशक) 

१ N/A ० ० १,१६ १,१६

३२४ पिरवार िनयोजन िकशोर िकशोरी तथा 
ूजनन ्ःवाःथ्य कायर्बम 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ जना ० ३,२४ ० ३,२४

३२५ पशपुंक्षी आदीबाट हनुे ईन्फुएन्जा, बडर् 
फ्ल,ु AMR, िसि सक िसस, 

टक्सोप्लाज्मोिसस आिद िविभ  

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० २० ० २०



78 - g]qfjtL 8ahf]ª ufp“kflnsf, wflbª 

िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

स वारोग सम्बिन्ध रोकथाम तथा 
िनयन्ऽणका लािग सचेतना कायर्बम 

३२६ पािलका ःतरमा ◌ः टाईर्फाइड खोप 
अिभयान संचालन तथा िनयिमत 
खोपमा टाईर्फाइड खोप शु वातको 
साथै िनयिमत खोप सदुढीकरण र 
सरसफाई ूबद्र्धनको लािग पािलका 
र वडा खोप समन्वय सिमती र 
सरोकारवालाह को अिभमिुखकरण  

बैठक १ िदन 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १,२९ ० १,२९

३२७ पािलका ःतरमा ःवाःथ्य संःथाह को 
मािसक बैठक, डाटा भेिरिफकेशन एवं 
गणुःतर सधुार साथै चौमािसक एवं 
बािषर्क सिमक्षा 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १,०० ० १,००

३२८ पािलकाःतरमा खोप र सरसफाई 
ूवद्र्धन कायर्बमको सिमक्षा, 
सूआमयोजना अध्याविधक र पािलका 
खोप समन्वय सिमितको 
अिभमिुखकरण समेत पािलका ःतरमा 
२ िदन, वडा खोप समन्वय सिमितको 
ःवाःथ्य संःथा, वडा सतरमा 
अिभमिुखकरण १ िदन तथा पूणर् खोप 

सिुन तताको लागी घरधरुी सर 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A १,४९ ० ० १,४९

३२९ पोपण िवशेष (ःवाःथ्य) क्षऽका 
कायर्बम स ालन 

सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ यरुोिपयन यिुनयन-नगद 
अनदुान (बैदेिशक) 

१ N/A ० ३,४० ० ३,४०
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

३३० पोषण कायर्बम ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद अनदुान १ N/A ० ० २,३५ २,३५
३३१ पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा 

सरसफाइ, कृिष, पशसुेवा, मिहला 
तथा बालबािलका, िशक्षा र 

शासकीय ूवन्ध) क्षऽका 
कायर्बमह  स ानल) 

सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ यरुोिपयन यिुनयन-नगद 
अनदुान (बैदेिशक) 

१ N/A ० ४,६० ० ४,६०

३३२ मकै बालीको साना व्यवसाियक 
कृिष उत्पादन केन्ि (पकेट) 
िवकास कायर्बम स ालन 

कृिष २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ समूह ० ० १२,०० १२,००

३३३ मिहला, बालबािलका, अपा ता 
भएका व्यिक्त, ज्ये  नागिरक र 
यौिनक तथा लिगक अल्पसंख्यक 
का तथ्या  संकलन र 
अधाविधक गन 

लिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १,०० ० १,००

३३४ मात ृतथा नविशश ुकायर्बम ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद अनदुान १ N/A ० २१,९७ ० २१,९७
३३५ मात ृतथा नविशश ुकायर्बम अन्तगर्त 

आमा सरुक्षा, गभर्वती उत्ूरेणा सेवा, 
न्यानो झोला र िनशल्क गभर्पतन 
कायर्बम 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ७,५२ ० ७,५२

३३६ रा पित रिन  िसल्ड ूितयोिगता 
(ःथानीय तहःतरीय) 

यवुा तथा खेलकुद २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १,०० ० १,००

३३७ राि य मिहला ःवाःथ्य ःवयंसेिवका  
कायर्बम (पोशाक ूोत्साहन, यातायात 
खचर्, वािषर्क सिमक्षा गो ी र िदवस 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ जना ० ० ५,०० ५,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

मनाउने खचर् समेत) 

३३८ रोजगार सेवा केन्िको स ालन 
(अनगुमन, स ार, ःटेशनरी, 
ममर्त,अन्य) 

सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ थान ० ० २,०५ २,०५

३३९ िव ालय ःवाःथ्य िशक्षा/आमा समहु 
तथा मिहला ःवाःथ्य 
ःवयंसेिवकाह का लािग सामािजक 

व्यवहार पिरवतर्न कायर्बम 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ० १,०० १,००

३४० िवभागले उपलव्ध गराएको तािलम 
खाका बमोिजम घटना दतार् तथा 
सामािजक सरुक्षा सम्बन्धमा 
नपा/गापा, वडा कायार्लयका 
कमर्चारीह को लािग तािलम तथा 
जनूितिनिधह लाई अिभमिुखकरण 
कायर्बम स ालन 

तथ्यांक ूणाली २२५२२ आई िड ए-सोधभनार् हनुे 
ऋण (बैदेिशक) 

१ जना ० १,५० ० १,५०

३४१ िविभ  स वारोग, नसन रोग, जनुोिटक, 

मानिसक ःवाःथ्य सम्बिन्ध 
अन्तरिबया कायर्बम तथा िदवसह  
(Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम 
िदवस, मानिसक ःवाःथ्य िदवस, 

अल्जाईमर िदवस, रेिबज िदवस, िव  
औलो िदवस) मनाउने 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १,२५ ० १,२५

३४२ शैिक्षक पहुँच सिुनि तता, अनौपचािरक 
तथा वैकिल्पक िशक्षा कायर्बम 
(परम्परागत िव ालय, वैकिल्पक 

िशक्षा २२५२२ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् 
अनदुान (बैदेिशक) 

१ N/A ० २७ ० २७



cf=j= @)&*÷)&( sf] jflif{s of]hgf, sfo{qmd tyf ah]6 - 81 

िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

िव ालय, साक्षरता र िनरन्तर 
िशक्षाका कायर्बम समेत) 

३४३ शैिक्षक पहुँच सिुनि तता, अनौपचािरक 
तथा वैकिल्पक िशक्षा कायर्बम 
(परम्परागत िव ालय, वैकिल्पक 
िव ालय, साक्षरता र िनरन्तर 
िशक्षाका कायर्बम समेत) 

िशक्षा २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ० ३,७३ ३,७३

३४४ ःथलगत अनिुशक्षण गिर 
ःवाःथ्यकिमर्ह को क्षमता अिभवृिध्द 
एवं तथ्यांङकको गणुःतर सिुनि त,  

क्षयरोगका कायर्बमको अधर् बािषर्क 
सिमक्षा तथा उपचार नितजाको कोहटर् 
िव षेण 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ३५ ० ३५

३४५ सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र 
बजार ूितःपधार् बृि  गनर्का लािग 
किम्तमा ५ जनाको समहुमा ूिबिध 
हःतान्तरण 

उ ोग २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

५ गोटा ० ० १,४० १,४०

३४६ ःवाःथ्य संःथामा  आकिःमक 
अवःथामा औसिध एवं ल्याब सामामी 
ढुवानी, रेकिडर्ङ तथा िरपोिटर्ङका 
लािग फमर् फरमेट छपाइ तथा 
फोटोकपी,  ई-िट.िब रिजःटर 
अध्याविधक,  िव  क्षयरोग िदवस 
सम्बन्धी कायर्बम 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ३५ ० ३५

३४७ सामदुाियक िव ालयका छाऽाह लाई 
िनशल्क ःयािनटरी प्याड ब्यवःथापन 

िशक्षा २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ गोटा ० ० ६,३५ ६,३५
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

३४८ सामदुाियक िव ालयका छाऽाह लाई 
िनशल्क ःयािनटरी प्याड ब्यवःथापन 

िशक्षा २२५२२ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् 
अनदुान (बैदेिशक) 

१ N/A ० ४६ ० ४६

३४९ सावर्जिनक िव ालयका  िव ाथीर्ह का 
लािग िनशल्क पा पःुतक अनदुान 

िशक्षा २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ० १४,२३ १४,२३

३५० सावर्जिनक िव ालयका  िव ाथीर्ह का 
लािग िनशल्क पा पःुतक अनदुान 

िशक्षा २२५२२ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् 
अनदुान (बैदेिशक) 

१ गोटा ० ० १,०४ १,०४

३५१ सावर्जिनक िव ालयमा अध्ययनरत 
िव ाथीर्ह का लािग छाऽबिृ  
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

िशक्षा २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १२,१५ ० १२,१५

३५२ सावर्जिनक िव ालयमा अध्ययनरत 
िव ाथीर्ह का लािग छाऽबिृ  
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

िशक्षा २२५२२ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् 
अनदुान (बैदेिशक) 

१ N/A ० १,२१ ० १,२१

३५३ िसिबआईएमएनिसआई Onsite कोिचं  
र समता तथा पहुँच कायर्बम 

ःवाःथ्य २२५२२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० २,०० ० २,००

३५४ ःथानीय तहका कमर्चारी र 
जनूितिनिधह को लािग अनगुमन 
तथा मल्याकन खचर् 

तथ्यांक ूणाली २२६११ आई िड ए-सोधभनार् हनुे 
ऋण (बैदेिशक) 

१ N/A ० ४० ० ४०

३५५ एम. आइर्. एस. अपरेटर र िफल्ड 
सहायक देिनक ॅमण भ ा तथा 
यातायत खचर् 

तथ्यांक ूणाली २२६१२ आई िड ए-सोधभनार् हनुे 
ऋण (बैदेिशक) 

१ N/A ० १,६८ ० १,६८

३५६ अन्य िविवध खचर्-Mobilization of 
CSOs, Civic Groups, NGOs for 
increased social accountability 

तथ्यांक ूणाली २२७११ आई िड ए-सोधभनार् हनुे 
ऋण (बैदेिशक) 

१ जना ० ० ५४ ५४

३५७ अन्य िविवध खचर्-Periodic 
meeting costs of LGPCC 

तथ्यांक ूणाली २२७११ आई िड ए-सोधभनार् हनुे 
ऋण (बैदेिशक) 

१ N/A ० २३ ० २३
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

३५८ िव ालय स ालन तथा 
व्यवःथापन अनदुान 

िशक्षा २६४१३ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ िवधालय/
सःथा 

० ० २३,६३ २३,६३

३५९ िव ालय स ालन तथा 
व्यवःथापन अनदुान 

िशक्षा २६४१३ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् 
अनदुान (बैदेिशक) 

१ गोटा १,७२ ० ० १,७२

३६० िव ालयमा शैिक्षक गणुःतर 
सु ढीकरण  एवम ्कायर्सम्पादनमा 
आधािरत ूोत्साहन अनदुान 

िशक्षा २६४१३ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ संख्या २३,३० ० ० २३,३०

३६१ िव ालयमा शैिक्षक गणुःतर 
सु ढीकरण  एवम ्कायर्सम्पादनमा 
आधािरत ूोत्साहन अनदुान 

िशक्षा २६४१३ एस.एस. िड. िप.-सोधभनार् 
अनदुान (बैदेिशक) 

१ N/A ० १,७० ० १,७०

३६२ कामका लािग पािरौिमक अनदुान सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२७११२ नेपाल सरकार-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ३३,२२ ० ३३,२२

३६३ सरुिक्षत नागिरक आवास कायर्बम :- 
बागमती ूदेशको धािदङ िजल्ला क्षेऽ 
नं. २ अन्तगर्त नेऽावती डबजोङ 
गाउँपािलका - २८ वटा 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११११ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ७,०० ० ७,००

३६४ नवीकरणीय ऊजार् ूविध जडान 
(वायोग्याँस/िव तुीय चलुो/सधुािरएको 
चलुो/सौयर् ऊजार्) 

उजार् ३११२२ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ८,०० ० ८,००

३६५ रोजगार सेवा केन्िको सु िढकरण 
(कम्प्यूटर, फिनर्चर िफक्चसर्, क्यामरा, 
अन्य िव तुीय उपकरण) 

सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

३११२३ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००

३६६ ःवाःथ्य सूचना साथै आइ एम यू 
सु ढीकरण कायर्बम 

ःवाःथ्य ३११३४ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २,०० ० २,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

३६७ चराङेफेदी अचर्ले, लपाङ खोला पोल्चेत 
माउत झो प,ुहजारे मसुरुेभन्ज्  पलु, 

धनार् िॄज झो.प,ु नेऽावती डबजोङ 
गाउँपािलका, धािदङ 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० ४६,०० ० ४६,००

३६८ डाबजोङ दरवार पयर्टन पूवार्धार पयर्टन ३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ सिमित ० १२,०० ० १२,००
८०३३०५०८५१२  संघीय सरकारबाट हःतान्तिरत कायर्बम (िवषशे अनदुान)  
३६९ महेन्िबाराही उच्च मा िव भवन 

िनमार्ण 

िशक्षा ३११५९ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० १,६६,०० ० १,६६,००

८०३३०५०८५१३  संघीय सरकारबाट हःतान्तिरत कायर्बम(समपरुक अनदुान)  
३७० ताङ्जोमाने मापार्क पोल्चेत 

सडक(बमागत आयोजना) 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A ० २७,०० ० २७,००

३७१ ताङ्जोमाने मापार्क पोल्चेत 
सडक(बमागत आयोजना) 

यातयात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ऋण-नगद ऋण १ N/A २७,०० ० ० २७,००

 ८०३३०५०८५२१ ूदेश सरकारबाट हःतान्तिरत कायर्बम (शसतर् अनदुान)  
३७२ बाबआुमा िविहन बालबािलका 

संरक्षण कायर्बम 

सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२१२१९ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० २,१६ ० २,१६

३७३ माध्यिमक तहका शन्य दरबन्दी 
भएका सामदुाियक माध्यिमक 
िव ालयमा अंमजेी/गिणत/िव ान 

िशक्षकका लािग िशक्षण सहयोग 
अनदुान 

िशक्षा २२४१३ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१० N/A १,९७ १,४८ १,४८ ४,९४

३७४ अपा ता भएका व्यिक्तह का 
लािग समदुायमा आधािरत 
पनुःथापना सहयोग कायर्बम 

लिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५२२ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ३,०० ० ३,००
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िस. 
नं. 

कायर्बम/आयोजना 
/िबयाकलापको नाम 

उप क्षऽ 
खचर् 
शीषर्क 

ॐोत लक्ष इकाई 

िविनयोजन 

ूथम  

चौमािसक 

दोौो  
चौमािसक 

तेॐो  
चौमािसक 

जम्मा 

३७५ एक िव ालय एक नसर् कायर्बम 
संचालन िनरन्तरता 

िशक्षा २२५२२ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १५,७५ ० १५,७५

३७६ बालमैऽी ःथानीय तह घोषणा 
ूोत्साहन कायर्बम 

सामािजक सरुक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ० १,५० १,५०

३७७ बालिववाह अन्त्यका लािग 
समदुाय पिरचालन कायर्बम 

लिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५२२ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० १,५० ० १,५०

३७८ मिहला ःवाःथ्य ःवंय 
सेिवकाह का लािग संचार खचर् 

ःवाःथ्य २२५२२ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० ७० ० ७०

३७९ न्यनुतम सेवा मापदण्ड सधुारका लािग 
ःवाःथ्य संःथा,ूा ःवा के, हेल्थ पो  
लाइ ससर्त अनदुान 

ःवाःथ्य २६४१३ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० २,०० ० २,००

३८० सेल्ले-उलनी सडक िनमार्ण योजना 
वडा नं ४,२,३ 

यातयात पूवार्धार ३११५१ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० २०,०० ० २०,००

३८१ िसढी िनमार्ण वडा नं -२ िटकाढुङ यातयात पूवार्धार ३११५१ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० २०,०० ० २०,००
३८२ बोराङ खानेपानी योजना वडा नं १ खानेपानी तथा सरसफाई ३११५६ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० २०,०० ० २०,००
३८३ कृिष संकलन केन्ि िनमार्ण कृिष ३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० १५,०० ० १५,००
३८४ ठुटेमाने गम्बा िनमार्ण वडा नं २ सम्पदा पूवार्धार ३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद अनदुान १ N/A ० २०,०० ० २०,००
३८५ फुटबल मैदान िनमार्ण योजना 

वडा नं ३ 

भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ० २०,०० ० २०,००

३८६ ःथानीय तहमा ःवाःथ्य संःथाको 
(अःपताल/ ःवाःथ्य चौकी/ औषधालय) 
भवन िनमार्ण अनदुान (नयाँ तथा 
िनरन्तरता) नेऽावती ूःवाके 

ःवाःथ्य ३११५९ वाग्मती ूदेश-नगद 
अनदुान 

१ N/A ५०,०० ० ० ५०,००

  कुल जम्मा    १२,६६,८२ २३,८१,९९ १२,१२,५२ ४८,६१,३३
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g]qfjtL 8ahf]ª ufp“kflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 
;]dhf]ª, wflbª, afudtL k|b]z, g]kfn 

 
cf=j= @)&&÷)&* ;Dddf ;fdflhs ;'/Iff nfeu|fxLx?sf] ;ª\VofTds ljj/0f k~hLs/0f zfvf 

qm=;+= ;fdlhs ;'/Iffsf] lsl;dx? 
j8fx? 

hDdf s}lkmot 
! @ # $ % 

! h]i7 gful/s eQf -&) aif{ dfly_ 237 119 293 203 318 1170   

@ h]i7 gful/s eQf -blnt_ 22 8 9 9 18 66   

# h]i7 gful/s Psn dlxnf 30 31 30 47 51 189   

$ ljwjf  41 36 29 46 60 212   

% blnt afnaflnsf 32 12 34 25 25 128   

^ ckfªutf æsæ ju{ 19 7 5 8 6 45   

& ckfªutf ævæ ju{ 14 7 11 13 10 55   

* ckfªutf æuæ ju{ 2 4 6 11 5 28  

( ckfªutf æ3æ ju{ 0 4 0 1 1 6  

  hDdf 395 220 411 351 488 1899   
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ufp“;efsf lg0f{ox? 
 

प्र तावह ः 

ूःताव न=ं 1 नीित तथा कायर्क्रम पािरत स ब धमा ।  
ूःताव न=ं 2 बजेट तथा कायर्क्रम, िविनयोजन िवधयेक र आिथर्क िवधयेक प्र ततु स ब धमा । 
ूःताव न=ं 3 िवधयेक पािरत स ब धमा । 
ूःताव न=ं 4 क्षेत्रगत बजेट पािरत स ब धमा ।  
ूःताव न=ं 5 िवधायन सिमितबाट आएको िवधयेक पािरत स ब धमा ।  
ूःताव न=ं 6 बे ज ुफ छ ट स ब धमा । 
ूःताव न=ं 7 रकमा तर भएको कायर्क्रम/आयोजनाह  अनमुोदन गनेर् स ब धमा । 
ूःताव न=ं 8 आयोजना याद थप गनेर् स ब धमा । 
ूःताव न=ं 9 प्रितवदेन अनमुोदन स ब धमा । 
ूःताव न=ं 10 आयोजनाको दोहोरोपन स ब धमा । 
ूःताव न=ं 11 कमर्चारी याद थप स ब धमा ।  
ूःताव न=ं 12 एम.आई.एस. अपरेटर/िफ ड सहायकको पािर िमक वहेोनेर् स ब धमा ।  
ूःताव न=ं 13 प्रो साहन भ ा स ब धमा । 
ूःताव न=ं 14 िज ला दररेट स ब धमा ।  
ूःताव न=ं 15 योजना स झौता स ब धमा । 
ूःताव न=ं 16 यय वीकृत स ब धमा ।  
ूःताव न=ं 17 सामािजक िवकास तफर्  कायर्क्रम स ब धमा । 
ूःताव न=ं 18 कि ट जे सी र मदान स ब धमा । 
ूःताव न=ं 19 अिभलेख यव थापन स ब धमा ।  
ूःताव न=ं 20 तािलम खचर् मापद ड स ब धमा ।  
ूःताव न=ं 21 उपभोक्ता सिमितबाट सचंालन हुने आयोजना स ब धमा । 
ूःताव न=ं 22 सबै वडा कायार्लय भवन स ब धमा । 
ूःताव न=ं 23 ठेक्का स ब धमा । 
ूःताव न=ं 24 ध यवाद ज्ञापन स ब धमा ।  
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गाउँ सभाका िनणर्यह  
 

नव  गाउँ सभामा सभाका अ यक्ष एवम ्गाउँ प्रमुख ी गाउँ सभाका िनणर्यह ः 
 

 िनणर्य न=ं 1 नव  गाउँ सभामा सभाका अ यक्ष एवम ्गाउँ प्रमखु ी दगुर् कुमार शाक्य यलूेसभामा प्र ततु गनुर् 
भएको यस नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको आगामी आ.व. २०७८/०७९ को नीित तथा कायर्क्रम उपर 
वुदँागत पमा छलफल गरी गाउँ सभा सद य यहू ले उठाउन ुभएका प्र ह , िजज्ञासाह  सभा यक्षबाट 
उिचत स वोधन भ ैसवर्स मितले नीित तथा कायर्क्रम पािरत गिरयो ।  

 िनणर्य न=ं 2 गाउँपािलका उपा यक्ष ी उिमर्ला तामाङ गु ङ यलूे गाउँ सभामा प्र ततु गनुर् भएको यस 
नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तथा कायर्क्रम, िविनयोजन िवधयेक र 
आिथर्क िवधयेक उपरको छलफल प्रार भ गिरयो ।  

 िनणर्य न=ं 3 गाउँपािलका उपा यक्ष ी उिमर्ला तामाङ गु ङ यलूे गाउँ सभामा प्र ततु गनुर् भएको यस 
नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तथा कायर्क्रम (िविनयोजन िवधयेक र 
आिथर्क िवधयेक समते) उपर दफावार छलफल गरी सवाल, िजज्ञासा स वोधन गरी पािरत गिरयो ।  

 िनणर्य न=ं 4 नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तथा क्षेत्रगत वाडफाड 
सिहतको चाल ुर कायर्क्रम तफर्  . १३ करोड ३ लाख ९ हजार र पूिंजगत तफर्  . ३५ करोड ५८ लाख २४ 
हजार ८ सय १ पया गरी कुल ज मा . ४८ करोड ६१ लाख ३३ हजार ८ सय १ पयैाँको बजेट पािरत 
गनेर् िनणर्य गिरयो ।  

 िनणर्य न=ं 5 िवधयेक सिमितबाट प्रा  भई कायर्पािलकाबाट अनमुोदन भएका कायार्लय स चालनका लािग 
आव यक पनेर् तपिसल वामोिजमका ऐन, नीित तथा िनयामावलीह  स ब धी िवधयेकह मा दफावर 
छलफल गरी सवर्स मितबाट पािरत गनेर् िनणर्य गिरयो ।  
क) टोल िवकास सं था गठनतथा कायार् वयन, २०७८ 
ख) ब ती िवकास, शहरी योजना तथा भवन िनमार्ण आचार सिंहता,२०७८  
आ.व. २०७४/२०७५ तथा २०७५/०७६ मा गाउँ कायर्पािलका बैठकबाट िनयिमत गनर् िसफािरस गिरएको 
अिनयिमत वे जलुाई यस गाउँ सभाबाट िनयिमत गनेर् िनणर्य गिरयो । साथै लेखा पिरक्षण प्रितवदेनमा 
औ याइएको वे जहु को फ यौट तफर्  आव यक करवाही गनेर् र सझुावह को कायार् वयन गनर् र अि तम 
लेखा पिरक्षण प्रितवदेनले औ याइएको वे जहु को स व धमा प्रमाण कागज र पु ाई सलंग्न गरी 
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स पिरक्षणका लािग महालेखा पिरक्षकको कायार्लयको डोर समक्ष पशे गनेर् िनणर्य गिरयो ।  
 िनणर्य न=ं 6 आ.व. २०७७/०७८ मा गाउँकायर्पािलकाको बैठकबाट िनणर्य भई ससंोिधत, पिरमाजर्न तथा 

रकमा तर भई कायार् वयन भएको स पणूर् आयोजनाह  गाउँसभाबाट अनमुोदन गनेर् िनणर्य गिरयो । 
तपिशलः 

िस. 
नं. 

सािवकको आयोजनाको 
नाम 

पिरवनर् गिरएको आयोजनाको 
नाम 

बजेट िविनयोजन  
( .  हजारमा) वडा नं. 

१ 
बाहुनगाउँ बेशी टोल 
खानेपानी आयोजना 

एकघर एक धारा र िनमार्च क 
इ टेक िनमार्ण तथा पाइप 
खिरदको लािग 

२/२ लाख १ 

२ िनमाच कआ.िव. वाद्यवादन 
तथा िकचन सामग्री खिरद 

िनमाच कआ.िव. मिेशनरी 
औजार खिरद १५० १ 

३ 
छवाङदङुगङ्ब ुिसचाई 
िनमार्ण आयोजना सम्राङिसचाई आयोजना २०० ३ 

४ मा.िव. माटर् बोडर् िवद्यालय मिसनरी सामान खिरद ३०० गा.पा. िभत्र

५ प्र पत्रिनमार्ण गो ी 
िवद्यालय एकीकृत सचूना 
यव थापन प्रणाली तािलम 
सचंालन 

५० गा.पा. िभत्र

६ रा ट्रपित रिनङ िश ड िशक्षा योजना िनमार्ण ३५० गा.पा. िभत्र

७ अिभभावक सचतेना कायर्क्रम िवद्यालय सधुार योजना 
अिभमिुखकरण कायर्क्रम १०० गा.पा. िभत्र

८ हाते पे्र िवतरण िसलाई एडभा स तािलम १०० ४

९ दिेव थान सडक िवहारथोक खोलामा तारजाली 
िब छाउने २०० ५ 

१० दिेव थान सडक सडक िव तारमा ५०० गा.पा. िभत्र

११ प्रथम अ यक्ष कप
गाउँपािलका तरीय खलेकुद चरङ्गे खानेपानी आयोजना १०२ ५ 

१२ सहकारी तािलम मापार्क सामदुाियक भवन िनमार्ण १०० १
१३ सहकारी तािलम से ले बाटो ममर्त ६० ४
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िस. 
नं. 

सािवकको आयोजनाको 
नाम 

पिरवनर् गिरएको आयोजनाको 
नाम 

बजेट िविनयोजन  
( .  हजारमा) 

वडा नं. 

१४ 
कमर्चारी तथा जनप्रितिनिध 
िबचमतै्री पणूर् बनभोज 
कायर्क्रम 

रा च ेसामदुाियक भवन िनमार्ण १५० 
१ 

१५ 
िडिजटल प्रोफाइल र 
आविधक तथा रणिनितक 
योजना तजुर्मा 

भयार्ङ भु ङ खोलामा क भटर् 
िनमार्ण 

१२०० 
४ 

१६ क यादिेव मि दर ममर्त जा पा दवेी मि दर ममर्त ४९ ४

१७ भकु्तानी िदन बाँकी िशषर्क छबगङ खानेपानी आयोजना प्रािविधकईि टमटे 
बमोिजम ३ 

१८ त लो से ले गु बा िनमार्ण 
छोइिलङ गु बा िनमार्ण र कुिप डे 
खानेपानी प प खिरद तथा 
जडानकालािग 

३र १ 
४ 

१९ बोराङ खानेपानी िस ने खोला बोराङ सडक २ लाख १ 
२० कि ट जे सी रकम सोलार खिरद ३ लाख ५ 

 
 िनणर्य न=ं 7 चाल ुआ.व. २०७७/०७८ मा वीकृत कायर्क्रमह  म ये स झौता भई कायर् भईरहकेो प्रिक्रया 

िढला भई स झौता बमोिजम कै समयाविध िभत्र स प न हुन नसकेका तपिशल बमोिजमका आयोजनाह को 
तपिशल बमोिजमनै याद थप गिर भकु्तानी िदने िनणर्य गिरयो । 

तपिसलः 
िस. नं. कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको नाम याद थप गिरएको अविध कैिफयत
१ भोक्टेनी प्राथिमक वा य के द्र भवन िनमार्ण भदौ मसा त  
२ थपुर् ताङ्जा सडक िनमार्ण असार मसा त  
३ ल सीखोला-भोक्टेनी से ले खानेपानी असार मसा त  
४ थपुर् भोक्टेनी सडक िनमार्ण असार मसा त  
 िनणर्य न=ं 8 आ.व २०७७/२०७८ मा स चािलत योजना अनगुमन तथा मू याङ्कन सिमितबाट मू याकन र 
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प्रितवदेन भए अनसुारको खचर् तथा आ.व २०७७/२०७८ मा भएका स पणूर् आ दानी र खचर् अनमुोदन गनेर् 
िनणर्य गिरयो ।  

 िनणर्य न=ं 9 सघंीय र प्रदशे सरकार माफर् त नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलका क्षेत्र िभत्र स चालन हुने कायर्क्रम 
तथा योजनाह मा दोहोरोपन हुन निदन गाउँपािलका सगं आव यक सम वय गरेर मात्र बजेट िविनयोजन 
तथा कायार् वयन गनर् यानाकषर्ण गराउने िनणर्य गिरयो ।  

 िनणर्य न=ं 10 गाउँकायर्पािलका तथा गाउँकायर्पािलका मातहतमा सवेारत करारका कमर्चारीह , सरसफाई 
कमर्चारीह , वा य चौकीह मा कायर्रत करारका कमर्चारीह  सािवक बमोिजम सवेा िलन,े आचरण र 
कायर् स तोष जनक भए स म अ य सेवा सिुवधा शतर्ह को दावी नपगु्ने गरी सवेा करारको याद एक वषर्का 
लािग थप गनेर् तथा कायर् स पादन एवम ् आचरण स तोषजनक नभएमा वा स बि धत पदमा थायी 
दरब दीका कमर्चारीको पदपिूतर् भएमा वतः करार स झौता खारेज गरी हटाउन सिकने िनणर्य गिरयो । साथै 
सवेा करारबाट याद थप गदार् १ पटकमा वढीमा ६ मिहना स मको लािग याद थप गनेर् िनणर्य गिरयो ।  

 िनणर्य न=ं 11 राि ट्रय पिरचय तथा पि जकरण िवभाग अ तरगत एम.आइ.एस. अपरेटर, िफ ड सहायक 
लगायतका यस गाउँपािलकामा खिटएका कमर्चारीह का पािर िमक एक चौमािसक यस गाउँपािलकाले 
यहोनेर् िनणर्य गिरयो ।  

 िनणर्य न=ं 12 बजेट यव थापन, योजना कायार् वयन तथा गाउँसभा तयारी वापत खिटने गाउँपािलका 
कमर्चारीह लाई चाल ुआ.व. को अ यमा अितिरक्त प्रो साहन वापत १ मिहना बराबरको खाइपाइ आएको 
तलब प्रदान गनेर् िनणर्य गिरयो । 

 िनणर्य न=ं 13 नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाका लािग आ.व २०७८/०७९ मा हुने िवकास िनमार्ण लगायतका 
दर रेटलाई िज ला दर रेट अनसुार कै दररेट कायम गनेर् िनणर्य गिरयो । साथै ढुवानीको लिग प्रािविधक 
फाँटले तोके बमोिजम हुने िनणर्य गिरयो । 

 िनणर्य न=ं 14 २०७८ माघ मसा त पिछ कुनै पिन योजना स झौता नगनेर् तथा जेठ १५ स म फरकफारक नगरेमा 
वतः स झौता र  हुने िनणर्य गिरयो । साथै योजना स झौता तथा कायार्दशे पाएको १ मिहना िभत्रमा कायर् 
आर भ नगरेमा सो अनमुित तथा स झौता वतः र  हुने िनणर्य गिरयो । 

 िनणर्य न=ं 15 आ.व. ०७७।०७८ मा गाउँ कायर्पािलकाबाट भएको ययलाई वीकृत गनेर् िनणर्य गिरयो । 
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 िनणर्य न=ं 16 सामािजक िवकासतफर्  लिक्षत वगर्मा सचंािलत कायर्क्रममा वीकृत सं थाह ले अिनवायर् पमा 
१०% गाउँपािलकाको मलू सिंचत कोषमा रकम ज मा गिर सके पिछ मात्र लागत साझदेारीमा सचंालन गनर् 
िदने िनणर्य गिरयो ।  

 िनणर्य न=ं 17 प्र येक योजनाबाट ३% रकम कि ट जे सी वापत कट्टी गनेर् तथा नगद सहभािगता कि तमा १०% 
र मदान २० प्रितशत गनेर् गरी योजना सचंालन गनेर् िनणर्य गिरयो । 

 िनणर्य न=ं 18 आ.व. ०७७।०७८ को िज सी अिभलेख यव थापन गनर् िज सी िनरीक्षण, िज सी िललाम, 
िमनाहा गनेर् कायर्को लािग गाउँ कायर्पािलकालाई अिधकार प्र यायोजन गनेर् िनणर्य गिरयो । 

 िनणर्य न=ं 19 नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको कायार्लय, धािदङबाट स पादन हुने िविभ न कायर्क्रमह का 
लािग तािलम खचर् स ब धी मापद ड तपिशल बमोिजम लाग ुहुने गरी वीकृत गनेर् िनणर्य गिरयो । 

क्र.स. िशषर्क  गाउँपािलकामा संचािलत वडामा सचंािलत कैिफयत
१ कायर्क्रम संचालन स ब धी   
क) सयंोजक भ ा  २००० १५००   

ख) ोत यिक्त पािर िमक –िज ला 
बािहरबाट भएमा) प्रित सशेन ३००० २५००   

ग) हे डस आउट ८०० ६००   
घ) सहजकतार् पािर िमक १२०० १०००   
ङ) सहायक सहजकतार् पािर िमक १००० ८००   
च) सहयोगी कमर्चारी पािर िमक ८०० ७००   

छ) प्रिशक्षण सामग्री (३ िदन भ दा बढी 
भएमा प्रित िदन थप . ५०० ३००० २०००   

ज) फोटोकपी आव यकताअनसुार आव यकताअनसुार   
झ) सहभागी यातायात खचर् ४०० ३००   
ञ) सहभागी खाजा २०० २००   
ट) सहभागी खाना २५० २५०   
ठ) सहभागी टेशनरी १०० १००   
ड) प्रितवदेन लेखन २००० १५००   
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क्र.स. िशषर्क  गाउँपािलकामा संचािलत वडामा सचंािलत कैिफयत
ढ) हल भाडा आव यकता अनसुार आव यकता अनसुार    
ण) िविवध खचर् ३५०० ३०००   
२ अनुगमन स ब धी   

क) 
पदािधकारी तथा अिधकृत तर प्रित 
िदन 

१५०० १५०० 
  

ख) सहायक तर प्रित िदन १२०० १२००   
 

 िनणर्य न=ं 20 . ३० लाख स मका योजना उपभोक्ता सिमित माफर् त ्सचंालन हुने िनणर्य गिरयो । साथै एक 
उपभोक्ता सिमितमा रहकेो यिक्तह  पनुः अक  योजनाको उपभोक्ता सिमितमा ब न नपाइने िनणर्य 
गिरयो। उपभोक्ता सिमितले हभेी इक्यपुमे ट प्रयोग माफर् त ्योजना सचंालन गनर् नपाउने िनणर्य गिरयो । 
साथै उपभोक्ता सिमितले आफुले स पादन गनुर्पनेर् योजना कुनै पिन फमर्, क पनी वा सं था माफर् त ्योजना 
ठेक्का िवक्री िवतरण वा करार गरी गनर् नपाउने िनणर्य गिरयो । सो गिरएको पाइएमा सावर्जिनक खिरद ऐन 
२०६३, िनयमावली २०६४ बमोिजम त काल स झौता र  गनेर् िनणर्य गिरयो । 

 िनणर्य न=ं 21 नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलका अ तगर्तका सबै वडा कायार्लय भवन िनमार्णको लािग पहल 
गनेर् िनणर्य गिरयो । 

 िनणर्य न=ं 22 आ.व. २०७७।०७८ मा िनमार्ण यवसायीह  माफर् त ठेक्का स झौता भई िनधार्िरत समयमा 
कायर् स पादन गनर् नसकेका योजना र  गरी  िनमार्ण यवसायीह लाई कालोसचूीमा राखी स प न हुन 
बाँकी लाग्ने रकम सोही िनमार्ण यवसायीबाट असलु उपर गनेर् िनणर्य गिरयो । 

 िनणर्य न=ं 23 कोिभड १९ संवदेनशील समयमा यस गाउँपािलकामा कोरोना रोकथाम तथा िनय त्रणाथर् 
यिक्त तथा सं थाह बाट नगद र िज सी सामग्री सहयोग गनुर्हुने महानभुावह लाई ध यवाद ज्ञापन गदैर् 
उहाँह लाई कदरपत्रद्धारा स मान गनेर् िनणर्य गिरयो ।  
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िज ला सम वय सिमितको कायार्लय, धािदङमा प्र तुत गिरएको 
नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको आ.व. २०७७/७८ को  

प्रगती समीक्षा  
 

ख ड (क) 
आधारभूत िववरण 

 

१. थानीय तहबाट हालस म जारी भएका कानून (ऐन, िनयम, िनदेर्िशका, कायर्िविध, मापद ड) 
 क. ऐनह ः-७ वटा  
 ख.िनयमावली, िनदेर्िशका, कायर्िविध, मापद डह ः – ३२ वटा 
 ग.अ यः- िवधयेक १ वटा  

 ङ. आ.व. २०७७/७८ मा वीकृत काननूको राजपत्रमा प्रकाशन M सबै १२ वटा 

क्रम  
संख्या 

नाम प्रकाशन िमित

१ आ.ई.ई. कायर्िविध २०७७।०५।११

२ साझदेारीमा कायर्क्रम सचंालन तथा यव थापन कायर्िविध,२०७७ २०७७।१०।३०

३ प्रािविधक तथा हलकुा सवारी चालक कमर्चारी कायर्स पादन मू याङ्कन २०७७।११।१४

४ यवसाय कर स बि ध कायर्िविध,२०७७ २०७७।११।१४

५ सावर्जिनक जवाफदिेहता प्रवद्धर्न स बि ध कायर्िविध,२०७७ २०७७।११।१४

६ सचूना तथा अिभलेख के द्रको थापना तथा सचंालनस ब धी कायर्िविध,२०७७ २०७७।११।१४

७ 
थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृितक ोतको सरंक्षणस ब धमा यव था गनर् 
बनेको िवधयेक, २०७७ 

२०७७।११।१४

८ नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको कायर् सचंालनिनदेर्िशका, २०७८ २०७८।०४।३०

९ नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको टोल िवकास सं था गठनतथा कायार् वयन, २०७८ २०७८।०४।३०

१० नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको मलेिमलाप के द्र सचंालन कायर्िविध, २०७८ २०७८।०४।३०

११ 
नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा सिमितको कायर् 
सचंालन कायर्िविध, २०७८ 

२०७८।०४।३०

१२ 
नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलकाको राज  परामशर् तजुर्मासिमितको कायर् सचंालन 
कायर्िविध, २०७८ 

२०७८।०४।३०
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२. आ.व. २०७७/७८ को िव ीय अव था 
क्र. 
सं. 

ोतको िकिसम 
आ.व.२०७७/७८ ( . हजारमा) 

नेपाल सरकार प्रदेश सरकार ज मा खचर् प्रितशत
१ समानीकरण अनदुान ९५२०० ९९२३ १०५१२३ ८०३५० ७६.४३
२ सशतर् अनदुान १३१५५१ ४४१३९ १७५६९० १५४६७५ ८८.०४
३ समपरुक अनदुान १३१५५१ ४४१३९ १७५६९० १५४६७५ ८८.०४
४ िवशषे अनदुान ५३०७.५ ३०००० ३५३०७.५ १२४४१ ३५.२४
५ राज  वाँटफाट २५७२८.४ ५००० ३०७२८.४ २२६१२ ७३.५९
६ रोय टी  
७ सवारी कर  
८ घर जग्गा रिज टे्रशन शु क  
९ आ तिरक ोत ९२७१७ ८१३२१ ८७.७
१० अ य १४००० २१२६ १५.१८

 ज मा ३८९३३८ १३३२०१ ६२९२५६ ५०८२०० ३६१
 

३. आ तिरक आयको अव थाः       ( . लाखमा): 
क्र.स.ं प्रमखु ोत २०७७/७८ को यथाथर् कैिफयत

 कर   
१ स प ी कर ५.८३४५  
२ भिूम कर (मालपोत) ६.८७६२४  
३ यवसाय कर २.४३६५  
४ जिडबटुी, कवाडी र जीवज त ुकर ०  
५ घरवहाल कर ०.०७९८६  
६ िवज्ञापन कर ०  
७ मनोर जन कर ०  
८ सवारी साधन कर ०  
९ घर-जग्गा रिज टे्रसन शु क ०  
 ज मा १५.२२७१  
 गैर कर ०  
१० सवेा शु क (सव ैिकिसमका) १७.३८७५२  
११ द तरु (िसफािरश, प्रमािणत¸ नक्सा पास आिद) ०  
१२ िबक्री (िगटी¸ढुङ्गा¸वालवुातथा अ य स पि िवक्री) ०.६०३२९ दह र बह र
१३ स पित भाडा ०  
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क्र.स.ं प्रमखु ोत २०७७/७८ को यथाथर् कैिफयत
१४ अ य ४.९०२४९  

 ज मा २२.८९३३  
 कूल ज मा ३८.१२०४  
  
४.आिथर्क वषर् २०७७।७८ मा प्रदेश र थानीय तहबीचको राज व बाँडफाँड   ( .लाखमा) 
सवारी  
कर 

घरजग्गा 
रिज ेशन शु क 

ढंुगा िगट्टी
बालुवा िवक्री 

िवज्ञापन कर मनोर जन कर ज मा 

प्रा   
भएको प्रा  भएको 

प्रा   
भएको 

प्रदशेमा 
पठाएको

प्रा  
भएको

प्रदशेमा 
पठाएको 

प्रा  
भएको 

प्रदशेमा 
पठाएको 

प्रा  
भएको 

० ० ०.६०३ ० ० ० ० ० ०.६०३
 

५. आ.व. २०७८/७९ को बजेट पेश तथा वीकृित 
 (क) सभामा बजेट पशे गिरएको िमितः २०७८/०३/१० 
 (ख) सभामा बजेट पािरत गिरएको िमितः २०७८/०३/१० 
 (ग) आिथर्क ऐन थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको िमितः- २०७८/०३/२५ 

६.  चालु आ.व. को सभा तथा कायर्पािलकाको बैठक स ब धी िववरणः 
१. सभाको अिधवशेनबैठक बसकेो पटकः-२  पटक 
२. कायर्पािलका बैठक सखं्याः-१८  पटक 
३. सभा तथा कायर्पािलका बैठकको िमित, समय, थान र कायर्सचूी िनधार्िरत समयम ैसद यह लाई 

उपल ध गराए/नगराएकोः गराएको 
(क)  सभाको बैठकको िमित, समय र थान स ब धमा समयम ैजानकारी गराए/नगराएकोःगराएको 
(ख)  कायर्पािलका बैठकको िमित, समय, थान र कायर्सचूी िनधार्िरत समयम ै जानकारी गराएको/ 

नगराएकोः गराएको 
 

७.  गत वषर्को खचर्को के्षत्रगतबाँडफाँट 

क्रस ं िवषयगत के्षत्र िविनयोिजत बजेट यथाथर् खचर् खचर् प्रितशत
१ भौितक पवूार्धार िवकास १८१५८१९०० १०१८५५४८० ५६.०९
२ सामािजक िवकास २१५६६७५७० १७६२६३६६३.७६ ८१.७३
३ आिथर्क िवकास २०६१८५४० १४१६३८२४ ६८.६९
४ वन, वातावरण तथा िवपद ् यव थापन ८३०२९०० ७४८९१८५ ९०.२
५ सशुासन तथा सं थागत िवकास ९५००००० ७८४५२८८ ८२.५

कूल ज मा ४३५६७०९१० ३०७६१७४४१ ७५.८४
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७.१ के्षत्रगत भौितक प्रगितको अब था (आ.व. २०७७/७८) 
क्र. 
सं. 

िवषय के्षत्र उपके्षत्र ईकाइ भौितक  
प्रगित(%) 

प्रमुख 
उपल धी 

१ 
सडक कालोपते्र/ढलान (िक.मी.) ०।११८ ५९  

ग्रावेल (िक.मी.) १।८८ ९४  
ट्रयाक खो ने (िक.मी.) १४।१७ ९४।४७  

२ 
पलु िनमार्ण मोटरेवल पलु ........वटा ०  

झोलङ्ुगे पलु २ वटा १००  
आकाशे पलु ........वटा ०  

३ पाकर्  िनमार्ण  ०  

४ 

खानेपानी तथा ढल 
िनमार्ण 

खानेपानी सिुवधा थप 
उपल ध गराएका पिरवार

संख्या ५०  १००  

खानेपानी सेवाबाट लाभाि वत 
घरपिरवार 

संख्या १५० १००  

ढल िनमार्ण (र.मी.) १९५।५ ९७।७५  
५ वकृ्षरोपण  संख्या....... ०  
६ नदी िनय त्रण  (िक.मी.)........ ०  
७ सामािजक िसँचाई  हके्टर २  

८ 
जलिवद्यतु तथा 
वैकि पक उजार् 

उ पादन (िक.वा.)........ ०  
प्रशासरण लाइन िव तार (िक.मी.)........ ०  

९ पोखरी ताल तलैया  संख्या....... ०  

१० 
फोहोरमैला 
यव थापन 

डि पङ्ग साइट संख्या....... ०  
यानीटरी या डिफ ड साइट संख्या....... ०  
नयाँ मेिशन उपकरण जडान संख्या....... ०  

११ 
नयाँ िवद्यालय भवन 
िनमार्ण स प  न 

 संख्या....... ०  

१२ वा य चौकी 
िनमार्ण 

 संख्या ४ िनमार्णाधीन

१३ 

जग्गा संरक्षण आ नै वािम वको रोपनी/आना/पैसा/ दाम ०  
सरकारी रोपनी/आना/पैसा/ दाम ०  
सावर्जिनक रोपनी/आना/पैसा/ दाम ०  
पितर् रोपनी/आना/पैसा/ दाम ०  

१४ यात्र ुप्रितक्षालय  संख्या २ १००  

१५ सामदुाियक भवन 
िनमार्ण 

 संख्या ३  
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७.२ (क) कमर्चारीको उपल धता (न.पा./गा.पा. तर वडा कायार्लय समेत) 

पद दरव दी संख्या 
पदपूितर् संख्या िरक्त पदपूितर्को लािग लो.से.आ. माग 

थायी करार ज मा
अिधकृत तर ११ ६ २ ८ ३ १ 
सहायक तर ४५ १५ १५ ३० १५ ८ 
कूल ज मा ५६ २१ १७ ३८ १८ ९ 

 

 (ख) िवषयगत के्षत्र तफर् का कमर्चारीको िववरण  
अ) िशक्षा 

पद दरव दी संख्या 
पदपूितर्को अव था 

थायी करार ज मा िरक्त
अिधकृत तर १ १ – १ –
सहायक तर १ १ – १ –
कूल ज मा २ २ – २ –

 

आ) कृिष 

पद दरव दी संख्या 
पदपूितर्को अव था 

थायी करार ज मा िरक्त
अिधकृत तर १ –  १
सहायक तर ४ – २ २ ४
कूल ज मा ५ – २ २ ५

 

इ) पशु सेवा 

पद दरव दी संख्या 
पदपूितर्को अव था 

थायी करार ज मा िरक्त
अिधकृत तर १ – – – १
सहायक तर ३ – ३ ३ ३
कूल ज मा ४ – ३ ३ ४

ई)  वा य ( वा य चौकी सिहत) 

पद दरव दी संख्या 
पदपूितर्को अव था 

थायी करार ज मा िरक्त
अिधकृत तर ३ ० ० ० ३
सहायक तर ३३ ५ २० २५ ८
कूल ज मा ३६ ५ २० २५ ११
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उ) मिहला तथा बालबािलका 

पद दरव दी संख्या 
पदपूितर्को अव था 

थायी करार ज मा िरक्त
अिधकृत तर – – – – –
सहायक तर १ – – – १
कूल ज मा १ – – – १

 

ऊ) इि जिनयिरङ्ग सेवा 

पद दरव दीसंख्या 
पदपूितर्को अव था 

थायी करार ज मा िरक्त
अिधकृत तर १ १ – १ –
सहायक तर ६ ५ – ५ १
कूल ज मा ७ ६ – ६ १

 

ए) िरक्त पदको िववरण 

पद तह सङ्ख्या पद िरक्त 
भएको िमित िरक्त हुनुको कारण 

प्रशासकीय अिधकृत, कृिष 
अिधकृत, पश ुिवकास अिधकृत 

अिधकृत तर ३ आ.व. ०७४ 
दिेख 

दरब दी िववरण 
म त्रालयबाट प्रा  भए पिछ 

 सहायक तर १५
ख ड (ख) 

सेवा प्रवाह, योजना तथा अनुगमन 
१. सेवा प्रवाहको लािग भौितक सुिवधाको अव था  
क) कायार्लय भवनको पयार् ता 

िववरण संख्या 
भवन संरचना 

(पक्की/ 
क ची) 

कायार्लयको 
आ नै 

अ य सरकारी 
भवनको प्रयोग 

गिरएको 

भाडामा  
रहेको 

िनमार्णा
िधन 

न.पा./गा.पा. कायार्लय भवन ३ भाडामा रहेको 
वडा कायार्लय भवन ५ पक्की ४ १   
िवषयगत शाखा वा एकाइ भवन  
(िवषयक्षेत्र समेत उ लेख गनेर्) ३    भाडामा रहेको  

 

२. थानीय तहको के द्रमा उपल ध अ य भौितक पूवार्धारको अब थाः 
क्र.सं. िववरण पक् की क  ची/ग्रावेल नपुगेको कैिफयत 
१ सडकको पहुचँ छैन िक.िम – ३०० िम. ढलान
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क्र.सं. िववरण राि ट्रय थानीय नपुगेको कैिफयत
१ िवद्यतु राि ट्रय – – 

 

क्र.सं. िववरण भएको नभएको सेवा प्रदायक  
संख्या 

कैिफयत 

१ इ टरनेट सवेा भएको २  
२ सरकारी कारोबार गनेर् बक/अ य िव ीय सं था भएको २  

 

३) सवारी साधनको िववरण : 

सवारी साधन संख्या
अव था

भाडामा िलएको 
भए खुलाउने चालु ममर्त 

गनुर्पनेर् 
िललाम 
गनुर्पनेर् अ य 

दईु पाङ्ग्रे (मोटरसाइकल/ कुटर) १३ १२ – १ – – 
चारपाङ्ग्रे (जीप/कार/ यान) १ १ – – – – 
दमकल – – – – – – 
ए बलुे स – – – – – – 
शववाहन – – – – – – 
अ य (ट्रयाक्टर,िट्रपर,एक्साभटेर, 
लोडर आिद) 

२ २ – – – – 

 

४. थानीय तह अ तगर्त गिठत सिमित 

सिमितको नाम गत आ.व. को 
बैठक संख्या 

गत आ.व. को  
बैठकको  

िनणर्य संख्या 
कैिफयत 

अनगुमन तथा सपुिरवके्षण सिमितको  बैठक ३ ६  
वडा- तरीय अनगुमन सिमित बैठक  ३ ६  
थानीय राज व परामशर् सिमित बैठक  ९ ११  
ोत अनमुान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमित बैठक १ १  

बजेट तथा कायर्क्रम सिमित बैठक २ ४  
लेखा सिमित बैठक ० ०  
िवधायन सिमित बैठक २ २  
सशुासन सिमित बैठक २ २  
कायर्पािलका अ तगर्तका िवषयगत सिमितह  बैठक - -  
अ य िबशषे सिमितह कोबैठक - -  
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 ५.  याियक सिमितः 
गत आ.व.मा दतार् उजरुी/गनुासोको सखं्याः- ३ पटक 
गत आ.व.को बैठक सखं्याः- १ 
गत आ.व.माउजरुी/गनुासो कावार्ही र िकनारा सखं्याः- ० 

६. थानीय तहबाट िवदु्यतीय सेवा स चालन  
क)  सवेा प्रवाहमा प्रयोगमा रहकेा स टवेयरह को प्रकार राज  यव थापन प्रणली योजना स टवेयर, 

ग्रपु एस.एम.एस, िज सी स टवेयर, दतार् चलानी । 
ख)  अनलाइन प्रणालीबाट उपल ध गराइएका सवेाह ः प जीकरण, सामािजक सरुक्षा, राज  

यव थापन प्रणाली योजना स टवेयर, ग्रपु एस.एम.एस, िज सी स टवेयर, सतु्र सचंालन, स पि  
िववरण भनेर्, । 

ग)  मोबाइल एप ज ता प्रिविधको िवकास र प्रयोगको अव थाः भएको 
 
७.  गत आ. व. मा स चािलत योजना स ब धी िववरण 
 (क) बजेटको आधारमाः 
क्र.सं. िबबरण योजना संख्या 
१ ५० लाख भ दा बढी बजेटको आयोजना १३ 
२ ५ लाख दिेख ५० लाख स मको आयोजना ६१ 
३ ५ लाख भ दा कम बजेटको आयोजना १२४ 

 
(ख) योजनाह को कायार् वयन तह/के्षत्र 
क्र.सं. िबबरण योजना संख्या 
१ गा.पा.।न.पा. तरीय ११६ 
२ वडा तरीय ८२ 
 ज मा १९८ 

 
(ग) योजना कायार् वयन  
क्र.सं. िबबरण योजना संख्या 
१ उपभोक्ता सिमित माफर् त १३० 
२ िनमार्ण यवसायी माफर् त ६१ 
३ गैरसरकारी सं था माफर् त ७ 
४ अ य केही भए खलुाउने........... ० 
 ज मा १९८ 

 



108 - g]qfjtL 8ahf]ª ufp“kflnsf, wflbª 

८.  आविधक/के्षत्रगत योजना स ब धी  (अविध समेत उ लेख गनेर्) 
(क) थानीय तहको प्रोफाइल बनेको/नबनेकोःबनेको 
(ख) आविधक योजना बनेको/नबनकेो:नबनेको 
(ग) क्षेत्रगत योजनाह  :  १) 

२) 
   गु  योजनाह ः  १)     
    २)    
    ३) 
९.  सामािजक सुरक्षा  अनुदान स ब धी 
क्र 
सं 

िववरण लाभग्राही  
सङ्ख्या 

२०७७/७८ को 
. हजारमा कैिफयत 

१ जे  नागिरक १५०९ ५१२८८ दिलत+अ य+एकल मिहला 
२ आिथर्क पले िवप  न ० ०

३ अशक्त र असहाय अव थामा रहकेा 
यिक्त ५५ १०५६ 'ख' ववर् 

४ असहाय एकल मिहला २१३ ५११२
५ अपाङ्गता भएका ४३ १५४८ 'क' वगर् 
६ बालबािलका  १२८ ६१४।४
७ आ नो हरेचाह आफै गनर् नसक्ने २ ७२ १०० वषर् भ दा मािथ 
८ लोपो मखु जाित ० ०

९ 
प्रदशेबाट सशतर् सामािजक सरुक्षासगँ 
स बि धत कुनै कायर्क्रममा सशतर् अनदुान 
प्रा  भएको भए उ लेख गनेर् 

६ ७२
वाबआुमा िविहन 
बालबािलका सरंक्षण 
कायर्क्रम 

१० थानीय तहको सामािजक सरुक्षासगँ 
स बि धत कुनै कायर्क्रम भए उ लेख गनेर् ० ० नभएको 

 
ख ड (ग) 

पारदिशर्ता एवं सुशासन/िव ीय सुशासन 
१. पे की िववरण 

िववरण 
०७६/७७ 
स मको  

बाँकी पे की

०७७/७८  
को पे की 

०७७/७८ मा  
फ य ट 

०७७/७८ स मको 
पे की बाँकी 

सा.स ुपे की ० ५७९४७९४० ० ० 
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पदािधकारीको नाममा रहकेो पे की रकम ० ० ० ० 
कमर्चारीकोनाममा रहकेो पे की रकम ० ५४२०७०० ५२००७०० २२०००० 
मोिवलाइजेसन पे की ० ७९९१५३७ ५१७१५५३ २८१९९८४ 
अ य ..... ० ५४०५०० ३९३००० १४७५०० 
ज मा ० ७१९००६७७ १०७६५२५३ ३१८७४८४ 
 
२.  बे जू िववरण (आ.व. २०७७/७८स मको) ( . हजारमा) 

िववरण 

िनयिमत गनेर्  
रकम . 

पे की
रकम . 

असुल उपर
गनुर्पनेर् रकम .

ज मा रकम . 

बे जू फ य ट बे जू फ य ट बे जू फ य ट बे जू फ य ट 
फ य ट हुन 
बाँकी 

संघीय सरकारबाट प्रा  
अनदुान तफर्  

  

प्रदशे सरकारबाट प्रा  
अनदुान तफर्  

  

आ तिरक ोततफर्    
ज मा १३८२० ० ३५० ० ११६० ० १५३३७ ० १५३३७ 

आ.व. २०७७/०७८ स म को ८९९४ 
ज मा २४३३१ 

आिथर्क वषर् २०७७।७८ स मको अि तम लखेापरीक्षण स प न गरे/नगरेकोः नगरेको  
आिथर्क वषर् २०७६।७७ को LISA स प न भएको िमित र प्रा ाङ्कः २०७८/०१/१४ र ६०।२५ 
 
३.  पारदिशर्ता तथा सुशासनका औजारको प्रयोगको अव था 
आिथर्क 
वषर् 

सावर्जिनक 
सुनुवाई संख्या 

सावर्जिनक 
परीक्षण संख्या 

सामािजक 
परीक्षण संख्या 

नागिरक वडापत्रको 
यव था 

२०७७/७८ १ ० ० गा.पा. र वडा अ तगर्त 
स पणूर् कायार्लयमा भएको 

४. उजुरी वा गुनासो स ब धी (चालुआ.व.को) 

िनकाय 

आिथर्क वषर् 
२०७७/७८ मा 
परेको उजुरी 
सङ्ख्या 

आिथर्क वषर् 
२०७७/७८ मा 
फ य ट भएको 

सङ्ख्या 

आिथर्क वषर् 
२०७८/७९ मा परेको 
उजुरी सङ्ख्या 

आिथर्क वषर् 
२०७८/७९ माफ य ट 
भएको सङ्ख्या 

अ.द.ुअ.आ १ ० ० ० 
राि ट्रय सतकर् ता के द्र ० ० ० ० 
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उजरुी पेिटका ० ० ० ० 
कायार्लयमा िनवेदन दतार् ९ ९ ० ० 
ज मा १० ९ ० ० 
५. पदािधकारी तथा कमर्चारीको स पि  िववरण बुझाएको अव था 

िववरण स पि  िववरण बुझाउनेको संख्या स पि  िववरण नबुझाउनेको संख्या
िनवार्िचत पदािधकारी २९ ०
कमर्चारी ५० ०
 

ख ड (घ) 
प ध्र  आविधक योजनाको ल यमा आधािरत 

िस. 
नं 

सूचक ईकाई 
आ.व. 

०७७/७८ मा 
थप भएको 

आ.व. ०७७/७८ 
स मको कूल 

ज मा 

कैिफ
यत 

१ नयाँ थानीय सडक िनमार्ण (Track Opening) िक.मी. १४।१७ ३२.१७  
२ ग्राभले िक.मी. १।८८ ९.६९  
३ कालोपत्र े िक.मी. ० ०  
४ सडक िनयिमतममर्त िक.मी. ५०।४४ १५०.४४  
५ सडक तरो  नती िक.मी./मी. १८।८० ६८.८०  
६ थानीय सडकको सखं्या सखं्या ४ ४६  
७ सडक यातायातको कूल ल बाई िक.िम. २ १५८  
८ थानीय सडक पलु िनमार्ण स प न  वटा – -  
९ झोलङ्ुगे पलु िनमार्ण स प न  वटा २ २  
१० यानीटरी या डिफल साइटको िनमार्ण वटा – -  

११ गा.पा./न.पा.को के द्रबाट वडा कायार्लयस म 
सडक यातायात जोिडएका वडा  वटा ५ ५ सबै 

वडा 
१२ उ पािदतिवद्यतु क्षमता िक.वा. – -  
१३ व थ खानेपानी सिुवधा पगुेकोजनसखं्या प्रितशत ३० ८०  
१४ िवद्यालयको सखं्या (सरकारी, सामदुाियक, िनजी) वटा - -  

१५ 
वा य सं थाको सखं्या (अ पताल, वा य 
के द्र, वा य चौकी, उप वा य चौकी, आयवुेर्द 
सवेा के द्र,िकिलनक,बिथर्ङ से टर)  

वटा १ ८ 
 

१६ िवद्यतु सवेा पगुेको जनसखं्या प्रितशत १० ९०  
१७ रोजगारी सजृना ( थानीय तहको सबै कायर्क्रमबाट) मिदन ७० १२०  
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ख ड (ङ) 
१. आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा स पािदत उ लेखनीय कायर्ह  (बढीमा ५ वटा) 

s_ ufpFkflnsf ejg lgdf{0f yfngL, 
v_ Isolation ejg -!) a]8sf]_ lgdf{0f ePsf] . 
u_ JolQmut 36gf btf{ cgnfOg 
3_ !% ;}ofsf] c:ktfn tyf :jf:Yo OsfO{ lgdf{0f ePsf] . 
ª_ ;fdflhs ;'/Iff a}+lsª k|0ffnL dfkm{t\ ljt/0f 

२.  असल अ यासह  (बढीमा ५ वटा) 
a) btf{ rnfgL cgnfOg  
b) pkef]Qmf ;ldlt ;Ddfg 
c) sd{rf/L tyf hgk|ltlglw aLr ;'dw'/ ;DaGw 
d) ;+u|lxt sfg'g/fhkqdf k|sfzg  
ª_ !) k|ltzt nfut ;fem]bf/Ldf of]hgf ;~rfng 

३.  थानीय तहले अनुभूत गरेका प्रमुख सम याह  (बढीमा ५ वटा) 
s_ ef}uf]lns sl7gfO{ 
v_ ljB't 
u_ sRrL ;8s . 
3_ ;'/Iff ;+j]bgzLntf 
ª_ :jf:Yo ;+:yfx?df :yfoL sd{rf/Lsf] cefj 
r_ ;Lldt ;|f]t ;fwgsf] afah'tf cg'Tkfbs If]qdf nufgL e} /x]sf] . 

४. सम या समाधानका लािग गिरएका प्रयासह ः  
१. सडक तरो नित तथा क भटर् िनमार्ण ,  
२. बैकि पक उजार्को प्रयोग,  
३. प्रहरी चौकी लाई जग्गा ह ता तरण तथा िवपद ्सामग्री िवतरण,  
४. प्रदशे लोक सवेा आयोगमा माग गिरएको तथा आउन इ छुक लाई सहमित प्रदान,  
५. यस आ.व. दिेख आविधक योजना तयारी तथा म यमकािलन खचर् संरचना िनमार्णको लािग बजेट 
िविनयोजन,  
 

िववरण पेश गनेर् पदािधकारीको 
नाम :- याम कृ ण पौडेल       
पद :- प्रमखु प्रशासकीय अिधकृत     
प्रदशे:- बागमती     
थानीय तह:- नेत्रावती डबजोङ गाउँपािलका, धािदङ । 
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ufp“;ef kbflwsf/Lx?sf] ljj/0f 
 

qm=;++= kb 7]ufgf gfd, y/ ;Dks{ g+= 
1 ufpFkflnsf cWoIf j8f g+= % b'u{ s'df/ zfSo 9843338119 

2 ufpFkflnsf pkfWoIf j8f g+= # pld{nf tfdfª 9751034764 

3 j8f g+= ! cWoIf j8f g+= ! rGb| axfb'/ klNn du/ 9848811411 

4 j8f g+= @ cWoIf j8f g+= @ ;'Gb/ yfkf 9851171813 

5 j8f g+= # cWoIf j8f g+= # ljho s'df/ tfdfª 9841857014

6 j8f g+= $ cWoIf j8f g+= $ ltn axfb'/ u'?ª 9841065785 

7 j8f g+= % cWoIf j8f g+= % 8Da/ axfb'/ clwsf/L 9851130764 

8 sfo{kflnsf ;b:o j8f g+= ! udnf sfsL{ 9868816940 

9 ;b:o j8f g+= ! lhtaxfb'/ u'?ª 9861506984 

10 ;b:o j8f g+= ! s[i0f dfof g]kfnL 9860683720 

11 ;b:o j8f g+= ! z+s/ clwsf/L 9840926265 

12 sfo{kflnsf ;b:o j8f g+= @ laGbf la=s= 9811080682 

13 sfo{kflnsf ;b:o j8f g+= @ cfO{tL dfFof tfdfª 9808235451 

14= ;b:o j8f g+= @ ldg axfb'/ tfdfª 9860217786 
15= ;b:o j8f g+= @ bQ/fd tfdfª 9866545358 

16= ;b:o j8f g+= @ ld7' lj=s= 9843607496 

17= sfo{kflnsf ;b:o j8f g+= # jsnfjtL tfdfª 9741101105 

18= ;b:o j8f g+= # sfn] tfdfª 9844354221 

19= sfo{kflnsf ;b:o j8f g+= # lji0f' dfFof ;]Gr'/L 9808774722 

20= ;b:o j8f g+= # an axfb'/ tfdfª 9813343807 

21= ;b:o j8f g+= $ 8fndfof tfdfª 9843719474 
22= ;b:o j8f g+= $ cflZjg s'df/ 8+uf]n 9843229608 
23= ;b:o j8f g+= $ lji0f' dfof tfdfª 9813560881 
24= ;b:o j8f g+= $ 1fg] g]kfnL 9823570720 
25= sfo{kflnsf ;b:o j8f g+= % h+uaxfb'/ 3n] 9843380617 

26 ;b:o j8f g+= % gj/fh hds§]n 9843678518 

27 ;b:o j8f g+= % O{Zj/ axfb'/ yfkf du/ 9841039770 

28 ;b:o j8f g+= % ljGb' s'df/L u'?ª 9849131167 

29 ;b:o j8f g+= % b]ptL lj= s= 9803164837 
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g]qfjtL 8ahf]ª ufp“kflnsfsf] :yfoL sd{rf/L ljj/0f 

qm= 
;+= 

sd{rf/L ;+s]t g+= 
÷kb 

sd{rf/Lx?sf] gfd, 
y/÷7]ufgf 

;]jf÷;d"x 
÷>]0fL÷tx 

xfnsf] kbdf lgo'lQm 
ldlt÷lgo'lQmsf] lsl;d 

;dfof]hg 
ePsf] -_ 

df]afO{n g+=÷Od]n 7]ufgf 

kbk"tL{sf]  
cj:yf-_ 

;+3 k|b]z :yfgLo k"lt{ l/Qm
xflh/ 
x'g 

gcfPsf

1 

217076,

k|d'v k|zf;lso  
clws[t 

Zofd s[i0f kf}8]n,  
kf]v/f–##, sf:sL 

k|zf;g /f=k= 
t[tLo 

2073.07.02 

sfhdf 
    9851100513 

netrawatimun@gmail.com 
  

  

2 
155747,  
:jf:Yo ;+of]hs 

s[i0f axfb'/ kf}8]n, 
 lgns07–*, wflbª 

:jf:Yo zfvf 
k|d'v, clws[t 
5}7f}+ 

2070.04.01   
9851213501 
suchanaadhikari@netrawatidabjong
mun.gov.np 

3 
235688,

clws[t:t/ 5}7f} 
cg'k nfld5fg],  
zlxb nvg–(, uf]/vf 

k|zf;g, 5}7f}+ 
2076.08.23 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9851181347 

anup.lamichhane100@gmail.com 

4 
235846,

clws[t:t/ 5}7f} 
l6sf/fd clwsf/L,  
kfl0fgL–%, c3f{vfrL 

n]vf, 5}7f}+ 
2076.08.23  

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9851184957 

tikaramadhikari0@gmail.com   
  

5 
235571,  
OlGhlgo/ 

gd/fh sfˆn],  
sfjf;f]tL–*, gjnk/f;L 

OlGhlgol/ª, 
5}7f}+ 

2076.09.17 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9845952671 

namaraj.kafle@gmail.com   
  

6 
239070,

lzIff clws[t  
b]jsL l;+v8f,  
Hofd?ª–%, wflbª 

lzIff, 5}7f}+ 
2076.10.20 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9851173771 

simkahdadevaki@gmail.com   
  

7 
182744, 
k|zf;g ;xfos  

e'jn ljZjsdf{,  
lgns07–*, wflbª 

k|zf;g, kfFrf} 2069.04.01   


9841913850 
netrawatidabajongward5@gmail.com   

  

8 ;a OlGhlgo/ ;f]g]nfn zfx  
OlGhlgol/ª, 
kfFrf} 

2067.09.24 


   9851148954 
shahsonelal@gmail.com   

  

9 235900,n]vfkfn dlgiff s'df/L l3ld/], 
x]6f}+8f–!$, dsjfgk'/ 

k|zf;g, kfFrf} 
2076.09.07 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9865407960 

ghimiremanisha56@gmail.com   
  

10 
235912,

k|zf;g ;xfos 
1fg]Gb| /fh bfxfn,  
ldlynf–&, wg'iff 

k|zf;g, kfFrf} 
2076.09.07 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9863038034 

netrawatidabajongward1@gmail.com   
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qm= 
;+= 

sd{rf/L ;+s]t g+= 
÷kb 

sd{rf/Lx?sf] gfd, 
y/÷7]ufgf 

;]jf÷;d"x 
÷>]0fL÷tx 

xfnsf] kbdf lgo'lQm 
ldlt÷lgo'lQmsf] lsl;d 

;dfof]hg 
ePsf] -_ 

df]afO{n g+=÷Od]n 7]ufgf 

kbk"tL{sf]  
cj:yf-_ 

;+3 k|b]z :yfgLo k"lt{ l/Qm
xflh/ 
x'g 

gcfPsf

11 
235899,

k|zf;g ;xfos 
lzIff lai6,  
>Lk'/–%, s~rgk'/ 

k|zf;g, kfFrf} 
2076.09.07 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9848664290 

shikshyab.htdmak@gmail.com   
  

12 
235842,

k|zf;g ;xfos  
;lagf sf]O/fnf,  
rn]n u0f]:yfg–%, sfe|]  

k|zf;g, kfFrf} 
2076.09.07  

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9849574199 

koiralasabina00@gmail.com 

13 
235876,

cf=n]=k= 
;'dgf af]x/f,  
x]6f}+8f–!$, dsjfgk'/  

k|zf;g, kfFrf} 
2076.09.07 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9845868039 

boharasumana00@gmail.com   
  

14 
239836

sDKo'6/ ck/]6/  
;'jfz rf}w/L,  
3f]/fxL–@, bfª 

sDKo'6/ 
ck/]6/, kfFrf} 

2076.11.20 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9869649610 

subashchy779@gmail.com   
  

15 
239875,

k|lfljlws ;xfos 
8f]ndfof tfdfª,  
g]qfjtL 8ahf]ª–@, wflbª

lzIff, kfFrf} 
2076.11.30 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9869243283 

tmgdolmaya@gmail.com 

16 
239867

k|zf;g ;xfos  
/fhs'df/ >]i7,  
lgns07–^, wflbª 

O{lGhlgol/ª, 
kfFrf} 

2076.11.22  

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9851178023 

  
  

17 
238330,

;lrj j8f g+=@ 
h'gf zdf{,  
b]p/fnL–@, gjnk/f;L  

k|zf;g, rf}+yf]
2076.09.22 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9845923060 

netrawatidabajongward2@gmail.com   
  

18 
237027,

;lrj j8f g+=# 
c~h' ;]9fO{F, 
Hjfnfd'vL–#, wflbª 

k|zf;g, rf}+yf]
2076.09.22 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9843932038 

netrawatidabajongward3@gmail.com   
  

19 
 239894,
vf=kf=;=6]= 

;'dg >]i7, 
lgns07–*, wflbª 

OlGhlgol/ª, 
rf}+yf] 

2077.02.27 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9841063076 

sthasuman500@gmail.com   
  

20 
 @#(*#%,  
c= ;a=OlGhlgo/ 

k|lbk clwsf/L bg'jf/,  
b'wf}nL–!), l;Gw'nL 

OlGhlgol/ª, 
rf}+yf] 

2077.02.29 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9863267132 

pradip11444@gmail.com   
  

21 c= ;a=OlGhlgo/ 
/la dNn, 
sn}of–!*, af/f 

OlGhlgol/ª, 
rf}+yf] 

2077.03.01 

nf]s;]jfaf^ gof+ l;kmfl/;
     9849198479 

ravi.mall999@gmail.com   
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qm= 
;+= 

sd{rf/L gfdy/ 
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7]ufgf 

kb 
;]jf÷;d"x
÷>]0fL÷tx

xfnsf] kbdf 
lgo'lQm ldlt÷ 

lgo'lQmsf] lsl;d

;dfof]hg ePsf] 
-_ 

df]afO{n g+= 
kbk"tL{sf] cj:yf -_

;+3 k|b]z :yfgLo k"lt{ l/Qm
xflh/ 

x'g gcfPsf

1 O{Zj/L >]i7 wflbª ;"rgf k|ljlw clws[t 5}+7f} @)&$÷!@÷!^      9851182749
info@netrawatidabjongmun.gov.np       

2 ho>L lqkf7L sf7df8f}+ /f]huf/ ;+of]hs 5}+7f} @)&^÷)!÷)@      9865256839     
3 a'l4axfb'/ tfdfª wflbª MIS ck/]6/ kfFrf} @)&&.%.!& 9849831637

4 ?k]z >]i7 wflbª 
k|fljlws ;xfos  
-/f]huf/  ;]jf s]Gb|_ kfFrf} @)&&.)^.)%    9861505237 

5 ch'{g vltj8f  wflbª gf=kz'=:jf=k|f= rf}yf] @)&#÷!)÷!^      9849339222     

6 dgdfof b/} wflbª gf=s[lif k|f= rf}yf] @)&^÷)@÷@*      9861087232     

7 ;lagf tfdfª wflbª lkmN8 ;xfos rf}yf] @)&^÷)*÷)!      9841063464     

8 ;'s/fd tfdfª wflbª lkmN8 ;xfos rf}yf] @)&^÷)*÷)!      9845340764     

9 hg'sf clwsf/L wflbª gf=kz'=:jf=k|f= rf}yf] @)&^÷)@÷@*      9840455423     

10 s'df/ clwsf/L wflbª gf=s[lif k|f= rf}yf] @)&^÷)@÷@*      9843607131     

11 ;'lgtf dfof >]i7 wflbª gf=kz'=:jf=k|f= rf}yf] @)&^÷)@÷@*      9840526310     

12 ;Ltf zfSo wflbª sfof{no ;xfos rf}yf] @)&%÷)$÷)!      9849790345     

13 /fdrGb| cfn] du/ wflbª sfof{no ;xfos rf}yf] @)^#÷!@÷@*      9841773145     

14 t]h a clwsf/L wflbª sfof{no ;xfos rf}yf] @)^#÷)(÷!%       9841254122     

15 lgzf 8+uf]n g'jfsf]6 
pBd ljsf; 
;xhstf{ 

rf}yf] @)&&÷*÷@* 9849734551 

16 ;/:jtL yfkf g'jfsf]6 
pBd ljsf; 
;xhstf{ 

rf}yf] @)&&÷*÷@* 9860188509 
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17 ;Ltf tfdfª wflbª ;fdflhs kl/rfns rf}yf] @)&*÷#÷!% 9840312076

18 k'0f{ s'df/ dfgGw/ wflbª ;jf/L rfns >]0fL ljxLg 2075.04.08       9841679826

19 k~r axfb'/ tfdfª wflbª sfof{no ;xof]uL >]0fL ljxLg @)$^÷!!÷)(       9869632055     

20 x]ddfof tfdfª wflbª sfof{no ;xof]uL >]0fL ljxLg @)&$÷!!÷!$       9841994455     
21 ljdnf tfdfª wflbª sfof{no ;xof]uL >]0fL ljxLg @)&&.$.!( 9861597165

22 ;lGhtf clwsf/L wflbª sfof{no ;xof]uL >]0fL ljxLg @)&&÷!!÷%       9860682456     

23 ;lGbkf l;6f}nf wflbª sfof{no ;xof]uL >]0fL ljxLg @)&$÷!)÷@*       9869378032     
24 clgtf tfdfª wflbª sfof{no ;xof]uL >]0fL ljxLg @)&$÷!!÷)(       9862204162

25 cho >]i7 wflbª sfof{no ;xof]uL >]0fL ljxLg @)&$÷!!÷!#       9840450622     

26 ;kgf >]i7 u'efh' wflbª sfof{no ;xof]uL >]0fL ljxLg @)&$÷!!÷)*       9841128662     
27 uLtf tfdfª wflbª sfof{no ;xof]uL >]0fL ljxLg @)&*÷#÷@% 9860645988

28 s'df/ zfSo  wflbª 8f]h/ ck/]6/ >]0fL ljxLg       9863667023     

29 ;'hgs'df/ dfgGw/ wflbª ;xfos 8f]h/ ck/]6/ >]0fL ljxLg        9840342998     
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