स् रण गराउन चाहरछु । गाउँ पामिकाको नेतत्ृ व ा गाउँ बासी नागररकका ववकास मन ामणको आकांक्षा
अनुरुप अन्त्घ बढ्ने भन्ने सदै व तत्पर रहेको यस गरर ा य सभास क्ष अनुरोध गनम चाहरछु ।
५.

गाउँ पामिकािे मबतेका चार वर्म ा गाउँ पामिकाको प्रिासकीय भवन मन ामण, वडा कायामियहरु मन ामण, नयाँ
ट्रयाक सवहतको सडक तिा सडक
ववकासका कायमि

त
म ,

सीप ववकास र क्ष ता ववकासका कायमि , कृवर् तिा पिु

र पमछल्िो स य ा कोमभड १९ को प्रभावका कारण सं िम त व्यन्त्िको उपचार

तिा आइसोिेिन व्यवस्िापन गरे को छ ।
६.

गाउँ पामिकािे हािसम्

२१ वटा कानुनहरु मन ामण गरर कायामरवयन ा आएका छन् । रयावयक सम मतिे

ु ावयक
कानूनिे तोकेको प्रवियाबाट गरे को मनणमयहरु सरतोर्जनक रहे को छन् र रयावयक सम मत र सा द
ेिम िाप केरर ववच अरतरवियात् क कायमि
७.

िगायतका क्षेि ा सकारात् क भुम का खेल्नेछ ।

स्िानीय जनताको वहत र स्वामभ ान प्रवद्वम न गने, प्रिासनिाई ववकास ैिी बनाउने, र्जुि खचम कटौती गने
जस्ता उ�ेश्य राखी आमिमक वर्म २०७८।०७९ िाई कोमभड १९ पमछ आएको आमिमक सुस्तताबाट
बावहर मनस्कने अिोटका साि यो नीमत तिा कायमि

ल्याएको छु ।

उपन्त्स्ित गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,
अब

आगा ी आमिमक वर्म २०७८।०७९ को िागी प्रस्ताववत ववर्यगत नीमत तिा कायमि हरु प्रस्तुत गने

अनु मत चाहरछु । यस वर्म पूवामधार क्षेिको ववकास, उद्य

प्रवद्वम न तिा गाउँ पामिकाबासीहरुको स्वास््य सुरक्षा

गाउँ पामिकाको प्रािम कता ा रहनुको सािै न्त्िक्षा क्षेििाई पमन उन्त्त्तकै ध्यान र्दइएको छ ।
१.

वावर्मक बजेट तिा कायमि

ु नीमत तिा आधारहरुिः
तजुम ा गदाम अविम्बन गररएका प्र ख

२.१ स ग्र नीमत तिा आधारहरुिः
•

ु नीमतगत
आ.व. २०७८।७९ को बजेट तजुम ा गदाम दे हायका ववर्यहरुिाई प्र ख

ागमदिमनको रुप ा

अवङ्गकार गररएको छिः
•

नेपािको सं ववधानिे स्प� गरे को स्िानीय तहको का , कतमव्य तिा अमधकार सम्बरधी प्रािम कताहरु ।

•

स्िानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ िे तय गरे को नीमतगत व्यवस्िा र प्रािम कताहरु ।

•

अरतर सरकारी ववत्त व्यवस्िापन ऐन, २०७४ िे गरे को नीमतगत व्यवस्िाहरु ।

•

रान्त््ट्रय प्राकृमतक स्रोत तिा ववत्त आयोग ऐन, २०७४ िे तोकेको नीमतगत व्यवस्िा र प्रािम कताहरु ।

•

स्िानीय तहको वावर्मक योजना तिा बजेट तजुम ा र्दग्दिमन, २०७४ िे मनर्दम्ट गरे को आमिमक योजना
तिा बजेट तजुम ाका आधारहरु ।

•

सं न्त्घय तिा प्रदे ि सरकारिे जारी गरे का नीमतगत, कानूनगत

ापदण्डहरु ।

•

पररौ योजनािे तय गरे का िक्ष्य एवं उ�ेश्यहरु ।

•

र्दगो ववकासका िक्ष्यको रणनीमतिे अवङ्गकार गरे का िक्ष्य, सूचक एवं प्रािम कताहरु र ववकाससं ग
अरतरसम्बन्त्रधत ववर्यहरु ।

•

गाउँ पामिकाको आरतररक स्रोत र साधनहरु ।

•

जनतासं ग गररएका प्रमतवद्दता र ववकाससं ग सम्बन्त्रधत भएर सावामजामनक रुप ा गररएका उदघोर्हरु ।

२.२ क्षेिगत नीमत तिा आधारहरुिः
(क) आमिमक ववकास सम्बरधी नीमत तिा कायमि हरुिः
•

ते ािको पवहचान र आमिमक स्रोतको
र्दनुका सािै

•

ु ानको रुप ा रहेको बोमधन्त्चत्त
ह

ािाको खेती प्रबद्दमन ा जोड

ािा मनकासी ा सरि र सहज व्यवस्िा म िाइनेछ ।

उबमरायुि जम नको सदुपयोग गरी कृवर् क्षेिको प्रवद्दमनका िामग मिन्त्फ्टङ मसं चाईको िप व्यवस्िािाई
मनररतरता र्दइनेछ

।

•

पिुस्वास््यको प्रवद्दमनका िामग पिुखोपको व्यवस्िािाई मनररतरता र्दइएको छ ।

•

कृवर्को ववववमधकरण गदै सहज िाभको व्यवस्िा गनम हावापानी सुँहाउदो र्िर्ुि खेतीका िामग
र्िर्ुिको ववरुवा ववतरण कायम मनररतरता गररनेछ ।

•

कृर्कको सहभामगता र साझेदारी ा

•

पिुपािक कृर्किाई वविेर् अनुदान र िन्त्क्षत वगमिाई बाख्रा ववतरण कायमि का सािै तामि को स ेत

ाटो पररक्षण तिा

ाटो उपचार कायमि

सञ्चािन गररनेछ ।

व्यवस्िा गररनेछ ।
•

एक वडा एक प्राववमधक कायमि िाई कृर्कहरुको स ूह ा आबद्द गरी कृवर्को व्यवसावयकरण
गररनेछ ।

•

कृवर् उपजका िामग पकेट क्षेिको ववकास ा जोड र्दइनेछ ।

•

ते ाि गाउँ पामिकाको सवै वडा ा तरकारी तिा र्िर्ुि खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी व्यवसावयक
खेतीिाई प्रवद्दमन गररनेछ ।

•

पिुपािनिाई व्यवसायीकरणको िामग वकसानहरुिाई ज्ञान, सीप तिा प्रववमध हस्तारतरण गरी उत्पादकत्व
बढाउने नीमत मिईनेछ ।

•

कृर्क स ूहहरुिाई कृवर् तिा पिुसेवा सम्बरधी आधारभूत सेवा प्रवाह सेवा केरर

ार्मत वडा वा बस्तीबाटै

गररने नीमत मिईनेछ ।
•

वकसानिाई

िको अभाव हुन नर्दन गाउँ पामिका क्षेि मभि रहेका सहकारीसं ग स रवय गरी अनुदान ा

ि ववउ ववजन ववतरण गने नीमतिाई मनररतरता र्दइनेछ ।

पयमटन ववकास तर्म दे हायको नीमत अविम्वन गररनेछिः
•

ु पहरा, नारायणस्िान
तो सोङ्ग कुण्ड, घेिङ्ग

न्त्रदर िगायतका ऐमतहामसक एवं

हत्वपूणम

ि

न्त्रदर

गुम्बाहरुको सं रक्षण तिा उपयोगिाई सम्बन्त्रधत क्षेिको आय आजमनसं ग अरतरसम्बन्त्रधत गने नीमत
मिइनेछ ।
•

ते ाि ा पयमटन प्रवद्वम नका िागी ते ाि रोसाइवा ता ाङ सं स्कृमतको डम्र्ु पाकम मन ामण, िू िोपसे ि ा
पञ्चबुद्व मन ामण, ते ाि दोजे घ्याङ ा दोजे मन ामण गररसकेको तिा िप पयमटन ववकास तिा पयमटन
प्रवद्दमनका िामग सावमजामनक, नीन्त्ज, सहकारी एवं सा ूदावयक क्षेिहरुसं ग साझेदारी एवं सहकायम गरी यसबाट
प्राप्त िाभहरु आ

•

जनतासम्

पुयामइनेछ ।

यस गाउँ पामिका क्षेि मभि होटि, ररसोटम एवं हो स्टे को सम्भाव्यता बोकेका क्षेिहरुको पवहचान गरी
स्िानीय सं स्कृमत, खानपान एवं उत्पादकत्वको आधार ा होटि, ररसोटम एवं हो स्टे प्याकेज सं चािन गररनेछ
।

(ख) सा ान्त्जक ववकास तर्मका नीमत तिा कायमि हरुिः
िैन्त्क्षक नीमत तिा कायमि हरुिः
•

न्त्िक्षा पूवामधारको पमन पूवध
म ार हो भरने ववर्य ते ाि गाउँ पामिकािे मनिःसतम स्वीकार गरे को ववर्य हो ।
न्त्िक्षाको ववकास ववना अरय कुनै पमन ववकासको ढोका खुल्दै न तसिम न्त्िक्षाको ववकासको िामग दे हायको
नीमत अविम्बन गने व्यवस्िा म िाएको छु िः

•

नेपाि सरकारिे घोर्णा गरे को सावमजमनक न्त्िक्षा सविीकरण दिक (वव.सं . २०७६-२०८५)

ा

ु ावयक ववद्याियहरु ा ववर्यगत रुप ा िैन्त्क्षक
गुणस्तरीय न्त्िक्षण-मसकाइको वातावरण मन ामण गनम सबै सा द
सा ग्री व्यवस्िापनका िागी आवश्यक स्रोत उपिब्ध गराइनेछ ।
•

कोमभड १९ को सं ि णका कारण अवरुद्व ववद्याियको पिनपािनिाई न्त्िक्षा, ववज्ञान तिा
रिािय, न्त्िक्षा तिा स्रोत ववकास केरर
िगायत वैकन्त्ल्पक

•

प्रववमध

तिा प्रदे ि सरकारसँगको स रवय ा दुर तिा खुल्िा न्त्िक्षा

ाध्य बाट न्त्िक्षण प्रवियािाई सहजीकरण गररनेछ ।

ु ावयक ववद्याियको
ववद्यािी सङ्ख्या र भूगोिका आधार ा सा द

ूल्याङ्कन गरी न्त्िक्षक दरबरदी म िान

तिा ववद्यािय स ायोजनको कायम अगामड बढाइनेछ ।
•

सं ववधान प्रदत्त

ाध्याम क तहसम् को न्त्िक्षाको व्यवस्िापन गनमको िामग सं न्त्घय न्त्िक्षा नीमत एवं

ापदण्डको

अमधन ा रही आवश्यकता अनुसार स्वीकृत भई िागू भईसकेका नीमत, ऐन, मनय ाविी तिा कायमववमध वा
मनदे न्त्िका परर ाजमन गरे र वा नयाँ नीमत, ऐन, मनय ाविी तिा कायमववमध वा मनदे न्त्िका मन ामण गरे र न्त्िक्षा
क्षेििाई व्यवस्िापन गदै गुणस्तररय न्त्िक्षा सुमनन्त्श्चत गररने नीमत
•

मिइनेछ ।

ते ाि गाउँ पामिका अरतगमत सञ्चामित बाि ववकास केररको मनयम त अनुग न गरी बाि ैिी सूचक
ब ोन्त्ज

सञ्चािन हुने व्यवस्िािाई मनररतरता र्दइनेछ । रयायोन्त्चत ववतरण प्रणािीका आधार ा

बािववकास केररिाई िैन्त्क्षक स ाग्री ववतरणको व्यवस्िा र बाि ववकास सहयोगी कायमकतामिाई तामि को
व्यवस्िा म िाईने छ ।

•

प्रािम क तह उ ेर स ूहका सवै बािबामिकाहरुिाई ववद्यािय प्रवेि गराई गुणस्तररय न्त्िक्षाको पहुँच
अमभवृवद्द गने स्टे िनरी सहयोग तिा अरय ववववध कायमि हरु सञ्चािन गररनेछ ।

•

िैन्त्क्षक गुणस्तर ा सुधार गरी न्त्िक्षकहरुिाई िप ववर्यवस्तुको अमभबृवद्द गराउन तहगत र ववर्यगत
छोटो अवमधको तामि को व्यवस्िा गररनेछ ।

•

ववद्याियिे प्राप्त गरे को िैन्त्क्षक नमतजाका आधार ा उत्कृष्ट िहररएका ववद्यािय, ववद्यािी, क च
म ारी र
ववद्यािय व्यवस्िापन सम मतिाई उन्त्चत पुरुस्कार प्रोत्साहन र्दइनेछ ।

•

ते ािको भावी िैन्त्क्षक कायम र्दिा मनधामरण गरी योजनाबद्द ढं गिे न्त्िक्षा क्षेििाई अन्त्घ बढाउन ते ाि
गाउँ न्त्िक्षा योजना मन ामण गरी कायामरव यन ा ल्याईनेछ ।

•

एक आपस ा स रवयात् क सूचना सम्प्रेर्ण र िैन्त्क्षक गमतववमध सं चािनका िामग आवश्यकता अनुसार
प्रधानाध्यापकहरुको बैिक सं चािन गररनेछ ।

•

ववद्याियस्तरीय कायमि

कायामरवयन, प्रवद्दमन गनम र न्त्िक्षकिाई उत्प्रेरणा प्रदान गरी सकारात् क सुझाबको

नीमत अविम्बन गनम ववद्याियको मनयम त अनुग निाई जोड र्दईनेछ। सािै सबै न्त्िक्षकहरुिाई
अमभभावकसं ग मनयम त सम्पकम गनुप
म ने नीमत मिइएको छ ।
•

ववद्यािय व्यवस्िापन सम मतिे प्रान्त्ज्ञक वातावरण बनाउने र प्रधान अध्यापकिे प्रान्त्ज्ञक पररणा

र्दने गरी

वडा न्त्िक्षा सम मतको स ेत पररचािन गररनेछ ।
•

प्रववमध

ैिी िैन्त्क्षक वातावरण मन ामण गनमका िामग कम्प्यूटर नभएका सवै ववद्याियहरु ा कम्प्यूटरको

व्यवस्िापन गदै जाने,

ाध्याम क तहका सवै ववद्याियहरु ा मसमस क्य्या ेराको

ाध्य बाट मनयम त

अनुग न गने व्यवस्िािाई मनररतरता र्दइनेछ ।
•

ते ाि गाउँ पामिका स्तर ा उच्च न्त्िक्षा स्नातक तह सम्
नारायणस्िान

•

ा.वव. ते ाि-५

अध्यापन गने क्य्याम्पस नभएकोिे श्री

ा क्य्याम्पस स्िापना गरी यसै आ.व. वाट सञ्चािन ा ल्याइनेछ ।

"ते ािको अमभयान प्रमतभा पवहचान" कायमि िाई िप सुव्यवन्त्स्ित गरी ववद्याियका ववद्यािीहरुको क्ष ता
र प्रमतभािाई िप प्रोत्सावहत गररनेछ ।

•

ववद्याियबाट सवै परीक्षाको मसकाइ उपिव्धी ववश्लेर्ण गराई रयूनत
िैन्त्क्षक गुणस्तर सुधारका िामग न्त्िक्षण मसकाई सुधार कायमि

•

मसकाई उपिव्धी काय

गदै िप

िागू गररनेछ ।

ववद्यािीहरुको अिग प्रमतभा पवहचानका िामग ववववध सह वियाकिाप र खेिकुद प्रमतयोमगता सं चािन
गररनेछ ।

•

न्त्िक्षािाई मसपसं ग, मसपिाई श्र सं ग, श्र िाई रोजगारीसं ग, रोजगारीिाई उत्पादनसं ग र उत्पादनिाई
ृ नेपािीको राव�य पररकल्पना पुरा गने र्दिा ा ते ाििाई अग्रसर गराउन
स वृ द्दसं ग जोडी सुन्त्ख र स द्द
सवैको सह ती ा प्राववमधक धारको न्त्िक्षािय स्िापनाका िामग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ ।

•

मसकाईिाई सरि र

जवुत बनाउनका िामग तोवकएका ववद्याियहरु ा प्रािम क तह ा

मसकाई सहजीकरणको व्यवस्िा म िाइनेछ ।

ातृ भार्ा ता ाङ ा

•

िैन्त्क्षक गुणस्तर सुधारका िामग ववववध िैन्त्क्षक गमतववमध तिा छोटो अवमधका तामि , कायमिािा र गोष्टी
सं चािन गररनेछ ।

•

मनररतर

न्त्िक्षाका

कायमि

सं चािनका

िामग

ु ावयक
सा द

मसकाई

केररिाई

पररचािन

गररनेछ ।
•

ते ाि गाउँ पामिका मभिका ६० वर्म

ामिका ववदुर पुरुर्/एकि पुरुर्िाई ते ाि गाउँ पामिकाको आरतररक

श्रोतबाट सा ान्त्जक सुरक्षा भत्ता र्दने नीमत मिइनेछ ।
खेिकुद सम्बरधी नीमत तिा कायमि हरुिः
•

गाउँ पामिका स्तरीय खेिकुद सम मत

ार्मत खेिकुद ववकासका कायमि

•

अरतर वडास्तरीय अध्यक्ष कप र्ुटवि प्रमतयोमगतािाई यस वर्म पमन मनररतरता र्दइनेछ र स्िानीय

सं चािन गररनेछ ।

खेिाडीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
•

ववद्याियस्तर ा हुने खेिकुद तिा अमतररि वियाकिापको वावर्मक कायमतामिका मन ामण गरी खेिकुद र
अमतररि वियाकिापको सं चािन गररनेछ ।

•

गाउँ पामिकाको गौरबको योजनाको रुप ा वडा नं.-७ चापाखोरी रं गािािा एक राव�यस्तरको
हुने गरी खेि

ैदान मन ामण गररनेछ । सािै गाउँ पामिका क्षेि मभि रहेका अरय खेि

स्तर बृवद्द गदै एक वडा एक खेि
•

ापदण्ड पुरा

ैदानहरुको ि ििः

ैदानको नीमतिाई मनररतरता र्दइनेछ ।

ते ाि गाउँ पामिकाका राव�यस्तरका खेिाडीहरुको अमभिेख रान्त्ख त्यस्ता खेिाडीबाट स्िानीयस्तरको
खेिकुद ववकासको िामग सहकायम गररनेछ ।

स्वास््य तर्मको नीमत तिा कायमि हरुिः
•

कोमभड १९ बाट सं िम त व्यन्त्िको उपचार ा स्िानीय स्वास््य सं स्िाहरु सँग स रवय गरर कोमभड-१९
पोजेवटभ भएका ववरा ीहरुका िामग कोमभड अस्पताि पोखरी नारायणस्िान ते ाि ा मनिःिुल्क उपचार
तिा खान बस्नको व्यवस्िा गररनेछ

•

।

आधारभूत एंव गुणस्तरीय स्वास््य सेवा ा गाउँ पामिकाबासीको पहुँच सुनन्त्ु ित गनम स्वास््यको सवमव्यापी
पहुँचको अवधारणा अनुसार सबै वडाहरु ा स्वास््य सं स्िा स्िापना गरी सेवा प्रवाह गरीनेछ । नवजात
न्त्ििु, आ ा र बािबामिकाको पोर्ण, प्रजनन स्वास््य, सने तिा नसने रोगहरुको रोकिा , हा ारी
मनयरिण तिा सचेतना प्रवद्वम नका कायमहरु ा वविेर् जोड र्दइनेछ ।

•

बािबामिका,
कायमि

•

वहिा, जेष्ट नागररक, अपाङ्गता िगायत जोन्त्ख

स ूहका व्यन्त्िहरुिाई वविेर् स्वास््य

सं चािन गररनेछ ।

गाउँ पामिका ा कोरोना

सं ि णको सम्भावना भएका व्यन्त्िहरुको पररक्षणका िागी आवश्यक और्धी

तिा उपचार र ववज्ञ सवहतको घुम्ती सेवा सञ्चािन गररनेछ ।
•

गभमवती

वहिाहरुको िामग ULTRA SOUND VIDEO X-RAY मनिःिुल्क गररनेछ ।

•

ते ाि गाउँ पामिका मभिका

स्वास््य चौकीहरु ा सुत्केरीहरुका िामग मनिःिुल्क एम्बुिेरस सेवा

र्दइनेछ ।
•

गभमवती

वहिा र बच्चाको सुरक्षा र ववकासका िामग प्रोटोकि अनुसार गभमवती जाँच गराउने र पोर्ण

प्रोत्साहन कायमि
•

कुनै पमन बािवामिकािे कुपोर्णको न्त्िकार हुन नपरोस भन्ने नीमतिाई अवङ्गकार गदै स्वास््य पररक्षण गरी
0-5

वर्म

र्दइनेछ
•

सं चािन कायम मनररतरता र्दइनेछ ।

सबै

उ ेर

स ूहका

बािबामिकाका

िामग

अध्ययनरत

बािबामिकाको

आँखा, कान, दाँत

पौव�क

आहारको

व्यवस्िािाई

मनररतरता

।

ववद्यािय ा

र

ु को
ख

जाँच

गने

व्यवस्िा

म िाइनेछ ।
•

ववद्याियहरु ा अध्ययनरत छािाहरुिाई स्यामनटरी प्याड ववतरण गरी म रसुरेिनको अवमध ा ववद्यािय
आउने र

•

वहिा स्वास््य ा असर नपने व्यवस्िािाई मनररतरता र्दइनेछ ।

नारायणस्िान स्वास््य चौकी ा चािु आ.व.
सवमसाधारणको पहुँच ा अमभबृवद्द गने

ा स्िापना गररएको ल्याविाई िप व्यवन्त्स्ित गदै

कायमिाई मनररतरता र्दइनेछ ।

•

सबै बािबामिकािाई खोपको सहज पहुँच बन्त्स्तस्तर ा पुयामइने नीमतिाई मनररतरता र्दइनेछ ।

•

राज्यिे तोकेका मनिःिुल्क और्धी सबै स्वास््य सं स्िा
सहज रुप ा उपिव्ध गराइने

ार्मत नागररकहरुिाई आवश्यकताका आधार ा

कायमिाई मनररतरता र्दइनेछ ।

•

क्षयरोगको मनवारणको िामग वस्तीस्तर ा खकार पररक्षणको न्त्िववर सं चािन ा मनररतरता र्दइनेछ ।

•

ु ायस्तर ा स्वास््य न्त्िक्षा ूिक कायमि
जनस द

•

अहोराि
मिइनेछ ।

वस्तीस्तर ा

कायमरत

वहिा

सं चािन गररने व्यवस्िािाई मनररतरता र्दइनेछ
स्वास््य

स्वयंसेववकाहरुिाई

प्रोत्सावहत

गने

।
नीमत

खानेपानी तर्मको नीमत तिा कायमि हरुिः
•

प्राणीको जीवन रक्षाको दोस्रो आधार पानी भएकोिे खानेपानीको सु–व्यवस्िा गने र सवै नागररक ा िुद्द
वपउने पानीको सहज पहुँच ववस्तार कायमिाई मनररतरता गररनेछ ।

•

•

स्िानीयस्तर ा रहे को पानीको

ु ानहरुको सं रक्षण, सम्बद्दमन र प्रयोग गनम तिा टोि वस्तीका पानीका
ह

परम्परागत

ु ानहरुिाई स्वच्छ र सर्ा राख्न प्रत्येक वडा सम मतको अगुवाई ा टोि ववकास सं स्िा,
ह

ु ावयक
सा द

ु ाय पररचािन गने नीमत अविम्बन गररनेछ ।
सं घसं स्िा तिा स्िानीय स द

सं चािन ा रहेका खानेपानी योजनाहरुको र्दगो सं चािन,

त
म सम्भार, क्ष ता अमभबृवद्द तिा पुनिः मन ामण

जस्ता कायम उपभोिाहरुको स ेत िगानी तिा सहभामगता ा सं चािन गरी गराई आधारभुत खानेपानी
सेवाको सुमनन्त्ितता गनम र खानेपानी सेवा नपुगेको टोि वस्ती ा खानेपानी सेवा पुयामउने कायमको िामग
योजना तिा कायमि

पामिकाको आफ्नै िगानी ा र अरय सं घसंस्िाको साझेदारी ा सं चािन गने कायमिाई

मनररतरता र्दइनेछ ।
•

ु ायको अगुवाई ा सं रक्षण गने अमभयान सं चािन गने नीमतिाई
टोि वस्ती ा रहे का सानामतना पोखरीहरु स द
मनररतरता र्दइनेछ ।

•

•

सडक िगायत भौमतक पूवामधारहरुको मन ामण गदाम गराउँ दा पानीको

ूि र स्रोत ा हुन सक्य्ने क्षतीिाई

रयूमनकरण गने उपायहरु अविम्बन गने कायमिाई मनररतरता र्दइनेछ

।

ते ाि बृहत खानेपानी आयोजना स य ै सम्पन्न गनम गाउँ पामिकाको तर्मबाट अनुग न एवं ध्यानाकर्मण
गराईनेछ ।

(ग)

पूर्वाधवर वर्कवस क्षेत्रकव नीवि िथव कवर्ाक्रमहरुः

•

ते ाि गाउँ पामिकाको केरर जोड्ने ते ाि रे रजेन दोजे
सडकको

ापदण्ड अनुसार बाह्रै

ेच्छे -पौवा-खिीगाउँ -टे कानपुर- ान्त्म्त सडकिाई

वहना मनवामध रुप ा सवारी साधन सं चािन गनम सक्य्ने गरी स्तरोन्नती गनम

प्रािम कता र्दइनेछ ।
•

गाउँ पामिकाको स्िानीय सडक, रणनीमतक सडक, कृवर् सडकहरुको वमगमकरण गरी सडक सञ्जाििाई
व्यवन्त्स्ित गररनेछ ।

•

यातायात सुववधा तिा वडाहरुको भौगोमिक सरतुिनको आधार ा ि ििः बाह्रै

वहना संचािन गने गरी

स्तरोन्नती गनुक
म ा सािै ढिान र कािोपिे गने तर्म सं न्त्घय र प्रदे ि सरकारसं ग पहि गने र गाउँ पामिकाकै
स्रोत पररचािन गरी कायामरवयन गनमका िागी मनररतरता र्दइनेछ ।
•

वडा कायामियबाट गाउँ पामिकाको केरर जोड्ने सडकिाई सडकको

ापदण्ड अनुसार बाह्रै

वहना मनवामध

रुप ा सवारी साधन सं चािन गनम सक्य्ने गरी स्तरोन्नती गनम प्रािम कता र्दइनेछ ।
•

ववकासको

ु य आधार सडक भएकोिे ते ािको रणनैमतक योजनाको रुप ा राव�य राज ागमबाट ते ाििाई
्

सहज रुप ा जोड्ने गरी सडक स्तरोन्नती गने नीमत मिइएको छ ।

•

भवन मन ामण तर्म स्िानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ ब ोन्त्ज

गाउँ पामिका क्षेि मभि भवन मन ामणिाई

व्यवन्त्स्ित गने नीमत मिइनेछ । सािै राव�य भवन सं वहता, २०६० बस्ती ववकास िहरी योजना तिा भवन
मन ामण सम्बरधी आधारभूत मन ामण

ापदण्ड,२०७२ तिा भवन मन ामणको न ूना

ापदण्ड, २०७१ िाई

पािना गदै र गराउँ दै गाउँ पामिका क्षेि ा बस्ती ववकास गने नीमत मिइनेछ ।
•

गाउँ पामिका भवन र मन ामण सम्पन्न हुन बाँकी रहेका वडा कायामियहरुको भवन आ.व. २०७८।७९

ा

सम्पन्न गनम वविेर् प्रािम कता ा राखी कायामरवयन अन्त्घ बढाइनेछ ।
•

मनम त
म पूवामधारहरुको मनयम त

त
म सम्भार, सं चािन, सं रक्षण एवं सम्बद्दमन गनम

त
म सम्भार कोर् स्िापना

गररनेछ । सािै पूवामधार मन ामण ा उपभोिा सम मतहरुको प्रभावकारी पररचािन गने नीमत मिइनेछ ।
•

पूवामधार मन ामणको ि

ा पयामवरणीय जोन्त्ख

ूल्याङ्कन गरे र

तिा वातावरणीय प्रभाव

ाि स्वीकृती गने

कायम मनररतरता हुनेछ ।
(घ)

वातावरण तिा ववपद व्यवस्िापन सम्बरधी नीमत तिा कायमि हरुिः

वातावरण सम्बरधी नीमतिः
•

गाउँ पामिकािे गाउँ पामिका क्षेि मभिको वनक्षेि ा बृक्षारोर्ण कायमि

सं चािन गरी वनक्षेििाई बढाइने

नीमत अविम्बन गनेछ ।
•

सडकको क्षेिामधकार मभि बृक्षारोपण कायमि

सं चािन कायमिाई मनररतरता र्दइनेछ ।

•

वातावरण सं रक्षण प्रमत जनचेतना अमभबृवद्द गनम प्रवद्दमनात् क कायमि हरु सं चािन गररनेछ।

•

एक रुख कटानी बापत कम्ती ा पाँच ववरुवा हुकामउने नीमत मिइनेछ ।

ववपद् व्यवस्िापन सम्बरधी नीमतिः
•

गाउँ पामिका ा ववपद् व्यवस्िापन कोर्िाई यिावत सं चािन गरी कोर्िाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्त्रधत
सरोकारवािाहरुको साझेदारी ा ववमभन्न कायमि हरु सञ्चािन ा मनररतरता र्दइनेछ

•

।

ववपद परे को अवस्िा ा उ�ारको िामग आवश्यक पने यरि, साधन तिा औजारहरुको उन्त्चत व्यवस्िापन
गने नीमत अविम्बन गररनेछ ।

•

ववपदका क्षेि ा का

गने सहयोगी सं स्िाहरुसं ग स रवय गरी ववपद व्यवस्िापन सम्बरधी आवश्यक

योजना तिा कायमि हरु सं चािन गररनेछ ।

र्ोहर ैिा तिा सरसर्ाई सम्बरधी नीमतिः
•

गाउँ पामिकाका बस्तीहरु ा कुवहने र नकुवहने र्ोहोर छु ट्याई र्ोहोर व्यवस्िापन गनम वडा तहबाट सचेतना
अमभयान सं चािन गररनेछ ।

•

सावमजामनक

िौचाियको

मन ामणका

िामग

साझेदार

सं स्िाहरुको

खोजी

गरी

मनररतरता

र्दइनेछ ।
•

सावमजामनक भवन, सरकारी कायामिय, स्वास््य सं स्िा, ववद्याियहरु ा पूणत
म सरसर्ाई कायमिाई मनररतरता
र्दइनेछ

।

(ङ)

िै वङ्गक स ानता तिा स ावेिीकरण सम्बरधी नीमत तिा कायमि हरुिः

•

सहकायम, सहअन्त्स्तत्व र भाइचाराको नीमत अनुरुप ववकास र मनणमय प्रकृया ा स ावेिी सहभामगताको नीमत
अविम्बनिाई मनररतरता

•

ते ािका सवै

गररनेछ ।

वहिा, बािवामिका, आर्दवासी जनजाती, दमित, ववपन्न वगम, जेष्ट नागररक, र्रक क्ष ता

(अपाङ्गता) भएका व्यन्त्िहरुको क्ष ता ववकास तिा आमिमक, स ान्त्जक सिन्त्िकरणको नीमत अविम्बनिाई
मनररतरता गररनेछ ।
•

िन्त्क्षत वगमका कायमि हरु सं चािन गदाम क्ष ता ववकास, मसप ववकास, नेतत्ृ व ववकास, प्रववमध हस्तारतरण,
सचेतना तिा सं स्कृमत सं रक्षण र प्रवद्दमन जस्ता कायमि

स ानूपामतक ढं गबाट सं चािन गररने नीमत

मिइनेछ ।
•

सं ववधान

प्रदत्त

वहिाहरुको

हक

र

अमधकारहरुको

कायामरवनय

गररने

नीमत

अविम्बन

गररनेछ ।
•

गाउँ पामिका क्षेि ा सं चािन हुने हरे क अवसर र गमतववमध ा सम्भव भएसम्

पचास प्रमतित

वहिा

सहभामगता गराइनेछ ।
•

बाह्य एवं घरे ि ु वहं सा ा परे का

वहिाहरुको सहयोगको मनम त्त

पुनस्िामपना कायमि हरु एवं िैवङ्गक वहं सा मनवारण कायमि
•

रयावयक सम मत

ार्मत

नोपरा िम तिा सीप ववकास सवहतको

सं चािन गररनेछ ।

वहिाहरुको कानूनी हक र अमधकार सम्बरधी तामि

तिा अनुन्त्िक्षणको

व्यवस्िािाई मनररतरता र्दइनेछ ।
•

वहिाहरुिाई व्यवसावयक बनाउन सवै वडाहरु ा उद्य न्त्ििता तामि
गने मसपयुि

सं चािन गने गराउने र उद्य

वहिाहरुको स ूहिाई पुन्त्ँ जको व्यवस्िा गने नीमत अविम्बन गररनेछ ।

•

बाि ैिी स्िानीय िासनको प्रत्याभूती गनम आवश्यक कायमि हरु सं चािन

गररनेछ ।

•

वडास्तरीय बाि क्य्िव, गाउँ पामिका स्तरीय बाि सञ्जाि गिन र पररचािन गने नीमत अविम्बन
गररनेछ ।

•

गाउँ पामिका क्षेि मभि रहे का ८० वर्मभरदा

ामिका जेष्ट नागररकहरुको वडागत रुप ा िगत सं किन

गरी जेष्ट नागररकहरुसं ग भएको ज्ञान तिा अनुभव नयाँ पुस्तािाई हस्तारतरण गने कायमि
मनररतरता

गररनेछ ।

सं चािन कायम

•

जेष्ट नागररकहरुको स्वास््य जवटितािाई ध्यान ा रान्त्ख ि ििः स्वास््य न्त्िववर सं चािन कयमि िाई
मनररतरता र्दइनेछ ।

•

ु ायको परम्परागत पेिा, किा तिा सीप सं रक्षण गदै आधुमनवककरण र व्यावसायीकरण गने
दमित स द
नीमत अविम्बन कायमिाई मनररतरता र्दइनेछ।

•

दमित ववद्यािीिाई उच्च न्त्िक्षासम्

अध्ययनका िामग छािबृन्त्त्तको व्यवस्िािाई मनररतरता र्दइनेछ ।

•

आर्दवासी जनजातीहरुको सं ववधान प्रदत्त अमधकारिाई सुमनन्त्ित गदै आमिमक, सा ान्त्जक एवं साँस्कृमतक
ववकासका सािै भार्ा, सं स्कृमत, परम्परा र पुखौिी सीपको सं रक्षण तिा प्रवद्दमन गररने नीमत अविम्बन
गररनेछ ।

•

आर्दवासी जनजातीको भार्ा तिा मिवप ववकासका िामग भार्ा कक्षाको व्यवस्िा गररनेछ ।

•

र्रक क्ष ता (अपाङ्गता) भएका व्यन्त्िहरुको िगत रान्त्ख उनीहरुको वहत सं रक्षणको कायमि

सं चािन

गने नीमत अविम्बन गररनेछ ।
•

ववद्यािय तिा स्वास््य केररहरुका सािै प्रिासमनक भवनहरु ा ि ििः अपाङ्ग

ैिी सं रचनाहरुको मन ामण

गररने नीमत अविम्बन गररनेछ ।
•

युवाहरुिाई पररवतमनको सं वाहक र नेतत्ृ वको साझेदारको रुप ा ववकास गदै स ान्त्जक, राजनैमतक र
आमिमक क्षेिका स ग्र न्त्जम् ेवारी सम्हाल्न सक्य्ने गरी नेतत्ृ व ववकास गराउने नीमत मिइनेछ ।

•

युवाहरु ा वहं सा, दुव्यमसन र अराजक प्रवृन्त्त्त हुन नर्दन मनयरिणका नीमत अविम्बन गररनेछ ।

•

युवाहरुिाई ववपद व्यवस्िापन, सा ान्त्जक ववकास, वातावरण सं रक्षण, खेिकुद िगायतका क्षेि ा
स्वयंसेवकको रुप ा पररचािन गररनेछ ।

(च)

सेवा प्रवाह, सं स्िागत ववकास तिा सुिासन सम्बरधी नीमत तिा कायमि हरुिः

•

सावमजामनक सेवा प्रवाहिाई गुणस्तरीय, स ावेिी एवं सहज बनाउन ववद्युमतय िासन प्रणािी अविम्बन गरर
प्रिासमनक कायमववमधिाई सरमिकरण र सं क्षेपीकरण गररनेछ ।

•

नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत दरवरदी ढाँचा ब ोन्त्ज

वडा कायामिय तिा गाउँ पािकाको कायामिय ा

जनिन्त्ि व्यवस्िापन गररनेछ ।
•

ते ाि गाउँ पामिकाको कायामिय ा १ जना प्रेस सं योजक रान्त्खने मनमत मिइनेछ ।

•

गाउँ पामिकाको (स्िामनय) िोगोको स्िापना गरी यो आ.व. बाट सञ्चािन गररनेछ ।

•

सवै वडा कायामियहरुिाई गाउँ कायमपामिकाको कायमसञ्जािसं ग जोड्ने नीमत अविम्बन कायमिाई मनररतरता
र्दइनेछ ।

•

गाउँ पामिकाका जनप्रमतमनमध तिा क च
म ारीहरुको क्ष ता ववकासका िामग आवश्यकता अनुसार अनुन्त्िक्षण
तामि

•

तिा प्रन्त्िक्षण सं चािन कायमिाई मनररतरता र्दइनेछ ।

गाउँ पामिका ा कायमरत क च
म ारीहरुिाई प्रोत्साहन गरी उच्च

नोविका साि सावमजामनक सेवा प्रवाह गनम

आरतररक आम्दानीबाट कायमदक्षता, कायम सम्पादन, सुपरीवेक्षणको आधार ा प्रोत्सावहत गररनेछ ।
ववन्त्त्तय व्यवस्िापनिः

•

नेपािको सं ववधान ा उल्िेन्त्खत राजस्वका स्रोतहरुको दायरािाई र्रावकिो पादै अमधकत

आरतररक स्रोत

सं किन गदै ववन्त्त्तय स्वाविम्बन तर्म अग्रसर हुने नीमत मिइनेछ ।
•

गाउँ पामिकाको आरतररक आम्दानी हुने स्रोतहरुको पवहचान गरी र्दगो र भरपदो रुप ा ववकास कायमिाई
मनररतरता र्दइनेछ ।

सूचना तिा सञ्चारिः
•

ते ाि गाउँ पामिकािाई सूचना

ैिी बनाई स्िानीय सञ्चार

ाध्य हरुको ववकास र प्रवद्वम न गररनेछ ।

स्िानीय पि-पमिका, रे मडयो तिा अनिाइनहरुिाई िप व्यवन्त्स्ित, ववश्वसनीय र प्रमत्पधी बनाइनेछ ।
•
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ा ते ाि गाउँ पामिकािाई स् ाट पामिका घोर्णा गररनेछ ।

•

ते ाि गाउँ पामिका अरतगमतका सबै वडा कायमियहरु, ववद्याियहरु तिा स्वास््य कायामियहरु ा र्ाइवार
ववस्तार गरर इरटरनेट सेवा सूचारु गररनेछ ।

•

गाउँ पामिकाको आमधकाररक वेबसाईट

•

जवार्दे वहता तिा पारदन्त्ित
म ािाई सं स्िागत गनम गाउँ पामिकाबाट भएका का
वेबसाईट

तिा

एर्

ए

वा

ार्मत सूचना तिा स ाचार सम्प्रेर्ण गररनेछ ।
अरय

सं चार

ाध्य बाट

कारवाहीिाई गाउँ पामिकाको
सवमसाधारण

जनता

स क्ष

पुयामइनेछ ।
•

ववर्यगत िाखाका वियाकिापहरुको सूचना सं प्रर्
े णका िामग सा ान्त्जक सं जािको प्रयोग ा जोड
र्दइनेछ ।
अरत्य ा, नीमत तिा कायमि को स यवद्द एवं सर्ि कायामरवयनबाट ते ािको स ाबेिी र दीगो ववकास ा

सघाउ पुग्ने, आमिमक ववकास ा प्रत्यक्ष प्रभाव पने, रोजगारीको क्षेि ा बृवद्द भई जनताको जीवनस्तर ा सकारात् क
प्रभाव पने दे न्त्खरछ सािै सा ान्त्जक सदभाव र स रवय तिा भातृत्व ववकास ा स ेत टे वा पुग्छ भन्ने ा
ववश्वस्त छु । नीमत तिा कायमि
चाहरछु । उपन्त्स्ित सवै

पूणम

तयार गनम प्रत्यक्ष र परोक्ष रुप ा सहयोग पुयामउनु हुने सवै ा धरयवाद र्दन

हानभावहरु ा हार्दमक कृतज्ञता अपमण गदमछु ।
सिा

मसं ता ाङ
अध्यक्ष

ते ाि गाउँपामिका
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५.

यस मबच ा पररन्त्स्िमतको मबच ा सरदभम ा उत्पन्न हुन सक्य्ने बेरोजगारीको अवस्िािाई ध्यान ा
रा्दै कृवर् उत्पादन र रोजगारी श्रृजना

गने कायमिाई सवोपरी बनाई अन्त्घ बढ्ने

हत्वपूणम

जम् ेवारी हा ी सवैको रहे को छ ।
६.

ववकासका हरे क प्रविया ा नागररकको प्रत्यक्ष सं िग्नता र सहभागीिाई िप प्रभावकारी बनाउदै
ववकासिाई जन ूखी,पारदिी, जवार्दे ही र सा ान्त्जक, आमिमक, सं स्कृमतक रुपारतरणको
आधारको रुप ा ववकास गनुम र सेवा प्रवाहिाई बढीभरदा बढी सूचना प्रववमध ैिी बनाउनु हाम
सबैको दावयत्व बनेको छ ।

७.

एक सुढृढ सक्ष

ृ गाउँ पामिका मन ामणका िामग आवश्यक पूवामधार मन ामण कायम अन्त्रत
र स द्व

चरण ा पुमगरहे को अवस्िा ा कोरोना

हा ाररको स ना गदै अरतररक उत्पादकत्व वृर्द्व, स्िानीय

अिमतरिका क्षेिहरुको पवहचान तिा आमिमक प्रवद्वम न, सावमजमनक मन ामणको गुणस्तररयता अमभवृर्द्व
गनुप
म ने ववर्य च ुनौतीका रुप ा हा ी सा ु रहे को छ ।
८.

प्राप्त अवसरहरुको सदुपयोग र सं भाववत च ुनौतीहरुको स ना गने गरी आगा ी आमिमक वर्मको
बजेट तयार गरे को छु ।

प्रस्तुत वजेटका उ�ेश्यहरु मनम्नुसार रहे का छन्
१.

कोरोना

हा ारीका कारण श्रृजना भएका जवटिताहरुसँग सजक रहदै सोही अनुकुि कायमि हरु

बनाई आवश्यक कायामरवयन गने ।
२.

उत्पादन वृर्द्व र रोजगारी श्रृजना सािै वैदेन्त्िक रोजगारीबाट र्केका युवाहरुको उन्त्चत पवहचान
गने ।

३.

आमिमक, सा ान्त्जक न्त्स्िरता तिा स व�गत स्िायीत्व काय

४.

जनचाहाना व ोन्त्ज

५.

राख्ने ।

पूवामधार मन ामण गरी मतव्र र र्दगो आमिमक ववकास गने ।

गाउँ पामिकाद्दारा प्रदान गररने सेवाहरा ा सबै नगाररकहरुको सरि र सहज पहुँच स्िावपत
गने ।

९.

उल्िेन्त्खत उ�श्यहरु हामसि गनमका िागी आगा ी आमिमक वर्मको प्रिम कताहरु दे हाय ब ोन्त्ज
हुने गरर मनधामरण गररएको छु ।

१.

कोरोना

हा ारीसँग जुध्न स्वास््य क्षेिको सबै सं यरिहरुिाई सविय पररचािन, सुदृढीकारण

२.

स्िानीय स्तर ा रोजगारीका अवसर ा वृर्द्व,

३.

गुणस्तररय उत्पादन र उत्पादकत्व ा वृर्द्व,

४.

कृवर् क्षेिको आधुमनकीकरण, व्यवसावयकरण र ववववमधकरण,

५.

न्त्िक्षा, स्वास््य, खानेपानी र सरसर्ाई ा उन्त्चत िगानी र प्रवद्वम न,

६.

र्दगो सडक मन ामण र गुणस्तररय स्तरोन्नती,

र सविीकरण ा वविेर् जोड र्दने,

७.

पयमटन, वन तिा वातावरण र पूवामधारको ववकास,

८.

सावमजमनक प्रिासनको सवमिकरण र सेवा प्रवाह ा सूचना प्रववमधको प्रयोग,

९.

सं स्िागत ववकास र मनय न ।

सभाध्यक्ष
१०.

होदय
अब

वयनै च ुनौती, उ�े�य र प्रिम कताको आधार ा तयार गररको आगम

बजेट तिा कायमि

आमिमक वर्मको

प्रस्तुत गदमछ् ।

आगा ी आमिमक वर्म २०७८।०७९ को अनु ामनत आरतररक आम्दानी तर्म
मस.नं.

आय िीर्मक

अनु ामनत रक

१ ववन्त्त्तय स ानीकरण अनुदान (सं न्त्घय सरकार)

(रु)
९५६०००००.००

२ सिमत अनुदान (सं न्त्घयसरकार)

१९९००००००.००

३ वविेर्अनुदान (सं न्त्घय सरकार)

१६६०००००

४ राजश्वबाँडर्ाँड (सं न्त्घय सरकार)

६८३८८०००.००

५ ववन्त्त्तय स ानीकरण अनुदान (प्रदे ि सरकार)

७७७७०००.००

६ स पुरक अनुदान (प्रदे ि सरकार)

१८६२८०००.००

७ सिमत अनुदान (प्रदे ि सरकार)

१३२४९०००.००

८ सवारी साधन कार बाँडर्ाँड (प्रदे ि सरकार)

१७२१००००.००

९ आरतररक आय

३०००००००.००

१० आरतररक कोर्
११ बाँकी

ौज्दात

०.००

ौज्दात (सं न्त्ञ्चत कोर्)

४७४३३६२२.५८

१२ वन क्षेिको रोयल्टी

०.००

१३ स्रोत बाँडर्ाँड

०.००

१४

त
म सम्भार कोर्

१५३६९८७.४२
जम् ा

५१५४२२६१०.००

आ.व २०७८।०७९ का िामग अनु ामनत व्ययको वववरण
मस.नं.

व्ययिीर्मक

अनु ामनतरक

(रु)

१ सिमत कायमि

(सं न्त्घय सरकार)

१९९००००००.००

२ सिमत कायमि

(प्रदे ि सरकार)

१३२४९०००.००

(सं न्त्घय सरकार)

१६६०००००

वविेर्कायमि

३ स पुरक अनुदान (प्रदे ि सरकार)

१८६२८०००.००

४ न्त्िक्षाक्षेि

६९२१०००

५ स्वास््यक्षेि

१०००००००

६ आमिमकववकास

१२८२७१३२.००

७ पूवामधारववकास

९४८३७२१६.००

८ सा ान्त्जकववकास

५१४५०३६२.००

९ खेिकुद तिा

ञ्नोररजन

८००००००.००

१० सं स्कृमतक प्रवद्वम न

१८६०००००.००

११ िैमगक स ारत तिा सा ान्त्जक सुरक्षा

२४०००००.००

१२ सं स्िागत ववकास तिा सेवा प्रवाह

८२०००००.००

१३ मतनुप
म ने राजश्व

३६०८१००.००

१४ चािुखचम

४६६०१८००.००

१५ सा ान्त्जक सुरक्षा (एकि पूरुर्)

४५०००००.००
जम् ा

५१५४२२६१०.००

ते ाि गाउँ पामिकाको आमिमक वर्म २०७८।०७९ को सेवा र कायमहरुको िामग स्िानीय सन्त्ञ्चत
कोर्बाट केही रक

खचम गने र ववमनयोजन गने सम्बरध ा व्यवस्िा गनम बनेको ऐन

प्रस्तावनािः ते ाि गाउँ पामिकाको आमिमक वर्म २०७८।०७९ को सेवा र कायमहरुको िामग सन्त्ञ्चत
कोर्बाट केही रक

खचम गनम अमधकार र्दन र सो रक

सं ववधानको धारा २२९ को उपधार (२) ब ोन्त्ज
१. सं न्त्क्षप्त ना

ववमनयोजन गनम वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको

ते ाि गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।

र प्रारम्भिः

१.१. यस ऐनको ना

"ते ाि गाउँ पामिकाको ववमनयोजन ऐन, २०७८" रहे को छ ।

२. यो ऐन तुरुरत प्रारम्भ हुनेछ ।
२.१. आमिमक वर्म २०७८।०७९ को मनन्त्म्त सन्त्ञ्चत कोर्बाट रक

खचम गने अमधकार,

२.२. आमिमक वर्म २०७८।०७९ का मनम त्त गाउँ कायमपामिका, वडा सम मत,ववर्यगत िाखािे
ँ ीगत खचम र ववन्त्त्तय
ा उल्िेन्त्खत चािु, पुज

गने सेवा कायमहरुको मनम त्त अनुसूची १
व्यवस्िापनको रक

स ेत गरी जम् ा रक

चौउन्न िाख बाइस हजार छ सय दि)

रु ५१५४२२६१० (अक्षरुपी एकाउन्न करोड

ाि

ा नबढाई मनर्दम� गररए ब ोन्त्ज

सन्त्ञ्चत कोर्बाट

खचम गनम सवकनेछ ।
३. ववमनयोजनिः
३.१ यस ऐनद्वारा सन्त्ञ्चत कोर्बाट खचम गने अमधकार र्दइएको रक

आमिमक वर्म २०७८।०७९

को मनम त्त ते ाि गाउँ पामिकाको गाउँ कायमपामिका, वडा सम मत र ववर्यगत िाखािे गने सेवा र
कायमहरुको मनम त्त ववमनयोजन गररनेछ ।
३.२ उपदर्ा (३.१)

ा जुनसुकै कुरा िेन्त्खएको भए तापमन कायमपामिका, वडा सम मत र ववर्यगत

िाखािे गने सेवा र कायमहरुको मनम त्त ववमनयोजन गरे को रक

ध्ये कुनै ा बचत र कुनै ा अपुग

हुने दे न्त्खन आए ा गाउँ कायामपामिकािे बचत हुने न्त्िर्मकबाट सो न्त्िर्मकको जम् ा रक को २५
प्रमतित ा नबढ्ने गरर कुनै एक वा एक भरदा बढी न्त्िर्मकहरुबाट अको एक वा एक भरदा बढी
िीर्मकहरु ा रक

ँ ीगत खचम र ववत्तीय
सानम तिा मनकासा र खचम जनाउन सवकनेछ । पूज

व्यवस्िापनतर्म ववमनयोन्त्जत रक

साँवा भुिानी खचम व्याज भुिानी खचम र व्याज भुिानी खचम

िीर्मक ा बाहे क अरय चािु खचम िीर्मकतर्म सानम र ववत्तीय व्यवस्िा अरतगमत साँवा भुिानी खचमतर्म
ववमनयोन्त्जत

रक

व्याज

भुिानी

खचम

िीर्मक ा

बाहे क

अरयि

सानम

सवकने

छै न । तर चािु तिा पूंजीगत खचम र ववत्तीय व्यवस्िापनको खचम व्यहोने एक स्रोतबाट अको
स्रोत ा रक

सानम सवकनेछ ।

३.३ उपदर्ा (३.२)

ा जुनसुकै कुरा िेन्त्खएका भए तापमन एक िीर्मकबाट सो िीर्मकको जम् ा स्वीकृत

रक को २५ प्रमतित भरदा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भरदा बढी िीर्मकहरु ा रक

साचम परे ा गाउँ

सभाको स्वीकृमत मिनु पनेछ ।


अनुसूची १ दफव २ सँग सम्बन्धीि
नेपवलको संवर्धवन, २०७२ को धवरव २२९ (२) बमोविम
िेमवल गवउँ पववलकव संवचिकोषबवट वर्वनर्ोविि हुने रकम

क्र.सं

अनुदवन संख्यव

विषाकको नवम

चवलु खचा

१

गाउँ पालिका तथा वडा कार्ाा िर्हरु 275570000

२

लवषर्गत शाखा

३

ऋणको साँ वा व्याज भुक्तानी

४

िगानी (शेर्र/ऋण)
जम्मा

275570000

पूँविगि खचा

िम्मव

२३९८५२६१० 515422610

२३९८५२६१० 515422610

क्र स

शिर्षक

आ व२०७८।०७९ को
अनुमाननत
५०००००

१

नसफारिसदस्तुि

२

नाताप्रमाशित

३

घटना दताषदस्तुि

३०००००

४

व्यवसाययकिशिस्रे िन दस्तुि

४०००००

५

अन्यप्रिासननककि

५०००००

६

अन्य कि

५०००००

७

घि वहाल कि

१०००००

८

कृयर्िन्यउत्पादनन यवयक्रवाट प्राप्त

६०००००

९

एयककृतसम्पनत कि

२०००००

१०

मालपोत कि

११

पयषटनिुल्क

१२

व्यवसाय कि

१३

वेरुिु

६००००

१५०००००

२०००००
२००००००

दहत्ति बहत्ति िुल्क तफष
५२२००००

१

िोिी क्षेत्र तथा कोशि क्षेत्र खननिन्य यवयक्र िुल्क

२

ँ बगाि
च ुखा बेशि, ब्लेन्दे बगाि,शचउिी आप

१७९२००००

कूल िम्मा आन्तरिक आम्दानी रु

३०००००००

सशात अनुदान (संलिर् सरकार)

लवशेष अनुदान (संलिर् सरकार)

राजश्व बाँडफाँड (संलिर् सरकार)

लवलिर् समानीकरण अनुदान (प्रदे श सरकार)

समपुरक अनुदान (प्रदे श सरकार)

सशात अनुदान (प्रदे श सरकार)

सवारी साधन कार बाँडफाँड (प्रदे श सरकार)

आन्तररक आर्

आन्तररक कोष मौज्दात

बाँकी मौज्दात (संलित कोष)

वन क्षेत्रको रोर्ल्टी

स्रोत बाँडफाँड

ममात सम्भार कोष

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

लवलिर् समानीकरण अनुदान (संलिर् सरकार)

१

वस.नं. आर् िीषाक

िम्मव

सामालजक सुरक्षा (एकि पूरुष)

४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

६८३८८०००.००
७७७७०००.००
१८६२८०००.००
१३२४९०००.००
१७२१००००.००
३०००००००.००
०.००
४७४३३६२२.५८
०.००
०.००
१५३६९८७.४२

५१५४२२६१०.००

चािु खचा

३

लतनुा पने राजश्व

िम्मव

संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह

िैलगक समान्त तथा सामालजक सुरक्षा

संस्कृलतक प्रवर्द्ान

खेिकुद तथा मञ्नोरन्जन

सामालजक लवकास

पूवााधार लवकास

आलथाक लवकास

स्वास्थ्य क्षेत्र

लशक्षा क्षेत्र

समपुरक अनुदान (प्रदे श सरकार)

५१५४२२६१०.००

४५०००००.००

३६०८१००.००
४६६०१८००.००

८२०००००.००

२४०००००.००

१८६०००००.००

८००००००.००

५१४५०३६२.००

९४८३७२१६.००

१२८२७१३२.००

१०००००००

६९२१०००

१८६२८०००.००

१६६०००००

लवशेष कार्ाक्रम (संलिर् सरकार)
१६६०००००

१३२४९०००.००

१९९००००००.००

अनुमववनि रकम (र)

सशात कार्ाक्रम (प्रदे श सरकार)

२

१९९००००००.००

सशात कार्ाक्रम (संलिर् सरकार)

व्यर् िीषाक

१

वस.नं.

९५६०००००.००

अनुमववनि रकम (र)

आ.र् २०७८।०७९ कव लववग अनुमववनि आर् िथव व्यर्को वर्र्रण

ि.सं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

कायमि को वववरण
21111 पाररश्रम क क च
म ारी
22413 करार सेवा िुल्क
21121 पोिाक
21132 हं गी भत्ता
22111 पानी तिा मबजुिी
21134 बैिक भत्ता
21139 अरय भत्ता
22112 सं चार हसुि
22212 इरधन कायामिय प्रयोजन
22213 सवारी साधन
त
म खचम
22214 मब ा तिा नमबकरण खचम
22311 ििरद तिा कायामिय सम्बरधी खचम
22314 इरधन अरय प्रयोजन
22315 पिपमिका छपाई तिा सूचना खचम
22522 सूचना प्रकािन
22411 सेवा र परा िम खचम
22511 क च
म ारी तामि खचम
22611 अनुग न ल्ु यांकन खचम
22612 भ्र ण खचम
22711 मबमबध खचम
राजश्व वर्ताम तिा धरौटी जम् ा
पदामधकारी सेवा सुववधा
28142 घर भाडा
28149 अरय भाडा

अनु ामनत बजेट
11500000
10300000
700000
1680000
1000000
200000
100000
1001800
1000000
900000
300000
1100000
100000
580000
200000
100000
100000
1000000
150000
1500000
3608100
7200000
300000
100000
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ
सं घ

राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व

खचम श्रोत

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

वस
नं

गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्

वडा नम्बर २ िाङलधम सिि लनमाा ण

भण्डारीवेशी लतलत्रटार खानीपानी ममात

लसमटार पचुवारिाट गोरे टो बाटो लनमाा ण

रक्से डाँ डा सिि लनमाा ण

मुक्पाटार वर पीपि चौतार लनमाा ण

कालिका दे वी मन्दिर लनमाा ण

मल्लवी दे वी मन्दिर सिि कम्पाउड वाि तथा गेट लनमाा ण

लसरनटोि माउिे चौर सिि लनमाा ण

लसमि खोिा च्यानडाँ डा सिि लनमाा ण

सिि लनमाा ण टोट् के

कालिदे लव मन्दिर िेराबार

चौतार लनमाा ण खानीगाउँ

लपउरडाँ डा पोखरी ममात

पूर्वाधवर वर्कवस अन्तगािकव कवर्ाक्रम

गाउँ पालिका स्तररर्

माझी सामुदार्को संग्राहिर् भवन लनमाा ण

नारार्णस्थान मालवमा क्याम्पस सिािन

र्ोिनव सञ्चवलन स्थवन

२०००००
३०००००
५०००००
२०००००
५०००००

वडा नम्बर ३
वडा नम्बर २
वडा नम्बर ९,
वडा नम्बर १, सर्स्ुाखका
वडा नम्बर १, सर्स्ुाखका

वडा नम्बर ८

वडा नम्बर १

वडा नम्बर ६

वडा नम्बर ९

४०००००

५०००००

वडा नम्बर ९, बाँ दरे वेशी

वडा नम्बर ६ सानोगाउँ

५०००००

वडा नम्बर २, िाङलधम

५०००००

६०००००

वडा नम्बर ३, समथिी

वडा नम्बर १, सर्स्ुाखका

१०००००

३५०००००

३०००००

३०००००

१५००००

४०००००

आ.ब.
०७८।०७९ को
अनुमवन

वडा नम्बर ४, बोल्दे

सवमवविक वर्कवस अन्तगािकव कवर्ाक्रम

लशवािर् मन्दिर ममात वडा नम्बर ४ पाण्डे डाँ डा

र्ोिनवको नवम

र्ोिनव सञ्चवलन
वकवसम

र्ववषाक र्ोिनव िथव कवर्ाक्रम
207८/07९
गवउँ पववलकव स्तरीर् िथव वर्षर्गि र्ोिनवहर
कैफियत


वडा नम्बर ६, ठूिोपसेि


गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

16. छापधार ट्वाङ्गाि पकुवाि जोड् ने सडक लनमााण

वडा नम्बर ६,
ठूिोपसेि





13. 
14. 
15. रातामाटो धाराा पोखरी ममात र बाटो सोलिङ

वडा नम्बर २, सर्स्ुाखका

वडा नम्बर २, सर्स्ुाखका

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

वडा नम्बर २, सर्स्ुाखका

वडा नम्बर ६, लसंगडी

वडा नम्बर १, सर्स्ुाखका

वडा नम्बर २, सर्स्ुाखका

वडा नम्बर १, सर्स्ुाखका

वडा नम्बर ५

वडा नम्बर १, आधाबाट

वडा नम्बर १, सर्स्ुाखका

वडा नम्बर ४, बोल्दे

वडा नम्बर १, कल्लेरी
पाखा

12. मिडाँडा रक्सेडाँडा सडक ममात

लशखरकाटे री मास्लो लसंगानडाँडा काफिबोट साि
चौतार सडक लनमााण

गाउँ पालिका स्तररर्

10. भण्डारीडाँडा गोठडाँडा काफिबोट साि चौतारा

11.

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

साि चौतारा दे उरािी पाखा भुपािेश्वर महादे वस्थान
जोड् ने सडक

6.

9. लसरनटोि दे न्दख तल्लोटोि लसढीँ लनमााण

गाउँ पालिका स्तररर्

तेमाि गा.पा. वडा नम्बर ५ रोशी दे न्दख रक्त गाउँ सम्म
जोड् ने सडक स्तरोन्ती

5.

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

दे क्षेलिङ गुम्बा ह्र्ुि मेिो शौचािर् ममात र
गुम्बाको मूती रं गरोगन

4.

8. गोकुिेश्वार महादे व मन्दिर सिि तथा चौतारा लनमााण

गाउँ पालिका स्तररर्

3. वाँसकोटा टोि पोखरी डाँडा सडक स्तरोन्नती

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

2. हेल्त सेन्टर टर न्सफारमर जाने सडक

7. साि चौतारा माझीडाँडा जोड् ने सडक

गाउँ पालिका स्तररर्

1. लसम खोि लझकु खोिा कृलष सडक ममात सम्भार

१३०००००


४०००००



२०००००

३०००००

४०००००

४०००००

६०००००

४०००००

२०००००

३०००००

५०००००

२०००००

३०००००

३०००००

गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्

25. समपूरक तफा (तामाङ संग्राहिर् लनमााण)

26. समपूरक तफा (डम्फुपाका लनमााण)

27. लवद् र्ुत िाइन जडान पालिका भवन

5. िुन्दि पशु स्वास्थ्य लशलवर सिािन

4. एच एच लव क्यू खोप खररद

3. औषधी खररद रोग तथा परलजवी लनर्न्त्यण

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

१८०००
५०००००

१००००००

गाउँ पालिका स्तररर्

आवथाक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम
पिु वर्कवस कवर्ाक्रम
1. ५० प्रलतशत अनुदानमा च्यापकटर लवतरण कार्ाक्रम
१८
2. पशुपन्छी रोग रोकथाम तथा उपचार सेवा कार्ाक्रम
१

८०००००

गाउँ पालिका स्तररर्

९००००

४००००

६०००००

324000
500000

५०००००

२०००००००

१७२५६०००

१५०००००
१०००००० 

गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्

१३०००००
४०००००
१००००००
४०००००

वडा नम्बर ८, भोर्ज्ााङ
वडा नम्बर ५ माकुचे

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्

17. पीउरडाँडा भोर्ज्ााङ कािढुं गा सडक ममात
18. नारार्णस्थान माकुचे सडक लनमााण
19. सडक वोडा
लतमाि ग्रालमण लवद् र्ुलतकरण भवन जाने बाटोमा
20.
लसढीं लनमााण
21. पालिका भवन आगाडीको कम्पाउण्ड लनमााण
22. पालिका भवन आगँन व्यवस्थापन 
तेमाि गाउँ पालिकाको प्रशासकीर् भवन
23.
उद् िाटन तथा सामग्री खररद
24. पालिक भवन लनमााण बाँकी रकम भुक्तानी

५४
८०
९०

10. स्प्रेर्र पम्म इिेन्दररक लवतरण ५०% अनुदान

11. प्लालिक टनेि लवतरण ५०% अनुदान

12. प्लालिक पोखरी लवतरण ५०% अनुदान

8. दलित उत्थान कार्ाक्रम

7. मलहिाहरुिाई मुडा बनाउने तालिम

6. मानव अलधकार सम्बन्धी कानूनी लशक्षा कार्ाक्रम

5. एकि मलहिा सम्मान तथा अन्तरलक्रर्ा कार्ाक्रम

4. मलहिा शसन्दक्तकरण तथा लसप लवकास कार्ाक्रम

3. नारी लदवस कार्ाक्रम

2. िैङ्गीक लहंसा कार्ाक्रम

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

२०
लैंवगक समवनिव िथव सवमवविक समवर्ेिीकरण अन्तगाकव कवर्ाक्रम
मलहिाहरुिाई नेतृत्व लवकास तालिम तथा तीज लवशेष गाउँ पालिका स्तररर्
1.
कार्ाक्रम

४०००

20

9. मकै छोडाउने मेलशन ५०% अनुदान

13. तरकारी लमलनलकट लवतरण
14. मौरी िार गोिा लवतरण तथा पकेट क्षेत्र स्थापना

३६

गाउँ पालिका स्तररर्

8. लमलनलटिर लवतरण ५०% अनुदान

7. कृवष वर्कवस कवर्ाक्रम

6. लवश्व रे लवज खोप खररद

१५०००

१००

4000

5000

4500

12000

५२०००

६०००००

३०००००

२५००००

२०००००

३०००००

१५००००

१५००००

४५००००

750000

700000

360000

400000

225000

276000

1300000

१०००००

फाइरवाि राउटर (Firewall Router) खरीद तथा
सेवा लवस्तार

8. न्मालर्क सलमलत व्यवस्थापन

7. इन्दन्जलनररङ सामााग्री खररद

6. पालिका भवनमा IP PHONE व्यवस्थापन

5. वडा कार्ािर्हरुमा लसलसलटलभ जडान तथा लवस्तार

4.

3. सफ्टवेर्र खरीद तथा सेवा लवस्तार

1.

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

वडा नम्बर ७

वडा नम्बर ८

वडा नम्बर ७

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

सवर्ािवनक सेर्व संस्थवगि क्षमिव वर्कवस सूिवसन अन्तगाकव कवर्ाक्रम

पालिका भवनमा नेटवलकाङ व्यवस्थापन तथा फाइबर
लवस्तार
पालिका तथा वडा कार्ाािर्हरु, लवद्यािर्हरु तथा
2. स्वास्थ्यहरुमा फाइबर लवस्तारका िालग लडलपआर
लनमााण

12. तेमाि रं गशािा लनमााण

11. फुटसि मैदान ममात तथा िेराबार

10. बुदोकैदो फुिकन्ट् र्ार

9. अध्यक्ष कप फुटबि

खेलकुद वर्कवस िफा

१३०००००

१००००००

५०००००

५०००००

५०००००

५०००००

८०००००

५०००००

६००००००.००

५०००००.००

५०००००.००

१००००००.००

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्

6. मेच्चे सामुदालर्क मलहिा भवन ममात

7. कोन्र्ज्ोसोम म्हालणपा छोग्पा

गाउँ पालिका स्तररर्

10. गुरु रे म्पोछे मूलता लनमााण कल्धार

वडा नम्बर ७,

वडा नम्बर ९, पौवा

वडा नम्बर ५

वडा नम्बर ६,

वडा नम्बर ८, मेच्चे

वडा नम्बर ४, बोल्दे
वडा नम्बर ९,
लत्रलतरे टार
वडा नम्बर ३,
समथिी
वडा नम्बर ५ ,
कोकम
वडा नम्बर ८,
टे कनपुर

आ.र्. 2077/078 र्डवगि कवर्ाक्रम र आर्ोिनव
र्डव नम्बर १ को कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

गाउँ पालिका स्तररर्

9. सङ् गे छ्योलिङ गुम्बा लनमााण

8.

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

5. उगेन पेर्ज्ुङ डु प्दे लिङ गुम्बा लनमााण

स्वार्म्भु बौर्द् नमोबुर्द् स्तुपको प्रवेशर्द्ार
ममात

गाउँ पालिका स्तररर्

4. पुरानो थाप्चेन दागेलिङ गुम्बा लभि िेखन

3.

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

2. बुर्द् छ्योलिङ गुम्बा ममात

तेमाि छ्योलिङ गुम्बा लनमााण समथिी ३
कमीडाँडा

गाउँ पालिका स्तररर्

संस्कृवि प्रबधान अन्तगाकव कवर्ाक्रम

Internsive Training / Support and Annual
Maintenance Sytem

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

गाउँ पालिका स्तररर्

1. ङे मा र्स्ािखाँङ्ग गुम्बा

13.

12. सभार अपग्रेड उपकरण खरीद तथा सेवा लवस्तार 

11. लतमाि ग्रालमण लवद् र्ुलतकरण अलफस व्यवस्थापन

10. फलनाचर तथा लफक्चसा

9. मेसनरी औजार

२००००००

७०००००

७०००००

४०००००

३०००००

१३०००००

४०००००

७०००००

२०००००

२०००००

३०००००

५०००००

६०००००

300000.00

५00000.00

र्ोिनवको नवम

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

वडा नम्बर ७,

र्ोिनव सञ्चवलन
वकवसम

आ.ब. ०७८।०७९ को
अनुमवन

आ.र्. 2077/078 र्डवगि कवर्ाक्रम र आर्ोिनव
र्डव नम्बर १ को कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

गाउँ पालिका स्तररर्

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

२००००००

400000
200000
100000
100000
100000
100000
150000
100000

सं.लव.स
प्र.लव.स
प्र.लव.स
सं.लव.स
सं राजश्व
सं.लव.स
आन्तररक
सं.लव.स

सं.लव.स
400000
100000 सं.लव.स
100000 आन्तररक
50000 प्रदे श राजश्व
१३५००००.००

सं राजश्व-३, अन्तररक -०.५
३५००००
२००००० प्र.लव.स

सवमविक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

जनचेतना मा.लव. कम्यूटर खररद
पिकन्मा आ.लव. कार्ाािर् व्यवस्थापन
लसम भञ्र्ज्ाङ प्रा.लव. पलहरो व्यवस्थापन
मल्लवी दे लव प्रा.लव.कक्षा व्यवस्थापन
भुपािेश्वर प्रा.लव.तारवार व्यवस्थापन
नव जागरण प्रा.लव.कक्षा व्यवस्थापन
वडास्तरीर् पशु सेवा कार्ाक्रम
सामुदालर्क स्वास्थ्य व्यवस्थापन

श्रोि

आवथाक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
वडा स्तररर्
१५०००० प्रेदश राजश्व

2. अमिटारी लसँचाई कुिो लनमााण
3. चौतारा पाखा खानेपानी ममात
सामुदालर्क भवन तरकारी संकिन केन्द्र
4. लनमााण
5. भैसे खानेपानी ममात
6. खानीदोवान दाउने खानीपानी पाइप खररद
7. गैरीगाउँ खानीपानी पाइप खररद
िम्मव

1. वडा स्तररर् कृलष कार्ाक्रम

क्र.सं
.

10. गुरु रे म्पोछे मूलता लनमााण कल्धार

कैवफर्ि

मलहिा िलक्षत कार्ाक्रम
अध्यक्षकप फुटवि प्रलतर्ोलगता
दलित लवद्यालथा शैलक्षक सामाग्री
भैसेको छोतेन वाि लनमाा ण
लसमखोिा खेि मैदान ममात
थापे दे् च्चे लिङ्क गुम्बा ममात
कािी दे वी मिीर रङ्गरोकन
धमा खम्बा मन्दिर
खानीगाउँ खेिकुद मैदान ममात
लसरानटोि दे लव मिीर लनमाा ण
माउिेचौर खेि मैदान ममात
भ्रमण अविोकन
सस्कृलत प्रवधान
िम्मव
100000
100000
100000
250000
100000
150000
100000
50000
100000
200000
100000
100000
100000
२८०००००.००

सं राजश्व
आन्तररक
आन्तररक
सं.लव.स
सं.लव.स
आन्तररक
प्रदे श राजश्व
सं.लव.स
आन्तररक
सं.लव.स
सं.लव.स
सं.लव.स
प्रदे श राजश्व

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

10. तल्लो चौतारा लिस्ने सडक ममात

वडा स्तररर्

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

9. थािडाडा तल्लो चौतारा लनमााण

वडाकार्ाा िर् आधावाट सडक लनमाा ण
बोहोरे दोभान िामागाउ सडक ममात
भञ्र्ज्ाङ िामागाउ कोटलतमाि सडक ममात
पोखरीपानी दे उरािी सडक लनमाा ण
बास्कोटाटोि पोखरीडाडा सडक ममात

वडा स्तररर्

100000 सं.लव.स

71200 आन्तररक

50000 सं.लव.स
50000 सं.लव.स

१४१०००० सं.लव.स-७, सं.राजश्व-४.५,
आन्तरीक-२.६
400000 सं.लव.स
२००००० प्र.लव.स
400000 सं.लव.स
200000 सं.राजश्व
100000 प्र.लव.स

भौविक िथव पूर्वाधवर वर्कवस अन्तगािकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

7. कृष्ण मन्दिर गैथिेश्वर सडक ममात
8. बास्कोटाटोि मास्लो सडक ममात

2.
3.
4.
5.
6.

1. वडाकार्ाा िर् भवन लनमाा ण

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

वडा स्तररर्

12. धेचेलिङ गुम्बा सौचािर् लनमााण

150000 सं.राजश्व

200000 प्रदे श राजश्व

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o

2. kz'klG5 cf}iflw vl/b
3. uf]j/ kl/If0f lzlj/ sfo{qmd

4. :jf:Yo rf}ls

आ.ब. ०७८।०७९ को
अनुमवन

सं.राजश्व-२, आन्तरीक-२

श्रोि

१००००० सं.लव.स

१००००० सं.लव.स

२००००० प्र.लव.स

४०००००

आवथाक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

र्ोिनव सञ्चवलन
वकवसम

j8f :tl/o

र्ोिनवको नवम

jLp ljhg tyf ljifflb vl/b

1.

क्र.सं
.

र्डव नम्बर २ को कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

13. खानीखोिा खहरे खोिा बृहत लिफ्टीङ खानेपानी वडा स्तररर्
1100000 सं.लव.स
िम्मव
४४३१२००.००
र्डव नम्बर १ को कवर्वालर् सञ्चवलन खचा अन्तगािकव कवर्ाक्रम
1. अन्म भिा
वडा स्तररर्
३०००० राजश्व
2. सिार महशुि
वडा स्तररर्
10000 राजश्व
3. सवारी साधन ममात
70000 राजश्व
वडा स्तररर्
4. मसिन्ध
वडा स्तररर्
100000 राजश्व
5. पत्रपलत्रका छपाइ तथा लवज्ञापन
वडा स्तररर्
80000 राजश्व
6. अनुगमन तथा मुल्माङकन
वडा स्तररर्
10000 राजश्व
7. िरभाडा
वडा स्तररर्
36000 राजश्व
8. अलतलथ सत्कार
वडा स्तररर्
120000 राजश्व
9. पोशाक
70000 राजश्व
वडा स्तररर्
10. लवलवध / अन्म
वडा स्तररर्
84000 राजश्व
िम्मव
६१०००० राजश्व
कुल िम्मव
९१९१२००.००

वडा स्तररर्

11. धमाखम्बा खानीदोभान सडक ममात

कैवफर्ि

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o

15.

h]i7 gfu/Ls tyf ljljw sfo{qmd

14. uf]78f8f rf}tf/fkfvf vfg]kfgL dd{t

13. j8fn6f]n vfg]kfgL dd{t

6\ofªsL lgdf{0f

12. 3§]vf]nf cfOdfg6f/ hoklt6f/ 3/f6f/ vfg]kfgL

11. kf/y'd l;+rfO s'nf] dd{t

10. 8f8f ufpF ;]tL b]jL dlGb/ lgdf{0f

9. sflnb]jL dlGb/ lgdf{0f k'R5/6f]n 8fF8f ufpF

8. lzs/s6]l/ dfemLvf]nf ;8s lgdf{0f

7. s[i0f dlGb/

6. tLglkKn] Rofg8f8f ;tn lgdf{0f

5. km"n8f8f ;tn dd{t tyf l;l8 lgdf{0f

3. l;dn rf}tf/f ;tn lgdf{0f
4. nK;] ;tn lgdf{0f

j8f :tl/o

j8f :tl/o
j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o

सवमवविक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
1. tNnf] Rofg8f8f ;tn lgdf{0f
j8f :tl/o
2. df:nf] Rofg8f8f ;tn lgdf{0f
j8f :tl/o

िम्मव

9. kqklqsf ;'rgf ;+~rf/ Joj:yfkg

7. jfnSnj Joj:yfkg
8. v]ns'b sfo{qmd

5. kx/Lrf}sL clkm; Joj:yfkg
6. ;f]nf/ tyf OGe6/ Joj:yfkg

१७४४२० आन्तररक

२००००० प्र.लव.स

९०००० आन्तररक

३००००० सं.लव.स

१५०००० आन्तररक

५०००० आन्तररक

१५०००० सं.लव.स

१००००० सं राजश्व

१५०००० सं.लव.स

१००००० प्रदे श राजश्व

१००००० सं राजश्व

१००००० प्रदे श राजश्व

१००००० सं राजश्व

१००००० प्रदे श राजश्व

१००००० सं राजश्व

१०२६१८०.००

२११८० आन्तररक

५०००० प्रदे श राजश्व

२५००० आन्तररक

१००००० प्रदे श राजश्व

३०००० प्रदे श राजश्व

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

19.

18.

17.

16.

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
२३४४४२०.००

५०००० आन्तररक

२००००० सं.लव.स

१००००० सं राजश्व

३०००० आन्तररक

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
सं.राजश्व

सं.लव.स

१००००० सं.लव.स

१००००० सं.लव.स

१००००० सं.राजश्व

१५०००० सं.लव.स

१५००००

३००००० सं.लव.स

५०००० सं.राजश्व

५०००० सं.राजश्व

१००००० सं.लव.स

१००००० सं.लव.स

२५००००

२०००० सं.राजश्व

३०००० सं.राजश्व

१००००० सं.लव.स

१००००० प्र.लव.स

भौविक िथव पूर्वाधवर अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

lu|n Joj:yfkg j8fsfof{nodf
j8f sfof{nodf /+u /f]ug
j8f sfof{nosf] 6\jfOn]6df wf/f h8fg
j8f sfof{nosf] nfuL ljB't Joj:yfkg
l;dvf]nf nfdfufpF sf]6t]dfn ;8s
l8=lk=cf/ tof/
dfem ufpF 9n lgdf{0f
dn 8f8f /S;] 8f8f ;8s dd{t
e"kfn]Zj/L dflyNnf] l;ufg] 8f8f ;8s dd{t
kf8] 8ff8f bj'/ 8f8f ;8s dd{t
ltglkKn] ;fn8f8f u|fldg ;8s lgdf{0f
j8f sfof{no rf}tf/f 8f8f vfg]kfgL
Joj:yfkg
nfdfufpF 8f8fufpF ofªj]n vf]nf ;8s dd{t
8f8f ufpF ;f}/f 8f8f r'vfj]zL ;8s dd{t
donrf}/ ltglkKn] vx/]3f6 ;8s dd{t
ltglkKn] ef]n'ª r'vfj]zL ;8s dd{t

िम्मव

kmf]6f]skL d]lzg vl/b tyf ljljw
Nofk6k tyf sDKo"6/ Joj:yfkg
j8f k|f]kmfOn tof/L
nfdf k|lzIf0f tyf Joj:yfkg ljljw

5.

4.

3.

2.

1.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

cltly ;Tsf/ tyf ljlje
;+~rf/ dxz'n sd{rf/L
;jf/L dd{t
kqklqsf
sfof{no ;+~rfng tyf dznGb

िम्मव

:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o
j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f

५०००० आन्तररक

७०६०० आन्तररक

१००००० प्र.राजश्व

१२०००० आन्तररक

८०००० आन्तररक

१५०००० आन्तररक

१००००० सं.लव.स

२००००० सं.लव.स

२००००० सं.लव.स

५०००० सं.लव.स

१५०००० सं.लव.स

२००००० सं.लव.स

१००००० सं.राजश्व

२००००० प्र.लव.स

j8f
j8f
j8f
j8f

:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o

९०००० राजश्व

१०००० राजश्व

७०००० राजश्व

२४००० राजश्व

३४७०६००.००
र्डव नम्बर २ को कवर्वालर् सञ्चवलन खचा अन्तगाकव कवर्ाक्रम
j8f :tl/o
१००००० राजश्व

;jf]{4f/ df=lj lu|n tyf vfkf Joj:yfkg
clkm; tyf sIfsf]7f Joj:yfkg $ j6f k|f=lj
ljBfno
dlxnf nlIft sfo{qmd
dl0fsk'/ nfdfufpF yk]{b]R5]lnª u'Ddf
l8=lk=cf/ tof/
j8f sfof{nosf] k]6L lgdf{0f

sfnLdf6L nK;] ;8s dd{t
3§]vf]nf ;fn 8f8f s'nf] dd{t
?K;] kfgL nf}vfgL vfg]kfgL dd{t
;fgf]3/ tLnvf]l/of vfg]kfgL dd{t
du/6f]n wf/f lgdf{0f
ef]n'ª vfg]kfgL 6\ofªsL lgdf{0f
s'Ol/ ;fª8'klnª u'Ddjf lgdf{0f
8fF8f ufpF pTtd ;d"xsf nfuL cfjZos
;fdfu|L vl/b
Rof‹] u/]6f/ r'vf u|ld0f ;8s lgdf{0f

र्ोिनवको नवम

िम्मव
कूल िम्मव

OGwg sd{rf/L
kfgL tyf ljh'ln
3/ ef8f
sd{rf/L cg'udg tyf d'NofÍg
j8f sfof{no Joj:yfkg
ljljw vr{

:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o

श्रोि

१०००० राजश्व

२००००० राजश्व

६०००० राजश्व

१०००० राजश्व

६००० राजश्व

३०००० राजश्व

६१००००
7451200.00
र्डव नम्बर ३ को कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
र्ोिनव सञ्चवलन
आ.ब. ०७८।०७९
वकवसम
को अनुमवन

j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f

8. दे उरािी डाँडा सडक सोलिङ, ढिान रातोमाटी
टर लनाङ
िम्मव

6. चैथिी मझी समाज संग्रहािर् िडे री लनमााण
र्ाङ् वेि खोिा सरमथिी सडक स्तरोन्ती तथा
7.
ग्यालवन
वडा स्तररर्

वडा स्तररर्

वडा स्तररर्

प्र.लव.स

११०००००
२६०००००.००

३०००००

प्र.राजश्व ४, आन्तररक ७

सं.राजश्व

१००००० सं.राजश्व

२०००००

सं.लव.स
४०००००
३००००० सं.लव.स

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

१००००० सं.लव.स
१००००० सं.राजश्व

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

भौविक िथव पूर्वाधवर वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

1. वडा कार्ाािर्मा लशिािेख
2. मेलशनारी औजार खररद
सरमथिी, चैथिी, कुडु वाि, चेप्टेढुंगा हुदै
3.
गाउँ पालिका जाने बाटी लडलपआर
4. पि बुर्द् गुम्बा लडलपआर
वडा कार्ाािर् जाने बाटो दे न्दख दे उरािी डाँडा
5.
सम्म सडक स्तरोन्ती

क्र.
सं.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

कैवफर्
ि

३००००० सं. राजश्व

वडा स्तररर्

१०००००

सं.लव.स
१०००००
३००००० सं.लव.स

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

३००००० आन्तरीक
२६२५०००.००

वडा स्तररर्

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

4. वडा कार्ाािर् उद् िाटन कार्ाक्रम

5. वडा कार्ाािर् डकुमेन्टरी लनमााण

७६०२००.००

वडा स्तररर्

3. वडा कार्ाािर् व्यवस्थापन

िम्मव

१००००० सं.राजश्व

वडा स्तररर्

१००००० प्र.राजश्व

१५०००० सं.राजश्व १, आन्तररक ०.५

३१०२०० सं.लव.स २, आन्तररक १.१०२

१००००० प्र.लव.स

वडा स्तररर्

आवथाक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

२५००० आन्तरीक

वडा स्तररर्

प्र.लव.स

आन्तरीक
सं.लव.स
प्र.राजश्व

१०००००
१०००००
५०००००
५००००

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

प्र.लव.स

५००००० सं. राजश्व
१५०००० प्र.राजश्व

वडा स्तररर्
वडा स्तररर्

१००००० सं.लव.स

वडा स्तररर्

1. वडा स्तरीर् कृलष कार्ाक्रम
2. वडा स्तरीर् स्वास्थ्य कार्ाक्रम

िम्मव

12. पचुरिाट पुलिस चौकी व्यवस्थापन
13. वडा स्तररर् लवपद व्यवस्थापन

5. लभमशेनथन मन्दिर अधुरो लनमााण
6. ब्लोनटोि खानेपानी आधुरो पाइप खररद
7. चेप्टेढुंगा पिबुर्द् मूती लनमााण
8. थपेलिङ गुम्बा ममात
लसमिटार खानेपानी ट्याङ्की ममात तथा मुहान
9.
संरण
चेप्टेढुंगा खानेपानी मुहान संरक्षण तथा पाइप
10.
खररद
11. भूमे मा.लव. शैलक्षक सुधार

3. ठूिीखेत खानेपानी पाइप खररद
4. लजमसेन ट्याङ्की लनमााण

1. वडा स्तरीर् खेिकुद कार्ाक्रम
2. चैथिी खानेपानी पाइप खररद

सवमवविक वर्कवस अन्तगािक कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

वडा स्तररर्

7. अनुगमन तथा मूल्मांकन
8. पत्रपालत्रका छपाई

र्ोिनवको नवम

कुल िम्मव

1.
2.
3.
4.

वकवसम

आ.र् २०७८।०७९

र्डव नम्बर ४ को कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
श्रोि

वडास्तरीर्

वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
१०००००

४०००००
२०००००
२०००००
३०००००
४०००००

सं.लव.स
प्र.लव.स
सं.राजश्व
सं.लव.स
सं.लव.स

भौविक िथव पुर्ाधवरकव वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

लसमाि डाँडा दे न्दख मगर छाप सडक लनमााण
वडा डकुमेन्टरी लनमााण
दे वीस्थान टोि लभमसेन भवन लनमााण
ग्योइगाङ टोि छ्योतेन लनमााण
तिेटोि दे न्दख कुँवर टोि चौतारा गोरे टो बाटो
5.
लनमााण
िामाटोि दे न्दख क्याङिाटोि गोरे टो बाटो
6.
लनमााण

क्र.
स.

वडा स्तररर्

6. सिाार महशुल्क

िम्मव

२४००० राजश्व

5. इन्धन कमाचारी तथा कार्ाािर् प्रर्ोजनाको िालग वडा स्तररर्

वडा स्तररर्

३०००० राजश्व

वडा स्तररर्

4. सवारी सधान ममात

८०००० राजश्व
३६००० राजश्व
६१००००.००
6595200.00

१००००० राजश्व

वडा स्तररर्

१२०००० राजश्व

वडा स्तररर्

२१०००० राजश्व
१०००० राजश्व

3. अलथलत सत्कार तथा खाना लचर्ा खाजा

वडा स्तररर्

1. वडा कार्ाािर् व्यवस्थापन
2. पानी तथा लवजुिी

र्डव नम्बर ३ को कवर्वालर् सञ्चवलन खचा अन्तगाकव कवर्ाक्रम

कैवफर्
ि

दोजेघ्याङ सिि लनमााण
टु न्डी डाडाँ दे न्दख गोम्बा टोि कृलष सडक लनमााण
लपनदोङ डाँडा चौतारा लनमााण माहुरे
काङसावान खानेपानी
कामी डाँडा खानेपानी ममात
गोठे पुरान सिि लनमााण
तेमाि मा.लव. शैलक्षक सामग्री खररद
कािीवान झना खानेपानी ममात
ङे मा सेिखाङ गुम्बा ममात
लशविर् मन्दिर ममात
याङकुलिङ खानेपानी पाइप ममात
दामलसङ खोिा खानेपानी ममात

३०००००
१०००००
२०००००
५०००००
३१४०००
१०००००
३११४०००.००

३६०००००.००

३०००००
५०००००
३०००००
१५००००
१५००००
२०००००
३०००००
४०००००
१०००००
१०००००
१०००००
१००००००

सं.लव.स
आन्तररक
प्र.राजश्व
सं.राजश्व
आन्तररक
सं.लव.स

वडास्तरीर्

3. वडा कार्ाािर् व्यवस्थापन
िम्मव

प्र.लव.स
स.लव.स
सं.राजश्व
स.लव.स
स.लव.स
सं.राजश्व
स.लव.स
स.लव.स
सं.राजश्व
आन्तररक
सं.राजश्व
सं.राजश्व 0२, प्र.राजश्व 0७,
आन्तररक 0१

१००००० प्र.लव.स
१००००० स.लव.स
४५०००० आन्तररक
६५००००.००

आवथाक वर्कवस िफाकव र्ोिनवहर

वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्

वडास्तरीर्
वडास्तरीर्

िम्मव

वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्
वडास्तरीर्

सवमवविक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

अन्तरटोि दे न्दख गोम्बोबन्दस्त सम्म सोलिङ
अध्यक्ष कप फुटवि
आमा समूह म्हाने मोिाम कार्ाक्रम
लवपाद व्यवस्थापन
पाण्डे टोि दे न्दख पालिका जोड् ने सडक
संगेिा जे संरक्षण फेलदचे
िम्मव

1. दलित भाँडाकुडा खररद
2. स्वास्थ्य चोकी व्यवस्थापन तथा सिािन बोल्दे

8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

र्ोिनवको नवम

अलतलथ सत्कार
सवारी ममात
कमाचारी इन्धन
कमाचारी सन्चार
पत्रपलत्रका
कार्ाािर् सिािन तथा मसिि
पालन तथा लबजुलि
अनुगमन तथा मुल्माङकन
वडा कार्ाािर् ब्यबस्थापन
िम्मव
कुल िम्मव

वडा स्तरीर्

7. कश्यप बुर्द् तारबार लनमााण

वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्

िम्मव

आ.र्. ०७८।०७९ को
बिेट अनुमवन

श्रोि

४६२५०००.००

४२५०००.०० सं.लव.स 0४ आन्तररक २५

४५००००.०० आन्तररक o२, सं राजश्व ०.५, प्र. राजश्व 0२

६५००००.०० सं राजश्व

आवथाक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
वडा स्तरीर्
४५००००.०० राजश्व
४५००००.००
सवमवविक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
वडा स्तरीर्
२५००००.०० प्र.लव.स 0२, सं राजश्व ०.५
वडा स्तरीर्
६०००००.०० सं.लव.स
वडा स्तरीर्
२५००००.०० सं राजश्व
वडा स्तरीर्
२००००००.०० सं.लव.स १०, आन्तररक १०

वकवसम

र्डव नम्बर ५ को कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

र्डव नम्बर ४ को कवर्वालर् संचवलन खचा चवलु अन्तगाकव कवर्ाक्रम
वडास्तरीर्
१००००० राजश्व
वडास्तरीर्
८०००० राजश्व
वडास्तरीर्
२४००० राजश्व
वडास्तरीर्
२४००० राजश्व
वडास्तरीर्
१४००० राजश्व
वडास्तरीर्
७०००० राजश्व
वडास्तरीर्
५००० राजश्व
वडास्तरीर्
८३००० राजश्व
वडास्तरीर्
२१०००० राजश्व
६१००००.००
7974000.00

6. ठूिो लगम्दी खानेपानी ट्याङ् की लनमााण

साउपेगाडी लिन्दफ्टङ लसँचाई

लगम्दी पाखा सिि लनमााण
पररचौर पोखरी तारबार
कामीटोि सिि लनमााण
छापडाडा लिन्दफ्टङ खानेपानी

1. डकुमेन्टरी तथा लभिेज प्रोफाइि
िम्मव

1.
2.
3.
4.
5.

क्र.
सं.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

कैवफर्ि

भैपरी आउने र्ोजना
गोप्ती िाप्से सडक
कामीटोि लगम्दी पाखा सडक
न्मौपाने टोि सडक लनमााण
रोसाइबा लगम्दी सडक
सानो लगम्दी रोशी खोिा सडक
वडा स्तरीर्

८८४४००.०० आन्तररक 0६८४, प्र.राजश्व 0२

र्ोिनवको नवम

र्डव नम्बवर ६ को कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
आ.र्. ०७८।०७९
वकवसम
बिेट अनुमवन

श्रोि

लनमााण

भौविक िथव पूर्वाधवर वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
1. िथानटोि चौतारा र सडक लनमााण
150000 प्र.लव.स
वडा स्तरीर्
2. पकुवाि चापाखोरी सडक ममात
वडा स्तरीर्
१५०००० प्र.लव.स
3. अहाि डाँडा सल्मानी धुल्खु सडक ममात
वडा स्तरीर्
२००००० सं.लव.स
4. पधेरो टोि गोरे टो वाटो लनमााण
वडा स्तरीर्
१००००० सं.राजश्व
5. ठूिोपसेि स्वास्थ्य चौकी सडक लनमााण
200000 सं.लव.स
वडा स्तरीर्
6. भुमेस्थान पुखााङ डाँडा सडक ममात
100000 सं.राजश्व
वडा स्तरीर्
7. लसंगटी लचहान डाँडा सडक तथा सिि
वडा स्तरीर्
५००००० सं.लव.स

क्र.
सं.

12919400.00

७६८४४००.००
र्डव नम्बर ५ को कवर्वालर् सञ्चवलन चवलु खचा अन्तगाकव कवर्ाक्रम
1. कार्ाािर् व्यवस्थापन तथा मसिि
वडा स्तरीर्
१४००००.०० राजश्व
2. सिर खचा
वडा स्तरीर्
२००००.०० राजश्व
िम्मव
१६००००.००

7. मनकुि पारे खोिा सडक लनमााण

1.
2.
3.
4.
5.
6.

भौविक िथव पूर्वाधवर वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
वडा स्तरीर्
१५०००००.०० सं.लव.स
वडा स्तरीर्
२५००००.०० प्र.लव.स
वडा स्तरीर्
१००००००.०० सं.लव.स
वडा स्तरीर्
२५००००.०० प्र.लव.स
वडा स्तरीर्
१००००००.०० सं.लव.स
वडा स्तरीर्
२८०००००.०० सं राजश्व 0२०, प्र.राजश्व ८

कैवफर्ि

1.
2.
3.
4.
5.
6.

३२२००००.००

100000 सं.राजश्व

५०००० आन्तररक
250000 प्र.राजश्व-२,आन्तरीक-५०

वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्

वडा स्तरीर्

100000 सं.राजश्व
250000 सं.राजश्व
500000 सं.लव.स

वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्

१२०००० आन्तररक
100000 सं.राजश्व

250000 सं.राजश्व

वडा स्तरीर्

वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्

100000 सं.लव.स

वडा स्तरीर्

२००००० आन्तररक
100000 सं.लव.स

वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्

२००००० प्र.लव.स
100000 सं.लव.स
१००००० सं. राजश्व
१५०००० सं.लव.स
100000 आन्तररक
300000 सं.लव.स

वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्

सवमवविक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

श्री माहांकाि मन्दिर व्यवस्थापन
पकुवाि मालथल्लोटोि खानेपानी व्यवस्थापन
पाण्डे टोि कृष्ण मन्दिर ममात
पिकन्मा दे वी मन्दिर ममात
भँचारी खानेपानी तथा पोखरी लनमााण
कोि चौर चौतारा तथा भलिबि मैदान
लनमााण
7. भूमेस्थान खानेपानी ममात
8. रातामाटे मालथल्लो टोि खानेपानी ममात

िम्मव

15. दे उरािी डाडा पधेरोटोि सडक मामत
16. वडा कार्ाािर् चेनगेट तथा कौशी भर्ााङ
व्यवस्थापन
17. वडा कार्ाािर् कम्पाउन्ड गेट व्यवस्थापन

8. साङदोङ डाँडा माने सडक ममात ग्यालवन
लनमााण
9. दे लवस्थान आहाि डाँडा सडक ग्यालवङ
लनमााण
10. वडा कार्ाािर् कम्पाउन्ड गेट व्यवस्थापन
11. वडा कार्ाािर् सडक तारजािी व्यवस्थापन
12. ठूिो पसेि स्वास्थ्य चौकी अंगान लनमााण र
ग्यालवङ लनमााण
13. मृग खुर गाई खुर संरक्षण मैनजङ
14. सेल्फी ढु ङ्गा DPR लनमााण

9. जेष्ठ नागररक स्वास्थ्य पररक्षण, आमा सुरक्षा
लनशुल्क क्य�ीर्म र अपाङ्गा तथा लदगा
रोगीहरुिाई लनर्लमत प्रर्ोग हुने औषधी
लवतरण कार्ाक्रम
10. नाक, कान, िाँटी, आँ खा तथा हाडजोलना
लशलवर संचािन
11. अध्यक्ष कप फुटबि व्यवस्थापन तथा खेि
प्रलतर्ोलगता संचािन
12. वडा स्तरीर् खुल्ला हालजरर जवाफ
प्रलतर्ोलगता कार्ाक्रम
13. वडा लशक्षा कार्ाक्रम हालजरर जवाफ, नृत्य,
लनबन्ध, बन्दक्ततृत्व किा र अन्म लवलवध शौक्षी
कार्ाक्रम
14. वडाको बालषाक कार्ाक्रम सलहत क्यािेन्ड
लनमााण
15. स्वास्थ्य चौकी फलनाचर तथा लवलवध
16. मलहिा िलक्षत कार्ाक्रम
17. ल्सोसार कार्ाक्रम
18. जनाजाती तथा लवलवध कार्ाक्रम / दालित
कार्ाक्रम
19. वडा डकुमेन्टरी फइनि तर्ारी तथा प्रचार
प्रसार कार्ाक्रम
20. सालवक वडा ३ र ४ वडाको सिि ममात
21. ठूिो पसेि स्वास्थ्य चौकी पानी तथा लवद् र्ुत
व्यवस्थापन
22. सुकुम्बासी व्यवस्थापन
23. वडा कार्ाािर् खानेपनी तथा लवद् र्ुत
व्यवस्थापन

१००००० आन्तररक

१००००० सं. राजश्व
१५०००० सं.लव.स
१००००० प्र.राजश्व
१००००० सं.लव.स

100000 आन्तररक
100000 प्र.राजश्व
१००००० सं.लव.स
200000 आन्तररक
१००००० प्र.राजश्व
१५०००० आन्तररक
300000 सं. राजश्व
100000 आन्तररक
२३०००० आन्तररक
100000 आन्तररक

वडा स्तरीर्

वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्

वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्
वडा स्तरीर्

6.
7.
8.

5.

1.
2.
3.
4.

4.
5.
6.

1.
2.
3.

वडा स्तरीर्

५००००० आन्तररक-१५०, सं राजश्व-५०

३४८००००.००
आवथाक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
एलककृत पाठर्क्रम तालिम
वडा स्तरीर्
१००००० प्र.लव.स
वडा कार्ाािर् उद् िाटन कार्ाकम
वडा स्तरीर्
३००००० सं.लव.स
भुकम्प आवास लनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्र
वडा स्तरीर्
५०००० सं राजश्व
लवतरण कार्ाक्रम
पशुपन्छी भेटनरी औषधी व्यवस्थापन
वडा स्तरीर्
१००००० सं राजश्व
लवउ लबजन तथा लवषधी खररद लबतरण
वडा स्तरीर्
२००००० आन्तररक
100000 प्र. राजश्व
वडा कार्ािर्को िालग डे क्सटप/ल्मापटप
वडा स्तरीर्
खररद
िम्मव
८५००००
नम्बर ६ को कवर्वालर् सञ्चवलन खचा अन्तगाकव कवर्ाक्रम
वडा कार्ाािर् व्यवस्थापन
वडा स्तरीर्
२३०००० राजश्व
पानी तथा लवजुिी
वडा स्तरीर्
२०००० राजश्व
अलथलत सत्कार तथा खाना लचर्ा खाजा
वडा स्तरीर्
१२०००० राजश्व
सवारी सधान ममात
वडा स्तरीर्
७०००० राजश्व
इन्धन कमाचारी तथा कार्ाािर् प्रर्ोजनाको
राजश्व
िालग
वडा स्तरीर्
३००००
सिाार महशुल्क
वडा स्तरीर्
२४००० राजश्व
अनुगमन तथा मूल्मांकन
वडा स्तरीर्
८०००० राजश्व
पत्रपालत्रका छपाई
वडा स्तरीर्
३६००० राजश्व
िम्मव
६१००००.००
8160000.00
कुल िम्मव




िम्मव

24. वडा कार्ाािर्मा फइबार लवस्तार

17.

16.

15.

14.

13.

12.

िम्मव

धुल्खु सौराटोि सडक ममात

चापाखोरी बस्मे सडक लनमााण

चापाखोरी मास्लो टोि सडक ममात

झोिुङ्गे पुि ममात

तेमाि ७ सडक ममात

कुरुवास काङलिङ सडक ममात

j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o

j8f :tl/o

वडा कार्ाािर् भवन

10.

जदे उ स्कुिटोि सडक लनमााण

j8f :tl/o

11.

आ.व ०७८।०७९

श्रोत

आन्तररक

६४४८९३६.००

585125.00 सं राजश्व-५,आन्तररक-८५१२५

250000.00 सं.लव.स

250000.00 सं.लव.स

300000.00 सं.लव.स

४७००००.००

७०००००.०० सं.लव.स

३०००००.०० प्र.लव.स

२०४२८११.०० सं.लव.स-१५, प्र.राजश्व १, आन्तररक
४२८११
1551000.00 आन्तररक

भौविक िथव पुर्ाधवरकव अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

लकलसम

9.

र्ोजनाको नाम

कल्धार गुम्बा लनमााण

क्र.
स.

र्डव नम्बर ७ को कवर्ाक्रम िथव र्ोिनवहर
कैलफर्त

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

सवमविीक वबकवसकव अन्तगािकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
३५००००.०० आन्तररक
वडा नं. ७ को डकुमेन्टरट् लनमााण
j8f :tl/o
३०००००.०० प्र.लव.स
j8f :tl/o
खेिकुद
४४९५४२.०० आन्तररक
j8f :tl/o
ह्होछार संस्कृलतक तथा सम्मान कार्ाक्रम
१०००००.०० सं.लव.स
j8f :tl/o
ठूिो पोखरी चापाखोरी फुिबगैचा ममात
१३५३४०.०० आन्तररक
j8f :tl/o
मलहिा लसपमूिक तथा आर्ाआजान तालिम
१५००००.०० प्र.राजश्व
j8f :tl/o
गररव तथा जेहेिर छात्रवृलत कार्ाक्रम
400000.00 सं राजश्व
j8f :tl/o
कृष्ण मन्दिर ममात तथा बटो लनमााण
400000.00 सं.लव.स
j8f :tl/o
स्कुिटोि चौतारा प्रलतक्षर्ािर् लनमााण
200000.00 आन्तररक
j8f :tl/o
तेमाि ७ मानेमोिम प्रलशक्षण
300000.00
j8f :tl/o
खानेपानी ममात (कल्धार)
आन्तररक
200000.00 आन्तररक
j8f :tl/o
राधा कृष्णा मा.लव. लभिे िेखन
250000.00 आन्तररक
j8f :tl/o
कूरुवास िाट्टे खोिा खानेपानी ममात
250000.00 सं.लव.स
j8f :tl/o
कुरुवास सिि लनमााण
350000.00 सं.लव.स
j8f :tl/o
धुल्खु सुनकोशी लसँचाइ लडलपआर
200000.00 आन्तररक
j8f :tl/o
लत्रवेणी िाट सिि लनमााण
400000.00 सं.लव.स
j8f :tl/o
जदे उ खानेपानी ममात तथा लनमााण
300000.00 सं.लव.स
j8f :tl/o
मेटुवाि सामुदालर्क भवन ममात
100000.00 सं राजश्व
j8f :tl/o
जदे उ गोरे टो बाटो लनमााण
200000.00 आन्तररक
j8f :tl/o
खोपकेन्द्र शौचािर् रं गरोगन
150000.00 प्र.राजश्व
j8f :tl/o
रामलसता मन्दिर कम्पाउड
100000.00 सं.लव.स
j8f :tl/o
स्वास्थ्य तथा व्यवस्थापन
400000.00 सं.लव.स
j8f :tl/o
भूमेश्वर आधारभूत लवद्यािर्
500000.00 सं.लव.स
j8f :tl/o
तेमाि वडा ७ भाईपारी आउने
200000.00 सं.लव.स
j8f :tl/o
खरे िटोि खानेपानी ममात
150000.00 आन्तररक
j8f :tl/o
अध्यक्ष कप फूटवि तर्ारी
100000.00 आन्तररक
j8f :tl/o
स्वास्थ्य

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

अलतलथ सत्कार
सवारी ममात
कमाचारी तथा कार्ाािर् प्रर्ोजन
सिार खचा
कार्ाािर् सिािन तथा मसिि
पालन तथा लबजुलि
कमाचारी अनुगमन तथा मुल्माङकन
वडा कार्ाािर् ब्यबस्थापन
िम्मव र.
कुल िम्मव

िम्मव

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
१४५०११२.००

३०००००.०० सं.लव.स

100000.00 प्र.लव.स
१५००००.०० आन्तररक
३००११२.०० आन्तररक
२०००००.०० सं राजश्व

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o




१२००००
८००००
३००००
१८०००
९९२००
१५०००
३७८००
२१००००
६१००००.००
१५८५५५३०.००

राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व

र्डव नम्बर ७ को कवर्वालर् संचवलन चवलु खचा अन्तगाकव कवर्ाक्रम

तेमाि एग्रोमाटा प्रा.लि.
पशुपािकिाई लवशेष अनुदान
कृलष तथा पशुपिान अविोकन भ्रमण
फिफूि लवरुवा लवतरण

6. काल्धार वेशी खानेपानी लनमााण

2.
3.
4.
5.

27. तेमाि ७ झाँकी मूलत लनमााण
261600.00 आन्तररक
j8f :tl/o
28. डौ डाडा परारचे मूहान खैरी पाखा कृलष सडक
450000.00
j8f :tl/o
आन्तररक
लनमााण
िम्मव
७३४६४८२.००
आवथाक वबकवसकव अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
1. कृलष कार्ाक्रम
j8f :tl/o
४००००० प्र.राजश्व २, आन्तररक २

18.
19.

17.

15.
16.

14.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

क्र.
सं.
श्रोि

100000 सं.लव.स
200000 आन्तररक
200000 आन्तररक
300000 सं.लव.स
200000 आन्तररक
5590080

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o

प्र.लव.स
सं.राजश्व
प्र.राजश्व
आन्तररक
सं.राजश्व
सं.लव.स
प्र.राजश्व
सं.लव.स
प्र.राजश्व
आन्तररक
आन्तररक
आन्तररक

j8f :tl/o
j8f :tl/o

200000
789680
150000
200000
100000
400000
150000
200000
200000
200000
100000
100000
100000 आन्तररक

:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o

1700400 सं.लव.स-१०, आन्तररक-७.४

j8f :tl/o

j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f

j8f :tl/o

भौलतक तथा पूवाा धार लवकास अन्तगाका कार्ाक्रम तथा आर्ोजनाहरु

भोर्ज्ााङ वेलस लनगािे खोिा पान्थिी लतिेचौर
सडक लनमाा ण
लथङटोि सडक लनमाा ण
वडा नं.८ कार्ाािर् भवन लनमााण
लत्रपाठी टोि सडक लनमाा ण
लशवशक्ती स्कुि जोड् ने सडक लनमाा ण
थामडाँ डा लिङ्ग गाउँ थारटोि सडक लनमाा ण
र्स्ाङ् वा टोि जोड् ने सडक लनमाा ण
पन्त टोि खानेपानी
र्स्ाउरी दे वी मन्दिर ममात
जन्दिङ् थेल्छे न ग्याल्दे लिङ थापेलिङ गुम्वा लनमाा ण
टालसपेम्बा दागेलिङ गुम्वा लनमाा ण
ल्सोङ् साि वेसी खानेपानी ममात
घ्याङखोिा स्कुि डाँ डा खानेपानी ममात
कोल्चे मालथल्लो टोि खानेपानी तथा तल्लोटोि
पोखरी ममात
ग्योइबारी खानेपानी गोरे टो बाटो लनमाा ण
उग्यन पेर्ज्ुङ डु �े लिङ गुम्बा लनमाा ण
उग्यन पेर्ज्ुङ डु �े लिङ गुम्बाको िागी लसडी र
सडक लनमाा ण
मेच्चे कुिदे वता मन्दिर लनमाा ण
थामडाँ डा सिि लनमाा ण
जम्मा

र्ोिनवको नवम

र्डव नम्बवर ८ को कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
आ.र्. ०७८।०७९
वकवसम
बिेट अनुमवन
कैवफर्ि

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2.

1.

अलतलथ सत्कार
सवारी ममात
कमाचारी इन्धन
कमाचारी सन्चार
पत्रपलत्रका
कार्ाािर् सिािन तथा मसिि

स.लव.स
प्र.राजश्व
प्र.लव.स
स.लव.स
आन्तररक
सं राजश्व
सं राजश्व
सं राजश्व
सं राजश्व
आन्तररक
आन्तररक
स.लव.स
आन्तररक
सं राजश्व

स.लव.स

आन्तररक

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o

100000
80000
24000
24000
5000
90000

राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व

वडा नम्बर ८ को कार्ाािर् सिािन चािु खचा अन्तगाका कार्ाक्रम

सामालजक लवकास अन्तगाका कार्ाक्रम तथा आर्ोजनाहरु
म्हेजेिा टासी दागेलिङ कामधेनु गाईको पाईिा
300000
j8f :tl/o
अिमंगिम् तपोभुमी मन्दिर लनमााण
भोर्ज्ााङ न्दखमसोङ डाँडा ल्सोप्से टोि ग्याङ सिि
400000
j8f :tl/o
लनमााण
300000
j8f :tl/o
ओझेि खोिा च्यानडाँडा गोरे टो बाटो लनमााण
300000
j8f :tl/o
कालिआँ प कुवा लनमााण तथा उत्खनन्
200000
j8f :tl/o
मेच्चे धारापँधेरो ममात
400000
j8f :tl/o
िोपोनछोइकु िेकटर वाि लनमााण
200000
j8f :tl/o
गुङटोि च्यानडाँडा सिि लनमााण
100000
j8f :tl/o
लत्रवेणी सिि लनमााण
130000
j8f :tl/o
टोड् के मगर टोि खानेपानी
150000
j8f :tl/o
धाराटोि माने लनमााण
100000
j8f :tl/o
धारा वाती कुवा ममात ल्सोङसाि
100000
j8f :tl/o
ल्सोङसाि मालथल्लो टोि लिन्दफ्टङ खानेपानी
200000
j8f :tl/o
मलहिा लवकास कार्ाक्रम
400000
j8f :tl/o
पान्थिी वेसी लिफ्ट लसंचाई
700000
j8f :tl/o
लशवशक्ती मेच्चे चक्रपथ कृलष सडक लनमााण
200000
j8f :tl/o
मेच्चे दोभान् खोिा झोिुङ्गे पुि ममात
4180000
जम्मा

3.
4.

2.

1.

9.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

क्र.
सं.

7.
8.
9.
10.

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
5000
9000
63000
210000
610000
10380080

राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व

र्डव नम्बर ९ को कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
आ.ब. ०७८।०७९
र्ोिनवको नवम
वकवसम
श्रोि
को अनुमवन
भौविक िथव पूर्वाधवर वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
j8f :tl/o
सडक ममात तथा स्तरोन्ती
५००००० सं राजश्व
j8f :tl/o
राक्सेखोप बाँजोबारी सडक लनमााण
७००००० आन्तररक
j8f :tl/o
मुक्पाटार जम्बुटा सडक लनमााण
२००००० आन्तररक
j8f :tl/o
वडा कार्ाािर् भवन लनमााण सम्पन्न
१४००००० स.लव.स
j8f :tl/o
छापगाउँ डु म्ब्रे सडक ममात
१००००० स.लव.स
j8f :tl/o
नेपािथोक मुक्पाटार चोपटार सडक ममात
२००००० प्र.लव.स
j8f :tl/o
धन्सार टोट् के खलत्रगाउँ सडक ममात
२००००० प्र.राजश्व
मुक्पाटार ठु िोगाउँ गैरीगाउँ खलत्रगाउँ मेच्चेपौवा
j8f :tl/o
प्र.राजश्व-१, आन्तररक-१
सडक ममात
२०००००
भोटे पाटी पािुिाट चग्रेन पािुिाटटार पाथरटार
j8f :tl/o
आन्तररक
मैनाजाङ गैरीगाउँ सडक
२५००००
िम्मव र.
३७५००००.००
सवमवविक वर्कवस अन्तगाकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर
j8f :tl/o
डु ण्गेटार खानेपानी ममात
१५०००० सं.लव.स
२५५६६०
आन्तररक
सुनकोशी पािुिाटटार भोटे पाटी लिन्दफ्टङ्ग
j8f :tl/o
लसचाई(दाश्रो खण्ड) लडपीआर
j8f :tl/o
सलहद पाका लडलपआर
३४३८०० आन्तररक
j8f :tl/o
डु ण्गेटार मगर गुम्बा ममात
५००००० सं.लव.स

पालन तथा लबजुलि
िर भाडा
कमाचारी अनुगमन तथा मुल्माङकन
वडा कार्ाािर् ब्यबस्थापन
जम्मा
कुल िम्मव
कैवफर्ि

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

वडा ग्राउण्ड व्यवस्थापन
पशु स्वास्थ्य लशलवर
खलत्रगाउँ कृलष सडक सोलिङ ममात
पािुिाट धुल्खु कृलष सडक लनमााण
िम्मव र.

1.
2.
3.
4.

३०००००
३०००००
१५००००
२०००००
२०००००
१०००००
१०००००
१०००००
२०००००
२०००००
१०००००
३१९९४६०.००

j8f
j8f
j8f
j8f

:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o

३०००००
१०००००
२३८१४०
५०००००
११३८१४०.००

आवथाक वर्कवस अन्तगािकव कवर्ाक्रम िथव आर्ोिनवहर

j8f :tl/o

j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o
j8f :tl/o

सं.लव.स
प्र.लव.स
सं.राजश्व, प्र.राजश्व-१
आन्तररक

सं राजश्व
प्र.राजश्व
सं.लव.स
प्र.लव.स
सं.लव.स
सं राजश्व
आन्तररक
सं राजश्व
सं.लव.स
सं.लव.स
सं.लव.स

अलतलथ सत्कार
सवारी ममात
कमाचारी तथा कार्ाािर् प्रर्ोजन
सिार खचा
कार्ाािर् सिािन तथा मसिि
पालन तथा लबजुलि
कमाचारी अनुगमन तथा मुल्माङकन

j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f
j8f

:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o
:tl/o

१२००००
८००००
३००००
१८०००
९९२००
१५०००
३७८००

राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व
राजश्व

र्डव नम्बर ९ को कवर्वालर् सञ्चवलन चवलु खचा अन्तगाकव कवर्ाक्रम

सारान ह्वाङ सति लनमााण
छालतगाङ सति लनमााण
र्स्ाङताङ माने ममात
मुकुिशालह थिगाउँ सति लनमााण
खलत्रगाउँ खानेपानी
फुटबि खेिकुद व्यवस्थापन कार्ाक्रम
छापगाउँ खानेपानी ममात
चोपटार ओम ममात
गैरीगाउँ खानेपानी
भोटे पाटी लभउ टावर लडपीआर
पािुिाटार खानेपानी
िम्मव र.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6.

तेमािको अलभर्ान प्रलतभा पलहचान कार्ाक्रम

5. दरबिी कम भएका सवोदर मा.लव., तेमाि
मा.लव. राधाकृष्ण मा.लव जनर्ज्ोलत मा.लव. सेती
मा.लव. िाई लशक्षक सहर्ोग कार्ाक्रम

4.

3.

2.

1.

क्र.
सं.

j8f :tl/o



२१०००० राजश्व
६१००००.००
8697600.00

१. आधारभूत तहको हालजरी
जवाफ प्रलतर्ोलगता, स्पेलिङ
कन्टे स्ट िगार्त
कार्ाक्रमहरु २. माध्यलमक
तह वक्तृवकिा प्रलतर्ोलगता
तथा लनवन्ध िेखन
प्रलतर्ोलगता ३. प्राथलमक तह
लचत्रकिा प्रलतर्ोलगता

५ लवद्यािर्

१८१०००.००

२४१०००.००

चौमालसक
रुपमा
चौमालसक
रुपमा
चौमालसक
रुपमा
चौमालसक
रुपमा

सञ्चवलन
वकवसम

सं.लव.स ल्सोसारको
सावाजलनक
लवदा अगावै
कार्ाक्रम
सिािन गने

सं.राजश्व-४.७३, स.लव.स०.६८

तेमाि गाउँ पालिकाको आ. व. २०७७/०७८ को गाउँ पालिका लशक्षा कार्ाक्रमहरु
र्ोिनव/कवर्ाक्रम/आर् िीषाक
लवभवन्विि हुने संख्यव
आ.ब. ०७८।०७९
श्रोि
र्व वर्र्रण
को अनुमवन
लशक्षा
बाि लवकास केन्द्रका सकाहरुिाई एकमुि
४६ जना सका
३५८८०००.००
आन्तररक
प्रोत्साहन
बाि लवकास केन्द्रका सकाहरुिाई एकमुि
२ जना सका
३९००००.००
सं.लव.स-३.८५, प्र.राजश्वप्रोत्साहन
०.०५
लवद्यािर् िेखा सहार्क कमाचारी एकमुि
१० जना
४५५०००.००
प्र.राजश्व
प्रोत्साहन
लवद्यािर् सहर्ोगी कमाचारी एकमुि प्रोत्साहन ४२ जना
१०६६०००.००
सं.लव.स

8. वडा कार्ाािर् ब्यबस्थापन
िम्मव र.
कुल िम्मव

र्ोिनवको नवम

पोखरी नारार्णस्थान का.स. तिब भिा (महङगी
भिा सलहत)

9.

मातृ तथा नवलशशु कार्क्राम

8. पोशाक भिा

7.

1.

वलथाङ सेन्टरमा कार्ारत ५ जना अ.न.मी को तिब
१३ मलहना(महङगी भिा सलहत)प्रलत मलहना रु
30६१०। को दरिे
स्वास्थ्य संस्थामा कार्ारत का.स. को तिब र
2.
स्वस्थ्य संस्थािाई आवश्यक सामाग्री खररद
पोखरी नारार्णस्थान स्वास्थ्य चौकीमा कार्ारत
3. ल्माब टे न्दिलसर्न को तिब १३ मलहना(महङगी
भिा सलहत) प्रलत मलहना रु ३2२००। को दरिे
मलहिा स्वास्थ्य स्वर्म सेलवकािाई प्रलतवेदन पेश
4. गना र्ातार्ात खचा र खाजा खचा मालसक रु १०००।
का दरिे ६३ जनाको िालग
वलथाङ सेन्टरमा कार्ारत नलसाङ स्टाफिाई
5.
रात्रीकािीन भिा
सामुदालर्क स्वास्थ्य इकाई १ नं वडामा २ अ.हे .व र
6.
१ अ.न.मी को तिब(महङगी भिा सलहत)

को
ड

४८ लवद्यािर् मध्ये
आवश्यकता अनुसारको
आधारमा सामग्री लवतरण
४०००००.००

५०००००.००

418600.00

756000.00

गाउँ पालिका स्तरीर्

गाउँ पालिका स्तरीर्

गाउँ पालिका स्तरीर्

गाउँ पालिका स्तरीर्

गाउँ पालिका स्तरीर्

गाउँ पालिका स्तरीर्

2210000.00

गाउँ पालिका स्तरीर्

200000.00

240000.00

305240.00

1193790.00

219000.00

1989650.00

आ.ब. ०७७।०७८ को
अनुमवन

गाउँ पालिका स्तरीर्

र्ोिनव सञ्चवलन वकवसम

लशक्षा शाखा र
१०००००.००
गाउँ पालिकाका
पदालधकारीहरु
गवउँ पववलकव स्तरीर् स्ववस्थ्य िवखव अन्तगाकव कवर्ाक्रमहर

8. कुशेश्वर मा लव िाई लस लस लटभी क्यामेरा तथा
इ हालजर मेलशन जडान तथा लवस्तार
9. लवद्यािर् अनुमगन तथा सुपररवेक्षण तथा
शैलक्षक परामशा

7. इलसलडिाई शैलक्षक सामग्री
व्यवस्थापन/लवतरण

सं.राजश्व

सं.लव.स
सं.राजश्व-३, आन्तररक५२४०
आन्तररक

आन्तररक

आन्तररक

सं.लव.स

आन्तररक

सं.लव.स

श्रोि

कैवफर्ि

प्र.राजश्व मालसक र
त्रैमालसक

सं.लव.स

सं.लव.स कालताक
मंलसर

कोलभड अस्पतािमा कार्ारत स्टाफ नसाको ६
महीनाको तिब भिा

तेमािगाउँ पालिकालभत्रका६०वषामालथ७०वषा

र्ोिनवको नवम

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
गाउँ पालिकास्तरीर्
गाउँ पालिकास्तरीर्
गाउँ पालिकास्तरीर्
गाउँ पालिकास्तरीर्

मेिोिफोिे 

दृिीखबर

साराखबरकम

लमलडर्चोककम

गाउँ पालिका स्तरीर्

गाउँ पालिकास्तरीर्

रे लडर्ोनमोबुर्द्

खुल्ला खबर

गाउँ पालिकास्तरीर्

रे लडर्ोरोशी

रे लडर्ोएफएम~लटलभ~अनिाइलमलडर्इत्यादी

सुरक्षाभिालवतरण

संलवस§५०~प्रराजश्व§२५~
आन्तररक§५

आन्तररक
प्र.राजश्व-४, आन्तररक२.३९१३०
सं.लव.स-३.४१७०,
आन्तररक-०.५१९६०


आन्तररक
सं.लव.स

१००००० राजश्वबाडफाँड

१००००० राजश्वबाडफाँ ड

१००००० राजश्वबाडफाँ ड

१००००० राजश्वबाडफाँ ड

३००००० राजश्वबाडफाँ ड

३००००० राजश्वबाडफाँ ड

३००००० राजश्वबाडफाँ ड

१३००००० 

४५००००० आन्तररक

श्रोि

५०००००००० आन्तररक

८००००००००

340870.00

639130.00

र्ोिनव सञ्चवलन
आ.ब. ०७८।०७९
वकवसम
को अनुमवन
आवथाक वर्कवस िफाकव र्ोिनवहर

1. भिाकमकालवदु रएकिपूरुषहरुिाईसामालजक गाउँ पालिकास्तरीर्

लस.
नं.

गाउँ पालिकास्तरीर्

2. तेमािप्रकोपकोरोनाकोष

गाउँ पालिका स्तरीर्

गाउँ पालिका स्तरीर्

गाउँ पालिकास्तरीर्

स्वास्थ्य संस्थाहरुिाइा मसिि खचा तथा आवश्यक
सामग्री खरीद

गाउँ पालिका स्तरीर्
193200.00

1193790.00

गाउँ पालिका स्तरीर्
गाउँ पालिका स्तरीर्

100730.00



1. लबपदव्यवस्थापनकोष

15.

एम्बुिेन्स चािक तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्ारत
14.
का.स. को तिब

13.

10. 
11. ग्रालमण लभलडर्ो एक्सरे कार्ाक्रम
12. अ न लम तिब(महङगी भिा सलहत)

कैवफर्ि

वडा नम्बर २, सर्स्ुाखका
वडा नम्बर ६, ठूिोपसेि

गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्

मल्वावेशी लसँचाई ट्यां की ममात

चुखावेशी सुनकोशी लिन्दफ्टङ लसँ चाई
आर्ोजना
ठूिोपसे ि वडा नम्बर ६ न्दस्थत च्यानडाँ डामा
रहे को २ वटा चौतारा लनमाा ण

4.

वडा नम्बर ४,
वडा नम्बर ६,
वडा नम्बर ३, समथिी

गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्

लतनलपप्ले लचसोपानी लसँचाई कुिो लनमाा ण

ग्याङटोि गुरुरे म्पोछे गेट लनमाा ण तथा
पररसार व्यवस्थापन

वडा नम्बर ४ बोल्दे च्यानडाँ डामा स्तुपा
लनमाा ण
मैनािी टोि िालजटोि पीपिको चौतार
लनमाा ण
पचुवाटिाट ताल्लोवेशी खानेपानी ट्यां की
लनमाा ण
तम्बा सम्मेिन

नारार्णस्थान लवद्यािर् सँगैको चौतारा ममात

सोपलत उपभोक्त लसँचाइ पोखरी लनमाा ण

9.

14.

15.

16.

13.

12.

11.

10.

वडा नम्बर ६

वडा नम्बर ५

वडा नम्बर ८,

वडा नम्बर ५

वडा नम्बर ८, थाम

गाउँ पालिका स्तररर्

थामडाँ डा खानेपानी ममात

वडा नम्बर ८, टे कनपुर थाम

8.

7.

गाउँ पालिका स्तररर्

वडा नम्बर ४, बोल्दे

वडा नम्बर ४, बोल्दे

सेतीदे वी कािीदे वी मन्दिर सिि तथा मेच्चे
चक्रपथको मन्दिर सँगै गेट लनमाा ण

6.

5.

गाउँ पालिका स्तररर्

तेमाि मा.लव. आगाडीको चौतारा लनमाा ण

3.

वडा नम्बर ४, बोल्दे

गाउँ पालिका स्तररर्

तेमाि माध्यलमक लवद्यािर् व्यवस्थापन

2.

वडा नम्बर ६, ठूिोपसेि

र्ोिनव सञ्चवलन स्थवन

गाउँ पालिका स्तररर्

सवमवविक वर्कवस िफा

र्ोिनव सञ्चवलन
वकवसम

1.

र्ोिनवको नवम

छाप धाराडाँ डा छोइतेन तथा धारा संरक्षण

लस.नं.

२०००००

४०००००

३०००००

३०००००

४०००००

८०००००

४०००००

८०००००

४०००००

८०००००

५०००००

८०००००

५०००००

२०००००

८०००००

५०००००

आ.ब.
०७८।०७९
को अनुमवन
श्रोि
कैवफ
र्ि

वडा नम्बर ८,
वडा नम्बबर ६
वडा नम्बर ६
वडा नम्बर ७

गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्

मेटवाि कोकाम काकलिङ सडक लनमाा ण

गरुरे पोछे राङरोगन

टु न्टी च्यानडाँ डा िेराबार लनमाा ण

भण्डारीडाँ डा गोठडाँ डा पलहरो व्यवस्थापन

पर्ाटन लवकास प्रवर्द्ान अध्यर्न

केम्पेटोि आम्दोङटोि गोरे टो बाटो लनमाा ण

मेच्चे पौवा िोङसाि कािढुं गा सडक
स्तरोन्ती
लसंढी तथा चौतार लनमाा ण को�ोङ म्हने

भैसेपानी सडक ममात

छात्रवास दे न्दख होटे ि डाँ डा सम्म गोरे टो बाटो
ममात
गुप्तेश्वर गुफाको मुि मन्दिर जाने बाटोमा
स्टीिको रे लिङ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

वडा नम्बर ७

गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्

औद्योलगकग्राम लडलपआर लसनदा डाँ डा

िाप्से लसमि चौतारा फुिडाँ डा सडक लनमाा ण

भोर्ज्ाा ङबाट गुप्तेश्वर माहादे व स्थान जाने
गोरे टो बाटोमा लसढीँ लनमाा ण

16.

17.

18.

15.

वडा नम्बर ८

वडा नम्बर २,

वडा नम्बर ७

वडा नम्बर ३

गाउँ पालिका स्तररर्

वडा नम्बर २

दे उरािी डाँ डा सडक ढिान रातोमाटो टलनाङ
सोलिङ
भूमेश्वार लनमालव िेरबार लनमाा ण

14.

13.

गाउँ पालिका स्तररर्

वडा नम्बर १

वडा नम्बर ६, ठूिोपसेि

वडा नम्बर २,

वडा नम्बर ५

वडा नम्बर ५

वडा नम्बर ५

वडा नम्बर २

पूर्वाधवर वर्कवस िफाकव कवर्ा क्रमहर

मिडाँ डा रक्से डाँ डा वाि व्यवस्थापन

12.

11.

10.

9.

8.

गाउँ पालिका स्तररर्

िामागाउँ कोटलतमाि सडक ममा त

वडा नमाबर ९

गाउँ पालिका स्तररर्

िनमाि दे वी ममात वडा नम्बर ९

18.

वडा नम्बर २

गाउँ पालिका स्तररर्

फूिडाँ डा खानेपानी ट्याङ्की लनमाा ण

17.

४०००००

४०००००

१००००००

५०००००

४०००००

२०००००

२०००००

३०००००

३०००००

३०००००

४०००००

४०००००

८०००००

८०००००

३०००००

२०००००

७०००००

४०००००

२०००००

२०००००

गाउँ पालिका स्तररर्

फुटवि ग्राउन ममात खानीगाउँ

वडा नम्बर १

वडा नम्बर १, सर्स्ुाखका

वडा नम्बर ७, धु ल्खु

गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्

लत्ररत्न मैत्री गुम्बा ममात

वडा नम्बर ५ र्ज्ोथान मन्दिर लनमाा ण

नर्ाँ संङछोइलिङ गुम्बा लनमाा ण

वडा नम्बर ९ न्दस्थत लतलत्रटार बर पीपि
चौतारमा बुर्द्को मूती लनमाा ण

कुन्साङ दे क्षलिङ गुम्बा रं गरोगन तथा
व्यवस्थापन
कािीदे वी मन्दिर ममात

4.

5.

6.

वडा नम्बर ९, िगुम्बा डाँ डा
वडा नम्बर ५
वडा नम्बर १

गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्
गाउँ पालिका स्तररर्

पिबुद्ध व्यवस्थापन

ढोङसार गुम्बा ममात

थापाा छोईलिङ गुम्बा ममात

वडा नम्बर ९ न्दस्थत िगुम्बाडाँ डामा बुर्द्
लनमाा ण
सानो लगम्दी न्दस्थत पेम दागेलिङ िेिुङ पौवा
गुम्बा ममात
वोहोरे दोभान प्रवेशर्द्ार

12.

13.

14.

17.

16.

15.

वडा नम्बर ४,

वडा नम्बर ७, धु ल्खु

वडा नम्बर ६



गाउँ पालिका स्तरीर्

11.

10.

वडा नम्बर २, सर्स्ुाखका

वडा नम्बर ९,

वडा नम्बर ५

वडा नम्बर ५

वडा नम्बर ४

वडा नम्बर ६

मलणकपुर िामागाउँ थापे दे क्षलिङ गुम्बा
ममात
तामाङ ररमलठम लकताब आधुरो लनमाा ण

9.

8.

7.

गाउँ पालिका स्तररर्

वडा नम्बर ६, गुम्बाटोि

गाउँ पालिका स्तररर्

सातकन्मा पाँ चकन्मा मन्दिरको छानो लनमाा ण

3.

वडा नम्बर ९ पािु िाट

गाउँ पालिका स्तररर्

ओम छ्योइतेन ममात

वडा नम्बर ६, ठूिोपसेि

2.

1.

गाउँ पालिका स्तररर्

sfkjfjfjf

गाउँ पालिका स्तररर्

साि चौतारा दे उरािी पाखा भुपािेश्वर
महादे वस्थान जोड् ने सडक

कृष्ण मन्दिर लनमाा ण पाण्डे टोि ठकुरीटोि
सालवक वडा नम्बर २

20.

19.

५०००००

३०००००

६०००००

४०००००

२०००००

२०००००

४०००००

११०००००

३०००००

५०००००

६०००००

१४०००००

४०००००

५०००००

२०००००

५०००००

८०००००

३०००००

२०००००

क्र.सं.

गाउँ पालिका स्तररर्

गरु रे न्पोछे लनमाा ण

19.

वडा नम्बर ५

वडा नम्बर ५

लशक्षक/कमाचारी~प्रालवलधक धारका प्रलशक्षक समेत)

८ माध्यलमक तहका स्वीकृत दरविीका लशक्षक~ राहत अनुदान लशक्षक िालग
तिब भिा अनुदान (लवशेष लशक्षा पररषद अन्तरगतका

लशक्षक/कमाचारीहरु समेत)

६ लवद्यािर्मा शैलक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्ासम्पादनमा आधाररत
प्रोत्साहन अनुदान
७ आधारभूत तहका स्वीकृत दरविीका लशक्षक~ राहत अनुदान लशक्षकका
िालग तिब भिा अनुदान (लवशेष लशक्षा पररषद अन्तरगतका

19600000

87600000

लशक्षा

लशक्षा

265000

लशक्षा

559000

160000

लशक्षा
लशक्षा

3645000

लशक्षा

५ शैलक्षक पहुँच सुलनलितता~ अनौपचाररक तथा वैकन्दिक लशक्षा कार्ाक्रम
(परम्परागत लवद्यािर्~ वैकन्दिक लवद्यािर्~ साक्षरता र लनरन्तर लशक्षाका
कार्ाक्रम समेत)

631000

लशक्षा

२ आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी~गलणत र लवज्ञान लवषर्मा लशक्षण
सहर्ोग अनुदान
३ लवद्यािर्मा शैलक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्ासम्पादनमा आधाररत
प्रोत्साहन अनुदान
४ सावाजलनक लवद्यािर्का लवद्याथीहरुका िालग लनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान

353000

बिेट

लशक्षा

विक्षव

१५०००००

५०००००

१ तोलकएका लवद्याथीको लदवा खाजाका िालग लवद्यािर्िाई अनुदान

कवर्ाक्रमको वर्र्रण

संविर् सििा अनुदवन िफाकव र्ोिनव िथव कवर्ाक्रम

गाउँ पालिका स्तररर्

िेिुङ प्रवेशर्द्ार

18.

2198000
2475000
27000
668000

लशक्षा
लशक्षा
लशक्षा

१६ लवद्यािर् सिािन तथा व्यवस्थापन अनुदान
१७ कोलभड - १९ का कारण उत्पन्न पररन्दस्थलतमा लसकाइ सहजीकरणका िालग

शैलक्षक कार्ाक्रम
१८ सावाजलनक लवद्यािर्मा अध्यर्नरत लवद्याथीहरुका िालग छात्रबृलि (आवासीर् लशक्षा
तथा गैरआवासीर्)

75000
627000

लशक्षा

२१ सामुदालर्क लवद्यािर्का छात्राहरुिाई लनशुल्क र्स्ालनटरी याड ब्यवस्थापन

२२ प्रारन्दम्भक बाि लवकास सहजकतााहरुको पाररश्रलमक तथा लवद्यािर् कमाचारी लशक्षा
व्यबस्थापन अनुदान

4855000

लशक्षा

२० तोलकएका लवद्याथीको लदवा खाजाका िालग लवद्यािर्िाई अनुदान

4000

146000

लशक्षा

१९ सावाजलनक लवद्यािर्मा अध्यर्नरत लवद्याथीहरुका िालग छात्रबृलि (आवासीर् लशक्षा
तथा गैरआवासीर्)

76000

लशक्षा

1035000

180000
373000

लशक्षा
लशक्षा
लशक्षा

1045000

लशक्षा

१३ प्रलत लवद्याथी िागतका आधारमा लशक्षण लसकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को
परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान
१४ माध्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी~गलणत र लवज्ञान लवषर्मा लशक्षण
सहर्ोग अनुदान
१५ सावाजलनक लवद्यािर्का लवद्याथीहरुका िालग लनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान

शैलक्षक कार्ाक्रम
१२ सामुदालर्क लवद्यािर्का छात्राहरुिाई लनशुल्क र्स्ालनटरी याड ब्यवस्थापन

९ प्रलत लवद्याथी िागतका आधारमा लशक्षण लसकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को
परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान
१० लवद्यािर् सिािन तथा व्यवस्थापन अनुदान
११ कोलभड - १९ का कारण उत्पन्न पररन्दस्थलतमा लसकाइ सहजीकरणका िालग

41000

लशक्षा

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य

३१ मातृ तथा नवलशशु कार्ाक्रम अन्तगात आमा सुरक्षा~ गभावती उत्प्रेरणा सेवा~
न्मानो झोिा र लनशुल्क गभापतन कार्ाक्रम

३२ पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मालसक बैठक~ डाटा भेररलफकेशन
एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमालसक एवं बालषाक सलमक्षा

200000

700000

2700000

105000

२९ क्षर्रोगका जोन्दखम समुह तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका समुदार्मा स्वास्थ्य
सकृर् क्षर्रोग खोजपडताि कार्ाक्रम~ िरपररवारका सदर्स्हरूको सम्पका
पररक्षण~ समुदार्मा क्षर्रोगका लवरामीहरूको खोजपडतािका िालग क्षभता
अलभवृन्दद्ध तथा पररचािन ।

३० आधारभूत तथा आकन्दस्मक स्वास्थ्य सेवाको िालग औषलध खररद

1100000

स्वास्थ्य

२८ रालिरर् मलहिा स्वास्थ्य स्वर्ंसेलवका कार्ाक्रम (पोशाक प्रोत्साहन~ र्ातार्ात
खचा~ वालषाक सलमक्षा गोष्ठी र लदवस मनाउने खचा समेत)

464000

8603000

2013000

46000

लशक्षा

२५ माध्यलमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी~गलणत र लवज्ञान लवषर्मा लशक्षण
लशक्षा
सहर्ोग अनुदान
२६ प्रारन्दम्भक बाि लवकास सहजकतााहरुको पाररश्रलमक तथा लवद्यािर् कमाचारी
व्यबस्थापन अनुदान
२७ पररवार लनर्ोजन लकशोर लकशोरी तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्ाक्रम
स्वास्थ्य

२३ आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी~गलणत र लवज्ञान लवषर्मा लशक्षण
सहर्ोग अनुदान
२४ शैलक्षक पहुँच सुलनलितता~ अनौपचाररक तथा वैकन्दिक लशक्षा कार्ाक्रम
(परम्परागत लवद्यािर्~ वैकन्दिक लवद्यािर्~ साक्षरता र लनरन्तर लशक्षाका
कार्ाक्रम समेत)

187000

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

३६ कोलभड १९ लवरुद्ध खोप अलभर्ान संचािन ब्यवस्थापन खचा -पालिकास्तररर्
सलमक्षा तथा र्ोजना र पालिका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तररर् सुपररवेक्षण_

३७ स्थानीर् तहका स्वास्थ्य चौकी~ प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा कार्ारत
कमाचारीहरुको तिव~ महगी भिा~ स्थानीर् भिा~ पोषाक िगार्त
प्रशासलनक खचा समेत

३८ पालिका स्तरमा ा टाईाफाइड खोप अलभर्ान संचािन तथा लनर्लमत खोपमा
टाईाफाइड खोप शुरुवातको साथै लनर्लमत खोप सुदढीकरण र सरसफाई
प्रबि् धनको िालग पालिका र वडा खोप समन्वर् सलमती र
सरोकारवािाहरुको अलभमुन्दखकरण बैठक १ लदन

205000

26800000

500000

20000

30000

३५ उपचारात्मक सेवा अन्तगातका कार्ाक्रमहरु ( ~आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्वास्थ्य
(स्वास्थ्य चौकी ) / आधारभूत अस्पतािको न्मुनतम सेवा मापदण्ड कार्ाक्रम
संचािन तथा सुलिलधकरण र आँ खा~ नाक~ कान~ िांटी तथा मुख स्वास्थ्य
सम्वन्दन्ध अलभमुखीकरण तथा लबद्यािर् स्क्रीलनंग कार

३३ औिो तथा कािाजार माहामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी लबषालद छकाने
स्वास्थ्य
(रे स्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत)~ लकटजन्म रोग लनर्न्त्यण कार्ाक्रमको अनुगमन
एवम् मूल्माङ्कन तथा लकटजन्म रोग लनर्न्त्यणका िालग बहुलनकार् अन्तरलक्रर्ा
गने
३४ पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा~ बडा फ्लु~ AMR~ लसलिसकोलसस~
स्वास्थ्य
टक्सोप्लाज्मोलसस आलद लवलभन्न सरुवारोग सम्बन्दन्ध रोकथाम तथा
लनर्न्त्यणका िालग सचेतना कार्ाक्रम

247000

1288000

४२ पालिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवि् धन कार्ाक्रमको सलमक्षा~
स्वास्थ्य
सूक्ष्मर्ोजना अध्यावलधक र पालिका खोप समन्वर् सलमलतको
अलभमुन्दखकरण समेत पालिका स्तरमा २ लदन~ वडा खोप समन्वर्
सलमलतको स्वास्थ्य संस्था~ वडा सतरमा अलभमुन्दखकरण १ लदन तथा पूणा खोप
सुलनितताको िागी िरधुरी सर
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

४३ पोषण कार्ाक्रम

४४ कोलभड १९ िगार्त लवलभन्न महामारीजन्म रोगहरुको रोकथाम~ लनर्न्त्यण
तथा लनगरानीका िालग सरोकारवािा सँगको अन्तरलक्रर्ा तथा RRT~
स्वास्थ्यकमी पररचािन

४५ स्थिगत अनुलशक्षण गरर स्वास्थ्यकलमाहरूको क्षमता अलभवृन्ददद एवं
तथ्ांङकको गुणस्तर सुलनलित~ क्षर्रोगका कार्ाक्रमको अधा बालषाक
सलमक्षा तथा उपचार नलतजाको कोहटा लवश्लेषण

४६ स्वास्थ्य संस्थामा आकन्दस्मक अवस्थामा औसलध एवं ल्माब सामाग्री ढु वानी~
रे कलडा ङ तथा ररपोलटा ङका िालग फमा फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी~ ईलट.लब रलजस्टर अध्यावलधक~ लवश्व क्षर्रोग लदवस सम्बन्धी कार्ाक्रम

35000

60000

25000

1109000
200000

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य

४० मातृ तथा नवलशशु कार्ाक्रम
४१ लसलबआईएमएनलसआई Onsite कोलचंङ्ग र समता तथा पहुँच कार्ाक्रम

125000

स्वास्थ्य

३९ लवलभन्न सरुवारोग~ नसने रोग~ जुनोलटक~ मानलसक स्वास्थ्य सम्बन्दन्ध
अन्तरलक्रर्ा कार्ाक्रम तथा लदवसहरु (Hypertension~ Diabetes~ COPD~
Cancer Days~ आत्महत्या रोकथाम लदवस~ मानलसक स्वास्थ्य लदवस~
अल्जाईमर लदवस~ रे लबज लदवस~ लवश्व औिो लदवस) मनाउने

1200000
100000
294000
6000
1200000

कृलष
कृलष
कृलष
कृलष
कृलष

५० कृलष तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक प्रालवलधकहरुको तिव भिा

५१ तरकारी बािीको साना व्यवसालर्क कृलष उत्पादन केन्द्र (पकेट) लवकास
कार्ाक्रम सिािन
५२ कृलष~ पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्ाकं अध्यावलधक कार्ाक्रम
५३ कृलत्रम गभााधान लमसन कार्ाक्रम
५४ ईलपडे लमर्ोिोजी ररपोलटा ङ
५५ आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृलष तफाका साना व्यवसालर्क कृलष
उत्पादन केन्द्र (पकेट) लवकास कार्ाक्रम लनरन्तरता

140000
100000
108000

गररबी लनवारण
तथ्ांक प्रणािी
तथ्ांक प्रणािी

५८ सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पधाा बृन्दद्ध गनाका िालग
कन्दिमा ५ जनाको समुहमा प्रलबलध हस्तान्तरण
५९ गुनासो सुनुवाई अलधकारी
६० एम. आइा . एस. अपरे टर र लफल्ड सहार्क दे लनक भ्रमण भिा तथा र्ातार्त
खचा

480000

उद्योग

५७ गररबी लनवारणका िालग ििु उद्यम लवकास कार्ाक्रम संचािन लनदे लशका~
२०७७ बमोलजम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पलहचानका आधारमा
पुनतााजगी र एडभान्स सीप लवकास तालिम कार्ाक्रम)

2280000

उद्योग

५६ गररबी लनवारणका िालग ििु उद्यम लवकास कार्ाक्रम संचािन लनदे लशका~
२०७७ बमोलजम ििु उद्यम लवकास मोडे िमा नर्ाँ ििु उद्यमी लसजाना गने

कृलष

300000
700000

कृलष
कृलष

४८ लकसान सूचीकरण कार्ाक्रम
४९ आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको साना व्यवसालर्क कृलष
उत्पादन केन्द्र (पकेट) लवकास कार्ाक्रम लनरन्तरता

1500000

100000

४७ लवद्यािर् स्वास्थ्य लशक्षा/आमा समुह तथा मलहिा स्वास्थ्य स्वर्ंसेलवकाहरूका
िालग सामालजक व्यवहार पररवतान कार्ाक्रम

60000
46000
246000

तथ्ांक प्रणािी

तथ्ांक प्रणािी

तथ्ांक प्रणािी
तथ्ांक प्रणािी

६५ अन्म लवलवध खचा-Mobilization of CSOs~ Civic Groups~ NGOs for
increased social accountability
६६ लवभागिे उपिव्ध गराएको तालिम खाका बमोलजम िटना दताा तथा
सामालजक सुरक्षा सम्बन्धमा नपा/गापा~ वडा कार्ाािर्का कमाचारीहरुको
िालग तालिम तथा जनप्रलतलनलधहरुिाई अलभमुन्दखकरण कार्ाक्रम सिािन

६७ अन्म लवलवध खचा-Periodic meeting costs of LGPCC
६८ मसिि सामान खररद (सेवा केन्द्र सिािानाथा)

र्ुवा तथा खेिकुद
िैंलगक समानता तथा सामालजक
समावेशीकरण
सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण
सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण
सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण
सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण

६९ एम. आइा . एस. अपरे टर र लफल्ड सहार्को िालग सिार खचा

७० रािरपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतर्ोलगता (स्थानीर् तहस्तरीर्)

७१ मलहिा~ बािबालिका~ अपाङ्गता भएका व्यन्दक्त~ र्ज्ेष्ठ नागररक र र्ौलनक
तथा िैंलगक अिसंख्यक का तथ्ाङ्क संकिन र अधावलधक गने

७२ कामका िालग पाररश्रलमक अनुदान (र्ुवा रुप)

७३ प्रालवलधक सहार्कको तिव

७४ पोषण लवशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्ाक्रम सिािन

540000

367000

3900000

100000

100000

23000
120000
5000

72000

तथ्ांक प्रणािी

तथ्ांक प्रणािी

520000

तथ्ांक प्रणािी

६२ एम. आइा . एस. अपरे टर र लफल्ड सहार्क पाररश्रलमक~ चाडपवा खचा तथा
पोशाक खचा
६३ स्थानीर् तहका कमाचारी र जनप्रलतलनलधहरुको िालग अनुगमन तथा
मुल्माकन खचा
६४ मेलशनरी औजार तथा फलनाचर ममात सम्भार (सेवा केन्द्र सिािानाथा)

200000

तथ्ांक प्रणािी

६१ सिार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइा (सिार र पँहुच अलभर्ान सिािान)

सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण
सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण
सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण
सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण
सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण

७८ रोजगार सहार्कको तिब

७९ रोजगार संर्ोजकको तिव

८० कामका िालग पाररश्रलमक अनुदान

८१ रोजगार सहार्कको पोशाक भिा

८२ पोषण संवेदनशीि (खानेपानी तथा सरसफाइ~ कृलष~ पशुसेवा~ मलहिा
तथा बािबालिका~ लशक्षा र शासकीर् प्रवन्ध) क्षेत्रका कार्ाक्रमहरू
सिानि)

भाषा तथा संस्कृलत
स्वास्थ्य
भवन~ आवास तथा सहरी लवकास
पर्ाटन
स्वास्थ्य

८४ तामाङ संग्राहिर् तेमाि
८५ स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम र्ू सुदृढीकरण कार्ाक्रम
८६ सुरलक्षत नागररक आवास कार्ाक्रम :- बागमती प्रदे शको काभ्रेपिािोक
लजल्ला क्षेत्र नं. १ अन्तगात तेमाि गाउँ पालिका- 22 वटा

८७ डम्फु पाका लनमााण~ तेमाि गा.पा. ५~ काभ्रेपिान्चोक
८८ समरथिी स्वास्थ्य चौकी लनमााण

ििाि पूँिीगि िफाकव कवर्ाक्रमहर

सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण

७७ प्रालवलधक सहार्कको पोसाक

िम्मव

सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण

७६ रोजगार सेवा केन्द्रको सिािन (अनुगमन~ सिार~ स्टे शनरी~ ममात~अन्म)

८३ रोजगार संर्ोजकको पोसाक

सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण

७५ कामका िालग पाररश्रलमक अनुदान (र्ुवा रुप)

900000
4000000

1500000
200000
600000

10000
190000000

460000

10000

193000

497000

367000

10000

205000

41000

बिेट

२००००००
२००००००
२००००००
२००००००
10000000

कोटतेमाि सर्स्ुाखका आधाबाट हुदै बोहोर दोभान जोड् ने सडक वडा ५
तल्लो छाप िखनडोि भुङगुर ठूिोपसेि सडक
लसन्दु रे खोिाबाट हेल्तपोि हुदै माउरे जोड् ने सडक स्तरोन्ती वडा ४
राधाकृष्ण माध्यलमक लवद्यािर् भवन लनमााण
िम्मव

6.2.2.1402

6.2.2.1403
6.2.2.1404

6.2.2.1405

6.2.2.1401

२००००००

१६६०००००

पूँिीगि र्ोिनवहर
कुिम्रङ हास्सेक ब्रागाि जि उपभोक्ता सलमलत खानेपानी आर्ोजना

खचा संकेि नं.

प्रशासकीर् सुशासन

9000000

जम्मा

प्रदे ि सििा अनुदवन िफाकव बिेट िथव कवर्ाक्रमहर
कवर्ाक्रमको वर्र्रण

९२ रोशी खोिा भूक्षर् लनर्न्त्यण भण्डारे वेशी वडा नं.-९ लतलत्रटार

वर्िेष अनुदवन (पुिीँगि)

800000

800000

200000

भाषा तथा संस्कृलत

उजाा

९० नवीकरणीर् ऊजाा प्रवलध जडान (वार्ोग्याँस/लवद् र्ुतीर् चुिो/सुधाररएको
चुिो/सौर्ा ऊजाा )

९१ गापा ३ ऐलतहालसक पञ्च बुद्ध मूलता लनमााण तथा सिि लनमााण

सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण

८९ रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृलढकरण (कम्यूटर-फलनाचर लफक्चसा~ क्यामरा~
अन्म लवद् र्ुतीर् उपकरण)

१५००००
७२०००
३२४९०००

6.2.2.374
6.2.2.378
6.2.2.379
बाि मैत्री स्थानीर् तह िोषण पोत्साहन कार्ाक्रम
बाबुआमा लवलहन बािबालिका संरक्षण कार्ाक्रम
िम्मव

४९४०००
१५००००
३०००००

माध्यलमक तहमा शून्म दरबिी भएका सामुदालर्क माध्यलमक लवद्यािर्मा
अंग्रेजी/गलणत/लवज्ञान लशक्षकका िालग लशक्षण सहर्ोग अनुदान
बाि लववाह अ�का िालग सामुदार् पररचािन कार्ाक्रम
अपाङ्गता भएका व्यन्दक्तहरुका िालग सामुदार्मा आधाररत पुनस्थाापना सहर्ोग कार्ाक्रम

6.2.2.364

6.2.2.380
6.2.2.386

३५००००

न्मूनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard -MSSI) सुधारका िालग स्वास्थ्य
संस्था (प्रा.स्वा.केन्द्र/हे.पो.) िाई सशात अनुदान

6.2.2.1037
6.2.2.363

१५७५०००
१५८०००

चवलु खचा िफाकव कवर्ाक्रमहर
एक लवद्यािर् एक नसा कार्ाक्रम संचािन लनरन्तरता
मलहिा स्वास्थ्य स्वर्ं सेलवकाहरुका िालग संचार खचा


िेमवल गवउँ पववलकवको अथा सम्बन्धी प्रस्तवर्लवई कवर्वािर्न गना बनेको ऐन, २०७८
गवउँ सभवबवट पवररि वमविुः २०७८।०३।१५
प्रस्तवर्नवुः तेमाि गाउँ पालिकाको आलथाक वषा २०७८/०७९ को अथा सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाा न्वर्न गनाको लनलमि
स्थानीर् कर तथा शुल्क संकिन गने, छु ट लदने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गना वा�नीर् भएकोिे,
नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम तेमाि गाउँ पालिकाको गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको
छ ।
१.

संवक्षप्त नवम र प्रवरम्भुः (1) र्स ऐनको नाम “तेमाि आलथाक ऐन, २०७८ रहे को छ।
(2) र्ो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गतेदेन्दख िागू हुनेछ ।

२.
३.

४.
५.

भूवम कर (मवलपोि): गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र अनुसूलच (१) बमोलजम भूलम कर (मािपोत) िगाइने र असूि
उपर गररनेछ ।
िर र्हवल करुः

गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यन्दक्त वा संस्थािे भवन, िर, पसि, ग्यारे ज, गोदाम, टहरा,

छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आं लशक तवरिे वहािमा लदएकोमा अनुसूलच (२) बमोलजम िर जग्गा वहाि कर
िगाइने र असूि गररनेछ ।
व्यर्सवर् करुः गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवामा पूँजीगत िगानी र आलथाक कारोवारका

आधारमा अनुसूलच (३) बमोलजम व्यवसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।

र्ववषाक सडक कर: गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र दताा भएका सवारी साधनमा अनुसूलच (४) बमोलजम सवारी साधन
कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।

६.

वर्ज्ञवपन करुः गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनुसूलच (५) बमोलजम लवज्ञापन कर िगाइने र असूि
उपर गररनेछ ।तर, प्रदे श कानु न स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्मथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम
हुनेछ ।

७.

बहवल वबटौरी िुल्कुः गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र आफुिे लनमाा ण, रे खदे ख वा संचािन गरे का अनुसूलच (६) मा
उल्ले ख भए अनुसार हाट बजार वा पसिमा सोही अनुसूलचमा भएको व्यस्था अनुसार बहाि लबटौरी शुल्क

८.
९.

िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
पववकाङ िुल्कुः गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकाङ सुलवधा उपिब्द गराए वापत अनुसूलच

(७) बमोलजम पालकाङ शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ।

सेर्व िुल्क, दस्तुरुः गाउँ पालिका/नगरपालिकािे लनमाा ण, संचािन वा व्यवस्थापन गरे का अनूसूलच (८) मा
उन्दल्लन्दखत स्थानीर् पूवाा धार र उपिब्द गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलचमा व्यवस्था भए अनुसार
शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।

१०. एवककृि सम्पवि कर: एलककृत सम्पलत कर लवस्तृत अध्यर्न गरे पिात् मात्र िगाइने र असुि उपर
गररनेछ ।
११. वनकविी कर: कानूनअनुसार ओसारपसार गना छु ट भएका जीवजन्तुजन्म र अन्म पदाथाको ओसारपसारमा
अध्यर्न पिात् अनुसुलच (९) अनुसार िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।

१२. प्रदे ि कवनून बमोविम हुने: िरजग्गा रलजिरेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्छन कर र प्राकृलतक स्रोत
शुल्क प्रदे श कानून बमोलजम िगाइने, असुि उपर गररने र बाँ डफाँ ड हुनेछ।
१३. दर िटवउन, बढवउन र्व छु ट वदन सवकने: (१)प्रचलित कानूनमा जुनसकै कुरा िेन्दखएको भएता पलन गाउँ
कार्ापालिकािे आवश्यकता अनुसार र्स ऐन बमोलजम िगाइएका शुल्क र करको दर िटाउन, बढाउन वा
आं लशक रुपमा छु ट लदन सिेछ। त्यस्तो दर िटाइएको, बढाइएको वा छु ट लदइएको सूचना स्थानीर् राजपत्रमा
प्रकालशत गनुा पनेछ।र्स ऐन बमोलजम कर लतने दालर्त्व भएका व्यन्दक्त वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसमको
कर छु ट लदईने छै न।(२)

उपदफा (१) बमोलजम दर िटाइएको, बढाइएको वा छु ट लदइएको सूचनाको

लववरण प्रत्येक वषा गाउँ कार्ापालिकािे गाउँ सभामा पेश गनुा पनेछ।कर िथव िुल्क संकलन सम्बन्वन्ध
कवर्ावर्वधुः र्ो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकिन सम्बन्दन्ध कार्ालवलध गाउँ कार्ापालिकािे
तोके अनुसार हुने छ ।

अनु सूवच १
(दफव २ सँग सम्बन्वन्धि)
भुवम कर/मवलपोि
क्र.सं.
१

कर/शुल्क

लववरण

मािपोत/ भुलम कर (प्रलत रोपनी)

प्रवि रोपनी

दर
रु १०

नोट: एक आलथाक वषाको रकम अको आलथाक वषामा लतना आउदा जम्मा कर रकममा ३५% जररवाना
िाग्नेछ ।
अनु सूवच २
(दफव ३ सँग सम्बन्वन्धि)
िर बहवल कर
क्र.सं.
१

कर/शुल्क
िर बहाि कर

लववरण
कोठा वा िरभाडाको

दर
१० प्रलतशत

अनु सूवच ३
(दफव ४ सँग सम्बन्वन्धि)
क्र.सं.
१

२

व्यर्सवर् कर
कर/शुल्क
मलदरा पसि

चुरोट लबडी सुती जन्म

लववरण

दर

लवतरक

3000

थोक

2000

खुिा

1000

लवतरक

2000

थोक

1500

३

४

५

हल्का पेर् पदाथा

सुनचाँ दी पसि

औषधी पसि

६

माछामासु लबक्री पसि

७

आर्ुवेलदक औषधी पसि

८

एग्रोभेट पसि

९

स्टे शनरी तथा पुस्तक पसि

१०

छपाइ तथा प्रकाशन

११

कस्मेलटक पसि

१२

मोटर पाट्ा स

१३

प्लाइ तथा ग्लास

१४

१५

१६

1000

लवतरक

1500

थोक

1000

खुिा

500

थोक

1500

खुिा पसि र ममात

1000

थोक

3000

खुिा डारर भएको

2000

खुिा डारर नभएको

1500
1000
500

थोक

2000

खुिा

1000

थोक

1000

खुिा

500

अफसेट प्रेस

2000

साधारण प्रेस

1000
1000

थोक

2000

खुिा

1500

थोक

2500

खुिा

1500

कपडा/फेन्सी/जुिाचप्पि/ब्याग

थोक

1500

पसि

खुिा

1000

थोक

1000

खुिा

500

धागो टाक पसि
इिेररोलनक पसि (मोबाइि,

िडी, क्याल्कुिेटर अलडर्ो,
लभलडर्ो, आलद)

१७

खुिा

लवतरक

3000

थोक

1500

खुिा

1000

थोक

5000

हाडा वेर्र/
मेलसनरी/र्स्ालनटरी/माबाि पसि

१८

पेटरोलिर्म पदाथा

खुिा

3000

पेटरोि पम्प

5000

पेटरोि लबक्री केन्द्र

3000

ग्यास लसलिन्डर सब लडिर

3000

मलट्टतेि मात्र लबक्री

2000

थोक

2000

खुिा

1000

थोक

1500

खुिा

1000

१८

न्दस्टि आिमुलनर्म पसि

२०

फलनाचर

२१

ढु ङ्गा तथा लगट्टी बािुवा लबक्री
लवतरण गने

२२

कपडा लसिाइ कटाइ

२३

स्नुकर तथा पुि हाउस

2000

२४

पशु आहार लबक्री केन्द्र

1000

२५

लकराना पसि

२६

फिफूि/तरकारी पसि

२७

उपहार/ लगफ्ट/ खेिौना पसि

२८
२९

३०

2000
टे िररङ आधुलनक
हाते मेलसन

1000
५००

थोक

1500

खुिा

500

थोक

800

खुिा

400

थोक

1000

खुिा

500

भाँ डा पसि (स्टीि,

थोक

1500

प्लान्दस्टक,आ�ुलनर्म सबैथरी)

खुिा

1000

माटाको भाँ डा पसि

थोक, खुिा

200

लचलकत्सक

2000

कन्सल्टे न्ट सेवा(इन्दन्जलनर्ररङ्ग)

2000

कानुन व्यावसार्ी ि फमा

2000

िेखापरीक्षण व्यावसार्ी

2000

दन्तलचलकत्सक

2000

लवशेषज्ञ परामशा तथा अन्म
व्यावसार्ी सेवा

अनुसन्धानकताा परामशादाता

2000

पशु लचलकत्सक डारर

2000

रोजगार सेवा

3000

३१

ढु वानी तथा टर ान्सपोटा

2000

३२

पेन्टर/ साइनबोडा िे ख्ने

1000

३३

खोटो व्यवसार्ी

1000

३४

बोलधलचिा मािा दु इ मुखे नसारी

प्रलत लबरुवा

५

३५

बोलधलचिा मािा तीन मुखे नसारी

प्रलत लबरुवा

२००

३६

जग्गा व्यवसार्ी

2000

३७

लनमाा ण व्यवसार्ी

5000

३८

र्स वगीकरणमा नपरे का
व्यवसार्को हकमा

३९

ग्रीि उद्योग

2500

४०

जुिा उद्योग

1500

४१

मैनबिी,टीकी, अचार तथा अन्म

750

िरे िु कुलटर उद्योग(अगरबिी,

1000

कुलटर)
४२

कपडा तथा गामेन्ट उद्योग

5000

४३

लसरक डसना उद्योग पसि

1500

४४

कुटानी पेिानी/ लमि

४५

मसिा लमि

500
1000

डे री उद्योग/ व्यवसार्

उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग

४६
४८
४९

वनजन्म उद्योग

५०

ढाकाटोपी पन्दस्मना उद्योग

500
कुलकज नुड�

1000

दािमोट पाउरोटी चाउमीन

1000

पापड लचप्स लफगर

1500

स लमि प्लाइउड उद्योग

5000

काठ लबक्री लडपो

2000
500

सुलताजन्म उद्योग
होटल लि रे ष्टु रेन्ट

5000
होटि र िज

2000

५१

भोजनािर्
लमठाई पसि

500

पाटी यािेस

2500

रे ष्टु रेन्ट-बार

2000

लचर्ा र खाजा पसि
साना,खाजा-नास्ता पसि
(मलदरासलहत)
५२

1000

टे न्ट हाउस

500
2000
2000

सेर्व उद्योग

५३

सिार

एफ.एम. प्रसारण

2000

टावर

1000

केवुि च्यानि प्रसारण

2000

इन्टरनेट प्रदार्क, वाइफाइ सेवा
कर प्रलत ग्राहक वालषाक

2५०0

पत्रपलत्रका प्रकाशन सेवा
फोटोकपी, पी.लस.ओ साइबर तथा
क्याफे

1000

किर ल्माब

1500

फोटोस्टु लडर्ो

1000

कार्ाा िर्
लवकास वैंक प्रलत शाखा/ केन्दन्द्रर्
कार्ाा िर्

५५

लविीर्

स्वास्थ्य सेवा व्यवसार्

लशक्षा सेवा लनजी

1000

कुररर्र सेवा

वालणर्ज् वैंक प्रलत शाखा/केन्दन्द्रर्

५४

500

5000
5000

फाइनान्स कम्पनी शाखा कार्ाािर्

5000

लविीर्/ ऋण सहकारी संस्था

2000

मनी टर ान्सफर

1500

लवमा कम्पनी

2000

ििु लवि

2000

लनजी अस्पताि तथा नलसाङ्ग होम

2500

न्दिलनक तथा ल्माब

1500

चस्मा पसि

1500

क्याम्पस

2000

५६

मालव

1500

आधारभूत

1000

कक्षा १ दे न्दख ५ सम्म

500

छात्रावास

1000

मन्टे श्वरी

1000

पूवा प्राथलमक

500

ट्युशन सेन्टर

1500

कम्युटर / नृत्यकिा लसकाइ केिर

1000

तािीम तथा अनुसन्धान केन्द्र

1000

टार्र-ट्युव ममात, ररसोलिङ्ग,हावा

1000

भने

1500

डे न्दन्टङ्ग पेन्दन्टङ्ग

1500

लट.भी, लिज, मोटर, पङ् खा, रे लडर्ो,

ममात सम्भार

५७

इन्दन्जन ममात

िडी जेनेरेटर, कम्युटर, मोबाइि

1000

मोटरसाइकि ममात

1500

बस,ट्याक्सी िगार्तका सवारी
साधन ममात

2000

अन्म लवलवध ममात

1000

(इिेररोलनक)

५८

डराइ न्दिलनक, व्युटी पािार तथा
सैिुन

५९

फूि लवरुवा पसि

1000
500

अनु सूवच ४
(दफव ५ सँग सम्बन्वन्धि)
र्ववषाक सडक कर
क्र.सं.

१

कर/शुल्क

लववरण

दर

ब्रेकर एक्साभेटर डोजर हे भी मेलसन

०

वालषाक सडक कर (सवारी

ब्याक हो िोडर

०

साधन कर)

बस टर क िरी र हे भी गाडी

०

भाडाका कार लजप

०

लनजी कार, जीप, अटो ररक्सा

०

स्कुटर, मोटरसाइकि तथा अन्म
सवारी साधनमा

०

ठे िागाडा तथा ररक्सामा

०

अनु सुवच ५
(दफव ६ सँग सम्बन्वन्धि)
क्र.सं.
१

वर्ज्ञवपन कर
कर/शुल्क

लववरण

लवज्ञापन कर सावाजलनक
स्थानमा लवज्ञापन वा साइनबोडा
राखेवापत प्रलत वगा फुट

र्स कर वापतको रकम संिीर् र
प्रदे श कानून बमोलजम बाँ डफाँ ड
हुने

दर

100

अनु सुवच ६
(दफव ७ सँग सम्बन्वन्धि)
बहवल वबटौरी कर

क्र.सं.

कर/शुल्क

१

बहाि लबटौरी शुल्क

लववरण

दर

बालषाक प्रलत बगा लफट

5
१५०

लबऊ लबजन पसि

२

नारार्णस्थान मन्दिरमा जनै
पुलणामा मेिामा पसिको बहाि
कर

खाजा पसि

१०००

िुगा कपडा ब्याग पसि

२०००

पुजा सामाग्री पसि

५००

खेिौना पसि

५००

३

अनुसूवच ७
(दफव ८ सँग सम्बन्वन्धि)
क्र.सं.
१

कर/शुल्क
पालकाङ्ग शुल्क: प्रलतलदन
पालकाङ क्षेत्र बनेपलछ

पववकाङ िुल्क
लववरण

दर

बस , टर क, िरी, हे भी गाडी, जीप

0

मोटरसाइकि, ठे िा गाडा, अटो
ररक्सा र अन्म साधन प्रलतिण्टा

0

२

र्ाररनाग तथा तोमसुङ कुण्ड
पाकाङ शुल्क

३

नारार्णस्थान जनै पुलणामाको
लदन पाकाङ शुल्क

बस , टर क, िरी, हे भी गाडी, जीप

०

मोटरसाइकि, ठे िा गाडा, अटो
ररक्सा र अन्म साधन प्रलतिण्टा

०

बस , टर क, िरी, हे भी गाडी, जीप

०

मोटरसाइकि, ठे िा गाडा, अटो
ररक्सा र अन्म साधन प्रलतिण्टा

०

अनुसूवच ८
(दफव ९ सँग सम्बन्वन्धि)
क्र.सं.

कर/शुल्क

सेर्व िुल्क, दस्तुर
लववरण

दर

१

िरजग्गा नामसारी लसफारीस

प्रलत लकिा

२00

२

िर बाटो लसफारीस

प्रलत लकिा

२००

३

सरजलमन/लसफारीस दस्तुर

व्यन्दक्तगत

२00

व्यावसालर्क / संस्थागत

500

४

छात्रवृलत लसफारीस

५

लनशुल्क

लवपन्न/असहार् लवद्याथी

लनशुल्क

छात्रवृलत लसफारीस

६

अपाङ्गता भएको लसफारीस

लनशुल्क

७

अस्थाइ बसोबास लसफारीस

100

८

स्थार्ी बसोबास लसफारीस

100

९

नागररकता लसफारीस

वंशज

100

अंलगकृत

500

१०

लवद् र्ुत जडान लसफारीस

१00

११

धारा जडान लसफारीस

100

१२

जीलवत रहे को लसफारीस

100

१३

दु बै नाम गरे को व्यन्दक्त एकै
हो भन्ने वा फरक ज�लमलत
संशोधन लसफारीस

नेपािीमा लसफाररस

२००

अग्रेजीमा लसफाररस

५००

१४
१५
१६

व्यवसार् बि लसफारीस
व्यवसार् सिािन नभएको
लसफारीस
व्यापार व्यवसार् नभएको
लसफारीस

१७

कोटा फी लमनाहा लसफारीस

१९

नाबािक पररचर्पत्र लसफारीस

२०

चौपार्ा सम्बन्धी लसफारीस

२१

व्यवसार् दताा शुल्क

२१ क

100

व्यवसार् दताा नलवकरण

100
100
लनशुल्क
१०0
50
१०००
५००
500

आन्तररक
वालषाक

२२

उद्योग ठाउँ सारी लसफारीस

२३

लवद्यािर् ठाउँ सारी लसफारीस

200

२४

आन्तररक बसाइसराइ
लसफारीस

२00

२५

लवद्यािर् सिािन स्वीकृत
कक्षा वृलि/ लसफारीस

२६
२७
२८

5०00

व्यन्दक्तगत लववरण लसफाररस/

२00

नवीकरण लसफारीस
जग्गा दताा लसफारीस

संरक्षक लसफारीस

200
संरक्षक लसफारीस व्यन्दक्तगत

100

संरक्षक लसफारीस संस्थागत

200

२९

नेपाि सरकारको नाममा बाटो
कार्म लसफारीस

100

३०

कोठा खोल्न कार्ा रोहबरमा
बस्ने लसफारीस

100

३१

स्वास्थ्य उपचारको लसफारीस

३२

समुह तथा सहकारी दताा
लसफारीस

३३

३४

लनशुल्क उपचारको िालग
आन्तररक
वाह्य

जग्गा धनीपुजाा हराएको
लसफारीस

पररक्षा शुल्क

लनशुल्क
२००
500
200

श्रेणी लवहीन पदमा

४००

रापअनं लर्द्तीर् सरहका पदमा

६००

रापअनं प्रथम सरहका पदमा

६००

रापतृतीर् सरहका पदमा

१२००

३५

जीलवत सँगको नाता प्रमालणत

२00

३६

मृतकसँगको नाता प्रमालणत

२00

३७

आलथाक अवस्था बलिर्ो वा
सम्पन्नता प्रमालणत

500

३८

आलथाक अवस्था कमजोर वा
लवपन्नता प्रमालणत

३९

लनशुल्क

जग्गा मुल्माङ्कन/ आम्दानी

प्रलतिाख ? १५०

लसफारीस तथा प्रमालणत
प्रलतलकिा

४०

चारलकल्ला प्रमालणत

४१

ज�लमलत प्रमालणत

100

४३

लववाह प्रमालणत

100

४४

िर पाताि प्रमालणत

100

४५

कागज/ मञ्जुररनामा प्रमालणत

100

४६

हकवािा वा हकदार प्रमालणत

१00

४७

िर सम्पन्न लसफारीस/ प्रमालणत

४८

अलववालहत प्रमालणत

५00

४९

अपुतािी लसफाररस

५00

५०
५१

अन्म लसफारीस वा प्रमालणत
िर नक्सापास दस्तुर
ि बगाको लनमाा ण व्यवसार्ी
दताा
ि बगाको लनमाा ण व्यवसार्ी
नलवकरण
तोमसोङ कुण्ड र र्ारीनाग
प्रबेश दस्तुर( लबद्याथीिाई ५०
प्रलतशत छु ट)

५२

५३

पक्की

500

क�ी

200

व्यन्दक्तगत
संस्थागत

सम्बन्धी पुवाा धार बनेपलछ
िाग्नेछ)

२00
500

पक्की िर

२000

क�ी िर

५00
२०००
२०००

प्रलत ब्यन्दक्त

नक्सा पास लनवेदन फाराम
दस्तुर
सरसफाइ शुल्क (सरसफाइ

200

२०
10

वालषाक

600

सरसफाइ काडा को

100

५४

रुख कटान आदे श

रुख कटान आदे श/ लसफारीस

500

कटान पलछ प्रलत रुख सुकाठ

200

कटान पलछ प्रलत रुख कुकाठ

100

५५

रुख लचरान तथा ढु वानी
लसफाररस

प्रलत लटप

३००

५६

ज� दताा

३५ लदनलभत्र भए लनशुल्क अन्मथा

२00

५७

मृत्य दताा

३५ लदनलभत्र भए लनशुल्क अन्मथा

२00

५८

बसाइसराइ जाने आउने दताा

३५ लदनलभत्र भए लनशुल्क अन्मथा

२00

५९

सम्बन्धलवच्चे द दताा

३५ लदनलभत्र भए लनशुल्क अन्मथा

२00

६०

लववाह दताा

३५ लदनलभत्र भए लनशुल्क अन्मथा

२00

६४

उजुरी दताा तथा मुिा दस्तुर

६५

सहकारी संस्था दताा शुल्क

६६

राजपत्र लबक्री शुल्क

200
1000
वालषाक ग्राहक

मुल्म अनुसार

खुिा बेच्दा प्रलत पाना

१

अनु सुवच ९
(दफव ११ सँग सम्बन्वन्धि)
क्र.सं.
१

वनकविी कर
कर/शुल्क

लनकाशी कर/ शुल्क

लववरण

दर

भैंसी, पाडा, राँ गा, गोरु प्रलत गोटा

५०

ढु ङ्गा/लगट्टी /बािुवा प्रलत टर र्ारर

प्रदे शको कानुन बमोलजम

सुकाठ प्रलत क्यु लफट
बोलधलचि मािा लनकाशी कर

५
प्रलत के.जी रु २५

अनु सूची १०
(दफव १०

सँग सम्बन्वन्धि)

एवककृि सम्पवि कर
एवककृि सम्पविकरको दर वनधवारण
एलककृत सम्पलत कर
क्र

सं

लववरण

अङ्कमा

अक्षरमा

१

रु १ िाख दे न्दख ३ िाख सम्म

१००

एक सर्

रुपैर्
ँ ा मात्र

२

रु ३ िाख १ दे न्दख ५ िाख सम्म

१५०

एक सर् रुपैर्
ँ मात्र

३

रु ५ िाख १ दे न्दख १० िाख सम्म

२००

दु ई सर् रुपैर्ा मात्र

४

रु १० िाख १ दे न्दख २० िाख सम्म

३००

३ सर् रुपैर्
ँ ा मात्र

५

रु २० िाख १ दे न्दख ३० िाख सम्म

४००

चार सर् रुपैर्
ँ ा मात्र

६

रु ३० िाख १ दे न्दख ५० िाख सम्म

६००

छ सर् रुपैर्
ँ ा मात्र

७

रु ५० िाख १ दे न्दख ७५ िाख सम्म

९००

नौं सर् रुपैर्
ँ ा मात्र

८

रु ७५ िाख १ दे न्दख १ करोड सम्म

१५००

पन्ध्र सर् रुपैर्
ँ ा मात्र

९

रु १ करोड १ दे न्दख माथीजलत भएपलन

२५००

पालचस सर् रुपैर्
ँ ा मात्र

मस.नं
.

ना िर

िे गाना

सम्पकम नम्बर

अध्यक्ष

ते ाि गा.पा-६ िू िोपसे ि

9851083953

उपाध्यक्ष

ते ाि गा.पा-८ भोज्यामङ

9849482709

१

सिा

२

दुगाम ाया ता ाङ

३

ान बहादुर श्रे ष्ट

१ नं. वडा अध्यक्ष

ते ाि गा.पा-१ सस्युख
म कम

9841108405

४

मत ाि मसं ता ाङ

२ नं. वडा अध्यक्ष

ते ाि गा.पा-२ सस्युख
म कम

9841421715

५

वव्णु बहादुर ता ाङ

३ नं. वडा अध्यक्ष

ते ाि गा.पा-३ सर ििी

9851004651

६

आिापुर िा ा

४ नं. वडा अध्यक्ष

ते ाि गा.पा-४ बोल्दे र्ेर्दचे

9803177898

७

प्रववन िा ा

५ नं. वडा अध्यक्ष

ते ाि गा.पा-५ पोखरी नारायणस्िान

9801090340

८

ववकुिाि ता ाङ

६ नं. वडा अध्यक्ष

ते ाि गा.पा-६ िू िोपसे ि

9841071024

९

ज्ञान बहादुर ता ाङ

७ नं. वडा अध्यक्ष

ते ाि गा.पा-७ चापाखोरी

9841472726

१०

िक्ष् ी बहादुर न्त्घमसङ

८ नं. वडा अध्यक्ष

ते ाि गा.पा-८

ेच्छे

9849348105

११

चरर िा ा

९ नं. वडा अध्यक्ष

ते ाि गा.पा-९

ेच्छे

9851094842

१२

तुिा बहादुर ररजाि

१३

नानु ता ाङ

१४

पावमती श्रे ष्ट

१५

पासुन िा ा

१६

भोज बहादुर सुनार

१७

सरस्वती ैनािी

१८

धन बहादुर राना गर

१९

मसं ता ाङ

पद

न ध्वाज ता ाङ

कायमपामिका
सदस्य
कायमपामिका
सदस्य
कायमपामिका
सदस्य
कायमपामिका
सदस्य

ते ाि गा.पा.-७ चापाखोरी

9803931341

ते ाि गा.पा.-३ सर ििी

9818554501

ते ाि गा.पा.- २ सस्युख
म कम

9818169216

ते ाि गा.पा.-४, बोल्दे र्ेर्दचे

9861119065

कायमपामिका

ते ाि गा.पा.-५, पोखरी

सदस्य

नारायणस्िान

कायमपामिका

9803169360

ते ाि गा.पा.-१, सस्युख
म कम

9803382965

सदस्य

ते ाि गा.पा.-१, सस्युख
म कम

9813265015

सदस्य

ते ाि गा.पा.-१, सस्युख
म कम

9813640781

सदस्य

२०

क िा वव.क.

सदस्य

ते ाि गा.पा.-१, सस्युख
म कम

9810269499

२१

मडल्िी

सदस्य

ते ाि गा.पा.-२, सयुख
म कम

9803609572

२२

प्रताव मसं ता ाङ

सदस्य

ते ाि गा.पा.-२, सयुख
म कम

ान ता ाङ

९८०३६८८
०७९

२३

ववना पररयार

सदस्य

ते ाि गा.पा.-२, सयुख
म कम

नभएको

२४

चरर ता ाङ

सदस्य

ते ाि गा.पा.-२, सयुख
म कम

९८१८५१५३१४

२५

राजेि ता ाङ

सदस्य

ते ाि गा.पा.-३, सर ििी

9813955233

२६

ङे ा िा ा

सदस्य

ते ाि गा.पा.-३, सर ििी

9808649755

२७

िादे न ता ाङ

सदस्य

ते ाि गा.पा.-४, बोल्दे र्ेर्दचे

नभएको

२८

र्दपा घतानी

सदस्य

ते ाि गा.पा.-४, बोल्दे र्ेर्दचे

9818080375

२९

नराज ता ाङ

सदस्य

ते ाि गा.पा.-५, पोखरी
नारायणस्िान
ते ाि गा.पा.-५, पोखरी

9616648511

३०

ृ नारायण िा ा
अ त

सदस्य

३१

उर्ा िा ा

सदस्य

३२

बेिी सुनार

सदस्य

३३

चेत बहादुर गर

सदस्य

ते ाि गा.पा.-६, िू िोपसे ि

३४

सूयम ान ता ाङ

सदस्य

ते ाि गा.पा.-६, िू िोपसे ि

३५

गीता ता ाङ

सदस्य

ते ाि गा.पा.-६, िू िोपसे ि

९८४३१०२९९४

३६

म

सदस्य

ते ाि गा.पा.-७, चापाखोरी

९८५१०८६५३३

३७

राजु ता ाङ

सदस्य

ते ाि गा.पा.-७, चापाखोरी

9851032889

३८

मन ामिा दे वव

सदस्य

ते ाि गा.पा.-७, चापाखोरी

9849708927

३९

र्ुि ाया नेपािी

सदस्य

ते ाि गा.पा.-७, चापाखोरी

9619775668

४०

दे वकी ैनािी

सदस्य

ते ाि गा.पा.-८, ेच्छे

9860656701

४१

िमिता काम नी

सदस्य

ते ाि गा.पा.-८, ेच्छे

9810295317

४२

अजय कु ार ता ाङ

सदस्य

ते ाि गा.पा.-८, ेच्छे

9851043185

सदस्य

ते ाि गा.पा.-८, ेच्छे

नभएको

४३

िाि ता ाङ
ैनािी

जनक बहादुर
राय ाझी

नारायणस्िान
ते ाि गा.पा.-५, पोखरी
नारायणस्िान
ते ाि गा.पा.-५, पोखरी
नारायणस्िान

9851058151
9849519816
९८८०३५७४२०

9849519816

४४

रान्त्श् ता भण्डारी

सदस्य

ते ाि गा.पा.-९, ेच्छे

9813243445

४५

सुरतािी कु ारी वव.क.

सदस्य

ते ाि गा.पा.-९, ेच्छे

9812069110

४६

कारछा िा ा

सदस्य

ते ाि गा.पा.-९, ेच्छे

9841057042

४७

टे क बहादुर िोकर

सदस्य

ते ाि गा.पा.-९, ेच्छे

9860190029

४८

नक्किी काम नी

सदस्य

ते ाि गा.पा.-६, िू िोपसे ि

9808626080

ि.स.

क च
म ारीको ना

पद

सम्पकम नं.

1

श्री केदार प्रसाद ढकाि

ु (अमधकृतस्तर आिौं)
न्त्िक्षा िाखा प्र ख

९८४९६६६९६४

2

श्री न्त्िवहरर पािक

स्वास््य सं योजक (अमधकृतस्तर छै िौं)

9851113502

3

श्री रा

ईन्त्रजमनयर (अमधकृतस्तर छै िौं)

९८५११४०३५३

4

श्री उज्वि िा ा

सुचना प्रववमध अमधकृत

9845297129

5

श्री प्रेक्षा ता ाङ

रोजगार सं योजक (अमधकृतस्तर छै िौं)

9851165383

6

श्री सं गीता सापकोटा

िेखा सहायक (सहायकस्तर पाचौं)

९८४९०८६५२७

7

श्री

आरतरीक िेखा परीक्षक

9851232223

8

श्री उद्दव प्रसाद पाण्डे

ए .आई.एस. अपरे टर (सहायकस्तर पाचौं)

9

अमभिेक ता ाङ

कम्प्युटर अपरे टर (सहायकस्तर पाचौं)

9849723430

10

श्री सरस्वती मिपािी

कानूनी सहजकताम(सहायकस्तर पाचौं)

9860023819

11

स् मृ त रयौपाने

सब ईन्त्रजमनयर (सहायकस्तर पाचौं)

९८६३४८३३५७

12

र्दनेि मसं ता ाङ

सब ईन्त्रजमनयर (सहायकस्तर पाचौं)

९८५१२१४५८०

13

श्री एमिज

ल्ि िकुरी

अ.हे.व./स्टोर वकपर (सहायकस्तर पाँचौ)

९८४५४३६११८

14

श्री धनारा

िा ा

प्रिासन सहायक (सहायकस्तर चौिो)

9841007671

15

श्री सम्झना ता ाङ

वर्ल्ड सहायक (सहायकस्तर चौिो)

9813738395

16

श्री हरे रर कु ार साह

अम न (सहायकस्तर चौिो)

9814857382

17

श्री भूपेरर ता ाङ

अमस�े ण्ट सव ईन्त्रजमनयर (सहायकस्तर चौिो)

९८४०८८०५६३

18

सगर ता ाङ

अमस�े ण्ट सव ईन्त्रजमनयर (सहायकस्तर चौिो)

९८८१३९०१८६

19

श्री औतार ता ाङ

सवारी चािक

9841036775

20

श्री धन बहादुर िा ा

सवारी चािक

9880548585

प्रसाद पौडेि

ाधव प्रसाद न्त्घम रे

9880967303
९८५१११५३५८

21

श्री सुमनि कु ार ता ाङ

कायामिय सहायोगी

9616663677

22

श्री ववपना िा ा

कायामिय सहायोगी

9880357066

23

श्री रा

कायामिय सहायोगी

9611141863

24

श्री पम ता ता ाङ

वडा सन्त्चव वडा नं १

9880548818

25

श्री ईरर वहादुर न्त्च ोररया

वडा सन्त्चव वडा नं २

9841703482

26

श्री नरे रर दे वकोटा

वडा सन्त्चव वडा नं ३

9844813439

27

श्री सम्झना ता ाङ

वडा सन्त्चव वडा नं ४

9813738395

28

श्री रा राज खरे ि

वडा सन्त्चव वडा नं ५

29

श्री नरे रर दे वकोटा

वडा सन्त्चव वडा नं ६

9844813440

30

श्री अमनता श्रे ष्ट

वडा सन्त्चव वडा नं ७

9860895619

31

श्री िक्ष् ण कडेि

वडा सन्त्चव वडा नं ८

9843340570

32

श्री पवन विी

वडा सन्त्चव वडा नं ९

9809701739

हरर

ैनािी

9849956629
9810195466

