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"मदानिेे जे भन्छ, त्यो गछि 
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जे गछि, त्यो मात्र भन्छ" 

 

संघीयिा कायािन्ियनको क्रममा नेपािको संर्िधान 2072 िे व्यि्था गेे अनुुपप प्रत्येक रतथिक िषिको रषाढ 10 
गिे गाउँपातिकािे रफ्नो िजेट िथा कायिक्रम गाउँसभामा पेस गेी पारेि गेाई कायािन्ियनमा जान ु पने व्यि्था 
अनसुाे र ि 207८/07९ को कायिक्रम िथा बजेट 207७/03/1१ गिे नै पारेि गेेका छौ । गाउँ सभा बाट 
पारेि नीति योजना कायिक्रम े बजेट सिि-साधाेण सबैको जानकाेीको िातग पु् िक िैयाे गेी प्रकाम्शि गेेकाछौँ ।  

 मदाने गाउँपातिकाको र्िकासको िातग हामीिे र्िगि 3 िषिको अितधमा चािेका कदमहुपबाट नै प्रष्ट हनु्छ र्क 
हामी जनिाका रधाेभिू रिश्यकिा खानेपानी, सडक, ्िा््य े उत्पादनमा र्िशेष जोड ददएका छौँ । मदानिेासी 
सवपूणि दाजभुाइदददी बर्हनीहुपको समग्र र्िकासको िातग यहाँ ेहेका सबै ेाजनैतिकदि, संघ सं्था, समाजसेिी, बरु्िजीर्ि 
सबै एकजटु हनु जुपेी छ भने्न ि्यिाई मनन ् गेी सबैसँग हािेमािो गने प्रयास गेेका छौ । र्िकासको फि 
सििसाधाेण सबैसँग परु् याउन यहाँ दिगि गन्ध रउन ददइएको छैन । संबैधातनक ुपपमा व्यि्था गरेएको प्रतिपक्षिाई 
र्िकास तनमािणका साथ साथै तिएे र्हड्दैछ मदाने । मदाने गाउँपातिकािे हल्िा े अनािश्यक प्रचाे प्रसाेमा र्िश्वास 
गदैन । मदानिेे काममा र्िश्वास गछि । Actions speak louder than words मा र्िश्वास गछि ।  

मदाने गाउँपातिकाको रतथिक, सामाम्जक, भौतिक, शैम्क्षक, धातमिक े पयिटकीय र्िकासको िातग प्रयत्नम्शि ेहदै 
उपिब्ध श्रोि े साधनको अतधकिम ्उपयोग गेी गाउँपातिकािाई ्िािविी े रत्मतनभिे  बनाउन ेप्रयास जाेी ेहने छ 
। समाजमा ेहेका हेेक के्षत्र, िगि े पक्षका जनिािाई समानुपपिे व्यिहाे गरेएको छ, गरेन ेछ । कुनै भेदभाि 
गरेएको छैन, गरेने छैन ।  

 अन्त्यमा गाउँपातिकाको समग्र र्िकासको िातग र्िगिमा सहयोग गनुिहनुे सबै पक्षिाई धन्यिाद ददन चाहान्छु । 
यस िषिको नीति कायिक्रम े बजेट तनमािणमा सहयोग गनुिहनुे जनप्रतिनीधी ज्यूहुप, ेाजनैतिक दि, र्िषयगि कायािियहुप, 
गैे सेकाेी सं्था तनजी के्षत्र, पत्रकाे, ेाष्ट्र सेिक कमिचाेीहुप, िथा सेोकाेिािाहुप सवपूणि प्रति हाददिक रभाे प्रकट 
गदै र्िशेष धन्यिाद ज्ञापन गदिछु । धन्यिाद । 
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      उपाध्यक्षको किमिाट 
    करेि ७० िषि नेपािी जनिािे रफ्नो शासन रफ्नै गनिका िातग तनेन्िे ुपपमा गेेको संघषि, नेपािको संर्िधान २०७२ िे  
परेकल्पना गेेको ्थानीय िहको कायिकारेणी अतधकाे गाउँकायिपातिकामा तनर्हि ेाखेको छ ।जनिािे तनिािम्चि गेेका सिैभन्दा 
नम्जकका प्रतितनतधहुपिाट र्िकास योजना िथा  ्थानीय सम्याहुप हि गनिका िातग  नम्जकको अदाििको ुपपमा न्यार्यक सतमति 
े य्िे सवपादन गने कायिहुपिे नागरेकहुपिाई ्थानीय िहहुप रफ्नै रगनको सेकाेको अनभुतूि ददिाएका छन । 
नेपािमा ्थानीयिहको तनिािचन प्चाि जनप्रतितनतधहुप माफि ि र्िकास कायिन्ियन पतछल्िो अिसेको ुपपमा २०७४ सािमा सवपन्न 
भएको ्थानीयिहको तनिािचन प्चाि र्िकास तनमािणिे गति तिएको पाईन्छ ।मदाने गाउँपातिकामा सवपन्न भएको ्थानीय िहको 
तनिािचन तमति २०७८ असाे १४ गिे सवपन्न प्चाि,तमति २०७४ असाे २० गिे पदातधकाेीहुपिे औपचारेक ुपपमा पद बहािी 
गेेपछी कायि प्राेवभ भएको तथयो ।भखिे ै सवपन्न तनिािचनमा रम नागरेकहुपिे ेाखेका अपेक्षा,तसतमि रोतोि साधन,अत्यन्िै न्यन ु
कमिचाेी जिनशम्िहुपको िीचमा कायि प्राेवभ गदािका धेेै चनुौतिहुप िाट रजको अि्थामा रईपगु्दा रशातिि अपेम्क्षि 
उपिम्ब्धहुप प्राप्त भएकोमा गौेि िागेको छ । 
तनिािचनमा जनिाको घेमा घेदैिो कायिक्रम तिएे जादा,धेेै ि्िीहुपमा मोटिाटोको असरु्िधा तथयो ।नागरेकहुपका रधाेभिू 
रिश्यिाको ुपपमा ेहेको खानेपानी पहचु िाट टाढा तथयो ।जीिन तनिािहका िातग सददयौ देम्ख अंगाल्दै रएको कृर्ष पेशामा नि 
ब्यिासार्यक तथयो नि कृर्षमा रधतुनकीकेण तथयो । र्िगि चाे िषिका मदाने गाउँपातिकािे बनाएको िार्षिक योजना े र्िकास 
तनमािणका कायिहुपिे रज हामी एक ्थानमा उतभएे हेयौ भने  चाे िषिमा सवपन्न भएका कायिहुपिे घोषणापत्रमा उल्िेख गरेएका 
धेेै कायिहुप सवपन्न भएको पाउदा रत्म र्िभोे हनुे गदिछ ।हो हामी संग चनुौिीका पखाििहुप सङ्गै अिसेका मैदानहुप पतन तथए । 
हामीिे चनुौतिका पखाििहुप पाे गदै मदाने गाउँपातिकाको भािी नक्सा क्िो हनुे भतन र्ितभन्न क्षेत्रमा क्षेत्रगि योजना िथा 
ेणनीतिहुप ियाे गनि सफि भएका छौ ।मदाने गाउँपातिकाको भार्ि नक्सा क्िो हनुे भतन  रितधक योजना समेि तनमािणका 
कायिहुपिे रगामी ददनमा र्िकासको िहे िाई ददशाउन्मखु िनाउनका िातग यस चाे िषिमा धेेै महत्िपणुि कायिहुप सवपन्न भएका 
छन । घे तनमािणका िातग जग िनाउने कायि सवपन्न भएको छ । भिै जतमन तभत्र गरेएको जगको काम कमै देम्खएिा िे 
र्िकास े सवपन्निाका इटाहुप थर्पदैं जादा  हाि सवम गेेका कायिहुपको परेणाम सखुद हनुेछ । 
हामी हाम्रो तनिाचिनमा गरेएका प्रतििििाहुप कायिन्ियनको अम्न्िम िषिमा ेहेका छौ । यस िषि मदाने गाउँपातिकािे रफ्नो 
प्रशासकीय भिन सवपन्न गने गरे योजना तनमािणका साथमा ठुिा रयोजनाहुप १५ सैयाको अ्पिाि,औधोतगक ग्राम तनमािण,सडक 
्िेोन्नति िथा र्ि्िाे,एक घे एक धाेा कायिक्रम सवपन्न गने गेी िजेटको र्ितनयोजन गेेका छौ ।चनुािी िषि स्िो िोकर्प्रय 
िजेट हैन, मदाने गाउँपातिकाको र्िकाशको रधाेशीिा खडा हनुे गरे हामीिे प्राेवभ गेेका योजनाहुपिाई सवपन्न गने िफि  ध्यान 
ददइएको छ । 
र्िगिका चाे िषिमा हामीिे कर्हल्यैपतन स्िो प्रचाेका िातग काम गेेनौ ।पक्षपाि े र्िभेदको ेाजतनिी गेेनौ । हातमिे गेेका 
कायिहुप नेपाि सेकाेिे तनधािेण गेेका मापदण्डहुपमा हामी रतथिक सशुासनमा,गाउँपातिका ब्यिा्थापकीय िथा प्रशासनीक 
कायिहुपमा गलु्मी म्जल्िामा  हाम्रो गाउँपातिका सधै अब्बि ेह्यो । न्यार्यक सतमतििाट सवपादन गेेका कायिहुपिे नागरेकहुप 
िीचमा ्थानीय सेकाे प्रतिको भेोसा े र्ि्िास बढायो ।नागरेकहुपको जीिन्िे परेिििनका िातग गरेएका धेेै कायिहुप यहाँहुप 
सवम  जग जाहेे छ ।हामी बोल्न ुपदैन हामीिे गेेका कायिहुप रफै बोल्छन भन्ने मान्यिामा अर्िचतिि मान्यिामा हामी सधै अटि 
छौ । 
हामी जर्हिे पतन हाम्रा कायिहुप तिएे जनिाको अदाििमा हाम्जे हनुेछौ ।हाम्रा कायिहुप दठक े िेदठक सधै हजुे हुपको नजेमा 
सधै पेीक्षण हनुेछ । 
सरेिा खडका  
उपाध्यक्ष 
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२ मदाने गाउँपातिकाको परेचय 

 

प्रकृतिको सनु्दे बगैँचा नेपाि- यसै ि ्िगिभन्दा कम छैन । जहाँ ेहेका छन ्अनपुम सनु्देिािे भरेपूणि सवपदाहुप, 
सनु्दे मोतिका मािाझैँ मु् कुेाउँदा र्हमािहुप, नदद, िाि, ििैया, िथा हेाभेा अग्िा होचा ि कही समथे पेेका पहाड 
िथा उपत्यकाहुप । र्िश्मैिअििुतनय प्राकृतिक सवपदा, जैर्िक र्िर्िधिा, र्कतििमानीको िातग चनुौिीपूणि भगूोि, साहतसक 
पयिटन िगायिका र्िशेषिाका काेण रफ्नो छुटै्ट गरेमा ्थार्पि गेेको नेपािको मानम्चत्रमा मध्ये के्षत्रको प्रदेश नं. 5 
अन्िगिि ेाजधानी काठमाडौँको पम्िम ददशामा अिम््थि एक ऐतिहातसक पषृ्ठभतुमिे स-ुसम्ज्जि गलु्मी म्जल्िाको पम्िम 
भागमा ेहेको सनु्दे गाउँको नाम हो मदाने गाउँपातिका ।  

नेपािको िमु्वबनी अञ्चि े ेातप्त अञ्चिको तसमानामा अिम््थि े भौगोतिक र्िभाजन अनसुाे पहाडी प्रदेशमा ेहेको यो 
गाउँपातिकाको पषृ्ठभतुम गलु्मी म्जल्िासँगै रउँछ । मनोेम पहाडी संेचनािे भरेपूणि यो गाउँपातिकाको उच्च पहाडी 
के्षत्रको र्िचमा यत्रित्र छरेएे ेहेका समथे बेँसी े पहाड र्िर्िध भौगोतिक बनािटिे गाउँपािकाको सनु्देिािाई िृर्ि 
गनि मिि गरेेहेका छन ्। यसका साथै यो के्षत्र समग्र देशको सनु्दे पहाडी रकषिणयिु भगुोिहुपको प्रतिर्िवब हो ।  

गाउँपातिकामा समािेश भएका िडाहुपुः- 

िडा नं.   नाम   सार्िक िडा  

1   अग्िङु्ग   1-9 

2   बाँझकटेेी  1-9 

3   तससेनी   1-9  

4   वयािपोखेी  1-9  

5   मिातगेी   1-9 

6   पकुोटदह  1-9 

7   भनभन े   1-9 

 

गाउँपातिकाको तसमानाुः- 
पूििुः- मातिका े धकुोट गाउँपातिका  

उत्तेुः- मातिका गाउँपातिका े प्यठुान म्जल्िाको गौमखुी गाउँपातिका 
दम्क्षणुः- धकुोट गाउँपातिका  

क्षते्रफिुः- 94.52 िगि र्क.तम. 
जनसंखयाुः- 21899 

केन्रुः- सार्िक पकुोटदह गा र्ि स को कायाििय । 

जैर्िक र्िर्िधिािे भरेपूणि यो गाउँपातिका, समनु्र सिहबाट न्यूनिम 1000 तमटे भन्दा मातथ उचाई देम्ख 2690 
तमटे मातथ जैर्िक र्िर्िधिा भएको काेण यहाँको हािापानी उचाई िथा समय अनुुपप फेक फेक छन ्। गाउँ के्षत्रका 
बेसीहुपमा उष्ण, पहाडी भेगमा समम्शिोषण े महाभाेिमा पहाडमा म्शिोष्ण प्रकाेका हािापानी पाइन्छन ्।  

यस गाउँपातिकामा धेेैजसो र्हन्दहुुपको बसोबास ेहेको देम्खन्छ । त्यसैिे यहाँका प्रत्येक ऐतिहातसक िथा धातमिक 
्थिहुप र्हन्दहुुपकै मम्न्दे मात्र ेहेका छन ्। यहाँका ऐतिहातसक ्थिहुपमा कंके देउेािी, पकुोट कोट, खड्ग भगििी, 
अ्कुना ज्िा मम्न्दे े ्थिहुप पदिछन ्।  

मदाने गाउँपातिकाको 2068 सािको जनगणनाका रधाेमा कुि जनसंखया 21899 ेहेको देम्खन्छ । जसमध्ये पुुपष 
जनसंखया 9605 े मर्हिा जनसंखया 12294 ेहेको छ । यस गाउँपातिकामा िडा नं. 3 े 4 मा जनघनत्ि बढी 
ेहेको छ । गाउँपातिकाको कूि साक्षेिा 98 प्रतिशि छ । त्यसैिे यस गाउँपातिकािाई पूणि साक्षे घोषणा गरेएको 
छ ।  
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िडा र्िभाजन े जनसंखया  

िडा 
नं 

सार्िक 

गा र्ि स 

सार्िक 

िडा 
क्षेत्रफि 

िगि 
घेपरेिाे संखया े जनसंखया जवमा कैर्फयि 

जवमा परेिाे 
संखया 

पुुपष मर्हिा 

1 अग्िङु्ग 1-9 17.05 701 1668 1966 3634  
2 बाँझकटेेी 1 10.45 784 1565 1975 3540  
3 तससेनी 1 16.01 783 1436 1893 3329  
4 वयािपोखेी 1 11.19 507 941 1257 2198  
5 मिातगेी 1 7.1 450 972 1215 2187  
6 पकुोटदह  1 16.31 892 1629 2204 3833  
7 भनभन े 1 16.41 740 1394 1784 3178  
जवमा 94.52 4857 9605 12294 21899  

 
 
 

ेार्ष्ट्रय जनगणना 2068 अनसुाे मदाने गाउँपातिकामा बसोबास गने परेिाेको जनसंखया, परेिाे संखया, परेिाेको 
औषि रकाे िथा िैर्ङ्गक अनपुाि अनसुाेको र्ििेण 

जनसंखया, परेिाे संखया, परेिाेको औसि रकाे िथा िैङ्गतगक अनपुाि 
िडा 
नं. 

सार्िक 

गा र्ि स 

जवमा 
परेिाे  
संखया 

जनसंखया 
जवमा पुुपष मर्हिा परेिाेको 

औसि 
रकाे 

िैँतगक 
अनपुाि 

1 अग्िङु्ग 701 3634 1668 1966 5.18 84.84 
2 बाँझकटेेी 784 3540 1565 1975 4.51 79.24 

3 तससेनी 783 3329 1436 1893 4.25 75.86 

4 वयािपोखेी 507 2198 941 1257 4.33 74.86 

5 मिातगेी 450 2187 972 1215 4.86 80. 
6 पकुोटदह  892 3833 1629 2204 4.29 73.91 

7 भनभन े 740 3178 1394 1784 4.29 78.14 

जवमा 4857 21899 9605 12294 4.53 78.12 
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३ मदाने गाउँपातिकाका अध्यक्ष श्री दान बहादुे  के सी ज्यूिे निौ गाउँसभामा प्र्ििु गनुि भएको रतथिक िषि 
2078/079 को नीति िथा कायिक्रम 

गाउँसभाका सद्य ज्यूहुप, 
रमम्न्त्रि समाजसेिी, िरु्िम्जिी, ेाजनैतिक सल्िाहकाे, पत्रकाे तमत्रहुप े ेाष्ट्र सेिक कमिचाेी साथीहुप । 

1. नेपािको संर्िधान 2072 को संिैधातनक व्यि्थाको परेपूणि गनि नेपािको संर्िधान बमोम्जम ्थार्पि मदान े
गाउँपातिकाको रतथिक िषि 2078/079 को िार्षिक नीति िथा कायिक्रम यस गरेमामय गाउँसभामा प्र्ििु 
गनि पाउँदा गौेिाम्न्िि महससु गेेको छु ।  

2. संघीय िोकिाम्न्त्रक गणिन्त्र ्थापनाको िातग र्ितभन्न ेाजनैतिक रन्दोिनमा ेाष्ट्र े जनिाको र्हि, कल्याण े 
उन्नतिका िातग जीिन ितिदान गनुिहनुे सवपूणि ज्ञाि अज्ञाि सर्हदहुप प्रति उच्च सवमानका साथ भािपूणि 
श्रिाञ्जिी अपिण गदै िेपत्ता नागरेक े घाइिे योिा प्रति उच्च सवमान व्यि गनि चाहान्छु ।  

3. नेपािको इतिहासमा नयाँ शासकीय संेचनाका ुपपमा ्थानीय सेकाे ्थापनाको झण्डै चाे िषिको कायिकाि 
पुे ा हुँदा सवम ्थानीय सेकाेिे रफुिाई रिश्यक काननु तनमािण, संगठन संेचनाको ्थापना े जनशम्ि 
व्यि्थापन िफि  प्रभािकाेी ुपपमा काम गदै "समिृ मदानकेो रधाे, कृर्ष पयिटन े पूिािधाे" को नाेािाई पुे ा 
गनि सक्षम ेहेको छ ।  

 

4. गि रतथिक िषिदेम्ख र्िश्वव्यापी ुपपमा फैतिएको कोतभड- 19 को महामाेीिे हाम्रो गाउँपातिका पतन अछुिो 
ेहन सकेन । जन्िा््यका के्षत्रमा गम्वभे सम्या रइपेेको हुँदा ्िा््य पूिािधाे े क्षमिा र्िकासमा हाम्रो 
िगानी केम्न्रि भएको छ । हाम्रो सवपूणि ध्यान े िगानी कोतभड ेोकथाम े तनयन्त्रणमा भएको े नेपाि 
सेकाेिाेा जाेी गरेएको तनषधेाज्ञाका काेण र्िकास तनमािणका गतिर्ितधहुप ठप्प भएका छन ्।जसिे गदाि 
मदानिेासीको र्िकास प्रतिको चाहना सोँचे ज्िो पुे ा हनु सर्केहेको छैन िापतन बाँचौ े बचाऔ ँभन्दै कोतभड 
तनयन्त्रण पिाि हाम्रो र्िकासको िक्ष्य प्रातप्त हनुमेा सवपूणि गाउँपातिकािातस र्िश्व्ि हनु ुहनु हाददिक अर्पि गदिछु 
। कोतभड 19 को जोम्खम अन्त्य नभए पतन तनयन्त्रण िफि  उन्मखु भएको छ । कोतभड 19 को काेण ज्यान 
गमुाउने मिृक प्रति भािपूणि श्रिाञ्जिी व्यि गदिछु, साथै संक्रतमि सवपूणि दाभभुाई ददददिर्हतनहुपको म्शघ्र 
्िा््य िाभको कामना गदिछु ।  

5. कोतभड -19 को यस भयािह अि्थामा ेोकथाम, उपचाे े तनयन्त्रणमा अहोेात्र खर्टनहुनुे ्िा््य कमी, 
सुे क्षाकमी, ेाष्ट्र सेिक कमिचाेी जनप्रतितनतध िगायि र-रफ्नो ठाउँबाट ्िा््य मापदण्डको पािना गेी 
सहयोग गनुिहनुे मदाने गाउँपातिकाबासी रम जनसमदुाय प्रति र्िशेष धन्यिाद प्रकट गनि चाहान्छु ।  

6. गाउँपातिकाको नामाकेण िथा केन्र िोक्ने गहन गहृकायि सर्क्रयिापूििक सवपादन गेेकोमा यस गरेमामय गाउँ 
सभािाई हाददिक धन्यिाद ददन चाहान्छु । गाउँपातिकाको प्रशासतनक कामिाई व्यिम््थि े प्रभािकाेी 
बनाउनको िातग प्रशासतनक भिनको र्ि्ििृ परेयोजना प्रतििेदन ियाे गेी बहिुषीय ठेक्का सवझौिा भई कायि 
प्राेवभ भएको व्यहोेा जानकाेी गेाउन चाहान्छु ।  

7. गाउँपातिकाको शासकीय प्रबन्ध, सेिा प्रिाह सञ्चािन े र्िकास तनमािण िाई प्रभािकाेी सञ्चािनको िातग 
रिश्यक नीति तनमािण भईेहेकोमा हाि सवम  ७ िटा ऐन िथा ७ िटा तनयामििी े ३३ िटा कायिर्ितध 
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तनमािण भएका छन ् ।संघीय मातमिा िथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियबाट र्िकास गरेएको तिजा नामक 
सफ्टिेयेबाट गाउँपातिका िथा नगेपातिकाको सं्थागि क्षमिा ्िमूल्याङ्कनमा गलु्मी म्जल्िाका १२ िटा 
्थानीय िहहुप मध्ये हाम्रो गाउँपातिकािे प्रथम ्थान हातसि गेेको हुँदा सवपूणि जनप्रतितनतध िथा 
कमिचाेीहुपमा हाददिक रभाे िथा धन्यिाद ज्ञापन गनि चाहान्छु ।  

8. नेपाि सेकाेको पन्रौ पंचिषीय योजना े िमु्वबनी प्रदेश सेकाेको 20 िषे ददघिकातिन योजनामा रधारेि 
ेहेे योजनाको सोँच, िक्ष्य े उद्देश्य सँग मेिखाने गेी गाउँपातिकाको पञ्चिषीय रितधक र्िकास योजना 
तनमािणको चेणमा छ । रगामी ददनहुपमा उि द्िािेजबाट तनदेम्शि भई योजना िथा कायिक्रमहुप छनोट 
गेी र्िकासका र्क्रयाकिाप संचािन गरेनछे । 

9. गाउँपातिकामा सशुासन प्रििन गनि सेिाग्राही मैत्री र्िद्यिुीय पूिािधाेको र्िकास गदै सेिा प्रिाहमा सेिीकेण गने 
उद्देश्यका साथ सूचना प्रर्ितधमा रधारेि सेिा प्रिाहको अिधाेणािाई साकाे पानि सवपूणि कायािियहुपमा 
ईन्टेनेट जडान कायििाई तिव्रिा ददईएको छ । यसै र.ि.मा ७ िटै िडा कायािियहुप े ्िा््य चौकीहुपमा 
ईन्टेनेट जडान गने कायििाई सवपन्न गरेनेछ ।रगामी ददनमा तडजीटि नेपाि बनाउने ेार्ष्ट्रय िक्ष्यिाई समेि 
साकाे पानि यसिे मद्दि पगु्नेछ जसिे गदाि पेपे िेस प्रर्ितधको र्िकास हनु गई दैतनक सेिा प्रिाह तछटो, छरेिो 
े च ु् ि दुुप्ि हनुे र्िश्वास तिएको छु  

10. नेपाि सेकाे िथा प्रदेश सेकाेबाट प्राप्त र्िशेष, सशिि िथा समपूेक िथा र्िशेष अनदुानमा सञ्चातिि र्ितभन्न 
कायिक्रमिाई थप प्रकािभाेी बनाइने छ ।  

11. नेपािको संर्िधानिे परेकल्पना गेेको समाजिाद उन्मखु ेार्ष्ट्रय अथििन्त्र तनमािणमा योगदान परु् याउदै 
गाउँपातिकाको पञ्चिषीय रितधक र्िकास योजनाको िक्ष्य प्रातप्त गने ददशामा रतथिक र्क्रयाकिापिाई परेिम्क्षि 
गरेने छ ।  

12. रोतोि अनमुान िथा िजेट सीमा तनधािेण सतमतिबाट ियाे भएको रयको प्रके्षपण े र्ििेणको खाकामा रधारेि 
भई नेपािको संर्िधान 2072 को धाेा 230 िथा ्थानीय सेकाे संचािन ऐन, २०७४ मा भएको व्यि्था 
बमोम्जम मदाने गाउँपातिकाको नीति िथा कायिक्रम प्र्ििु गेेको छु । 

अब म चाि ुर.ि.को हाि सवम गाउँपातिकाका प्रमखु उपिम्ब्धहुप संम्क्षप्त ुपपमा प्र्ििु गनि चाहान्छु । 

भौतिक पूिािधाेुः 
भिन िथा सहेी र्िकास 

1. मदाने गाउँपातिकाको ७ िटै िडा कायािियहुप पक्की े सरु्िधायिु भिनहुपको तनमािण कायिसवपन्न गरेएको छ। 

2. मदाने गाउँपातिका िडा नं. ४ वयािपोखेीमा गाउँपातिका ्िेीय सभाहि तनमािण सवपन्न भएको छ। 

3. मदाने गाउँपातिका िडा नं. ६ पकुोटदहमा हाटिजाे िथा कोशेिी घे तनमािण कायि सवपन्न भएको छ । 

4. सरु् ज्याङ्ग सामदुार्यक ्िा््य ईकाई े तनपाने सामदुार्यक ्िा््य ईकाईको भिन तनमािण कायि सवपन्न गरेएको 
छ । 

सडक तनमािणुः 
5. मदान ेगाउँपातिकािाट सिै भन्दा टाढा ेहेको िडा नं. १ अग्िङु्गिाई र्िकासको मिुधाेमा ल्याउनका तनम्वि 

पञ्चमीपोखेी देम्ख अग्िङुफेदी सवमको करेि ९ र्क.मी सडकको ग्राभेि गने कायि सवपन्न भएको छ ।  

6. मदाने गाउँपातिकाको िडा नं.७ ेोल्मा देम्ख ति्ने हुदैँ िडा कायाििय, पाटाखेि- पािनखोिा जोड्ने  करेि ८ 
र्क.मी. सडक ग्राभेि गने कायि सवपन्न भएको छ । 
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7. पकुोटदहतसम सेिातभेपोखेातससेनीसडकको ८ तमटे चौडाई सर्हि र्ि्िाे गने कायि सवपन्न भएको छ। 

8. पकुोटदह दइुखोिी र्पपिाुपख मिातगेी सडकनयाँ 
ट्रयाकतनमािणगेीमिातगेीिाईसिैभन्दाछोटोदरुेमापकुोटदहसवमजोडनेकायिसवपन्नभएकोछ।साथै वयािपोखेीप ुे रेप ुे े-
मिातगेी-पटौटी-प्यठुानसडकको८ तमटे चौडाई सर्हि सडक र्ि्िाे गने कायि सवपन्न भएको छ । 

9. वयािपोखेी िेखपधेेा पञ्चमीपोखेी सडकिाई ८ तमटे चौडा सर्हि ्िेोन्नति गने कायि सवपन्न भएको छ ।  

10. पकुोटदह गौमखुीधाेा न्िाे सौिामाेे िासडाडा ददपक मा. र्ि. जुे े ढुङ्गा सडकको६ तमटे चौडाई सर्हि 
सडक र्ि्िाे गने कायि सवपन्न भएको छ ।  

11. मदाने पहुँच मागि अन्िेगि जुे े ढुङ्गा देम्ख पकुोटदह सवमको ९ र्क. तम. सडक ्िेोन्निी कायि सवपन्न 
भएको छ ।उि सडकको कािोपते्र गने कायिका िातग ठेक्का सवझौिा भई कायि प्राेवभ भएको छ । 

12. मदाने गाउँपातिकाको हेेक टोि िथा बम््ि सवम पगु्न करेि २ सय ३० र्कतम नयाँ सडक ट्रयाक 
ओपन गरेएको छ। 

13. प्यठुान नाेीकोट हदैु मिातगेी पाििकटेेी बाँझकटेेी जोडने नयाँ सडक ट्रयाक ओपन गेी प्यठुान 
गलु्मी े िाग्िङु्गिाई जोडने नयाँ सडक तनमािण कायिसवपन्न गरेएकोछ। 

14. जुे े ढुङ्गा-सयुिटाेी-नेटाखकि - डडिुा जोड्ने करेि ८ र्क.मी.सडक ८ तमटे चौडाई सर्हि सडक र्ि्िाे 
गने कायि सवपन्न भएको छ । 

15. मदाने गाउँपातिकाको िडा नं १ को तनपान-ेघडेेी सडक करेि 5 र्क.मी. सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्न े
कायि यसै र.ि.मा सवपन्न हुदैँछ । 

16. पकुोटदह कङे्कदेउेािी सडकको २ र्क.मी. ग्राभेि िथा ्िेोन्नति गने कायि भएको छ । 

17. मदाने गाउँपातिका २ सैेे बसनु्धेा भेडीखोे तससेनी सडकको ८ तमटे चौडाई सर्हिको 5 र्क.मी सडक 
र्ि्िाे गने कायि सवपन्न भएको छ । 

18. मदाने गाउँपातिका ७ को र्टमुे  खकि  ओख्रनेी सडकको 6 र्क.मी. सडक नयाँ ट्रयाक खोल्ने कायि 
सवपन्न भएको छ । 

19. मदान ेगाउँपातिकाको िडा नं.3 को  तसमिटाेी र्ितधखोिा तससेनी पोखेा सडकको ६ तमटे चौडाई 
सर्हिको 7 र्क.मी सडक र्ि्िाे गने कायि सवपन्न भएको छ । 

20. तससेनी देउेािी ओडाे बाँझकटेेी सडकको 6 तमटे चौडाई सर्हि र्ि्िाे गने कायि सवपन्न गरेएको 
छ । 

21. तससेनी काफिपाटा िाग्िा सडकको ६ तमटे चौडाई सर्हिको 5 र्क.मी. सडक र्ि्िाे भएको छ । 

पनुतनिमािणुः 
22. ्थानीय िहको तनिािचन पिाि १३२ िटा घेहुप पनुतनिमािण गरेएको छ । 

23. मदाने गाउँपातिका िडा नं.३ मा सािझण्डी ढोेपाटन सडकको काेण र्ि्थार्पि भएका १७ घे 
परेिाेिाई गाउँपातिकािे जग्गा खरेद े घे तनमािण गेी एकीकृि ब्िी तनमािण कायि यसै िषि सवपन्न हदैुछ । 

24. मदान े गाउँपातिका िडा नं. ३ को काफिपाटा े खन्यखुकि  एकीकृि नमूना ब्िीमा ३२ िटा घे 
बनाई र्िपन्न घेपरेिाेिाई यसै र.ि.मा ह्िान्िेण गरेदैछ । 

25. मदाने गाउँपातिका तभत्र ेहेका ८५० खेका छानो भएका सवपणुि घेहुपिाई तनुःशलु्क ज्िा पािा 
उपिब्ध गेाइ खेको छानोमिु गाउँपातिका बनाइएको छ। 
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26. गरेर्िको ेेखामनुी ेहेका ७ िटै िडाहुपका 128 र्िपन्न परेिाेका घेहुप तनमािण गने कायि अम्न्िम 
चेणमा पगेुको छ । 

27. अति र्िपन्न घेपरेिाे पर्हचान गेी यस र.ि.मा मदाने गाउँपातिका तभत्रका ७ घेपरेिाेहुपको घे 
तनमािण गने कायि सवपन्न भएको छ । 

28. मदाने गाउँपातिका तभत्रका 2072 सािको भकुवपबाट क्षति भएका ेघफेुदी प्रतिमान तनमा मा.र्ि., 
अग्िङु्ग मा.र्ि., बाँझकटेेी मा.र्ि., पृ् िी मा.र्ि., प ुे  मा.र्ि.े ददपक मा.र्ि., मेहेिपोखेी मा.र्ि. पु् िाकािय 
भिन, मातिका प्रा.र्ि बाँझकटेेी, जनज्योति क्यावपस पकुोटदहको पनुतनिमाण कायि सवपन्न भएको छ भने रेहािे 
मा.र्ि.मदाने ३ तससेनीको पनुतनिमाण कायि अम्न्िम चेणमा पगेुको छ । 

सडक पिु िथा झोिङु्ग ेपिुुः 
29. मदान े गाउँपातिका िडा न १ अग्िङु्ग े प्यठुान म्जल्िाको म्झमुपक घाट जोडन ेझोिङु्गे पिु सवपन्न 

गरेएको छ। 

30. मदाने गापा १ मा छहेा दोतमल्िाघाट झोिङु्गेपिुको तनमािण कायि सवपन्न गरेएको छ। 

31. मदाने गाउँपातिका िडा न ५ मा दईुखोिी दोभान झोिङु्गेपिुको तनमािण कायि सवपन्न गरेएको छ। 

32. मदाने गाउँपातिका िडान ५ मा सतिगौडा झोिङु्गेपिुको तनमािण कायि सवपन्न गरेएको छ। 

33. मदाने गाउँपातिका िडा न ५ मा तभेटाेीघाट झोिङु्गे पिुको तनमािण कायि सवपन्न गरेएको छ। 

34. मदाने गाउँपातिका िडा न २ मा ढाल्नकेा ुपख तनपाने झोिङु्गेपिुको तनमािण कायि सवपन्न गरेएको छ। 

35. तससेनीगीठेिथामातिकागाउँपातिकाको मभ ुिङ्गिाईजोड्नेझोिङु्गेपिुकोतनमािणकायियसिषिसवपन्न भएको छ । 

36. पकुोट काउिे मिातगेी जोड्ने िामो झोिङु्गे पिुको तनमािण कायि सवपन्न भएको छ । 

37. मदानेगाउँपातिकािडा न३तससेनीदेम्ख पकुोटदहसवमजोडनपेक्कीसडक पिुतनमािण कायि प्राेवभ भएको छ । 

उजाि  

38. मदानेगाउँपातिकाको करेि ४ हजाे ५ सय घे धुे ीमा केन्रीय र्िद्यिुीकेण कायि सवपन्न गरेएको छ। 

39. मदाने गाउँपातिका तभत्र ेहेका ३६ िटा मम्न्देहुपमा सौयि उजाि जडान गने कायि सवपन्न गरेएको छ । 

40. मदाने गाउँपातिका तभत्र ेहेका सवपणुि काठका पोिहुप र्ि्थापन कायि अम्न्िम चेणमा परु् याइएको छ। 

41. मदाने गाउँपातिका तनिासी ३ हजाे ५ सय घेधुे ीहुपिाई तनुःशलु्क तमटे बक्स गाउँपातिकािे खरेद 
गेी र्ििेण गरेएकोछ। 

42. मदाने गाउँपातिका को मखुय ब्यापारेक केन्रहुपमा ५० िटा सोिाे म््ट्रटिाईट जडान कायि सवपन्न 
भएको छ । 

43. मदान े गाउँपातिका तभत्रेहेका २ सय ८० घेधुे ी दतिि जनजाति र्िपन्न नागरेकिाई २० िाटको 
सोिाेतस्टम तनुःशलु्क र्ििेण गरेएको छ। 

44. मदाने गाउँपातिका तभत्र ेहेका २ हजाे १ सय घेधुे ी दतिि, जनजाति र्िपन्न नागरेकिाई सधुारेएको 
चलु्हो तनुःशलु्क र्ििेण गरेएको छ। 

सञ्चाे टेतिफोन 

45. मदाने गाउँपातिकामा नेपाि टेतिकमको पहुँच सिै ्थानमा पगेुको छ। 

46. मदाने गाउँपातिकाको सबै िडा कायािियहुपमा ईन्टेनेट जडान कायि अम्न्िम चेणमा पगेुको छ । 
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47. मदान ेगाउँपातिकाको कायाििय पकुोटदहमा तिज िाईन माफि ि े ईिाका प्रहेी कायािियमा ईन्टेनटे 
जडान गने कायि सवपन्न गरेएको छ । 

 

 

रतथिक र्िकास क्षते्र 

कृर्ष िथा पशपंुक्षी र्िकास उपके्षत्र 

48. मकै पकेटके्षत्र र्िकास कायिक्रम अन्िगिि मकैको र्िउ उत्पादन िथा प्रशोधन केन्रको ्थापना मदान े
गाउँपातिका िडा न ६ पैयठुुटामा संचािन भई र्िउ प्रशोधन गेी करेि 40 मे.टन. र्िउ तनयािि भएको छ । 

49. ब्यािसार्यक रिकेु्षत्र तनधािे ण गेी मदाने गा पा िडा न १,२,३े ५ मा ४ िटा म्शि भण्डाे गहृ 
्थापना गरेएको छ । 

50. कृर्ष पकेट कायिक्रम अन्िगिि मकै जोन के्षत्रका ुपपमा िडा नं ७ भनभने, िडा नं ६ को पकुोटदह, 
िडा नं.4 को वयािपोखेी, िडा नं ३ को तससेनी, रि ुजोन के्षत्रका ुपपमा मदाने गाउँपातिकाको िडा नं १ 
को अग्िङु्ग, िडा नं 2 को बाँझकटेेी े िडा नं.5 को मिातगेीिाई व्यािसार्यक के्षत्र तनधािेण गरेएको छ । 

51. सिह ,गािेो,फौजीर्केा,िदेि े हािा हुे ी िाट मकै िािीमा क्षति भएका २८३ कृषकहुपिाई मकैको 
र्िउ तनुःशलु्क र्ििेण गरेएको छ । 

52. कृषकहुपिाई मागका रधाेमा कृर्ष यन्त्र उपकेण अनदुानमा  र्ििेण कायिक्रम सञ्चािन गेी करेि 
150 कृषक समूहहुपिाई रधतुनक कृर्ष यन्त्र उपकेण र्ििेण  गरेएको छ । 

53. बाख्रा पािन व्यािसायिाई व्यािसार्यक िथा रधतुनकीकेण गनिका िातग 470 घेमा रधतुनक खोे 
तनमािण कायि सवपन्न गरेएको छ । 

 

54. गरेबीको ेेखामतुन ेहेका कृषकहुपको म्जिन्िे उका्नका िातग र.ि.2077।७८ सवममा ६ सय 
७० िटा बाख्रातनुःशलु्क ुपपमा िाख्रा र्ििेण गरेएको छ । 

55. मदाने गाउँपातिकामा गरेबीका ेेखामतुन ेहेका कृषकहुपको जीिन्िेमा रमिु परेिििनका िातग बाख्रा 
र्िकासका िातग हेफे पोजेक्ट नेपािसँग साझेदाेी कायिक्रम  सञ्चािन गेी  ४४ समूहमा रिि भएका 17 
सय ८४ जना मर्हिा कृषकिाई रधाेम्शिा िातिम, 1९ सय ७९ िटा बाख्रा र्ििेण े २ सय  ४९ िटा 
रधतुनक खोे तनमािण कायि सवपन्न गरेएको छ । 

56. मदाने गाउँपातिकािाई दधुमा रत्मतनभिे  गेाउनका िातग कृषकहुपिाई तनुःशलु्क ुपपमा २२ िटा जसी 
गाई र्ििेण गरेएको छ । 

57. पशपुािनिाई व्यिसायीकेण गनिका िातग िडा नं.१, २, ३ , ४ ,६ े ७ का पशपुािन फमिहुप े  
कृषकहुपिाई  १ सय ५ िटा मुे ाि भैसी र्ििेण कायिक्रम सवपन्न गरेएको छ । 

58. गोठ सधुाे कायिक्रम अन्िेगि ५ सय  कृषकहुपको गोठ सधुाे गरेएको छ । 

59. मदाने गाउँपातिका िडा नं ६ े २ मा दगु्ध संकिन केन्र ्थापना गरेएको छ । 

60. कृषकहुपको मनोिि उच्च िनाई प्रति्पधाित्मक कृर्ष उत्पादनका िातग कृर्षमेिा प्रदशिनी कायिक्रमहुप 
रयोजना गरे करेि १ सय ६० जना कृषकहुपिाई पुे ष्कृि गरेएको छ । 
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61. कृर्ष ऐन २०७४,ब्याजमा ऋण अनदुान कायिर्िधी २०७६,उत्पादनमा रधारेि अनदुान सवबन्धी 
कायिर्ितध २०७६ कानूनी िथा नीतिगि ब्यि्था गरेएको छ ।जसबाट करेि १६० कृषक िथा कृर्ष फमिहुप 
उि अनदुान कायिक्रमबाट िाभाम्न्िभि भएका छन ्। 

62. मदाने गाउँपातिका िडा नं २ बाँझकटेेीमा र.ि. 2075।७६  देम्ख ४ िषे ्माटि कृर्ष गाउँ ्थापना 
गने कायिक्रम अन्िगिि िमु्वबनी प्रदेश सेकाेको साझेदाेीमा १०० गाई भैँसी र्ििेणबाट करेि  1500 
जनसंखया िाभाम्न्िि हनुकुा साथै 1 सय ३५ िटा गोठ सधुाे गने कायि सवपन्न भएको छ । 

63. मदाने गाउँपातिकाको िडा नं ७ िाई मौेी ब्िक क्षेत्र तनधािेण गेी ३५० गोिा सर्हिको रधतुनक 
मौेीघाे र्ििेण गरेएको छ । 

64. कोतभड कृर्ष र्िशेष कायिक्रम अन्िगिि र्िदेशिाट फकेका यिुाहुपिाई िम्क्षि गेी गि िषि े यस 
र.ि.२०७७।७८ गेी  जवमा २ सय १७ जना बाख्रा पािन, कुखुे ा पािन, िेकाेी खेिी कायिक्रमबाट 
िाभाम्न्िि भएका छन ्।  

65. व्यिसार्यक कृर्ष पकेट कायिक्रम अन्िगिि मदाने गाउँपातिकाको िडा नं. १ अग्िङु्ग े  िडा नं. ३ 
तससेनीको सीम े र्ितधखोिामा गेी जवमा ३ िटा पकेट के्षत्र तनधािेण गेी  व्यािसार्यक कृर्ष फमिहुपको 
र्िकास गरेएको छ। 

 

 

 पयिटन  

66. मदाने गाउँपातिकाका मखुय पयिटकीय के्षत्रहुप कङे्क देउेािीमा भ्यू टािे तनमािण, मम्न्दे िथा सभाहि 
तनमािण गने कायि सवपन्न भएको छ भने  पकुोटकोटको पनुतनिमाणि गने कायि सवपन्न भएको छ । साथै दोरोतो 
्िगििाेीका ुपपमा परेम्चि अ्कुना धाममा मम्न्दे तनमािण कायि सवपन्न भएको छ । 

67. मदान े गाउँपातिका िडा नं २ बाझकटेेीको कथुे ी डाडामा प्याेाग्िाइतडङ्गको पेीक्षण उडान सवपन्न 
गरेएको छ ।यस कायििे मदाने गाउँपातिकामा प्याेाग्िाइतडङ्गको संभािना उजागे गेेको छ । 

68. मदाने मातिका अग्िङु्ग सैेे ज्िा ठाउँहुपमा टे्रर्कङ्ग तनमािण कायि सवपन्न भएको छ । 

 उद्योग िथा िाम्णज्य 

69. िघ ुउद्यम र्िकास कायिक्रम अन्िगिि िडा नं. ४ का १० जना मर्हिाहुपिाई ढाका बनेु्न िातिम, िडा 
नं. ३ का १५ जना मर्हिाहुपिाई ्िीटे बनेु्न िातिम े िडा नं. 5 का २० जना मर्हिाहुपिाई तसिाइ 
कटाइ िातिम सञ्चािन गरेएको छ। 

70. िघ ु उद्यम र्िकास कायिक्रम अन्िगिि नयाँ िघ ु उद्यमी शृ्रजना गने कायिक्रम अन्िगिि ९० जना े 
एडभान्स िातिम माफि ि ्िेोन्नति िफि  50 जना उद्यमीहुप उद्यमशीि भएका छन ्। 

 

 

 सहकाेी 
71. मदान े गाउँपातिका ्थापना पञ्चाि १३ िटा सहकाेी सं्थाहुपिाई गाउँपातिका तभत्र निीकेण भई 

सञ्चािनमा रएका छन।् 

72. नयाँ ४ िटा सहकाेी सं्थाहुप दिाि सञ्चािन अनमुति प्रदान गरेएको छ । 
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73. कृर्ष िथा पश ुसमहुहुपिाई सहकारेिामा रबििा गेी िजाे व्यि्थापन िथा ब्यािसायीकेणका िातग 
सहकाेी र्िकासमा जोड ददएको छ। 

74. अग्िङु्ग े बाझकटेेीमा साना र्कसान मर्हिा सहकाेी सञ्चािन गरेएको छ ।बाँझकटेेीमा ेहेको 
सहकाेीिे हाि कृर्ष उपज संकिन केन्र भिन तनमािण कायि सवपन्न गेेको छ । 

 

जिश्रोि िथा तसचँाइ 

 

75. मदाने गाउँपातिका िडा नं. ७ गैेाखकि मा नयाँ कुिो तसचँाइ तनमािण कायि सवपन्न गरेएको छ । 

76. मदान े गाउँपातिका िडा नं. ३ तससेनीमा खाल्टे कुनौटे िायटाेी तसँचाइ योजना तनमािण कायि सवपन्न 
गरेएको छ। 

77. मदाने गाउँपातिकाको िडा नं. ५ को मिातगेी तसचाई योजना, िडा नं ७ को पािनखोिा नयाँ खेि 
तसचाई योजनाहुप सवपन्न भएका छन ्। 

78. गाउँपातिकाको र्ितभन्न के्षत्रमा करेि ३५० हेक्टे जमीनमा तसचँाइ सरु्िधा उपिब्ध भएको छ। 

सामाम्जक र्िकास क्षते्र 

म्शक्षा, यिुा िथा खेिकुद 

79. म्शक्षाको गणु्िे बरृ्िका तनम्वि गाउँपातिकाका सिै िहका अग्रजेी गम्णि र्िषय म्शक्षकहुपिाई रिसीय 
िातिम सञ्चािन गरेएको छ। 

80. म्शक्षाको जग ितियो िनाउन पदिछ भनी गाउँपातिका तभत्रका ५१ जना िाि म्शक्षा सहयोगी 
कायिकिाििाई रिसीय िातिम प्रदान गरेएकोछ। 

81. बािबातिकाको घे रगनमै माध्यतमक म्शक्षा प्राप्त होस भने्न मान्यिाका साथ ददपक मार्ि, रेयािे मार्ि, 
बाँझकटेेी मार्ि, मा १०जोड २ कक्षा सञ्चािन गरेएकोछ। 

82. पृ् िी मार्ि पकुोटदहमा प्रार्ितधकधाे अन्िगिि १०जोड २ कक्षामा कृर्ष म्शक्षा सञ्चािन गेी प्रार्ितधक 
म्शक्षा र्िकासमा जोडददएकोछ। 

83. म्शक्षाको गणु्िे कायम गनिका िातग म्शक्षक देिन्दी कम ेहेका र्िद्याियहुपमा प्रति म्शक्षक देिन्दी 
अनदुानको ब्यि्था गरेएकोछ। 

84. मदाने गाउँपातिकाको एक मात्र उच्च म्शक्षा अध्धयन गेाइने जनज्योति क्मावपस पकुोटदह गलु्मीमा 
अध्ययनेि सवपणुि छोेीबहुाेीहुपिाइ छोेीबहुाेी छात्रबमृ्त्त माफि ि तनुःशलु्क अध्ययनको ब्यि्था गरेएकोछ। 

85. ३० िटा र्िद्याियहुपको भौतिक संेचना तनमािण िथा सधुाे गरेएकोछ। 

86. मदाने गाउँपातिका िडा न २ बाझकटेेीमा सामदुार्यक अध्ययन केन्र भिन तनमािण गरेएको छ। 

87. CTEVT िाट १६ जना यिुाहुपिाई िेभि २ को पिविे िातिम प्रदान गरेएको छ। 

88. मदान ेगाउँपातिका ्िेीय खेिमैदा मदाने गाउँपातिका िडा नं. ७ को भनभनमेा १३५ िवबाई े ५५ 
तमटे चौडाई सर्हिको खेिमैदान तनमािण कायि सवपन्न गरेएको छ । 

89. मदाने गाउँपातिका िडा नं. ६ पकुोटदहमा 110 तमटे िविाई े 35 तमटे चौडाई भएको खेिमैदान 
यसै िषि सवपन्न हुँदैछ । 

 

्िा््य 
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90. मदाने गाउँपातिकाको ७ िटा ्िा््य केन्रहुपिाट २४ घण्टे बतथिङ्ग सेिा सञ्चािन गरेएको छ। 

91. मदाने गाउँपातिकामा ३ िटा सामदुार्यक ्िा््य इकाईहुप थप गरेएकोछ।थप गरेएका ्िा््य 
इकाईहुप  पािािकटेेी ्िा््य इकाई, तनपाने ्िा््य इकाई, सजु्यािङ्ग ्िा््य इकाइहुप संचािनमा ल्याईएको 
छ ।  

92. गाउँपातिका माफि ि बाझकटेेी ्िा््यचौकी, तससेनी ्िा््यचौकी, अग्िङु्ग ्िा््य चौकी े भनभन े
्िा््य चौकीिाइ एवििेुन्स र्ििेण गरेएको छ। 

93. एकीकृि र्िशेषज्ञ सेिािाट र्ितभन्न सयमा ्िा््य म्शर्िे संचािन गरे करेि ७००० नागरेकहुपिाई 
तनुःशलु्क उपचाे िथा औषधी र्ििेण गरेएको छ। 

94. रखँा नाक कान घाटी, दाँिको म्शर्िे सञ्चािनगेी १५ सय ५० नागरेकहुपिाई तनुःशलु्क औषधी ६ 
सय ५ जना नागरेकिाई तनुःशलु्क च्मा िथा १ सय २१ जना नागरेकहुपको मोतिया र्िन्दकुो शल्यर्क्रया 
सवपन्न गरेएकोछ। 

95. तनम्िि मापदण्डका रधाेमा जर्टि प्रकृतिका १ सय ५५ जना तबेामीहुपिाई उपचाेका िातग रतथिक 
सहायिा र्ििेण गरेएको छ। 

 

खानपेानी िथा सेसफाई 

96. भनभन ेबहृत्त खानेपानी योजना माफि ि १०० घनतमटेका ३ िटा ट्याङ्की माफि ि मदाने गाउँपातिका िडा 
नं. ७ का सार्िकका िडा नं १ े ६ का घेधुे ीहुप बाहेकका सवपूणि घेधुे ीहुपिाई एकीकृि खानेपानी सेिा 
र्ि्िाे कायि सञ्चािन हुदैँछ । 

97. मदान ेगाउँपातिकाको िडा नं. 2 म््थि ज्ञान खानेपानी रयोजनामा ५० घनतमटेको १ िटा ट्याङ्की, 
२० घनतमटेको १ िटा ट्याङ्की, १३ र्किीतमटे पाईपिाईन े १ सय िटा धाेाहुप माफि ि १०० 
घेधुे ीहुपिाई खानेपानी र्ििेण गने कायि सवपन्न भएको छ । 

98. र.ि. २०७५।७६ देम्ख शुुप भएको सेफितिना पकुोटदह बहृत्त खानेपानी योजनािाट मदान े
गाउँपातिका िडा न ६ पकुोटदहमा २०० घनतमटेको १ िटा ट्याङ्की, १०० घनतमटेका २ िटा ट्याङ्की, २० 
घनतमटेका ६ िटा ट्याङ्की, १२ घनतमटेका २ िटा ट्याङ्की, १८ र्किोतमटे पाईपिाईन े 3 सय ९० िटा 
खानेपानी धाेा सर्हि उि रयोजनाको तनमािण कायि यसै िषि सवपन्न हुँदैछ । 

99. मदाने गाउँपातिकाको िडा नं.3 तससेनीमा  तससेनी बहृि खानेपानी रयोजना माफि ि तससेनीमा हािसवम 
६ िटा खानेपानी रेजभि ट्याङ्की े १८० िटा घेका िातग एक घे एकधाेा तनमािण कायि यसै िषि सवपन्न हुँदैछ 
। 

100. मदाने ४ वयािपोखेीमा िल्िो िपु्सी खानेपानी रयोजनािाट मदाने गाउँपातिका िडा नं. ४ मा ेहेको 
र्िकेाि खानेपानी सम्या समाधानका तनविी ६५ घनतमटेका २ िटा ट्याङ्की, १०० घनतमटेका १ िटा 
ट्याङ्की, १९ र्क.मी.पाईपिाईन े ३२५ िटा धाेाहुप सर्हि उि रयोजना यसै र.ि.मा सवपन्न हुँदैछ । 

101. मदाने गाउँपातिका िडा नं. १ अग्िङु्गमा ेािापानी ओखिेदह खानेपानी योजना, गलु्डुङ्ग खानेपानी योजना, 
मयिोट खानेपानी योजना े सग्रङे्ग खोिापैयपुाटा खानेपानी योजना माफि ि जवमा ३ सय ३० धाेाहुप िथा ५ 
िटा ट्याङ्की तनमािण भई  उि सवपूणि रयोजनाहुप सवपन्न भएका छन ्। 

102. म्चते्रखोिा तिम्फ्टङ्ग खानेपानी योजना मदान े६ को तनमािण कायि सवपन्न भएको छ । 
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103. हािसवम मदाने गाउँपातिकामा 3 हजाे ६ सय ५१ घे धुे ीमा एक घे एक धाेा कायिक्रम सवपन्न 
गरेएको छ । 

स्कृति संेक्षण 

104. धमि स्कृति संेक्षण अन्िेगि हाि सवम ३५ िटा मम्न्देहुप तनमािण िथा म्जणोिाे सवपन्न गरेएको 
छ। 

105. मदान ेगाउँपातिकाको ७ िटै िडाहुपमा पञ्चेबाजा खरेद गेी तनुःशलु्क ुपपमा पञ्चेबाजा र्ििेण गरेएको 
छ। 

106. प्रतियोतगिात्मक कायिक्रमिाट तिज तगि, भैिो े  पञ्चेिाजा कायिक्रम सञ्चािन गेी मौतिक सं्कृति 
संेक्षणका कायिक्रमहुप सञ्चािन गरेएको छ। 

िम्क्षि िगि कायिक्रम 

107. मर्हिािम्क्षिकायिक्रममाफि ि२ सय ६०मर्हिाहुपिाई तसिाइकटाइसविन्धीिातिमसञ्चािनगरेएको 
छ।५७जनामर्हिाहुपिाईतडप्िोमािहकोतसिाईकटाईिातिमसञ्चािनगनुिकासाथै८०थानतसिाईकटाईमेतसनतनुःशलु्कर्ि
िेणगरेएकोछ। 

108. मर्हिाहुपकोनिेतृ्ि र्िकासिथाप्रजनन्िा््यिैर्ङ्गकर्हंसार्िुपिकािातिमहुपसञ्चािनगरेएकोछ। 

109. मैनबत्ती बनाउनेिातिम,सिबनुाईिातिम,मडुाबनाउनिेातिम,ब्यरु्टपाििे िातिम,धािकुाच ुे ािनाउनिेातिम,टपेी 
गा्नेज्िािातिमद्वाेामर्हिारत्मतनभिे काकायिहुपसञ्चािनगरेएकोछ। 

110. मदानेगाउँपातिकाद्वाेा२ सय २७जनाजेष्ठनागरेकहुपिाई ब्िान्केटर्ििेणगरेएकोछ। 

111. मदानेगाउँपातिकातभत्रेहेका ८४ िषि भन्दा मातथका 
जेष्ठनागरेकहुपिाईिषिकोकम्विमाएकपटकघेमैपगेुेमधमेुह, 

ेिचापिथा्िा््यसविन्धीपेीक्षणगेीतनुःशलु्कऔषधीर्ििेणकोप्रिन्धगरेएकोछ। 

112. संघीय सेकाेको समेि नीति अनुुपप मर्हनािाेीको िातग सुे म्क्षि सामग्रीयिु गाउँपातिका घोषणा गेी 
प्रत्येक र्िद्याियमा अध्ययनेि छात्राहुपिाई तनुःशलु्क सेनेटेी प्याड र्ििेण कायिक्रमिाई तनेन्िेिाको िातग 
बजेटको ब्यि्था गरेएको छ। 

113. तनेपेक्ष गरेबीका ेेखामतुन ेहेका ७० घेधुे ी दतििहुपिाई गाउँपातिकािे तनुःशलु्क रेन र्ििेण 
गेेको छ। 

114. िािर्ििाहमिु गाउँपातिका घोषणा गरेएकोछ।िािर्ििाह ेोक्नका िातग र्ितभन्न जनचेिना मिुक 
कायिक्रम सञ्चािन गरेएको छ। 

115. गाउँपातिकािाट अपाङ्ग परेचयपत्र र्ििेण गनि सुुपरि गरेएको छ।ग े घ िगिका अपाङ्गहुपिाई 
जीिन्िे उका्नका िातग िाख्रा पािन िातिम े तनुःशलु्क िाख्रा र्ििेण गरेएको छ। 

116. मदाने गाउँपातिका िडा नं. ६ मा अपाङ्ग भिन तनमािण गरेएको छ। 

117. मदाने गाउँपातिकािाट जेष्ठ नागरेक परेचय पत्र र्ििेण सुुप गरेएको छ। 

 

सशुासन िथा अन्िेसवबम्न्धि के्षत्र 

 

 िािािेण े र्िपद् ब्यि्थापन 

118. मदाने गाउँपातिका तभत्र ेहेका सामदुार्यक िन संेक्षणका र्ितभन्न कायिक्रमहुप सञ्चािन गरेएको  छ। 
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119. जिाधाे संेक्षण िथा िाढी पर्हेो तनयन्त्रणको िातग गाउँपातिकािाट रबश्यक संखयामा िाेजािी 
र्ििेण गरेएको छ। 

120. मदान ेगाउँपातिकाको साििजतनक ्थिहुपमा फोहोेमैिा ब्यि्थापनका िातग २ सय १० थान ड्टर्िन 
र्ििेण गरेएको छ। 

121. प्राकृतिक र्िपद् मा रपिकातिन िसोिासको िातग ३ िटा सामदुार्यक भिन तनमािण कायि सवपन्न 
गरेएको छ। 

122. र्िश्वव्यापी महामाेीको ुपपमा फैतिएको कोतभड १९ कोेोना भाइेसिाट नागरेकको सुे क्षाको िातग 
गाउँपातिकािाट सवपणुि संयन्त्र परेचािन गेी तनयन्त्रण िथा ेोकथामका िातग  र्ितभन्न कायिहुप गरेएको छ। 

123. मदाने गाउँपािका तभत्र ेहेका कोतभड-१९ कोेोनाको काेण असंङ्गदठि के्षत्रमा कायिे ि श्रतमक िगि िथा 
असहाय िगििाई पेेको असे मध्यनजे गदै असंङ्गदठि के्षत्रमाकायिे ि २१४४ घे परेिाेका ९०४६ सद्यिाई 
दईु चेणमा ुप ४८ िाख ुपपैयाको ेाहि र्ििेण कायि सवपन्न गरेएको छ। 

124. कोतभड १९ महामाेीको काेण ्िा््य सवबन्धी कुनै पतन सम्या ्थानीय ्िा््य सं्थामा हनु 
नसक्ने देम्खएमा ित्काि सवबम्न्धि अ्पिािमा तनुःशलु्क ुपपमा परु् याउने ब्यि्था गरेएको छ। 

125. गाउँपातिकािाट ेाहि सामग्री, सेतनटाइजे, PPE, मा्क, थमिि गन, पल्स अम्क्समीटे, अम्क्सजन तसिीण्डे 
२२ थान, १२ थान अम्क्सजन कन्सन्टेटे, एन्टीजेन र्कट ६२५ र्पस, भी.टी.एम ४०० पीस े पयािप्त मात्रामा 
औषधीको ब्यि्था गरेएको छ। 

126. मदाने गाउँपातिका तभत्रका कोतभड र्िेामीहुपिाई उपचाे गनिका िातग मदान-े ४ वयािपोखेीमा १० 
िेड सर्हिको कोतभड रईसोिेसन केन्र ्थापना गेी संचािनमा ल्याईएको छ । 

127. मदाने गाउँपातिकातभत्र ४ सय ३८जनानागरेककोPCR पेीक्षण िथा १ हजाे १ सय ५० सय जनाको 
RDT TEST  े ६९ जनाको एन्टीजेन पेीक्षण गरेएको छ । उि परेक्षणबाट जवमा 3 सय ५१ जना कोतभड 
पोजेर्टभ परु्ष्ट भएका छन ्। हाि गाउँपातिकामा कोतभड संक्रतमिको संखया शनु्य ेहेको छ । 

 

 

गरेिी तनिाेण 

128. गरेि घेपरेिाेहुपका िातग गरेि परेचयपत्र र्ििेण गनिका िातग मदान ेगाउँपातिका तभत्रका करेि ४ 
हजाे ७ सय घेधुे ीको सिेक्षण गने कायि यसै िषि सवपन्न हुँदैछ । 

न्याय िथा कानून 

129. संर्िधानिाेा परेकल्पना गेेको गाउँपातिकामा ेहने न्यार्यक सतमतिमा हाि सवम १ सय ५८ िटा 
उजुे ीहुप पेेकोमा १ सय ४२ िटाको न्यार्यक तनुपपणका माध्यमबाट र्ििादको समाधान गरेएको, ३ िटा 
र्ििादहुप म्जल्िा अदाििमा पनुेािेदनका िातग गएको, म्जल्िा प्रशासन े म्जल्िा अदाििबाट  न्यार्यक 
तनुपपणका िातग ४ िटा उजुे ीहुप गाउँपातिकामा दिाि भई फर्छ्यौट भएका े १६ िटा उजुे ीहुप हाि 
गाउँपातिकामा िामेिीमा ेहेका छन ्। यसेी धेेै उजुे ीहुप गाउँपातिका िथा िडा कायािियहुपबाट समाधान 
भएकोिे र्ििाददि पक्षहुपको न्यायका िातग िाग्ने िागिमा कमी रएको छ । 

130. न्यार्यक तनुपपणिाई िडा ्िेमा र्ि्िाे गेी तछटो छरेिो े तमिब्ययी बनाउनका िातग २९ जनािाई 
४८ घण्टे मेितमिाप िातिम प्रदान गरेएकोछ । 

र्ित्तीय सशुासन िथा ेाज्ि परेचािन 
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131. ेाजश्वपरेचािनकोदायेािढाईरन्िरेकरवदानीिृर्िगनेप्रयासगरेएकोछ। 

132. कोतभडको समयमा मािपोि द्िुे  बाँकी बक्यौिा बझुाउन िाग्ने जरेिाना पुे ै तमनाहा गरेएको छ । 

133. मदान ेगाउँपातिकाको रतथिक िषि २०७५।७६ सवममा ुप. ३० िाख ४१ हजाे िेुपज ुेहेकोमा  गि 
र ि २०७६/०७७ को िेखापेीक्षणको प्राेम्वभक प्रतििेदन अनसुाे ुप.२३ िाख ६९ हजाे ५ सय ५२  
गेी हाि सवम जवमा ५४ िाख १० हजाे ५ सय ५२ ुपपैया बेुपज ुकायम भएको छ । उि बेुपजिुाई 
रगामी ददनहुपमा फछौट गने ब्यि्था तमिाईनेछ । 

अब म रगामी िषिका प्राथतमकिा प्राप्त कायिक्रमहुप प्र्ििु गनि चाहान्छु । 

रतथिक र्िकास  

1. एक ्थानीय िह एक औद्योतगक ग्राम ्थापना कायिक्रम अन्िगिि मदाने २ े ४ मा औद्योतगक ग्राम ्थापना,  

2. भनभने बडाचौे बहृि तसचाई रयोजना संचािन, मदान े७ 

3. व्यािसार्यक कृर्ष र्िकासका िातग कृर्ष पकेट कायिक्रम (कफी, अिैची े बाख्रा, भैसी, सनु्ििा े िेकाेी) 
मदाने १,२, ३ ,४, ५, ६ े ७ 

4. कङे्क देउेािी पयिटन पूिािधाे र्िकास कायिक्रम मदाने ६ 

5. ेोल्मा तिखेचिुी पयिटन पूिािधाे र्िकास कायिक्रम मदान े७ 

6. गरेिी तनिाेणका िातग िघ ुउद्यम र्िकास कायिक्रम मदाने गा.पा का सवपूणि िडाहुप, 
7.  

सामाम्जक र्िकास  

1. सेफितिना पकुोटदह बहृि खानेपानी रयोजना मदान े६ 

2. िल्िो िपु्सी बहृि खानेपानी रयोजना मदान े४ 

3. वयािपोखेी बहृि खानेपानी रयोजना मदाने ४ 

4. बाँझकटेेी बहृि खानेपानी रयोजना मदाने २ 

5. रमा सुे क्षा कायिक्रम, बहकेु्षत्रीय पोषण कायिक्रम सबै िडाहुप 

 

पूिािधाे र्िकास  

1. मदाने पहुचँ मागि (कािो पते्र १६ र्क.मी.) तनमािण मदाने ६ े ७ 

2.  गाउँपातिकको प्रशासकीय भिन तनमािण, मदाने ६ 

3. पकुोटदह ्िा््य चौकीिाई ्िेोन्नति गेी १५ शैयाको अ्पिाि तनमािण, मदान े६ 

4. रधतुनक सेिा िथा सरु्िधा सर्हिको भनभने ्िा््य चौकी भिन तनमािण,मदान े७ 

5. पंचमपोखेी सैेे भोटमाेा अग्िङु्गफेदी सडक ्िेोन्नति, मदाने १ 

6. तससेनी पोखेा-िडा कायाििय काफ्िेनी सेिातभे तसम पकुोटदह सडक ्िेोन्नति, मदाने ३ 

7. दईुखोिी सडक पिु तनमािण मदाने ५ 

8. िडा कायाििय भिन तनमािण मदाने ३ 

सशुासन िथा अन्िेसवबम्न्धि के्षत्र 

1. कामका िातग पारेश्रतमक कायिक्रम े यिुा ेोजगाेीका िातग  ुपपान्िेण पहि परेयोजना, मदाने गाउँपातिकाका 
सवपूणि िडाहुप 
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गाउँसभाका  सद्यहुप, 
अि म रतथिक िषि 2078/79 को नीति िथा कायिक्रम यस गरेमामय सभामा प्र्ििु गनि चाहान्छु ।  

1. कृर्ष िथा पशकुो रधतुनकीकेण े व्यिसायीकेण गेी कृर्षको उत्पादकत्ि िृर्ि माफि ि गरेिी घटाउन े 
कृषकहुपको रय्िेमा िृर्ि गनि, ेार्ष्ट्रय िथा अन्िेािर्ष्ट्रय गैेसेकाेी सं्था सँगको सहकायिमा बाख्रा र्िकास 
िथा कृर्ष र्िकास कायिक्रमहुपिाई तनेन्िेिा ददईनेछ ।  

2. ेार्ष्ट्रय िथा ्थानीय महत्िका खाद्य िथा पोषण सुे क्षामा टेिा परु् याउन ेबािी ब्िकुो साना व्यिसार्यक कृर्ष 
उत्पादन केन्र ्थापना गरेने छ कृर्ष उपजहुपको संेक्षण मूल्य तनधािेण गेी कृषकिे रफ्नो उत्पादनको उम्चि 
मूल्य े बजाे पहँूच सतुनम्िि गरेनेछ ।  

3. सामूर्हक ुपपमा कृर्ष व्यिसायमा संिग्न हनुे कृषकहुपिाई एकीकृि ुपपमा प्रार्ितधक सहयोग उपिब्ध गेाईनेछ, 
कृर्षमा रधारेि सहकाेी पसि सञ्चािन गनि प्रोत्साहन गरेनेछ ।  

4. एक घे एक केेसािाेी कायिक्रम सञ्चािन गेी िेकाेी उत्पादनमा रत्मतनभिे  बनाइनेछ । गरेिीको ेेखामतुन 
ेहेका करेि 3 हजाे घे परेिाेिाई समूहको म्जवमेिाेीमा ेहने गेी उन्नि जािका बोका, बाख्रा िथा खोे 
सधुाेका िातग अनदुान उपिब्ध गेाइने छ । 

5.  मि, र्िउ, कृर्ष, औजाे, उपकेण िथा ट्याक्टे एिं रधतुनक प्रर्ितध खरेदमा अनदुान ेकम उपिब्ध 
गेाइनेछ, कृर्ष व्यिसायिाई प्रोत्साहन गनि उत्पादनमा रधारेि अनदुानको व्यि्थािाई थप प्रभािकाेी बनाई 
कृर्ष उत्पादनिाई बजाे सवम परु् याउन अनदुान उपल्बध गेाइनेछ ।   

6. कृर्ष े पश ु र्िकासका िातग ५ िषे कृर्ष ेणनीति ियाे गरेएको छ । सोही  ेणनीति अनसुाे कायिक्रम 
सञ्चािन गरेने छ । भतुम बैँकको ्थापना गरेने छ ।  

7. र.ि. २०७७।७८ देम्ख शुुप गरेएको कृर्ष उत्पादनको व्यािसायीकेण े बजाेीकेणिाई प्रोत्साहन हनुे गेी 
उत्पादनमा रधारेि अनदुान प्रदान गने कायिक्रमिाई तनेन्िेिा ददईनछे । 

8. ्थानीय श्रम, सीप े क्षमिामा रधारेि रेन, तसिाई कटाई, डोको, डािो रदद ज्िा पेवपेागि पेशाहुपिाई 
रधतुनर्ककेण गेी व्यिसार्यक बनाइने छ ।  

9. रतथिक े सामाम्जक ुपपमा र्िपन्न घे परेिाेको खेका छाना मिु गाउँपातिका बनाउने कायि सवपन्न भएको छ 
।यस गाउँपातिकाको िडा नं. ३ का र्िपन्न १८ घेपरेिाेिाई सुे म्क्षि ्थानमा ्थानान्िेण गनिका िातग  
र्िगि िषिदेम्ख शुुप गरेएको एकीकृि ब्िी र्िकासको कायि अम्न्िम चेणमा पगेुको छ । यसै र.ि.मा उि 
घेपरेिाेिाई सुे म्क्षि रिास ह्िान्िेण गरेनेछ । घे तनमािणको कायि प्राेवभ भई ६५ घेधुे ीिाई पर्हिो 
र्क्िा िापिको ेकम समेि भिुानी गरेएको छ । िी घेधुे ीहुपिाई रगामी िषिमा सवपन्न गेी त्य्िा घे 
परेिाेको जीिन ्िे उका्न गणु्िरेय म्शक्षा, ्िा््य, ेोजगाेी, सीप र्िकास, रयरजिनका थप 
कायिक्रमहुप सञ्चािन गरेनछे ।  

 

10. िैदेम्शक ेोजगाेमा ेहेका यिुाहुपिाई कृर्ष िथा पशपुािनको के्षत्रमा िगानीको िातग प्रोत्साहन गरेनेछ, 
कृर्ष उपजका प्रशोधन केन्रहुप ्थापना गरेनेछ, प्रशोतधि उपभोग्य सामग्रीहुपको बजाेीकेण गनि रिश्यक 
पहि गरेनेछ ।  

11. मदान ेगाउँपातिकामा टोि र्िकास सं्थाहुप गठन गेी ्थानीय ्िेमा हनु ेरपेातधक र्क्रयाकिापहुप 
तनयन्त्रण िथा नागरेक सचेिनाका िातग चेिनामूिक कायिक्रमहुप संचािन गरेनछे ।  
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12. गाउँपातिकामा ्काउट रदशिको र्िकास गेाउन ्काउटका सघन कायिक्रमहुप सञ्चािन गरेनेछ ।  

13. गाउँपातिका के्षत्रतभत्र ेहेका ऐतिहातसक, धातमिक, सां्कृतिक े प्राकृतिक के्षत्रहुपको पर्हचान, र्िकास, 
संेक्षण े प्रचाे प्रसाे माफि ि यस के्षत्रिाई महत्िपूणि पयिटकीय के्षत्रको ुपपमा र्िकास गरेनेछ ।  

14. गाउँपातिका तभत्रका िोक सं्कृतिहुप सेाय,ँ सोेठी, भैिो, पञ्चेिाजा, िोक भजन, झ्याउेे भाका रददको 
संेक्षण िथा सवबििनका िातग कायिक्रमहुप संचािन गरेनेछ ।  

15. मदान े गाउँपातिका िडा नं. 2 को होल्िाङ्गमा होम्टे संचािनका िातग रिश्यक थप पूिािधाेहुप 
र्िकास गरेनेछ ।  

16. पयिटन गुुपयोजना तनमािण गेी कंकेदेउेािी, ेोल्मा तिखेचिुी , टोप्र,े सइेेिेक, मदान ेमातिका, ऐतिहातसक 
पकुोटकोट, अ्कुना, तिखेचिुी िथा महत्िपूणि मठमम्न्दे, पाटीपौिाहुपको संेक्षण े र्िकास गनिका तनम्वि 
गाउँपातिका ्िेीय पयिटन र्िकास सतमति गठन गेी उि सतमतिहुपिाई र्क्रयाशीि बनाईनेछ ।  

17. म्शक्षण सं्थाहुपको शैम्क्षक गणु्िे िृर्ि िथा अंग्रजेी र्िषयको पठन पाठन सधुाे गनिको िातग 
गाउँपातिका के्षत्रतभत्रका सबै र्िद्याियका प्रधानाध्यापकहुपको ्ि-घोषण कायिक्रमिाई व्यिम््थि गेी अगातड 
बढाइनेछ ।  

18. र्िद्याियहुपको भौतिक पूिािधाे सधुाे गरेनेछ, म्शक्षाको गणु्िे सधुाे े अंग्रजेी र्िषयको पठन 
पाठनको िातग िातिम िथा सतु्रको रधाेमा प्रति देबन्दी अनदुान ददने व्यि्था तमिाईनेछ ।  

19. र्िपन्न िथा असहाय र्िद्याथीहुपको िातग छात्रिृम्त्तको व्यि्था े पािन पोषणमा सहयोग गरेनेछ । 
साथै र्िद्यािय म्शक्षािाई ुपम्चके े रकषिक बनाउन र्िपन्न परेिाेका र्िद्याथीिाई डे्रस उपिब्ध गेाउने गेी 
कायिर्ितध तनमािण गेी िाग ुगरेनेछ ।  

20. ददिा खाजािाई व्यिम््थि गनि ्थानीय सेकाेको छुटै्ट नीति ियाे गेी प्रभािकाेी ुपपमा कायािन्ियन 
गरेनेछ ।  

21. म्शक्षाको पहुँच बार्हे ेहेका बािबातिकाको म्शक्षामा पहुँच सतुनम्िि गरेनछे, तनेक्षेिा उन्मिुनका 
िातग अनौपचारेक म्शक्षा कायिक्रम सञ्चािन गरेनछे, र्िद्याियमा कवप्यटुे म्शक्षािाई र्ि्िाे गरेनछे ।  

22. बाितबकास कक्षािाई व्यिम््थि े रकषिण बनाउन प्रत्येक र्िद्यािमा सरु्िधा सवपन्न बािमैत्री कक्षा 
्थापना गरेनेछ ।  

23. उच्च म्शक्षाको पहुँच र्ि्िाे गनि छोेी बहुाेी शैम्क्षक छात्रिृम्त्त कायिक्रमिाई तनेन्िेिा ददइने छ ।  

24. एक घे एक धाेा कायिक्रम सञ्चािन गेी घेपरेिाेमा सुे म्क्षि खानेपानीको व्यि्था गरेनेछ, 
खानेपानीको गणु्िेीयिा जाँच गनिका िातग खानेपानी रयोजनाहुपमा शरु्िकेण प्िान्टको व्यि्था गरेनेछ ।  

25. मर्हनािाेी ्िच्छिा अतभयान संचािन गने िथा प्रत्येक र्िद्यािय िथा साििजतनक कायािियहुपमा सेनेटेी 
प्याड तड्पोजिको (इम्न्सनेटे) व्यि्था गरेनछे ।  

26. रधाेभिू े मध्यम ्िेीय ्िा््य सेिा प्रत्येक िडाहुपमा उपिब्ध हनुे गेी सं्थागि सधुाे े 
जनशम्ि व्यि्थापन गरेनेछ । दतिि, अल्पसंखया िथा र्िपन्न समदुायका नागरेकिाई तनम्िि मापदण्डका 
रधाेमा जर्टि प्रकृतिका ेोगहुपको उपचाेका िातग तनम्िि ेकम सहयोग ्िुपप उपिब्ध गेाइनछे ।  

27. शाेीरेक व्यायम केन्र, रेोग्य केन्र, मनोसामाम्जक पेामशि, रयबेुददक उपचाे, योगाभ्यासहुप सञ्चािन 
गरेनेछ ।  
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28. मदाने गाउँपातिका िडा नं. 6 पकुोटदमा 15 सैँयाको अ्पिाि भिनको गुुपयोजना तनमािण गेी 
िहिुर्षिय ठेक्का सवझौिा समेि भई कायि प्राेवभ भएको छ । उि भिनको तनमािण कायि रगामी र.ि.मा 
सवपन्न गरेनेछ । 

29.    प्रत्येक ्िा््य चौकीमा बतथिङ्ग सेन्टे ्थापना े सेिाग्राहीिे प्राप्त गने सरु्िधा र्ि्िाे गरेनछे,  
गाउँपातिका प्रत्येक िडामा एवबिेुन्स सरु्िधा उपिब्ध गेाइने छ ।  

30. तनम्िि समयाितधमा घवुिी ्िा््य म्शर्िे रयोजना गेी सबै नागरेकको ्िा््य पेीक्षणको व्यि्था 
गरेनेछ । माि ृिथा निम्शश ुकायिक्रम अन्िगिि रमा सुे क्षा, गभिििी उत्प्रेे ण सेिा, न्यानो झोिा े तनुःशलु्क 
गभिपिन सेिा सञ्चािन गरेनछे ।  

31. र्िद्यािय ्िा््य म्शक्षा, रमा समूह िथा ्थानीय ्िा््यका िातग सामाम्जक व्यिहाे परेिििन 
कायिक्रम सञ्चान गरेनेछ, ्िा््य पोषण बाेे जनचेिना जागिृ हनुे कायिक्रमहुप सञ्चािन गरेनेछ ।  

32. कोतभड-१९सवबन्धी जनचेिना मिुक कायिक्रम सञ्चािन गरेनेछ । कोतभड-19 ेोकथाम िथा 
उपचाेका िातग रईसोिेसन केन्रमा थप िेडहुपको व्यि्था गरेनेछ । 

33. कोतभड-१९को संक्रमण संगै फ्रन्टिाईनमा काम गने कमिचाेीिाई प्रोत्साहनको व्यि्था  गरेनेछ ।  

34. कोतभड-19 िगायि महामाेीमा ्िा््य सेिािाई प्रभािकाेी बनाउने ्िा््य पूिािधाे, औषधी, ्िा््य 
उपकेणहुपको पयािप्त व्यि्था गदै र्िषयगि म्चर्कत्सक िथा ्िा््य कमीहुपिाई काम गनि थप प्रोत्सार्हि 
गरेनेछ ।  

35. कोतभड-१९को संक्रमण मिु गाउँपातिका बनाउन कुनै कसे बाँकी ेाम्खन ेछैन ।  

36. खानेपानीका महुानहुपको संेक्षण गने, जोम्खममा ेहेका खानेपानीमहुानको संेक्षणका िातग त्य्िा 
खानेपानी महुानको िागि संकिन गने, सोको िेपे िकृ्षाेोपण गनिको िातग िजेट उपिब्ध गेाईनेछ ।  

37. दतिि िगिको रतथिक े सामाम्जक सशिीकेणको िातग गाउँपातिकाबाट बजेट र्ितनयोजन गेी ठोस 
योजना बनाइ कायािन्ियन गरेनेछ, गाउँपातिका ्िेीय दतिि र्िकास समन्िय सतमति गठन गरेनछे ।  

38.  दतिि िगिहुपिे गदै रएको पेवपेागि तनिािहमखुी पेशा व्यिसायहुपिाई रधतुनकीकेण, 
व्यिसायीकेण, यान्त्रीकेण गेी ेोजगाेी तसजिना गरेनेछ,जोम्खम े जीणि अि्थामा ेहेका दतिि ब्िीहुपिाई 
नमूना ब्िी बनाउने योजनामा समािेश गरेनछे ।  

39. सबै प्रकाेका र्िभेदमिु िडा हुदैँ पातिका घोषणा अतभयान सञ्चािन गरेनछे, भोजभिेे समेिका 
साििजतनक ्थानहुपमा जािीय र्िभेद झम्ल्कने कुनै पतन प्रकाेको बोिी व्यिहाेमातथ पूणि ुपपमा ेोक िगाईनछे 
। 

40. पिुािधाे र्िकासको िातग योजना बैँक तनमािण गेी प्राथतमकिाका रधाेमा पूिािधाे र्िकासका योजनाहुप 
छनोट गरेनेछ । पूिािधाे र्िकास कायिक्रमिाई संघ ्िेीय, प्रदेश ्िेीय े िह ्िेीय गेी र्िभाजन गरेनछे 
।  

41. ग्रातमण के्षत्रका गोेेटो, घोडेटो बाटोहुपको ्िेोन्नति गरेनेछ ।  

42. रगामी िषि तभत्र प्रत्येक घेधुे ीमा र्िद्यिु सेिा परु् याइने छ, सधुारेएको चिुो प्रबििन गेी धिुाँमिु े 
उज्यािो घे कायिक्रम कायािन्ियन गरेनछे ।  

43. िैकम्ल्पक उजाि प्रबििन केन्रको साझेदाेीमा रिश्यक ठाउँमा सडक ित्तीको व्यि्था गरेनेछ ।  
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44. भकुवप प्रतिेोधी घे तनमािणिाई प्रोत्साहन गरेनेछ, घेर्िर्हन, र्िपन्न िथा भतूमहीनहुपको िातग रिास 
सरु्िधा कायिक्रम सञ्चािन गरेनेछ ।  

45. रगामी रतथिक िषि तभत्र गाउँपातिकाको प्रशासकीय भिन तनमािण सवपन्न गरेनेछ ।  

46. अव्यिम््थि बसोिास, सकुुविासी िथा घे र्िर्हनहुपको पर्हचान गेी अति र्िपन्निाई रिासको व्यि्था 
गरेनेछ, रिास सधुाे कायिक्रम अन्िगिि सधुाे गरेएका घेको ि्याङ्क संकिन गने े पातिकािे नवबरेङ्ग 
गरेनेछ ।  

47. प्रधानमन्त्री ेोजगाे कायिक्रमिाई थप व्यिम््थि े पाेदशी बनाइनेछ ।  

48. नयाँ तसँचाई योग्य जमीनको पर्हचान गेी योजना तनमािण गरेनेछ, उपिब्ध तसँचाइ सरु्िधा भएका 
योजनाको ममिि सवभाे िथा र्ि्िाे गरेनेछ, बाँझो जग्गाको ि्याङ्क संकिन गेी कृर्ष भतुममा ुपपान्िेण 
गरेनेछ।  

49. मदाने के्षत्र िेपे पाइने महत्िपूणि जडीिटुीको ि्याङ्क संकिन गेी तिनको संेक्षण, उत्पादन, प्रशोधन े 
बजाेीकेण गेी रवदानी बढाउनको िातग िन्पति उद्यानको ्थापना गरेनछे, िन पैदािाेमा रधारेि उद्योग 
सञ्चािनिाई प्रोत्साहन गरेनछे, सामदुार्यक िनबाट जनिाको रय्िे बढाउन उन्निजािका घाँस, जडीबटुी िथा 
फिफूि खेिी गनि प्रोत्सार्हि गरेनेछ ।  

50. भकू्षय े पर्हेोको जोम्खममा ेहेका ि्िीहुपको ि्याङ्क संकिन गेी त्यसको व्यि्थापनको िा-तग 
र्िशेष कायिक्रम िागू गरेनछे, भौगोतिक म््थतिको अध्ययन गेी जोम्खमयिु भभूागमा ब्िी र्िकासमा ेोक -
 र्िकास गरेनेछ ।िगाउने जोम्खममा ेहेका ि्िीिाई ्थानान्िेण गेी एकीकृि नमनुा ब्िी 

51. भकू्षय रदद ेोक्नका िातग नदी र्कनाेामा बास ँेोप्ने कायििाई अबिवबन गरेनेछ, तनमािण भई सकेका 
सडकमा एक साईडमा एक अमसृो े अको िफि  फुिका तबुपिा ेोप्न ेकायििाई अतनिायि गरेनछे ।   

52. रगामी िषि तभत्र बािमैत्री ्थानीय शासनका मापदण्ड पुे ा गेी िािमैत्री ्थानीय शासन िाग ुगरेनेछ 
।  

53. गाउँपातिका के्षत्रतभत्र ेहेका मानि संशोधनको िगि ियाे गेी क्रमशुः अध्याितधक गरेनेछ, व्यिसाय 
िथा उद्यम गनि चाहने यिुाहुपिाई सहतुियि ऋणको व्यि्था गरेनेछ । साथै व्याज अनदुानको व्यि्था 
गरेनेछ ।  

54. पूिािधाे तनमािणका काममा ्थानीय यिुाहुपिाई प्राथतमकिा ददइनेछ, गेीि घे परेिाे पर्हचान िथा 
परेचय पत्र र्ििेण कायि शुुप गरेनेछ ।  

55. ज्येष्ठ नागरेक, अतिर्िपन्न े असहायहुपको तनुःशलु्क ्िा््य पेीक्षणको व्यि्था गरेनेछ, मर्हिार्हंसा, 
बािर्ििाह, बहरु्ििाह, जािीय छुिाछुि ज्िा गैेकानूनी कायि तनयन्त्रण गेी समिामूिक समाज तनमािणमा जोड 
ददइने छ ।  

56. समाजमा हनुे रपेातधक र्क्रयाकिापमा कमी ल्याउन प्रहेी कायािियसंगको सहकायि े समन्ियमा 
समदुाय संग प्रहेी साझेदाेी कायिक्रम संचािन गरेनेछ । 

57. र्ितभन्न तनकाय िथा सं्थाहुपसँग समन्िय गेी व्यिसार्यक िथा सीप र्िकासका िातिमका कायिक्रम 
सञ्चािन गरेनेछ ।  
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58. गाउँपातिकाको रय व्यय पाेदशी िथा सेिािाई तछटोछरेिो बनाइने छ, सबै रतथिक काेोिाेहुप 
बैंर्कङ्ग प्रणािी माफि ि गरेनछे, र्िकासको ेार्ष्ट्रय रकांक्षािाई ध्यानमा ेाखी चाि ुरतथिक िषि तभत्र रितधक 
योजना े मध्यितध खचि संेचना ियाे गरेनेछ ।  

59. सभािाट पारेि योजनाहुपको कायििातिका तनमािण गेी कायािन्ियन गरेनेछ, गाउँपातिकाको िक्ष्य 
प्रातप्तमा केम्न्रि ेहन जनप्रतितनतध े कमिचाेीको िीचमा तनेन्िे अन्िेर्क्रया गरेनेछ ।  

60. कमिचाेीको क्षमिा र्िकासका िातग कायि सवपादनसँग सवबम्न्धि िातिमको रयोजना गरेनेछ, नागरेक 
सहायिा कक्षका िातग जनशम्ि व्यि्थापन गेी प्रभािकाेी ढंगिे सञ्चािन गरेनेछ ।  

61. गाउँपातिका अन्िगििका सबै कायािियहुपिाई सरु्िधायिु े सेिाग्राही मैत्री बनाइनछे ।  

62. न्यार्यक सतमतिबाट हनुे न्याय सवपादनिाई प्रभािकाेी बनाउन कानूनी सल्िाहकाे, कमिचाेी िथा 
इजिाश िगाएिका भौतिक संेचनाको व्यि्था गरेनेछ ।  

63. र्िकास तनमािण कायिमा समयमै काम े ित्कािै भिुानीको नीति तिइनेछ ।  

64. भ्रष्टाचाे र्िुपि शून्य सहनतसििाको मान्यिा े सदाचाे पितिको प्रिििन गरेनछे ।  

65. पसिहुपमा अतनिायि मूल्य सूची ेाख्न ुपने व्यि्था गेी मूल्य े गणु्िेको तनयतमि अनगुमन गरेनछे ।  

66. अन्य तछमेकी गाउँपातिका े नगेपातिकाहुपसँग समुधुे  सवबन्ध कायम गेी र्िकास साझेदाेीको 
ेणनीति अििवबन गरेनछे ।  

67. रोतोि साधनहुपको अतधकिम परेचािन गेी गाउँपातिकाको रन्िरेक रय बरृ्िमा र्िशेष जोड ददइनेछ, 
समयमै काम सवपन्न गने उपभोिा सतमतििाई पुे ्कृि े काममा िापिािही गने उपभोिा सतमतििाई दम्ण्डि 
गने नीति अििवबन गरेनेछ ।  

68. गाउँपातिकाको बेुपज ु फर्छ्यौट गेी शनु्य िेुपजयुिु गाउँपातिका बनाइन े छ, उत्कृष्ट कायि गने 
कमिचाेीहुपिाई पुे ्कृि गने नीति अििवबन गरेनेछ ।  

अन्त्यमा  

समरृ्ि मदानकेो रधाे,कृर्ष पयिटन े पिुािधाेहामी सबैको चाहना हो । हामी यस चाहनािाई साकाे पानि गाउँपातिका 
परेिाे, ेाजनैतिक दि, ्थानीय जनसमदुाय, िरु्िजीिी समाजसेिी, नागरेक समाज, व्यािसार्यक क्षते्र, सहकाेी क्षेत्र, 
गैेसेकाेी के्षत्र, म्शक्षक र्िद्याथी, सुे क्षा तनकाय, उपभोिा सतमति, रमा समूहहुप रदद सबैको सहयोग, सहकायि े 
सहभातगिाको महत्िपूणि भतूमकाको अपेक्षा ेाखेको छु ।  

 

धन्यिाद 
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४खचि गने े र्ितनयोजन गने सविन्धमा ब्यि्था गनि िनकेो ऐन २०७८ 

प्र्िािना मदाने गाउँपातिकाको रतथिक िषि २०७८/०७९ को सेिा े कायिहुपका िागी सम्ञ्चिकोष िाट ेकम खचि गने 
अतधकाे ददन े सो ेकम र्ितनयोजन गनि बाञ्छतनय भएकोिे नेपािको संर्िधान २०७२ को भाेा २२९ को उपधाेा 
(२) बमोम्जम मदाने गाउँपातिकाको गाउँसभामा यो र्िधेयक पेश भएको छ । 

१ संम्क्षप्त नाम े प्राेवभ (१) यस र्िधेयकको नाम ˵मदाने गाउँपातिकाको र्ितनयोजन र्िधेयक२०७८,ेहेको छ । 

(२) यो र्िधेयक सभाबाट पास भई प्रमाम्णि भए पतछ ऐनको ुपपमा िुुपन्ि िाग ुहनुछे । 

२ रतथिक िषि २०७८/०७९ को तनतमत्त सम्ञ्चि कोषिाट ेकम खचि गने अतधकाे (१) रतथिक िषि २०७८/०७९ 
को तनतमत्त गाउँपातिका ,िडा सतमति ,र्िषयगि शाखािे गने सेिा े कायिहुपका तनतमत्त उल्िेम्खि चाि ुखचि ,पमु्जगि 
खचिर्ित्तीय ब्यि्थाको ेकम समेि ब्यि्थाको ेकम समेि गरे जवमा ेकम ुप ५४,७३,४९,९९६ ।-(चौिन्न केोड 
तत्रहत्ते िाख उन्पचास हजाे नौसय छेयानब्बे ुपपैया मात्र ) मा नबढाई तनददि्ट गरेए िमोम्जम सम्ञ्चि कोषबाट खचि 
गरेनेछ । 

३ र्ितनयोजन (१) यस र्िधेयक द्वाेा सम्ञ्चिकोष िाट खचि गनि अतधकाे ददएको ेकम रतथिक िषि २०७८-०७९ को 
तनतमत्त मदान ेगाउँपातिकाको गाउँकायिपातिका,िडा सतमतिे र्िषयगि शाखािे गने सेिा े कायिहुपको तनतमत्त र्ितनयोजन 
गरेनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुेा िेम्खएको भएिा पतन कायिपातिका,िडा सतमतिे र्िषयगि शाखािे गने सेिा े 
कायिहुपको तनतमत्त र्ितनयोजन गेेको ेकम मध्ये कुनै िचि हनुे े कनैमा अपगु हनु देम्खन रएमा गाउँ कायिपातिकािे 
बचि हनु ेशीषिकिाट नपगु हनुे शीषिकमा ेकम सानि सक्नेछ ।यसेी ेकम सादाि एक म्शषिक िाट सो म्शषिकको जवमा 
ेकमको २५ प्रतिशिमा नबढने गरे कुनै एक िा एक भन्दा बढी म्शषिकिाट कुनै एक िा एक भन्दा बढी शीषिकहुपमा 
ेकम सानि िथा तनकासा े खचि जनाउन सर्कनछे ।पमु्जगि खचि े र्िम्त्तय ब्यि्था िफि  र्ितनयोम्जि ेकम सािा 
भिुानी खचि े ब्याज भिुानी खचि म्शषिकमा बाहेक अन्य चाि ुखचि म्शषिक िफि  सानि े र्िम्त्तय ब्यि्था अन्िगिि  सािा 
भिुानी खचि िफि  र्ितनयोम्जि ेकम ब्याज भिुानी खचि शीषिकमा बाहेक अन्यत्र सानि सर्कनछैेन । िे चाि ु िथा 
पमु्जगि खचि े र्िम्त्तय ब्यि्था खचि ब्यहोनि एक रोतोििाट अको रोतोिमा ेकम सानि सर्कनछे ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुेा िेम्खएको भएिापतन एक म्शषिकिाट सो म्शषिकको जवमा म््िकृि २५ प्रतिशि भन्दा 
बढने गरे कुनै एक िा एक भन्दा िढी शीषिकहुपमा ेकम सानि पेेमा गाउँसभाको म््िकृि तिनपुनेछ । 

(४) उपभोिा सतमतििाट योजना सञ्चािन गदाि १० प्रतिशि जनसहभातगिा हनुपुनेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुेा िेम्खएको भएिा पतन िम्क्षििगि कायिक्रम,शैम्क्षक कायिक्रम,सेिामिुक योजना िथा 
कायिक्रमहुप सञ्चािन गदाि जनसहभातगिा िापिको ेकम र्िना पतन कायिक्रम सञ्चािन गनि सर्कनेछ । 

(६) तनमािणजन्य योजना िथा कायिक्रमहुपमा २ देम्ख ४ प्रतिशि सवम कन्टीजेन्सी कटौति गरे भिुानी गरेनछे । 
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५ मदान ेगाउँपातिकाको नबौ गाउँसभामा उपाध्यक्ष श्री सरेिा खड्कािे प्र्ििु गनुि भएको बजेट बिब्य 

गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यू,सभाका सद्य ज्यूहुप, 

रज मदान ेगाउँपातिकाको निौं गाउँ सभाको सन्दभिमा मदानेगाउँपातिकाको रतथिक िषि ०७८।०७९ को बजेट, योजना 
िथा कायिक्रम साििजतनक गनि पाउँदा म तनकै नै हर्षिि छु ।  

मदान े गाउँपातिकाको समरृ्ि े समग्र र्िकासका िातग गाउँपातिकाको बजेट, योजना िथा कायिक्रम माफि ि समिृ े 
र्िकाससीि मदाने तनमािण गने पथमा र्हडाउने महत्िपणुि भतुमका खेल्न पाउँदा म व्यम्िगि ुपपमा गििको महशसु गदिछु 
।  

गाउँपातिकाको यस सवमातनि गाउँसभा समक्ष रतथिक िषि २०७८।०७९ को बजेट िथा कायिक्रम पेश गने 
क्रममा नेपािको ेाजनैतिक व्यि्था परेिििन गेी रज हामीिे अभ्यास गेी ेहेको संघीय िोकिाम्न्त्रक 
गणिन्त्र ्थापनाका िातग रफ्नो जीिनको बतिदान ददनहुनुे सवपूणि ज्ञाि अज्ञाि शर्हदहुपप्रति भािपूणि श्रिाञ्जिी 
अपिण गदिछु । घाइिे, अपाङ्ग, बेपत्ता योिा िथा शर्हद परेिाे प्रति उच्च सवमान प्रकट गदिछु ।  

कोतभड-१९ को महामाेीका काेण चाि ुरतथिक िषिका िातग िय गरेएका नीति, कायिक्रम े बजेटको पूणि 
कायािन्ियन हनु नसक्दा अपेम्क्षि परेणाम हातसि हनु नसकेको अि्था छ । कोतभड–१९ बाट प्रभार्िि 
व्यम्िहुपको ्िाि पेीक्षण, संक्रतमिहुपको ्िा्थ उपचाे, रइशोिेसन कक्ष िथा कोतभड अ्पिािको सेिा े 
संक्रतमि भई मतृ्य ुभएकाहुपको शि व्यि्थापनिाई प्रभािकाेी बनाउन हाम्रो श्रोि, साधन े जनशम्ििाई पूणि 
ुपपमा परेचािन गरेएको छ । केही गाउँपातिकािासीहुपमा कोेोना पेीक्षणको रेपोटि पोजेर्टभ देम्खएको भए 
िापतन िक्षण नदेम्खएकोिे अि्था सामान्य छ । यस क्रममा म संक्रतमि सबैजनाको शीघ्र ्िा््यिाभको 
कामना गदिछु ।   

 

नेपािको संिैधातनक व्यि्था, नेपािको पन्रौँ योजनाका प्राथतमकिाहुप, नेपाि सेकाे े प्रदेश सेकाेका नीति 
िथा कायिक्रमहुपमा उल्िेख भएको “समिृ नेपाि, सखुी नेपािी” को ेार्ष्ट्रय रकांक्षा पुे ा गने संकल्प, ्थानीय 
सेकाे सञ्चािन ऐन, २०७४ िे व्यि्था गेेको काम, कििव्य े अतधकाे अन्िगिि ेहेे ेोजगाेी तसजिना, 
गरेबी न्यनुीकेण, र्िभेदको अन्त्य गेी समिामिुक समाजको तनमािण, कृर्ष िथा पशपुािन क्षेत्रको र्िकास े 
र्ि्िाे, उत्पादनको बजाेीकेण, प्रत्येक घेधुे ीमा ्िच्छ खानेपानीको पहँचु बढाउन एक घे एक धाेाको 
पहुँच र्ि्िाे, पूिािधाे र्िकास, र्िपद् व्यि्थापन, िन िथा िािािेण संेक्षण, सेिाप्रिाहमा च ु् ििा े सशुासन 
प्रिििनिाई प्रमखु प्राथतमकिा दददै मदाने गाउँपातिकािे िय गेेको िार्षिक नीति िथा कायिक्रमिे अंतगकाे 
गेेका प्राथतमकिाहुपिाई रधाेको ुपपमा तिई रतथिक िषि २०७८।०७९ को बजेट िथा कायिक्रम प्र्ििु 
गेेको छु ।  

देश संघीय संेचनामा गइसकेपतछ जनिािे नम्जकबाट सेकाेसँग रफ्ना माग, रिश्यकिा, चाहानाहुप 
सम्जिैसँग ेाख्न सक्ने अि्था बनेको छ । जनु सबैका िातग सखुद् पक्ष हो ।र्िगि चाे रतथिक िषिहुपमा 
मदाने गाउँपातिकाको रतथिक,सामाम्जक िथा भौतिक र्िकासका िातग गरेएका प्रयास े र्िकास तनमािणका 
कायिहुप यहाँहुप सिैिाई र्िददिै छ । 
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भौगोतिक र्िकटिा,गरेिी,्थानीय न्यून रयको बीचमा सीतमि रोतोि े साधनिाट नागरेकहुपिाई ्थानीय 
सेकाेको अनभुतुि ददिाउनकुा साथै घे रगन नम्जकको सेकाेको रभाष ददिाउने चनूौिी र्िगि ४ रतथिक 
िषिमा गाउँपातिका िाट सवपादन गरेएका योजना िथा कायिक्रमहुपिाट सफि भएको महससु गेेका छौ । 

 मदाने गाउँपातिकामा र्िकासका धेेै संभािनाहुप े  प्रकृतििे िेदान ्िुपप ददएका थपु्रै अिसेहुप हामीसँग 
छन ् । जि, जमीन, जंगि, जतडबटुी िगायि थपु्रै प्राकृतिक रोतोिहुप परेचािन गनि सकेमा े कृर्ष े पश ु
र्िकास कायिक्रमिाट ्थानीय नागरेकहुप व्यािसायीकेण िथा पेशािाई रधतुनकीकेण गनि सकेमा र्िकासका 
सवभािनाहुपिाई मिुि ुपप ददन सर्कन्छ भने्न र्िश्वास तिएको छु । उि सन्दभििाई रत्मसाि ् गदै भािी 
कायिददशा, गाउँपातिकाको रिश्यकिा े जनिाको र्िकासको माग अनुुपप बजेट र्ितनयोजन गरेएको व्यहोेा 
यस सभा समक्ष अनुे ोध गनि चाहान्छु । 

सभा अध्यक्ष िथा सद्य ज्यहुुप  

अब म यस मदाने गाउँपातिकाको सोँच, िक्ष्य े बजेटका उदे्दश्य े प्राथतमकिाप्र्ििु गनि अनमुति चाहान्छु । 

(क) सोँचुः समिृ मदानेको रधाे, कृर्ष पयिटन े पूिािधाे 

(ख) िक्ष्युः तनेपेक्ष गरेबी तनिाेण मदानेिासीको ेोजगाेी, रय िथा जीिन्िेमा गणुात्मक ददगो सधुाे 

(ग) उदे्दश्यहुपुः 
1. कृर्ष, पयिटन, उद्योग िगायिका क्षेत्रहुपको र्िकास े प्रिद्र्धन माफि ि दीगो िथा उच्च रतथिक िरृ्ि 

हातसि गने ।  

2.  समनु्नि े मयािददि जीिनका िातग म्शक्षा, ्िा््य िगायिका सामाम्जक पूिािधाेहुपको सममु्चि र्िकास 
गने । 

3. ्िेयिु भौतिक पूिािधाेहुपको र्िकास माफि ि रतथिक, सामाम्जक र्क्रयाकिापमा सहज पहँूच सतुनम्िि 
गने ।  

4. िािािेण े र्िकास बीच सन्ितुिि सवबन्ध बनाई दीगो र्िकासमा जोड ददने े प्राकृतिक प्रकोपबाट हनु े
क्षति न्यूनीकेण गने ।  

5. सहज िथा गणु्िेीय सेिा प्रिाह े जिाफदेही साििजतनक सेिा माफि ि पातिकािासीिाई सशुासनको 
प्रत्याभतूि गेाउने । 

6. नागरेकका मौतिक हक े अतधकाेका ुपपमा ेहेको रिश्यकिाहुप तसघ्र परेपिुी गदे जीिन ्िेमा 
गणुात्मक सधुाे गने । 

7.  उपिब्ध रोतोि साधन, अिसे ेक्षमिाको अतधकिम उपयोग िथा समानपुातिक र्ििेण गदै सामाम्जक 
न्याय सर्हिको रतथिक तबकास गने ेार्ष्ट्रय िक्ष्यिाई पुे ा गनि अतधकिम प्रयास गने ।  

8. रतथिक भौतिक िथा सामाम्जक पूिािधाे र्िकास गेी सन २०३० सवममा मध्यम रय भएको मिुकुमा 
ुपपान्िेण गने ेार्ष्ट्रय िक्ष्यिाई पर्छ्याउदै समनु्नि े समिृ समाजबाद उन्मखु अथििन्त्रको रधाेम्शिा 
ियाे गने ।  

मातथ उल्िेम्खि बजेटका उद्दशे्यहुप हातसि गनि देहाय अनसुे नीतिगि कायिक्रमगि प्राथतमकिा  तनधािे ण गेेको छु ।  
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1. गरेिीको अन्त्य े र्पछतडएका के्षत्र बगि े समदुायको शीघ्र उत्थान गदै सामाम्जक सुे क्षाको तब्िाे 
सर्हि िोककल्याणकाेी ेाज्य व्यि्था तनमािणमा सहयोग परु् याउने ।    

2. भौतिक पूिािधाे िफि  सडकको ्िेोन्निी कायििाई तनेन्िेिा ददने । 

3. क्रमागि खानेपानी योजनाहुपको र.ि. २०७८।७९ मा कायि सवपन्न गने । 

4. शैम्क्षक गणु्िेमा अतभिृर्ि गनि गाउँपातिका म्शक्षण अनदुानिाई तनेन्िेिा दददैं भौतिक पूिािधाेिाई 
र्िकासिाई जोड ददन े।  

5. ्िा््य के्षत्रका सूचकहुपिाई सकाेात्मक ददशा उन्मखु गेाउन रमा सुे क्षा कायिक्रम िथा बहकेु्षत्रीय 
पोषण कायिक्रमिाई िाई प्राथतमकिा ददने । 

6. कृर्ष िथा पशजुन्य ि्ि ु उत्पादन िथा व्यािसार्यकेणिाई कृषकमैत्री बनाउन अनदुान प्रणािी 
अििवबन गने । 

सभा अध्यक्ष िथा सद्य ज्यहुुप  

रगामी रतथिक िषि ०७८।०७९ को िातग प्र्िार्िि बजेट, योजना िथा कायिक्रम कायािन्ियन गनिका िातग देहाय 
बमोम्जम के्षत्रगि ुपपमा बजेट र्ितनयोजन गेेको छु ।  

 पुजँीगि खचि 

क. पिुािधाे र्िकास  

कुनैपतन ठाउँको समग्र र्िकासको मेुपदण्ड भनकेो पूिािधाे हो । पूिािधाेको र्िकास नभई गाउँपातिकाको र्िकास हदैुन 
भने्न मान्यिा अनुुपप  रगामी र.ि.बाट जनिासंग सडक कायिक्रम अगाडी साेी  पूिािधाेको र्िकासको िातग बढी जोड 
ददएको छ ।मदाने गाउँपातिकाको यािायाि र्िकासको िातग ४ केोड ९१ िाख ७० हजाे,भिन रिास िथा सहेी 
र्िकास िफि  ७ केोड ३९ िाख ९५ हजाे,उजाि १६ िाख,सवपदा पूिािधाे र्िकास िफि  ६६ िाख ,पनु तनमािण २७ 
िाख  कूि १३ केोड ४० िाख ६५ हजाे ुपपैया यस पिुािधाे तबकास िफि  र्ितनयोजन गेेको छु । 

 ख. रतथिक र्िकास 

मदाने गाउँपातिकाको कृर्ष र्िकासका िातग २ केोड ७२ िाख १९ हजाे,उद्योग र्िकासका िातग ३१ िाख ,पयिटन 
र्िकास िफि  १ केोड ३२ िाख ६० हजाे,सहकाेी र्िकास िफि  ३ िाख ुपपैया,जिरोतोि िथा सीचाई र्िकास िफि  २९ 
िाख ६५ हजाे पशपुन्छी र्िकास िफि  १ केोड ४८ िाख ५३ हजाे गरे कुि रतथिक र्िकास िफि  ६ केोड १६ 
िाख ९७ हजाे ुपपैया  र्ितनयोजन गेेको छु  

 ग. सशुासन िथा अन्िे सविम्न्धि के्षत्र  

मदान ेगाउँपातिकाको सशुासन िथा अन्िे सविम्न्धि के्षत्र र्िकास िथा प्रिधिनका िातग तबपि ब्यि्थापनका िागी ुप ३ 
िाख ७५ हजाे,मानि संसाधन र्िकास िफि  ४ िाख,शाम्न्ि सबु्यि्था िफि  ३ िाख,कानून िथा न्याय िफि  २ िाख 
५० हजाे,शासन प्रणािी िफि  ९ िाख,ि्याङ्क प्रणािी िफि  १४ िाख,गरेिी तनिाेण िफि  १ िाख,श्रम िथा ेोजगाेी 
िफि  ३० िाख योजना िजुिमा िथा कायिन्ियन िफि  २ िाख,अनगुमन िथा मूल्याङ्कन िफि  ५ िाख,प्रशासकीय शसुासन 
िफि  १ िाख,र्िम्त्तय शसुासन िफि  २ िाख  गरे जवमा  ुप. ७७ िाख २५ हजाे ुपपैया र्ितनयोजन गेेको छु । 

घ. सामाम्जक र्िकास क्षेत्र िफि   
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 मदान ेगाउँपातिकाको म्शक्षाके्षत्रको र्िकासका िातग १६ केोड ६७ िाख २५ हजाे ्िा््य क्षेत्रको र्िकासका 
िातग २ केोड ३९ िाख,खानेपानी िथा सेसफाईमा ३ केोड ६६ िाख २५ हजाे ुपपैया,भाषा िथा स्कृति संेक्षण 
िफि  ३० िाख,िैर्ङ्गक समिा िथा सामाम्जक समािेशीकेण िफि  ५४ िाख ७५ हजाे,यिुा िथा खेिकुद र्िकास िफि  
१७ िाख ५० हजाे,सामाम्जक सुे क्षा िथा संेक्षण िफि  १७ िाख ५० हजाे ुपपैया गेी सामाम्जक र्िकास क्षेत्र िफि  
कुि २६ िाख २९ हजाे बजेट र्ितनयोजन गेेको छु । 

 

ङ कायाििय संचािन िथा प्रशासतनक िफि (चाि ुखचि) 

दैतनक सेिा प्रिाहको बन्दोब्िीका िातग परेचािन हनुे गेी कमिचाेी पारेश्रतमकमा ुप. १ केोड ६५ िाख ६६ हजाे, 
पारेश्रतमक पदातधकाेी िफि  ुप.90 िाख, केाे कमिचाेीहुपका िातग ुप.50 िाख,्िा््य कमिचाेीहुपको ििब भत्ता 
िथा प्रशासतनक खचि २ केोड ६८ िाख, अन्य सेिा शलु्क अन्िगिि दैतनक ज्यािादाेी कमिचाेीका िातग ुप.12 िाख, 
कायाििय सामाग्री िथा मसिन्द  खचि िफि  ुप.25 िाख िथा सवपूणि िडा कायािियहुप िथा ्िा््य सं्थाहुपको दैतनक 
चाि ुखचि  िथा गाउँपातिका कायाििय चाि ुखचि िफि का सवपणुि कायिक्रमहुपगेी जवमा ुप. ८ केोड ७१ िाख ५९ 
हजाे ुपपैया कायाििय संचािन िथा प्रशासतनक खचि िफि  र्ितनयोजन गेेको छु ।यस कायाििय संचािन िथा प्रशासतनक 
िफि को र्ि्ििृ िजेट िथा कायिक्रमको पूणि र्ििेण ेाम्खएको छ ।   

३. रन्िरेक श्रोि िफि   

चाि ुर ि. मा प्रके्षपण गेेको ुप १९ िाख े प्रातप्तको रधाेमा ििुना गदाि रन्िरेक ेाज्ि िक्ष्य अनुुपप संकिन 
भएको छ । जसिाई रधाे मानी रगामी र.ि मा ुप ३३ िाख रन्िरेक श्रोि संकिन गने िक्ष्य ेाखेको छु ।यसै 
गरे कोतभड-१९ को काेण सवपन्न हनु नसकेका योजनाहुपको दार्यत्ि सर्हि अ.ल्या.ेकम ुप ८ केोड ५० िाख ६ 
हजाे ९९६ ेकम र्ितनयोजन गेेको छु । 

४. सशिि अनदुान िफि   

त्यसैगेी सशिि अनदुान िफि  ्िा््य, म्शक्षा, कृर्ष, पश,ु मर्हिा र्िकास, निीकेणीय उजाि, गरेिी तनिाेणका िातग िघ ु
उद्यमा र्िकास कायिक्रम, प्रधानमन्त्री ेोजगाे कायिक्रम िफि जवमा ुप २३ केोड २५ िाख ुपपैयाँको तसतिङ प्राप्त 
भएकोिे सो ेकम ्िीकृि गेी खचि गने ब्यि्था तमिाएको छु । 

५. गैे सेकाेी सं्थासंगको साझेदाेी  

हेफे प्रोजेक्ट नेपाि संगको २५ प्रतिशि े मदाने गाउँपातिकाको ७५ प्रतिशि िगानीमा सञ्चातिि साझेदाेी 
कायिक्रमिाई तनेन्िेिा ददन ेगेी ुप ५० िाख खचि गने गेी बजेटको ब्यि्था  गेेको छु । 

सभा अध्यक्ष िथा सद्य ज्यहुुप  

अब म मातथका के्षत्रगि नीति िथा कायिक्रमहुप कायिन्ियनका िातग बजेट तबतनयोजन े श्रोि व्यि्थापनको अनमुान 
प्र्ििु गदिछु । 

(१) रगामी रतथिक बषिका नीति िथा कायिक्रमहुप कायािन्ियन गनिजवमा  ुप ५४ केोड ७३ िाख ४९ हजाे ९९६ 
ुपपैया र्ितनयोजन गेको छु । उि बजेट मध्ये ुप. २२ केोड ५ िाख सशिि अनदुान  चाि ुिफि  े १ केोड २० 
िाख पमु्जगि िफि  ेकम प्राप्त भएको छ ।  
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(२) रगामी रतथिक बषिका िातग अनमुान गरेएको खचि व्यहोने श्रोि मध्ये संघीय सेकाेबाट ेाजश्व िाँडफाँट म्शषिकमा 
७ केोड १४ िाख ८१ हजाे ुपपैयाँ, र्ित्तीय समानीकेण अनदुान ुप. ९ केोड ७३ िाख,संम्घय र्िशेष अनदुान १ 
केोड ९१ िाख ,संघीय समपुे क ४६ िाख ुपपैया, प्रदेश सेकाेबाट र्ित्तीय समानीकेण अनदुान ुप. ४५ िाख १८ 
हजाे,  ेाजश्व िाँडफाड ६१ िाख ९७ हजाे ,प्रदेश र्िशषे अनदुान ्िुपफ ुप. ६० िाख, प्रदेश समपुे क अनदुान ुप. १ 
केोड ५० िाख गाउँपातिकाको रन्िरेक ेाजश्वबाट ुप ३३ िाख, ।यसै गरे कोतभड-१९ को काेण सवपन्न हनु 
नसकेका योजनाहुपको दार्यत्ि सर्हि अ.ल्या.ेकम ुप ८ केोड ५० िाख ६ हजाे ९९६, संघ सशिि अनदुान ुप. २३ 
केोड २५ िाख , प्रदेश सशिि अनदुान  ुप. ८४ िाख ९४ हजाे,गेी जवमा ुप.५५ केोड ३५ िाख ४७ हजाे ७ 
सय २१ ुपपैया प्राप्त हनुे अनमुान  छ । 

सभा अध्यक्ष िथा सद्य ज्यहुुप  

मातथ र्ितनयोम्जि बजेट अन्िगिि ब्िी, िडा िथा र्िषयगि े एकीकृि हदैु प्राथतमकिामा पेेका योजनाहुपको सफि 
कायािन्ियनका िातग तडजाईन म््टमेट, र्ि्ििृ परेयोजना प्रतििेदनका रधाेमा यहाँहुप सबैको ेचनात्मक सझुाि, 

कायिपातिकाको पूणि बैठकबाट पाेदशी े सबै िडा ि्िीमा सन्ितुिि ुपपमा बजेट खचि गनि रिश्यक कायिर्ितध, नीति 
तनयमहुप तनमािण गरे कायािन्ियन गने व्यि्था गनेछु । 

अन्त्यमा, प्र्िार्िि बजेट योजना िथा कायिक्रम िजुिमा गने क्रममा सझुाि प्रदान गेी सहयोग गनुिहनुे सवपणुि बौर्िक िगि, 
र्िषयगि सतमतिका सद्य ज्यहुुप, कायिपातिकाका सद्य ज्यहुुप,  गाउँसभा सद्यज्यूहुप िथा सवपूणि मदान े
गाउँपातिकािासीहुप प्रति हाददिक कृिज्ञिा व्यि गदिछु । कायिक्रमको सफि कायािन्ियनमा ्थानीय समदुायको ठूिो 
भतूमका हनुे भएकािे ्थानीय समदुायिे अपनत्ि ग्रहण गेी यसको कायािन्ियनमा सहयोग परु् याउन ुहनुेछ भने्न अपेक्षा 
गेेको छु । प्र्िार्िि कायिक्रमबाट गाउँपातिकािे प्रदान गने सेिा प्रिाहमा गणुात्मक सधुाे रई सशुासन बरृ्िमा 
सहयोग पगु्ने र्िश्वास तिएको छु ।  

रतथिक िषि ०७८।०७९ को बजेट योजना िथा कायिक्रमको कायािन्ियनमा मदानिेासी नेपाि सेकाे, ेाजनीतिक 
दिहुप, नागरेक समाज, गैे सेकाेी संघ–सं्था, े कमिचाेी िगायि सबैबाट सहयोगको अपेक्षा ेाखेको छु । 

धन्यिाद । 

सरेिा खड्का 
उपाध्यक्ष 

तमतिुः२०७८।०३।०९ 

६.१ रवदानी िथा खचि अनमुान 

तसन रोतोिसमहु बजेटरोतोि िह रोतोि र्ितध अनमुातनिरय अनमुातनिब्यय कै 

१ 

संम्घयसेकाे 
समातनकेण 
अनदुान रन्िरेक ऋण रन्िरेक रोतोि नगद ऋण ९७३००००० ९७३०००००   

२ 

संम्घयसेकाे 
शशिि अनदुान नेपाि सेकाे 

शशििअनदुान 
चाि ु नगद अनदुान २०६५००००० २०६५०००००   

३ बैदेम्शकरोतोि म्ज र्प ई िैदेम्शकअनदुान 

सोधभणाि 
अनदुान 
(िैदेम्शक) ५६००००० ५६०००००   
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४ बैदेम्शकरोतोि रइ तड ए 

बैदेम्शकऋणको 
प्राप्ती 

सोधभणाि हनुे 
ऋण (िैदेम्शक) ५१००००० ५१०००००   

५ बैदेम्शकरोतोि एस एस तड पी िैदेम्शकअनदुान 

सोधभणाि 
अनदुान 
(िैदेम्शक) २७००००० २७०००००   

६ बैदेम्शकरोतोि युे ोर्पयनयतुनयन िैदेम्शकअनदुान 

सोधभणाि 
अनदुान 
(िैदेम्शक) ६००००० ६०००००   

७ 

संम्घयसेकाे 
शशिि अनदुान नेपािसेकाे 

शशििअनदुान 
पमु्जगि नगद अनदुान ९००००० ९०००००   

८ रन्िरेकरोतोि रन्िरेक ऋण रन्िरेकरोतोि नगद ऋण ११०००००० ११००००००   

९ बैदेम्शकरोतोि एस एस तडपी िैदेम्शकअनदुान 

सोधभणाि 
अनदुान 
(िैदेम्शक) १००००० १०००००   

१० 

संम्घयसेकाे 
तबशेष अनदुान रन्िरेक ऋण रन्िरेकरोतोि नगद ऋण १९१००००० १९१०००००   

११ 

संम्घयसेकाे 
समपुे क अनदुान रन्िरेक ऋण रन्िरेकरोतोि नगद ऋण ४६००००० ४६०००००   

१२ 

प्रदेशसेकाे 
समातनकेण 
अनदुान िमु्विनीप्रदेश 

समातनकेणअनदुा
न नगद अनदुान ४५१८००० ४५१८०००   

१३ 

प्रदेशसेकाे 
शशिि अनदुान िमु्विनीप्रदेश 

शशििपमु्जगिअनु
दान नगद अनदुान ८५४४००० ८५४४०००   

१४ 

प्रदेशसेकाे 
तबशेष अनदुान िमु्विनीप्रदेश 

तबशेषपमु्जगिअनु
दान नगद अनदुान ६०००००० ६००००००   

१५ 

प्रदेशसेकाे 
समपुे क अनदुान िमु्विनीप्रदेश 

समपुे कपमु्जगिअ
नदुान नगद अनदुान १५०००००० १५००००००   

१६ ेाजश्विाँडफाड 

ेाजश्विाँडफाड 
प्रदेश सेकाे ेाजश्विाँडफाड नगद ६१९७७२५ ६१९७७२५   

१७ ेाजश्विाँडफाड 

ेाजश्विाँडफाड 
संम्घय सेकाे ेाजश्विाँडफाड नगद ७१४८१००० ७१४८१०००   

१८ रन्िरेकरोतोि रन्िरेक ऋण रन्िरेकरोतोि नगद ३३००००० ३३०००००   

१९ रन्िरेकरोतोि रन्िरेक ऋण रन्िरेकरोतोि अ ल्या ८५००६९९६ ८५००६९९६   

          ५५३५४७७२१ ५५३५४७७२१   

आय अनुमान 

रु. हजारमा 

लि.
नं. 

स्थानीय
तह 

िंघीयिरकार प्रदेशिरकार 

अन्तर 
स्थानीय तह

 

वैदेलशक 
स्रोत

 

राजस्व
बाँडफाँट 

आन्तररकश्रोत 

कुि आ
य 

अनुमान
 

न्यूनपू
र्ति गने 
श्रोतहरु 
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िंकेत
 

नाम
 

िमार्नकरणअ नुदान
 

िशतिअनु दान
 

ववषेशअनु दान
 

िमपु रकअनु दान
 

अन्यअनु दान
 

िमार्नकरणअनु दान
 

िशतिअनुदान
 

ववषेशअनुदान
 

िमपु रकअनुदान
 

अन्यअनुदान
 

िंघीयिरकार 

प्रदेशिरकार 

प्रत्यायोजजतकराधिका
र 

ववद्यमानअधिकार 

अन्य
 

जनिहभाधगता 

ऋ
ण

 

नगदमौज्दात
 

१ ८०
५५

२५
०७

 

मद
ाने
गा
उँप

ालि
का

 

९,७
३,०

० 

२३
,२५

,००
 

१,९
१,०

० 

४६
,००

 

० 

४५
,१८

 

८५
,४४

 

६०
,००

 

१,५
०,०

० 

० ० ० 

७,१
४,८

१ 

६१
,९७

 

० 

३३
,००

 

० ० 

५५
,३५

,४७
 

० 

८,५
०,०

६ 

जम्मा ९,७
३,०

० 

२३
,२५

,००
 

१,९
१,०

० 

४६
,००

 

० 

४५
,१८

 

८५
,४४

 

६०
,००

 

१,५
०,०

० 

० ० ० 

७,१
४,८

१ 

६१
,९७

 

० 

३३
,००

 

० ० 

५५
,३५

,४७
 

० 

८,५
०,०

६ 

 

ब्यय अनुमान 

 

रु. हजारमा 
रु. हजारमा 
लि.नं
. 

स्थानीय तह व्यय अनमुान 

िकेंत नाम चाि ु पूँजीगत ववत्तीय जम्मा 

१ ८०५५२५०७ 

मदानेगाउँपालिका,गु
ल्मी ३१,२९,०९ २४,०६,३७ ० ५५,३५,४७ 

जम्मा ३१,२९,०९ २४,०६,३७ ० ५५,३५,४७ 

 

 

६.२ कायिक्रम,रयोजना,र्क्रयाकिाप 

मदान ेगाउँपातिका 
गाउँ कायिपातिकाको कायाििय, गलु्मी 
कायािियको कोड : ८०१०५५२०९ 

         

ुप. हजाेमा 

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान 
खचि 
शीषिक 

रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७२०१ - मदाने गाउँपातिकािडा नं.१ २२,००   

१ िाि र्िकाश प्रा र्ि फतनिचे ममिि १ ३११२३ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ५०   

२ खोपकेन्र जविेपोखेी मोटेिाटो १ ३११५१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,५०   

३ घडेेी अिुििाङ्ग मोटेिाटो योजना १ ३११५१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,७५   

४ अग्िङु्ग मोटेिाटो ममिि सधुाे १ ३११५१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ४,००   

५ 
सैेे ओखिेदहपैयपुाटाअग्िङु्ग मोटेिाटोममिि 
सधुाे 

१ ३११५१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

६ खानेपानी पाईप खरेद िथा र्ििेण १ ३११५६ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ३,५०   

७ घडेेी खानपेानी योजना १ ३११५६ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ५०   

८ 
घडेेी सामदुार्यक ्िा््य ईकाइ सौचािय 
तनमािण 

१ ३११५८ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

९ मिुािाेी रि ु्टोे तनमािण १ ३११५९ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,२५   

१० छहेा मम्न्दे तनमािण १ ३११५९ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ५०   
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११ यिुा िथा खेिकुद कायिक्रम १ ३११५९ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

१२ ओखिेदह प्रर्ि पिुािधाे तनमािण १ ३११५९ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,५०   

१३ सामदुार्यक भिन ििा थप योजना १ ३११६१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

कुि जवमा २२,००   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७२०२ - मदाने गाउँपातिकािडा नं.२ २२,००   

१ मोटेिाटो ममिि सधुाे २ ३११५१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ६,००   

२ कोिकाटे मातिकाथान मोटेिाटो २ ३११५१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,००   

३ बाग्राचौे सीचाई कूिो तनमािण योजान २ ३११५५ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

४ पनाहा मौज्जा सीचाई कूिो तनमािण योजना २ ३११५५ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,२५   

५ मर्हिा भिन तनमािण िेख २ ३११५९ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ७५   

६ प्याेाग्िाईडीङ्ग कायिक्रम २ ३११५९ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,५०   

७ ्िा््य चौकी ब्यि्थापन २ ३११५९ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ३,००   

८ पञ्चमी पोखेी प्रतिक्षािय तनमािण २ ३११५९ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   
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८६ रश्रम पिुािधाे र्िकास योजना ६ ३११६१ रन्िरेकश्रोि - नगद १ गोटा ५,००   

८७ ईिाका प्रहेी कायाििय कवपाउण्ड तनमािण गापा ३११६१ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ३,००   

८८ र्ितभन्नसंघ सं्थासंग साझेदाेी कायिक्रम  गापा ३१५११ ेाज्िबाँडफाँड - प्रदेश सेकाे  - नगद १ गोटा ३०,००   

८९ पािािकटेेी सामदुार्यक सं्था तितमटेड ५ ३११५९ रन्िरेकश्रोि - नगद १ गोटा १२,००  

९० 
महेिेपोखेी माध्यतमक र्िद्यािय खेिमैदान 
तनमािण 

४ 
31159 

ेाज्ि बाँडफाँड - प्रदेश सेकाे नगद 
१ गोटा 2,00 

 

९१ गडेेा तनन्यिुोट सीचाई योजना ६ 31151 ेाज्ि बाँडफाँड - प्रदेश सेकाे नगद १ गोटा 2,00  

९२ काम्शपोखेा जामनु ेमोटेिाटो ६ 31155 ेाज्ि बाँडफाँड - प्रदेश सेकाे नगद १ गोटा 1,00  

९३ 
ेोल्मा झार्क्रचौे िडा कायाििय पाटा म्जतमेे 
मोटेिाटो 

७ 
३११५५ 

रन्िरेकश्रोि – नगद 
१ गोटा ५३,०० 

 

९३ तससेनीकोट  डाडाि्िी मोटेिाटो ३ 31155 ेाज्ि बाँडफाँड - प्रदेश सेकाे नगद १ गोटा 1,00  

कुि जवमा १५,९१,६८   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७१०३ - गि र ि को भिानी हनु बाकीदार्यत्ि ६५,२५   

१ 
उत्पादनमा रधारेि अनदुान र्ििेण 
कायिक्रम 

गापा ३११३१ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा १२,००   

२ भनभने ्िा्थ चौकी डी पी रे तनमािण ७ ३११३५ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा १०,००   

३ बाँझकटेेी सैेे अग्िङु्ग मो िा मदाने १ १ ३११५१ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ३,५०   

४ र्टमुे खकि  पधेेो तनमािण ७ ३११५६ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा १,७५   

५ अग्िङु्ग पूिािधाे र्िकास कायिक्रम १ ३११५९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा १,००   

६ 
प्रधानमन्त्री ेोजगाेका िातग सामग्री खरेद 
कायिक्रम िडा नं ७ 

७ ३११५९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ५,००   

७ 
प्रधानमन्त्री ेोजगाे कायिक्रमका िातग तनमािण 
सामाग्री खरेद िडानं ३ 

३ ३११५९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ७,००   

८ तसिािय मम्न्दे तनमािण ६ ३११५९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ६,५०   
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९ 
प्रधानमन्त्री ेोजगाेका िातग सामग्री खरेद 
कायिक्रम िडा नं ४ 

४ ३११५९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ५,००   

१० र्टमुे खकि  तनमार्ि पिुािधाे र्िकास ७ ३११५९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ३,५०   

११ 
प्रधानमन्त्री ेोजगाेका िातग सामग्री खरेद 
कायिक्रम िडा नं ६ 

६ ३११५९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ५,००   

१२ 
प्रधानमन्त्री ेोजगाेका िातग सामग्री खरेद 
कायिक्रम िडा नं ५ 

५ ३११५९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ५,००   

कुि जवमा ६५,२५   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७३०३ - मदाने गाउँपातिका - कृर्ष १०,००   

१ 
कृर्ष औजाे िथा उपकेण ५० प्रतिशि 
अनदुान 

गापा ३११२२ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ७,००   

२ 
केेशािाेी फिफुि र्िुपिा र्ििेण ५० 
प्रतिशि 

गापा ३११३१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

३ 
िेकाेी खेतिको िातगप्िार्ष्टक टनिे ५० 
प्रतिशि 

गापा ३११५९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा २,००   

कुि जवमा १०,००   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७३०३ - मदाने गाउँपातिका - कृर्ष १६,५०   

१ रकाम््मक ेोगिाट िािी सेक्षण गापा २२५२१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

२ उत्पादनमा रधाेीि प्रोत्साहन अनदुान गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १०,००   

३ गड्यौिा मि प्रिधिन कायिक्रम ५० प्रतिशि गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

४ कृर्षमेिा िथा पशमेुिा प्रदिशनी गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,५०   

५ िािी म्शर्िे संचािन गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

६ रि्यकिामा रधारेि कृषक िातिम गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,००   

कुि जवमा १६,५०   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७१०२ - मदाने गाउँपातिका-पशपुन्छी ५,००   

१  पश ुऔषतध खरेद गापा ३११३१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ३,००   

२ 
रिश्यकिा मा रधारेि पश ु्िा््य 
िातिम 

गापा ३११३१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

३ 
उन्नि नश्लको मुे ाि ेागो ५०%25 अनदुानमा 
र्ििेण 

गापा ३११३१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

कुि जवमा ५,००   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७१०२ - मदाने गाउँपातिका-पशपुन्छी ४,००   

१ पश ु्िा््य म्शर्िे सञ्चािन गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,००   

२ 

माहामारे ेोग र्िुपि खोप 
कायिक्रम(ेेर्िज,र्प.र्प.रे ,खोेेि ,चेचेे 

,ेातनखेि ,गविाेो ) 

गापा २७२१३ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,००   

कुि जवमा ४,००   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७३०१ - मदाने गाउँपातिका - म्शक्षा १,६२,००   

१ 
र्िद्यािय कमिचाेी, िािर्िकास सहजकिाि े 
तनजी म्शक्षक ििि िथा अन्यखचि 

गापा २११११ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००,००   

२ र्िद्यािय कमिचाेी, िािर्िकास सहजकिाि े गापा २११११ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ५०,००   
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तनजी म्शक्षक ििि िथा अन्यखचि 

३ ्थानीय पठ्यक्रम तनमािण योजना गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ N/A ३,००   

४ शैम्क्षक सधुाे कायिक्रम गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ४,००   

५ छोेी बहुाेी उच्च म्शक्षा कायिक्रम ६ २७२११ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

कुि जवमा १,६२,००   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७१०३ - गि र ि को भिानी हनु बाकीदार्यत्ि ४,५३   

१ गििषिको केकर्ट्ट दार्यत्ि भिुानी गापा २१२१९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ४,५३   

कुि जवमा ४,५३   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७१०१ - मदाने गाउँपातिका ७,४०,०६   

१ पारेश्रतमक कमिचाेी गापा २११११ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,६५,६६   

२ पारेश्रतमक पदातधकाेी गापा २१११२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ९०,००   

३ पोशाक गापा २११२१ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

४ ्थानीय भत्ता गापा २११३१ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ३,००   

५ महंगी भत्ता गापा २११३२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १२,००   

६ र्फल्ड भत्ता गापा २११३३ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००   

७ कमिचाेीको बैठक भत्ता गापा २११३४ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ९,००   

८ कमिचाेी प्रोत्साहन िथा पुे ्काे गापा २११३५ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००   

९ अन्य भत्ता गापा २११३९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ४,००   

१० पदातधकाेी बैठक भत्ता गापा २११४१ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १३,४०   

११ 
कमिचाेीको योगदानमा रधारेि तनििृभेण 
िथा उपदान कोष खचि 

गापा २१२१२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ८,००   

१२ पानी िथा तबजिुी गापा २२१११ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

१३ संचाे महसिु गापा २२११२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १०,००   

१४ नागरेक िडापत्र तनमािण गापा २२११३ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००   

१५ इन्धन (पदातधकाेी) गापा २२२११ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००   

१६ इन्धन (कायाििय प्रयोजन) गापा २२२१२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

१७ सिाेी साधन ममिि खचि गापा २२२१३ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ४,००   

१८ तबमा िथा निीकेण खचि गापा २२२१४ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

१९ 
मेम्शनेी िथा औजाे ममिि सवभाे िथा 
सञ्चािन खचि 

गापा २२२२१ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ३,००   

२० 
तनतमिि साििजतनक सवपम्त्तको ममिि सवभाे 
खचि 

गापा २२२३१ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ३,००   

२१ मसिन्द िथा कायाििय सामाग्री गापा २२३११ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा २५,००   

२२ इन्धन - अन्य प्रयोजन गापा २२३१४ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००   

२३ पत्रपतत्रका, छपाई िथा सूचना प्रकाशन खचि गापा २२३१५ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १०,००   

२४ अन्य कायाििय संचािन खचि गापा २२३१९ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा २,००   

२५ सेिा े पेामशि खचि गापा २२४११ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

२६ सफ्टिेये संचािन खचि गापा २२४१२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,००   

२७ केाे सेिा शलु्क गापा २२४१३ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५०,००   

२८ सेसफाईसेिा शलु्क गापा २२४१४ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००   

२९ अन्य सेिा शलु्क दैतनक ज्यािादाेी गापा २२४१९ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १२,००   

३० नाेी ददिश कायिक्रम गा .पा.्िेीय गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ५०   

३१ सहकाेी स्थािाइ क्षमिा अतभिदृी कायिक्रम गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००   

३२ साििजतनक सनुिुाइ गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ४,००   
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३३ 
घटना दिाि िथा सामाम्जक सुे क्षा म्शर्िे 
संचािन कायिक्रम 

गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १,००   

३४ 
िैतगक र्हसा र्िुपि १६ ददने अतभयान 
कायिक्रम 

गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ५०   

३५ जनजाति शशम्िकेण कायिक्रम गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

३६ िािमैत्री ्थानीय सासन कायिक्रम गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,००   

३७ अन्िेेार्ष्ट्रय िाि ददिसकायिक्रम गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ५०   

३८ कायिक्रम खचि गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

३९ मेितमिापकिािको िातग पनुििाजगी िातिम गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा २,५०   

४० जनप्रतितनतध िातिम कायिक्रम गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा २,००   

४१ कमिचाेी िातिम कायिक्रम गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ३,००   

४२ नाेी ददिश कायिक्रम िडा ्िेीय गा पा गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,००   

४३ दतिि िम्क्षि कायिक्रम गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ५,००   

४४ 
योजना िजुिमा सवबन्धी गोष्ठी िथा िातिम 
कायिक्रम 

गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा २,००   

४५ अपाङ िम्क्षि कायिक्रम गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

४६ सास ुिहुाेी अन्िर्कि या कायिक्रम गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ५०   

४७ 
प्रतियोतगिात्मक खेिकुद िथा स्कृति 
सेक्षण कायिक्रम 

गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ५,००   

४८ तबतभन्न ददिसकायिक्रम गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,००   

४९ र्ितभन्न सं्थाहुपसंग साझेदाेी कायिक्रम गापा २२५२९ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ३०,००   

५० र्िर्िध कायिक्रम खचि गापा २२५२९ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

५१ कमिचाेी अध्ययन अििोकन भ्रमण गापा २२५२९ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा ३,००   

५२ अनगुमन िथा मूल्याङ्कन कायिक्रम गापा २२६११ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

५३ पयिटन भ्रमण खचि कमिचाेी गापा २२६१२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ८,००   

५४ भ्रमण खचि गापा २२६१२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १५,००   

५५ भ्रमण खचि पदातधकाेी गापा २२६१२ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ९,००   

५६ पयिटन भ्रमण खचि पदातधकाेी गापा २२६१२ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ५,००   

५७ 
र्िम्शष्ट व्यम्ि िथा प्रतितनतध मण्डिको भ्रमण 
खचि 

गापा २२६१३ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००   

५८ र्िर्िध खचि गापा २२७११ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १५,००   

५९ सभा सञ्चािन खचि गापा २२७२१ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ३,००   

६० अन्य सहायिा गापा २७११२ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा १५,००   

६१ ्काउट कायिक्रम गापा २७२१२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ३,००   

६२ र्िपि ब्यि्थापन िथा ेाहि र्िशेष कोष गापा २७२१२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २६,५०   

६३ र्िपि ब्यि्थापन िथा ेाहि र्िशेष कोष गापा २७२१२ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा २१,००   

६४ ेेडक्रस कायिक्रम गापा २७२१२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००   

६५ घेभाडा गापा २८१४२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ७,००   

६६ सिाेी साधन िथा मेम्शने औजाे भाडा गापा २८१४३ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १०,००   

६७ अन्य भाडा गापा २८१४९ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा २,००   

६८ भैपेी रउने चाि ुखचि गापा २८९११ रन्िरेकश्रोि – नगद १ गोटा ३८,००   

कुि जवमा ७,२८,०६   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७३०२ - मदाने गाउँपातिका - ्िा््य २९,००   
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१ औषतध खरेद गापा २११२३ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा १५,००   

२ 
मर्हिा ्िा््य ्ियम ्सेर्िकाहुपको िातग 
प्रोत्साहन 

गापा २११३९ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ५,००   

३ HMIS िथा LMIS  िातिमसंचािन गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००   

४ ्िा््य म्शर्िे संचािनखचि गापा २२५२२ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा २,००   

५ गभिििी सँग उपाध्यक्ष कायिक्रम गापा २२५२२ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ गोटा २,००   

६ 
्िा््य सवबम्न्ध तबतभन्न अि्था झल्काउने 
झण्डा िाम्चन्ह 

गापा २२५२९ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १,००   

७ 
गभििति िथा सतु्केेी मर्हिाहुपको िातग 
तनुःशलु्क एवबिेुन्स सेिा 

गापा २८१४३ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा ३,००   

कुि जवमा २९,००   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७३०२ - मदाने गाउँपातिका - ्िा््य १२,००   

१ यवििेुन्स खरेद ५ ३११२१ ेाज्िबाँडफाँड - संघीय सेकाे - नगद १ गोटा १२,००   

कुि जवमा १२,००   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७५११ -संघीय सेकाेबाट ह्िान्िरेि कायिक्रम (शसिि अनदुान) १,४१,००   

१ 
2.7कोल्डुपम/पोटेिि कोल्ड च्याविे तनमािण 
(िागि साझेदाेी 5०प्रतिशि ) िडा नं. 3 

गापा ३११३१ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ११,००   

२ 
्िा््य सूचना साथै रइ एम यू सदुृढीकेण 
कायिक्रम 

गापा ३११३२ रन्िरेक ऋण - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा २,००   

३ 

धेमपानी रुपपाटा फेदी झो.प.ु, र्टमुे ेफेदी 
ठूिाखेि झो.प.ु,तगथेफल्िेनी झो.प.ु मातिक 
८-मदाने ३, मदान ेगाउँपातिका, गलु्मी 

३ ३११५१ रन्िरेक ऋण - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा ३५,००   

४ 

निीकेणीय ऊजाि प्रितध जडान 
(िायोग्याँस/र्िद्यिुीय 
चिुो/सधुारेएकोचिुो/सौयि ऊजाि) 

गापा ३११५३ रन्िरेक ऋण - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा ८,००   

५ 
साना तसचाई पूिािधाे तनमािण (भेतडखोेचौे 
तसचाई े तनम्राङ्क खोिातसचाई) 

२ ३११५५ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १०,००   

६ 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा र्िद्यािय,र्िशेष 
र्िद्याियको क्रमागि भिनतनमािण िथा कक्षा 
११ ्िोन्नति भएका प्रार्ितधक धाे 
र्िद्याियको ल्याि व्यि्थापनअनदुान 

गापा ३११५९ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा १,००   

७ 
म्शि पािििी मम्न्दे खिडाँडा मदान ेगा.पा.२ 
गलु्मी 

२ ३११५९ रन्िरेक ऋण - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा ७,००   

८ 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा र्िद्यािय,र्िशेष 
र्िद्याियको क्रमागि भिनतनमािण िथा कक्षा 
११ ्िोन्नति भएका प्रार्ितधक धाे 
र्िद्याियको ल्याि व्यि्थापनअनदुान 

गापा ३११५९ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा ९,००   

९ धामकोट पनु्थापना मदाने २ बाझँकटेेी २ ३११५९ रन्िरेक ऋण - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा १०,००   

१० 

ेोजगाे सेिा केन्रको सदुृर्ढकेण (कवप्यूटे, 

फतनिचे र्फक्चसि, क्यामेा, अन्य र्िद्यिुीय 
उपकेण) 

गापा ३११५९ रन्िरेक ऋण - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा २,००   

११ 

ेाम्शि टोि (उपल्िो तछने डाँडा) मम्न्दे 
ममिि िथा कवपाउणडतनमािण, मदान ेगा.पा.-6, 

गलु्मी 
६ ३११५९ रन्िरेक ऋण - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा ८,००   

१२ अग्िङुकोट पनुतनमािण मदानेगा पा गलु्मी १ ३११५९ रन्िरेक ऋण - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा ५,००   
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१३ 
अ्कुना धातमिकसां्कृतिक ऐतिहातसक क्षेत्रको 
र्िकास मदान-े7 गलु्मी 

७ ३११५९ रन्िरेक ऋण - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा ९,००   

१४ 

सुे म्क्षि नागरेक रिास कायिक्रम :-प्रदेश 
नं. 5 को गलु्मी म्जल्िाक्षेत्र नं. २ अन्िगिि 
मदान ेगाउँपातिका- १२८ िटा 

गापा ३११६१ रन्िरेक ऋण - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा २४,००   

कुि जवमा १४१००   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७५१२ -संघीय सेकाेबाट ह्िान्िरेि कायिक्रम (र्िषशे अनदुान) १,९१,००   

१ 
भनभने बडाचौे बहृि तसचाई योजना मदान-े७ 
गलु्मी  

३११५५ रन्िरेक ऋण - र्िषेश अनदुान पुजँीगि १ गोटा १,००,००   

२ भनभने ्िा्थ चौकी 
 

३११५९ रन्िरेक ऋण - र्िषेश अनदुान पुजँीगि १ जना ९१,००   

बजेटउपशीषिक : ८०५५२५०७५१३ -संघीयसेकाेबाट ह्िान्िरेि कायिक्रम(समपुे क अनदुान) ९२,००   

१ बाझकटेेी कथुे ी र्िर्पया गौममु्ख सडक 
 

३११५१ रन्िरेक ऋण - समपुे क अनदुान पुजँीगि १ N/A ४६,००   

२ बाझकटेेी कथुे ी र्िर्पया गौममु्ख सडक 
 

३११५१ रन्िरेक ऋण - समातनकेण अनदुान १ N/A ४६,००   

कुि जवमा ४,२४,००   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७५११ -संघीय सेकाेबाट ह्िान्िरेि कायिक्रम (शसिि अनदुान) २१,८४,००   

१ गनुासो सनुिुाई अतधकाेी गापा २११११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,००   

२ 

प्राेम्वभक बाि र्िकाससहजकिािहुपको 
पारेश्रतमक िथा र्िद्यािय कमिचाेी 
व्यब्थापन अनदुान 

गापा २११११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ८१,५५   

३ ेोजगाे संयोजकको ििि गापा २११११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ४,६८   

४ 

रधाेभिू िहका ्िीकृि देिन्दीका म्शक्षक, 

ेाहि अनदुान म्शक्षककािातगििब भत्ता 
अनदुान (र्िशेष म्शक्षापरेषद अन्िेगिका 
म्शक्षक/कमिचाेीहुप समेि) 

गापा २११११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ८,१३,००   

५ ेोजगाे सहायकको ििब गापा २११११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ३,६७   

६ 

्थानीय िहका ्िा््य चौकी, प्रा.्िा.के. े 
अ्पिािहुपमाकायिे ि कमिचाेीहुपको ििि, 

महगी भत्ता, ्थानीय भत्ता, पोषाक िगायि 
प्रशासतनकखचि समेि 

गापा २११११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २,६८,००   

७ 
एम. रइि. एस. अपेेटे ेर्फल्ड सहायक 
पारेश्रतमक, चाडपिि खिि िथा पोशाक खचि 

गापा २११११ रई तड ए -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ५,२०   

८ 

प्राेम्वभक बाि र्िकाससहजकिािहुपको 
पारेश्रतमक िथा र्िद्यािय कमिचाेी 
व्यब्थापन अनदुान 

गापा २११११ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ५,९३   

९ 

माध्यतमक िहका ्िीकृि देिन्दीका म्शक्षक, 

ेाहि अनदुान म्शक्षकिातग ििब भत्ता 
अनदुान (र्िशेष म्शक्षा परेषदअन्िेगिका 
म्शक्षक/कमिचाेी,प्रार्ितधक धाेका प्रम्शक्षक 
समेि) 

गापा २११११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २,०२,००   

१० प्रार्ितधक सहायकको ििि गापा २११११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ३,६७   

११ ेोजगाे सहायकको पोशाक भत्ता गापा २११२१ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १०   

१२ प्रार्ितधक सहायकको पोसाक गापा २११२१ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १०   

१३ ेोजगाे संयोजकको पोसाक गापा २११२१ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १०   

१४ 
िोर्कएकार्िद्याथीको ददिाखाजाका 
िातगर्िद्याियिाई अनदुान 

गापा २११२२ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ७,८३   

१५ 
िोर्कएकार्िद्याथीको ददिाखाजाका 
िातगर्िद्याियिाई अनदुान 

गापा २११२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,०८,१०   
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१६ प्रार्ितधक सहायकको ्थानीय भत्ता गापा २११३१ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १४   

१७ ेोजगाे संयोजकको ्थानीय भत्ता गापा २११३१ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १७   

१८ ेोजगाे सहायको ्थानीय भत्ता गापा २११३१ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १४   

१९ 

ेार्ष्ट्रय मर्हिा ्िा््य ्ियंसेर्िकाकायिक्रम 
(पोशाक प्रोत्साहन, यािायाि खचि, िार्षिक 
सतमक्षा गोष्ठी े ददिस मनाउन ेखचि समेि) 

गापा २११३९ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १३,००   

२० 

कोतभड १९ िगायि र्ितभन्न महामाेीजन्य 
ेोगहुपको ेोकथाम, तनयन्त्रणिथा तनगेानीका 
िातग सेोकाेिािा सँगको अन्िेर्क्रया िथा 
RRT, ्िा््यकमीपरेचािन 

गापा २११४२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २५   

२१ 
एम. रइि. एस. अपेेटे े र्फल्ड सहायको 
िातग सञ्चाे खचि 

गापा २२११२ रई तड ए -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ५   

२२ 
मेम्शनेी रजाे िथा फतनिचे ममिि सवभाे 
(सेिा केन्रसञ्चािानाथि) 

गापा २२२२१ रई तड ए -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ६०   

२३ 
मसिन्द सामान खरेद (सेिा केन्र 
सञ्चािानाथि) 

गापा २२३११ रई तड ए -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,२०   

२४ 
साििजतनक र्िद्याियकार्िद्याथीहुपका िातग 
तनशलु्क पाठ्यपु् िक अनदुान 

गापा २२३१३ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ३६,२५   

२५ 

साििजतनक र्िद्याियमा अध्ययनेि 
र्िद्याथीहुपका िातग छात्रबमृ्त्त (रिासीय िथा 
गैेरिासीय) 

गापा २२३१३ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,५३   

२६ 
साििजतनक र्िद्याियकार्िद्याथीहुपका िातग 
तनशलु्क पाठ्यपु् िकअनदुान 

गापा २२३१३ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २,६४   

२७ 
सञ्चाे सामाग्री प्रसाेण िथा छपाइि (सञ्चाे े 
पहँचु अतभयानसञ्चािान) 

गापा २२३१५ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ०   

२८ 
सञ्चाे सामाग्री प्रसाेण िथा छपाइि (सञ्चाे े 
पहँचु अतभयानसञ्चािान) 

गापा २२३१५ रई तड ए -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,६०   

२९ 

कसुे े डाँडाबाट प्याेाग्िाइतडङ्ग गने 
सवबन्धमा तड.र्प.र. ियाेगने मदाने गा.पा.-
2 गलु्मी 

गापा २२४११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ५,००   

३० कामका िातग पारेश्रतमक अनदुान (यिुा ुपप) गापा २२५१२ रई तड ए -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ३८,००   

३१ माि ृिथा निम्शश ुकायिक्रम गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १३,६९   

३२ 
अिैंचीको साना व्यिसार्यक कृर्ष उत्पादन 
केन्र (पकेट) र्िकासकायिक्रम सञ्चािन 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १२,००   

३३ 

शैम्क्षक पहुँच सतुनम्िििा, अनौपचारेक िथा 
िैकम्ल्पक म्शक्षाकायिक्रम (पेवपेागि 
र्िद्यािय, िैकम्ल्पक र्िद्यािय, साक्षेिा े 
तनेन्िे म्शक्षाकाकायिक्रम समेि) 

गापा २२५२२ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १४   

३४ कृतत्रम गभािधान तमसन कायिक्रम गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २,५०   

३५ ईर्पडेतमयोिोजी रेपोर्टिङ गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ६   

३६ कामका िातग पारेश्रतमक अनदुान (यिुा ुपप) गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १३   

३७ 

र्िद्यािय ्िा््य म्शक्षा/रमा समहु िथा 
मर्हिा ्िा््य्ियंसेर्िकाहरूका िातग 
सामाम्जक व्यिहाे परेिििन कायिक्रम 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,००   

३८ 
कफीको साना व्यिसार्यक कृर्ष उत्पादन 
केन्र (पकेट) र्िकास कायिक्रमसञ्चािन 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १२,००   

३९ 
सवभाव्य उत्पादनको उत्पादकत्ि े बजाे 
प्रति्पधाि बरृ्ि गनिकािातग कम्विमा ५ 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,४०   
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जनाको समहुमा प्रतबतध ह्िान्िेण 

४० 
खाद्यान्न िािीको उन्नि िीउ उपयोगमा मूल्य 
अनदुान 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १२,००   

४१ 
मिेरेया, डेंग,ु कािाजाे, ्क्रब टाइफस रदद 
र्कटजन्य ेोगको डाटाभेरेर्फकेशन 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १०   

४२ 
कृर्ष, पशपुन्छी िथा मत््य ि्याकं 
अध्याितधक कायिक्रम 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,००   

४३ 

माि ृिथा निम्शश ुकायिक्रम अन्िगिि रमा 
सुे क्षा, गभिििीउत्प्रेे णा सेिा, न्यानो झोिा े 
तनशलु्क गभिपिन कायिक्रम 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १४,८६   

४४ 

र्ितभन्न सुपिाेोग, नसने ेोग, जनुोर्टक, 

मानतसक ्िा््य सवबम्न्धअन्िेर्क्रया 
कायिक्रम िथा ददिसहुप (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, रत्महत्या 
ेोकथाम ददिस, मानतसक ्िा््य ददिस, 

अल्जाईमे ददिस, ेेतबज ददिस, र्िश्व औिो 
ददिस) मनाउन े

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,००   

४५ 

पातिका ्िेमा ्िा््य सं्थाहुपको मातसक 
बैठक, डाटा भेरेर्फकेशनएिं गणु्िे सधुाे 
साथै चौमातसक एिं बार्षिक सतमक्षा 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २,००   

४६ 

गरेबी तनिाेणका िातग िघ ुउद्यम र्िकास 
कायिक्रम संचािन तनदेम्शका, २०७७ 
बमोम्जम िघ ुउद्यम र्िकास मोडेिमा नया ँ
िघ ुउद्यमी तसजिना गने 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २३,६०   

४७ 

औिो िथा कािाजाे माहामाेी हनु ेक्षेत्रको 
छनौट गेी तबषादद छकि न े(ेे्पोन्सीभ ्प्रइेङ 
समेि),  र्कटजन्येोग तनयन्त्रण कायिक्रमको 
अनगुमन एिम ्मूल्याङ्कन िथा र्कटजन्य ेोग 
तनयन्त्रणकािातग बहतुनकाय अन्िेर्क्रया गने 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २,४५   

४८ 
मर्हिा ्िा््य ्ियं सेर्िका को ेेफे्रसे 
िािीम (३ ददन) 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ३,००   

४९ 
रधाेमिु िह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गम्णि 
े र्िज्ञान र्िषयमा म्शक्षणसहयोग अनदुान 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १८,९२   

५० 

क्षयेोगका जोम्खम समहु िथा ्िा्थ सेिाको 
पहचु कम भएका समदुायमासकृय क्षयेोग 
खोजपडिाि कायिक्रम, घेपरेिाेका 
सद्यहरूको सवपकि  परेक्षण, समदुायमा 
क्षयेोगका र्िेामीहरूको खोजपडिािका 
िातग क्षभिा अतभिरृ्ि िथापरेचािन । 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,७७   

५१ 

र.ि. २०७७/७८ मा ्थापना भएको 
बाख्राको साना व्यिसार्यक कृर्षउत्पादन केन्र 
(पकेट) र्िकास कायिक्रम तनेन्िेिा 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ७,००   

५२ 
बाख्राको साना व्यिसार्यक कृर्ष उत्पादन 
केन्र (पकेट) र्िकासकायिक्रम सञ्चािन 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १५,००   
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५३ 

उपचाेात्मक सेिा अन्िगििका कायिक्रमहुप ( 
,रधाेभिू ्िा््यसेिा केन्र (्िा््य चौकी 
) / रधाेभिू अ्पिािको न्यनुिम सेिा 
मापदण्डकायिक्रम संचािन िथा सदुरतधकेण 
े रखँा, नाक, कान, घांटी िथा मखु 
्िा््यसविम्न्ध अतभमखुीकेण िथा तबद्यािय 
्क्रीतनंग काे 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ४,००   

५४ 

र्िभागिे उपिव्ध गेाएको िातिम खाका 
बमोम्जम घटना दिाि िथा सामाम्जकसुे क्षा 
सवबन्धमा नपा/गापा, िडा कायािियका 
कमिचाेीहुपको िातग िातिम 
िथाजनप्रतितनतधहुपिाई अतभममु्खकेण 
कायिक्रम सञ्चािन 

गापा २२५२२ रई तड ए -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,९८   

५५ 

कवयतुनर्ट डट्स कायिक्रम कायिक्रम संचािन, 

महानगे िथा उप महानगेपातिकामा 
क्षयेोग मिु पातिका सवबन्धी कायिक्रम 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २८   

५६ 
उन्नि िीउ उपयोग अनगुमन तनरेक्षण एिं 
िैठक सञ्चािन 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,००   

५७ 

र.ि. २०७७/७८ मा ्थापना भएका कृर्ष 
िफि का साना व्यिसार्यक कृर्षउत्पादन केन्र 
(पकेट) र्िकास कायिक्रम तनेन्िेिा 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १२,००   

५८ 

पातिका ्िेमा ःुः टाईिफाइड खोप अतभयान 
संचािन िथा तनयतमि खोपमाटाईिफाइड खोप 
शुुपिािको साथै तनयतमि खोप सदुढीकेण े 
सेसफाई प्रबद्र्धनको िातगपातिका े िडा 
खोप समन्िय सतमिी े सेोकाेिािाहुपको 
अतभममु्खकेणबैठक १ ददन 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,६७   

५९ 

मर्हिा, बािबातिका, अपाङ्गिा भएका व्यम्ि, 

ज्येष्ठ नागरेक े यौतनकिथा िैंतगक 
अल्पसंखयक का ि्याङ्क संकिन े 
अधाितधक गने 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,००   

६० 
अन्य र्िर्िध खचि-Periodic meeting costs of 

LGPCC 
गापा २२५२२ रई तड ए -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २३   

६१ 
अन्य र्िर्िध खचि-Periodic meeting costs of 

LGPCC 
गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ०   

६२ पोषण कायिक्रम गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ९,०६   

६३ 

शैम्क्षक पहुँच सतुनम्िििा, अनौपचारेक िथा 
िैकम्ल्पक म्शक्षाकायिक्रम (पेवपेागि 
र्िद्यािय, िैकम्ल्पक र्िद्यािय, साक्षेिा े 
तनेन्िे म्शक्षाकाकायिक्रम समेि) 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,८६   

६४ 
पोपण र्िशेष (्िा््य) क्षेत्रका कायिक्रम 
सञ्चािन 

गापा २२५२२ युे ोर्पयनयतुनयन - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,४०   

६५ र्कसान सूचीकेण कायिक्रम गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ३,००   

६६ 
रधाेमिु िह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गम्णि 
े र्िज्ञान र्िषयमा म्शक्षणसहयोग अनदुान 

गापा २२५२२ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,३८   

६७ 

GPE को सहयोगमा कोतभड - १९ का काेण 
उत्पन्न परेम््थतिमा तसकाइसहजीकेणका 
िातग शैम्क्षक कायिक्रम 

गापा २२५२२ म्ज.र्प.ई. -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ५६,००   
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६८ 

्थिगि अनमु्शक्षण गरे ्िा््यकतमिहरूको 
क्षमिा अतभिमृ्ध्द एिंि्यांङकको गणु्िे 
सतुनम्िि,  क्षयेोगका कायिक्रमको अधि बार्षिक 
सतमक्षा िथा उपचाे नतिजाको कोहटिर्िश्लषेण 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ६०   

६९ पश ुरहाेा तमसन कायिक्रम गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ४,४४   

७० 

पातिका्िेमा खोप े सेसफाई प्रिद्र्धन 
कायिक्रमको सतमक्षा, सूक्ष्मयोजना अध्याितधक 
े पातिका खोप समन्िय सतमतिको 
अतभममु्खकेण समेि पातिका्िेमा २ ददन, 

िडा खोप समन्िय सतमतिको ्िा््य सं्था, 
िडा सिेमा अतभममु्खकेण १ददन िथा पूणि 
खोप सतुनिििाको िागी घेधुे ी से 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २,२१   

७१ उन्नि िीउ र्ििेकिाई प्रोत्सहान अनदुान गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २,००   

७२ 

गरेबी तनिाेणका िातग िघ ुउद्यम र्िकास 
कायिक्रम संचािन तनदेम्शका, २०७७ 
बमोम्जम उद्यमीको ्िेोन्निी (रिश्यकिा 
पर्हचानका रधाेमा पनुिािजगी ेएडभान्स 
सीप र्िकास िातिम कायिक्रम) 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ६,००   

७३ 
तसतबरईएमएनतसरई Onsite कोम्चंङ्ग े 
समिा िथा पहुँच कायिक्रम 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २,००   

७४ 

पशपंुक्षी रदीबाट हनु ेईन्फुएन्जा, बडि फ्ि,ु 

AMR, तसर्ष्टसकोतसस, टक्सोप्िाज्मोतसस रदद 
र्ितभन्न सुपिाेोग सवबम्न्ध ेोकथाम 
िथातनयन्त्रणका िातग सचेिना कायिक्रम 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २०   

७५ 
परेिाे तनयोजन र्कशोे र्कशोेी िथा प्रजनन ्
्िा््य कायिक्रम 

गापा २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ८,००   

७६ 
सनु्ििािािी खेिी प्रिदिन कायिक्रम (िडा न 
६ े ७ ) 

6,7  २२५२२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २०,००   

७७ 
अन्य र्िर्िध खचि-Mobilization of CSOs, 

Civic Groups, NGOs for increased social 
accountability 

गापा २२५२९ रई तड ए -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ५०   

७८ 
ेोजगाे सेिा केन्रको सञ्चािन (अनगुमन, 

सञ्चाे, ्टेशनेी, ममिि,अन्य) 
गापा २२५२९ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २,०५   

७९ 

प्रति र्िद्याथीिागिकारधाेमा म्शक्षण 
तसकाइसामग्री एिम ्कक्षा८ कोपेीक्षा 
व्यि्थापन अनदुान 

गापा २२५२९ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २२,३५   

८० 
ेाष्ट्रपति ेतनङ्ग तसल्ड प्रतियोतगिा (्थानीय 
िह्िेीय) 

गापा २२५२९ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,००   

८१ 

प्रति र्िद्याथीिागिकारधाेमा म्शक्षण 
तसकाइसामग्री एिम ्कक्षा८ कोपेीक्षा 
व्यि्थापन अनदुान 

गापा २२५२९ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,६३   

८२ 

कोतभड १९ र्िुपि खोप अतभयान संचािन 
ब्यि्थापन खचि -पातिका्िरेयसतमक्षा िथा 
योजना े पातिका िथा ्िा््य स्था ्िरेय 
सपुरेिेक्षण_ 

गापा २२५२९ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,५१   

८३ 
्थानीय िहका कमिचाेी े जनप्रतितनतधहुपको 
िातग अनगुमन िथामलु्याकन खचि 

गापा २२६११ रई तड ए -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ५६   

८४ 
एम. रइि. एस. अपेेटे े र्फल्ड सहायक 
देतनक भ्रमण भत्ता िथा यािायिखचि 

गापा २२६१२ रई तड ए -शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,०८   
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८५ 
सामदुार्यक र्िद्याियका छात्राहुपिाई तनशलु्क 
्यातनटेी प्याडब्यि्थापन 

गापा २२७११ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,०७   

८६ 
सामदुार्यक र्िद्याियका छात्राहुपिाई तनशलु्क 
्यातनटेी प्याडब्यि्थापन 

गापा २२७११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १४,६९   

८७ 

्िा््य सं्थामारकम््मक अि्थामा औसतध 
एिं ल्याब सामाग्री ढुिानी, ेेकतडिङ 
िथारेपोर्टिङका िातग फमि फेमेट छपाइ 
िथा फोटोकपी,  ई-र्ट.तब ेम्ज्टेअध्याितधक,  

र्िश्वक्षयेोग ददिस सवबन्धी कायिक्रम 

गापा २२७११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ३५   

८८ 

पोषण संिेदनशीि (खानपेानी िथा सेसफाइ, 

कृर्ष, पशसेुिा, मर्हिा िथाबािबातिका, म्शक्षा 
े शासकीय प्रिन्ध) क्षेत्रका कायिक्रमहरू 
सञ्चानि) 

गापा २२७११ युे ोर्पयनयतुनयन - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा ४,६०   

८९ 
र्िद्याियमा शैम्क्षक गणु्िे सदुृढीकेणएिम ्
कायिसवपादनमा रधारेि प्रोत्साहनअनदुान 

गापा २५३११ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,७७   

९० 

माध्यतमक िह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गम्णि े र्िज्ञान र्िषयमाम्शक्षण सहयोग 
अनदुान 

गापा २५३११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १६,११   

९१ र्िद्यािय सञ्चािन िथा व्यि्थापन अनदुान गापा २५३११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २६,२१   

९२ 
र्िद्याियमा शैम्क्षक गणु्िे सदुृढीकेणएिम ्
कायिसवपादनमा रधारेि प्रोत्साहनअनदुान 

गापा २५३११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा २४,३५   

९३ 

माध्यतमक िह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गम्णि े र्िज्ञान र्िषयमाम्शक्षण सहयोग 
अनदुान 

गापा २५३११ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,१७   

९४ र्िद्यािय सञ्चािन िथा व्यि्थापन अनदुान गापा २५३११ एस.एस. तड.र्प. - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,९१   

९५ कामका िातग पारेश्रतमक अनदुान गापा २७११२ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १,४२,०५   

९६ 

साििजतनक र्िद्याियमा अध्ययनेि 
र्िद्याथीहुपका िातग छात्रबमृ्त्त (रिासीय िथा 
गैेरिासीय) 

6,7  २७२११ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १४,६१   

९७ 
रधाेभिू िथा रकम््मक ्िा््य सेिाको 
िातग औषतध खरेद 

गापा २७२१३ नेपािसेकाे - शसिि अनदुानचाि ु १ गोटा १३,००   

कुि जवमा 
 

२१,८४,००   

तस.नं. कायिक्रम/रयोजना/र्क्रयाकिापकोनाम ्थान खचिशीषिक रोतोि िक्ष इकाई र्ितनयोजन   

बजेट उपशीषिक : ८०५५२५०७५०२ - प्रदेश सेकाेबाट ह्िान्िरेिकायिक्रम १,४५,४४   

१ बािी कटानी िथा ि्याङ्क अध्याितधक गापा ३११३१ िमु्विनीप्रदेश - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा ५०   

२ 
मखुयमन्त्री ग्रातमण र्िकास िथा ेोजगाे 
कायिक्रम 

गापा ३११३१ िमु्विनीप्रदेश - र्िषेश अनदुान चाि ु १ N/A ६०,००   

३ 
कृर्ष/ पश ुपन्छी अतधकृि जनशम्ि सेिा 
केाे 

गापा ३११३१ िमु्विनीप्रदेश - शसिि अनदुानपुजँीगि १ N/A ४,९४   

४ 
मूिपानी गौडापाेी पोख्राचौे 
मिातगेीमोटेिाटो मदान े५ 

५ ३११५१ िमु्विनीप्रदेश - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा १०,००   

५ 

खङ्ग भिनी कोट मम्न्दे पकुोटदह जाने 
पदमागि तबसौनामतुन पकुोटदहजाने पैदि िाटो 
योजना मदाने ६ 

६ ३११५१ िमु्विनीप्रदेश - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा १०,००   

६ 

खनु्नखकि  घवुिी कोईेािपाटा फुसािधाेा 
जतिकने िावपाटा हदैुटोेेटा सवम मोटेिाटो 
्िेोन्नति िथा बाङ्ग्ग्रेा तससेनी तसंचाई योजना 

३ ३११५५ िमु्विनीप्रदेश - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा १०,००   
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सर्हिमदाने ३ 

७ 
से्ििी प्रा र्ि काभ्रा वयािपोखेी ४ भिन 
िथा पिुािधाे तनमािणमदान े४  

३११५९ िमु्विनीप्रदेश - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा २०,००   

८ 

पकुोट खङ्ग भिानीकोट बाँझकटेेी ऐतिहातसक 
कोट म्जणोधाे िथापूिािधाे तनमािण योजना 
मदान े२ 

२ ३११५९ िमु्विनीप्रदेश - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा १०,००   

९ 
खङ्ग भिनी कोट मम्न्दे कुडापनी पिुािधाे 
र्िकास योजना मदान े७ 

७ ३११५९ िमु्विनीप्रदेश - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा १०,००   

१० 

मर्हिा जागेण साना र्कसान कृर्ष सहकाेी 
सं्था ति.भौतिक पिुािधाे िथाभिन तनमािण 
योजना मदाने १ 

१ ३११६१ िमु्विनीप्रदेश - शसिि अनदुानपुजँीगि १ गोटा १०,००   

कुि जवमा १,४५,४४   

कुि जवमा     

गरेतब तनिाेणको िातग िघ ुउद्मम र्िकासकायिक्रमको िडागि ुपपमा कायिक्रमको र्ििेण 

क. नयाँ िफि  
   क्रस िातिमको नाम िडा संखया कैर्फयि 

१ ढाका तसपर्िकास िातिम १ १०   

२ बाँसको ह्िकिा िातिम २ १५   

३ डि कुशन बनाउने िातिम ६ १५   

४ बाँसको ह्िकिा िातिम ५ १०   

५ पिम्विङ्ग िातिम सबै िडा १४   

६ तमतनटेटेिे ममिि िातिम सबै िडा १४   

७ तसकमी िातिम सबै िडा १४  

८ डकमी िातिम सबै िडा १४  

९ काठको फतनिचे बनाउने िातिम ७ १०   

  जवमा   १०२   

 
 

ख 

 
 

्िेोन्नति िफि  
   १ तसिाई कटाई िातिम ५ २०   

२ ्िीटे बनुाई िातिम ३ १८   

३ ढाका तसप र्िकास िातिम ४ १०   

    जवमा ४८   

ग समहुमा प्रर्ितध ह्िान्िेण 

   
  समहुमा प्रर्ितधह्िान्िेण   २ िटा समहुमा   
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प्रिानमन्री रोजगार कायिक्रम अन्तरगत िञ्चालित हुने कायिक्रमहरु 

क्र ि योजनाको नाम ठेगाना कै 

वडा न ं१ 

१ वडा कायाििय खेि मदैान र्नमािण तथा वडा कम्पाउण्ड ममित टोि न २   

२ ओखरा च्यानिारा गोरेटो वाटो र्नमािण टोि न २   

३ डोढा प्रर्तक्षािय -थारा ढढक गोरोटो वाटो र्नमािण टोि न ६   

४ कुखुरा काटने घमु्तीदेखख ठूिा वपपि गोरेटो वाटो र्नमािण टोि न ५   

५ ओिीका डाडादह गोरोटो वाटो र्नमािण टोि न ९   

६ िारादेखख न्यरेु गोरेटो वाटो टोि न ३   

वडा न ं२ 

१ मदाने बािकल्याण प्रावव फफल्ड र्नमािण ओख्रेनी टोि न २   

२ मालिका प्रावव पवुाििार ववकाि होल्वाङ्ग टोि न १   

३ बाझकटेरी मावव मन्च र्नमािण थाप्िाचौर टोि न ४   

४ िामदुार्यक भवन पवुाििार ववकाि थाप्िाचौर टोि न ४   

५ बाखोर खोिाखकि  गोरोटो वाटो र्नमािण टोि न ८   

६ कृवष  िकिन केन्र फफल्ड र्नमािण टोि न ३   

७ तल्िाखण्ड देखख ढोरपाटन घोरेटो वाटो र्नमािण लिरा टोि न ३   

८ टोप्र ेप्रावव फफल्ड र्नमािण िखे टोि न ८   

९ मढहिा िामदुार्यक भवन फफल्ड र्नमािण िेख  टोि न ८   

१० बाझकटेरी प्रावव फफल्ड र्नमािण टोि न ९   

११ र्तनकुने ढाल्नेकारुख मोटरवाटो र्नमािण टोि न ४   

१२ वडाकायाििय वाि र्नमािण तथा ब्यवस्थापन टोि न ६   

१३ िामदुार्यक भवन र्नमािण होवाङ्ग टोि न १   

१४ िहकारी भवन पढहरो र्नयन्रण टोि न ४   

वडा न ं३ 

१ वडा कायाििय तिा थप तथा रंङ्ग रोगन टोि न ४   

२ वडा कायििय घरेवार र्नमािण टोि न ४   

३ स्वास््य कायाििय कम्पाउण्ड र्नमािण तथा घेरावार टोि न ४   

४ मोटरवाटो नािी र्नमािण तथा ििुार टोि न १-९   

५  लििेनी गोरेटो वाटो मरमत ििार टोि न १-९   

वडा न ं४ 

१  ऐर्तहालिक पकुोटकोट लिढी र्नमािण टोि न ९   

२  वडा कायाििय तारजािी ब्यवस्थापन टोि न ३   

३  मढहिा भवन तारजािी ब्यवस्थापन  टोि न ३   

४  काभ्रा पीपिारुख गोरेटो वाटो र्नमािण टोि न ४   

५  काफिकारुख मेहेिेपोखरी मावव लिढी र्नमािण टोि न ३   

६  डोण खोिा देखख पोखरी िम्म गोरेटो बाटो टोि न ३   

७ भतचौर देखख आडा िम्म लिढी र्नमािण योजना टोि न ६ 

 ८ ढटमुरकारुख वाट ईन्रेचौर िम्म लिढी र्नमािण योजना  टोि न १ 
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९ िानी पोखरी फ्रोिे गोरेटो वाटो र्नमािण योजना  टोि न १ 

 वडा न ं५ 

१ भनभने खेि मदैान र्नमािण योजना  टोि न ३   

२ ठूिापिेरा फफल्ड तथा चौपारी र्नमािण योजना टोि न ८   

३ छापडाडा मजन्दर र्नमािण योजना  टोि न ९   

४ मिाधगरी पोखरी तथा पौवा ममित योजना  टोि न १-९   

५ नब्बेखेत लिचाई योजना  टोि न  ४   

६ मिाधगरी एफककृत लिढी र्नमािण योजना टोि न १-९   

७ छहरा देखख तल्िा गरैा लिढी र्नमािण टोि न ४ 
 वडा न ं६ 

१ कंके देउरािी पयिटन क्षेर घेरावार टोि न २,३   

२ कंके देउरािी पयिटन क्षेर टे्रफकङ्कमागि र्नमािण टोि न २,३   

३ घ्यपुानी लिढी र्नमािण टोि न ५   

४ नवुारा लिढी र्नमािण योजना टोि न ४   

५ िकु्कापोखरी चौपारी र्नमािण योजना टोि न १   

६ नयापोखरी तल्िो डडुवा लिढी र्नमािण टोि न १   

७ चौरदेखख वडाकायाििय लिढी र्नमािण योजना  टोि न ७   

८ दलु्िीघाट िीढी र्नमािण योजना  टोि न ९   

वडा न ं७ 

१  बडाचौर पोख्रेििारा लिढी र्नमािण योजना टोि न २   

२  मोटरवाटो नािी र्नमािण तथा ििुार टोि न १-९   

३  र्तखेचुिी पयिटकीय क्षेर कम्पाण्ड वाि र्नमािण टोि न  ८   

४  ठुिाखकि  चाकाखेत लिढी र्नमािण योजना  टोि न ७   

५  ढटमुरखकि  पिेरा चोखेनचौर लिढी र्नमािण टोि न ७   

६ वडा कायाििय देखी मोटरबाटो लिढी र्नमािण टोि न ५   

    ७ देववका मजन्दर देखख हरािचौर लिढी र्नमािण टोि न ४ 

 ८ भेडडखोर हरे बािडाडा मोटरवाटो र्नमािण टोि न १ 

 ९ ढदपक मावव दमैघाट लिढी र्नमािण टोि न ३ 

 १० ओखे्रनी िूयिटारी लिचाई कुिो ममित योजना  टोि न ५ र ६ 

 ११ ओलिमुरे लिचंाई कुिो ममित  टोि न ३ 

 १२ पीपि िाय लशशु देखख ओखरेनी गोरेटो वाटो र्नमािण टोि न ३ 

 १३ रोल्मा िुज्यािङ्ग गोरेटो वाटो ममित  टोि न ४ र ८ 

 १४ मोठ रोल्मा गोरेटो वाटो ममित  टोि न ८ 

 १५ नेटा खोर मोटरवाटो नािी र्नमािण टोि न ६  र ५ 

 १६ कोिडाडा गैराखकि  डाडाखकि  गोरेटो वाटो ममित टोि न ५ 

 १७ कुडापानी घतीकाचौर नागाथान मोटरवा६ ममित टोि न ७ 
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१८ माटाखानी छहरा औखरघाट गोरेटो वा६ ममित योजना  टोि न ४ 

  

 

७ मदान े गाउँपातिकाको रतथिक ऐन, २०७८ 

प्रमाणीकेण े प्रकाशन तमति:207८।03।११ 
   

मदाने गाउँपातिकाको अथि सवबन्धी प्र्िाििाई कायािन्ियन गनि बनकेो ऐन 

प्र्िािनाुः मदाने गाउँपातिकाको रतथिक िषि ०७८।०७९ को अथि सवबन्धी प्र्िाििाई कायािन्ियन गनिको तनतमत्त 
्थानीय के िथा शलु्क संकिन गने, छुट ददन े िथा रय संकिनको प्रशासतनक व्यि्था गनि िाञ्छनीय 
भएकोिे,नेपािको संर्िधानको २०७२ धाेा २२८ को उपधाेा २ बमोम्जम मदाने गाउँसभािेयो ऐन बनाएको छ। 

१. संम्क्षप्त नाम े प्राेवभुः यस ऐनको नाम “रतथिक ऐन २०७८” ेहेको छ । 

यो ऐन २०७८ साि श्रािण १गिेदेम्ख मदाने गाउँपातिका के्षत्रमा िागू हनुेछ । 

२. भतूम केमािपोि:-गाउँपातिका के्षत्रतभत्र अनसूुची -१ बमोम्जम भतूम केमािपोि) िगाइने े असूि उपे गरेनछे ।  

३. घे िहाि केुः  गाउँपातिका के्षत्रतभत्र कुनै व्यम्ि िा सं्थािे भिन, घे, पसि,ग्याेेज, गोदाम, टहेा, छप्पे, 
जग्गा िा पोखेी पूेै रमं्शक ििेिे िहािमा ददएकोमा अनसूुची -२ बमोम्जम घे जग्गा िहाि के िगाइने े 
असूि गरेनछे ।  

४. व्यिसाय दिाि शलु्कुः गाउँपातिकाके्षत्रतभत्र व्यापाे,व्यिसाय िा सेिामा पूजँीगि िगानी े रतथिक काेोिाेका 
रधाेमा अनसूुची -३बमोम्जम व्यिसाय के िगाइने े असूि उपे गरेनेछ । 

५. जतडबटुी,किाडी े जीिजन्ि ुकेुः गाउँपातिका के्षत्रतभत्र कुनै व्यम्ि िा सं्थािे ऊन, खोटो, जतडबटुी, िनकस, 
किाडी माि े प्रचतिि कानूनिे तनषेध गरेएको जीिजन्ि ुिाहेकका अन्य मिृ िा मारेएका जीिजन्िकुो हाड, तसङ, 
प्िाखँ, छािा ज्िा ब्िकुो व्यिसार्यक काेोिाे गेेिापि अनसूुची -४ बमोम्जमको के िगाइने े असूि उपे 
गरेनेछ । 

६. र्िज्ञापन केुः गाउँपातिका के्षत्रतभत्र हनुे र्िज्ञापनमा अनसूुची -५ बमोम्जम र्िज्ञापन के िगाइन े े असूि उपे 
गरेनेछ ।िे प्रदेश काननु ्िीकृि भई सो काननुमा अन्यथा व्यि्था भएको अि्थामा सोर्ह बमोम्जम हनुेछ । 

७. मनोेन्जन केुः गाउँपातिका के्षत्रतभत्र हनुे मनोेन्जन व्यिसाय सेिामा अनसूुची -६ बमोम्जम व्यिसाय के िगाइन े
े असिु उपे गरेनेछ ।िे प्रदेश काननु ्िीकृि भई सो काननुमा अन्यथा व्यि्था भएको अि्थामा सोर्ह 
बमोम्जम हनुेछ । 

८. बहाि तबटौेी शलु्कुः गाउँपातिका के्षत्रतभत्र रफुिे तनमािण, ेेखदेख िा संचािन गेेका अनसूुची -७ मा उल्िेख भए 
अनसुाे हाट बजाे िा पसिमा सोही अनसूुचीमा भएको व्य्था अनसुाे बहाि तबटौेी शलु्क िगाइने े असूि उपे 
गरेनेछ । 

९. पार्कि ङ शलु्कुः गाउँपातिका के्षत्रतभत्र कुनै सिाेी साधनिाई पार्कि ङ सरु्िधा उपिब्ध गेाए िापि अनसूुची -८ 
बमोम्जम पार्कि ङ शलु्क िगाइने े असूि उपे गरेनेछ। 
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१०. सडक ममिि िथा पयाििेण संेक्षण शलु्क: गाउँपातिकािे तनमािण संचािन िा व्यि्थापन गेेका अनसूुची-9 
माउल्िेम्खि्थानीय पूिािधाे े उपिब्ध गेाइएको सेिामा सेिाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्यि्था भए अनसुाे 
शलु्क िगाइने े असूि उपे गरेनेछ । 

११. नक्शा नाप द्िुे  : गाउँपातिकािे नक्सापास सेिाशलु्क िापि अनसूुची -१0 मा उल्िेम्खि देमा द्िुे  उठाईनेछ। 

१२. तसफारेस द्िुे  : गाउँपातिकािे प्रिाह गने तसफारेस सवबन्धी सेिामा अनसूुची -१1 मा उल्िेम्खि देमा द्िुे  
तिईनेछ। 

१३. भाडा द्िुे  : गाउँपातिकामा ेहेका सामानहुपको हुपमा अनसूुची -१2 बमोम्जम भाडा असूि गरेनेछ । 

१४. पयिटनशलु्कुःगाउँपातिकािे रफ्नो के्षत्रतभत्र प्रिेश गने पयिटकहुपिाट अनसूुची -१३ मा उल्िेम्खि देमा पयिटन 
शलु्क िगाईने े असिु उपे गरेनेछ ।िे प्रदेश काननु ्िीकृि भई सो काननुमा अन्यथा व्यि्था भएको 
अि्थामा सोर्ह बमोम्जम हनुछे । 

१५. जरेिाना : गाउँपातिकािे िोकेको मापदण्डको प्रतिकुि हनुेगेी काम गने व्यम्ि िा सं्थािाई अनसूुची -१४ 
िमोम्जम जरेिाना िगाईनेछ। 

१६. के छुटुःयस ऐन बमोम्जम के तिने दार्यत्ि भएका व्यम्ि िा सं्थाहुपिाई कुनै पतन र्कतसमको के छुट ददईन े
छैन ।  

१७. के िथा शलु्क संकिन सवबन्धी कायिर्ितधुः यो ऐनमा भएको व्यि्था अनसुाे के िथा शलु्क संकिन सवबन्धी 
कायिर्ितध गाउँपातिकािे िोके अनसुाे हनुछे । 

यस ऐन िमोम्जम िोर्कएको के िथा शलु्क िझुाउनपुने व्यिसायी,उधोग,फमि िथा सं्थािे यस कायािियबाट 
रफ्नो व्यिसाय संग सवबम्न्धि ब्ि ु िथा सेिाको भिुातन तिनअुगािै अतनिायि ुपपमा के तिेेको प्रमाण पेश 
गनुिपनेछ, अन्यथा भिुातन ददईनेछैन । 

केको असिुी िथा दण्ड जरेिना: यस गाउँFपातिकािे तनधािेण गेेको के िथा गैे के रतथिक िषि तभतै्र िझुाईसक्न ु
पनेछ । उि समय तभत्र के निझुाएमा अनसूुची -१४ िमोम्जम जरेिाना िगाईनेछ।                                                                         
िे, के उठाउन प्रोत्साहनको िातग कुनै तनम्िि समयािधीिोकेे तनम्िि प्रतिशि जरेिाना छुट ददन गाउँ कायिपातिकािे 
तनणिय गनि िाधा पने छैन । 

 

अनसूुची १                                         
भतुम िा मािपोि के  
क २० ेोपनी सवमको न्यनुिम मूल्य ुप २० मात्र । 

ख २० ेोपनी भन्दा मातथ प्रति ेोपनी ुप ५ मात्र । 

अनसूुची २ 
िहाि के गाउँपातिका तभत्र घे भिन पसि ग्याेेज गोदाम टहाेा जग्गा िा पोखेी पुे ै रमँ्शक ुपपमा िहािमा िगाए 
िापि १०  प्रतिशि िहािके । 

 

अनसूुची ३                                         
व्यिसाय दिाि शलु्क 

क्र स व्यािसायको र्कतसम 

र ि 
२०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ 
को िातग ्िीकृि दे 

निीकेण शलु्क 

क व्यािसायको ्िे  VAT PAN VAT PAN 
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क्र स व्यािसायको र्कतसम 

र ि 
२०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ 
को िातग ्िीकृि दे 

निीकेण शलु्क 

1 ब्यापारेक ब्ि ु        

1.1 हाडििेये पसि सिै 2000-5000 5000 2000 2500 1000 

1.2 

तनमािण सामग्री, कवपटुे,र्िद्यिु 
सामग्री, क्यामेेा, 
टेतितभजन,ेेतडयो, कापेट, 

1000-2000 3000 2000 1500 1000 

1.3 

दैतनक उपभोग्य सामानहुपको 
खरुा र्िके्रिा  

1000-2000 3000 2000 1500 1000 

1.4 

दैतनक उपभोग्य सामानहुपको 
खरुा िथा थोक र्िके्रिा 

5000-10000 10000 5000 5000 2500 

1.5 कपडा पसि थोक िथा खरुा 10000-15000 3000 2000 1500 1000 

1.6 सनु पसि 

५०००, 

३०००,२००० 5000 

3000 2500 1500 

1.7 तनमािण सामग्री पसि 

५०००, 

३०००,२००० 5000 

3000 2500 1500 

1.8 भाडा पसि 

५०००, 

३०००,२००० 5000 
3000 2500 1500 

2 तनमािण व्यािसाय 

  

   

1 तनमािण ब्यिसार्य पेामशि 5000 3000 2500 1500 1250 

3 

तनमािण िथा उत्पादन मिुक 
साना िथा मझौिा उद्योगको 
्िे 

 

क ख क ख 

3.2 कार्प उद्योग 2000 2000 1500 1000 750 

3.3 तसमेन्ट ब्िक उद्योग 2000 2000 1500 1000 750 

3.4 मेटि/तग्रि/अिमतुनयम उद्योग 3000 3000 2000 1500 1000 

3.5 ईट्टा/साधाेण भट्टा 1000-3000 3000 1500 1500 750 

3.6 अन्य उद्योग 2000 2000 1000 1000 ७५० 
3.7 ्िदेम्श बस्त्र उद्योग  1500 1000 750 ७५० 
4 कृर्ष िथा िन जन्य उद्योग 

  

   

4.1 िोरे पेल्ने तमि 1000 2000 1500 1000 750 

4.2 

कुटातन र्पसानी सर्हिको िोेी 
पेल्ने तमि 2200 2000 

1500 1000 750 

4.3 कुटानी र्पसानी तमि 1500 2000 1500 1000 750 
4.4 फतनिचे /स तमि  5000 5000 2000 2500 1000 

4.5 पश ुदाना उद्योग 1800 1800 1500 900 750 

4.6 पोल्ट्रीफमि उद्योग ठुिो 2300 2500 1500 1250 750 

4.7 पोल्ट्रीफमि उद्योग सानो 1800 
 

1000  500 
4.8 बंगुे पािन 1500-3000 3000 1500 1500 750 
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क्र स व्यािसायको र्कतसम 

र ि 
२०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ 
को िातग ्िीकृि दे 

निीकेण शलु्क 

4.9 भैसी पािन व्यािसाय 1500 3000 1500 1500 750 

4.10 गाई पािन व्यािसाय 1500 
3000 1500 1500 750 

4.11 बाख्रा पािन व्यािसाय 1500 3000 1500 1500 750 

4.12 मछापािन व्यािसाय 1500 3000 1500 1500 750 

4.13 कुखुे ापािन ब्यिसाय 1500 3000 1500 1500 750 

5 पयिटन 

  

   

5.1 

५ कोठा भन्दा िढी िज िथा 
कोठा भएको होटि 3000 3000 

 

3000 
1500 1500 

5.2 

साधाेण खाना ना्िा भएको 
िज 2000 

3000 2000 1500 1000 

5.3 

साधाेण खाना ेे्टुेेन्ट मात्र 
भएको होटि 2000 

3000 2000 1500 1000 

5.4 

१० कोठा भन्दा िढी भएको 
होटि ेे्टुेेन्ट 5000 5000 

4000 2500 2000 

5.5 खाजा खाना सर्हिको होटि 4000 4000 3000 2000 1500 

6 सेिा उद्योग 

  

   

 व्यािसायको ्िे  क ख क ख 

6.1 अफसेट प्रशे 2500 2500 

1500 1250 750 

 

6.2 िेटे प्रशे 1300 1500 1000 750 750 

6.3 

साििजतनक परेबहन 
सेिा/गाउँपातिका तभत्र प्रधान 
कायाििय 5000 5000 

2500 2500 1250 

6.4 

साििजतनक परेबहन 
सेिा/गाउँपातिका तभत्र शाखा 
कायाििय 3000 3000 

2000 1500 1000 

6.5 फोटोग्राफी 3000 3000 1500 1500 750 
6.6 प्रयोगशािा  3000 3000 2500 1500 1250 

7 

साना िथा मझौिा तनमािण िथा 
उत्पादन उद्योग 

  

   

7.1 तसमेन्ट ब्िक उद्योग 2000 4000 3000 2000 1500 
7.2 मेटि/तग्रि/अिमतुनयम उद्योग 3000 4000 3000 2500 1500 
7.3 ईट्टा/साधाेण भट्टा 1000-3000 4000 3000 2500 1500 
7.4 अन्य उद्योग 2000 4000 3000 2500 1500 
4.5 ्िदेम्श बस्त्र उद्योग  4000 3000 2500 1500 
8 ;~rf/ ;]jf 
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क्र स व्यािसायको र्कतसम 

र ि 
२०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ 
को िातग ्िीकृि दे 

निीकेण शलु्क 

8.1 

मोिाईि सेट/रेचाजि काडि र्िर्क्र 
केन्र 1000-३000 ३000 

२००० १५०० १००० 

8.2 

तनजी टेतिफोन िथा फ्याक्स 
सेिा 1000 

 

1000 1500 1000 

8.3 

फ्याक्स , फोटोकपी िथा 
र्प्रम्न्टङ्ग, मोिाईि 
कुरेये,इन्टेनेट फोटो्टुतडयो  2000 2000 

1500 1000 750 

8.4 मोिाईि फोन र्िर्क्र ममिि २०00 4000 4000 २०00 २०00 

8.7 छपाई िथा प्रकाशन 1000 2000 1500 1000 750 

8.8 

फोन इन्कािायेी िथा तडसहोम 
र्िके्रिा 1000 2000 

1500 1000 750 

9 र्ित्तीय सेिा  
  

   

9.1 

रतथिक काेोिाे गने र्ित्तीय 
कवपतनको मखुय कायाििय 10000 10000 

 5000  

9.2 

र्ित्तीय कवपनीको शाखा 
/उपशाखा 5000 6000 

 3000  

9.3 र्िमा कवपनी मखुय कायाििय 5500 6000  3000  

9.4 र्िमा कवपनी शाखा कायाििय  3000  1500  

9.5 र्िदेशी मरुा सटही 3000-5000 5000  2500  

9.6 

मतन ट्रान्सफे /ेेतमटान्स सेिा 
कायाििय 3000 3000 

 1500  

9.7 

मतन ट्रान्सफे /ेेतमटान्स सेिा 
शाखा कायाििय 3000 3000 

 1500  

9.8 तधिोपत्र काेोिाे 3000 3000  1500  

9.9 

र्ित्तीयय सं्था िघरु्ित्त 
फाईनान्स ५००० ५००० ५००० ५००० 

 

9.10 

सहकाेी सं्था ३ केोड भन्दा 
िढी काेोिाे 4000 4000 

 2000  

9.11 सहकाेी सं्था शाखा कायाििय  1500  750  

9.12 सहकाेी सं्था अन्य ५००० ५००० ५००० ५०००  

9.12 तनजीके्षत्रका िाम्णज्य िैक हुप 5000 10000  5000  

9.13 

तनजीके्षत्रका िाम्णज्य िैक शाखा 
हुप 5000 5000 

 2500  

9.14 र्िमा कवपनी शाखा कायािियहुप 2500 3000  1500  

10 ्िा््य सेिा 
  

   

10.1 गैहि सेकाेी अ्पिाि 2500 3000 1500 1500  
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क्र स व्यािसायको र्कतसम 

र ि 
२०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ 
को िातग ्िीकृि दे 

निीकेण शलु्क 

10.2 सामदुार्यक अ्पिाि 3000 4000 2000 2000  

10.3 

तनजी्िेका अ्पिाि िथा 
रेसचि सेन्टे 3000 3000 

2000 1500  

10.4 नतसिङ्ग होम 3000 3000 2000 1500  

10.5 ल्याि िथा म्क्ितनक 2000 2000 1500 1000  

10.6 

होतमयोप्याथी िथा प्राकृतिक 
म्चर्कत्सा म्क्ितनक 1000 1000 

800 800  

10.7 औषधीपसि थोक 5000 5000 3000 2500  

10.8 औषधीपसि खरुा 4000 4000 3000 2000  

10.9 औषधीपसि रयिेुद 2000 2000 1500 1000  

10.10 पश ुऔषधीपसि 1500 1500 1000 750  

10.11 पश ुपक्षीको दाना पसि 1300 1300 800 650  

10.12 जतडबटुी र्िर्क्र पसि 1500 1500 1000 750  

10.11 ्िा््य सविन्धी पेामशि सेिा ५००० ५००० ५००० 2500  

11 र्िशषेज्ञ सेिा िथा अन्य सेिा 
  

   

11.1 तबशेषज्ञ म्चर्कत्सक 1500 1500 1000 750  

11.3 पश ुम्चर्कत्सक 1500 1500 1000 750  

11.4 कर्िेाज 1500 1500 1000 750  

11.5 इम्न्जतनयरेङ्ग कन्टिटेन्सी फमि 4000 3000 2000 1500  

11.6 कानून ब्यिसायी फमि 2000 2000 1000 1000  

12 िेखापेीक्षक/िथा अन्य 

  

   

12.1 क िगि 1500 1500 1000 1000  

12.2 ख बगि 1200 1200 800 800  

१२.३ ग िगि 1500 750 750 750  

१२.४ घ िगि 1500 750 750 750  
12.5 र्िमा एजेन्ट 1500 750 750 750  

12.6 सभेये 1000 1000 800 800  

12.7 अनिुादक नोटरे पम्ब्िक सेिा 700 1000 750 750  

12.9 अनसुन्धान िथा पेामशिदािा 1500 1500 1500 750  

12.10 कवपटुे एनाति्ट िथा प्रोगामे 1500 1500 1500 750  

12.11 शेये दिाि 1500 1500 1500 750  

12.12 सं्थागि पेन्टे 5200 5200 3000 1500  

13 म्शक्षा सेिा 
  

   

13.1 तनजीक्षेत्र क्यावपस 10000 10000 10000 10000  

13.2 तनजीक्षेत्र मा र्ि ९000 ९000 ९000 ९000  

13.3 तनजी के्षत्र रधाेभिु र्िद्यािय ८००० ८००० ८००० ८०००  
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क्र स व्यािसायको र्कतसम 

र ि 
२०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ 
को िातग ्िीकृि दे 

निीकेण शलु्क 

13.4 तनजी क्षेत्र प्राथतमक र्िद्यािय ७000 ७000 ७000 ७000  

13.5 तनजी के्षत्र हो्टेिहुप 1000 1000 800 750  

13.6 िातिम िथा अनसुन्धान केन्र 2000 2000 1500 1000  

13.7 

तनजी प्रार्ितधक 
म्शक्षािय/टेम्क्नकि इम्न््चच्यटु 2000 2000 

1000 1000  

13.8 

टाइर्पङ्ग कवपटुे िथा भाषा 
म्शक्षण केन्र 

1000 1500 1000 750  

13.9 ट्युसन िथा कोम्चङ्ग सेन्टे 1000 1000 800 500  

13.10 

तसिाइ कटाई बनुाइ प्रम्शक्षण 
केन्र 1500 1500 

1000 750  

14 मेमि सवभाे केन्र 

  

   

14.1 र्ििुतिय सामान ममिि केन्र 1500 1500 1000 800  

14.2 

हेर्िइम्क्िपमेन्ट िथा सिाेी 
साधन 3000 3000 

2000 1500  

14.3 मोटेसाईकि ममिि केन्र 2000 2000 1000 1000  

14.4 फोटोकर्प/कवपटुे ममिि केन्र 2500 2500 1500 1250  

16 अन्य सेिा 
 

क ख   

16.1 र्िज्ञापन एजेन्सी 1500 1500 1000 750  

16.2 िैदेम्शक ेोजगाेी सेिा 1500 1500 1000 750  

16.3 ्िदेम्श ेोजगाे सेिा 1500 1500 1000 750  

16.4 हाउम्जङ्ग/रेय ि्टेट 4000 4000 3000 2000  

16.5 ब्यटुी पाििे  केस शृ्रगाँे 1000 1500 1500 750  

16.6 ड्राई म्क्िनसि 700 1000 1500 750  

16.7 फोटो ्टुडीयो 1200 1500 1500 750  

16.8 पेन्टीङ्ग सेिा 1200 1500 1500 750  

16.9 किाडी पसि 2000 2000 1500 1000  

17 मास ुर्िके्रिा  1000 2000 2000 1000  

18 र्िर्िध सेिा व्यािसाय 

  

   

18.1 कपडा िथा छािा जतु्ता पसि 1500 1500 1000 750  

18.2 च ुे ा पसि ट्कीमा ेाखेको 600 1000 750 750  

18.3 

काठ िथा ्टीि फतनिचे 
फतनितसङ्ग 2000 3000 

1500 1500 750 

18.4 मेतसनेी पाटपजुाि 2500 2500 1500 1250 750 

18.5 सैिनु पसि 1000 
 

1000  500 

18.6 तडम्जटि किे ल्याि 2500 2500 1500 1250 750 

18.7 फ्िेक्स र्प्रन्टे सेिा 1500 3000 1500 1500 750 



57 मदाने गाउँपालिका पुकोटदह,गुल्मी 
 

क्र स व्यािसायको र्कतसम 

र ि 
२०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ 
को िातग ्िीकृि दे 

निीकेण शलु्क 

18.8 किे ल्याि 1000 3000 1500 1500 750 

18.9 अतडयो िथा तभडीयो सेन्टे 1000 2000 1500 1000 750 

18. दगु्ध डेेी 1000 2000 1500 1000 750 

18.9 दगु्ध म्च्यान केन्र 2500 2000 1500 1000 750 

18.10 ्यातनटेी सामान 1500 2000 1500 1000 750 

18.11 

ग्यास तसतिण्डेको अतधकृि 
र्िके्रिा 5000 4000 

2500 2000 2000 

18.12 कोल्ड तडंक्स पसि 1000 2000 1500 1000 750 

18.13 उन पसि 1000 2000 1500 1000 750 

18.14 होम्जयाेी उद्योग 1400 3000 1500 1500 750 

18.15 क्मेर्टक्स पसि 2500 2500 1500 1250 750 

18.16 ्टेसनेीपसि 3000 3000 1500 1500 750 

18.17 पत्र/पतत्रका पसि 900 1500 1500 750 750 

18.18 तम्ठान पसि 1500 3000 1500 1500 750 

18.19 

कृर्ष फिफुि िथा िन नसिे ी 
व्यािसाय 1000 

 

1500 1500 750 

18.20 एफ एम ेेतडयो 2500 2500 1500 1250 750 

18.21 इन्टेनेट सेिा प्रदायक 1500 3000 1500 1500 750 

18.22 एफ एम ेेतडयो सामदुार्यक 2500 2500 1500 1250 750 

18.23 ट्रान्सपोटि सेिा 1100 3000 1500 1500 750 

18.24 सोिाे पाि सप्िायसि 2000 3000 1500 1500 750 

18.25 

खेिौना िथा उपहाे 
सामग्रीपसि 1000 2000 

1500 1000 750 

18.26 माटाका भाडा 800 2000 1500 1000 750 

18.27 च्मा ममिि िथा र्िर्क्र केन्र 1000 2000 1500 1000 750 

18.28 

पेपे हेम्ण्डक्रयाफ्ट सवबन्धी 
पसि 800 1600 

1500 800 750 

18.29 

पाँच िा सो भन्दा िढी सेिा 
भएको प्रा ति 5000 5000 

3000 2500 1500 

18.30 

दईु िा सो भन्दा िढी सेिा 
भएको प्रा ति 3500 3500 

2500 1750 1250 

18.31 अन्य सेिा प्रा ति 3500 3500 2500 1750 1750 

19 उत्पादन मिुक उद्योग      

19.1 चाउतमन उद्योग 3000 3000 3000 1500 1500 
19.2 तमनेि िाटे उद्योग 2500 2500 2500 1250 1250 

19.3 अन्य उद्योग 1500 1500 1500 750 750 
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क्र स व्यािसायको र्कतसम 

र ि 
२०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ 
को िातग ्िीकृि दे 

निीकेण शलु्क 

19.4 रल्मतुनयम उद्योग 2500 2500 1500 1250 1250 

19.5 पाउेोटी उत्पादन उद्योग 1500 1500 1500 750 750 
19.6 साना िथा मझौिा उद्योग 5000 3000 1500 1500 1500 

२० सेिामिुक सं्था      

20.1 

समूह/मर्हिा समूह/कृर्ष 
समहु/अन्य 1500 1500 

1500 1500 1500 

20.2 यिुा क्िि दिाि 3000 3000 3000 3000 3000 
नोट मातथ उल्िेम्खि व्यािसायमा मूल्य अतभबरृ्ि के VATमा दिाि भएका व्यािसाय क शे्रणी े ्थायी िेखा नविे प्राप्त 
गेेक PAN दिाि भएका िा दिाि को प्रोशेसमा ेहेका िातग ख शे्रणीमा ेाम्खएको छ । 

 

 

अनसूुची ४ 
 

जतडबटुी किातड े म्जिजन्ि ुके  कुनै ब्यम्ि िा स्थािे उन खोटो जतडबटुी िनकस किाडी माि प्रचतिि कानूनिे 
तनषेध गेेका म्जि जन्ि ुिाहेक अन्य मिृ िा मारेएका जीि जन्िकुो हाड तसङ्ग प्िाख छािको ब्यािसार्यक काेोिाे 
गेेिापि  प्रति व्यािसाय ुप ५००० व्यािसाय दिाि े २००० निीकेण शलु्क िाग्नेछ । 

 

अनसूुची ५ 
र्िज्ञापन के 
 

क्र स र्ििेण रि २०७७/०७८ को 
दे 

र ि २०७८/०७९ को ्िीकृि 
दे 

कै  

1 सि िोडि प्रति िगि 
र्फट 

40.00 40.00   

2 होडीङ्ग िोडि प्रति िगि 
र्फट 

75.00 75.00   

3 ग्िोसाइन िोडि प्रति 
िगि र्फट 

90.00 90.00   

4 सटे पेम्न्टङ्ग प्रति िगि 
र्फट 

20.00 20.00   

5 ब्याने प्रति हप्ता 50.00 50.00  

6 पोि िोडि प्रति गोटा 1000.00 1000.00  

7 तडम्जटि िोडि 200.00 200.00  

8 ब्यािसार्यक प्रचाे 
सिाेी साधन िाट 
माईर्कङ्ग 

200.00 200.00  

 

 



59 मदाने गाउँपालिका पुकोटदह,गुल्मी 
 

अनसूुची ६ 
मनोेञ्जन के  

क्र स र्ििेण रि २०७७/०७८ को 
दे 

रि २०७८/०७९ 
को ्िीकृि दे 

कै 

1 तसनेमाहि  तथयटेमा प्रिेश शलु्कमा प्रति र्टकट 10 10 
 

2 जाद ुसकि स प्रति ददन 500 500  

3 ब्यािसार्यक तभतडयो प्रतिददन 250 250  

4 चिम्चत्र तभतडयो 1000 1000  

5 

सां्कृतिक िथा मनोेञ्जन ्थि उपिब्ध 
गेाएिापि प्रति ददन 500-1500 500-1500 

 

 

अनसूुची ७ 
 बहाि तबेौटी के 
क्र स र्ििेण रि २०७७/०७८ 

को दे 
र ि 
२०७८/०७९ को 
्िीकृि दे 

कै 

1 फेम्न्स पसि -प्रति पसि 450 450  

2 ठेक्का भाडा -प्रति पसि 300 300  

3 माटोका भाडा-प्रति पसि 100 100  

4 प्रोतभजनि -प्रति पसि 250 250  

5 मादि -प्रति पसि 200 200  

6 औजाे -प्रति पसि 125 125  

7 सनुचादी -प्रति पसि 500 500  

8 म्चया ना्िा-प्रति पसि 150 150  

9 डािा नाङ्गिा -प्रति पसि 200 200  

10 च ुे ापोिे -प्रति पसि 200 200  

11 म्जेामसिा -प्रति पसि 400 400  

 12 जतडबटुी -प्रति पसि 200 200  

 13 अन्य पसि ब्यापाे हेेे -प्रति पसि 100-300 100-300  

 

अनसूुची ८ 

क पार्कि ङ्ग शलु्क 

क्र स र्ििेण रि २०७७/०७८ को 
दे 

र ि २०७८/०७९ को प्र्िार्िि 
दे 

कै 

! बस ट्रक  ४० ४० 
 

@ म्जप भ्यान टेक्टे २० २० 
 

३ काठ तनकासी प्रति र्ट्रप  ? २०० ? २००  

 

अनसूुची ९ 
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सेिा शलु्क िथा द्िुे  
 

क्र स सिाेी साधन  रि 
२०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ को 
प्र्िार्िि दे 

कै 

१ एक्साभेटे ८५ एच र्प सवम १०००० १०००० 
 

२ एक्साभेटे ८५ एच र्प देम्ख १४४ एच र्प सवम १५००० १५०००  

३ डोजे १२९ एच र्प सवम १०००० १००००  

४ डोजे १३० एच र्प देम्ख १८० एच र्प सवम १५००० १५०००  

५ भ्याकु िोडे ९० एच र्प सवम १०००० १००००  

६ भ्याकु िोडे ९१ देम्ख ९६ एच र्प सवम १०००० १००००  

 तनमािण व्यािसायी दिाि िथा नर्िकेण  दिाि  नर्िकेण  

१ क िगि 50000 १००००  

२ ख िगि 40000 ८०००  

३ ग िगि 30000 ७०००  

४ घ िगि 20000 ५०००  

 
 

प्राकृतिक साधन रोतोि उपयोग के 
 

क्र स र्ििेण रि 
२०७७/०७८ 
को दे 

र ि 
२०७८/०७९ 
को ्िीकृि दे 

कै 

1 तगटी ढुङ्गा प्रति हेतभ ट्रक/र्टप्पे 1000 1000  

2 तगटी ढुङ्गा प्रति तमतन ट्रक 800 800  

3 तगटी ढुङ्गा प्रति टेक्टे 500 500  

4 बाििुा प्रति प्रति हेतभ ट्रक/र्टप्पे 1000 1000  

5 बाििुा प्रति प्रति टेक्टे 500 500  

6 कर्टङ्गढुङ्गा प्रति हेतभ ट्रक/र्टप्पे 5000 5000  

7 कर्टङ्गढुङ्गा प्रति टेक्टे 3000 3000  

8 छपनी ढुङ्गा प्रति हेतभ ट्रक/र्टप्पे 5000 5000  

9 छपनी ढुङ्गा प्रति हेतभ टेक्टे 3000 3000  

10 ेािो माटो प्रति हेतभ ट्रक/र्टप्पे 1500 1500  

11 ेािो माटो प्रति टेक्टे 500 500  

12 सल्िाको खोटो प्रति के म्ज ? 10 ? 10  

 

 

अनसूुची १० 

नक्सा पास द्िुे  
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क्र.स. र्ििेण दे कै 

1.  घे नक्सा 500।-  
1.1 नक्सा प्रमाम्णि दे  500।-  
1.2 नक्सापास फेाम (र्किाब) ५०।  
1.3 नक्सापास द्िे (प्रति िगि र्फट ुप मा)   
1.3.1 अ)रे. सी. सी. फे्रम ्टकचे िफि    
 क) रे सी.सी. छाना जमीनििा े प्रथम ििा सवम  4।-  

ख) रे सी.सी. छाना दोरोतो, िेरोतो े चौथो ििा सवम 5।-  
ग) रे सी.सी. छाना चौथो ििाभन्दा मातथ। 8।-  

1.3.1.2 र) िोडबेरेङ्गप ्टकचे िफि  (तसमेन्ट जोडाईमा ईटा े ढुङ्गाको 
गाेो) 

  

 क) रे सी. सी. छाना जमीनििा 3।-  

ख) रे सी. सी. छाना प्रथमििा े दोरोतो ििा 4।-  

ग) ज्िा छाना अन्यजमीनििा, प्रथमििा े दोरोतो ििा सवम 2।-  

घ) तसमेन्ट ब्िक ५ इन्चीगाेो ज्िा छाना अ्थायी टहेो गोदाम 
रदी  

1।-  

1.3.1.3 इ) िोडबेरेङ्ग ्टकचे िफि  (माटोको जोडाइमा इटा े ढुङ्गाको गाेो)   

 क) रे सी.सी. छाना जमीनििा भई प्रथमििामा ज्िा छाना 
भएको  

1।-  

ख) ज्िा छाना जमीनििा े प्रथम ििा सवम  1।-  

ग) ज्िा छाना जमीनििा े प्रथम ििा सवम  1।-  

1.3.2 ग्रामीण बजाे िफि    

1.3.2.1 अ) रे. सी. सी. फे्रम ्टकचे िफि     

 क) रे सी.सी. छाना जमीनििा प्रथमििामसवम 2।-  

ख) रे सी.सी. छाना दोरोतो, िेरोतो े चौथो ििा सवम 3।-  

ग) रे सी.सी. छाना चौथो ििाभन्दा मातथ। 4।-  

1.3.2.2 र) िोडबेरेङ्गप ्टकचे िफि  (तसमेन्ट जोडाईमा ईटा े ढुङ्गाको 
गाेो) 

  

 क) रे सी. सी. छाना जमीनििा 1।-  

ख) रे सी. सी. छाना प्रथमििा े दोरोतो ििा 2।-  

ग) ज्िा छाना अन्यजमीनििा, प्रथमििा े दोरोतो ििा सवम 1।-  

घ) तसमेन्ट ब्िक ५ इन्चीगाेो ज्िा छाना अ्थायी टहेो गोदाम 
रदी  

1।-  

1.3.2.3 इ) िोडबेरेङ्ग ्टकचे िफि  (माटोको जोडाइमा इटा े ढुङ्गाको गाेो)   

 क) रे सी.सी. छाना जमीनििा भई प्रथमििामा ज्िा छाना 
भएको  

1।-  
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ख) ज्िा छाना जमीनििा े प्रथम ििा सवम  1।-  

ग) ज्िा छाना जमीनििा े प्रथम ििा सवम  1।-  

1.3.3 ग्रातमण रिातसय क्षते्र िफि    

1.3.3.1 अ) रे. सी. सी. फे्रम ्टकचे िफि     

 क) रे सी.सी. छाना जमीनििा प्रथमििामसवम 1।-  

ख) रे सी.सी. छाना दोरोतो, िेरोतो े चौथो ििा सवम 2।-  

ग) रे सी.सी. छाना चौथो ििाभन्दा मातथ। 2।-  

1.3.3.2 र) िोडबेरेङ्गप ्टकचे िफि  (तसमेन्ट जोडाईमा ईटा े ढुङ्गाको 
गाेो) 

  

 क) रे सी. सी. छाना जमीनििा 1।-  

ख) रे सी. सी. छाना प्रथमििा े दोरोतो ििा 2।-  

ग) ज्िा छाना अन्यजमीनििा, प्रथमििा े दोरोतो ििा सवम 1।-  

घ) तसमेन्ट ब्िक ५ इन्चीगाेो ज्िा छाना अ्थायी टहेो गोदाम 
रदी  

1।-  

1.3.3.3 इ) िोडबेरेङ्ग ्टकचे िफि  (माटोको जोडाइमा इटा े ढुङ्गाको गाेो)   

 क) रे सी.सी. छाना जमीनििा भई प्रथमििामा ज्िा छाना 
भएको  

1।-  

ख) ज्िा छाना जमीनििा े प्रथम ििा सवम  1।-  

ग) ज्िा छाना मात्र िगाएको अि्था 1।-  

1.3.4.1 अ) पश ुिथा पंक्षीको खोे, गोठ तनमािण िफि    

 क) रे सी. सी. ्टकचे जमीनिाि  1।50  

 ख) रे. सी. सी. ्टकचे प्रथमििा े सो भन्दा मातथ 2।-  

 ग) िोडबेरेङ्ग ज्िा छाना जमीनििा 1।-  

 घ) िोडबेरेङ्ग ज्िा छाना प्रथमििा े सो भन्दा मातथ  1।50  

 ङ) साधेण खेको छाना  0।50  

1.3.5 साििजतनक संघ सं्थािफि    

 क) सेकाेी कायाििय े सेकाेी ्िेका शैम्क्षक सं्था 
(व्यापारेक प्रयोजन बाहेक) 

्िीकृि तिन ुपने  

 ख) साििजतनक मठमम्न्दे, गवुबामम््जद, चचि पाटी पौिा ्िीकृि तिन ुपने  

1.3.6 कवपाउण्ड, िाििफि  (ेतनङ्ग र्फटमा) 1।-  

1.3.7 नक्सापास िफि  सेिाशलु्क 500।-  

1.4 नक्सानक्कि द्िुे  (नक्सा े प्रमाणपत्र समेि) 700।-  

1.5 नक्सापास प्रमाणपत्र मात्र नक्कि द्िुे  500।-  

1.6 नक्सािफि को घेनक्सा नामसेी द्िुे     

1.6.1 क) अंशबण्डाबाट, पारेिाेीक नामसाेी  500।-  
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1.6.2 ख) अन्य ेाम्जनामाबाट नामसाेी  800।-  

1.7 नक्सापास जरेिाना अध्यक्षबाट िोर्कए बमोम्जम हनुेछ ।  5 सय देम्ख 15 सय सवम  

1.8 2075 साउन 1 गिे अम्घ तनतमिि घे, भिन िथा संेचनाहुपको 
नक्सा प्रमाम्णि गने कायिमा मातथ उल्िेम्खि ितगिकेण अनसुाे 
छुट्याई अतभिेखीकेणको िातग िोर्कएको द्िुे  रतथिक िषि 
075/076 सवमको िातग मात्र िाग ु हनु े 50% प्रतिशि छुट 
ददइने छ ।  

 

1.9 मातथ उल्िेम्खि के्षत्रमा व्यापारेक प्रयोजनका िातग बनाइएको 
भिनको िातग थप ुप 0।50 प्रति ्क्िाये र्फटको देिे थप 
द्िुे  िगाईने छ ।  

 

1.10 रिासीय घे भन्दा बाहेक सोर्ह र्कत्तामा भान्सा घे िा य्िै 
प्रकृतिका 130 िगि र्फट सवमका ज्िािे छाएको 1 ििे 
संेचनाको िातग 1 मषु्ट ुप. 250 थप द्िुे  िगाउने ।  

 

1.11 रिसीय भिनिाई व्यिसार्यक भिनमा परेिििन गनिका िातग प्रति 
्क्िाये र्फट ुप 1।– थप द्िुे  िगाउन,े सोको िातग रिश्यक 
सेट व्याक अतनिायि ुपपमा पगेुको हनुपुने छ ।  

 

1.12 तनमािण भइ सकेको भिनमा संेचनामा परेिििन गनुि पेेमा मातथ 
उल्िेम्खि िगीकेण अनसुाे म्प्िन्थ एरेयामा प्रति ्क्िाये र्फटको 
देिे थप द्िुे  िगाउने ।  

 

1.13 तनमािण भई सकेको भिनमा झ्याि, झोका, गाेो ज्िो म्प्िन्थ 
एरेयािाई फेक नपने गेी गरेएको परेिििनका िातग एकमु् ट ुप. 
1000। थप द्िे िगाउने ।  

 

1.14 पास भएको नक्सा भन्दा संेचनामा फेक पानुि पेेमा म्प्िन्थ एरेया 
बढेमा सोही अनसुाेको थप द्िुे  िाग्नछे िे म्प्िन्थ एरेया घटेमा 
पूेानो द्िुे  नै कायम ेहनछे ।  

 

अनसूुची ११ 

तसफारेस द्िुे  

क्र स तसफारेसको र्ििेण 

रि २०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ को 
प्र्िार्िि दे 

कै 

! नागरेकिा तसफारेस    

1.1 िंशजको नागरेकिा तसफारेस 100  100  

1.2 

जन्मको रधाेमा नागरेकिा 
तसफारेस 100  100 

 

1.3 

िैिार्हक अंतगकृि नागरेकिा 
तसफारेस 500  500 

 

1.4 नागरेकिा प्रतितिर्प तसफारेस 100  100  

1.5 नागरेकिाको संसोधन  तसफारेस 100  100  

1.6 ेाहादानी तसफारेस १००    100  

१.७ नािािक तसफारेस १०० १००  
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क्र स तसफारेसको र्ििेण 

रि २०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ को 
प्र्िार्िि दे 

कै 

@ नािा प्रमाम्णि     

2.1 नािा प्रमाम्णि नेपािीमा 300  300  

2.2 नािा प्रमाम्णि अग्रजेीमा  500  500  

3 र्िद्यिु जडान तसफारेस  तनुःशलु्क तनुःशलु्क  

4 र्िद्यिु जडान तसफारेस ति फेज 2500  2500  

5 

नाम संसोधन नाम छुट िथा दईु 
नाम एक तसफारेस 200  200 

 

6 जन्मतमति प्रमाम्णि नेपािी 100  100  

7 ्थायी िा अ्थाई िसोिास तसफारेस 100  100  

8 नाम थे जन्म तमति तसफारेस 200  200  

9 घेजग्गा नामसाेी तसफारेस 300  300  

10 सविन्ध र्िच्छेद तसफारेस 50  100  

11 सवपम्त्त फुकुिा तसफारेस 50  100  

12 पेन्सन सवबन्धी तसफारेस ५००  ५००  

13 हकिािा संेक्षण तसफारेस 100  100  

14 

अर्ििार्हि/र्ििार्हि प्रमाम्णि 
तसफारेस 300  300 

 

15 नक्कि उिाे तसफारेस 50  100  

16 व्यािसाय िगिकट्टा तसफारेस 100  100  

17 व्यािसाय प्रमाण पत्र तसफारेस 100  100  

18 घे नक्सा नामसाेी तसफारेस 200  250  

19 घे तनमािण सवपन्न तसफारेस 1000  1000  

20 घे मोटेिाटो तसफारेस 200  200  

21 

ुपख कटान तसफारेस साि सल्िा 
अन्य 1000,500,300 1000,500,300 

 

22 तनजीक्षेत्रमा ुपख कटान तसफारेस 1000,500,300 1000,500,300  

23 तमिापत्र द्िुे  ५००  500  

24 अन्य तसफारेस 100  100  

25 ब्यम्िगि घटनादिाि ३५ ददन  तनुःशलु्क  तनुःशिु ्  

26 ब्यम्िगि घटना प्रमाम्णि १००  १००  

27 दतिि जनजाति रददिासी तसफारेस 200  200  

28 केचिुा तसफारेस 300  500  

29 पारेिारेक र्ििेण तसफारेस 200  500  

30 खानेपानी जडान तसफारेस तनुःशलु्क तनुःशलु्क  

a जन्मदिाि ३५ ददन पतछ 200    200  

v मतृ्य ुदिाि ३५ ददन पतछ 100    100  

u बसाई सेाई ३५ ददन पछी 500    500  
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क्र स तसफारेसको र्ििेण 

रि २०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ को 
प्र्िार्िि दे 

कै 

3 सविन्ध र्िच्छेद ३५ ददन पछी 500    500  

ª 
र्ििाह दिाि ३५ ददन पछी 300    300  

 
उद्योग दिाि तसफारेस      

31.1 साना उद्योग 500  500  

31.2 मझौिा उद्योग 1000  1000  

31.3 ठुिा उद्योग 1500  1500  

32 

तनजी र्िद्यािय अनमुति िथा कक्षा 
सञ्चािन तसफारेस     

 

32.1 िाि र्िकास केन्द् सत्र्चािन अनमुति 1000  1000  

32.2 

रधाेभिु र्िद्यािय सत्र्चािन 
अनमुति 1200  2000 

 

32.3 

माध्यर्कक र्िद्यािय सत्र्चािन 
अनमुति 1500  5000 

 

32.4 

्नािक /्नािकोत्ते िह सत्र्चािन 
अनमुति 2000  5500 

 

 
कक्षा थप 

  

 

32.5 रधाेभिु र्िद्यािय  1200  1500  

32.6 माध्यर्कक र्िद्यािय  1500  2500  

32.7 ्नािक /्नािकोत्ते  2000  3000  

33 

सामदुार्यक र्िद्यािय सञ्चािन िथा 
कक्षा थप अनमुति तसफारेस     

 

33.1 िाि र्िकास केन्द्  200 200  

33.2 रधाेभिू र्िद्यािय  300 300  

33.3 माध्यतमक र्िद्यािय  500 500  

33.4 ्नािक /्नािकोत्ते िह  1000 1000  

34 अंग्रजेी भाषामा गरेने तसफारेस 500 500  

35 अन्य नामसाेी तसफारेस 250 250  

36 ग्रामीण क्षेत्रमा घेिाटो तसफारेस 100 100  

37 सहेी क्षेत्रमा घेिाटो तसफारेस 500 500  

38 सं्था दिाि तसफारेस 1000 1000  

39 घेढिान गदाि िाटो प्रयोग तसफारेस 500 500  

40 भुपिा बन्दकु निीकेण तसफारेस 1000 1000  

41 नक्सा प्रमाम्णि 1000 1000  

42 भिन तनमािण तसफारेस 500 500  

43 मददेा दिाि तसफारेस 1500 1500  

44 अन्य व्यािसाय दिाि तसफारेस 200 200  

45 गाउँपातिका व्यािसाय दिाि तसफारेस 200 200  
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क्र स तसफारेसको र्ििेण 

रि २०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ को 
प्र्िार्िि दे 

कै 

46 मचुलु्का प्रमाम्णि 200 200  

47 कोम्चङ्ग सेन्टे खोल्न तसफारेस 1000 1000  

48 कवपटुे इम्न्सच्यटु खोल्ने तसफारेस 1000 1000  

49 प्रार्ितधक म्शक्षािय खोल्न तसफारेस 1500 1500  

50 र्िद्याियको ठाउँसाेी तसफारेस 1000 1000  

51 अन्य द्िुे  १०० १००  

51.1 तनदेदन फाेम 20 20  

51.2 अनसूुची फाेम 20 20  

51.3 

म्शििन्दी फाेाम 

खरेद तनयमाििी 
अनसुाे 

खरेद तनयमाििी अनसुाे  

51.4 

बोिपत्र फाेाम 

खरेद तनयमाििी 
अनसुाे 

खरेद तनयमाििी अनसुाे  

52 पदपतुिि िातग गरेने र्िज्ञापन द्िुे     

52.1 शे्रणी र्िर्हन 500 500  

52.2 सहायक चौथो  700 700 
52.3 सहायक पाचौ िह 800 800 
52.4 अतधकृि छैठौ 1000 1000 
53 मातथ उल्िेम्खि िाहेक सिै प्रकाेका 

तसफारेस 200 200 

 

च चाेर्कल्िा प्रमाम्णि द्िुे  
चाे र्कल्िा प्रमाम्णि तसफारेस दददा प्रति तनवन बमोम्जम के्षत्रफि भएका जग्गाहेमा तनवन िमोम्जम सेिा शलु्क तिइनछे 
। 

 

 

क्र स तसफारेसको र्ििेण 
रि २०७७/०७८ 
को दे 

र ि २०७८/०७९ को 
्िीकृि दे 

कै 

1 रधा ेोपनी सवमको जग्गा  50.00 50.00  

2 १ ेोपतन सवमको जग्गा  100.00 100.00  

3 १ ेोपनी देम्ख ५ ेोपनी सवमको जग्गा  150.00 150.00  

4 ५ ेोपनी देम्ख १० ेोपनी सवमको जग्गा 200.00 200.00  

5 ११ ेोपनी भन्दा माथी 500.00 500.00  

         घेजग्गा मूल्याकंन प्रमाम्णि गदाि तनवनानसुाे तसफारेस द्िुे  िाग्नछे । 

क् स मलु्याङ्कन 

रि २०७७/०७८ को 
दे 

र ि २०७८/०७९ 
को ्िीकृि दे 

कै 

 
जग्गा मलु्याङ्कन तसफारेस 

  

 

1 ुप १० िाख सवम  500 500  
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अनसूुची १२ 
भाडा द्िुे  गाउँपातिका िथा िडा कायािियहुपको सभाहि िथा प्रोजेक्टे प्रयोग गेेिापि प्रतिददन ५०० का देिे भाडा 
तिइनेछ । 
अनसूुची १३ 
टे्रर्कङ्ग कोयार्कङ्ग क्यानोइङ्ग बम्न्जजम्वपङ्ग सञ्चािनमा रएपछी प्रति व्यािसाय २००० िार्षिक शलु्क तिने । 

 

११ संघ सं्था समहु दिाि 

 

अनसंुची  १४ 
यस गाउँपातिकामा व्यिसाय गने व्यिसार्यहुपिे र. ि. को अम्न्िम सवममा व्यिसाय नर्िकेण िथा दिािनगेाएमा 
देहाय अनसुाे जरेिाना िाग्ने छ। 

क रतथिक िषिको असोज मसान्ि सवम जरेिाना निाग्न े

ख कातििक देम्ख पसु सवम निीकेण द्िुे को २५℅ जरेिाना िाग्ने छ। 

ग माघ देम्ख चैत्र सवम निीकेण द्िुे को ४०℅ जरेिाना िाग्ने छ। 

घ िैशाख देम्ख असाे सवम निीकेण द्िुे को ७५℅ जरेिाना िाग्ने छ। 

ङ अको रतथिक िषि समाप्त भएपतछ १००℅ जरेिाना िाग्ने छ। 

2 ुप १० िाख देम्ख २० िाख सवम 700 700  

# ुप २० िाख देम्ख ५० िाख सवम 1000 1000  

$ ुप ५० िाख देम्ख ८० िाख सवम 1500 1500  

% ुप ८० िाख देम्ख १०० िाख सवम 2000 2000  

^ 
ुप १०० िाख देम्ख मातथ 5000 5000  

 

 

रवदानी प्रमाम्णि 

 

 ! 
ुप १० िाख सवम  500 500  

@ ुप १० िाख देम्ख २० िाख सवम 1000 1000  

# 
ुप २० िाख देम्ख ५० िाख सवम 2000 2000  

          

$ 
ुप ५० िाख देम्ख मातथ 

 5000  5000  

क्र स र्ि्ििृ र्ििेण दे 

दिाि शलु्क निीकेण 
१ मर्हिा समहु/यिुा क्िि १५०० १००० 

२ सहकाेी दिाि ५००० ३००० 
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९जन प्रतितनतधहुपको र्ििेण 

क्रस नामथे पद ठेगाना मोिाईि नं. कैर्फयि 

१ दान ब. खत्री क्षेत्री गा.पा. अध्यक्ष मदाने गा पा २ 
                    

9857027925   

२ सेीिा खड्का गा.पा.उपाध्यक्ष मदाने गा पा ५ 9857072718   

३ प्रमे चन्द िडा अध्यक्ष मदाने गा पा १ 9867133932   

४ माधि भसुाि िडासद्य मदाने गा पा २ 9857067393   

५ नाेायण घिी िडाअध्यक्ष मदाने गा पा ३ 9857064437   

६ तभम प्रसाद भट्टेाई िडाअध्यक्ष मदाने गा पा ४ 9867138122   

७ र्हमाि खड्का िडाअध्यक्ष मदाने गा पा ५ 9857081981   

८ िोक ब. कँुिे िडासद्य मदाने गा पा ६ 9857070395   

९ काम्श ब. बोहोेा िडाअध्यक्ष मदाने गा पा ७ 9840065574   

१० उषा के.सी म्घतमेे िडासद्य मदाने गा पा ३ 9847339120   

११ शोभा भट्टेाई िडासद्य मदाने गा पा ४ 9867524848   

१२ अन्ज ुर्ि.क. िडासद्य मदाने गा पा ५ 9867338738   

१३ शकुन्ििा महि िडासद्य मदाने गा पा ६ 9867154051   

१४ 
टोम ब. सनुाे 
कामी िडासद्य मदाने गा पा ७ 9844724026   

१५ फुसाि नेपािी िडासद्य मदाने गा पा ४ 9866272153   

१६ नमेाज मल्ि िडासद्य मदाने गा पा १ 9866929932   

१७ अमिृा चन्द िडासद्य मदाने गा पा १ 9867133935   

१८ तगिा दमै िडासद्य मदाने गा पा १ 9843938373   

१९ हरे ब. कामी िडासद्य मदाने गा पा १ 9867274164   

२० हमुा थापा िडासद्य मदाने गा पा २ 9869137969   

२१ ओम ब. थापा िडासद्य मदाने गा पा २ 9867168509   

२२ ददपा र्ि.क. िडासद्य मदाने गा पा २ 9817580338   

२३ भर्ििाि भसुाि िडासद्य मदाने गा पा २ 9861994830   
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२४ गोर्िन्द पोख्रिे िडासद्य मदाने गा पा ३ 9867463850   

२५ शोभीेाम पुे ी िडासद्य मदाने गा पा ३ 9617642135   

२६ तनेा र्िश्वकमाि िडासद्य मदाने गा पा ३ 9867951683   

२७ तनमििा परेयाे िडासद्य मदाने गा पा ४ 9869261759   

२८ हेेम ब. सेन िडासद्य मदाने गा पा ४ 9869305832   

२९ ेण ब. कँुिे िडासद्य मदाने गा पा ४ 9869788765   

३० ददिमाया खड्का िडासद्य मदाने गा पा ५ 9843402135   

३१ गोे ब. परेयाे िडासद्य मदाने गा पा ५ 9867776099   

३२ चवफा तसंह थापा िडासद्य मदाने गा पा ५ 9867784500   

३३ चक्र ब. म्ज.सी िडासद्य मदाने गा पा ६ 9857066738   

३४ र्ि्ना सनुाे िडासद्य मदाने गा पा ६ 9861806727   

३५ िोे ब. म्ज.सी िडासद्य मदाने गा पा ६ 9860216206   

३६ हरे प्रसाद पन्थी िडासद्य मदाने गा पा ७ 9867865095   

३७ नाेायण के.सी. िडासद्य मदाने गा पा ७ 9866089326   

३८ तमना र्िश्वकमाि िडासद्य मदाने गा पा ७ 9847552408   

३९ िसन्िा के.सी. िडासद्य मदाने गा पा ७ 9847234601   
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१० मदाने गाउँपातिकामा कायिे ि कमिचाेीहुपको र्ििेण  

क्र
.स.  

नामथे पद /सेिा  कमिचाेी 
संकेि नं. 

्थायी
/अ्थायी/  

केाे 

ठेगाना मोबाइि नं. कै 

1.  ुपर बहादुे  पछाई प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृि  

412402 ्थायी धकुोट गाउँपातिका 6 9449129129  

2.  ऋर्षेाम पोख्रिे सूचना अतधकाेी 096462 ्थायी मदाने गाउँपातिका 9 9449167509  
3.  हमु बहादुे  थापा अतधकृि साँिौ 074999 ्थायी  मदाने गाउँपातिका 6 9422944746  
4.  नाेायण प्रसाद पन्थी र्िद्यािय तनेीक्षक 200619 ्थायी मदाने गाउँपातिका ७ 9860293174  
5.  िीथिे ाज पन्थी  अतधकृि छैठौँ 094044 ्थायी मदाने गाउँपातिका 9 9429160446  
6.  तडल्िीेाज भट्टेाई अतधकृि छैठौँ 090444 ्थायी  मदाने गाउँपातिका 2 9469179449  
7.  कुिचन्र भसुाि  अतधकृि छैठौँ 479199 ्थायी  मदाने गाउँपातिका 4 9421902649  
8.  ददतिप भट्टेाई अतधकृि छैठौँ 420479 ्थायी िदािघाट न पा 9 

नििपेासी 
9469409640  

9.  समु्शि पोख्रिे अतधकृि छैठौँ - केाे सम्न्धखकि  न पा 
अघािखाँची  

9464496664  

10.  ेतमिा के सी  अतधकृि छैठौँ - केाे मदाने गाउँपातिका 4  9469144442  
11.  िाेा भट्टेाई सहायक पाँचौँ  ्थायी मदाने गाउँपातिका 4 9429449494  
12.  पदम पौडेि सहायक पाँचौँ 474402 ्थायी मदाने गाउँपातिका 9 9429447047  
13.  प्रकाश थापा सहायक पाँचौ  ्थायी सम्न्धखकि  न पा 

अघािखाँची  
9424744440  

14.  र्िष्ण ुचन्द सहायक पाँचौ 479990 ्थायी मदाने गाउँपातिका 0 9429701991  
15.  र्िेेन्र गौिम सहायक पाँचौ - ्थायी पाम्णनी गाउँपातिका 

4 अघािखाँची  
9469177996  

16.  िीथिे ाज पन्थी  प्रार्ितधक सहायक - केाे मदाने गाउँपातिका 9 9429744129  
17.  िक्ष्मण पोखेेि एम रई एस 

अपेेटे 
- केाे मदाने गाउँपातिका 7 9429040966  

18.  र्िष्ण ुकँुिे सहायक चौथो 420476 ्थायी इ्मा गाउँपातिका 4 9469479699  
19.  तसजिना सेन सहायक चौँथो - केाे मदाने गाउँपातिका 2 9422974616  
20.  िसन्ि भसुाि पश ुप्रार्ितधक - केाे मदाने गाउँपातिका 4 9429710902  
21.  समु्शि म्घतमेे ईडीएफ - केाे मदाने गाउँपातिका ६ 9464421476  

22.  बाबुे ाम पन्थी का स 046499 ्थायी  मदाने गाउँपातिका 9 9469900914  
23.  देि बहादुे  र्िष्ट का स 094922 ्थायी  मदाने गाउँपातिका 0 9429749406  
24.  तभम बहादुे  र्हिान चािक  - दै .जा  इ्मा गाउँपातिका 2 9469749640  
25.  फसि बहादुे  घिी का स  - दै .जा  मदाने गाउँपातिका 9 9467210241  
26.  अतनिा के सी  का स  - दै .जा  मदाने गाउँपातिका 9 9429492111  
 

 

 

 



71 मदाने गाउँपालिका पुकोटदह,गुल्मी 
 

मदान ेगाउँपातिका िडा नं. 1 अग्िङु्गमा कायिे ि कमिचाेी र्ििेण 

िडा कायािियमा कायिे ि कमिचाेी  
क्र
.स.  

नामथे पद /सेिा  कमिचाेी 
संकेि नं. 

्थायी /अ्थायी/  

केाे 
ठेगाना मोबाइि नं. कै 

1.  पशपुति चन्द 
बोहोेा 

सहायक चौँथो/ 

िडा सम्चि 
- ्थायी  मदाने गाउँपातिका 0 9469129294  

2.  मनुा भसुाि  कृर्ष प्रार्ितधक  - केाे मदाने गाउँपातिका 4 9466494911  
3.  र्िमिा ेाउि कायाििय सहयोगी  - केाे मदाने गाउँपातिका 0 9469974294  

अग्िङु्ग ्िा््य चौकीमा कायिे ि कमिचाेी 
4.  िाेा कुमाेी मल्ि तस अ हे ि   ्थायी  मदाने गाउँपातिका 0 9469007942  
5.  तमना चन्द तस अ न मी  ्थायी  मदाने गाउँपातिका 0 9469042697  
6.  ेचना चन्द अ न मी  - केाे मदाने गाउँपतिका 0 9466949697  
7.  संतगिा र्िष्ट अ न मी  - केाे  मदाने गाउँपिातिका 

0 
9421049444  

8.  तसिा काकी  अ हे ि  - केाे  मातिका 2गाउँपातिका  9469092994  
9.  चन्र बहादुे  चन्द का स   ्थायी  मदाने गाउँपातिका 0 9449162917  

घडेेी तनपान ेसामदुार्यक ्िा््य इकाइमा कायिे ि कमिचाेी  
10.  शेे बहादुे  

खड्का  
अ हे ि  - केाे मदाने गाउँपातिका 0 9469014471  

11.  र्िमिा खत्री  का स  - केाे  मदाने गाउँपातिका 0 9469009464  
मदान ेगाउँपातिका िडा नं. 2 बाझँकटेेीमा कायिे ि कमिचाेी र्ििेण 

िडा कायािियमा कायिे ि कमिचाेी 
क्र
.स.  

नामथे पद /सेिा  कमिचाेी 
संकेि नं. 

्थायी /अ्थायी/  

केाे 
ठेगाना मोबाइि नं. कै 

1.  ठगुे ाम भट्टेाई सहायक पाँचौ /िडा 
सम्चि  

 ्थायी  मदाने गाउँपातिका 4 9429246926  

2.  अजुिन भण्डाेी ना प्रा स  - केाे धकुोट गाउँपातिका 9 9469447444  
3.  तडल्िीेाज भट्टेाई का स १ - केाे मदाने गाउँपातिका 4 9460729444  
4.  चन्र बहादुे  के 

सी  
का स २  ्थायी  मदाने गाउँपातिका 4 9469094291  

बाझँकटेेी ्िा््य चौकीमा कायिे ि कमिचाेी र्ििेण 
5.  घन बहादुे  थापा  अ हे ि   ्थायी  मदाने गाउँपातिका 4 9429014946  
6.  तसजिना कँुिे  अ न मी  - केाे मदाने गाउँपातिका 4 9460420444  
7.  सरेिा भसुाि  अ न मी  - केाे मदाने गाउँपातिका 4 9469667744  
8.  कमिा भसुाि  अ न मी  - केाे  मदाने गाउँपातिका 4 9422094914  
9.  भेष बहादुे  खत्री अ हे ि - केाे मदाने गाउँपातिका ४ ९८४७००४२९०  

10.  िोेण बहादुे चन्द का स   ्थायी  मदाने गाउँपातिका 0 9469494440  
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मदान ेगाउँपातिका िडा नं. 3 तससेनीमा कायिे ि कमिचाेी र्ििेण 

िडा कायािियमा कायिे ि कमिचाेी 
क्र
.स.  

नामथे पद /सेिा  कमिचाेी 
संकेि नं. 

्थायी /अ्थायी/  

केाे 
ठेगाना मोबाइि नं. कै 

1.  तनमििा अयािि सहायक 
चौँथो /िडा सम्चि  

 ्थायी  मातिका गाउँपातिका  9422999720  

2.  िाि बहादुे  घिी  सि -इम्न्जतनये   ्थायी मदाने गाउँपातिका 2 9429067449  
3.  बोम बहादुे  खत्री  कृर्ष प्रार्ितधक  - केाे  मदाने गाउँपातिका 2 9429722424  
4.  मिु बहादुे  घिी  का स   ्थायी  मदाने गाउँपातिका 7 9429147224  

तससेनी ्िा््य चौकीमा कायिे ि कमिचाेी र्ििेण 
5.  रेिा देिी मगे  अ न मी   ्थायी  मातिका गाउँपातिका 

८ 
942112044५  

6.  पतबत्रा अतधकाेी अ हे ि - केाे मदाने गाउँपातिका 7 9843930924  
7.  सर्ङ्गिा सेन  अ न मी  - केाे मदाने गाउँपातिका 7 9469474442  
8.  शोभा अयािि का स  दै ज्यािादाेी मदाने ३   

 

मदान ेगाउँपातिका िडा नं. 4 वयािपोखेीमा कायिे ि कमिचाेी र्ििेण 

िडा कायािियमा कायिे ि कमिचाेी 
क्र
.स.  

नामथे पद /सेिा  कमिचाेी 
संकेि नं. 

्थायी /अ्थायी/  

केाे 
ठेगाना मोबाइि नं. कै 

1.  र्िष्ण ुप्रसाद 
भसुाि  

सहायक पाँचौ /िडा 
सम्चि  

 ्थायी  मदाने गाउँपातिका 4 9469944627  

2.  छमा सेन का स  - केाे मदाने गाउँपातिका 2 9469479116  
वयािपोखेी ्िा््य चौकीमा कायिे ि कमिचाेी 

3.  र्िष्ण ु भसुाि  हे .अ .  225957 ्थायी  मदाने गाउँपातिका 4 9449162404  
4.  चमुा सेन  तस अ न मी  ्थायी  मदाने गाउँपातिका 2 9460294404  
5.  प्रकृति खत्री  अ न मी   ्थायी  मदाने गाउँपातिका ६ 946974६944  
6.  नर्िन के सी अ हे ि - केाे मदाने गाउँपातिका ६ 9865551996  
7.  अन्ज ुपोखेेि अ न मी  - केाे मदाने गाउँपातिका 9 9464247491  
8.  िाि बहादुे  

कँुिे  
का स   ्थायी  मदाने गाउँपातिका 2 9469247601  

मदान ेगाउँपातिका िडा नं. 5 मिातगेीमा कायिे ि कमिचाेी र्ििेण 

िडा कायािियमा कायिे ि कमिचाेी 
क्र
.स.  

नामथे पद /सेिा  कमिचाेी 
संकेि नं. 

्थायी /अ्थायी/  

केाे 
ठेगाना मोबाइि नं. कै 

1.  र्िे बहादुे  ओिी सहायक चौँथो /िडा 
सम्चि  

 ्थायी  मदाने गाउँपातिका 4 9467949049  

2.  पषु्षा के सी  ना प्रा स - केाे मदाने गाउँपातिका 4 9460474766  
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3.  सुे ेन्र खड्का  का स  - केाे मदाने गाउँपातिका 4 9427094447  
मिातगेी ्िा््य चौकीमा  कायिे ि कमिचाेी 

4.  हरेकृष्ण सेन 
ओिी 

तस अ हे ि   ्थायी  मदाने गाउँपातिका 4 9469124440  

5.  कल्पना खडका 
सेन  

अ न मी   ्थायी  मदाने गाउँपातिका ७ 9469061142  

6.  म्खमा म्ज सी  अ न मी  - केाे मदाने गाउँपातिका ६ 9427490497  
7.  भपेून्र खड्का  का स   - ्थायी मदाने गाउँपातिका ५ 9424491947  

पाििकटेेी सामदुार्यक ्िा््य इकाइ मदान े५ 
8.  िाेा बहादुे  घिी  अ हे ि  - केाे  मदाने गाउँपातिका २ 9469114749  
9.  समु्शिा खड्का  का स  - केाे  मदाने गाउँपातिका ५ ९८४०१६९५८१  

मदान ेगाउँपातिका िडा नं. 6 पकुोटदहमा कायिे ि कमिचाेी र्ििेण 
िडा कायािियमा कायिे ि कमिचाेी 

क्र
.स.  

नामथे पद /सेिा  कमिचाेी 
संकेि नं. 

्थायी /अ्थायी/  

केाे 
ठेगाना मोबाइि नं. कै 

1.  म्जि कुमाेी ढेगा  सहायक पाँचौ /िडा 
सम्चि  

479000 ्थायी  माथागढी गाउँपातिका 
पाल्पा  

9469120964  

2.  र्िष्ण ुर्ि क  का स  - केाे  मदाने गाउँपातिका ७ 9460413049  
पकुोटदह ्िा््य चौकीमा कायिे ि कमिचाेी र्ििेण 

3.  नन्दा कुमाेी थापा  तस अ न मी   ्थायी  मदाने गाउँपातिका ६ 9429016960  
4.  काशी बहादुे  र्ि 

क  
अ हे ि   ्थायी  म्झमुपक गाउँपातिका 

प्यठुान 
9462447777  

5.  तगिा ेाउि अ न मी  - केाे  मदाने गाउँपातिका ६ 9464421419  
6.  जनुा मगे  का स  - केाे  मदाने गाउँपातिका ६ 9421967074  

मदान ेगाउँपातिका िडा नं. 7 भनभनमेा कायिे ि कमिचाेी र्ििेण 

िडा कायािियमा कायिे ि कमिचाेी 
क्र
.स.  

नामथे पद /सेिा  कमिचाेी 
संकेि नं. 

्थायी /अ्थायी/  

केाे 
ठेगाना मोबाइि नं. कै 

1.  सुे ेश म्ज सी  सहायक 
पाँचौ /िडा सम्चि  

 ्थायी  म्झमुपक गाउँपातिका 
१प्यठुान 

9421249064  

2.  तसजिना म्घतमेे  ना प्रा स  - केाे  मदाने गाउँपातिका ७ 9464167799  

3.  रिु के सी  का स  - केाे मदाने गाउँपातिका ७   
भनभन े्िा््य चौकीमा  कायिे ि कमिचाेी र्ििेण 

4.  गोर्िन्द खत्री  अ हे ि   ्थायी  धकुोट गाउँपातिका 
२ 

9469479446  

5.  ेोम बहादुे  सनुाे  अ हे ि   ्थायी  मातिका गाउँपातिका 
८ 

9429044460  

6.  इम्न्देा म्ज सी  तस अ न मी   ्थायी  मदाने गाउँपातिका ७ 9429196446  

7.  म्शिहेी पन्थी  ल्याि अतसषे्टन्ट - केाे मदाने गाउँपातिका ७ 94६२२६५७१०  
8.  सतुनिा कँुिे अ न तम - केाे मदाने गाउँपातिका ५ ९८४७१५१७२७  
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9.  देिका घिी  का स  - केाे मदाने गाउँपातिका ७ 9460077461  

सजु्यािङ्ग सामदुार्यक ्िा््य इकाइमा कायिे ि कमिचाेी 
10.  अतनिा बन्जाडे अ हे ि - केाे  ेेसङु्गगा न पा  9469४२३३२५  

11.  हरे म्घतमेे का स  - केाे  मदाने गाउँपातिका ७ 9464292744  
 

 
 


