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नेपािको संलबधान,२०७२ िे संघीय िोकिाजन्िक गणिन्िात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट सशुासन, र्वकास 
र समरृ्ि हालसि गरर  समनु्नि िथा समाजवाद उन्मखु अथििन्ि र्वकास गने पररकल्पना गरेको छ । यलिमाि 
होइन, संर्वधानिे नै सक्षम र सबि स्थानीय सरकारको पररकल्पना गरेको छ । यसै पररकल्पनािाई साकार 
बनाउन स्थानीय स्िरको समग्र आलथिक, सामाजजक, साँस्कृलिक िथा राजनीलिक र्वकासमा ध्यान ददई स्थानीय 
योजना िजुिमा र कायािन्वयनमा स्थानीय सरकार र्क्रयाशीि हनुपुने आजको मखु्य सरोकारको र्वषय हो ।  

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा स्थानीय िहिे आफ्नो अलधकार क्षेिको र्वषयमा स्थानीय स्िरको 
र्वकासको िालग आवलधक र र्वषय  क्षेिगि मध्यमकािीन िथा दीघिकािीन र्वकास योजना िजुिमा िागू गनुिपने 
व्यवस्था गररएको छ । स्थानीय िहमा योजना िजुिमा गदाि नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारको 
नीलि, िक्ष्य, उदे्दश्य, समय सीमा र प्रर्क्रयासँग अनकुुि   हनुे गरर  सशुासन, वािावरण र बािमैिी, जिवाय ु
पररवििन अनकुुि  न, र्वपद् व्यवस्थापन, िैर्िक िथा सामाजजक समावेशीकरण जस्िा अन्िर सबबन्धी ि र्वषय 
हरूिाई ध्यान ददनपुने व्यवस्था छ । स्थानीय िोकिन्ििाई मजबिु बनाउन र शासनिाई जनमखुी र प्रभावकारी 
बनाउन यस ऐनको व्यवस्थािे महत्वका साथ र्कटानी गरेको छ । यसिे गदाि जनिाको घरदैिोको सरकारको 
अवधारणािाई साकार बनाउन थप बि पगेुको छ । िर, स्थानीय िहमा प्रभावकारीढििे स्थानीय योजना 
कायािन्वयन गने कायि चनुौिीपूणि रहेको िथ्य र्वगि ५ वषिको अभ्यास र अनभुविे छििि देखाएको छ । यसको 
अथि के हो भन,े वार्षिक  नीलि िथा कायिक्रम  र बजेट राम्रो र प्रगलिशीि देजखएर माि हुँदैन, कायािन्वयन पक्ष 
पलन त्यजि नै प्रभाावकारी, पारदशी जबाफदेही हनु ुजरुरी हनु्छ । 

यसै वषिको बैशाख ३० गिे सबपन्न स्थानीय िह सदस्य लनवािचनबाट दोस्रो ५ वषि  अवलधको िालग िाजा जनादेश 
प्राप्त जनलनवािजचि स्थानीय सरकार गठन भइसकेको छ र उजल्िजखि िथा काननुी व्यवस्था बमोजजम मदाने 
गाउँपालिकाको गाउँसभािे वार्षिक  र्वकास योजनाको रुपमा आलथिक वषि  २०७९÷८० को वार्षिक  नीलि िथा 
कायिक्रम र बजेट पाररि गरेको छ । “समनु्नि मदाने, सबमालनि मदानेवासी“ को रुपमा आदशि अविबबन गरर  
यो योजना कायािन्वयनमा सहभालगिामूिक िोकिन्िको अभ्यासिाई आत्मसाि गने, सामाजजक एवम ्आलथिक रूपिे 
पछालि परेका समदुाय र क्षेििाई समग्र र्वकास प्रर्क्रयामा सहभागी गराउने, र्वकासको प्रलिफिको समन्यार्यक 
र्विरण गने जस्िा कुरामा मदाने गाउँपालिका प्रलिवि रहनेछ । नेपािको संवैधालनक, काननुी व्यवस्थाका साथसाथै 
र स्थानीय काननुको अलधनमा रही नेपाि सरकारको संबि ्२०८७ सबम दीगो र्वकासका िक्ष्य प्रालप्त गने िक्ष्य 
अनसुार योजनाहरु कायािन्वयन गररने छ । 

कुनै पररयोजना कायािन्वयनमा जन उिरदायी सशुासन, पारदजशििा र जबाफदेर्हिािे न ैिीव्र आलथिक बरृ्िमा ईँटा 
थप्दै जान्छ भन्नुमा अत्यजुक्त नहोिा । िर मखु्य कुरा के हो भने योजनाको जबाफदेही कायािन्वयनिे असमानिाको 
न्यूनीकरण गरर  जनिाको जीवनस्िरमा उल्िेख्य सधुार ल्याउने अवसर भने प्रदान गछि नै । मदाने गाउँपालिकाका 
लनवािजचि पदालधकारी र िथा अन्य सरोकारवािाहरु मदानेबासीप्रलि जजबमेवार, उिरदायी भई चसु्ि एबम ्
प्रभावकारी, सक्षम र र्क्रयाशीि हनु सके माि मदानेबासीका हक अलधकारको संरक्षण र सबमान हनु सक्छ भने्न 
कुरामा सदैव सचेि हनु ुपदिछ । िबमाि मदानेबासीिे प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अनभुलूि गनि सक्दछन ्र “समनु्नि 
मदाने,  सबमालनि मदानेवासी” को नारा साकार हनु सक्दछ । मदानेको र्वकासमा सबै सरोकारवािाको उजिकै 
सहयोग, समन्वय र सहकायिको खाँचो छ, यो कुरा सबैिे भनेर माि होइन, गरेर पलन देखाउन सक्न ु पदिछ 
।गाउँकायिपालिका वा स्थानीय सरकार प्रमखुको हैलसयिमा यो कुरािाई व्यवहारमा उिानि सधैभरी प्रयास गरररहने 
छु र सबै सरोकारवािाहरुबाट समेि यही कुराको अपेक्षा गरेको छु । 

अन्त्यमा, यस मदाने गाउँपालिकाको आलथिक वषि २०७९÷८० को वार्षिक  नीलि िथा कायिक्रम र बजेट िजुिमा 
प्रर्क्रयामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संिग्न हनु ुभएका गाउँसभाका सदस्यहरु, आम मदानेबासी जनसमदुाय, लबलभन्न 
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संघसंस्थाका प्रलिलनलधहरु, नागररक समाज, बरु्िजीर्व, राजनीलिक दि,  प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि िथा कमिचारीहरु 
सबैको अथक प्रयासिे नै सोचे अनसुारको कायि सबपादनमा सहज भएको छ र यहाँहरु सबैको महत्वपूणि 
भलूमका, अमूल्य सझुाव र सल्िाहको िालगे सबैप्रलि हाददिक आभार व्यक्त गदिछु । यहाँहरु सबै र्वशेष  धन्यवादका 
पाि हनुहुनु्छ । यसको प्रभावकारी कायािन्वयनमा यहाँहरुको र्वशेष  सहयोग र सहकायिको समेि अपेक्षा गरेको 
छु ।साथै यसको प्रकाशनमा सहयोग परु् याउने सबैमा धन्यवाद व्यक्त गदिछु । 

  

महेन्र बहादरु कँुवर 

२०७९,असार 

अध्यक्ष, मदाने गाउँपालिका 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

सभुकामना मन्िव्य 
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नेपािको संर्वधानिे राज्यशजक्तको संरचना संर्वधानको धारा ५६ मा संघीय िोकिाजन्िक गणिन्ि नेपािको मूि संरचना 
संघ, प्रदेश र स्थानीय िह गरर  िीन िहको हनु ेव्यवस्था  गरे वमोजजम स्थापना िथा सञ्चािनका आएका स्थानीय िहहरुको 
र्व.स.२०७४ मा सबपन्न भएको स्थानीय िहको लनवािचनवाट लनवािजचि प्रथम जन प्रलिलनलधहरुको कायिकाि परुा भई २०७९ 
वैशाख ३० गिे सबपन्न लनवािचन प्रश्चाि प्रथम वषिको नीलि िथा कायिक्रम र बजटे लिएर मदाने गाउँपालिकािाई सबवृि 
मदाने गाउँपालिका वनाउन ेअलभयानमा हामी सवै समर्पिि भएर िागेका छौ  । 

नेपािको संर्वधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहिे आफ्नो अलधकारलभिको आलथिक अलधकार सबबन्धी र्वषयमा 
कानून बनाउन,े वार्षिक बजेट बनाउने, लनणिय गने, नीलि िथा योजना ियार गने र त्यसको कायािन्वयन गने छन ्भने्न व्यवस्था  
वमोजजम मदान ेगाउँपालिकाको आलथिक वषि २०७९/०८० को वजेट िथा कायिक्रम लिएर हजरुहरु समक्ष उपजस्थि भएका 
छौ । 

आलथिक वषि २०७९/०८० को वजेट ियार गदाि र्वगि ५ वषिमा मदान ेगाउँपालिकािे ियार गरेका आधारभिू र्वकासका 
संरचनाहरुका जगहरुिाई पूणििा ददनका िालग स्रोि र साधनको उच्चिम प्रयोग गने गरर  बजेट र्वलनयोजजि गररएको छ 
।प्रथम लनवािचनवाट सरुुआि गररएका भवन,सिक,लसंचाई,खानेपानी,स्वास्थ्य,कृर्ष र पयिटन के्षिकाका कायिहरु सबपन्न हनुे 
गरर   मदाने गाउँपालिकाको भौगोलिक र्वकटिा,गररवी,बेरोजगारी िथा न्यून आयका समस्याहरुिाई समाधानका िालग 
बजेट र्वलनयोजजि िथा कायिन्वयनका िालग आवश्यक व्यवस्था  गरेका छौ । 

मानवीय आवश्यक्ताहरु अलसलमि छन ।अलसलमि आवश्यक्ता पररपूलििका िालग स्रोि र साधन सीलमि छ ।संघीय     
सरकारवाट प्राप्त हनुे सीलमि स्रोि,राजश्व वािँफाँटवाट प्राप्त हनुे स्रोिको अलनजश्चििा, गाउँपालिकािाई प्राप्त हनुे वजेटको ठूिो 
र्हस्सा चाि ुप्रकृलिका कायिक्रममा खचि गनुि पने बाध्यिा, अत्यन्िै न्यून मािमा पररचािन हनु ेस्थानीय राजश्वको वीचवाट 
हामी भखिरै सबपन्न लनवािचमा घरदैिो कायिक्रममा समिेवाट आम नागररकका आवश्यक्ताहरु नजजकवाट अनभुिू भएका छन 
। केही आवश्यक्ताहरु ित्काि सबपन्न गनुि पने छन र सिै “समनु्नि मदान,े  सबमालनि मदानेवासी” को िालग दीघिकालिन 
प्रभाव पाने आयोजनाहरु छनोट र कायािन्वयका िालग आवश्यक स्रोि िथा वजेटको व्यवस्था  गने पनेछ ।बजेट र्वलनयोजजि 
िथा प्रभावकारी कायिन्वयको िालग स्रोि र साधनको उच्चिम सदपुयोगको िालग र्वशेष ध्यान ददईएको छ । 

लनरन्िर मदानवेासी आमा बवुा दाज ुभाई दददी बर्हनीहरुसँग र्वकास,न्यार्यक कायि सबपादन,सामाजजक न्याय िथा र्वकासका 
अन्िर सबवजन्धि क्षेिहरुमा कायि गदै गदाि गनुि पने धेरै कामहरु महशसु भएको छ। सरुुआि धेरै राम्रा कामहरुबाट भएका 
छन ।राम्रा कामहरुको लनरन्िरिा सर्हि नर्वनिम नागररकको जीवनमा प्रत्यक्ष छुन ेखािका कायिहरु गनि सधै ित्पर छौ 
। हामी जर्हिे पलन हाम्रा कायिहरु लिएर हजरुहरुको घरदैिोमा  हाजजर हनुछेौ ।हाम्रा कायिहरु दठक र वदेठक सधैं 
हजरुहरुिे नै  सधै परीक्षण गनुि हनुेछ । 
सररिा खिका  
उपाध्यक्ष 
 

 

 

 

 

 

  
२ मदाने गाउँपालिकाको पररचय 

 



7 मदाने गाउँपालिका,पुकोटदह,गुल्मी 
 

प्रकृलिको सनु्दर बगैँचा नेपाि- यसै ि स्वगिभन्दा कम छैन । जहाँ रहेका छन ्अनपुम सनु्दरिािे भररपूणि सबपदाहरु, सनु्दर 
मोलिका मािाझैँ मसु्कुराउँदा र्हमािहरु, नदी, िाि, ििैया, िथा हराभरा अग्िा होचा ि कही समथर परेका पहाि िथा 
उपत्यकाहरु । र्वश्वमै अििुनीय प्राकृलिक सबपदा, जैर्वक र्वर्वधिा, र्कलििमानीको िालग चनुौिीपूणि भगूोि, साहलसक पयिटन 
िगायिका र्वशेषिाका कारण आफ्नो छुटै्ट गररमा स्थार्पि गरेको नेपािको मानजचिमा मध्ये के्षिको िजुबवनी प्रदेश अन्िगिि 
राजधानी काठमािौँको पजश्चम ददशामा अवजस्थि एक ऐलिहालसक पषृ्ठभलुमिे स-ुसजज्जि गलु्मी जजल्िाको पजश्चम भागमा रहेको 
सनु्दर गाउँको नाम हो मदाने गाउँपालिका ।  

नेपािको िजुबबनी अञ्चि र राप्ती अञ्चिको लसमानामा अवजस्थि र भौगोलिक र्वभाजन अनसुार पहािी प्रदेशमा रहेको यो 
गाउँपालिकाको पषृ्ठभलूम गलु्मी जजल्िासँगै आउँछ । मनोरम पहािी संरचनािे भररपूणि यो गाउँपालिकाको उच्च पहािी 
के्षिको र्वचमा यििि छररएर रहेका समथर बेँसी र पहाि र्वर्वध भौगोलिक बनावटिे गाउँपािकाको सनु्दरिािाई वृर्ि 
गनि मिि गरररहेका छन ्। यसका साथै यो के्षि समग्र देशको सनु्दर पहािी आकषिणयकु्त भगुोिहरुको प्रलिर्वबब हो ।  

गाउँपालिकामा समावेश भएका विाहरुुः- 
विा नं.   नाम   सार्वक विा  

1   अग्ििु   1-9 

2   बाँझकटेरी  1-9 

3   लससेनी   1-9  

4   बयािपोखरी  1-9  

5   मिालगरी   1-9 

6   पकुोटदह  1-9 

7   भनभन े   1-9 

 

गाउँपालिकाको लसमानाुः- 
पूविुः- मालिका र धकुोट गाउँपालिका  

उिरुः- मालिका गाउँपालिका र प्यठुान जजल्िाको गौमखुी गाउँपालिका 
दजक्षणुः- धकुोट गाउँपालिका  

क्षिेफिुः- 94.52 वगि र्क.लम. 
जनसंख्याुः- १९८२० 
केन्रुः- सार्वक पकुोटदह गा र्व स को कायाििय । 

जैर्वक र्वर्वधिािे भररपूणि यो गाउँपालिका, समनु्र सिहबाट न्यूनिम 1000 लमटर उचाईदेजख 2690 लमटर उचाई 
सबमका जैर्वक र्वर्वधिा भएको कारण यहाँको हावापानी उचाई िथा समय अनरुुप फरक फरक छन ्। गाउँ के्षिका 
बेसीहरुमा उष्ण, पहािी भेगमा समजशिोषण र महाभारिमा पहािमा जशिोष्ण प्रकारका हावापानी पाइन्छन ्।  

यस गाउँपालिकामा धेरैजसो र्हन्दहुरुको बसोबास रहेको देजखन्छ । त्यसैिे यहाँका प्रत्येक ऐलिहालसक िथा धालमिक स्थिहरु 
र्हन्दहुरु कै मजन्दर माि रहेका छन ्। यहाँका ऐलिहालसक स्थिहरुमा कंके देउरािी, ऐलिहालसक पकुोट कोि खिग 
भगविी, अस्कुना जस्िा मजन्दर र स्थिहरु पदिछन ्।  

मदाने गाउँपालिका रार्िय जनगणना २०७८ को प्रारजबभक नलिजा वमोजजम जनगणना घर संख्या ४९६१ र पररवार संख्या 
५२७४ रहेको छ । रार्िय जनगणना २०७८ को प्रारजबभक नलिजाका आधारमा कुि जनसंख्या १९८२० रहेको देजखन्छ 
। जसमध्ये परुुष जनसंख्या ८९८५ र मर्हिा जनसंख्या 1०८३५ रहेको छ । गाउँपालिकाको कुि   साक्षरिा 98 
प्रलिशि छ । त्यसैिे यस गाउँपालिकािाई पूणि साक्षर घोषणा गररएको छ ।  

 
 
 

१ विा वमोजजम जनसंख्या  
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क्र.स. 
वडा 
नं. 

जम्मा 
जनगणना 

घर 
संख्या 

जम्मा 
जनगणना 
पररवार 
संख्या 

 जनसंख्या अक्सर बसोवास 
अनुपस्थित जनसंख्या (ववदेश 

गएका) 
कैर्फयि 

जम्मा पुरुष 
महहिा जम्मा पुरुष महहिा 

 

१ १ ७९८ ८३६ ३४९३ १५५७ १९३६ ५८५ ४९० ९५ 

२ २ ८११ ८७१ ३२५७ १४५८ १७९९ ४२७ ४०७ २० 

३ ३ ७७७ ७९५ २९२४ १३१४ १६१० ४२१ ३७४ ४७ 

४ ४ ४८५ ५१३ १८७४ ७९८ १०७६ २६७ २३९ २८ 

५ ५ ४७३ ५०९ १७९६ ८८८ ९०८ ३२७ ३०६ २१ 

६ ६ ९०४ १०१८ ३८७१ १७८१ २०९० ४५३ ४२२ ३१ 

७ ७ ७१३ ७३२ २६०५ ११८९ १४१६ ४७३ ३८७ ८६ 
 कुि  

  
४९६१ ५२७४ १९८२० ८९८५ १०८३५ २९५३ २६२५ ३२८ 

जनगणनाको प्रारजबभक िथ्याङ्क,२०७८ 

२ विाको क्षिेफि र जनसंख्या 

क्र.स. वडा नं. वडाको नाम 
 वडाको 
क्षेत्रफि 

(ब.कक.लम.) 

घरधुरी 
संख्या 

पुरुष  मर्हिा  
कुि   
जनसंख्या  

कैर्फयि 

१ १ अग्िुङ्ग 17.05  ७९८ १५५७ १९३६ ३४९३   

२ २ बाँझकटेरी 10.45  ८११ १४५८ १७९९ ३२५७   

३ ३ लससेनी 16.01  ७७७ १३१४ १६१० २९२४   

४ ४ म्यािपोखरी 11.19  ४८५ ७९८ १०७६ १८७४   

५ ५ मिागगरी  7.1 ४७३ ८८८ ९०८ १७९६   

६ ६ पुकोटदह 16.31  ९०४ १७८१ २०९० ३८७१   

७ ७ भनभने 16.41  ७१३ ११८९ १४१६ २६०५   

 कुि    94.52  ४९६१ ८९८५ १०८३५ १९८२०   

जनगणनाको प्रारजबभक िथ्याङ्क, २०७८ 

 
 

 

 

 

 

३ मदाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री महेन्र बहादरु कँुवरिे ज्यूिे एघारौ गाउँसभामा प्रस्ििु गनुि भएको आलथिक वषि 
207९/0८० को नीलि िथा कायिक्रम 
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सभामा पेश गरेको लमलिुः-२०७९-०३-०८ 

 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 
आमजन्िि राजनीलिक दिका प्रलिलनलध,समाजसेवी, वरु्िजजवी, पिकार लमिहरु र राि सेवक कमिचारी साथीहरु । 

1. नेपािको संर्वधान 2072 को संवैधालनक व्यवस्थाको पररपूणि गनि नेपािको संर्वधान बमोजजम स्थार्पि मदान े
गाउँपालिकाको आलथिक वषि 207९/0८० को वार्षिक नीलि िथा कायिक्रम यस गररमामय गाउँसभामा प्रस्ििु गनि 
पाउँदा गौरवाजन्वि महससु गरेको छु ।  

2. संघीय िोकिाजन्िक गणिन्ि स्थापनाको िालग र्वलभन्न राजनैलिक आन्दोिनमा राि र जनिाको र्हि, कल्याण र 
उन्नलिका िालग जीवन वलिदान गनुिहनुे सबपूणि ज्ञाि अज्ञाि सर्हदहरु प्रलि उच्च सबमानका साथ भावपूणि श्रिाञ्जिी 
व्यक्त गनि चाहान्छु ।  

3. मदाने गाउँपालिकाको लनवािचन सफििापूविक सबपन्न गराउने लनवािचन आयोग, सहयोग परु् याउने रािसेवक कमिचारी, 
सरुक्षा लनकाय िथा यस प्रकृयमा सहभागी हनुे सबैप्रलि आभार व्यक्त गदिछु । 

4. नेपािको इलिहासमा नयाँ शासकीय संरचनाका रुपमा स्थानीय सरकार स्थापना भई स्थानीय िहको दोस्रो लनवािचनवाट 
लनवािजचि भएपलछ यो दोस्रो अलधवेशन “ समनु्नि मदाने,  सबमालनि मदानवेासी “ को नारािाई परुा गनि हामी लनरन्िर 
िालग रहने छौँ ।“कुनै पलन ददनको आंकिन लबहानीबाट गनि सर्कन्छ” भने जस्िै मदाने गाउँपालिकाको समनु्नलि र 
प्रगलिका िालग ददघिकािीन र्वकास र प्रगलिका िालग सशुासन र चसु्ि साविजलनक सेवा प्रवाहका िालग योजना िथा 
कायिक्रमहरु िजक्षि गररनेछ । 

5. “आलथिक समरृ्ि र रोजगारीको प्रमखु आधारुः कृर्षको व्यवसायीकरण कृर्ष िथा पशकुो आधलुनकीकरण” का िालग 
कृर्षको उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्ि माफि ि गररवी घटाउन र कृषकहरुको आयस्िरमा वृर्ि गनि कृर्ष र्वकास 
कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनछे । 

6. कृर्षिाई आलथिक वृर्ि र रोजगारीको प्रमखु संवाहकको रुपमा र्वकास गररने छ ।कृषकिाई संरक्षण गने नीलि 
अविबवन गररनछे । कृर्ष साधन, वीउ र मिमा अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 

7. मदाने गाउँपालिकािाई वोयर िथा खरी जािको बाख्राको स्रोि केन्रको रुपमा स्थापना गररनेछ । उन्नि जािका 
बोका, बाख्रा िथा खोर सधुारका िालग अनदुान उपिब्ध गराइने छ । 

8. “कृर्ष र उद्यमशीििा आलथिक समरृ्िमा अग्रसरिा” का िालग रार्िय िथा स्थानीय महत्वका खाद्य िथा पोषण 
सरुक्षामा टेवा परु् याउने बािी बस्िकुो साना व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्र स्थापना गररने छ । 

9. कृर्ष उपजहरुको संरक्षण मूल्य लनधािरण गरर  कृषकिे आफ्नो उत्पादनको उजचि मूल्य र बजार पहुँच सलुनजश्चि 
गररनेछ । स्थानीय रैथाने वािीहरुको संरक्षण गरर  वीउ वैङ्कको स्थापना गररनेछ । 

10. कृर्षमा आधाररि सहकारी पसि सञ्चािन गनि प्रोत्साहन गररनेछ । कृर्ष हाट बजार संचािनका िालग सहकारी 
लनजी के्षिसँग साझेदारी प्रोत्सार्हि गररने कृषकहरुिे उत्पादन गरेका सबै कृर्ष उपज सामग्रीहरु र्वक्रीको िालग 
आवश्यक सहयोग गने नीलि अविबवन  गररने छ । 

11. गररवीको रेखामनुी रहेका कृषकहरुको जीवनस्िर मालथ िैजान कृर्ष उत्पादनको र्वर्वलधकरण, प्रशोधन, मूल्य अलभवरृ्ि 
र बजारीकरणसँगै उद्यमशीििा, व्यावसार्यकिा, दक्षिा र प्रलिस्पधाित्मक क्षमिाको अलभवृर्ि गने खािका कायिक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ । 

12.  मि, र्वउ, कृर्ष, औजार, उपकरण िथा ट्याक्टर एवं आधलुनक प्रर्वलध खररदमा अनदुान रकम उपिब्ध गराइनछे। 
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13. कृर्ष उत्पादनको व्यावसायीकरण र बजारीकरणिाई प्रोत्साहन हनुे गरर  उत्पादकत्त्वमा आधाररि अनदुानिाई 
प्रभावकारी गराउन,उत्पादनिाई बजारसबम परु् याउन अनदुान उपिब्ध गराईनेछ ।  

14. बेरोजगार िथा वैदेजशक रोजगारबाट फकेका यवुाहरुको रुची र अनभुव सर्हि िथ्यांक संकिन गरर  गाउँपालिकाबाट 
लसजिना गररने रोजगारी संिग्न गने नीलि अविबवन गररनेछ । उनीहरुिाई व्यावसार्यक कृर्षमा आकर्षिि गने 
र्कलसमका नीलि र कायिक्रमहरु बनाइने छन ्। 

15.  गाउँमै स्नािक िहमा अध्ययनरि र्वद्याथीहरुिाई व्यावसार्यक कृर्षमा आंजशक÷अल्पकािीन वा स्वरोजगारका 
अवसर लसजिना गने र्हसाबिे व्यावसार्यक कृर्षको प्रवििन गररनछे । व्यावसार्यक कृर्षको प्रवििनका िालग 
पालिकालभिका सहकारीसँगको साझेदारीिाई र्वशेष महत्व ददइनछे । एकीकृि व्यावसार्यक कृर्ष फामि संचािनका 
िालग र्वशेष प्रोत्साहन ददइनछे ।  

16. कृर्ष याजन्िकीकरणिाई प्रोत्सार्हि गररनेछ । आधलुनक कृर्ष प्रर्वलध, कृर्ष औजार, गणुस्िरीय बीउलबजन र मि 
समय लभिै उपिब्ध गराउन सहकारी संस्थाहरुसँग साझेदारी गररनेछ ।  

17. कृर्षमा सहलुियिपूणि ऋण सरु्वधा, कृर्ष लबमा र पश ुलबमाको सरु्वधा उपिब्ध गराउन गाउँपालिकािे र्वशेष पहि 
र सहजीकरण गनेछ । यी कायिमा सहकारी संस्थाहरुिाई पररचािन गररनेछ .  

18. वैदेजशक रोजगारबाट फर्कि एका यवुाहरुिाई कृर्ष िथा पशपुािनको के्षिमा िगानीको िालग प्रोत्साहन गररनेछ, कृर्ष 
उपजका प्रशोधन केन्रहरु स्थापना गररनेछ । प्रशोलधि उपभोग्य सामग्रीहरुको बजारीकरण गनि आवश्यक पहि 
गररनेछ । 

19. बेरोजगारी अन्त्य गनि यवुािाई उद्यमजशििा, व्यवसार्यक िथा लसपमूिक िालिमको व्यवस्था गररनछे साथै यवुाहरुद्वारा 
सञ्चािन गररएका व्यवसायिाई प्रोत्साहन गररनेछ। बेरोजगार यवुाहरुिाई प्िजबबि, इिेजक्िलसयन, लसकमी, िकमी, 
सिक लनमािण, हजस्पटालिटीजस्िा र्वषयसँग सबबजन्धि िालिम÷प्रजशक्षणहरु ददिाइने व्यवस्था लमिाइनछे । 
गाउँपालिकालभि यस र्कलसमको लसप प्रजशक्षण संस्था खोल्न लनजी के्षििाई समेि प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

20. मदाने गाउँपालिकाका परुािाजत्वक िथा ऐलिहालसक सबपदाको संरक्षण गनि एक संग्राहियको स्थापना गररनेछ । 

21. यािायाि गरुु योजना अनसुार सिकको स्िरोन्निी र प्राथलमकरण गररनेछ साथै हाि संचािनमा रहेका सबपूणि 
सिकहरुको मापदण्ि लनधािरण गररनेछ । 

22. स्थानीय श्रम, लसप र क्षमिामा आधाररि आरन, लसिाई कटाई, िोको, िािो, ठेका कुदन ेआदद जस्िा परबपरागि 
पेशाहरुिाई आधलुनकीकरण गरर  व्यवसार्यक बनाइने छ ।  

 

23. मदाने गाउँपालिकामा टोि र्वकास संस्थाहरु गठन गरर  स्थानीय स्िरमा हनु ेआपरालधक र्क्रयाकिापहरु लनयन्िण 
िथा नागररक सचेिनाका िालग चेिनामूिक कायिक्रमहरु संचािन गररनछे । 

24. स्थानीय रोजगारी लसजिना गने प्रकृलिका उत्पादनजन्य उद्योगमा गाउँपालिकािे साझेदारीिाको नीलि अविबबन गने 
छ । 

25. संघ िथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरर  स्वीकृि रोजगारमूिक कायिक्रममा साझेदारी गदै रोजगारीका के्षि र्वस्िार 
गररनेछ । 

26. गाउँपालिका के्षिलभि रहेका ऐलिहालसक, धालमिक, सांस्कृलिक र प्राकृलिक के्षिहरुको पर्हचान, र्वकास, संरक्षण र 
प्रचार प्रसार माफि ि यस के्षििाई महत्वपूणि पयिटकीय के्षिको रुपमा र्वकास गररनेछ । 
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27. पयिटन गरुुयोजना लनमािण गरर   ऐलिहालसक पकुोट कोट बयािपोखरी, कंकेदेउरािी,पकुोट दह गोिपोखरी,रोल्मा 
लिखेचिुी, अस्कुना, मदाने, टोप्र,ेराजाबस्ने िािा, अग्ििु कोट, प्याराग्िाइलिि गने स्थि जस्िा पयिटकीय स्थिहरुको 
र्वकास र प्रवििन गररनछे ।“सबै लमिी गरौं पयिटन प्रवििन, यसैबाट बढ्छ, नाम, दाम र शान“ भने्न नारा सर्हि घबुन 
जाउ मदाने कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

28. गाउँपालिका लभिका िोक संस्कृलिहरु सराय,ँ सोरठी, भैिो, पञ्चेवाजा, िोक भजन, झ्याउरे, लिज गीि मािाश्री भाका 
आददको संरक्षण िथा सबबििनका िालग कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

29. पालिकास्िरीय औद्योलगक ग्रामको लनमािण कायििाई सबपन्न गने व्यवस्था  लमिाईने छ ।  

30. साविजलनक जशक्षािाई गणुस्िरीय बनाईनेछ, र्वद्याियहरुको भौलिक पूवािधार सधुार गररनेछ । जशक्षाको गणुस्िर 
सधुार र अंग्रजेी र्वषयको पठन पाठनको िालग िालिम िथा अनदुान ददने व्यवस्था लमिाईनछे ।  

31. कक्षा 11 र 12 अध्यनरि छाि-छािाहरुिाई पूणि लनशलु्क अध्ययनको व्यवस्था लमिाईनछे । 

32. उत्कृष्ट जशक्षक, र्वद्याथी िथा र्वद्याियिाई परुस्कृि गररनेछ । 

33. र्वपन्न िथा असहाय र्वद्याथीहरुको िालग छािवृजिको व्यवस्था र पािन पोषणमा सहयोग गररनेछ । साथै र्वद्यािय 
जशक्षािाई रुजचकर र आकषिक बनाउन र्वपन्न पररवारका र्वद्याथीिाई डे्रस उपिब्ध गराउने गरर  कायिर्वलध लनमािण 
गरर  िाग ुगररनेछ । 

34. अन्िर र्वद्यािय विा स्िरीय िथा पालिका स्िरीय अलिररक्त र्क्रयाकिाप सञ्चािन गररनेछ । 

35. जशक्षाको पहुँच बार्हर रहेका बािबालिकाको जशक्षामा पहुँच सलुनजश्चि गररनेछ । लनरक्षरिा उन्मिुनका िालग 
अनौपचाररक जशक्षा कायिक्रम सञ्चािन गररनछे साथै र्वद्याियमा कबप्यटुर जशक्षा क्रमश र्वस्िार गररनेछ ।  

36. सामदुार्यक र्वद्याियहरुको गणुस्िर वृर्ि गनि जशक्षकहरुका िालग पेशागि र्वकासका कायिक्रमहरु संचािन गररन े
छन । वाि र्वकास कक्षािाई व्यवजस्थि र आकषिण बनाउन प्रत्यके र्वद्याियमा सरु्वधा सबपन्न बािमैिी कक्षा 
स्थापना गररनेछ । वािर्वकास सहज कायिकिािहरुिाई मन्टेश्वरी िालिम प्रदान गरर  वाि र्वकास केन्रको स्िरबरृ्ि 
गररने छ । 

37. उच्च जशक्षाको पहुँच र्वस्िार गनि छोरी बहुारी शैजक्षक छािवृजि कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।जनज्योलि क्याबपसमा 
अध्ययनरि सबै िहका सबपूणि छािाहरुिाई शैजक्षक छािबजृि प्रदान गररनछे । 

38. मदाने गाउँपालिकालभिका सरकारी छािबजृि नपाएका एम.लब.लब.एस. अध्ययनरि र्वद्याथीिाई प्रोत्साहन स्वरुप 
छािवृजि रकम उपिब्ध गराइनेछ । 

39. मदाने गाउँपालिकावाट िोकसेवा आयोग िथा जशक्षक सेवा आयोगवाट लसफाररस हनु ेकमिचारी िथा जशक्षकहरुिाई   
कदर स्वरुप सबमान गररनछे । 

40. मदान ेगाउँपालिकािे सवारी साधन भािामा लिदा प्रलिस्पधाि गराई सवैभन्दा कम मूल्यमा संझौिा गरर  सेवा करारमा 
लिने व्यवस्था  गररनेछ । 

41. मदाने गाउँपालिकाका बलथिि सेन्टरहरुवाट प्रसिुी सेवा प्राप्त हनु नसक्ने अवस्थामा बलथिि सेन्टरको लसफाररसको 
आधारमा गाउँपालिका वार्हर िैजादा िाग्ने सवारी भािा गाउँपालिकावाट उपिब्ध गराउने व्यवस्था  लमिाईनछे। 

42. खरुा मददरा वचेर्वखनमा समय लनधािरण गररनेछ। 

43. जनुसकैु र्वके्रिाहरुिे अनमुलि प्राप्त गरेको वस्ि ुिथा सेवाहरु माि वेचर्वखन गने र अनमुलि नलिएका र्वके्रिाहरुिाई 
काननुी दायरामा लिईनछे । 
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44. र्वद्याथी संख्या, भौगोलिक अवस्था आददिाई आधार मानी र्वद्याियहरु क्रमशुः मजि गदै िैजान ेिथा दरवन्दी लमिान 
गने नीलि अविबवन गररनेछ । 

45. एक विा एक नमूना र्वद्यािय बनाइनेछ र क्रमश पालिकामा ठुिा र्वद्यािय बनाइ गणुस्िरीय जशक्षाको प्रत्याभलूि 
ददिाइनछे । 

46. र्वद्याियका प्रधानाध्यापकहरुबाट 3 वषे शैजक्षक सधुार प्रस्िाव आह्वान गरर  उनीहरुसँग वार्षिक कायिसबपादन 
सबझौिा गररनेछ र र्वद्याियका प्र.अ. हरुको पद आवलधक गराइनछे । 

47. अंग्रजेी माध्यमबाट र्वद्यािय सञ्चािन गने र्वद्याियहरुिाई प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

48. पालिकाको 5 वषे शैजक्षक नीलि बनाई कायािन्वयन गररन ेछ । 

49. पालिकामा एउटा नमनुा आवलसय र्वद्यािय लनमािणका िालग कायि योजना बनाईनछे । 

50. मदान ेगाउँपालिकालभि सञ्चालिि खानेपानी योजनाहरु सबपन्न गनिका िालग आवश्यक वजेट र्वलनयोजजि माफि ि एक 
घर एक धारा कायिक्रम सञ्चािनवाट गाउँपालिका लभिका सबपूणि घर पररवारमा  सरुजक्षि खानेपानीको व्यवस्था  
गररनेछ । 

51. मर्हनावारी स्वच्छिा अलभयानका िालग र्वद्याियहरुमा लनुःशलु्क सेनेटरी प्याि र्विरण प्रत्येक र्वद्यािय िथा साविजलनक 
कायािियहरुमा सेनेटरी प्याि लिस्पोजि (इजन्सनेटर) को व्यवस्था गररनछे ।  

52. आधारभिू स्वास्थ्य सरु्वधाको प्रत्याभलूि सवैिाई प्रदान गररनेछ । आधारभिू र मध्यम स्िरीय स्वास्थ्य सेवा प्रत्यके 
विाहरुमा उपिब्ध हनुे गरर  संस्थागि सधुार र जनशजक्त व्यवस्थापन गररनेछ ।  

53. दलिि, अल्पसंख्यक िथा र्वपन्न समदुायका नागररकिाई लनजश्चि मापदण्िका आधारमा जर्टि प्रकृलिका रोगहरुको 
उपचारका िालग आलथिक सहायिा रकम उपिब्ध गराइनछे ।  

54. शारीररक व्यायम केन्र, आरोग्य केन्र, मनोसामाजजक परामशि, आयवेुददक उपचार, योगाभ्यासहरु सञ्चािन गररनछे 
।  

55. मदाने गाउँपालिका विा नं. 6 पकुोटदहमा 15 सैँयाको अस्पिाि भवनको लनमािणको कायि आगामी आ.व.मा सबपन्न 
गने गरर  सवैपक्षसँग समन्वय गररनेछ । 

56. मदाने गाउँपालिकाको आवलधक योजनािाई कायािन्वयनमा ल्याइनछे । 

57. प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा स्थार्पि बलथिि सेन्टरबाट सेवाग्राहीिे प्राप्त गने सरु्वधा र्वस्िार गररनेछ ।गाउँपालिकाका 
प्रत्येक विामा एबबिेुन्स सरु्वधा र्वस्िार गररनछे ।  

58. घबुिी स्वास्थ्य जशर्वर आयोजना गरर  सबै नागररकको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गररनेछ । माि ृिथा नवजाि 
जशश ुकायिक्रम अन्िगिि आमा सरुक्षा, गभिविी उत्प्ररेण सेवा, न्यानो झोिा र लनुःशलु्क गभिपिन सेवा सञ्चािनको 
व्यवस्था  लमिाइनछे ।  

59. र्वद्यािय स्वास्थ्य जशक्षा, आमा समूह िथा स्थानीय स्वास्थ्यकमीहरुिाई  सामाजजक व्यवहार पररवििन कायिक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । स्वास्थ्य पोषण बारे जनचेिना जागिृ हनुे कायिक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

60. कोलभि-19 िगायिका महामारीमा स्वास्थ्य सेवािाई प्रभावकारी बनाउने स्वास्थ्य पूवािधार, औषधी, स्वास्थ्य 
उपकरणहरुको पयािप्त व्यवस्था गदै र्वषयगि जचर्कत्सक िथा स्वास्थ्य कमीहरु, मर्हिा स्वास्थ्य स्वंय सेर्वकािाई 
काम गनि थप प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  

61. खानेपानीका महुानहरुको संरक्षण गने, जोजखममा रहेका खानेपानी महुानको संरक्षणका िालग त्यस्िा खानेपानी महुानको 
िगि संकिन गने, सोको वरपर वृक्षारोपण गनिको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाइनछे । 
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62. र्वपन्न वगिका नागररकको स्वास्थ्य लबमा वापि िाग्न ेर्प्रलमयम शलु्कको 50 प्रलिशि रकम कायिर्वलध बनाई पालिकािे 
व्यहोने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

63. दलिि वगिको आलथिक र सामाजजक सशजक्तकरणको िालग गाउँपालिकाबाट आवश्यक बजेट र्वलनयोजजि गरर  ठोस 
कायि योजना बनाई कायािन्वयन गररनेछ। 

64. आ.ब. 2079/080 लभि मदाने गाउँपालिकामा आखँा उपचार केन्र स्थापना गररनछे । 

65. मदाने गाउँपालिकाको सिकहरु स्िरोन्नलि गररनेछ । 

66. आवश्यक संख्यामा पक्की पिु, झोििु ेपिु लनमािण गनि पहि गररनेछ । 

67. सकु्का पोखरीहरुमा पानीको व्यवस्था गने, आवश्यक स्थानमा बकृ्षारोपण गने, मौषम, उचाई र हावापानी अनसुार एक 
घर दईु फिफूिका र्वरुवा िगाउने कायिको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था  गररनेछ । 

68.  दलिि वगिहरुिे गदै आएको परबपरागि लनवािहमखुी पेशा व्यवसायहरुिाई आधलुनकीकरण, व्यवसायीकरण, 
यान्िीकरण गरर  रोजगारी लसजिना गररनछे । जोजखम र जीणि अवस्थामा रहेका दलिि बस्िीहरुिाई नमनुा बस्िी 
बनाउन योजनामा समावेश गररनेछ ।  

69. सबै प्रकारका र्वभेदमकु्त विा, पालिका घोषणा अलभयान सञ्चािन गररनछे । भोजभिेर समेिका साविजलनक स्थानहरुमा 
जािीय र्वभेद झजल्कने कुनै पलन प्रकारको बोिी व्यवहारमालथ पूणि रुपमा रोक िगाईनेछ । अन्िजाििीय र्ववाहिाई 
प्रोत्सार्हि गररनेछ । 

70. पूवािधार र्वकासको िालग योजना बैँक लनमािण गरर  प्राथलमकिाका आधारमा पूवािधार र्वकासका योजनाहरु छनोट 
गररनेछ । पूवािधार र्वकास कायिक्रमिाई संघ, प्रदेश र स्थानीय िह स्िररय गरर  र्वभाजन गररनछे ।  

71. आगामी वषिलभि प्रत्यके घरधरुीमा र्वद्यिु सेवा परु् याइने छ । सधुाररएको चलु्हो प्रवििन गरर  धवुाँमकु्त र उज्यािो 
घर कायिक्रम कायािन्वयन गररनेछ । 

72. मदाने गाउँपालिका लभिका नागररकहरुको न्यूनिम २० यलुनट सबमको र्विुि महसिु रकम कायिर्वधी लनमािण गरर 
२०७९ साउन देजखको गा.पा.वाट भकु्तानी गररने व्यवस्था  लमिाईनेछ । 

73. मदाने गाउँपालिकाको आवश्यक ठाउँमा सिक विीको व्यवस्था गररनछे ।  

74. भकूबप प्रलिरोधी घर लनमािणिाई प्रोत्साहन गररनेछ । घरर्वर्हन,अब्यवजस्थि बसोवास र्वपन्न िथा भलूमहीनहरुको िालग 
सरुजक्षि आवास सरु्वधा कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

75. यस आलथिक वषिलभि मदाने गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमािण कायि सबपन्न गररनेछ ।  

76. प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रमिाई थप व्यवजस्थि र पारदशी बनाइने छ । गाउँपालिकाका र्वकास लनमािणका कायिहरु 
प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रमसंग अन्िर सबवजन्धि गररनेछ । 

77. नयाँ लसँचाई योग्य जमीनको पर्हचान गरर  योजना लनमािण गररनेछ ।उपिब्ध लसँचाइ सरु्वधा भएका योजनाको ममिि 
सबभार िथा र्वस्िार गररनछे । बाँझो जग्गाको िथ्याङ्क संकिन गरर  कृर्ष भलूममा रुपान्िरण गररनेछ। मदाने के्षि 
वरपर पाइने महत्वपूणि जिीवटुीको िथ्याङ्क संकिन गरर  लिनको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गरर  
आबदानी बढाउनको िालग वनस्पलि उद्यानको स्थापना गनि पहि गररनेछ । 

78. वन पैदावारमा आधाररि उद्योग सञ्चािनिाई प्रोत्साहन गररनेछ, सामदुार्यक वनबाट जनिाको आयस्िर बढाउन 
उन्नि जािका घाँस, जिीबटुी िथा फिफूि खेिी गनि प्रोत्सार्हि गररनेछ ।  
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79. भ-ूक्षय र पर्हरोको जोजखममा रहेका वस्िीहरुको िथ्याङ्क संकिन गरर  त्यसको व्यवस्थापन गनिको िालग र्वशषे 
कायिक्रम िाग ुगररनछे । भौगोलिक जस्थलिको अध्ययन गरर  जोजखमयकु्त भ-ूभागमा वस्िी र्वकासमा रोक िगाउन े
जोजखममा रहेका वस्िीिाई स्थानान्िरण गरर  एकीकृि  नमनुा वस्िी र्वकास गररनछे । 

80. भकू्षय आदद रोक्नका िालग वायो ईजञ्जलनयररि प्रर्वलधिाई अलनवायि अविबवन गररनेछ ।   

81. आगामी वषिलभि बािमैिी स्थानीय शासनका मापदण्ि परुा गरर  वािमैिी स्थानीय शासन िाग ुगररनेछ ।  

82. गाउँपालिका के्षिलभि रहेका मानव संशाधनको िगि ियार गरर  क्रमशुः अध्यावलधक गदै िलगनछे । व्यवसाय 
िथा उद्यम गनि चाहने यवुाहरुिाई अनदुानको व्यवस्था गररनेछ ।  

83. पूवािधार लनमािणका काममा स्थानीय यवुाहरुिाई प्राथलमकिा ददइनेछ । गरर व घर पररवार पर्हचानको पररचय पि 
र्विरण कायि शरुु गररनेछ ।  

84. ज्येष्ठ नागररक, अलिर्वपन्न र असहायहरुको लनुःशलु्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गररनेछ।  

85. समाजमा हनुे अपरालधक र्क्रयाकिापमा कमी ल्याउन प्रहरी कायािियसँग सहकायि र समन्वयमा समदुायसँग प्रहरी 
साझेदारी कायिक्रम संचािन गररनेछ । 

86. गाउँपालिकाको आय व्यय पारदशी िथा सेवािाई लछटो छररिो बनाइन ेछ । सबै आलथिक कारोबारहरु बैंर्कि 
प्रणािी माफि ि गररनछे । र्वकासको रार्िय आकांक्षािाई ध्यानमा राखी चाि ुआलथिक वषिलभि आवलधक योजनामा 
आधाररि रही मध्यमकालिन (MTEF) खचि संरचना ियार गररनेछ ।  

87. सभावाट पाररि योजनाहरुको कायििालिका लनमािण गरर  कायािन्वयन गररनेछ । गाउँपालिकाको िक्ष्य प्रालप्तमा केजन्रि 
रहन जनप्रलिलनलध र कमिचारीको र्वचमा लनरन्िर अन्िरर्क्रया कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

88. कमिचारीको क्षमिा र्वकासका िालग कायि सबपादनसँग सबबजन्धि िालिमको आयोजना गररनेछ, नागररक सहायिा 
कक्षका िालग जनशजक्त व्यवस्थापन गरर  प्रभावकारीढििे सञ्चािन गररनेछ ।  

89. न्यार्यक सलमलिबाट हनुे न्याय सबपादनिाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ । 

90. र्वकास लनमािण कायि समयमा सपन्न गरर   ित्कािै भकु्तानी ददने नीलि लिइनेछ । समयमै काम सबपन्न गने लनमािण 
ब्यवसायी िथा  उपभोक्ता सलमलििाई परुस्कृि र काममा िाहपरवाही गने लनमािण ब्यवसायी र उपभोक्ता सलमलििाई 
दजण्िि गने नीलि अविबबन गररनेछ । 

91. हामी शासक होइन, जनिाका सेवक हनुेछौं, गाउँपालिकािाई  सशुासनको नमनुा बनाई भ्रष्टाचार र्वरुि शून्य 
सहनशीििाको मान्यिामा पारदजशििा, जनिाप्रलिको जवाफदेर्हिा, र्वलधको शासन, सदाचार पिलिको प्रवििन गररनछे 
।  

92. पसिहरुमा अलनवायि मूल्य सूची राख्न ुपने व्यवस्था गरर  मूल्य र गणुस्िरको लनयलमि अनगुमन गरर  कारोवारको 
आधारमा कर िगाउने नीलि अविबवन गररनेछ ।  

93. स्थानीय िहको राजश्व पररचािनमा स्रोि साधनहरुको अलधकिम उपयोग गरर  गाउँपालिकाको आन्िररक आय 
बरृ्िमा र्वशेष जोि ददइनेछ। 

94. बेरुज ुसमयमै फस्यौंट गरर  शून्य वरेुजयुकु्त गाउँपालिका बनाइने,  जनिाबाट प्राप्त हनुे सबै प्रकारका राजश्वको पूणि 
एवं प्रभावकारी सदपुयोग गने, सरकारी सवारी साधन, इन्धन र सरकारी स्रोिसाधनिाई लमिव्ययीढििे साविजलनक 
र्हिमा माि प्रयोग गररनेछ । 

95. उत्कृष्ट कायि गने कमिचारीहरुिाई परुस्कृि गने नीलि अविबबन गररनेछ ।  
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96. साविजलनक खचि व्यवस्था पनिाई नलिजामखुी गराईनेछ । पूजँीगि खचि वृर्ि गनि समयमै योजना कायािन्वयनमा 
र्वशेष जोि ददइनछे । 

97. दोस्रो चौमालसक सबममा ८० प्रलिशिसबम आयोजनाको लनमािण कायि सबपन्न गरर भिुानी भएका विा मध्येबाट 
उत्कृष्ट विािाई प्रोत्साहन स्वरुप यसै वषि सबपन्न हनुे गरर योजनाका िालग रु. ५ िाख बजेटको व्यवस्था गररनछे 
। 

98. आलथिक र्वकास र गरर वी लनवारणका िालग सहकारी िगायि र्वलभन्न लनकाय िथा संस्थाहरुसंग समन्वय गरर  
ब्यावसार्यक लसप सञ्चािन गदै उद्यमजशििा,रोजगारीसंग जोलिनछे  

99. कंकेदेउरािी िाि लनमािणको लि.र्प.आर. ियार गरर  पयिटन, खानेपानी िथा लसंचाई िाई एकीकृि र्वकासमा जोलिनछे 
। 

100. यस आलथिक वषिमा मदाने गाउँपालिकाका सबपूणि नागररकहरुिाई केन्रीय र्वद्यिुीकरण परु् याई उज्यािो घर कायिक्रम 
सबपन्न गररने छ । 

101. बािमैिी स्थानीय शासन िाग ु गनिका िालग आवश्यक पूवािधारहरु लनमािण िथा बािबालिकाको हक अलधकार 
सलुनजश्चि गदै आधारभिू स्वास्थ्य,जशक्षा र पोषणमा सवैको पहुँच र्वकासका िालग गाउँपालिकावाट अलधकिम अवसरहरु 
लसजिना गनि आवश्यक वजेटको व्यवस्था  गररनेछ । 

102. अपािमैिी पूवािधारहरु लनमािण गरर  अपाि भएका व्यजक्तहरुको आलथिक उपाजिनका िालग गाउँपालिकावाट आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था  गररनेछ । 

103. जोजखम संवदेन भ-ूउपयोग योजना ियार गरर  बस्िी र्वकास िथा सबपदा संरक्षणका िालग आवश्यक कायिक्रम िथा 
बजेटको व्यवस्था  गररनछे । र्वपद जोजखम के्षिको पर्हचान र नक्सांकन गररनछे ।र्वपद व्यवस्थापनको पूवि 
ियारी वा प्रलिकायि वा पनुिािभको िालग आवश्यक वजेटको व्यवस्था  गररनेछ। 

104. साविजलनक- लनजी िथा सहकारी के्षिको साझेदारी सबवन्धी कायिक्रमहरुिाई गाउँपालिकािे आवश्यक वजेट व्यवस्था  
गरर  कायािन्वयन गररनेछ । 

105. मदाने गाउँपालिकावाट लनलमिि पूवािधारहरुको ममिि संबभारका िालग ममिि संभार कोष स्थापना गरर  उक्त कोषमा 
यसै आलथिक वषिमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था  गररन ेछ । 

106. मदान े गाउँपालिकालभि सञ्चािन गररन े सबपूणि ठूिा आयोजनाहरुको वािावरणीय अध्ययन, संजक्षप्त प्रारजबभक 
वािावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (IEE) र वािावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) गने व्यवस्था  लमिाईने छ । वािावरण 
संरक्षणमा टोि र्वकास संस्था, सामदुार्यक संस्था, नागररक िथा लनजी के्षि र गैर सरकारी के्षिसँगको सहभालगिामा 
योजनाहरु कायािन्वयन गररनछे । 

107. घरलभिको फोहोर मैिा व्यवस्था पनका िालग प्रमखु सहरी िथा ब्यापाररक केन्रहरुमा कुर्हने र नकुर्हने फोहोर 
छुट्टाई फोहोरको आवश्यक र्वसजिन गने कायिको िालग िजबपि साइि लनमािणका िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था  
गररने छ । 

108. समाजमा रहेका सामाजजक र्वभेदहरु छुवाछुि, सामाजजक कुरीलि, अन्धर्वश्वास, िैर्िक र्वभेद र र्हंसाका घटनाहरु 
कमी गनिका िालग आवश्यक कायिक्रम िथा वजेटको व्यवस्था  गररनेछ । यस्िा घटनाहरु कमी गनिका िालग 
गै.स.सं.िथा सामदुार्यक संस्था माफि ि कायिक्रम सञ्चािनको व्यवस्था लमिाइन ेछ । 
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109. स्थानीय िहबाट गठन हनु ेसलमलि, उपसलमलिहरु, कायिदि गठन गदाि पूणिरुपमा काननुमा लनददिष्ट गरेको समानपुालिक 
समावशेीिा अलनवायिरुपमा कायिन्वयन गररनेछ ।एक ब्यजक्त एक आलथिक वषिमा एउटा सलमलिमा वाहेक अन्यि वस्न 
नपाउने गरर  काननुी व्यवस्था  गररनेछ ।    

110. सामाजजक सरुक्षा िथा संरक्षणका िालग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा भएको काननुी व्यवस्था बमोजजम 
ज्येष्ठ नागररक आश्रयस्थि, साविजलनक स्थिहरुमा वाि स्िनपान कक्ष स्थापनाका िालग आवश्यक कायिक्रम िथा 
वजेटको व्यवस्था  गररनेछ । 

111. घरेि ुर्हंसा अन्त्यका िालग मेिलमिाप केन्र िथा न्यायीक सलमलिमा परेका उजरुीहरुिाई ित्काि समाधान गने 
व्यवस्था  लमिाउनकुा साथै घरेि ु र्हंसामा परेका मर्हिाहरुको उिार िथा व्यवस्था पनका िालग िैर्िक र्हंसा 
लनवारण कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

112. मदाने गाउँपालिकािाई िैर्िक र्हंसामकु्त बनाउन, जािीय र्वभेद र छुवाछूि अन्त्य गनि, बािश्रम लनमूििन गनि, 
सांस्कृलिक िथा सामाजजक सदभाव कायम गरर  िैर्िक समानिा िथा सामाजजक समावजेशकरणका िालग 
गाउँपालिकावाट आवश्यक वजेटको व्यवस्था  गररनेछ । 

113. समाजमा व्याप्त कुरीलि, कुसंस्कार, रुढीवादी र सामाजजक र्वकृलि र्वरुिका कायिक्रमहरु ल्याईनेछ । बािश्रम, 
बािर्ववाह, बहरु्ववाह, दाइजो, बोक्सी जस्िा कु-प्रथा रोकथामका िालग आवश्यक कायिक्रम िथा बजेटको व्यवस्था  
गररनेछ । 

114. आलथिक िथा सामाजजक रुपमा पलछ परेका मर्हिा बािबालिका,दलिि,अपाििा भएका ब्यजक्त,ज्येष्ठ नागररकको 
जीवनमा रुपान्िरणका िालग सामाजजक िथा आलथिक कायिक्रमहरुमा रकम र्वलनयोजजि गररनेछ। 

115. स्थानीय वािावरण ऐनमा भएको व्यवस्था  वमोजजम मदाने गाउँपालिका विा नं.१ िाई स्थानीय शासनका पूवािधार 
परुा गरर  वािावरणमैिी विा घोषणा गररनेछ । 

116. मदाने गाउँपालिकाको र्वकासका िालग संघ, प्रदेश र स्थानीय िह लबचको सहकायि र समन्वयिाई उच्च प्राथलमकिा 
ददइनेछ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय िह लबच हनुे समपरुक अनदुान, र्वशषे अनदुान र साझेदारी कायिक्रमको िालग 
आवश्यक वजेटको व्यवस्था  गररनेछ । 

117. साझा सरोकारका र्वषयहरुमा सहकायि र समन्वयमा के्षिहरु प्राकृलिक स्रोिको संरक्षण र उपयोग, पूवािधार लनमािण, 
वािावरण संरक्षण िथा फोहोरमैिा व्यवस्था पन, आपिकािीन सेवा व्यवस्था पन, राजश्र्व संकिनका क्षिेहरुमा 
अन्िर स्थानीय िह सहकायि र समन्वय गररनेछ । िागि न्यूनीकरण, स्रोि साधनको अलधकिम उपयोग र प्रभावकारी 
सेवा प्रवाहका िालग अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकासगँ अन्िर स्थानीय िह साझेदारी कायिक्रम िाग ुगररनेछ । 
अन्य लछमकेी गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुसँग समुधरु सबबन्ध कायम गरर  र्वकास साझेदारीको रणनीलि अविबबन 
गररनेछ ।  

118. नेपाि सरकारिे संवि ् २०८७ सबम ददगो र्वकासका िक्ष्य प्रालप्त गने िक्ष्य बमोजजम मदान े गाउँपालिकाको 
र्वकासको आयामिाई ददगो र्वकास प्राप्त हनु ेगरर  योजनाहरु कयािन्वयन गररनेछ । ददगो र्वकास र पयािवरणीय 
सन्ििुनिाई उच्च महत्त्व ददइनेछ । र्वकास लनमािण कायििाई सहभालगिामूिक र ददगो बनाइनेछ । 

 

आगामी वषिका प्राथलमकिा प्राप्त कायिक्रमहरु  

आलथिक र्वकास  

1. एक स्थानीय िह एक औद्योलगक ग्राम स्थापना योजना  
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2. भनभने बिाचौर बहृि लसचाई आयोजना संचािन 

3. व्यावसार्यक कृर्ष र्वकासका िालग कृर्ष पकेट कायिक्रम (कफी, अिैची र मकै) 
4. कङे्क देउरािी पयिटन पूवािधार र्वकास योजना  

5. रोल्मा लिखेचिुी पयिटन पूवािधार र्वकास योजना  

6. गररवी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम र्वकास कायिक्रम  

7. वाख्रा र्वकास पररयोजना  

सामाजजक र्वकास  

1. सेफिलिना पकुोटदह बहृि खानेपानी आयोजना  

2. िामाघरी िल्िो पोखरी आरुपाटा लिलमिे खा.पा.आ. 
3. खाि खोिा ढाढंुगा हरे पोखरी खा.पा.आ.  
4. भािखुोिा िाँिा खकि  खानेपानी आयोजना  
5. ढोखर- चारघरे लिजफ्टङ खा.पा.आ  

6. बयािपोखरी पकुोटदह भनभने खानेपानी योजना 
7. कुिेनी खेिखोिा खापाआ, लबकेटारी िल्िोबोट 

8. भनभने स्वास्थ्यचौकी भवन लनमािण योजना 
9. मेहेिेपोखरी मा.र्व. पूवािधार र्वकास योजना   

 

पूवािधार र्वकास  

1. मदाने पहुँच मागि (कािो पिे १६ र्क.लम.)  

2.  गाउँपालिकको प्रशासकीय भवन लनमािण 

3. पकुोटदह स्वास्थ्य चौकीिाई स्िरोन्नलि गरर  १५ शैयाको अस्पिाि लनमािण 

4. पंचमी पोखरी सैरे भोटमारा अग्ििुफेदी सिक स्िरोन्नलि 

5. लससेनी पोखरा-विा कायाििय काफ्िेनी सेिालभर लसम पकुोटदह सिक स्िरोन्नलि 

6. दईुखोिी सिक पिु लनमािण 

7. बाँझकटेरी कथरुी र्वजप्पया गौमखुी सिक लनमािण योजना  

सशुासन िथा अन्िरसबबजन्धि क्षिे 

1. कामका िालग पाररश्रलमक कायिक्रम र यवुा रोजगारीका िालग  रुपान्िरण पहि पररयोजना  

 

 
 

अन्त्यमा  

      “ समनु्नि मदान,े सबमालनि मदान ेवासी “ हामी सबैको चाहना हो । हामी यस चाहनािाई साकार पानि गाउँपालिका 
पररवार, राजनलैिक दि, स्थानीय जनसमदुाय, वरु्िजीवी, समाजसेवी, नागररक समाज, व्यवसार्यक क्षेि, सहकारी 
क्षेि, गैरसरकारी क्षेि, जशक्षक र्वद्याथी, सरुक्षा लनकाय, उपभोक्ता सलमलि, आमा समूहहरु आदद सबैको सहयोग, 
सहकायि र सहभालगिाको महत्वपूणि भलूमकाको अपेक्षा राखेको छु ।  

 
 

❖धन्यवाद❖ 
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४ मदाने गाउँपालिकाको र्वलनयोजजि ऐन २०७९ 

सभामा प्रस्ििु लमलि २०७९/०३/०८ 

सभावाट स्वीकृि लमलि २०७९-०३-१० 
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प्रस्िावनाुः- मदाने गाउँपालिकाको आलथिक वषि २०७९/०८० को सेवा र कायिहरुका िालग सजञ्चिकोषवाट रकम खचि गने 
अलधकार ददन र सो रकम र्वलनयोजजि गनि बाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संर्वधान, २०७२ को भारा २२९ को उपधारा 
(२) बमोजजम मदाने गाउँपालिकाको गाउँसभामा यो ऐन पेश भएको छ । 

१ संजक्षप्त नाम र प्रारबभ  

(१) यस ऐनको नाम मदान ेगाउँपालिकाको र्वलनयोजजि ऐन २०७९, रहेको छ । 

(२) यो ऐन  सभाबाट पास भई प्रमाजणि भए पलछ ऐनको रुपमा िरुुन्ि िाग ुहनुेछ । 

२ आलथिक वषि २०७९/०८० को लनलमि सजञ्चि कोषवाट रकम खचि गने अलधकार  

(१) आलथिक वषि २०७९/०८० को लनलमि गाउँपालिका, विा सलमलि, र्वषयगि शाखािे गने सेवा र कायिहरुका लनलमि 
उजल्िजखि चाि ुखचि, पुजँीगि खचि र्विीय व्यवस्था को रकम समिे गरर जबमा रकम रु ५६५७१७०००।-( ५६ करोि 
६७ िाख १७ हजार रुपैया) मा नबढाई लनददिष्ट गररए वमोजजम सजञ्चि कोषबाट खचि गररनेछ । 

३ र्वलनयोजजि (१) यस ऐनद्वारा सजञ्चि कोषवाट खचि गनि अलधकार ददएको रकम आलथिक वषि २०७९-०८० को लनलमि 
मदान ेगाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिका,विा सलमलि र र्वषयगि शाखािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमि र्वलनयोजजि गररनछे 
। 
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन कायिपालिका,विा सलमलि र र्वषयगि शाखािे गने सेवा र 
कायिहरुको लनलमि र्वलनयोजजि गरेको रकम मध्ये कुनै वचि हनुे र कुनैमा नपगु हनु देजखन आएमा गाउँ कायिपालिकािे 
बचि हनु ेशीषिकवाट नपगु हनुे शीषिकमा रकम सानि सक्नेछ ।यसरी रकम सादाि एक शीषिकवाट सो शीषिकको जबमा 
रकमको २५ प्रलिशिमा नबढने गरर कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकवाट कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा 
रकम सानि िथा लनकासा र खचि जनाउन सर्कनछे ।पूजँीगि खचि र र्विीय व्यवस्था िफि  र्वलनयोजजि रकम सावँा भकु्तानी 
खचि र ब्याज भकु्तानी खचि शीषिकमा बाहेक अन्य चाि ुखचि शीषिकिफि  सानि र र्विीय  व्यवस्था  अन्िगिि सावा भकु्तानी 
खचि िफि  र्वलनयोजजि रकम ब्याज भकु्तानी खचि शीषिकमा बाहेक अन्यि सानि सर्कन ेछैन िर चाि ुिथा पुजँीगि खचि र 
र्विीय व्यवस्था  खचि ब्यहोनि एक स्रोिवाट अको स्रोिमा रकम सानि सर्कनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन एक शीषिकवाट सो शीषिकको जबमा जस्वकृि रकममा २५ प्रलिशि 
भन्दा बढने गरर कुनै एक वा एक भन्दा वढी शीषिकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँसभाको जस्वकृि लिन ुपनेछ । 

(४) उपभोक्ता सलमलिवाट योजना सञ्चािन गदाि १० प्रलिशि जनसहभालगिा हनु ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन िजक्षि वगि कायिक्रम,शैजक्षक कायिक्रम,सेवामूिक योजना िथा 
कायिक्रमहरु सञ्चािन गदाि जनसहभालगिा वापिको रकम र्वना पलन कायिक्रम सञ्चािन गनि सर्कनेछ । 

(६) लनमािणजन्य योजना िथा कायिक्रमहरुमा २ देजख ४ प्रलिशिसबम रकम कन्टीजने्सी कटौिी गरर भकु्तानी गररनेछ । 

 
 

 
 
 

५ मदाने गाउँपालिकाको  गाउँसभामा उपाध्यक्ष श्री सररिा खड्कािे प्रस्ििु गनुि भएको आ.व.२०७९/०८० बजेट 
वक्तब्य 

गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यू,सभाका सदस्य ज्यूहरु, राि सेवक कमिचारी साथीहरु । 

गाउँ सभामा पेश गरेको लमलि २०७९-०३-०९ 

सभामा वाट स्वीकृि लमलि २०७९-०३-१० 



20 मदाने गाउँपालिका,पुकोटदह,गुल्मी 
 

 

1. संघीय िोकिाजन्िक गणिन्ि नेपािको स्थानीय िह मदाने गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हैलसयििे नपेािको 
संर्वधानको धारा 229 वमोजजम यस गाउँ सभामा आलथिक वषि 2079/080 को वार्षिक वजेट प्रस्ििु गने 
अनमुलि चाहान्छु। 

2. राजनैलिक पररवििन र संघीय िोकिाजन्िक गणिन्िात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका िालग जीवन उत्सगि 
गने सबपूणि सर्हदप्रलि हाददिक श्रिाञ्जिी व्यक्त गदिछु। 

3. जनिाको सबैभन्दा नजजकको सरकार स्थानीय िहको दोस्रो लनवािचनबाट लनवािजचि हनु ु भएका सबपूणि 
जनप्रलिलनलध ज्यूहरुिाई हाददिक बधाई िथा सफि कायिकािको शभुकामना दददै लनवािचन प्रर्क्रयामा सहभागी 
लनवािचन आयोग, कमिचारी,सरुक्षाकमी,राजनीलिक दि प्रलि हाददिक धन्यवाद ददन चाहान्छु। 

4. मदाने गाउँपालिकाको आगामी आलथिक वषिको वजेट िजुिमा गदाि नेपािको संर्वधान, ददगो र्वकासका िक्ष्यहरु, 
नेपाि सरकारको आ.व. 2079/080 को नीलि िथा कायिक्रम, िजुबबनी प्रदेशको आ.व. 2079/080 
को नीलि िथा कायिक्रम, मदाने गाउँपालिकाको मध्यमकालिन खचि संरचना, गाउँपालिकाबाट पाररि आ.व. 
2079/080 को नीलि िथा कायिक्रम, सभाका सदस्य ज्यूहरुको सझुाविाई आधार बनाएको छु। 

सबमाननीय अध्यक्षज्यू, 
अव म चाि ुआलथिक वषि 2078/079 को गाउँपालिकाको आलथिक जस्थलि र वजेट कायािन्वयनको 
समीक्षा प्रस्ििु गने अनमुलि चाहान्छु। 

5.  आलथिक वषि 2078/079 मा मदाने गाउँपालिकाको कुि आन्िररक आबदानी अनमुान 33 िाख रहेकोमा 
हािसबम रु २४ िाख ४५ हजार ४ सय ७५ रुपैया प्राप्त भएको छ। 

6. चाि ुआलथिक वषिको असार 10 गिेसबम गाउँपालिकाको सजञ्चप्त कोषमा नेपाि सरकार र्विीय  समालनकरण 
अनदुान रु ९ करोि ७३ िाख, शसिि  अनदुान बापि रु २४ करोि ६ िाख  र्वशेष अनदुान वापि रु १ 
करोि ९१ िाख समपरुक अनदुान ४६ िाख ,संघीय सरकारबाट प्राप्त हनु ेराजश्व बािँफाँट वापि रु ६ 
करोि ४८ हजार ६ सय ७८ रुपैया प्राप्त भएको छ। प्रदेश सकारबाट समालनकरण अनदुान वापि रु ४५ 
िाख १८ हजार शसिि अनदुान वापि रु ८० िाख र्वशेष अनदुान वापि रु ६०  िाख  समपरुक अनदुान 
बापि रु १ करोि ५० िाख र प्रदेश राजश्व बाँिफाँट  वापि रु ४३ िाख ३३ हजार १ सय पजच्चस प्राप्त 
भएको छ। गि आलथिक वषिमा वचि भई संजचप्त कोषमा मौज्दाि रु ८ करोि ५० िाख ६ हजार ९ सय 
९६ रुपैया समेि गरर  जबमा गाउँपालिकाको सजञ्चप्त कोषमा रु ४७ करोि १३ िाख ६ हजार साि सय 
उनानसय माि प्राप्त भएको छ। 

7. खचििफि  पूजँीगि खचि रु ११ करोि ४० िाख ४० हजार ६ सय अठासी  रुपैया चाि ुखचि रु १९ करोि 
३७ िाख ५८ हजार ९ सय १० माि भई जबमा ३० करोि ७७ िाख ९९ हजार ५ सय अन्ठानब्बे 
रुपैया माि खचि भएको व्यहोरा सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहान्छु। 

8. अब म यस मदाने गाउँपालिकाको सोँच, िक्ष्य र बजेटका उदे्दश्य र प्राथलमकिा प्रस्ििु गनि अनमुलि चाहान्छु 
। 

क सोँचुः "सबमालनि मदानवेासी, समनु्नि मदाने"  
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ख िक्ष्युः लनरपके्ष गररबी लनवारण गरर मदानेवासीको रोजगारी, आय िथा जीवनस्िरमा गणुात्मक ददगो 
सधुार 

 

9. "सबमालनि मदाने वासी, समनु्नि मदान"े कोनारा साकार पानि आलथिक वषि 2079/080 का िालग गाउँपालिकाको 
वजेटका उदे्दश्यहरु देहाय बमोजजम रहेका छन।् 

क) कृर्ष, उद्योग, पयिटन र सेवा क्षेिको र्वकास गरर  रोजगारी वरृ्ि गने गररवी न्यूलनकरण गने  

ख) आधारभिू भौलिक पूवािधार र्वकास र र्वस्िार गरर  आलथिक सामाजजक रुपान्िर गने  

ग) गाउँपालिकामा रहेका मौलिक परबपरा, संस्कृलि लसप, िथा प्राकृलिक स्थिको संरक्षण िथा र्वकास 
गने, 

घ) जशक्षा र स्वास्थ्यिाई उच्च प्राथलमकिा ददई गणुस्िरीय सेवा उपिब्ध गराउने, 
ङ) कृर्षको आधलुनकीकरण, याजन्िकरण र व्यवसार्यकरणका माध्यमबाट बजारीकरणको र्वस्िार गने 

च) वािावरण र र्वकास र्वच सन्िलुिि सबबन्ध बनाई दीगो र्वकासमा जोि ददने र प्राकृलिक प्रकोपबाट 
हनुे क्षलि न्यूनीकरण गने,  

छ) सहज िथा गणुस्िरीय सेवा प्रवाह र जवाफदेही साविजलनक सेवा माफि ि पालिकावासीिाई सशुासनको 
प्रत्याभलूि गराउने, 

ज) उपिब्ध स्रोि साधन, अवसर र क्षमिाको अलधकिम उपयोग िथा समानपुालिक र्विरण गदै सामाजजक 
न्याय सर्हिको आलथिक लबकास गने रार्िय िक्ष्यिाई परुा गनि अलधकिम प्रयास गने,  

10. नेपािको संर्वधानमा उजल्िजखि मौलिक हक, लनदेशन लसिान्ि, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारको दीघिकािीन 
सोँच  र सखुी मदाने समिृ मदाने बनाउन योजना कायािन्वयन गनि आ.व.२०७९/०८०को वजेटमा देहाय 
बमोजजम प्राथलमकिा लनधािरण गरेको छु। 

क) कृर्ष िथा पशजुन्य वस्ि ुउत्पादन िथा व्यावसायीकरणिाई कृषकमैिी बनाउने, कृर्ष क्षेिको उत्पादन र 
उत्पाकत्व वरृ्ि गने,, 

ख) शैजक्षक गणुस्िरमा अलभवृर्ि गनि गाउँपालिका जशक्षण अनदुानिाई लनरन्िरिा दददैं भौलिक पूवािधारको र्वकास 
र र्वस्िार गने, 

ग) गाउँपालिकाको ठूिा िथा महत्त्वपूणि  आयोजनाहरु कायािन्वयन गने,  

घ) आवलधक योजना िथा स्थानीय मागमा आधाररकि भौलिक पूवािधार लनमािण गने, 
ङ) ठूिा, संस्कृलि र पूवािधारको र्वकासको माध्यमबाट पयिटन प्रवििन गने, 
च) साविजलनक सेवा प्रवाह चसु्ि दरुुस्ि गने, 
छ) लसँचाई र खानेपानीको व्यवस्थापन गने, 
ज) वन वािावरण िथा जिवाय ुपररवििन र र्वपद व्यवस्थापन गने, 
झ) गररवीको अन्त्य र र्पछलिएका के्षि बगि र समदुायको शीघ्र उत्थान गदै सामाजजक सरुक्षाको लबस्िार सर्हि 

िोककल्याणकारी गाउँपालिका लनमािणमा सहयोग परु् याउने ।    

 

सबमाननीय अध्यक्ष ज्यू, 
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अव म आलथिक वषि 2079/080को क्षेिगि कायिक्रम िथा व्यय अनमुानको र्ववरण पेश गने अनमुलि चाहान्छु। 

गाउँपालिकाको ठूिा िथा महत्त्वपूणि  आयोजनाुः- 
11. मदाने गाउँपालिका-6 पकुोटदहमा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन, भनभने स्वास्थ्य चौकी भवन लनमािण, 

भनभने विाचौर लसँचाइ योजना, दईुखोिी पिु लनमािण योजना, काफ्िेनी सेिालभर लसम पकुोटदह मोटरवाटो 
लनमािण योजना, पञ्चमी पोखरी अग्ििुफेँ दी मोटरवाटो लनमािण योजना, बाँझकटेरी कथरेु र्वपीयागौिाँ गौमखुी 
सिक, मेहेिपोखरी मा.र्व. पूवािधार, एक स्थानीय िह एक औद्योलगक ग्राम स्थापना, व्यावसार्यक कृर्ष र्वकासका 
िालग कृर्ष पकेट कायिक्रम (कफी, अिैची र बाख्रा, सनु्ििा र िरकारी ), कङे्क देउरािी पयिटन पूवािधार र्वकास 
कायिक्रम, रोल्मा लिखेचिुी पयिटन पूवािधार र्वकास कायिक्रम, गररवी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम र्वकास कायिक्रम, 
वाख्रा र्वकास पररयोजनािाई गाउँपालिकाको ठुिा िथा महत्त्वपूणि  आयोजनाको रुपमा कायािन्वयन गररनेछ। 
यी आयोजना सञ्चािनका िालग रु. 1५ करोि १ िाख बजेट र्वलनयोजजि गरेको छु। 

पजुीगि खचि 
क.भौलिक पूवािधार र्वकास 

12. कुनैपलन ठाउँको समग्र र्वकासको मेरुदण्ि भनेको पूवािधार हो । पूवािधारको र्वकास नभई गाउँपालिकाको र्वकास हदैुन 
भने्न मान्यिा अनरुुप  आगामी वषि पूवािधारको र्वकासको िालग बढी जोि ददएको छ । 

13. मदाने गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमािण कायि सबपन्नका िालग रु ६ करोि २२ िाख बजेट र्वलनयोजजि 
गरेको छु । 

14. दईुखोिी सिक पिु लनमािणका िालग रु २ करोि बजेट रकम र्वलनयोजजि गरेको छु । 

15. काफ्िेनी सेिालभर लसम पकुोटदह मोटरवाटो स्िरोन्नलिका िालग रु ५१ िाख र्वलनयोजजि गरेको छु । 

16. पञ्चमी पोखरी अग्ििुफेँ दी मोटरवाटो स्िरोन्नलिका िालग रु ५१ िाख र्वलनयोजजि गरेको छु । 

17. बाँझकटेरी कथरेु र्वपीया गौमखुी सिक लनमािणका िालग रु १ करोि रकम र्वलनयोजजि गरेको छु । 

मदाने गाउँपालिकाको समग्र भौलिक पूवािधार र्वकासका िालग रु १६ करोि ४३ िाख ५९ हजार  
र्वलनयोजजि गरेको छु । 

 

 

 

ख.आलथिक र्वकासुः- 
18. र्कसानको जीवनमा पररवििनका िालग आयस्िरमा सधुार गनिका िालग बाख्रा र्वकास कायिक्रम अन्िगिि रु 

28 िाख रकम र्वलनयोजजि गरेकोछु। 

19. मदान ेगाउँपालिकाको कृर्ष  िथा पश ुर्वकासका िालग कृर्ष उत्पादन अनदुान र्विरणका िालग  रु १२ िाख रकम 
र्वलनयोजजि गरेको छु । 

20. नगदे वािी िथा खाद्यान्न वािीको उत्पादकत्व वरृ्ि िथा र्वकासका िालग आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको 
छु। 

21. कङे्क देउरािी पयिटन पूवािधार र्वकास कायिक्रमका िालग रु ५१ िाख रकम र्वलनयोजजि गरेको छु । 

22. रोल्मा लिखेचिुी पयिटन पूवािधार र्वकास कायिक्रम,िालग रु ५१ िाख रकम र्वलनयोजजि गरेको छु । 

23. गररवी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम र्वकास कायिक्रम रु ३० िाख रकम र्वलनयोजजि गरेको छु । 
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24. भनभन ेबिाचौर लसंचाई योजना सबपन्न गनिका िालग रु १ करोि रकम संघ सरकारसंगको र्वशषे अनदुानमा कायिक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

मदान ेगाउँपालिकाको आलथिक र्वकासका िालग कुि रकम ५ करोि ७३ िाख १७ हजार रुपैया  र्वलनयोजजि 
गरेको छु । 

 

ग.सामाजजक र्वकास क्षिे 

25. भनभने स्वास्थ्यचौकी नयाँ भवन लनमािण कायि सबपन्न गनिका िालग रु १ करोि ७० िाख रुपैया संघ सरकार संगको 
र्वशेष  अनदुानमा कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

26. छोरी बहुारी उच्चजशक्षा कायिक्रममा मदाने गाउँपालिकामा रहेका सबपूणि  छोरी बहुारीिाई उच्चजशक्षा लनुःशलु्क 
अध्ययनको िालग रु १५ िाख रुपैया र्वलनयोजजि गरेको छु । 

27. मदाने गाउँपालिकामा कायिरि र्वद्यािय कमिचारी, वािर्वकास सहजकिाि र  जशक्षक ििव िथा अन्य खचिको 
िालग रु १ करोि १० िाख रुपैया र्वलनयोजजि गरेको छु । 

28. मदाने गाउँपालिका लभि अध्ययन गने सबपूणि  छािछािाको िालग लनशलु्क पठनपाठनको व्यवस्था गरेको छु 
। 

29. मदाने गाउँपालिका लभिरहेका वलथिि सेन्टरमा प्रसूलि हनु नसकेका मर्हिाहरुिाई सरुजक्षि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 
पगुञु्जिे सबमको िालग िाग्ने यािायाि खचि लनुःशलु्क गनिका िालग आवश्यक वजेटको व्यवस्था  गरेको छु 
। 

30. र्वकासका अन्िर सबवजन्धि र्वषयहरुमा आवश्यक वजेटको व्यवास्थापन गरेको छु । 

31. मदाने गाउँपालिकालभि सञ्चालिि एक घर एक धारा कायिक्रम सञ्चािनका िालग आवश्यक वजेट र्वलनयोजजि 
गररएको छ । 

32. मदाने गाउँपालिकालभि रहेका यवुाहरु पररचािन िथा स्वयं सेवा प्रवदिधनका िालग आवश्यक वजेट व्यवस्था 
न गररएको छ । 

33. मदाने गाउँपालिकालभि रहेका मर्हिा स्वास्थ्य स्वयंसेर्वका प्रोत्साहन कायिक्रमका िालग आवश्यक वजेटको 
व्यवस्था  गरेको छु । 

34. मदान ेगाउँपालिकाको सामाजजक र्वकास क्षेि र्वकासका िालग २३ करोि २२ िाख ७१ हजार बजेट र्वलनयोजजि 
गरेको छु । 

 

घ. सशुासन िथा अन्िर सबवजन्धि क्षिे 

35. वािावरण, पयािवरण एवम ्जिाधार क्षेि संरक्षणका िालग आवश्यक वजेटको व्यवस्था  गरेको छु । 

36. मदाने गाउँपालिका विा नं.५ मिालगरीको मिालगरी स्वास्थ्य चौकीवाट सञ्चालिि हनुे गरर  यबविेुन्स खररदका 
िालग रु १५ िाख रकम र्वलनयोजजि गरेको छु । 

37. मदाने गाउँपालिका लभि घटने र्वपद सबवन्धी घटना व्यवस्था पनका िालग रु २० िाख रुपैया र्वलनयोजजि 
गरेको छु । 

38. वािावरण िथा फोहोरमैिा ब्यबस्थापनका  िालग आवश्यका वजेटको व्यवस्था  गरेकोछु । 

39. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िहलबचको सबबन्ध र समन्वयका िालग गाउँपालिकावाट ३ करोि ७० िाख रुपैया र्वलनयोजजि 
गरेकोछु । 
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40. जनप्रलिलनलध िथा कमिचारीको क्षमिा र्वकासका िालग आवश्यक वजेटको व्यवस्था  गरेको छु । 

41. बजार अनगुमन, गणुस्िर, नापिौि, खाद्य सरुक्षा र उपभोक्ता र्हि संरक्षण सबबन्धी कायि गनिका िालग आवश्यक वजटेको 
व्यवस्था  गरेको छु । 

42. मदान ेगाउँपालिकाको सशुासन िथा अन्िर सबवजन्धि के्षि र्वकास िथा प्रवदधिनका िालग १ करोि १९ िाख रुपैया 
रकम र्वलनयोजजि गरेको छु । 

 

ङ.कायाििय सञ्चािन िथा प्रशासलनक क्षिे  

43. दैलनक सेवा प्रवाहको बन्दोबस्िीका िालग पररचािन हनुे गरर  स्थानीय िहका कमिचारी पाररश्रलमकमा रु. १ करोि 
८९ िाख ७५ हजार, पाररश्रलमक पदालधकारीिफि  रु.१ करोि ३ िाख ५० हजार, करार कमिचारीहरुका िालग रु.६0 
िाख, दैलनक ज्यािादारी कमिचारीका िालग रु.४० िाख, कायाििय सामग्री िथा मसिन्द  खचििफि  रु.2० िाख,र्वद्यािय 
कमिचारी वािर्वकास सहजकिाि िथा अन्य जशक्षक िथा शैजक्षक सधुारका िालग रु १ करोि १० िाख, स्वास्थ्यिफि का 
कमिचारीको ििव भिाको िालग रु २ करोि ६३ िाख ,सबपूणि विा कायािियहरु िथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको दैलनक 
चाि ुखचि  िथा गाउँपालिका कायाििय चाि ुखचििफि का सबपूणि  कायिक्रमहरु गरर  जबमा रु. ९ करोि ८५ िाख 
७३ हजार रुपैया कायाििय संचािन िथा प्रशासलनक खचििफि  र्वलनयोजजि गरेको छु ।यसमा कायाििय संचािन िथा 
प्रशासलनकिफि को र्वस्ििृ वजेट िथा कायिक्रमको पूणि र्ववरण राजखएको छ । 

 

सभाका अध्यक्ष िथा सदस्यज्यूहरु  

अब म मालथका के्षिगि नीलि िथा कायिक्रमहरु कायिन्वयनका िालग बजेट र्वलनयोजन र श्रोि व्यवस्थापनको 
अनमुान प्रस्ििु गदिछु । 

44. (१) आगामी आलथिक वषिका नीलि िथा कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनि जबमा  रु ५६ करोि ६७ िाख १७ हजार 
रुपैया र्वलनयोजजि गरको छु ।  

45. (२) आगामी आलथिक वषिका िालग अनमुान गररएको खचि व्यहोने श्रोि मध्य े संघीय सरकारबाट राजश्व वाँिफाँट 
शीषिकमा ८ करोि ६५ िाख ९१ हजार रुपैयाँ, र्विीय समानीकरण अनदुान रु. १० करोि ३९ िाख,संघीय     र्वशषे 
अनदुान २ करोि ७० िाख ,संघीय समपरुक २ करोि १० िाख रुपैया, प्रदेश सरकारबाट र्विीय समानीकरण अनदुान 
रु. ५५ िाख ३ हजार,  राजश्व वािँफाँट ६५ िाख ८५ हजार ,प्रदेश र्वशषे अनदुान  रु. ६० िाख, प्रदेश समपरुक 
अनदुान रु. १ करोि ५० िाख गाउँपालिकाको आन्िररक राजश्वबाट रु ३० िाख, अ.ल्या.रकम रु ५ करोि ४० 
िाख , संघ शसिि अनदुान चाि ुरु. २० करोि २८ िाख , संघ शसिि अनदुान पुजँजगि  रु. २ करोि ७३ िाख,प्रदेश 
शसिि अनदुान  रु. ८० िाख , प्रदेश र्वशेष अनदुान ६० िाख , जबमा रु.५६ करोि ६७ िाख १७ हजार  रुपैया 
प्राप्त हनुे अनमुान  छ । 

सभा अध्यक्ष िथा सदस्यज्यहुरु  

46. मालथ र्वलनयोजजि बजेट अन्िगिि बस्िी, विा िथा र्वषयगि र एकीकृि हदैु प्राथलमकिामा परेका योजनाहरुको सफि 
कायािन्वयनका िालग लिजाईन िागि अनमुान, र्वस्ििृ पररयोजना प्रलिवदेनका आधारमा यहाँहरु सबैको रचनात्मक सझुाव, 

कायिपालिकाको पूणि बैठकबाट पारदशी र सबै विा वस्िीमा सन्िलुिि रुपमा बजेट खचि गनि आवश्यक नीलि लनयमहरु 
र कायिर्वलधहरु लनमािण गरर कायािन्वयन गने व्यवस्था गनेछु । 

47. अव म के्षिगि वजेट प्रस्ििु गनि चाहान्छु । 

 

६.१ आबदानी िथा खचि अनमुान 
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मदाने गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, गुल्मी 

  

स्रोत मिलान 

  

आ.व. : २०७९/८० 

मि.नं. स्रोत ििूह बजेटको स्रोत/तह स्रोत विधि 
अनुिाननत 

आय 

अनुिाननत 

व्यय 
फरक 

१ 
संघीय सरकार,नेपाि सरकार ,१३३११-समाननकरण अनुदान, नगद 
अनुदान 

१०,३९,००,००० १०,३९,००,००० ० 

१.१ 
संघीय 

सरकार 
नेपाि सरकार 

समाननकरण 

अनुदान 

नगद 

अनुदान 
१०,३९,००,००० १०,३९,००,००० ० 

२ 
संघीय सरकार,नेपाि सरकार ,१३३१२-शसतय अनुदान चाि,ु नगद 
अनुदान 

२०,२८,००,००० २०,२८,००,००० ० 

२.१ 
संघीय 

सरकार 
नेपाि सरकार 

शसतय 
अनुदान चािु 

नगद 

अनुदान 
१८,३७,००,००० १८,३७,००,००० ० 

२.२ 
बैदेलशक 

श्रोत 
आई डड ए 

वैदेलशक 

ऋणको प्रास्तत 

सोधभनाय 
हुने ऋण 
(बैदेलशक) 

४६,००,००० ४६,००,००० ० 

२.३ 
बैदेलशक 

श्रोत 
एस.इ.एस.पी. 

बैदेलशक 

अनुदान 

सोधभनाय 
अनुदान 
(बैदेलशक) 

४८,००,००० ४८,००,००० ० 

२.४ 
बैदेलशक 

श्रोत 
एस.इ.एस.पी. 

वैदेलशक 

ऋणको प्रास्तत 

सोधभनाय 
हुने ऋण 
(बैदेलशक) 

९७,००,००० ९७,००,००० ० 

३ 
संघीय सरकार,नेपाि सरकार ,१३३१३-शसतय अनुदान पुँजीगत, नगद 
अनुदान 

२,७३,००,००० २,७३,००,००० ० 

३.१ 
संघीय 

सरकार 
नेपाि सरकार 

शसतय 
अनुदान पुँजीगत 

नगद 

अनुदान 
१५,००,००० १५,००,००० ० 

३.२ 
अन्तररक 

श्रोत 

आन्तररक 

ऋण 

आन्तररक 

श्रोत 

नगद 

ऋण 
२,५५,००,००० २,५५,००,००० ० 

३.३ 
बैदेलशक 

श्रोत 
आई डड ए 

वैदेलशक 

ऋणको प्रास्तत 

सोधभनाय 
हुने ऋण 
(बैदेलशक) 

३,००,००० ३,००,००० ० 

४ 
संघीय सरकार,नेपाि सरकार ,१३३१४-ववषेश अनुदान चािु, नगद 
अनुदान 

१,००,००,००० १,००,००,००० ० 

४.१ 
संघीय 

सरकार 
नेपाि सरकार 

ववषेश 

अनुदान चािु 
नगद 

अनुदान 
१,००,००,००० १,००,००,००० ० 

५ 
संघीय सरकार,नेपाि सरकार ,१३३१५-ववषेश अनुदान पुँजीगत, नगद 
अनुदान 

१,७०,००,००० १,७०,००,००० ० 
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५.१ 
संघीय 

सरकार 
नेपाि सरकार 

ववषेश 

अनुदान पुँजीगत 

नगद 

अनुदान 
१,७०,००,००० १,७०,००,००० ० 

६ 
संघीय सरकार,नेपाि सरकार ,१३३१७-समपुरक अनुदान पुँजीगत, नगद 
अनुदान 

२,१०,००,००० २,१०,००,००० ० 

६.१ 
अन्तररक 

श्रोत 

आन्तररक 

ऋण 

आन्तररक 

श्रोत 

नगद 

ऋण 
२,१०,००,००० २,१०,००,००० ० 

७ 
प्रदेश सरकार,िुस्म्वनी प्रदेश ,१३३११-समाननकरण अनुदान, नगद 
अनुदान 

५५,०३,००० ५५,०३,००० ० 

७.१ 
प्रदेश 

सरकार 
िुस्म्वनी प्रदेश 

समाननकरण 

अनुदान 

नगद 

अनुदान 
५५,०३,००० ५५,०३,००० ० 

८ 
प्रदेश सरकार,िुस्म्वनी प्रदेश ,१३३१३-शसतय अनुदान पुँजीगत, नगद 
अनुदान 

८०,००,००० ८०,००,००० ० 

८.१ 
प्रदेश 

सरकार 
िुस्म्वनी प्रदेश 

शसतय 
अनुदान पुँजीगत 

नगद 

अनुदान 
८०,००,००० ८०,००,००० ० 

९ 
प्रदेश सरकार,िुस्म्वनी प्रदेश ,१३३१५-ववषेश अनुदान पुँजीगत, नगद 
अनुदान 

६०,००,००० ६०,००,००० ० 

९.१ 
प्रदेश 

सरकार 
िुस्म्वनी प्रदेश 

ववषेश 

अनुदान पुँजीगत 

नगद 

अनुदान 
६०,००,००० ६०,००,००० ० 

१० 
प्रदेश सरकार,िुस्म्वनी प्रदेश ,१३३१७-समपुरक अनुदान पुँजीगत, नगद 
अनुदान 

१,५०,००,००० १,५०,००,००० ० 

१०.१ 
प्रदेश 

सरकार 
िुस्म्वनी प्रदेश 

समपुरक 

अनुदान पुँजीगत 

नगद 

अनुदान 
१,५०,००,००० १,५०,००,००० ० 

११ 
राजथव बाडफाड,राजथव बाँडफाँड - प्रदेश सरकार ,१००२०-राजथव 
बाँडफाँड, नगद 

६५,८५,००० ६५,८५,००० ० 

११.१ 
राजथव 

बाडफाड 

राजथव 

बाँडफाँड - प्रदेश 
सरकार 

राजथव 

बाँडफाँड 
नगद ६५,८५,००० ६५,८५,००० ० 

१२ 
राजथव बाडफाड,राजथव बाँडफाँड - संघीय सरकार ,१००२०-राजथव 
बाँडफाँड, नगद 

८,६५,९१,००० ८,६५,९१,००० ० 

१२.१ 
राजथव 

बाडफाड 

राजथव 

बाँडफाँड - संघीय 
सरकार 

राजथव 

बाँडफाँड 
नगद ८,६५,९१,००० ८,६५,९१,००० ० 

१३ अन्तररक श्रोत,आन्तररक श्रोत ,१००१०-आन्तररक श्रोत, नगद ५,७०,३८,००० ५,७०,३८,००० ० 

१३.१ 
अन्तररक 

श्रोत 

आन्तररक 

श्रोत 

आन्तररक 

श्रोत 
नगद ५,७०,३८,००० ५,७०,३८,००० ० 

जम्मा ५६,६७,१७,००० ५६,६७,१७,००० ० 
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अनुिूची १ 

िदाने गाउँपामलका 
गाउँ काययपामलकाको कायायलय, गुल्िी 

कायायलयको कोड : ८०५५२५०७३०० 

  

आय व्ययको बबबरण 

  

  

आ.व. : २०७९/८०  

रु. हजारमा 

शीर्यक आ.ि. २०७७/७८ को यथाथय 
आ.ि. २०७८/७९ 
को िंशोधित 
अनुिान 

आ.ि. 
२०७९/८० 

को 
अनुिान 

आय ४३,७९,७५ ५१,४५,१० ५१,३३,२० 

राजथव ६,१८,८२ ८,१२,२८ ९,६८,१७ 

आन्तररक श्रोत ४,०७ ३५,५० ३६,४१ 

११३१४ भुलमकर/मािपोत   ३,०० ३,०० 

११३२१ घरवहाि कर   ० ३० 

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)   ० १० 

११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर   ० ५० 

११६११ व्यवसायिे भुक्तानी गने   २,०० ९,५१ 

११६९१ अन्य कर ४,०७ ५,५० ४,०० 

१४२१३ अन्य बबक्रीबाट प्रातत रकम   १,०० ० 

१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तिा बबक्री   ० १८,०० 

१४२२४ परीक्षा शुल्क   ० १,०० 

१४२२९ अन्य प्रशासननक सेवा शुल्क   १,०० ० 

१४२४३ लसफाररश दथतुर   ५,०० ० 

१४२४४ व्यस्क्तगत घटना दताय दथतुर   ५,०० ० 

१४२४५ नाता प्रमाणणत दथतुर   २,०० ० 

१४२४९ अन्य दथतुर   १,०० ० 

१४२५३ व्यावसाय रस्जष्ट्रेशन दथतुर   १०,०० ० 

राजथव बाँडफाँडबाट प्रातत रकम ६,१४,७४ ७,७६,७८ ९,३१,७६ 

११४११ बाँडफाँड भई प्रातत हुने मूल्य अलभबदृ्गध कर ५१,५६     

११४११ बाँडफाँड भई प्रातत हुने मूल्य अलभबदृ्गध कर ५,६३,१८ ३,५७,४० ८,६५,९१ 

११४२१ बाँडफाँड भइय प्रातत हुने अन्त:शुल्क   ३,५७,४० ० 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्रातत हुने सवारी साधन कर   ६१,९७ ६५,८५ 

अन्य आय       

अन्तर सरकारी ववत्तीय हथतान्तरण ३७,६०,९३ ४३,३२,८२ ४१,६५,०३ 

संघीय सरकार ३३,१२,७४ ३९,७४,२० ३८,२०,०० 
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१३३११ समाननकरण अनुदान ९,१८,०० ९,७३,०० १०,३९,०० 

१३३१२ शसतय अनुदान चािु २१,९४,७४ २५,२३,२० २०,२८,०० 

१३३१३ शसतय अनुदान पुँजीगत   २,४१,०० २,७३,०० 

१३३१४ ववषेश अनुदान चािु २,००,०० ० १,००,०० 

१३३१५ ववषेश अनुदान पुँजीगत   १,९१,०० १,७०,०० 

१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत   ४६,०० २,१०,०० 

प्रदेश सरकार ४,४८,१९ ३,५८,६२ ३,४५,०३ 

१३३११ समाननकरण अनुदान ५०,५० ४५,१८ ५५,०३ 

१३३१२ शसतय अनुदान चािु १,४८,५०     

१३३१३ शसतय अनुदान पुँजीगत   ८५,४४ ८०,०० 

१३३१४ ववषेश अनुदान चािु १,००,०० ७८,०० ० 

१३३१५ ववषेश अनुदान पुँजीगत   ० ६०,०० 

१३३१६ समपुरक अनुदान चािु १,४९,१९     

१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत   १,५०,०० १,५०,०० 

बैदेलशक       

जनसहभागगता       

ववत्तीय व्यवथिा (प्रास्तत)       

  

व्यय ३६,९८,४८ ५९,९५,१७ ५६,६७,१७ 

चािु २३,६०,३७ ३४,६६,८१ ३१,६१,२१ 

२११११ पाररश्रलमक कमयचारी १२,६९,५९ १७,४७,३९ १७,८६,१८ 

२१११२ पाररश्रलमक पदागधकारी ९८,४४ ७५,०० १,०३,५९ 

२११२१ पोशाक १२,६६ ५,३० ७,३० 

२११२२ खाद्यान्न ७५,५२ १,१५,९३ ० 

२११२३ औषधीउपचार खचय २,५३ १५,०० ० 

२११३१ थिानीय भत्ता २,३० ९,९५ १३,२८ 

२११३२ महंगी भत्ता ४,५२ १२,०० १२,०० 

२११३३ कफल्ड भत्ता ० १,०० ५० 

२११३४ कमयचारीको बैठक भत्ता १०,७२ १७,०० ९,०० 

२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन तिा पुरथकार ४,०० १,०० ० 

२११३९ अन्य भत्ता २१,३४ ७८,८१ ३,०० 

२११४१ पदागधकारी बैठक भत्ता १०,६२ १३,४० १०,०० 

२११४२ पदागधकारीअन्य सुबबधा ० २५ ० 

२१२१२ कमयचारीको योगदानमा आधाररत ननवतृभरण 
तिा उपदान कोष खचय 

० ३,०० १०,०० 

२१२१९ अन्य सामास्जक सुरक्षा खचय ० ४,५३ ० 

२२१११ पानी तिा बबजुिी ५४ ७,०० ३,०० 

२२११२ संचार महसुि ८,८० १०,०५ ५,०५ 

२२११३ सावयजननक उपयोगगताको सेवा खचय ० १,०० ० 

२२२११ इन्धन (पदागधकारी) ० १,०० १,०० 

२२२१२ इन्धन (कायायिय प्रयोजन) ७,१९ १७,०० ७,०० 

२२२१३ सवारी साधन ममयत खचय ६,०४ ११,०० ११,०० 
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२२२१४ बबमा तिा नवीकरण खचय २,४५ ५,०० ३,०० 

२२२२१ मेलशनरी तिा औजार ममयत सम्भार तिा 
सञ्चािन खचय 

१,३२ ३,६० ३,६० 

२२२३१ ननलमयत सावयजननक सम्पवत्तको ममयत सम्भार 
खचय 

५९ १४,०० १,०६,०० 

२२३११ मसिन्द तिा कायायिय सामाग्री २४,३३ ४१,२० २१,२० 

२२३१३ पुथतक तिा सामग्री खचय ८८ ४०,४२ ५,५० 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन ८९ १,०० १,०० 

२२३१५ पत्रपबत्रका, छपाई तिा सूचना प्रकाशन खचय २२,९२ २३,६० १०,५० 

२२३१९ अन्य कायायिय संचािन खचय ० २,०० २,०० 

२२४११ सेवा र परामशय खचय ४,७७ १०,५० ८,०० 

२२४१२ सूचना प्रणािी तिा सफ्टवेयर संचािन खचय ४,०६ २,०० ० 

२२४१३ करार सेवा शुल्क ४८,२२ ७९,२६ ६०,०० 

२२४१४ सरसफाईसेवा शुल्क ० १,०० ५० 

२२४१९ अन्य सेवा शुल्क ४,८४ १२,०० ४०,०० 

२२५१२ सीप ववकास तिा जनचेतना तालिम तिा 
गोष्ट्ठी सम्बन्धी खचय 

१,९९ ३८,१३ ४,१५ 

२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खचय ० ० १,०० 

२२५२२ काययक्रम खचय ४,५७,११ ४,८८,०१ ५,८७,२९ 

२२५२९ ववववध काययक्रम खचय ४५,८६ ६२,५४ ४४,१० 

२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खचय १,५९ ५,५६ ० 

२२६१२ भ्रमण खचय २९,२४ ५३,०८ ३०,६० 

२२६१३ ववलशष्ट्ट व्यस्क्त तिा प्रनतननगध मण्डिको 
भ्रमण खचय 

० ० ५ 

२२७११ ववववध खचय ४९,५४ ४०,७१ १५,०० 

२२७२१ सभा सञ्चािन खचय १,५२ ३,०० ३,०० 

२५३११ शैक्षक्षक संथिाहरूिाई सहायता ० ७१,५२ ८०,०४ 

२५३१२ थवाथि संथिाहरूिाई सहायता ० ० २५,८० 

२५३१५ अन्य सथिा सहायता १,२९ ० १३,०० 

२६३३२ सशतय अनुदान (चािु) ० १०,०० ० 

२७१११ सामास्जक सुरक्षा ३,०० ० ४,५० 

२७११२ अन्य सामास्जक सुरक्षा ५२,९१ १,५७,०५ २,०० 

२७२११ छात्रववृत्त ५,०० २४,६१ १५,१८ 

२७२१२ उद्दार, राहत तिा पुनथिायपना खचय २४,०० ८२,४० १६,०० 

२७२१३ औषधीखररद खचय १८,०३ १५,०० ३०,९० 

२७२१९ अन्य सामास्जक सहायता ० ० १२,०० 

२७३१२ उपदान ० ० १५,४० 

२८१४२ घरभाडा ४,५० ७,०० ० 

२८१४३ सवारी साधन तिा मेलशनर औजार भाडा १२,३३ २४,०० १८,०० 

२८१४९ अन्य भाडा २,२१ २,०० ० 

२८९११ भैपरी आउने चािु खचय ० ० ० 
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पूंजीगत १३,३८,१० २५,२८,३६ २५,०५,९६ 

३११११ आवासीय भवन ननमायण/खररद ७४,७३ २२,०० ७३,०० 

३१११२ गैर आवासीय भवन ननमायण/खररद ४०,१५ ५४,०० ९६,२३ 

३१११३ ननलमयत भवनको संरचनात्मक सुधार खचय ४४,०८ ७१,०० १६,०० 

३१११४ जग्गा ववकास कायय ० ० ० 

३११२१ सवारी साधन ० १२,०० १५,०० 

३११२२ मेलशनरी तिा औजार ३८,७० २४,६६ ४,५० 

३११२३ फननयचर तिा कफक्चसय २,५० ७५ ७,२५ 

३११३१ पशुधन तिा बागवानी ववकास खचय ७४,८१ १,९७,९९ ८,०० 

३११३२ अनुसन्धान तिा ववकास सम्बन्धी खचय ० ५,०० ० 

३११३४ कम्तयुटर सफ्टवेयर ननमायण तिा खरीद खचय ० ० ३,०० 

३११३५ पूँजीगत परामशय खचय ३९,८८ १२,४१ ० 

३११५१ सडक तिा पूि ननमायण ४,७४,०३ ६,८७,४८ ६,७१,५१ 

३११५३ ववद्युत संरचना ननमायण ० २१,०० २९,०० 

३११५४ तटबन्ध तिा बाँधननमायण ० १०,०० १०,५० 

३११५५ लसचंाई संरचना ननमायण ३७,८५ १,४५,५० ६३,०२ 

३११५६ खानेपानी संरचना ननमायण २,४२,६१ ३,३७,०० २,६८,२४ 

३११५७ वन तिा वातावरण संरक्षण ० १२,५० ० 

३११५८ सरसफाई संरचना ननमायण ० १८,७८ ४,०३ 

३११५९ अन्य सावयजननक ननमायण २,२७,१६ ८,२४,५६ ११,५०,०२ 

३११६१ ननलमयत भवनको संरचनात्मक सुधार खचय ४०,५० ६४,१० ८५,६६ 

३११७१ पूँजीगत सुधार खचय सावयजननक ननमायण ० ७,६० ० 

३१२२१ मौज्दात सामानहरु १,०५ ० १,०० 

३१५११ भैपरी आउने पूँजीगत ० ० ० 

बजेट बचत (+)/न्यून ६,८१,२७ ८,५०,०६ ५,३३,९६ 

 

 

  
 

अनुिूची २ 

िदाने गाउँपामलका 
गाउँ काययपामलकाको कायायलय, गुल्िी 

कायायलयको कोड : ८०५५२५०७३०० 

  

राजस्ि तथा अनुदान प्राप्ततको अनुिान 

  

  

आ.व. : २०७९/८०  

रु. हजारमा 

शीर्यक 
आ.ि. २०७७/७८ को 

यथाथय 
आ.ि. २०७८/७९ को 
िंशोधित अनुिान 

आ.ि. २०७९/८० को 
अनुिान 

आय ४३,७९,७५ ५९,९५,१७ ५६,६७,१६ 
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राजथव ६,१८,८२ १६,६२,३५ १५,०२,१३ 

आन्तररक श्रोत ४,०७ ८,८५,५६ ५,७०,३७ 

११३१४ भुलमकर/मािपोत   ३,०० ३,०० 

११३२१ घरवहाि कर   ० ३० 

११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)   ० १० 

११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर   ० ५० 

११६११ व्यवसायिे भुक्तानी गने   २,०० ९,५१ 

११६९१ अन्य कर ४,०७ ५,५० ४,०० 

१४२१३ अन्य बबक्रीबाट प्रातत रकम   १,०० ० 

१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तिा बबक्री   ० १८,०० 

१४२२४ परीक्षा शुल्क   ० १,०० 

१४२२९ अन्य प्रशासननक सेवा शुल्क   १,०० ० 

१४२४३ लसफाररश दथतुर   ५,०० ० 

१४२४४ व्यस्क्तगत घटना दताय दथतुर   ५,०० ० 

१४२४५ नाता प्रमाणणत दथतुर   २,०० ० 

१४२४९ अन्य दथतुर   १,०० ० 

१४२५३ व्यावसाय रस्जष्ट्रेशन दथतुर   १०,०० ० 

३२१२२ बैंक मौज्दात   ८,५०,०६ ५,३३,९६ 

राजथव बाँडफाँडबाट प्रातत रकम ६,१४,७४ ७,७६,७८ ९,३१,७६ 

११४११ बाँडफाँड भई प्रातत हुने मूल्य 
अलभबदृ्गध कर 

५१,५६     

११४११ बाँडफाँड भई प्रातत हुने मूल्य 
अलभबदृ्गध कर 

५,६३,१८ ३,५७,४० ८,६५,९१ 

११४२१ बाँडफाँड भइय प्रातत हुने 
अन्त:शुल्क 

  ३,५७,४० ० 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्रातत हुने सवारी 
साधन कर 

  ६१,९७ ६५,८५ 

अन्य आय       

अन्तर सरकारी ववत्तीय हथतान्तरण ३७,६०,९३ ४३,३२,८२ ४१,६५,०३ 

संघीय सरकार ३३,१२,७४ ३९,७४,२० ३८,२०,०० 

१३३११ समाननकरण अनुदान ९,१८,०० ९,७३,०० १०,३९,०० 

१३३१२ शसतय अनुदान चािु २१,९४,७४ २५,२३,२० २०,२८,०० 

१३३१३ शसतय अनुदान पुँजीगत   २,४१,०० २,७३,०० 

१३३१४ ववषेश अनुदान चािु २,००,०० ० १,००,०० 

१३३१५ ववषेश अनुदान पुँजीगत   १,९१,०० १,७०,०० 

१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत   ४६,०० २,१०,०० 

प्रदेश सरकार ४,४८,१९ ३,५८,६२ ३,४५,०३ 

१३३११ समाननकरण अनुदान ५०,५० ४५,१८ ५५,०३ 

१३३१२ शसतय अनुदान चािु १,४८,५०     

१३३१३ शसतय अनुदान पुँजीगत   ८५,४४ ८०,०० 

१३३१४ ववषेश अनुदान चािु १,००,०० ७८,०० ० 
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१३३१५ ववषेश अनुदान पुँजीगत   ० ६०,०० 

१३३१६ समपुरक अनुदान चािु १,४९,१९     

१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत   १,५०,०० १,५०,०० 

बैदेलशक       

जनसहभागगता       

 

अनुिूची ३ 

िदाने गाउँपामलका 
गाउँ काययपामलकाको कायायलय, गुल्िी 

कायायलयको कोड : ८०५५२५०७३०० 

व्यय अनुिान 

आ.व. : २०७९/८० 

शीर्यक 

आ.ि. 
२०७७/७८ को 

यथाथय 

आ.ि. 
२०७८/७९ 

को 
िंशोधित 
अनुिान 

आ.ि. 
२०७९/८० 

को 
अनुिान 

स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर िरकारी वित्तीय 
हस्तान्तरण 

ऋ
ण 

जनिहभा
धगता 

बैदेमश
क नेपाल 

िरकार 
प्रदेश 

िरकार 

स्था
नीय 

तह 

व्यय 
३६,९८,४८,१९

९.४० 

५९,९५,१७,

७२१ 

५६,६७,१७,

००० 

१५,०२,१४,

००० 

३८,२०,००,

००० 

३,४५,०३,

००० 
० ० ० ० 

चािु 
२३,६०,३७,७२

२.०६ 

३४,६६,८१,

०२८ 

३१,६१,२१,

००० 

१०,३०,२१,

००० 

२१,२८,००,

००० 
३,००,००० ० ० ० ० 

२००
०० 
खचय 

२३,६०,३७,७२
२.०६ 

३४,६६,८१,

०२८ 

३१,६१,२१,

००० 

१०,३०,२१,

००० 

२१,२८,००,

००० 
३,००,००० ० ० ० ० 

पूंजी
गत 

१३,३८,१०,४७
७.३४ 

२५,२८,३६,

६९३ 

२५,०५,९६,

००० 

४,७१,९३,०
०० 

१६,९२,००,

००० 

३,४२,०३,

००० 
० ० ० ० 

३००
०० 
सम्पत्ती 
तिा 
दानयत्व 

१३,३८,१०,४७
७.३४ 

२५,२८,३६,

६९३ 

२५,०५,९६,

००० 

४,७१,९३,०
०० 

१६,९२,००,

००० 

३,४२,०३,

००० 
० ० ० ० 

 

 

 

मदाने गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, गुल्मी 
कायायियको कोड : ८०५५२५०७३०० 

 

 

 

रु. हजारमा 
रु. हजारमा 
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लस.नं. 

संकेत शीषयक ववननयोजन 

स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी ववत्तीय 
हथतान्तरण 

ऋण जनसहभागगता बैदेलशक  

नेपाि 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

थिानीय 
तह 

१ २ आगियक ववकास ५,७८,१७ २,१५,२२ ३,००,९५ ६२,०० ० ० ० ० 

१ २०१ कृवष ८७,२० ३८,५० ४८,७० ० ० ० ० ० 

२ २०२ उद्योग ३०,०० ० ३०,०० ० ० ० ० ० 

३ २०३ पययटन २,५०,१५ ८२,२० १,०७,९५ ६०,०० ० ० ० ० 

४ २०४ सहकारी १,५० १,०० ५० ० ० ० ० ० 

५ २०६ 

जिश्रोत तिा 
लसचंाई १,७२,५२ ५९,०२ १,११,५० २,०० ० ० ० ० 

६ २०८ पशुपन्छी ववकास ३४,८० ३४,५० ३० ० ० ० ० ० 

७ २०९ भूलम व्यवथिा २,०० ० २,०० ० ० ० ० ० 

२ ७ सामास्जक ववकास २३,१६,५९ ३,७१,३१ १८,१२,२५ १,३३,०३ ० ० ० ० 

१ ७०२ 

सामास्जक सुरक्षा 
तिा संरक्षण ३७,०० ३७,०० ० ० ० ० ० ० 

२ ७०३ युवा तिा खेिकुद २४,०० ८,७५ १२,२५ ३,०० ० ० ० ० 

३ ७०४ 

खानेपानी तिा 
सरसफाई  २,९०,६२ ९२,५९ १,५९,०० ३९,०३ ० ० ० ० 

४ ७०५ भाषा तिा संथकृनत २,०० १,०० १,०० ० ० ० ० ० 

५ ७०६ लशक्षा १६,६६,६० ५९,८५ १५,१५,७५ ९१,०० ० ० ० ० 

६ ७०७ थवाथ्य २,४१,४१ १,२५,६६ १,१५,७५ ० ० ० ० ० 

७ ७०८ 

िैंगगक समानता 
तिा सामास्जक 
समावेशीकरण ५४,९६ ४६,४६ ८,५० ० ० ० ० ० 

३ ३ पूवायधार ववकास १६,४७,०२ १,४०,७२ १३,५६,३० १,५०,०० ० ० ० ० 

१ ३०१ यातयात पूवायधार १२,८५,६१ ८०,३१ १०,६८,३० १,३७,०० ० ० ० ० 

२ ३०२ 

भवन, आवास तिा 
सहरी ववकास ३,१३,९१ ३२,४१ २,७१,५० १०,०० ० ० ० ० 

३ ३०३ उजाय २९,०० १६,०० १३,०० ० ० ० ० ० 

४ ३०७ सम्पदा पूवायधार १८,५० १२,०० ३,५० ३,०० ० ० ० ० 

४ ४ 

सुशासन तिा 
अन्तरसम्बस्न्धत 
क्षेत्र १,४०,०० ५४,०० ८६,०० ० ० ० ० ० 

१ ४०१ शासन प्रणािी १२,०० १२,०० ० ० ० ० ० ० 

२ ४०५ कानुन तिा न्याय १,०० १,०० ० ० ० ० ० ० 

३ ४०६ 

शास्न्त तिा 
सुव्यवथिा ११,०० ८,०० ३,०० ० ० ० ० ० 
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४ ४०९ श्रम तिा रोजगारी ८३,०० ० ८३,०० ० ० ० ० ० 

५ ४१० गररबी ननवारण १३,०० १३,०० ० ० ० ० ० ० 

६ ४१७ ववपद व्यवथिापन २०,०० २०,०० ० ० ० ० ० ० 

५ १ 

कायायिय सञ्चािन 
तिा प्रशासननक ९,८५,३९ ७,२०,८९ २,६४,५० ० ० ० ० ० 

१ १०१ 

कायायिय सञ्चािन 
तिा प्रशासननक ९,८५,३९ ७,२०,८९ २,६४,५० ० ० ० ० ० 

कुि जम्मा ५६,६७,१७ १५,०२,१४ ३८,२०,०० ३,४५,०३         

 

 

 

 

 

 

 

 

६.२ कायिक्रम आयोजना र र्क्रयाकिाप 

कायािियको कोि : ८०१०५५२०९ 

  

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

मदाने-१, अग्ििु 

1 अग्ििु मोटरबाटो ममिि सधुार योजना  वाििस्िरीय  31151 संघ समालनकरण 800000 
आठ िाख  

माि 

2 
र्वद्यिु  र्वस्िार िथा उज्यािो घर 
कायिक्रम 

 विास्िरीय  31153 संघ समालनकरण २५०००० 

दईु िाख 
पचास हजार  

माि 

4 
मर्हिा स्वास्थ्य स्वंयसेवीका प्रोत्साहन 
िथा उत्प्रणेा कायिक्रम 

वाििस्िरीय   22522  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

5 
अग्ििु स्यास्थ्य चौकी ममिि िथा 
व्यवस्था पन 

 टोि नं.३  31159 संघ समालनकरण 400000 
चार िाख  

माि 

6 
सामाज  सधुारक अगवुा नागररक 
सबमान कायिक्रम 

 विास्िरीय  22522 आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

7 
प्रलियोलगिात्मक यवुा िथा खेिकुद 
कायिक्रम 

 विास्िरीय  22522 आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

8 
स्थानीय  किा संस्कृलि संरक्षण संबवधिन 
कायिक्रम 

 विास्िरीय  22522 आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 
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9 
गररवी  लनवारणका िालग दलिि उत्थान 
कायिक्रम  

 विास्िरीय  22522 आन्िररक स्रोि 50000 
पचास हजार  

माि 

10 
र्वद्यािय जशक्षा सधुार मेलसनरी औजार 
कबयटुर खररद िथा र्विरण 

वाििस्िरीय   31122 संघ समालनकरण 300000 
िीन िाख  

माि 

11 
अग्ििु मा.र्व. भौलिक पवुािधर लनमािण 
योजना  

टोि नं. २  31159 आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

12 
रघफेुदी  प्रलिमान लनमा मा.र्व भौलिक 
पवुािधर लनमािण योजना  

टोि नं. ६  31159 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

13 
अग्ििु खड्ककोट मजन्दर जजणोद्वार 
योजना  

टोि नं. २  31159 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

14 कािे खोिा मजन्दर जजणोद्वार योजना  टोि नं. १  31159 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

  
        

2500000 
  

विा नं.२,बाँझकटेरी 

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ 
बाँझकटेरी मोटरवाटो ममिि सधुार  

योजना  
विास्िरीय  31151 संघ समालनकरण 800000 

आठ िाख  

माि 

२ 
कोिकाटे मालिकाथान मोटरवाटो 
लनमािण योजना 

टोि नं. ९  31151 संघ समालनकरण 300000 
िीन िाख  

माि 

३ 
ओख्रनेी प्रलिक्षािय लनमािण योजना 
योजना   

टोि नं. २  31159 संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

४ होल्वाि प्रलिक्षािय लनमािण योजना टोि नं. १  31159 संघ समालनकरण 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

५ बाँझकटेरी मार्व मञ्च लनमािण योजना  टोि नं. ४  31159 संघ समालनकरण 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

६ 
पञ्चमी  पोखरी खिाल्ने मोटरवाटो 
लनमािण योजना  

टोि नं. ५ 
र ६ 

 31151 संघ समालनकरण 300000 
िीन िाख  

माि 

७ 
र्वद्यिु  र्वस्िार िथा उज्यािो घर 
कायिक्रम 

विास्िरीय  31153 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

८ िेख खेि मैदान  लनमािण योजना  टोि नं. ८  31159 संघ समालनकरण 75000 
पचहिर 

हजार  माि 

९ मालिकास्थान पोखरी संरक्षण  कायिक्रम टोि नं. ८  31155 संघ समालनकरण 75000 
पचहिर 

हजार  माि 

१० पञ्चमी पोखरी र्फल्ि लनमािण योजना टोि नं. ७  31159 संघ समालनकरण 150000 
एक िाख 
पचास हजार  

माि 

११ 
काउिे मखु्यकाटोि गरुासे िािा 
खानेपानी ममिि योजना  

टोि नं. ३  31156 संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 
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  जबमा        2500000 
पच्चीस  िाख  

माि 

विा नं.३,लससेनी 

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ 
जेदावारी  भजेुिटारी  उदउदे खानेपानी 
योजना  

टोि १  31156 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

२ घकेु  खानेपानी योजना  टोि ८  31156 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

३ 
खन्यखुकि  आधारभूि र्वद्यािय पूवािधार 
लनमािण योजना  

टोि २  31161 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

४ लससेनी  पाटापाटी लसँचाई योजना  टोि ३  31155 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

५ छेिा-टोरेटा  मोटरबाटो लनमािण योजना  टोि ६र७  31151 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

६ उपल्िो पानी पधेरो लनमािण योजना  टोि ४  31156 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

७ जिकेुनी छल्दीखोिा मोटरबाटो योजना  टोि ४  31151 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

८ लनन्यपुाटा खानेपानी  योजना  टोि ५  31156 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

९ जशवािय मजन्दर पूवािधार र्वकास योजना  टोि ५  31159 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

१० िाँिाकटेरी  लसँचाई योजना  टोि ६  31155 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

११ 
खानेपानी  ट्यािी खररद िथा र्विरण 
योजना  

टोि ६  31156 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

१२ लिबिे मल्िािे खानेपानी योजना  टोि ७  31156 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

१३ लससेनी िघ ुर्वद्यिु ममिि  टोि ७  31153 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

१४ घकेु र्पप्िारुख मोटरबाटो योजना  टोि ८  31151 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

१५ 
टाकुरा-रुप्से- काफ्िेनी मोटरबाटो 
लनमािण योजना  

टोि ८  31151 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

१६ ररयािे मा.र्व. खेिमैदान लनमािण टोि ४  31159 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

१७ लबसौना िाँिा खानेपानी योजना  टोि ९  31156 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

१८ 
कृर्ष िथा पशरु्वकास मर्हिा सहकारी 
संस्था व्यवस्थापन कायिक्रम 

टोि ६  31131 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 
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१९ देउरािी  हरे मोटरबाटो लनमािण योजना  टोि ८  31151 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

२० लससेनी  मोटरवाटो ममिि सधुार योजना  विास्िरीय  31151 संघ समालनकरण 800000 
आठ िाख  

माि 

२१ 
र्विुलिकरण िथा उज्यािो घर 
कायिक्रम 

विास्िरीय  31153 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

२२ लससेनी  खानेपानी योजना   विास्िरीय  31156 संघ समालनकरण 500000 
पाँच िाख  

माि 

    जबमा      2500000 
पच्चीस  िाख  

माि 

विा नं. ४, बयािपोखरी 

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ 
बयापोखरी  मोटर बाटो ममिि सधुार 
योजना  

विास्िरीय  31151 संघ समालनकरण 600000 छ िाख माञ 

२ गैरा पोखरी  प्रलिक्षािय लनमािण  टोि ३  31159 संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

३ बयािपोखरी  काभ्रा प्रलिक्षािय लनमािण  टोि ४ 
31159 

संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

४ र्पपिारुख  प्रलिक्षािय लनमािण  टोि ५ 
31159 

संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

५ झाकृसल्िा प्रलिक्षािय लनमािण  टोि ६ 
31159 

संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

६ खििाँिा  प्रलिक्षािय लनमािण  टोि ६ 
31159 

संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

७ लसमकाचौर प्रलिक्षािय लनमािण  टोि ८ 
31159 

संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

८ गाँव प्रलिक्षािय लनमािण  टोि ९ 
31159 

संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

९ 
बयािपोखरी स्वास्थ्य जशर्वर सञ्चािन 
कायिक्रम  

विास्िरीय  22522 आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

१० बयािपोखरी  स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन  टोि ३  31159 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

११ 
िािीगरुाँस प्रा.र्व पूवािधार लनमािण 
योजना 

टोि ६  31161 संघ समालनकरण 50,000 
पचास हजार  

माि 

१२ 
वािनेिज्योिी  प्रार्व  पूवािधार र्वकास 
योजना  

टोि ८  31161 संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

१३ 
आय आजिनका  िालग मर्हिा  
चेिनामूिक िालिम कायिक्रम 

विास्िरीय  22522 आन्िररक स्रोि 50000 
पचास हजार  

माि 

  जबमा        2500000 
पच्चीस  िाख  

माि 

विा नं.५,मिालगरी 
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लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ 
पोखरी िािा  बजन्नचौर मो.बा.लनमािण 
योजना  

टोि १  31151 संघ समालनकरण 250000 

दईु िाख 
पचास हजार  

माि 

२ पालिनरुख  झाँक्रीथान खानेपानी योजना  टोि १  31156 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

३ भमुेथाना  खानेपानी  योजना  टोि  २  31156 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

४ पधेराखोिा  लबरेरुख िटवन्धन योजना  टोि ३  31154 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

५ मिालगरी  लिजफ्टि  खानेपानी योजना टोि ४  31156 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

६ उजिसे  घैयार खानेपानी योजना टोि ४  31156 संघ समालनकरण 75000 
पचहिर 

हजार  माि 

७ खरररुख  सपुा देउरािी खानेपानी योजना टोि ५  31156 संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

८ पखरचौर पटौटी मो.बा. लनमािण योजना टोि ७  31151 संघ समालनकरण 75000 
पचहिर 

हजार  माि 

९ लनउरेनी  पखरचौर खानेपानी योजना टोि ७  31156 संघ समालनकरण 75000 
पचहिर 

हजार  माि 

१० ठुिा पधेँरा खानेपानी योजना टोि ८  31151 संघ समालनकरण 75000 
पचहिर 

हजार  माि 

११ गौिापारी  प्रलिक्षािय लनमािण टोि ८  31159 संघ समालनकरण 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

१२ 
पािकटेरी  स्वास्थ्य केन्र फलनिचर 
व्यवस्थापन 

टोि १  31123 संघ समालनकरण 75000 
पचहिर 

हजार  माि 

१३ 
खानेपानी  पाईप खररद िथा र्विरण 
कायिक्रम 

विास्िरीय  31156 संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

१४ 
भ ूसंरक्षणका िालग िारजािी खररद 
िथा र्विरण कायिक्रम 

विास्िरीय  30154 संघ समालनकरण 150000 
एक िाख 
पचास हजार  

माि 

१५ 
यवुा िजक्षि खेिकुद सामग्री  खररद 
र्विरण कायिक्रम 

विास्िरीय  22522 आन्िररक स्रोि 75000 
पचहिर 

हजार  माि 

१६ भनभन ेिाकुरी रुख खानेपानी योजना टोि ३  31156 संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

१७ 
मिालगरी  मोटरबाटो ममिि सधुार 
योजना  

विास्िरीय  31151 संघ समालनकरण 600000 छ िाख  माि 

          2500000 
पच्चीस  िाख  

माि 

विा नं.६,पकुोटदह 
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लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ 
  सकुा पोखरी सपुा मजन्दर लनमािण 
योजना 

टोि ९  31159 संघ समालनकरण १००००० 
एक िाख  

माि 

२ पावििा  मजन्दर संरक्षण  योजना टोि २  31159 संघ समालनकरण १५०००० 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

३ दलु्िीपानी पैयाठुटा खानेपानी योजना टोि २  31156 संघ समालनकरण ५०००० 
पचास हजार  

माि 

४ 
  पन्चेबाजा खररद िथा र्विरण 
कायिक्रम 

टोि ३  31221 संघ समालनकरण १००००० 
एक िाख  

माि 

५  काउिे मजन्दर पूवािधार लनमािण योजना टोि ५  31159 संघ समालनकरण १००००० 
एक िाख  

माि 

६  लछने खानेपानी  योजना टोि ६  31156 संघ समालनकरण १००००० 
एक िाख  

माि 

७  िल्िो लछने खेि मैदान लनमािण योजना टोि ६  31159 संघ समालनकरण ५०००० 
पचास हजार  

माि 

८ कणेनी लिजफ्टङ खानेपानी योजना टोि ८  31156 संघ समालनकरण ५०००० 
पचास हजार  

माि 

९ कोप्चे खोिा पनाहा खानेपानी योजना टोि ९  31156 संघ समालनकरण ५०००० 
पचास हजार  

माि 

१० सकुा पोखरी चौपारी लनमािण योजना टोि १  31159 संघ समालनकरण ५०००० 
पचास हजार  

माि 

११ 
गररवी  लनवारणका िालग दलिि िजक्षि  

कायिक्रम 
विास्िरीय  22522 आन्िररक स्रोि ५०००० 

पचास हजार  

माि 

१२ 
सौिामारे प्रलिक्षािय र ब्यािलमन्टन 
कोटि लनमािण 

टोि ३  31159 संघ समालनकरण ५०००० 
पचास हजार  

माि 

१३  नवुारा लिजफ्टि खानेपानी  योजना टोि ३  31159 संघ समालनकरण ११०००० 
एक िाख दस 
हजार  माि 

१४ जरेुढुिा  भलु्के पाहािे खानेपानी योजना  टोि ४  31156 संघ समालनकरण १२५००० 

एक िाख 
पच्चीस  
हजार  माि 

१५ मर्हिा सशजक्तकरण कायिक्रम विास्िरीय  22522 आन्िररक स्रोि ५०००० 
पचास हजार  

माि 

१६  अपाि िजक्षि कायिक्रम विास्िरीय  22522 आन्िररक स्रोि २०००० 
बीस हजार  

माि 

१७ लसबिे मजन्दर पूवािधार लनमािण योजना टोि १   31159 संघ समालनकरण ५०००० 
पचास हजार  

माि 

१८ पाइप खररद िथा र्विरण कायिक्रम विास्िरीय  31156 संघ समालनकरण १४५००० 

एक िाख 
पैंिालिस 
हजार  माि 
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१९ 
विा कायाििय ठुटे िाकुरी गोरेटो िथा 
लसिी लनमािण योजना 

टोि ७  32159 संघ समालनकरण १५०००० 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

२० 
टोमाटा  र्वसौनी गालिना मोटरबाटो 
लनमािण योजना 

टोि ८  31151 संघ समालनकरण १५०००० 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

२१ 
  चौढुिा ननुथिा वमािथान गौिा िुबमारे 
मोटरबाटो 

टोि ५  31151 संघ समालनकरण १००००० 
एक िाख  

माि 

२२ 
 पकुोटदह मोटरबाटो ममिि सधुार 
योजना  

विास्िरीय  31151 संघ समालनकरण ६००००० छ िाख  माि 

२३ पकुोटदह विा कायाििय व्यवस्थापन   टोि ७  22711 संघ समालनकरण १००००० 
एक िाख  

माि 

          २५०००००   

विा नं.७,भनभने 

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ 
वाििस्िरीय मोटरवाटो ममिि सधुार 
योजना 

विास्िरीय  31151 संघ समालनकरण 600000 छ िाख  माि 

२ 
उत्पादनमा आधाररि कृषकिाई 
प्रोत्साहन कायिक्रम 

विास्िरीय  27312 आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

३ 
उत्पादनमा आधाररि पशपुािक 
कृषकिाई प्रोत्साहन कायिक्रम  

विास्िरीय  27312 आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

४ पानी घाट खानेपानी योजना    टोि ९  31156 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

५ 
जकेुचौर िोर्कचौर घैयार खानेपानी 
योजना 

टोि १  31156 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

६ शैजक्षक सधुार कायिक्रम वाििस्िरीय    31159 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

७ हरे प्रलिक्षािय लनमािण योजना  टोि १  31159 संघ समालनकरण 150000 
एक िाख 
पचास हजार  

माि 

८ 
भेलिखोर-पोखरा-बासँिािा  मो .बा 
स्िरोन्नलि योजना  

टोि १  31159 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

९ 
छहरा  एक घर एक धारा लनमािण 
योजना 

टोि ४   31156 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

१० सजु्याड्ग प्रा.र्व. फलनिचर लनमािण योजना टोि ४  31123 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

११ 
थापाटोि  एक घर एक धारा लनमािण 
योजना 

 टोि ७  31151 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

१२ 
 लभरकटेरी खानेपानी पधेरो पलुनमािण 
योजना  

टोि ४  31156 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 
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१३ 
काफिाकारुख  खानेपानी पधेरो लनमािण 
योजना   

टोि २  31156 संघ समालनकरण 20000 
बीस हजार  

माि 

१४  विाचौर प्रलिक्षािय लनमािण योजना टोि २  31159 संघ समालनकरण 130000 

एक िाख 
िीस हजार  

माि 

१५ 
ददपक मा.र्व भनभने पाटा  लसिी लनमािण 
योजना 

टोि ३  31159 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

१६ 
चौरपाटा कुवरँ टोि गोरेटो बाटो 
लनमािण  

टोि ३   31151 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

१७ 
लसमिरुख खानेपानी पधेरो लनमािण 
योजना  

टोि ३  31156 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

१८ वोहाराखरे -सरेुटारी  पैदिमागि लनमािण  टोि ५  31159 संघ समालनकरण 40000 
चािीस हजार  

माि 

१९ 
ईस्मािी- खड्का टोि मो.बा. लनमािण 
योजना 

टोि ५  31151 संघ समालनकरण 80000 
असी हजार  

माि 

२० 
कािेका पोखरा- जनसेवा आ.र्व पैदि 
मागि लनमािण 

टोि ६   31151 संघ समालनकरण 20000 
बीस हजार  

माि 

२१ 
जकेुना नेटाखकि  कािेकापोखरा 
खानेपानी योजना 

 टोि ६  31156 संघ समालनकरण 25000 
पच्चीस  

हजार  माि 

२२ 
जनसेवा आ.र्व भौलिक पूवािधार लनमािण 
योजना  

 टोि ६  31159 संघ समालनकरण 75000 
पचहिर 

हजार  माि 

२३ 
घलििकाचौर प्रलिक्षािय िथा चौपारी 
लनमािण योजना 

 टोि ७  31159 संघ समालनकरण 265000 

दईु िाख 
पैसठी हजार  

माि 

२४ मोठ- रोल्मा पैदि मागि लनमािण योजना   टोि ८  31151 संघ समालनकरण 60000 
साठी हजार  

माि 

२५ खन्यारुख - मोठ पैदि मागि योजना  टोि ८  31151 संघ समालनकरण 60000 
साठी हजार  

माि 

२६ 
ददपक मा.र्व पसु्िकािय व्यवस्थापन 
कायिक्रम 

 टोि ३  31161 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

२७ 
र्टमरुखकि  आ.र्व. पसु्िकािय 
व्यवस्थापन कायिक्रम 

 टोि ८  22313 आन्िररक स्रोि 50000 
पचास हजार  

माि 

२८ 
घिीका चौर खड्का टोि मो .वा 
लनमािण योजना 

 टोि ७  31151 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

२९ विा कायििय व्यवस्थापन   टोि ५  31161 संघ समालनकरण 50000 
पचास हजार  

माि 

३० ढािखोिा दाबका  लसंचाई योजना   टोि ६  31155 संघ समालनकरण 25000 
पच्चीस  

हजार  माि 

   जबमा        2500000 
पच्चीस  िाख  

माि 

मदाने गाउँपालिकाको योजनाहरु 

जशक्षा 
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लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ 

र्वद्यािय कमिचारी, वािर्वकास 
सहजकिाि र  जशक्षक ििव िथा अन्य 
खचि 

मदाने 
गा.पा. 

 21111  संघ राजश्व वाँिफाँट 10000000 
एक करोि  

माि 

२ 
स्थानीय पाठ्यक्रममा आधाररि 
पाठ्यपसु्िक िेखन  

मदाने 
गा.पा.  22313  संघ राजश्व वाँिफाँट ३00000 

लिन िाख  

माि 

३ शैजक्षक सधुार कायिक्रम मदाने 
गा.पा.  22522 

  संघ राजश्व 
वाँिफाँट 

1500000 
पन्र िाख  

माि 

४ छोरी बहुारी उच्च जशक्षा कायिक्रम मदाने 
गा.पा.  22522  आन्िररक स्रोि 1500000 

पन्र िाख  

माि 

५ 
कक्षा ८ परीक्षा सञ्चािन िथा व्यवस्था 
पन 

मदाने 
गा.पा.  22522  आन्िररक स्रोि 300000 

िीन िाख  

माि 

६ शैजक्षक गणुस्िर सधुार कायिक्रम मदाने 
गा.पा.  22522  आन्िररक स्रोि 200000 

दईु िाख  

माि 

७ मन्टेश्वरी िालिम मदाने 
गा.पा.  225१2  आन्िररक स्रोि 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

8 माध्यलमक िह पूणि  लनशलु्क कायिक्रम गा.पा.  22522  आन्िररक स्रोि 500000 
पाँच िाख  

माि 

9 बािकल्याण प्रा.र्व.पूवािधार  लनमािण ५  31113  आन्िररक स्रोि 250000 

दईु िाख 
पचास हजार  

माि 

10 मिालगरी  मा.र्व. पूवािधार र्वकास 
योजना  ५  31112  आन्िररक स्रोि 300000 

िीन िाख  

माि 

११ जशक्षक ििव भिा अनदुान गा.पा.  21111  संघ राजश्व वाँिफाँट 1000000 
दस िाख  

माि 

१२    जनक लन.मा.र्व. शौचािय  लनमािण ६  31159  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

१३ 
बयािपोखरी मा.र्व. भौलिक पूवािधार 
लनमािण योजना  

४  311१२  संघ समालनकरण 2500000 
पच्चीस  िाख  

माि 

१४ बािकल्याण प्रा.र्व. पूवािधार र्वकास 
योजना  

४  31159 आन्िररक स्रोि 200000 
दईु िाख  

माि 

१५ सरस्विी प्रा.र्व.  पूवािधार र्वकास योजना  ४  31113  संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

१६ नवदगुाि प्रार्व  पूवािधार र्वकास योजना  ४  31113 आन्िररक स्रोि 200000 
दईु िाख  

माि 

१७ िाग ुऔषध लनयन्िण कायिक्रम 
मदाने 
गा.पा. 

 22522 
 प्रदेश राजश्व 
वाँिफाँट 

100000 
एक िाख  

माि 

१८ 
वाि उद्यान/ खिुा क्षेि हररयािी 
र्वस्िार कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 आन्िररक स्रोि 200000 
दईु िाख  

माि 

१९ शैजक्षक भ्रमण गा.पा.  22612 
 प्रदेश राजश्व 
वाँिफाँट 

300000 
िीन िाख  

माि 
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20 स्थानीय पाठ्यक्रम छपाई 
मदाने 
गा.पा. 

 22313  संघ राजश्व वाँिफाँट २00000 
दई िाख  

माि 

२१ रािपलि रलनि जशल्ि प्रलियोलगिा  गा.पा.  22522  आन्िररक स्रोि 50000 
पचास हजार  

माि 
स्वास्थ्य 

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  स्थान  खचि 

शीषिक   
स्रोि 

र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ औषधी खररद 
मदाने 
गा.पा. 

 27213  आन्िररक स्रोि 1200000 
बाह्र िाख  

माि 

२ स्वास्थ्य  जशर्वर संचािन मदाने 
गा.पा.  27111 

 प्रदेश राजश्व 
वाँिफाँट 

200000 
दईु िाख  

माि 

३ गभिविी सँग उपाध्यक्ष कायिक्रम मदाने 
गा.पा.  22522 

 प्रदेश राजश्व 
वाँिफाँट 

300000 
िीन िाख  

माि 

४ 
गभिविी िथा सतु्केरी मर्हिाहरुको 
िालग लनुःशलु्क यािायाि  सेवा 

मदाने 
गा.पा.  28143  आन्िररक स्रोि 600000 छ िाख  माि 

५ 
यबविेुन्स खररद मिालगरी स्वास्थ्य 
चौकी  

मदाने 
गा.पा.  311२1  आन्िररक स्रोि 1500000 

पन्र िाख  

माि 

६ एबविेुन्स सेवा ममिि िथा सञ्चािन  मदाने 
गा.पा.  22213  आन्िररक स्रोि 500000 

पाँच िाख  

माि 

७ धाराचौर हेल्थहट लनमािण ६  31159  आन्िररक स्रोि 400000 
चार िाख  

माि 

८ 
आयवेुददक आरोग्य केन्र स्थापना िथा 
सञ्चािन 

मदाने 
गा.पा.  22411  आन्िररक स्रोि 300000 

िीन िाख  

माि 

९ बनस्पलि अध्ययन अनसुन्धान कायिक्रम मदाने 
गा.पा.  22521  आन्िररक स्रोि 100000 

एक िाख  

माि 

१० 
आखँा उपचार केन्र स्थापना िथा 
सञ्चािन गा.पा.  31112  संघ समालनकरण 1000000 

दस िाख  

माि 

११ 
 स्वास्थ्य  कायािियहरु भवन ममिि 
योजना 

गा.पा.  31113  आन्िररक स्रोि 600000 छ िाख  माि 

१२ 
मर्हिा स्वास्थ्य स्वयंसेर्वका प्रोत्साहन 
कायिक्रम 

गा.पा.  22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 576000 

पाँच िाख 
छहिर हजार  

माि 
कृर्ष 

लस.न  कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ 

मदान ेगाउँपालिका लभि उत्पादन हनुे 
उत्पादनको प्रवििन र बजारीकरण 

कायिक्रम(उत्पादनमा आधाररि अनदुान 
र्विरण) 

मदाने 
गा.पा. 

 27312  संघ राजश्व वाँिफाँट 1200000 
बाह्र िाख  

माि 

२ 
कृर्ष औजार िथा उपकरण ६० 
प्रलिशि अनदुान कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 31131  संघ राजश्व वाँिफाँट 700000 
साि िाख  

माि 

३ कृर्ष मेिा प्रदशनी कायिक्रम 
मदाने 
गा.पा. 

 22529  संघ राजश्व वाँिफाँट 100000 
एक िाख  

माि 
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४ 
फिफूि  िथा घाँसको नसिरी लनमािण 
योजना 

मदाने 
गा.पा. 

 22522  संघ राजश्व वाँिफाँट 200000 
दईु िाख  

माि 

५ 
प्िार्ष्टक टनेि खररद िथा र्विरण 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522  संघ राजश्व वाँिफाँट 500000 
पाँच िाख  

माि 

६ कृषक िालिम कायिक्रम 
मदाने 
गा.पा. 

 22522  संघ राजश्व वाँिफाँट 200000 
दईु िाख  

माि 

७ कृषक भ्रमण कायिक्रम 
मदाने 
गा.पा. 

 22522  संघ राजश्व वाँिफाँट 200000 
दईु िाख  

माि 

८ 
कृषकको उत्पादन बजारीकरण 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 200000 
दईु िाख  

माि 

९ 
आकजस्मक रोगवाट वािी सरक्षण 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522  संघ राजश्व वाँिफाँट 100000 
एक िाख  

माि 

१० 
एक घर दईु फिफूि र्वरुवा र्विरण 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
 प्रदेश राजश्व 
वाँिफाँट 

300000 
िीन िाख  

माि 

११ पथृ्वी मा.र्व. कृर्ष कायिक्रम 
मदाने 
गा.पा. 

 31131  आन्िररक स्रोि 50000 
पचास हजार  

माि 
पशपुन्छी कायिक्रम 

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ बाख्रा र्वकास कायिक्रम 
मदाने 
गा.पा. 

 22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 2800000 
अठ्ठाइस िाख  

माि 

२  पश ुऔषधी खररद कायिक्रम 
मदाने 
गा.पा. 

 27213 संघ राजश्व वाँिफाँट 200000 
दईु िाख  

माि 

३ र्वलभन्न रोगका िालग खोप कायिक्रम 
मदाने 
गा.पा. 

 27213 संघ राजश्व वाँिफाँट 100000 
एक िाख  

माि 

४ पश ुस्वास्थ्य जशर्वर सञ्चािन 
मदाने 
गा.पा. 

 22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 100000 
एक िाख  

माि 

५ 
मागमा आधाररि पश ुस्वास्थ्य िालिम 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 100000 
एक िाख  

माि 

६ र्वलभन्न पशपन्छी ददवस मनाउने 
मदाने 
गा.पा. 

 22529  आन्िररक स्रोि 50000 
पचास हजार  

माि 
मदाने गा.पा.स्िरीय समपरुक योजनाहरु 

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  स्थान  खचि 

शीषिक   
स्रोि 

र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ बाझँकटेरी कथरुी र्वर्पया गौमखुी सिक २ 31151 
संघ समपरुक 
अनदुान 

5000000 पचास िाख 

२ बाझकटेरी कथरुी र्वर्पया गौमखुी सिक २ 31151 
नेपाि सरकार 
समालनकरण अनदुान 

5000000 पचास िाख 

३ दईुखोिी सिक पिु लनमािण योजना ५ 31151 
िजुबवनी प्रदेश 
समपरुक अनदुान  

5000000 पचास िाख 

४ 
दईुखोिी सिक पिु लनमािण योजना 

५ 31151 
संघ समपरुक 
अनदुान 

७०००००० सिरी िाख 
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५ 
दईुखोिी सिक पिु लनमािण योजना 

५ 31151 
नेपाि सरकार 
समालनकरण अनदुान 

१२००००० 
एक करोि 
र्वस िाख 

६ 
पञ्चमी पोखरी सैरे भोटमारा अग्ििुफेदी 
मो वा  

१,२ 31151 
िजुबवनी प्रदेश 
समपरुक अनदुान  

२५००००० पजच्चस िाख 

७ 
पञ्चमी पोखरी सैरे भोटमारा अग्ििुफेदी 
मो वा  

१,२ 31151 
नेपाि सरकार 
समालनकरण अनदुान 

२६००००० 
छब्बीस  
िाख  

८ 
काफिेनी विा कायाििय सेिालभर सीम 
पकुोटदह सिक स्िरोन्नलि कायिक्रम 

३ 31151 
िजुबवनी प्रदेश 
समपरुक अनदुान  

२५००००० पजच्चस िाख 

९ 
काफिेनी विा कायाििय सेिालभर सीम 
पकुोटदह सिक स्िरोन्नलि कायिक्रम 

३ 31151 
नेपाि सरकार 
समालनकरण अनदुान 

२६००००० 
छब्बीस  
िाख  

१० 
कङे्क देउरािी पयिटन पूवािधार र्वकास 
कायिक्रम 

६ 31159 
िजुबवनी प्रदेश 
समपरुक अनदुान  

२५००००० पजच्चस िाख 

११ 
कङे्क देउरािी पयिटन पूवािधार र्वकास 
कायिक्रम 

६ 
31159 नेपाि सरकार 

समालनकरण अनदुान 
२६००००० 

छब्बीस  
िाख  

१२ 
रोल्मा लिखेचिुी पयिटन पूवािधार र्वकास 
कायिक्रम 

७ 
31159 िजुबवनी प्रदेश 

समपरुक अनदुान  
२५००००० पजच्चस िाख 

१३ 
रोल्मा लिखेचिुी पयिटन पूवािधार र्वकास 
कायिक्रम 

७ 
31159 नेपाि सरकार 

समालनकरण अनदुान 
२६००००० 

छब्बीस  
िाख  

१४ 
गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमािण 
योजना 

६ 31159 
संघ समपरुक 
अनदुान 

९०००००० नब्बे िाख 

१५ 
गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमािण 
योजना ६ 31159 

नेपाि सरकार 
समालनकरण अनदुान 

5325200
0 

पाच करोि 
बजिस िाख 
वाउन्न हजार 

गा.पा.स्िरीय योजनाहरु 

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   स्रोि र्वलनयोजजि 

रकम अक्षरमा 

१ 
र्वपद  व्यवस्थापन गा.पा.    आन्िररक स्रोि 1500000 

पन्र िाख  

माि 
२ 

भनभन ेस्वास्थ्य चौकी लनमािण योजना  ७ ३११५९  संघ र्वशेष 17000000 

एक करोि 
सिरी िाख  

माि 

३ 
भनभन ेबिाचौर लसंचाई योजना  ७  22231  संघ र्वशेष 10000000 

एक करोि  

माि 

४ िािीगरुास मर्हिा भवन  पूवािधार लनमािण 
योजना  

४  31159  प्रदेश समालनकरण 1000000 
दश िाख  

माि 

५ 
विा कायाििय पूवािधार लनमािण योजना ४  31161  संघ समालनकरण 100000 

एक िाख  

माि 

६ पाटापाटी फ्रवेटा (मखुार) खानेपानी 
योजना  

४  31156  संघ समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

७ 
कल्िेखोिा र्वरौटा  खानेपानी योजना   ४  31156  प्रदेश समालनकरण 200000 

दईु िाख  

माि 

८ खोररए वगर झल्कने वोहोराटोि 
खानेपानी योजना  

४  31151  संघ समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 
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९ 
सलिगौिा लसँचाइि योजना  ४  31155  संघ समालनकरण 200000 

दईु िाख  

माि 

१० 
पोखरी गैनीगाउँ मोटरबाटो योजना ४  31151  प्रदेश समालनकरण 100000 

एक िाख  

माि 

११ 
चौपारी िथा पोखरी संरक्षण कायिक्रम गा.पा.  31159  प्रदेश समालनकरण 100000 

एक िाख  

माि 

१२ 
िारजािी खररद िथा र्विरण कायिक्रम गा.पा.  31154  संघ समालनकरण 500000 

पाँच िाख  

माि 

१३ 
ज्ञान खानेपानी योजना २  31156  संघ समालनकरण 500000 

पाँच िाख  

माि 

१४ 
फोहोरमैिा व्यवस्था पन कायिक्रम गा.पा.  31158  आन्िररक स्रोि 100000 

एक िाख  

माि 

१५ 
शौचािय सामग्री खररद िथा र्विरण गा.पा.  22522 

 प्रदेश राजश्वव 
वाँिफाँट 

400000 
चार िाख  

माि 

१६ 
साविजलनक शौचािय  लनमािण योजना गा.पा.  31158  प्रदेश समालनकरण 300000 

िीन िाख  

माि 

१७  रोजगार कायिक्रमका िालग लनमािण 
सामग्री  खररद 

गा.पा.  31159  संघ समालनकरण 700000 
साि िाख  

माि 

१८ 
भनभने जकेुना नेटाखकि  खा.पा. ७ 31151 आन्िररक स्रोि १००००० 

एकिाख 
माि 

१९ ईिाका प्रहरी कायाििय पूवाधार र्वकास 
योजना 

६  31113  संघ समालनकरण 300000 
िीन िाख  

माि 

२० 
ज्येष्ठ नागररक सबमान कायिक्रम गा.पा.  22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 300000 

िीन िाख  

माि 

२१ यवुा पररचािन िथा स्वयमसेवा प्रवदिन 
कायिक्रम 

गा.पा.  22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 500000 
पाँच िाख  

माि 

२२ अध्यक्ष कप भलिवि प्रलियोलगिात्मक 
कायिक्रम 

गा.पा.  22522  प्रदेश समालनकरण 300000 
िीन िाख  

माि 

२३ 
मर्हिा िजक्षि गररवी लनवारण कायिक्रम गा.पा.  22522 

 प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

1000000 
दस िाख  

माि 

२४ 
एकि मर्हिा िजक्षि कायिक्रम गा.पा.  22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 100000 

एक िाख  

माि 

२५ 
अनाथ िथा अलभभावक र्वर्हन 
वािवलिका संरक्षण कायिक्रम 

गा.पा.  22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

२६ 
टोि र्वकास संस्था गठन पररचािन  गा.पा.  22522  संघ राजश्व वाँिफाँट 300000 

िीन िाख  

माि 

२७ र्वलभन्नसंघ संस्थासंग साझेदारी कायिक्रम गा.पा.  22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 2100000 एक्काईस िाख 

२८ 
उज्यािो घर कायिक्रम गा.पा.  31153 संघ राजश्व वाँिफाँट 500000 

पाँच िाख  

माि 

२९ 
हेलिप्याि लनमािण योजना मदाने ६  31159 संघ राजश्व वाँिफाँट 100000 

एक िाख  

माि 

३० पार्कि िस्थि लनमािण मदाने ७  31151 संघ राजश्व वाँिफाँट 600000 छ िाख  माि 
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३१ चट्यािवाट सरुक्षाका िालग अलथिि 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 31153 संघ राजश्व वाँिफाँट 1100000 
एघार िाख  

माि 

३२ 
नारी ददवश कायिक्रम गा .पा.स्िरीय 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
 प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

50000 
पचास हजार  

माि 

३३ सहकारी  संस्थािाइ क्षमिा अलभवृध्दी 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 100000 
एक िाख  

माि 

३४ 
साविजलनक सनुवुाई 

मदाने 
गा.पा. 

 22522  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

३५ घटना दिाि िथा सामाजजक सरुक्षा 
जशर्वर संचािन कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522  आन्िररक स्रोि 50000 
पचास हजार  

माि 

३६ िैलगक र्हसा र्वरुि १६ ददने अलभयान 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522  आन्िररक स्रोि 50000 
पचास हजार  

माि 

३७ 
जनजालि सशजक्तकरण कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 300000 
िीन िाख  

माि 

३८ 
वािमैिी  स्थानीय शासन कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 300000 
िीन िाख  

माि 

३९ 
अन्िररार्िय वाि ददवस कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 50000 
पचास हजार  

माि 

४० मेिलमिापकिािको िालग पनुििाजगी 
िालिम कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 100000 
एक िाख  

माि 

४१ 
जनप्रलिलनलध िालिम कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 संघ राजश्व वाँिफाँट 500000 
पाँच िाख  

माि 

४२ 
कमिचारी िालिम कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
 प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

300000 
िीन िाख  

माि 

४३ 

नारी ददवश कायिक्रम विा स्िरीय  
मदाने 
गा.पा. 

 22522 
प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

350000 

िीन िाख 
पचास हजार  

माि 

४४ 
दलिि िजक्षि कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

400000 
चार िाख  

माि 

४५ 
योजना िजुिमा सबबन्धी गोष्ठी िथा 
िालिम कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

250000 

दईु िाख 
पचास हजार  

माि 

४६ 
अपाि िजक्षि कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

300000 
िीन िाख  

माि 

४७ 
सास ुवहुारी अन्िर्कि या कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

50000 
पचास हजार  

माि 

४८ प्रलियोलगिात्मक खेिकुद िथा सस्कृलि 
संरक्षण कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

400000 
चार िाख  

माि 

४९ 
लबलभन्न ददवस कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

50000 
पचास हजार  

माि 

५० 
स्काउट  कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

100000 
एक िाख  

माि 
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५१ िैलगक सामाजजक समावेशीकरण 
कायिक्रम बजेट 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

300000 
िीन िाख  

माि 

५२ गौमजुख पालिका साझेदारी कायिक्रम टोप्र े
िेक प्रवदिधन योजना 

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
प्रदेश  राजश्व 
वाँिफाँट 

500000 
पाँच िाख  

माि 

५३ 
िजबपि साईि लनमािण योजना 

मदाने 
गा.पा. 

 31159  प्रदेश समालनकरण 100000 
एक िाख  

माि 

५४ गैरसरकारी संस्था सँग साझेदारी 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522  आन्िररक स्रोि 300000 
िीन िाख  

माि 

५५ 
एकीकृि  घबुिी सेवा सञ्चािन  

मदाने 
गा.पा. 

 22522 
 प्रदेश राजश्व 
वाँिफाँट 

100000 
एक िाख  

माि 

५६ वािावरण प्रदषुण लनयन्िण सबवन्धी 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

५७ बािावरण संरक्षणका िालग गैरसरकारी 
संस्थासगँ कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 25315  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

५८ 
िैससास अवधारणा कायािन्वयन 

मदाने 
गा.पा. 

 22112  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

५९ मर्हिाहरुिाई िोकसेवा ियारी कक्षा 
सञ्चािन  

मदाने 
गा.पा. 

 22522  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

६० वैदेजशक रोजगारीवाट फकेका /जान 
चाहाने मर्हिािाई लसपमूिक िालिम 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 27212  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

६१ ग्रालमण मर्हिािाई प्रर्वलध सबवन्धी 
िालिम कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 27112  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

६२ 
रेिक्रस र्वपद न्यूलनकरण कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522  आन्िररक स्रोि 200000 
दईु िाख  

माि 

६३ जोजखम संवेदनलसि भ-ूउपयोग योजना 
खन्नुखकि  एकीकृि  बस्िी र्वकास 
योजना  

मदाने 
गा.पा. 

 31154  आन्िररक स्रोि 300000 
िीन िाख  

माि 

६४ साविजलनक -लनजीक्षेिको साझेदारी 
सबवन्धी कायिक्रम   

मदाने 
गा.पा. 

 25315  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

६५ ममिि सबभार कोष स्थापना िथा 
सञ्चािन  

मदाने 
गा.पा. 

 22522  संघ राजश्व वाँिफाँट 300000 
िीन िाख  

माि 

६६ 
अन्िरजािीय र्ववाह प्रोत्साहन कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 27219  आन्िररक स्रोि 200000 
दईु िाख  

माि 

६७ बािश्रम,बािर्ववाह,बहरु्ववाह,दाइजो,बो
क्सी जस्िा कु प्रथा रोकथाम सचेिना 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 22522  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

६८ अपाििा सहायिा सामग्री र्विरण 
कायिक्रम 

मदाने 
गा.पा. 

 27111  आन्िररक स्रोि 250000 
दईु िाख 
पचास हजार  

माि 
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६९ 
ओख्िेदह अग्ििु मो वा १  31151  प्रदेश समालनकरण 1000000 

दस िाख  

माि 

७० 
लिनकुन ेबसनु्धरा होल्वाि मो.वा. २  31151  आन्िररक स्रोि 700000 

साि िाख  

माि 

७१ 
लससेनी धकुोट मो.वा.सयकु्त योजना   ३  31151  प्रदेश समालनकरण 400000 

चार िाख  

माि 

७२ 
भजुिु ेखानेपानी योजना ३  31156  प्रदेश समालनकरण 300000 

िीन िाख  

माि 

७३ 
लससेनी िाबपाटा टोरेटा मोटरवाटो  ३  31151  प्रदेश समालनकरण 400000 

चार िाख  

माि 

७४ लससेनी क्षेणा लभरपारी मो वा.नािी 
व्यवस्था पन 

३  31151  प्रदेश समालनकरण 200000 
दईु िाख  

माि 

७५ 
बयािपोखरी  बरुणथाना मोटरवाटो ४  31151  आन्िररक स्रोि 700000 

साि िाख  

माि 

७६ 
पटौटी  मिालगरी  मो वा ५  31151  आन्िररक स्रोि 700000 

साि िाख  

माि 

७७ 
पकुोटदह घैयाछरे फिाटे मो वा ६  31151  आन्िररक स्रोि 700000 

साि िाख  

माि 

७८ 
लिस्न ेलभरकाटेरी  मोटरवाटो ७  31151  आन्िररक स्रोि 700000 

साि िाख  

माि 

७९ 
ओख्िेरह खानेपानी योजना ६  31156  प्रदेश समालनकरण 500000 

पाँच िाख  

माि 

८० 
सेफिलिना खानेपानी योजना ६  31156  आन्िररक स्रोि 500000 

पाँच िाख  

माि 

८१ 
ईिाका प्रहरी कायाििय पावरब्याक 
जिान 

मदाने 
गा.पा. 

31122   आन्िररक स्रोि 150000 

एक िाख  

पचास हजार 
माि 

८२ 

आकासेका थान मजन्दर लनमािण ७  31159  आन्िररक स्रोि 250000 

दईु िाख 
पचास हजार  

माि 

८३ भनभन ेजकेुना नेटाखकि  खानेपानी 
योजना  

७  31151  आन्िररक स्रोि 100000 
एक िाख  

माि 

८४ बाँझकटेरी सलिन्धारा गैरागाउँ लनमराि 
मो.वा. 

२  31151  आन्िररक स्रोि 300000 
िीन िाख  

माि 

८५ लससेनी छल्दीखोिा खुल्केिािा पेउनेचौर 
मो वा. 

३  31151  आन्िररक स्रोि 300000 
िीन िाख  

माि 

८६ 

अस्कुना मजन्दर लनमािण ७  31159  आन्िररक स्रोि 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

८७ 
लससेनी देउरािी प्रलिक्षािय लनमािण ३  31159  प्रदेश समालनकरण 200000 

दईु िाख  

माि 

८८ 
मदान ेसामदुार्यक संस्था पूवािधार लनमािण २  31161  संघ राजश्व वाँिफाँट 300000 

िीन िाख  

माि 
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८९ 

अरर्वन्द आश्रम पूवािधार ३  31159  आन्िररक स्रोि 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

९० 
परुािाजत्वक सग्राहािय लनमािण २  31159  आन्िररक स्रोि 400000 

चार िाख  

माि 

९१ 

कोिकाटे मालिकाथान मो .वा २  31151  आन्िररक स्रोि 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

९२ 
बरुणथान खेि मैदान लनमािण योजना ४  31159  आन्िररक स्रोि 100000 

एक िाख  

माि 

९३ 
दलु्िेपानी अगारा खा.पा .योजना ६  31156  आन्िररक स्रोि 200000 

दईु िाख  

माि 

९४ 
िाचौर साउनेपानी मो .वा.लनमािण 
योजना 

७  31151  आन्िररक स्रोि 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

९५ 
लिनधारे मर्हिा भवन लनमािण योजना ३  31159 संघ समालनकरण 300000 

िीन िाख  

माि 

९६ 

बाँझ र्वसौना खानेपानी लनमािण योजना ३  31156  आन्िररक स्रोि 150000 
एक िाख 
पचास हजार  

माि 

९७ 

देउरािी बोधने मो वा. लनमािण योजना ७  31151  आन्िररक स्रोि 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

९८ 
भेलिखोर कुिो लसंचाई योजना  २  31155  आन्िररक स्रोि 100000 

एक िाख  

माि 

९९ 
र्वराहा लसंचाई योजना  ३  31155  आन्िररक स्रोि 100000 

एक िाख  

माि 

१०० भनभन ेपोखरी टोमटावस्िी खानेपानी 
योजना 

७  31156  आन्िररक स्रोि 200000 
दईु िाख  

माि 

१०१ 
घिेरी  खानेपानी योजना  १  31156  प्रदेश समालनकरण 200000 

दईु िाख  

माि 

१०२ 
झगलिया रुबटा लसंचाई योजना  ७  31155  प्रदेश समालनकरण 200000 

दईु िाख  

माि 

१०३ 
लनपान ेखेिमैदान लनमािण १  31159  आन्िररक स्रोि 100000 

एक िाख  

माि 

१०४ 
प्याराग्िाईलिि पूवािधार लनमािण २  31159 संघ समालनकरण 100000 

एक िाख  

माि 

१०५ २० यलुनटसबमको न्यनुिम र्विुि 
महसिु भकु्तानी  

गा.पा.  27219  संघ राजश्व वाँिफाँट 1000000 
दस िाख  

माि 

१०६ 
पकुोटदह सपुा मजन्दर पौवा लनमािण ६  31159  आन्िररक स्रोि 200000 

दईु िाख  

माि 

१०७ पटौटी मजन्दर लनमािण ५  31159  आन्िररक स्रोि १००००० एकिाख माि 
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१०८ 
पनु कुि मजन्दर लनमािण योजना ६  31159  संघ समालनकरण १५०००० 

एकिाख 
पचास हजार 

१०९ अन्िरपालिका साझेदारी िार्फक प्रहरी 
कायाििय लनमािण योजना िबघास 

रेनपा 31112 आन्िररक स्रोि १५०००० 
एकिाख 
पचास हजार 

चाि ुखचि 

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ पाररश्रलमक कमिचारी गा.पा. 21111 संघ राजश्ववाँिफाँट 18975000 

एक करोि 
उनान्नब्बे 
िाख 
पचहिर 
हजार  माि 

२ पाररश्रलमक पदालधकारी गा.पा. 21112 संघ राजश्ववाँिफाँट 10350000 

एक करोि 
िीन िाख 
पचास हजार  

माि 

३ पोषाक गा.पा. 21121 संघ राजश्ववाँिफाँट 700000 
साि िाख  

माि 

४ स्थानीय भिा गा.पा. 21131 संघ राजश्ववाँिफाँट 1000000 
दस िाख  

माि 

५ महंगी  भिा गा.पा. 21132 संघ राजश्ववाँिफाँट १२००००० 
बाह्र िाख  

माि 

६ योगदान आधाररि संचयकोष कट्टी गा.पा.   संघ राजश्ववाँिफाँट 1000000 
दस िाख  

माि 

७ र्फल्ि भिा गा.पा. 21133 संघ राजश्ववाँिफाँट ५०००० 
पचास हजार  

माि 

८ कमिचारी बैठक भिा गा.पा. 21134 संघ राजश्ववाँिफाँट 900000 नौ िाख  माि 

९ अन्य भिा गा.पा. 21139 आन्िररक स्रोि 300000 
िीन िाख  

माि 

१० पदालधकारी बैठक भिा गा.पा. 21141 संघ राजश्ववाँिफाँट १०००००० 
दस िाख  

माि 

११ पानी िथा लबजिुी गा.पा. 22111 संघ राजश्ववाँिफाँट ३००००० 
िीन िाख  

माि 

१२ संचार महसिु गा.पा. 22112 संघ राजश्ववाँिफाँट ५००००० 
पाँच िाख  

माि 

१३ इन्धन पदालधकारी गा.पा. 22211 संघ राजश्ववाँिफाँट १००००० 
एक िाख  

माि 

१४ इन्धन कायाििय प्रयोजन गा.पा. 22213 संघ राजश्ववाँिफाँट ७००००० 
साि िाख  

माि 

१५ सवारी साधन ममिि खचि गा.पा. 22213 संघ राजश्ववाँिफाँट ६००००० छ िाख  माि 

१६ र्वमा िथा नवीकरण गा.पा. 22214 संघ राजश्ववाँिफाँट ३००००० 
िीन िाख  

माि 
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१७ 
मेलसनरी औजार ममिि सबभार िथा 
संचािन खचि  

गा.पा. 22221 संघ राजश्ववाँिफाँट 300000 
िीन िाख  

माि 

१८ 
लनलमिि साविजलनक सबपलिको ममिि 
सबभार खचि 

गा.पा. 22231 संघ राजश्ववाँिफाँट ३००००० 
िीन िाख  

माि 

१९ मसिन्द िथा कायाििय सामग्री गा.पा. 22311 संघ राजश्ववाँिफाँट 2000000 
बीस िाख  

माि 

२० इिन्धन अन्य प्रयोजन गा.पा. 22314 संघ राजश्ववाँिफाँट 100000 
एक िाख  

माि 

२१ 
पिपलिका छपाइि िथा सूचना प्रकाशन 
खचि 

गा.पा. 22315 संघ राजश्ववाँिफाँट ९००००० नौ िाख  माि 

२२ अन्य कायाििय सबवन्धी खचि गा.पा. 22319 संघ राजश्ववाँिफाँट 200000 
दईु िाख  

माि 

२३ सेवा र परामशि खचि गा.पा. 22411 संघ राजश्ववाँिफाँट 500000 
पाँच िाख  

माि 

२४ अध्ययन अविोकन भ्रमण  पदालधकारी  गा.पा. 22612 संघ राजश्ववाँिफाँट 300000 
िीन िाख  

माि 

२५ अध्ययन अविोकन भ्रमण  कमिचारी गा.पा. 22612 संघ राजश्ववाँिफाँट 300000 
िीन िाख  

माि 

२६ करार सेवा शलु्क गा.पा. 22413 संघ राजश्ववाँिफाँट ६०००००० 
साठी िाख  

माि 

२७ सरसफाइि सेवा शलु्क गा.पा. 22414 संघ राजश्ववाँिफाँट ५०००० 
पचास हजार  

माि 

२८ अन्य सेवा शलु्क दैलनक ज्यािादारी  गा.पा. 22419 संघ राजश्ववाँिफाँट ४०००००० 
चािीस िाख  

माि 

२९ कायिक्रम खचि गा.पा. 22522 संघ राजश्ववाँिफाँट 500000 
पाँच िाख  

माि 

३० र्वर्वध कायिक्रम खचि गा.पा. 22529 संघ राजश्ववाँिफाँट 500000 
पाँच िाख  

माि 

३१ भ्रमण खचि पदालधकारी गा.पा. 22612 आन्िररक स्रोि 900000 नौ िाख  माि 

३२ भ्रमण खचि कमिचारी गा.पा. 22612 संघ राजश्ववाँिफाँट 1500000 
पन्र िाख  

माि 

३३ 
र्वजशष्ट व्याजक्त िथा प्रलिलनलध मण्ििको 
भ्रमण खचि 

गा.पा. 22613 संघ राजश्ववाँिफाँट 5000 
पाँच हजार  

माि 

३४ र्वर्वध खचि गा.पा. 22711 संघ राजश्ववाँिफाँट १५००००० 
पन्र िाख  

माि 

३५ सभा सञ्चािन खचि गा.पा. 22721 संघ राजश्ववाँिफाँट 300000 
िीन िाख  

माि 

३७ 
सवारर साधन िथा मेलसनरी औजार 
भािा 

गा.पा. 28143 संघ राजश्ववाँिफाँट १२००००० 
बाह्र िाख  

माि 

३९ अन्य सहायिा गा.पा. 25315 आन्िररक स्रोि १०००००० 
दस िाख  

माि 

बहवुर्षिय ठेक्काका योजनाहरु 
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लस.न  कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  नाम  स्थान  खचि शीषिक   स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

१ 

घिेरी  लनपाने सिक  क्रमागि 

1  ३११५१ 
गा.पा.आन्िररक 

अनदुान 1345000 

िेह्र िाख 
पैचालिस 
हजार 

२ 

सैरे भोटमारा अग्ििुफेदी सिक 
स्िरोन्निी क्रमागि 1  ३११५१ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 730000 

साि िाख 
लिस हजार 

३ 

बाँझकटेरी बहृि खानेपानी योजना 
क्रमागि 

2  ३११५६ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 3092000 

लिस िाख 
वयानब्बे 
हजार 

४ 

लससेनी विा कायाििय ििा थप योजना 
क्रमागि 3  ३११६१ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 816000 

आठ िाख 
सोह्र हजार 

५ 

बयािपोखरी बहृि खानेपानी योजना 
क्रमागि 

4  ३११५६ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 4517000 

पैचालिस 
िाख सि 
हजार 

६ 

सरस्विी प्रार्व भवन लनमािण योजना 
क्रमागि 4  ३११५९ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 610000 

 छ िाख दश 
हजार 

७ 

वहउुदे्यशीय सभाहि लनमािण योजना 
क्रमागि 4  ३११५९ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 982000 

नौिाख 
वयासी हजार 

८ 

मिुपानी पखरचौर मिालगरी सिक 
लनमािण योजना क्रमागि 5  ३११५१ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 406000 

चारिाख छ 
हजार 

९ 

कङे्क देउरािी पयिटन पूवािधार र्वकास 
योजना क्रमागि 6  ३११५९ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 3474000 

चौलिस िाख 
चौहिर हजार 

१० 

भनभने स्वास्थ्य चौकी लनमािण योजना 
क्रमागि 

7  ३१११२ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 5790000 

सन्िाउन्न 
िाख नब्बे 
हजार 

११ 

भनभने विाचौर लसंचाई योजना 
क्रमागि 7  ३११५५ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 5502000 

पचपन्न िाख 
दईु हजार 

१२ 
अस्कुना पयिटकीय क्षेि र्वकास योजना 
क्रमागि 7  ३११५९ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 526000 

पाचिाख 
वैसठ्ठी हजार 

१३ 
थामकोट मजन्दर पनु लनमािण योजना  
क्रमागि 2  ३११५९ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 850000 

आठ िाख 
पचास  हजार 

१४ 
बाि र्वकास लनमार्व भवन लनमािण 
क्रमागि 2  ३१११२ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान 183000 

एक िाख 
लियासी हजार 

१५ 

रोल्मा लिखेचिुी पयिटन पूवािधार 
र्वकास योजना क्रमागि 

7  ३११५९ 

गा.पा.आन्िररक 
अनदुान  २८२०००० 

 अठ्ठाईस 
िाख र्वस 
हजार  

प्रदेश शसिि  

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि र्वलनयोजजि 
रकम अक्षरमा 

१ 
श्री भगविी बािर्वकास प्रा र्व भवन 
लनमािण  

विा नं.१  ३११६१ प्रदेश शसिि पुँजीगि  ९००००० नौ िाख  माि 
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२ होल्वाि खानेपानी  विा नं.२  ३११५६ 
प्रदेश शसिि पुँजीगि  

७००००० 
साि िाख  

माि 

३ ररयािे मा र्व भौलिक पूवािधार लनमािण) विा नं.३  ३११५९ 
प्रदेश शसिि पुँजीगि  

८००००० 
आठ िाख  

माि 

४ 
 बयािपोखरी मे र्वसौना झाकृसल्िा 
मोटरबाटो स्िरउन्निी  

विा नं.४  ३११५१ 
प्रदेश शसिि पुँजीगि  

८००००० 
आठ िाख  

माि 

५  परु मा र्व खानेपानी योजना  विा नं.५  ३११५६ 
प्रदेश शसिि पुँजीगि  

८००००० 
आठ िाख  

माि 

६ 
पकुोटदह िाँिापोखरी टाकुरा फुकेसल्िा 
मोटरबाटो 

विा नं.६  ३११५१ 
प्रदेश शसिि पुँजीगि  

८००००० 
आठ िाख  

माि 

७ श्री कङे्क देउरािी आ.र्व. पूवािधार लनमािण विा नं.७  ३११५९ 
प्रदेश शसिि पुँजीगि  

८००००० 
आठ िाख  

माि 

८ कालिमाटी र्वचारी खानेपानी योजना  विा नं.६  ३११५१ 
प्रदेश शसिि पुँजीगि  

८००००० 
आठ िाख  

माि 

९ 
जनसेवा आ.र्व. मेलसनरी औजार िथा 
फलनिचर खररद  

विा नं.७  ३११२३ 
प्रदेश शसिि पुँजीगि  

६००००० छ िाख  माि 

१० थामकोट दगुाि मजन्दर पूवािधार लनमािण) विा नं.२  ३११५९ 
प्रदेश शसिि पुँजीगि  

१०००००० 
दस िाख  

माि 

११ मखु्यमन्िी शैजक्षक सधुार कायिक्रम 
मदाने 
गा.पा. 

 ३११६१ प्रदेश  र्वशेष ६०००००० 
साठी िाख  

माि 
संघ शसिि 

लस.न  
कायिक्रम/ आयोजना /र्क्रयाकिापको  
नाम  

स्थान  
खचि 
शीषिक   

स्रोि 
र्वलनयोजजि 
रकम 

अक्षरमा 

िघ ुउद्यम र्वकास कायिक्रम 

१ 

सबभाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र 
बजार प्रलिस्पधाि बरृ्ि गनिका िालग 
कजबिमा ५ जनाको समहुमा प्रलबलध 
हस्िान्िरण 

गा.पा. 
30700
106 

 शसिि अनदुान चाि ु 140000 

एक िाख 
चािीस हजार  

माि 

२ 

 गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम 
र्वकास कायिक्रम संचािन लनदेजशका, 
२०७७ बमोजजम उद्यमीको स्िरोन्निी 
(आवश्यकिा पर्हचानका आधारमा 
पनुिािजगी र एिभान्स लसप    र्वकास 
िालिम कायिक्रम) 

गा.पा. 

30700
106 

 शसिि अनदुान चाि ु 480000 

चार िाख 
अस्सी हजार  

माि 

३ 

गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्यम 
र्वकास कायिक्रम संचािन लनदेजशका, 
२०७७ बमोजजम िघ ुउद्यम र्वकास 
मोिेिमा नयाँ िघ ुउद्यमी लसजिना गने 

गा.पा. 

30700
106 

 शसिि अनदुान चाि ु 2380000 

िेइस िाख 
अस्सी हजार  

माि 

रार्िय ग्रामीण िथा नवीकरणीय उजाि कायिक्रम 

१ 

 नवीकरणीय ऊजाि प्रवलध जिान 

(वायोग्याँस/र्वद्यिुीय चिुो/सधुाररएको 
चिुो/सौयि ऊजाि) 

गा.पा. 
30800
104 

 शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

800000 
आठ िाख  

माि 
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कृर्ष र्वकास रणनीलि अनगुमन िथा समन्वय कायिक्रम 

१ र्कसान सूचीकरण कायिक्रम गा.पा. 
31200
101 

 शसिि अनदुान चाि ु 300000 
िीन िाख  

माि 

२ 
 कृर्ष, पशपुन्छी िथा मत्स्य िथ्याकं 
अध्यावलधक कायिक्रम 

गा.पा. 
31200
101  शसिि अनदुान चाि ु 100000 

एक िाख  

माि 

प्रधानमन्िी कृर्ष आधलुनर्ककरण पररयोजना 

1 

आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको 
अिैंचीबािी पकेट र्वकास कायिक्रमको 
लनरन् िरिा 

  
 31200
10६ 

 शसिि अनदुान चाि ु 600000 छ िाख  माि 

2 

आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको 
कफी पकेट र्वकास कायिक्रमको 
लनरन् िरिा 

  

31200
10६  शसिि अनदुान चाि ु 600000 छ िाख  माि 

3 

 आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको 
बाख्रा पकेट र्वकास कायिक्रमको 
लनरन् िरिा 

  

31200
10६  शसिि अनदुान चाि ु 700000 

साि िाख  

माि 

4 
आ.व. 2078/79 मा नयाँ मकैबािी 
पकेट र्वकास कायिक्रम सञ् चािन 

  

31200
10६  शसिि अनदुान चाि ु 1200000 

बाह्र िाख  

माि 

कृर्ष र्वभाग 

१ 
खाद्यान्न बािीको उन्नि बीउ उपयोगमा 
अनदुान 

गा.पा. 
31201
011  शसिि अनदुान चाि ु 830000 

आठ िाख 
िीस हजार  

माि 

२ 
उन्नि बीउ र्विरकिाई प्रोत्साहन 
अनदुान 

गा.पा. 
31201
011  शसिि अनदुान चाि ु 120000 

एक िाख 
बीस हजार  

माि 

३ 
सूचना प्रकाशन िथा उन्नि बीउ 
उपयोग अनगुमन लनरीक्षण 

गा.पा. 
31201
011  शसिि अनदुान चाि ु 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

 पश ुसेवा र्वभाग 

१ कृलिम गभािधान लमसन कायिक्रम गा.पा. 
31202
011  शसिि अनदुान चाि ु 250000 

दईु िाख 
पचास हजार  

माि 

२ 
 पशपुन्छी रोगको अन्वेषण, नमनुा 
सङ्किन िथा प्रषेण 

गा.पा. 
31202
011 

 शसिि अनदुान चाि ु 10000 
दस हजार  

माि 

३  इर्पिेलमयोिोजजकि ररपोर्टिि गा.पा. 
31202
011 

 शसिि अनदुान चाि ु 20000 
बीस हजार  

माि 

४ 

पश ुसेवा र्वभाग र प्रादेजशक लनकायमा 
पशपुन्छी िथ्यांक िथा पश ुसेवाका 
कायिक्रमको प्रगलि ररपोर्टिङ 

गा.पा. 
31202
011  शसिि अनदुान चाि ु 20000 

बीस हजार  

माि 

खानेपानी सेवा र्वस्िार िथा पनुस्थािपना कायिक्रम 

१ 
िामाचौकी िोर्कचौर भकारे बाँसिाँिा 
खानेपानी  

मदाने ७  
31301
102 

 शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

100000 
एक िाख  

माि 
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२ 
िामाघरी िल्िो पोखरी आरुपाटा लिलमिे 
खा.पा.आ. 

मदाने ७  
31301
102 

 शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

1000000 
दस िाख  

माि 

३ 
खाि खोिा ढाढंुगा हरे पोखरी 
खा.पा.आ.  

मदाने ६,७  
31301
102 

 शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

5000000 
पचास िाख  

माि 

४ 
भािखुोिा िाँिा खकि  खानेपानी 
आयोजना  

मदाने ७  
31301
102 

 शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

2000000 
बीस िाख  

माि 

५ ढोखर- चारघरे लिजफ्टङ खा.पा.आ ) मदाने -६  
31301
102 

 शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

2500000 
पच्चीस  िाख  

माि 

६ 
बयािपोखरी पकुोट भनभने खानेपानी 
योजना,  

मदाने -७  
31301
102 

 शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

700000 
साि िाख  

माि 

७ 
कुिेनी खेिखोिा खापाआ, लबकेटारी 
िल्िोबोट  

मदाने - ७, 
31301
102 

 शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

700000 
साि िाख  

माि 

 रार्िय पररचयपि िथा पञ्जीकरण र्वभाग 

१ 
मेजशनरी आजार िथा फलनिचर ममिि 
सबभार (सेवा केन्र सञ्चािानाथि) 

गा.पा. 
 31401
011 

 शसिि अनदुान चाि ु 60000 
साठी हजार  

माि 

२ 
 एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ि 
सहायको िालग सञ्चार खचि 

गा.पा.  31401
011  शसिि अनदुान चाि ु 5000 

पाँच हजार  

माि 

३ 
सञ्चार सामग्री  प्रसारण िथा छपाइि 
(सञ्चार र पहँचु अलभयान सञ्चािान) 

गा.पा.  31401
011  शसिि अनदुान चाि ु 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

४ 

एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ि 
सहायक पाररश्रलमक, चािपवि खचि िथा 
पोशाक खचि 

गा.पा.  31401
011  शसिि अनदुान चाि ु 437000 

चार िाख 
सैलिस हजार  

माि 

५ 
मसिन्द सामान खररद (सेवा केन्र 
सञ्चािानाथि) 

गा.पा.  31401
011  शसिि अनदुान चाि ु 120000 

एक िाख 
बीस हजार  

माि 

६ 

 र्वभागिे उपिव्ध गराउने र्वलध/पद्दलि 
अनसुार विा स्िरबाट घटना दिाि सप्ताह 
अलभयान सञ्चािन 

गा.पा.  31401
011  शसिि अनदुान चाि ु 90000 

नब्बे हजार  

माि 

७ 

अन्य र्वर्वध खचि - आयोजना, सामाजजक 
सरुक्षा िथा घटना दिाि सबबन्धी 
र्वलभन्न बैंठकको जचयापान िगायिको 
खचि 

गा.पा.  31401
011 

 शसिि अनदुान चाि ु 78000 
अठ्हिर 

हजार  माि 

८ 

 एम. आइि. एस. अपरेटर र र्फल्ि 
सहायक देलनक भ्रमण भिा/यािायाि 
खचि/ईन्धन 

 गा.पा. 
 31401
011  शसिि अनदुान चाि ु 60000 

साठी हजार  

माि 

संस्कृलि प्रवििन कायिक्रम   

१  ऐलिहालसक खड्ग भवनी मजन्दर   मदाने ४ 
 32500
103 

 शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

750000 

साि िाख 
पचास हजार  

माि 
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२ थामकोट दगुाि मजन्दर   मदाने २ 
 32500
103 

शसिि अनदुान 
पुजँीगि  1100000 

एघार िाख  

माि 

३  जशव मजन्दर संरक्षण  मदाने २  
 32500
103 

शसिि अनदुान 
पुजँीगि  750000 

साि िाख 
पचास हजार  

माि 

गररब घर पररवार पर्हचान िथा पररचय पि र्विरण कायिक्रम (गररव िजक्षि र्वशेष कायिक्रम) 

१ गनुासो सनुवुाइ कायिक्रम  गा.पा. 
 33600
101 

 शसिि अनदुान चाि ु 200000 
दईु िाख  

माि 

रािपलि रलनि लसल्ि प्रलियोलगिा 

१ 
 रािपलि रलनि लसल्ि प्रलियोलगिा 
(स्थानीय िहस्िरीय) 

गा.पा. 
 34341
011 

 शसिि अनदुान  
चाि ु

100000 
एक िाख  

माि 

२ खेिकुद पूवािधार लनमािण   मदाने ६ 
 34341
011 

 शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

800000 
आठ िाख  

माि 

आवास व्यवस्था कायिक्रम 

१ 

सरुजक्षि नागररक आवास कायिक्रम 
िजुबवनी प्रदेशको गलु्मी जजल्िा क्षेि 
नं. २ अन्िगिि मदाने गाउँपालिका- 
307 वटा (क्रमागि) 

 गा.पा. 
 34701
101 

 शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

6900000 
उनन्सिरी 
िाख  माि 

सबैका िालग जशक्षा- आधारभिू िह 

१ 

आधारभिू िहका स्वीकृि दरवन्दीका 
जशक्षक, राहि अनदुान जशक्षकका िालग 
ििब भिा अनदुान (र्वशेष जशक्षा 
पररषद अन्िरगिका 
जशक्षक/कमिचारीहरु समेि) 

 गा.पा. 
 35000
014 

 शसिि अनदुान चाि ु 86700000 
आठ करोि 
सत्सठ्ठी िाख  

माि 

 माध्यालमक िह 

१ 

माध्यलमक िहका स्वीकृि दरवन्दीका 
जशक्षक, राहि अनदुान जशक्षक िालग 
ििब भिा अनदुान (र्वशेष जशक्षा 
पररषद अन्िरगिका 
जशक्षक/कमिचारी,प्रार्वलधक धारका 
प्रजशक्षक समेि) 

गा.पा. 

  35000
01५ 

 शसिि अनदुान चाि ु

22400000 

दईु करोि 
चौबीस िाख  

माि 

२ 
िोर्कएका र्वद्याथीको ददवा खाजाका 
िालग र्वद्याियिाई अनदुान 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

10711000 

एक करोि 
साि िाख 
एघार हजार  

माि 

३ 
साविजलनक र्वद्याियका र्वद्याथीहरुका 
िालग लनशलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

3975000 

उन्नचािीस 

िाख 
पचहिर 
हजार  माि 
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४ 

साविजलनक र्वद्याियमा अध्ययनरि 
र्वद्याथीहरुका िालग छािबजृि 
(आवासीय िथा गैरआवासीय) 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

1518000 

पन्र िाख 
अठाह्र हजार  

माि 

५ 

प्रारजबभक बाि र्वकास सहजकिािहरुको 
पाररश्रलमक िथा र्वद्यािय कमिचारी 
व्यबस्थापन अनदुान 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

11526000 

एक करोि 
पन्र िाख 
छब्बीस 
हजार  माि 

६ 
 र्वद्यािय सञ्चािन िथा व्यवस्थापन 
अनदुान 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

2703000 

सिाइस िाख 
िीन हजार  

माि 

७ 

शैजक्षक पहुँच सलुनजश्चििा, अनौपचाररक 
िथा वैकजल्पक जशक्षा कायिक्रम 
(परबपरागि र्वद्यािय, वैकजल्पक 
र्वद्यािय, साक्षरिा र लनरन्िर जशक्षाका 
कायिक्रम समेि) 

गा.पा. 

 35001
801 

  शसिि अनदुान चाि ु 200000 
दईु िाख  

माि 

८ 

र्वद्याियमा शैजक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण 
एवम ्कायिसबपादनमा आधाररि 
प्रोत्साहन अनदुान 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

2750000 

सिाइस िाख 
पचास हजार  

माि 

९ 
सामदुार्यक र्वद्याियका छािाहरुिाई 
लनशलु्क स्यालनटरी प्याि व्यवस्था पन 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

1582000 

पन्र िाख 
बयासी हजार  

माि 

१० 

माध्यलमक िह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गजणि र र्वज्ञान र्वषयमा जशक्षण 
सहयोग अनदुान 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

456000 

चार िाख 
छपन्न हजार  

माि 

११ 

 आधारभूि िह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गजणि र र्वज्ञान र्वषयमा जशक्षण 
सहयोग अनदुान 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

2174000 
एकाइस िाख 
चौहिर हजार  

माि 

१२ 

कोलभि-१९ बाट पगेुको शैजक्षक 
क्षलिको पररपरुण िथा अन्य र्वपदको 
समयमा लसकाइ लनरन्िरिाका िालग 
कायिक्रम 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

400000 
चार िाख  

माि 

१३ 

 प्रलि र्वद्याथी िागिका आधारमा 
लसकाइ सामग्री िथा लिजजटि लसकाइ 
समग्री व्यवस्थाका िालग र्वद्याियिाइ 
अनदुान 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

2560000 
पच्चीस  िाख 
साठी हजार  

माि 

१४ 
सस्थागि क्षमिा र्वकास,परीक्षा सञ्चािन 
एवम ्र्वद्याथी मूल्याङ्कन 

गा.पा. 
 35001
801 

 शसिि अनदुान चाि ु

745000 

साि िाख 
पैंिालिस 
हजार  माि 

बहकु्षेिीय पोषण कायिक्रम 

१ 

पोषण संवेदनशीि (खानेपानी िथा 
सरसफाइ, कृर्ष, पशसेुवा, मर्हिा िथा 
बािबालिका, जशक्षा र शासकीय प्रवन्ध( 
क्षेिका कायिक्रमहरू सञ्चािन) 

गा.पा. 
 36500
106 

 शसिि अनदुान चाि ु

150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 
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२ 
 पोपण र्वशेष (स्वास्थ्य) क्षेिका 
कायिक्रम सञ्चािन 

गा.पा. 
 36500
106 

 शसिि अनदुान चाि ु

150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

झोिुंगे पिु क्षेिगि कायिक्रम 

१ 

धरमपानी आरुपाटा फेदी झो.प.ु, 
र्टमरेुफेदी ठूिाखेि झो.प.ु, झो.प.ु 
मालिक ८-मदाने ३, मदान ेगाउँपालिका, 
गलु्मी 

 गा.पा. 
 36501
103 

  शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

3500000 
पैिीस िाख  

माि 

प्राथलमक स्वास्थ्य सेवा 

१ 

स्थानीय िहका स्वास्थ्य चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पिािहरुमा कायिरि 
कमिचारीहरुको ििव, महगी भिा, 
स्थानीय भिा, पोषाक िगायि 
प्रशासलनक खचि समेि 

 गा.पा. 
 37001
012 

  शसिि अनदुान चाि ु 26300000 

दईु करोि 
लिसठ्ठी िाख  

माि 

क्षयरोग लनयन्िण 

१ 

 आकजस्मक अवस्थामा औषधी एवं 
ल्याब सामग्री  ढुवानी, रेकलििङ िथा 
ररपोर्टिङका िालग फमि फरमेट छपाइ, 

ई-र्ट.लब रजजस्टर अध्यावलधक, र्वश्व 
क्षयरोग ददवस सबबन्धी कायिक्रम, 

स्थिगि अनजुशक्षण िथा सपुरीवेक्षण, 

क्षयरोगका कायिक्रमको अधि वार्षिक  
समीक्षा  िथा कोहटि र्वश्लषेण 

गा.पा. 

 37001
012 

  शसिि अनदुान चाि ु 150000 

एक िाख 
पचास हजार  

माि 

२ 

क्षयरोगका जोजखम समूह िथा स्वास्थ 
सेवाको पहुँच कम भएका समदुायमा 
सकृय क्षयरोग खोजपििाि कायिक्रम। 
घरपररवारका सदस्यहरूको सबपकि  
परीक्षण, एवं पाँच वषि मलुनका 
बािबालिमा क्षयरोग रोकथाम सबबन्धी 
टी.र्प.टी. कायिक्रम 

गा.पा. 

 37001
012 

  शसिि अनदुान चाि ु 122000 

एक िाख 
बाइस हजार  

माि 

३ 

कबयलुनटी िट्स कायिक्रम कायिक्रम 
संचािन, र स्वास्थ्यकमीहरूिाई 
क्षयरोग मोिुिर िालिम 

गा.पा. 
 37001
012 

  शसिि अनदुान चाि ु 28000 
अठ्ठाइस हजार  

माि 

पररवार कल्याण कायिक्रम     

१ 
पररवार लनयोजन र्कशोर र्कशोरी िथा 
प्रजनन ्स्वास्थ्य कायिक्रम 

गा.पा. 
 37001
103 

 शसिि अनदुान चाि ु

220000 

दईु िाख 
बीस हजार  

माि 

२  पोषण कायिक्रम 

गा.पा. 
  37001
103 

 शसिि अनदुान चाि ु

357000 
िीन िाख 
सन्िाउन्न 
हजार  माि 
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३ 

 माि ृिथा नवजशश ुकायिक्रम अन्िगिि 
आमा सरुक्षा, गभिविी, रक्तसंचार, उत्प्ररेणा 
सेवा, न्यानो झोिा र लनशलु्क गभिपिन 

कायिक्रम 

गा.पा. 
  37001
103 

 शसिि अनदुान चाि ु

1875000 
अठाह्र िाख 
पचहिर 
हजार  माि 

४ माि ृिथा नवजशश ुकायिक्रम संन्चािन 

गा.पा. 
  37001
103 

 शसिि अनदुान चाि ु

1401000 

चौध िाख 
एक हजार  

माि 

५ प्रजनन ्रुग्णिा स्वास्थ्य सेवा 
गा.पा.   37001

103 

 शसिि अनदुान चाि ु
100000 

एक िाख  

माि 

६ 
 भण्िारणका िागी ILR Refrigerator 

खरीद 

गा.पा.   37001
103 

  शसिि अनदुान 
पुजँीगि  

400000 
चार िाख  

माि 

७ 
कायिक्रम (कायिक्रम समीक्षा , स्थिगि 
अनजुशक्षण, समिा िथा पहचु कायिक्रम) 

गा.पा. 
  37001
103 

 शसिि अनदुान चाि ु

500000 
पाँच िाख  

माि 

८ 

 कोलभि १९ र्वरुि खोप अलभयान िथा 
बसु्टर खोप समेि संचािन व्यवस्था पन 
खचि (पालिकास्िरीय योजना र पालिका 
िथा स्वास्थ्य सस्था स्िरीय सपुरीवेक्षण) 

गा.पा. 
  37001
103 

 शसिि अनदुान चाि ु

226000 

दईु िाख 
छजब्बस 
हजार  माि 

९ 

 लनयलमि खोप सदुृढीकरण, पूणि खोप 
सलुनश्चििा र दीगोपनाको िालग 
सकु्ष्मयोजना अद्यावलधक २ ददन र 
सरसफाई प्रवधिन प्याकेज पनुििाजगी 
िालिम १ ददन गरर  ३ ददन एवं 
पूणिखोप न.पा., गा.पा. सलुनजश्चििाको 
िालग स्थानीय िह, विा, खोप समन्वय 
सलमलि िथा नवलनवाजचिि 
जनप्रलिलनलधहरुको अलभमजुखकरण, 

स्वास्थ्यकमीबाट विामा घरधरुी 
सवेक्षण, पालिकाबाट विा भेररर्फकेसन, 

अनगुमन िथा घोषणा सभा व्यवस्थापन 
घोषणा बांकीमा घोषणा िथा घोषणा 
भएकामा ददगोपना कायम गने 
व्यवस्थापन खचि 

गा.पा. 

  37001
103 

 शसिि अनदुान चाि ु

221000 
दईु िाख 
एकाइस 
हजार  माि 

महामारी रोग लनयन्िण कायिक्रम     

१ 

 पशपंुक्षी आददबाट हनुे ईन्फुएन्जा, बिि 
फ्ि,ु AMR, लसर्ष्टसकोलसस, 

टक्सोप्िाज्मोलसस आदद र्वलभन्न 
सरुवारोग सबबन्धी रोकथाम िथा 
लनयन्िणका िालग सचेिना कायिक्रम 

गा.पा. 

 37001
105 

 शसिि अनदुान चाि ु

20000 
बीस हजार  

माि 
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२ 

र्वलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जनुोर्टक, 

मानलसक स्वास्थ्य सबबन्धी  
अन्िरर्क्रया कायिक्रम िथा ददवसहरु 
(Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम 
ददवस, मानलसक स्वास्थ्य ददवस, 

अल्जाईमर ददवस, रेलबज ददवस, र्वश्व 
औिो ददवस) मनाउने 

गा.पा. 

 37001
105 

 शसिि अनदुान चाि ु

100000 
एक िाख  

माि 

३ 

 कोलभि १९ िगायि र्वलभन्न 
महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, 

लनयन्िण िथा लनगरानीका िालग 
सरोकारवािा सँगको अन्िरर्क्रया िथा 
RRT, स्वास्थ्यकमी पररचािन 

गा.पा. 

 37001
105 

 शसिि अनदुान चाि ु

25000 
पच्चीस  

हजार  माि 

४ 

 र्वश्व औिो ददवस मनाउने, र्कटजन्य 
रोग लनयन्िण कायिक्रमको अनगुमन 
एवम ्मूल्याङ्कन िथा र्कटजन्य रोग 
लनयन्िणका िालग बहलुनकाय 
अन्िरर्क्रया गने िथा Active Case 

Detection (औिो र कािाजार) 

गा.पा. 

 37001
105 

  शसिि अनदुान चाि ु 55000 
पच्पन्न हजार  

माि 

 स्वास्थ्य व्यवस्था पन कायिक्रम 

१ 

पालिका स्िरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको 
मालसक बैठक, स्वास्थ्य कायिक्रमहरुको 
िाटा भेररर्फकेशन एवं गणुस्िर सधुार 
साथै अधिबार्षिक  एवं बार्षिक  समीक्षा  

गा.पा. 
 37001
107 

 शसिि अनदुान चाि ु

255000 
दईु िाख 
पच्पन्न हजार  

माि 

२ 
 स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू 
सदुृढीकरण कायिक्रम 

गा.पा.  37001
107 

 शसिि अनदुान चाि ु
65000 

पैसाठी हजार  

माि 

३ 

 कोलभि १९ को भ्याजक्सनको 
लिजजटाइजेशन िथा क्यू आर कोि 
प्रमाणीकरण 

गा.पा. 
 37001
107 

 शसिि अनदुान चाि ु

80000 
असी  हजार  

माि 

रार्िय स्वास्थ्य जशक्षा, सूचना िथा संचार केन्र   

१ 

 र्वद्यािय स्वास्थ्य जशक्षा/आमा समूह 
िथा मर्हिा स्वास्थ्य स्वयं 
सेर्वकाहरुका िालग सामाजजक ब्यवहार 
पररवििन कायिक्रम 

गा.पा. 
 37001
109 

 शसिि अनदुान चाि ु

75000 
पचहिर 

हजार  माि 

२ 
सिुीजन्य पदाथि िथा मध्यपान सेवनको 
न्यूलनकरण सबबन्धी संचार कायिक्रम 

गा.पा. 
 70011
09 

 शसिि अनदुान चाि ु

25000 
पच्चीस  

हजार  माि 

 उपचारात्मक सेवा कायिक्रम 

१ 
आधारभिू िथा आकजस्मक स्वास्थ्य 
सेवाको िालग औषधी खररद 

गा.पा. 
 37001
115 

 शसिि अनदुान चाि ु

1440000 

चौध िाख 
चािीस हजार  

माि 



62 मदाने गाउँपालिका,पुकोटदह,गुल्मी 
 

२ 

 स्वास्थ्य चौकी (आधारभूि स्वास्थ्य 
सेवा केन्र) को न्यूनिम सेवा मापदण्ि 
कायिक्रम ( अलभमखुीकरण, समीक्षा , 

फिो अप , अनगुमन िथा सदुृढीकरण 
समेि ) 

गा.पा.  37001
115 

 शसिि अनदुान चाि ु

140000 

एक िाख 
चािीस हजार  

माि 

३ 
 आखँा, नाक, कान, घांटी िथा मखु 
स्वास्थ्य सबवन्धी अलभमखुीकरण 

गा.पा.  37001
115 

 शसिि अनदुान चाि ु

120000 

एक िाख 
बीस हजार  

माि 

 नलसिङ िथा सामाजर्क सरुक्षा सेवा काियक्रम 

१ 

रार्िय मर्हिा स्वास्थ्य स्वयंसेर्वका 
कायिक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यािायाि 
खचि, वार्षिक समीक्षा  गोष्ठी र ददवस 
मनाउने खचि समेि) 

 गा.पा. 
 37001
116 

 शसिि अनदुान चाि ु

1700000 
सि िाख  

माि 

 प्रधानमन्िी रोजगार कायिक्रम 

१ रोजगार संयोजकको ििव 

गा.पा. 
37100
102 

 शसिि अनदुान चाि ु

494000 

चार िाख 
चौरान्नब्बे 
हजार  माि 

२  रोजगार संयोजकको स्थानीय भिा 
गा.पा. 37100

102 

 शसिि अनदुान चाि ु

142000 

एक िाख 
बयालिस 
हजार  माि 

३ रोजगार संयोजकको पोसाक 
गा.पा. 37100

102 

 शसिि अनदुान चाि ु
10000 

दस हजार  

माि 

४ रोजगारी सजृना (नेपाि सरकार) 

गा.पा. 37100
102 

 शसिि अनदुान चाि ु

3054000 

िीस िाख 
चौवन्न हजार  

माि 

यवुा रोजगारीका िालग रुपान्िरण पहि पररयोजना 

१ रोजगार सेवा केन्रको सञ्चािन खचि 
गा.पा. 

 37100
103 

 शसिि अनदुान चाि ु

265000 

दईु िाख 
पैसाठी हजार  

माि 

२ रोजगार सहायकको ििब 

गा.पा. 37100
103 

 शसिि अनदुान चाि ु

393000 

िीन िाख 
लियान्नब्बे 
हजार  माि 

३ रोजगार सहायको स्थानीय भिा 
गा.पा. 37100

103 

 शसिि अनदुान चाि ु
93000 

लियान्नब्ब े

हजार  माि 

४  रोजगार सहायकको पोशाक भिा 
गा.पा. 37100

103 

 शसिि अनदुान चाि ु
10000 

दस हजार  

माि 

५  रोजगारी सजृना (आई.लि.ए.ì 
गा.पा. 37100

103 

 शसिि अनदुान चाि ु

2343000 

िेइस िाख 
िलिचािीस 
हजार  माि 

६ प्रार्वलधक सहायकको ििव 

गा.पा. 37100
103 

 शसिि अनदुान चाि ु

393000 

िीन िाख 
लियान्नब्बे 
हजार  माि 
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७ प्रार्वलधक सहायकको स्थानीय भिा 
गा.पा. 37100

103 

 शसिि अनदुान चाि ु
93000 

लियान्नब्ब े

हजार  माि 

८ प्रार्वलधक सहायकको पोसाक 
गा.पा. 37100

103 

 शसिि अनदुान चाि ु
10000 

दस हजार  

माि 

९ 

रोजगार सेवा केन्रको सदुृर्ढकरण 
(कबप्यूटर, फलनिचर र्फक्चसि, क्यामरा, 
अन्य र्वद्यिुीय उपकरण) 

गा.पा. 37100
103 

 शसिि अनदुान चाि ु

300000 
िीन िाख  

माि 

गररलब लनवारणको िालग िघ ुउद्मम र्वकासकायिक्रमको विागि रुपमा कायिक्रमको र्ववरण 

 

क 

 

स्िरोन्नलििफि     

१ स्वीटर बनुाई िालिम ७ २०   

२ स्वीटर बनुाई िालिम २ १८   

३ ढाका लसप र्वकास िालिम ४ १०   

४ स्वीटर बनुाई िालिम १ १०  

५ िि कुशन िालिम १ १०  

६ िि कुशन िालिम १ १०  

    जबमा ४८   

ग समूहमा प्रर्वलध हस्िान्िरण    

  समूहमा प्रर्वलध हस्िान्िरण   २ वटा समहुमा   

     
 

७ मदाने  गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७9 

स्वीकृि र प्रकाशन लमलि:207९।03।१० 
   

मदाने गाउँपालिकाको अथि सबबन्धी प्रस्िाविाई कायािन्वयन गनि बनकेो ऐन 

प्रस्िावनाुः मदाने गाउँपालिकाको आलथिक वषि ०७९।०८० को अथि सबबन्धी प्रस्िाविाई कायािन्वयन गनिको लनलमि स्थानीय 
कर िथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने िथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे,नेपािको संर्वधान, 
२०७२को धारा २२८ को उपधारा २ बमोजजम मदाने गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारबभुः यस ऐनको नाम “आलथिक ऐन २०७९” रहेको छ । 

यो ऐन २०७९ साि साउन  १ गिेदेजख मदाने गाउँपालिका के्षिमा िाग ुहनुेछ । 

२. भलूम कर/मािपोि:-गाउँपालिका के्षिलभि अनसूुची -१ बमोजजम भलूम कर/मािपोि) िगाइने र असिु  उपर गररनछे 
।  

३. घर वहाि करुः  गाउँपालिका के्षिलभि कुनै व्यजक्त वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 
जग्गा वा पोखरी परैु/आंजशक िवरिे वहािमा ददएकोमा अनसूुची -२ बमोजजम घर जग्गा वहाि कर िगाइने र असिु 
गररनेछ ।  
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४. व्यवसाय दिाि शलु्कुः गाउँपालिकाके्षि लभि व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूजँीगि िगानी र आलथिक कारोवारका 
आधारमा अनसूुची -३ बमोजजम व्यवसाय कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

५. जलिबटुी,कवािी र जीवजन्ि ुकरुः गाउँपालिका के्षिलभि कुनै व्यजक्त वा संस्थािे ऊन, खोटो, जलिबटुी, वनकस, कवािी 
माि र प्रचलिि काननुिे लनषेध गररएको जीवजन्ि ुवाहेकका अन्य मिृ वा माररएका जीवजन्िकुो हाि, लसङ, प्वाँख, 
छािा जस्िा बस्िकुो व्यवसार्यक कारोवार गरे वापि अनसूुची -४ बमोजजमको कर िगाइन ेर असिु उपर गररनछे 
। 

६. र्वज्ञापन करुः गाउँपालिका के्षिलभि हनु े र्वज्ञापनमा अनसूुची -५ बमोजजम र्वज्ञापन कर िगाइन े र असिु उपर 
गररनेछ। प्रदेश  काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजजम हनुछे। 

७. मनोरन्जन करुः गाउँपालिका के्षिलभि हनु ेमनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसूुची -६ बमोजजम व्यवसाय कर िगाइने र 
असिु उपर गररनेछ। प्रदेश  काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजजम हनुेछ । 

८. बहाि लबटौरी शलु्कुः गाउँपालिका के्षिलभि आफूिेू लनमािण, रेखदेख वा संचािन गरेका अनसूुची -७ मा उल्िेख भए 
अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसूुचीमा भएको व्यस्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाइन ेर असिु  उपर 
गररनेछ । 

९. पार्कि ि शलु्कुः गाउँपालिका के्षिलभि कुनै सवारी साधनिाई पार्कि ि सरु्वधा उपिब्ध गराए वापि अनसूुची-८ बमोजजम 
पार्कि ि शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ। 

१०. सिक ममिि िथा पयािवरण संरक्षण शलु्क: गाउँपालिकािे लनमािण संचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनसूुची-9 मा 
उजल्िजखि स्थानीय पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्यवस्था भए अनसुार शलु्क 
िगाइन ेर असिु उपर गररनछे । 

११. नक्शा नाप दस्िरु : गाउँपालिकािे नक्सापास सेवा शलु्क वापि अनसूुची -१0 मा उजल्िजखि दरमा दस्िरु उठाईनेछ। 

१२. लसफाररस दस्िरु : गाउँपालिकािे प्रवाह गने लसफाररस सबबन्धी सेवामा अनसूुची -१1 मा उजल्िजखि दरमा दस्िरु 
लिईनेछ। 

१३. भािा दस्िरु : गाउँपालिकामा रहेका सामानहरुमा अनसूुची -१2 बमोजजम भािा असिु  गररनेछ । 

१४. पयिटन शलु्कुः गाउँपालिकािे आफ्नो के्षिलभि प्रवेश गने पयिटकहरुवाट अनसूुची -१३ मा उजल्िजखि दरमा पयिटन 
शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।प्रदेश  काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजजम हनुछे । 

१५. जररवाना : गाउँपालिकािे िोकेको मापदण्िको प्रलिकुि हनुेगरर  काम गने व्यजक्त वा संस्थािाई अनसूुची -१४ वमोजजम 
जररवाना िगाईनेछ। 

१६. कर छुटुःयस ऐन बमोजजम कर लिने दार्यत्व भएका व्यजक्त वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन र्कलसमको कर छुट ददईन ेछैन 
।  

१७. कर िथा शलु्क संकिन सबबन्धी कायिर्वलधुः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर िथा शलु्क संकिन सबबन्धी 
कायिर्वलध गाउँपालिकािे िोके अनसुार हनुछे । 

यस ऐन वमोजजम िोर्कएको कर िथा शलु्क वझुाउन ुपने व्यवसायी, उधोग, फमि िथा संस्थािे यस कायािियबाट 
आफ्नो व्यवसायसँग सबबजन्धि बस्ि ुिथा सेवाको भकु्तानी लिन ुअगावै अलनवायि रुपमा कर लिरेको प्रमाण पेश गनुि 
पनेछ। अन्यथा भकु्तानी ददईने छैन । 

करको असिुी िथा दण्ि जररवना: यस गाउँFपालिकािे लनधािरण गरेको कर िथा गैर कर आलथिक वषि लभिै वझुाई सक्न ु
पनेछ। उक्त समयलभि कर नवझुाएमा अनसूुची -१४ वमोजजम जररवाना िगाईनेछ।                                                                         
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िर, कर उठाउन प्रोत्साहनको िालग कुन ैलनजश्चि समयावधी िोकेर लनजश्चि प्रलिशि जररवाना छुट ददन गाउँ कायिपालिकािे 
लनणिय गनि वाधा पने छैन । 

 

 

 

अनसूुची १                                         
भलुम वा मािपोि कर  
क २० रोपनी सबमको न्यूनिम मूल्य रु २० माि । 

ख २० रोपनी भन्दा मालथ प्रलि रोपनी रु ५ माि । 

अनसूुची २ 
वहाि कर गाउँपालिका लभि घर भवन पसि ग्यारेज गोदाम टहारा जग्गा वा पोखरी परैु आजँशक रुपमा वहािमा िगाए 
वापि १०  प्रलिशि वहािकर । 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची ३                                         
व्यवसाय दिाि शलु्क 

क्र स व्यावसायको र्कलसम 

आ. व. 
२०७8/०७9 
को दर 

आ. व. २०७९/०80 
को िालग स्वीकृि दर 

नवीकरण शलु्क 

क व्यावसायको स्िर PAN -VAT VAT 
PAN VAT PAN 

1 ब्यापाररक बस्ि ु        

1.1 हाििवेयर पसि सवै 2000-5000 5000 2000 2500 1000 

1.2 

लनमािण सामग्री, कबपटुर,र्वद्यिु 
सामग्री, क्यामेरा, 
टेलिलभजन,रेलियो, कापेट, 

२000-३000 3000 2000 1500 1000 

1.3 

दैलनक उपभोग्य सामानहरुको 
खरुा र्वके्रिा  

2000-3000 3000 2000 1500 1000 

1.4 

दैलनक उपभोग्य सामानहरुको 
खरुा िथा थोक र्वके्रिा 

5000-10000 10000 5000 5000 2500 

1.5 कपिा पसि थोक िथा खरुा 10000-15000 10000 5000 1500 1000 
1.6 सनु पसि ५०००, ३००० 5000 3000 2500 1500 

1.7 लनमािण सामग्री पसि ५०००, ३००० 5000 3000 2500 1500 

1.8 भािा पसि ५०००, ३००० 5000 3000 2500 1500 
2 लनमािण व्यावसाय   

   

1 लनमािण ब्यवसायी परामशि 2500-3000 3000 2500 1500 1250 

3 

लनमािण िथा उत्पादन मिुक साना 
िथा मझौिा उद्योगको स्िर  

क ख क ख 

3.2 कापी उद्योग 1500-2000 2000 1500 1000 750 

3.3 लसमेन्ट ब्िक उद्योग 1500-2000 2000 1500 1000 750 
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क्र स व्यावसायको र्कलसम 

आ. व. 
२०७8/०७9 
को दर 

आ. व. २०७९/०80 
को िालग स्वीकृि दर 

नवीकरण शलु्क 

3.4 मेटि/लग्रि/अल्मलुनयम उद्योग 1500-2000 3000 2000 1500 1000 

3.5 ईट्टा/साधारण भट्टा 1500-2000 3000 1500 1500 750 

3.6 अन्य उद्योग 1500-2000 2000 1500 1000 ७५० 
3.7 स्वदेशी बस्त्र उद्योग 1000-2000 2000 1500 1000 ७५० 
4 कृर्ष िथा वनजन्य उद्योग   

   

4.1 िोरी पेल्ने लमि 1000-2000 2000 1500 1000 750 

4.2 

कुटानी र्पसानी सर्हिको िोरी 
पेल्ने लमि 1500-2000 2000 

1500 1000 750 

4.3 कुटानी र्पसानी लमि 1500-2000 2000 1500 1000 750 
4.4 फलनिचर/स लमि  2000-5000 5000 2000 2500 1000 

4.5 पश ुदाना उद्योग 1५00-१८०० 1800 1500 900 750 

4.6 पोल्िीफमि उद्योग ठुिो १५००-२५०० 2500 1500 1250 750 

4.7 पोल्िीफमि उद्योग सानो 1०00-२५०० २००० 1५00 १००० ७५0 
4.8 बंगरुपािन 1500-3000 3000 1500 1500 750 

4.9 भैसी पािन व्यावसाय 1500-३००० 3000 1500 1500 750 

4.10 गाई पािन व्यावसाय 
1500-३००० 3000 1500 1500 750 

4.11 बाख्रा पािन व्यावसाय 1500-३००० 3000 1500 1500 750 

4.12 माछा पािन व्यावसाय 1500-३००० 3000 1500 1500 750 

4.13 कुखरुा पािन ब्यवसाय 1500-३००० 3000 1500 1500 750 

5 पयिटन   
   

5.1 

५ कोठा भन्दा वढी िज िथा 
कोठा भएको होटि 1500-३००० 3000 

 

3000 
1500 1500 

5.2 साधारण खाना नास्िा भएको िज २000-३००० 3000 2000 1500 1000 

5.3 

साधारण खाना रेस्टुरेन्ट माि 
भएको होटि 2000-३००० 

3000 2000 1500 1000 

5.4 

१० कोठा भन्दा वढी भएको 
होटि रेस्टुरेन्ट 5000-४००० 5000 

4000 2500 2000 

5.5 खाजा खाना सर्हिको होटि ४000-३००० 4000 3000 2000 1500 

6 सेवा उद्योग   
   

 व्यावसायको स्िर  क ख क ख 

6.1 अफसेट प्रशे 2500-१५०० 2500 

1500 1250 750 

 

6.2 िेटर प्रशे 1300-१००० 1500 1000 750 750 

6.3 

साविजलनक पररबहन 
सेवा/गाउँपालिका लभि प्रधान 
कायाििय 5000-२५०० 5000 

2500 2500 1250 
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क्र स व्यावसायको र्कलसम 

आ. व. 
२०७8/०७9 
को दर 

आ. व. २०७९/०80 
को िालग स्वीकृि दर 

नवीकरण शलु्क 

6.4 

साविजलनक पररबहन 
सेवा/गाउँपालिका लभि शाखा 
कायाििय 3000-२००० 3000 

2000 1500 1000 

6.5 फोटोग्राफी 3000-१५०० 3000 1500 1500 750 
6.6 प्रयोगशािा  3000-२५०० 3000 2500 1500 1250 

7 

साना िथा मझौिा लनमािण िथा 
उत्पादन उद्योग   

   

7.1 लसमेन्ट ब्िक उद्योग 2000-४०० 4000 3000 2000 1500 
7.2 मेटि/लग्रि/अिमलुनयम उद्योग 3000-४०० 4000 3000 2500 1500 
7.3 ईट्टा/साधारण भट्टा 1000-3000 4000 3000 2500 1500 
7.4 अन्य उद्योग 2000-४०० 4000 3000 2500 1500 
4.5 स्वदेशी बस्त्र उद्योग ३०००-४००० 4000 3000 2500 1500 
8 सञ्चार सेवा   

   

8.1 

मोवाईि सेट/ररचाजि कािि र्वर्क्र 
केन्र 1000-३000 ३000 

२००० १५०० १००० 

8.2 लनजी टेलिफोन िथा फ्याक्स सेवा 1000-२००० 3000 2000 1500 1000 

8.3 

फ्याक्स, फोटोकपी िथा र्प्रजन्टि, 
कुररयर, इन्टरनेट फोटोस्टुलियो  2000-१५०० 2000 

1500 1000 750 

8.4 मोवाईि फोन र्वक्री ममिि ५०00-४००० 4000 4000 २०00 २०00 

8.7 छपाई िथा प्रकाशन २000-१५०० 2000 1500 1000 750 
8.8 फोन, लिसहोम र्वके्रिा 1000-१५०० 2000 1500 1000 750 
9 र्विीय सेवा    

   

9.1 

आलथिक कारोवार गने र्विीय 
कबपलनको मखु्य कायाििय 10000 10000 

10000 5000 5000 

9.2 

र्विीय कबपनीको शाखा 
/उपशाखा 5000 6000 

6000 3000 3000 

9.3 लबमा कबपनी मखु्य कायाििय 5500 6000 6000 3000 3000 
9.4 लबमा कबपनी शाखा कायाििय  3000 3000 1500 1500 
9.5 र्वदेशी मरुा सटही 3000-5000 5000 5000 1500 1500 

9.6 

मलन िान्सफर/रेलमटान्स सेवा 
कायाििय 3000 3000 

3000 1500 1500 

9.7 

मलन िान्सफर/रेलमटान्स सेवा 
शाखा कायाििय 3000 3000 

3000 1500 1500 

9.8 लधिोपि कारोवार 3000 3000 3000 1500 1500 
9.9 र्विीय संस्था िघरु्वि फाईनान्स ५००० ५००० ५००० ५००० 5000 
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क्र स व्यावसायको र्कलसम 

आ. व. 
२०७8/०७9 
को दर 

आ. व. २०७९/०80 
को िालग स्वीकृि दर 

नवीकरण शलु्क 

9.10 

सहकारी संस्था ३ करोि भन्दा 
वढी कारोवार 4000 4000 

4000 2000 2000 

9.11 सहकारी संस्था शाखा कायाििय 1500 1500 1500 750 750 

9.12 सहकारी संस्था अन्य ५००० ५००० 10००० 7००० 7००० 

9.12 लनजी क्षेिका वाजणज्य वैकहरु 5000 10000 10000 5000 5000 

9.13 

लनजीक्षेिका वाजणज्य वैक शाखा 
हरु 5000 5000 

5000 2500 2500 

9.14 र्वमा कबपनी शाखा कायािियहरु 2500 3000 3000 1500 1500 

10 स्वास्थ्य सेवा   
   

10.1 गैह्र सरकारी अस्पिाि 2500 3000 1500 1500 1500 
10.2 सामदुार्यक अस्पिाि 3000 4000 2000 2000 2000 

10.3 

लनजीस्िरका अस्पिाि िथा ररसचि 
सेन्टर 3000 3000 

2000 1500 1500 

10.4 नलसिि होम 3000 3000 2000 1500 1500 

10.5 ल्याव िथा जक्िलनक 2000 2000 1500 1000 1000 

10.6 

होलमयोप्याथी िथा प्राकृलिक 
जचर्कत्सा जक्िलनक 1000 1000 

800 800 800 

10.7 औषधी पसि थोक 5000 5000 3000 2500 2500 

10.8 औषधी पसि खरुा 4000 4000 3000 2000 2000 

10.9 औषधी पसि आयवेुद 2000 2000 1500 1000 1000 

10.10 पश ुऔषधी पसि 1500 1500 1000 750 750 

10.11 पश ुपक्षीको दाना पसि 1300 1300 800 650 650 

10.12 जलिबटुी र्वक्री पसि 1500 1500 1000 750 750 

10.11 स्वास्थ्य सबवन्धी परामशि सेवा ५००० ५००० ५००० 2500 2500 
11 र्वशेषज्ञ सेवा िथा अन्य सेवा   

   

11.1 र्वशेषज्ञ जचर्कत्सक 1500 1500 1000 750 750 

11.3 पश ुजचर्कत्सक 1500 1500 1000 750 750 

11.4 कर्वराज 1500 1500 1000 750 750 

11.5 इजन्जलनयररि कन्टिटेन्सी फमि 4000 3000 2000 1500 1500 

11.6 काननु ब्यवसायी फमि 2000 2000 1000 1000 1000 

12 िेखापरीक्षक/िथा अन्य   
   

12.1 क वगि 1500 2000 2000 2000 2000 
12.2 ख बगि 1200 1800 1800 1800 1800 
१२.३ ग वगि 1500 1500 1500 1500 1500 
१२.४ घ वगि 1500 1000 1000 1000 1000 
12.5 लबमा एजेन्ट 1500 750 2000 2000 2000 
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क्र स व्यावसायको र्कलसम 

आ. व. 
२०७8/०७9 
को दर 

आ. व. २०७९/०80 
को िालग स्वीकृि दर 

नवीकरण शलु्क 

12.6 सभेयर 1000 1000 1800 1800 1800 
12.7 अनवुादक नोटरी पजब्िक सेवा 700 1000 750 750 750 
12.9 अनसुन्धान िथा परामशिदािा 1500 1500 1500 750 750 
12.10 कबप्यटुर एनालिस्ट िथा प्रोगामर 1500 1500 1500 750 750 
12.11 शेयर दिाि 1500 1500 1500 750 750 
12.12 संस्थागि पेन्टर 5200 5200 3000 1500 1500 
13 जशक्षा सेवा   

   

13.1 लनजीक्षेि क्याबपस 10000 10000 10000 10000 10000 

13.2 लनजीक्षेि मा.र्व. ९000 ९000 ९000 ९000 ९000 
13.3 लनजी के्षि आधारभिू र्वद्यािय ८००० ८००० ८००० ८००० ८००० 
13.4 लनजी क्षेि प्राथलमक र्वद्यािय ७000 ७000 ७000 ७000 ७000 

13.5 लनजी के्षि होस्टेिहरु 1000 1000 800 750 750 
13.6 िालिम िथा अनसुन्धान केन्र 2000 2000 1500 1000 1000 

13.7 

लनजी प्रार्वलधक 
जशक्षािय/टेजक्नकि इजन्स्चच्यटु 2000 2000 

1000 1000 1000 

13.8 

टाइर्पि कबप्यटुर िथा भाषा 
जशक्षण केन्र 

1000 1500 1000 750 750 

13.9 ट्युसन िथा कोजचि सेन्टर 1000 1000 800 500 500 

13.10 

लसिाइ कटाई बनुाइ प्रजशक्षण 
केन्र 1500 1500 

1000 750 750 

14 मरमि सबभार केन्र   
   

14.1 र्वद्यिुीय सामान ममिि केन्र 1500 1500 1000 800 800 

14.2 

हेर्वइजक्वपमने्ट िथा सवारी 
साधन 3000 3000 

5000 3000 3000 

14.3 मोटरसाईकि ममिि केन्र 2000 2000 २००० २००० २००० 
14.4 फोटोकपी/कबप्यटुर ममिि केन्र 2500 2500 1500 1250 1250 

16 अन्य सेवा  क ख   

16.1 र्वज्ञापन एजेन्सी 1500 1500 1000 750 750 

16.2 वैदेजशक रोजगारी सेवा 1500 1500 1000 750 750 

16.3 स्वदेशी रोजगार सेवा 1500 1500 1000 750 750 

16.4 हाउजजि/ररयिस्टेट 4000 4000 3000 2000 2000 

16.5 ब्यटुी पाििर केस शृ्रगाँर 1000 1500 1500 750 750 
16.6 ड्राई जक्िनसि 700 1000 1500 750 750 
16.7 फोटो स्टुिीयो 1200 1500 1500 750 750 
16.8 पेन्टीि सेवा 1200 1500 1500 750 750 
16.9 कवािी पसि 2000 2000 1500 1000 1000 
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क्र स व्यावसायको र्कलसम 

आ. व. 
२०७8/०७9 
को दर 

आ. व. २०७९/०80 
को िालग स्वीकृि दर 

नवीकरण शलु्क 

17 मास ुर्वके्रिा  1000 2000 2000 1000 1000 
18 र्वर्वध सेवा व्यावसाय  2000 2000 1000 1000 

18.1 कपिा िथा छािा जिुा पसि 1500 1500 1000 750 750 

18.2 चरुा पसि ट्कीमा राखेको 600 1000 750 750 750 

18.3 

काठ िथा स्टीि फलनिचर 
फलनिलसि 2000 3000 

1500 1500 750 

18.4 मेलसनरी पाटपूजाि 2500 2500 1500 1250 750 

18.5 सैिनु पसि 1000 1000 1000 1000 500 

18.6 लिजजटि किर ल्याव 2500 2500 1500 1250 750 

18.7 फ्िेक्स र्प्रन्टर सेवा 1500 3000 1500 1500 750 

18.8 किर ल्याव 1000 3000 1500 1500 750 

18.9 अलियो िथा लभिीयो सेन्टर 1000 2000 1500 1000 750 

18. दगु्ध िेरी 1000 2000 1500 1000 750 

18.9 दगु्ध जचस्यान केन्र 2500 2000 1500 1000 750 

18.10 स्यालनटरी सामान 1500 2000 1500 1000 750 

18.11 

ग्यास लसलिण्िरको अलधकृि 
र्वके्रिा 5000 5000 

2500 2000 2000 

18.12 कोल्ि लिंक्स पसि 1000 2000 1500 1000 750 

18.13 उन पसि 1000 2000 1500 1000 750 

18.14 होजजयारी उद्योग 1400 3000 1500 1500 750 

18.15 कस्मेर्टक्स पसि 2500 2500 1500 1250 750 

18.16 स्टेसनरी पसि 3000 3000 1500 1500 750 

18.17 पि/पलिका पसि 900 1500 1500 750 750 

18.18 लमस्ठान पसि 1500 3000 1500 1500 750 

18.19 

कृर्ष फिफूि िथा वन नसिरी 
व्यावसाय 1000 1500 

1500 1500 750 

18.20 एफ. एम. रेलियो 5000 5000 ५००० ५००० 5000 

18.21 इन्टरनेट सेवा प्रदायक 1500 3000 1500 1500 750 

18.22 एफ एम रेलियो सामदुार्यक 2500 2500 1500 1250 750 

18.23 िान्सपोटि सेवा 1100 3000 1500 1500 750 

18.24 सोिार पाव सप्िायसि 2000 3000 1500 1500 750 

18.25 

खेिौना िथा उपहार सामग्री 
पसि 1000 2000 

1500 1000 750 

18.26 माटाका भािा 800 2000 1500 1000 750 

18.27 चस्मा ममिि िथा र्वक्री केन्र 1000 2000 1500 1000 750 
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क्र स व्यावसायको र्कलसम 

आ. व. 
२०७8/०७9 
को दर 

आ. व. २०७९/०80 
को िालग स्वीकृि दर 

नवीकरण शलु्क 

18.28 

पेपर हेजण्िक्रयाफ्ट सबबन्धी 
पसि 800 1600 

1500 800 750 

18.29 

पाँच वा सो भन्दा वढी सेवा 
भएको प्रा लि 5000 5000 

3000 2500 1500 

18.30 

दईु वा सो भन्दा वढी सेवा भएको 
प्रा लि 3500 3500 

2500 1750 1250 

18.31 अन्य सेवा प्रा लि 3500 3500 2500 1750 1750 

19 उत्पादनमूिक उद्योग      

19.1 चाउलमन उद्योग 3000 3000 3000 1500 1500 
19.2 लमनरि वाटर उद्योग 2500 2500 2500 1250 1250 

19.3 अन्य उद्योग 1500 1500 1500 750 750 

19.4 आल्मलुनयम उद्योग 2500 2500 1500 1250 1250 

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

नोट मालथ उजल्िजखि व्यावसायमा मूल्य अलभवृर्ि कर VATमा दिाि भएका व्यावसाय क शे्रणी र स्थायी िेखा नबवर प्राप्त 
गरेका PAN दिाि भएका वा दिािको प्रकृयामा रहेका िालग ख शे्रणीमा राजखएको छ । 

 

 

अनसूुची ४ 
जलिबटुी कवािी र जीवजन्ि ुकर   

कुनै ब्यजक्त वा संस्थािे उन, खोटो, जलिबटुी वनकस कवािी माि प्रचलिि काननुिे लनषेध गरेका जजवजन्ि ुवाहेक अन्य 
मिृ वा माररएका जीव जन्िकुो हाि, लसि, प्वाख, छािाको ब्यावसार्यक कारोवार गरे वापि  प्रलि व्यावसाय रु ५००० 
व्यावसाय दिाि र २००० नवीकरण शलु्क िाग्नेछ। 

 
 

अनसूुची ५ 
र्वज्ञापन कर 
 

क्र.स. र्ववरण आ.व. २०७8/०७9 को 
दर 

आ. व. २०७9/०80 को 
स्वीकृि दर 

कै 

1 सव वोिि प्रलि वगि र्फट 40.00 40.00  

2 होलिि वोिि प्रलि वगि 
र्फट 

75.00 75.00  

3 ग्िोसाइन वोिि प्रलि वगि 
र्फट 

90.00 90.00  

4 सटर पेजन्टि प्रलि वगि 
र्फट 

20.00 20.00  
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5 ब्यानर प्रलि हप्ता 50.00 50.00  

6 पोि वोिि प्रलि गोटा 1000.00 1000.00  

7 लिजजटि वोिि 200.00 200.00  

8 ब्यावसार्यक प्रचार 
सवारी साधन वाट 
माईर्कि 

200.00 200.00  

 

 

अनसूुची ६ 
मनोरञ्जन कर  

क्र. स. र्ववरण आ.व. 
२०७8/०७9 को 
दर 

आ.व. 
२०७९/०80 
को स्वीकृि दर 

कै 

1 लसनेमाहि  लथयटरमा प्रवेश शलु्कमा प्रलि र्टकट 10 10 
 

2 जाद ुसकि स प्रलि ददन 500 500  

3 ब्यावसार्यक लभलियो प्रलिददन 250 250  

4 चिजचि लभलियो 1000 1000  

5 

सांस्कृलिक िथा मनोरञ्जन स्थि उपिब्ध गराए 
वापि प्रलि ददन 500-1500 500-1500 

 

 

 

 

अनसूुची ७ 
 बहाि लबरौटी कर 

क्र. स. र्ववरण आ.व. २०७8/०७9 
को दर 

आ. व. 
२०७९/०80 को 

स्वीकृि दर 

कै 

1 फेन्सी पसि -प्रलि पसि 450 450  

2 ठेक्का भािा -प्रलि पसि 300 300  

3 माटोका भािा-प्रलि पसि 100 100  

4 प्रोलभजनि -प्रलि पसि 250 250  

5 मादि -प्रलि पसि 200 200  

6 औजार -प्रलि पसि 125 125  

7 सनुचाँदी -प्रलि पसि 500 500  

8 जचया नास्िा-प्रलि पसि 150 150  

9 िािा नाििा -प्रलि पसि 200 200  

10 चरुापोिे -प्रलि पसि 200 200  

11 जजरा मसिा -प्रलि पसि 400 400  
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क्र. स. र्ववरण आ.व. २०७8/०७9 
को दर 

आ. व. 
२०७९/०80 को 

स्वीकृि दर 

कै 

 12 जलिबटुी -प्रलि पसि 200 200  

 13 अन्य पसि ब्यापार हेरे -प्रलि पसि 100-300 100-300  

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची ८ 

क पार्कि ि शलु्क 

क्र. स. र्ववरण आ.व. २०७8/०७9 को 
दर 

आ. व. २०७९/०80 को प्रस्िार्वि 
दर 

कै 

! बस िक  ४० ४० 
 

@ जजप भ्यान टेक्टर २० २० 
 

३ काठ लनकासी प्रलि र्िप  ? २०० ? २००  

 

अनसूुची ९ 

सेवा शलु्क िथा दस्िरु 

 

क्र. स. सवारी साधन आ.व. 
२०७8/०७9 

को दर 

आ. व. २०७९/०80 
को प्रस्िार्वि दर 

कै 

१ एक्साभेटर ८५ एच. र्प. सबम १०००० १००००  

२ एक्साभेटर ८५ एच. र्प. देजख १४४ एच. र्प. सबम १५००० १५०००  

३ िोजर १२९ एच. र्प. सबम १०००० १००००  

४ िोजर १३० एच. र्प. देजख १८० एच. र्प. सबम १५००० १५०००  

५ भ्याकु िोिर ९० एच. र्प. सबम १०००० १००००  

६ भ्याकु िोिर ९१ देजख ९६ एच. र्प. सबम १०००० १५०००  

 लनमािण व्यावसायी दिाि िथा नवीकरण  दिाि  नवीकरण  

१ क वगि २०००० २००००  

२ ख वगि १८००० १८०००  

३ ग वगि १५००० १५०००  

४ घ वगि १०००० १००००  

 

प्राकृलिक साधन स्रोि उपयोग कर 
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क्र. स. र्ववरण आ.व. 
२०७8/०७9 
को दर 

आ. व. 
२०७९/०80 
को स्वीकृि दर 

कै 

1 लगटी ढुिा प्रलि हेभी िक/र्टप्पर 1000 1000  

2 लगटी ढुिा प्रलि लमलन िक 800 800  

3 लगटी ढुिा प्रलि टेक्टर 500 500  

4 बािवुा प्रलि हेभी िक/र्टप्पर 1000 1000  

5 बािवुा प्रलि टेक्टर 500 500  

6 कर्टिढुिा प्रलि हेभी िक/र्टप्पर 5000 5000  

7 कर्टिढुिा प्रलि टेक्टर 3000 3000  

8 छपनी ढुिा प्रलि हेभी िक/र्टप्पर 5000 5000  

9 छपनी ढुिा प्रलि हेभी टेक्टर 3000 3000  

10 रािो माटो प्रलि हेभी िक/र्टप्पर 1500 1500  

11 रािो माटो प्रलि टेक्टर 500 500  

12 सल्िाको खोटो प्रलि के. जज. ? 10 ? 10  

 

 

अनसूुची १० 

नक्सा पास दस्िरु 

 

क्र.स. र्ववरण दर कै 

1.  घर नक्सा 500।-  
1.1 नक्सा प्रमाजणि दर  500।-  
1.2 नक्सा पास फराम (र्किाब) ५०।  
1.3 नक्सापास दस्िरु (प्रलि वगि र्फट रु मा)   
1.3.1 अ)आर. सी. सी. फे्रम स्टकचर िफि    
 क) आर सी.सी. छाना जमीनििा र प्रथम ििासबम  4।-  

ख) आर सी.सी. छाना दोस्रो, िेस्रो र चौथो ििासबम 5।-  
ग) आर सी.सी. छाना चौथो ििाभन्दा मालथ। 8।-  

1.3.1.2 आ) िोिबेररिप स्टकचरिफि  (लसमेन्ट जोिाईमा ईटा र ढुिाको गारो)   
 क) आर सी. सी. छाना जमीन ििा 3।-  

ख) आर सी. सी. छाना प्रथम ििा र दोस्रो ििा 4।-  

ग) जस्िा छाना अन्य जमीन ििा, प्रथम ििा र दोस्रो ििासबम 2।-  

घ) लसमने्ट ब्िक ५ इन्चीगारो जस्िा छाना अस्थायी टहरो गोदाम 
आदद  

1।-  

1.3.1.3 इ) िोिबेररि स्टकचर िफि  (माटोको जोिाइमा इटा र ढुिाको गारो)   

 क) आर सी.सी. छाना जमीन ििा भई प्रथम ििामा जस्िा छाना 
भएको  

1।-  

ख) जस्िा छाना जमीन ििा र प्रथम ििासबम  1।-  
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ग) जस्िा छाना जमीन ििा र प्रथम ििासबम  1।-  

1.3.2 ग्रामीण बजारिफि    

1.3.2.1 अ) आर. सी. सी. फे्रम स्टकचर िफि   १।-  

 क) आर सी.सी. छाना जमीन ििा प्रथम ििासबम 2।-  

ख) आर सी.सी. छाना दोस्रो, िेस्रो र चौथो ििासबम 3।-  

ग) आर सी.सी. छाना चौथो ििाभन्दा मालथ। 4।-  

1.3.2.2 आ) िोिबेररि स्टकचरिफि  (लसमेन्ट जोिाईमा ईटा र ढुिाको गारो)   

 क) आर सी. सी. छाना जमीन ििा 1।-  

ख) आर सी. सी. छाना प्रथम ििा र दोस्रो ििा 2।-  

ग) जस्िा छाना अन्य जमीन ििा, प्रथम ििा र दोस्रो ििा सबम 1।-  

घ) लसमेन्ट ब्िक ५ इन्ची गारो जस्िा छाना अस्थायी टहरो गोदाम 
आदद  

1।-  

1.3.2.3 इ) िोिबेररि स्टकचरिफि  (माटोको जोिाइमा इटा र ढुिाको गारो)   

 क) आर सी.सी. छाना जमीन ििा भई प्रथम ििामा जस्िा छाना 
भएको  

1।-  

ख) जस्िा छाना जमीन ििा र प्रथम ििासबम  1।-  

ग) जस्िा छाना जमीन ििा र प्रथम ििासबम  1।-  

1.3.3 ग्रालमण आवासीय क्षेििफि    

1.3.3.1 अ) आर. सी. सी. फे्रम स्टकचरिफि     

 क) आर सी.सी. छाना जमीन ििा प्रथम ििा सबम 1।-  

ख) आर सी.सी. छाना दोस्रो, िेस्रो र चौथो ििा सबम 2।-  

ग) आर सी.सी. छाना चौथो ििाभन्दा मालथ। 2।-  

1.3.3.2 आ) िोिबेररि स्टकचरिफि  (लसमेन्ट जोिाईमा ईटा र ढुिाको गारो)   

 क) आर सी. सी. छाना जमीन ििा 1।-  

ख) आर सी. सी. छाना प्रथम ििा र दोस्रो ििा 2।-  

ग) जस्िा छाना अन्य जमीन ििा, प्रथम ििा र दोस्रो ििा सबम 1।-  

घ) लसमने्ट ब्िक ५ इन्चीगारो जस्िा छाना अस्थायी टहरो गोदाम 
आदद  

1।-  

1.3.3.3 इ) िोिबेररि स्टकचरिफि  (माटोको जोिाइमा इटा र ढुिाको गारो)   

 क) आर सी.सी. छाना जमीन ििा भई प्रथम ििामा जस्िा छाना 
भएको  

1।-  

ख) जस्िा छाना जमीन ििा र प्रथम ििासबम  1।-  

ग) जस्िा छाना माि िगाएको अवस्था 1।-  

1.3.4.1 अ) पश ुिथा पंक्षीको खोर, गोठ लनमािणिफि    

 क) आर सी. सी. स्टकचर जमीन ििा  1।50  
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 ख) आर. सी. सी. स्टकचर प्रथम ििा र सो भन्दा मालथ 2।-  

 ग) िोिबेररि जस्िा छाना जमीन ििा 1।-  

 घ) िोिबेररि जस्िा छाना प्रथम ििा र सो भन्दा मालथ  1।50  

 ङ) साधरण खरको छाना  0।50  

1.3.5 साविजलनक संघ संस्थािफि    

 क) सरकारी कायाििय र सरकारी स्िरका शैजक्षक संस्था 
(व्यापाररक प्रयोजन बाहेक) 

स्वीकृि लिन ुपने  

 ख) साविजलनक मठमजन्दर, गबुबा मजस्जद, चचि पाटी पौवा स्वीकृि लिन ुपने  

1.3.6 कबपाउण्ि, वाििफि  (रलनि र्फटमा) 1।-  

1.3.7 नक्सापास िफि  सेवाशलु्क 500।-  

1.4 नक्सा सक्कि दस्िरु (नक्सा र प्रमाणपि समिे) 700।-  

1.5 नक्सा पास प्रमाणपि माि नक्कि दस्िरु 500।-  

1.6 नक्सा िफि को घरनक्सा नामसरी दस्िरु  500।-  

1.6.1 क) अंशबण्िाबाट, पाररवारीक नामसारी  500।-  

1.6.2 ख) अन्य राजजनामाबाट नामसारी  800।-  

1.7 नक्सापास जररवाना  5 सयदेजख 15 सयसबम  

1.8 207९ साउन 1 गिे अजघ लनलमिि घर, भवन िथा संरचनाहरुको नक्सा प्रमाजणि गने कायिमा मालथ 
उजल्िजखि वगीकरण अनसुार छुट्याई अलभिेखीकरणको िालग िोर्कएको दस्िरु आलथिक वषि 07९/0८० 
सबमको िालग माि िाग ुहनुे 50% प्रलिशि रकम छुट ददइने छ ।  

1.9 मालथ उजल्िजखि क्षेिमा व्यापाररक प्रयोजनका िालग बनाइएको भवनको िालग थप रु 0।50 प्रलि स्क्वायर 
र्फटको दरिे थप दस्िरु िगाईने छ ।  

1.10 आवासीय घर भन्दा बाहेक सोही र्किामा भान्सा घर वा यस्िै प्रकृलिका 130 वगि र्फटसबमका जस्िािे 
छाएको 1 ििे संरचनाको िालग एकमषु्ट रु. 250 थप दस्िरु िगाउने ।  

1.11 आवसीय भवनिाई व्यवसार्यक भवनमा पररवििन गनिका िालग प्रलि स्क्वायर र्फट रु 1।- थप दस्िरु 
िगाउने, सोको िालग बाटोको मापदण्ि र आवश्यक सेट व्याक अलनवायि रुपमा पगेुको हनुपुने छ ।  

1.12 लनमािण भई सकेको भवनमा संरचनामा पररवििन गनुि परेमा मालथ उजल्िजखि वगीकरण अनसुार जप्िन्थ 
एररयामा प्रलि स्क्वायर र्फटको दरिे थप दस्िरु िगाउने ।  

1.13 लनमािण भई सकेको भवनमा झ्याि, ढोका, गारो जस्िो जप्िन्थ एररयािाई फरक नपने गरर  गररएको 
पररवििनका िालग एकमसु्ट रु. 1000। थप दस्िरु िगाउने ।  

1.14 पास भएको नक्सा भन्दा संरचनामा फरक पानुि परेमा जप्िन्थ एररया बढेमा सोही अनसुारको थप दस्िरु 
िाग्नेछ। िर जप्िन्थ एररया घटेमा परुानो दस्िरु नै कायम रहनेछ ।  

 

अनसूुची ११ 

लसफाररस दस्िरु 

क्र. स. लसफाररसको र्ववरण 

आ.व. 
२०७8/०७9 को 

दर 

आ.व. २०७९/०80 को 
प्रस्िार्वि दर 

कै 

! नागररकिा लसफाररस    
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क्र. स. लसफाररसको र्ववरण 

आ.व. 
२०७8/०७9 को 

दर 

आ.व. २०७९/०80 को 
प्रस्िार्वि दर 

कै 

1.1 वंशजको नागररकिा लसफाररस 100  100  

1.2 

जन्मको आधारमा नागररकिा 
लसफाररस 100  100 

 

1.3 

वैवार्हक अंलगकृि नागररकिा 
लसफाररस 500  500 

 

1.4 नागररकिा प्रलिलिर्प लसफाररस 100  100  

1.5 नागररकिाको संशोधन  लसफाररस 100  100  

1.6 राहादानी लसफाररस १००   100  

१.७ नावािक लसफाररस १०० १००  

@ नािा प्रमाजणि     

2.1 नािा प्रमाजणि नेपािीमा 300  300  

2.2 नािा प्रमाजणि अग्रजेीमा  500  १०००  

3 र्वद्यिु जिान लसफाररस  लनुःशलु्क लनुःशलु्क  

4 र्वद्यिु जिान लसफाररस लि फेज 2500  2500  

5 

नाम संशोधन/नाम छुट िथा दईु नाम 
थर गरेको ब्यजक्त भएको एक 
लसफाररस 200  200 

 

6 जन्मलमलि प्रमाजणि नेपािी 100  100  

7 स्थायी वा अस्थाई वसोवास लसफाररस 100  100  

8 नाम थर जन्म लमलि लसफाररस 200  200  

9 घरजग्गा नामसारी लसफाररस 300  300  

10 सबवन्ध र्वच्छेद लसफाररस 50  100  

11 सबपजि फुकुवा लसफाररस 50  100  

12 पेन्सन सबबन्धी लसफाररस ५००  ५००  

13 हकवािा संरक्षण लसफाररस 100  100  

14 

अर्ववार्हि/र्ववार्हि प्रमाजणि 
लसफाररस 300  300 

 

15 नक्कि उिार लसफाररस 50  100  

16 व्यावसाय िगि कट्टा लसफाररस 100  100  

17 व्यावसाय प्रमाण पि लसफाररस 100  100  

18 घर नक्सा नामसारी लसफाररस 200  250  

19 घर लनमािण सबपन्न लसफाररस 1000  1000  

20 घर मोटरवाटो लसफाररस 200  200  

21 

रुख कटान लसफाररस साि सल्िा 
अन्य 1000,500,300 1000,500,300 

 

22 लनजी क्षेिमा रुख कटान लसफाररस 1000,500,300 1000,500,300  
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क्र. स. लसफाररसको र्ववरण 

आ.व. 
२०७8/०७9 को 

दर 

आ.व. २०७९/०80 को 
प्रस्िार्वि दर 

कै 

23 लमिापि दस्िरु ५००  500  

24 अन्य लसफाररस 100  100  

25 ब्यजक्तगि घटना दिाि ३५ ददन लभि लनुःशलु्क  लनुःशलु्क  

26 ब्यजक्तगि घटना प्रमाजणि १००  १००  

27 दलिि जनजालि आददवासी लसफाररस 200  200  

28 करचकु्ता लसफाररस 300  500  

29 पाररवाररक र्ववरण लसफाररस 200  500  

30 खानेपानी जिान लसफाररस लनुःशलु्क लनुःशलु्क  

a जन्मदिाि ३५ ददनपलछ 200    200  

v मतृ्य ुदिाि ३५ ददनपलछ 100    100  

u बसाई सराई ३५ ददनपलछ 500    500  

3 सबवन्ध र्वच्छेद ३५ ददनपलछ 500    500  

ª र्ववाह दिाि ३५ ददनपलछ 300    300  

 उद्योग दिाि लसफाररस      

31.1 साना उद्योग 500  500  

31.2 मझौिा उद्योग 1000  1000  

31.3 ठुिा उद्योग 1500  1500  

32 

लनजी र्वद्यािय अनमुलि िथा कक्षा 
सञ्चािन लसफाररस     

 

32.1 वाि र्वकास केन्र सञ्चािन अनमुलि 1000  1000  

32.2 आधारभिू र्वद्यािय सञ्चािन अनमुलि 1200  2000  

32.3 

माध्यालमक र्वद्यािय सञ्चािन 
अनमुलि 1500  5000 

 

32.4 

स्नािक/स्नािकोिर िह सत्र्चािन 
अनमुलि 2000  5500 

 

 कक्षा थप    

32.5 आधारभिू र्वद्यािय  1200  1500  

32.6 माध्यालमक र्वद्यािय  1500  2500  

32.7 स्नािक/स्नािकोिर  2000  3000  

33 

सामदुार्यक र्वद्यािय सञ्चािन िथा 
कक्षा थप अनमुलि लसफाररस     

 

33.1 वाि र्वकास केन्र  200 200  

33.2 आधारभिू र्वद्यािय  300 300  

33.3 माध्यलमक र्वद्यािय  500 500  

33.4 स्नािक/स्नािकोिर िह  1000 1000  

34 अंग्रजेी भाषामा गररने लसफाररस 500 500  
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क्र. स. लसफाररसको र्ववरण 

आ.व. 
२०७8/०७9 को 

दर 

आ.व. २०७९/०80 को 
प्रस्िार्वि दर 

कै 

35 अन्य नामसारी लसफाररस 250 250  

36 ग्रामीण क्षेिमा घरवाटो लसफाररस 100 100  

37 सहरी के्षिमा घरवाटो लसफाररस 500 500  

38 संस्था दिाि लसफाररस 1000 1000  

39 घर ढिान गदाि वाटो प्रयोग लसफाररस 500 500  

40 भरुवा बन्दकु नवीकरण लसफाररस 1000 1000  

41 नक्सा प्रमाजणि 1000 1000  

42 भवन लनमािण लसफाररस 500 500  

43 मददरा दिाि लसफाररस २००० २०००  

44 अन्य व्यावसाय दिाि लसफाररस 200 200  

45 

गाउँपालिकाबाट व्यावसाय दिाि 
लसफाररस 200 200 

 

46 मचुलु्का प्रमाजणि (सरजलमन) 200 200  

47 कोजचि सेन्टर खोल्न लसफाररस 1000 1000  

48 कबप्यटुर इजन्सच्यटु खोल्ने लसफाररस 1000 1000  

49 प्रार्वलधक जशक्षािय खोल्न लसफाररस 1500 1500  

50 र्वद्याियको ठाउँसारी लसफाररस 1000 1000  

51 अन्य लनवदेन दस्िरु १०० १००  

51.1 लनदेदन फाराम 20 लनुःशलु्क  

51.2 अनसूुची फाराम 20 लनुःशलु्क  

51.3 

लसिवन्दी फाराम 

खररद लनयमाविी 
अनसुार 

खररद लनयमाविी अनसुार  

51.4 

बोिपि फाराम 

खररद लनयमाविी 
अनसुार 

खररद लनयमाविी अनसुार  

52 पदपूलिि िालग गररने र्वज्ञापन दस्िरु  

52.1 शे्रणी र्वर्हन 500 500  

52.2 सहायक चौथो  700 700 
52.3 सहायक पाचौ िह 800 800 
52.4 अलधकृि छैठौ 1000 1000 
53 मालथ उजल्िजखि वाहेक सवै प्रकारका 

लसफाररस ३०० ३०० 

 

च चारर्कल्िा प्रमाजणि दस्िरु 
चार र्कल्िा प्रमाजणि लसफाररस दददा प्रलि लनबन बमोजजम के्षिफि भएका जग्गाहरुमा लनबन वमोजजम सेवा शलु्क लिइनछे 
। 
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क्र स लसफाररसको र्ववरण 

आ.व. 
२०७8/०७9 को 
दर 

आ.व. २०७९/०80 को 
स्वीकृि दर 

कै 

1 आधा रोपनीसबमको जग्गा  50.00 50.00  

2 १ रोपनीसबमको जग्गा  100.00 100.00  

3 १ रोपनीदेजख ५ रोपनीसबमको जग्गा  150.00 150.00  

4 ५ रोपनीदेजख १० रोपनीसबमको जग्गा 200.00 200.00  

5 ११ रोपनी भन्दा मालथ 500.00 500.00  

         
 घरजग्गा मूल्याकंन प्रमाजणि गदाि लनबनानसुार लसफाररस दस्िरु िाग्नेछ । 

 

अनसूुची १२ 
भािा दस्िरु गाउँपालिका िथा विा कायािियहरुको सभाहि िथा प्रोजेक्टर प्रयोग गरे वापि प्रलिददन ५०० का दरिे भािा 
लिइनेछ । 
 

अनसूुची १३ 
िेर्कि कोयार्कि क्यानोइि बजन्ज जजबपि सञ्चािनमा आएपलछ प्रलि व्यावसाय २००० वार्षिक शलु्क लिन े। 

 

११ संघ संस्था समूह दिाि 

क. स. मूल्याङ्कन 

आ.व. २०७8/०७9 को दर आ. व. 
२०७९/०80 को 
स्वीकृि दर 

कै 

 जग्गा मूल्याङ्कन लसफाररस 
   

1 रु १० िाखसबम  500 500  

2 रु १० िाखदेजख २० िाखसबम 700 700  

# रु २० िाखदेजख ५० िाखसबम 1000 1000  

$ रु ५० िाखदेजख ८० िाखसबम 1500 1500  

% रु ८० िाखदेजख १ करोि सबम 2000 2000  

^ रु १ करोि देजख मालथ 5000 5000  

 

 

आबदानी प्रमाजणि 

 

 ! 
रु १० िाखसबम  500 500  

@ रु १० िाखदेजख २० िाखसबम 1000 1000  

# रु २० िाखदेजख ५० िाखसबम 2000 2000  
          

$ 
रु ५० िाखदेजख मालथ 

 5000  5000  

क्र. स. र्वस्ििृ र्ववरण दर 

दिाि शलु्क नवीकरण 
१ समूह/मर्हिा समूह/कृर्ष समूह/अन्य 1500 1500 
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अनसूुची  १४ 
यस गाउँपालिकामा व्यवसाय गने व्यवसायीहरुिे आ. व. को अजन्िम सबममा नवीकरण िथा दिाि नगराएमा देहाय 
अनसुार जररवाना िाग्ने छ। 

क) आलथिक वषिको असोज मसान्िसबम जररवाना निाग्ने 
ख) कालििकदेजख पसुसबम नवीकरण दस्िरुको २५℅ जररवाना िाग्ने छ। 

ग) माघदेजख चैिसबम नवीकरण दस्िरुको ४०℅ जररवाना िाग्ने छ। 

घ) वैशाखदेजख असारसबम नवीकरण दस्िरुको ७५℅ जररवाना िाग्ने छ। 

ङ) अको आलथिक वषि समाप्त भएपलछ १००℅ जररवाना िाग्ने छ। 

 

 

८ जन प्रलिलनलधहरुको र्ववरण 

 
 

क्र.स. पद  नामथर विा नं.  सबपकि  नं. कै 

१ अध्यक्ष  महेन्र बहादरु कुवंर ६ 9857027942   

२ उपाध्यक्ष सररिा खड्का ५ 9857072718   

३ विा अध्यक्ष शलुसि चन्द १ 9844478677   

४ विा अध्यक्ष माधव प्रसाद भसुाि २ 9857067393   

५ विा अध्यक्ष चेि बहादरु सेन ३ 9857067405   

६ विा अध्यक्ष प्रमे बहादरु सेन ओिी ४ 9847005012   

७ विा अध्यक्ष र्हमाि खड्का ५ 9857081981   

८ विा अध्यक्ष मलनराम थापा ६ 9857061743   

९ विा अध्यक्ष सन्िोष के.सी. ७ 9841362515   

१० कायिपालिका सदस्य सयुाि कुमारी कँुवर ६ 9863842333   

११ कायिपालिका सदस्य सजुस्मिा सनुार टोमटा ७ 9866272175   

१२ कायिपालिका सदस्य कमिा कँुवर ४ 9866522733   

१३ कायिपालिका सदस्य कमिा भट्टराई ४ 9869315189   

१४ कायिपालिका सदस्य र्हरे सनुार ७ 9847391677   

१५ कायिपालिका सदस्य जजव बहादरु लब.क. २ 9860053146   

१६ गाउँसभा सदस्य र्वष्णा बस्निे १ 9843797883   

१७ गाउँसभा सदस्य सरस्विी श्रीस २ 9844739499   

२ यवुा कल्व दिाि  2000 1000 
३ सहकारी दिाि ५००० ३००० 
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१८ गाउँसभा सदस्य ददनी घिी ३ 9869139483   

१९ गाउँसभा सदस्य कमिा कुमारी खड्का ५ 9867406465   

२० गाउँसभा सदस्य लबमिा पन्थी ७ 9867760269   

२१ गाउँसभा सदस्य पसु्पा पररयार १ 9848074039   

२२ गाउँसभा सदस्य पिुिा सनुार २ 9863294880   

२३ गाउँसभा सदस्य सनु्ििी र्व.क. ३ 9845328618   

२४ गाउँसभा सदस्य कोर्पिा दजी ४ 9840371922   

२५ गाउँसभा सदस्य रुमा कुमारी कामी ५ 9848930355   

२६ गाउँसभा सदस्य इश् वरा पररयार ६ 9867409840   

२७ गाउँसभा सदस्य यवुराज चन्द १ 9742431186   

२८ गाउँसभा सदस्य भगि बोहोरा १ 9840769296   

२९ गाउँसभा सदस्य धन बहादरु सामि २ 9866860726   

३० गाउँसभा सदस्य र्हमिाि भसुाि २ 9863509394   

३१ गाउँसभा सदस्य जखम बहादरु के.सी. ३ 9869177792   

३२ गाउँसभा सदस्य महेन्र जज.सी ३ 9741836452   

३३ गाउँसभा सदस्य झक बहादरु ओिी ४ 9863630981   

३४ गाउँसभा सदस्य उम बहादरु खड्का क्षेिी ५ 9867028280   

३५ गाउँसभा सदस्य घने साकी ५ 9845022074   

३६ गाउँसभा सदस्य बसन्ि कँुवर ६ 9869434474   

३८ गाउँसभा सदस्य नारायण प्रसाद खनाि ७ 9869037888   

३९ गाउँसभा सदस्य वोम प्रसाद भण् िारी ७ 9867280245   

 

 

 

९ मदाने गाउँपालिकामा कायिरि कमिचारीहरुको र्ववरण  

 

क्र.स. नामथर पद  
कमिचारी 
संकेि नं. 

स्थायी/अस्थायी/ 
ठेगाना मोबाइि नं. कै 

करार 

१ 
कमि प्रसाद 
भसुाि 

प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृि  

 १४६५७७ स्थायी 
मदाने 

गाउँपालिका २ 
9857049049   

२ ऋर्षराम पोख्रिे 
प्रशासन शाखा 
प्रमखु 

196264 स्थायी 
मदाने 
गाउँपालिका 7 

9857067509   
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३ 
नारायण प्रसाद 
पन्थी 

जशक्षा िथा यवुा 
खेिकुद शाखा 
प्रमखु 

200619 स्थायी 
मदाने 
गाउँपालिका ७ 

9860293174   

४ 
हमु बहादरु 
थापा 

कृर्ष शाखा प्रमखु 135977 स्थायी  
मदाने 
गाउँपालिका 6 

9844752356   

५ िीथिराज पन्थी  
स्वास्थ्य शाखा 
प्रमखु 

172155 स्थायी 
मदाने 
गाउँपालिका 7 

9847061826   

६ 
लिल्िीराज 
भट्टराई 

सामाजजक र्वकास 
शाखा प्रमखु 

171828 स्थायी  
मदाने 
गाउँपालिका 4 

9869037889   

७ कुिचन्र भसुाि  योजना शखा प्रमखु 239077 स्थायी  
मदाने 
गाउँपालिका 2 

9840714657   

८ ददलिप भट्टराई 
प्रार्वलधक शाखा 
प्रमखु 

241537 स्थायी 
वदािघाट न पा 
7 नविपरासी 

9867219621   

९ सजुशि पोख्रिे 
सूचना प्रर्वलध शाखा 
प्रमखु  

- करार 
सजन्धखकि  न पा 
अघािखाँची  

9865596665   

१० रलमिा के.सी. 
रोजगार शाखा 
प्रमखु 

- करार 
मदाने 
गाउँपालिका 2  

9867028854   

११ िारा भट्टराई 
आलथिक प्रशासन 
शाखा प्रमखु 

२३८९२२ स्थायी 
मदाने 
गाउँपालिका 2 

9849589295   

१२ पदम पौिेि 

आन्िररक िेखा 
परीक्षण शाखा 
प्रमखु 

238814 स्थायी 
मदाने 
गाउँपालिका 7 

9847553183   

१३ िीथिराज पन्थी  प्रार्वलधक सहायक - करार 
मदाने 
गाउँपालिका 7 

9847328049   

१४ बसन्ि कुवर खा.पा.स.टेजक्नलसयन   स्थायी 
मदाने 
गाउँपालिका ४ 

9857067675   

१५ िक्ष्मण पोखरेि 
एम.आई.एस 
अपरेटर 

- करार 
मदाने 
गाउँपालिका 3 

9847151966   

१६ लसजिना सेन सहायक चौँथो - करार 
मदाने 
गाउँपालिका 4 

9844732606   

१७ वसन्ि भसुाि पश ुप्रार्वलधक - करार 
मदाने 
गाउँपालिका 2 

9847301914   

१८ सजुशि जघलमरे ई.िी.एफ. - करार 
मदाने 
गाउँपालिका ६ 

9868840236   

१९ मदन मट्टराई अ.स.इजञ्जलनयर   
दैलनक 

ज्यािादारी 
मदाने 
गाउँपालिका 2 

9862738507   

२० बाबरुाम पन्थी का.स. 156577 स्थायी  
मदाने 
गाउँपालिका 7 

9867711905   

२१ देव बहादरु र्वष्ट का.स. 178744 स्थायी  
मदाने 
गाउँपालिका 1 

9847359216   

२२ 
लभम बहादरु 
र्हिान 

हिकुा सवारी 
चािक  

- करार 
इस्मा 
गाउँपालिका 4 

9867357651   
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२३ 
फसि बहादरु 
घिी 

का.स. - 
दैलनक 

ज्यािादारी 
मदाने 
गाउँपालिका 7 

9863401420   

२४ अलनिा के.सी. का.स. - 
दैलनक 

ज्यािादारी   

मदाने 
गाउँपालिका 7 

9847594000   

 

मदाने गाउँपालिका विा नं. 1 अग्ििुमा कायिरि कमिचारीको र्ववरण 

विा कायािियमा कायिरि कमिचारी  
क्र .
स .  

नामथर पद  कमिचारी 
संकेि नं . 

स्थायी  /अस्थायी /  

करार 
ठेगाना मोबाइि नं . कै 

1.  पशपुलि चन्द 
बोहोरा 

विा सजचव - स्थायी  मदाने गाउँपालिका १ 9867049472  

2.  मनुा भसुाि  कृर्ष प्रार्वलधक  - करार मदाने गाउँपालिका २ 9866578700  
3.  र्वमिा राउि का.स.  - दैलनक 

ज्यािादारी 
मदाने गाउँपालिका १ 9867738492  

अग्ििु स्वास्थ्य चौकीमा कायिरि कमिचारी 
4.  रचना चन्द अ.न.लम. - करार मदाने गाउँपलिका १ 9866929673  
5.  संलगिा र्वष्ट अ.न.लम. - करार  मदाने गाउँपालिका १ 9840157228  
6.  चन्र बहादरु चन्द का.स.  स्थायी  मदाने गाउँपालिका १ 9857064903  

घिेरी लनपाने सामदुार्यक स्वास्थ्य इकाइमा कायिरि कमिचारी  
7.  शेर बहादरु 

खड्का  
अ.हे.व.  - करार मदाने गाउँपालिका १ 9867108830  

8.  र्वमिा खिी  का.स. - दैलनक 
ज्यािादारी  

मदाने गाउँपालिका १ 9867117562  

मदाने गाउँपालिका विा नं. 2 बाझँकटेरीमा कायिरि कमिचारीको र्ववरण 

विा कायािियमा कायिरि कमिचारी 
क्र .
स .  

नामथर पद  कमिचारी 
संकेि नं . 

स्थायी  /अस्थायी /  

करार 
ठेगाना मोबाइि नं . कै 

1.  ठगरुाम भट्टराई विा सजचव  स्थायी  मदाने गाउँपालिका २ 9847426946  

2.  ददपक के.सी स.इजञ्जलनयर   स्थायी मदाने गाउँपालिका 
६ 

9869929543  

3.  अजुिन भण्िारी ना.प्रा.स.  - करार धकुोट गाउँपालिका ७ 9867523222  
4.  लिल्िीराज भट्टराई का.स.१ - दैलनक 

ज्यािादारी 
मदाने गाउँपालिका २ 9861349228  

5.  चन्र बहादरु 
के.सी. 

का.स.२ - स्थायी  मदाने गाउँपालिका २ 9867195490  

बाझँकटेरी स्वास्थ्य चौकीमा कायिरि कमिचारी र्ववरण 
6.  घन बहादरु थापा  अ.हे.व.   स्थायी  मदाने गाउँपालिका २ 9847105926  
7.  सररिा भसुाि  अ.न.लम. - करार मदाने गाउँपालिका २ 9869663352  
8.  लसिा के.सी कुवर लभ.र्प.अ.न.मी.  करार मदाने गाउँपालिका ४   
9.  िोरण बहादरुचन्द का.स.  स्थायी  मदाने गाउँपालिका १ 9869592251  
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10.  कमिा भसुाि  अ.न.लम. - दैलनक 
ज्यािादारी 

मदाने गाउँपालिका २ 9844175908  

 

मदाने गाउँपालिका विा नं. 3 लससेनीमा कायिरि कमिचारीको र्ववरण 

विा कायािियमा कायिरि कमिचारी 
क्र .
स .  

नामथर पद कमिचारी 
संकेि नं . 

स्थायी  /अस्थायी /  

करार 
ठेगाना मोबाइि नं . कै 

1.  र्वष्ण ुचन्द विा सजचव  स्थायी  मदाने गाउँपालिका १ ९८४७३१०७९०  

2.  िाि बहादरु घिी  अ.स.ई.  स्थायी मदाने गाउँपालिका ४ 9847163529  
3.  बोम बहादरु खिी  कृर्ष प्रार्वलधक  - करार  मदाने गाउँपालिका ४ 9847344248  
4.  मकु्त बहादरु घिी  का.स.  स्थायी  मदाने गाउँपालिका ३ 9847053445  

लससेनी स्वास्थ्य चौकीमा कायिरि कमिचारी र्ववरण 
5.  ररिा देवी मगर  अ.न.लम.  स्थायी  मालिका गाउँपालिका 

८ 
984004182५  

6.  पलबिा अलधकारी अ.हे.व. - करार मदाने गाउँपालिका ३ 9843930924  
7.  भेष बहादरु खिी अ.हे.व. - करार मदाने गाउँपालिका ४ ९८४७००४२९०  
8.  सर्ििा सेन  अ.न.लम. - करार मदाने गाउँपालिका ३ 9867238884  
9.  शोभा अयािि का स  दैलनक 

ज्यािादारी 
मदाने गाउँपालिका 3   

 

मदाने गाउँपालिका  विा नं. 4 बयािपोखरीमा कायिरि कमिचारीहरुको र्ववरण 

विा कायािियमा कायिरि कमिचारीको र्ववरण 
क्र .
स .  

नामथर पद कमिचारी 
संकेि नं . 

स्थायी  /अस्थायी /  

करार 
ठेगाना मोबाइि नं . कै 

1.  र्वष्ण ुप्रसाद 
भसुाि  

विा सजचव  स्थायी  मदाने गाउँपालिका २ 9867785643  

2.  छमा सेन का.स. - करार मदाने गाउँपालिका ४ 9867837006  
बयािपोखरी स्वास्थ्य चौकीमा कायिरि कमिचारी 

3.  र्वष्ण ु भसुाि  हे .अ .  225957 स्थायी  मदाने गाउँपालिका २ 9857064218  
4.  चमुा सेन  लस.अ.न.लम.  स्थायी  मदाने गाउँपालिका ४ 9861492815  
5.  लसजिना कँुवर  अ.न.लम. - करार मदाने गाउँपालिका २ 9861841558  
6.  नर्वन के सी अ.हे.व. - करार मदाने गाउँपालिका ६ 9865551996  
7.  अन्ज ुपोखरेि अ.न.लम. - करार मदाने गाउँपालिका ७ 9865423890  
8.  िाि बहादरु 

कँुवर  
का.स.  स्थायी  मदाने गाउँपालिका ४ 9867423610  

मदाने गाउँपालिका विा नं. 5 मिालगरीमा कायिरि कमिचारीहरुको र्ववरण 

विा कायािियमा कायिरि कमिचारी 
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क्र .
स .  

नामथर पद  कमिचारी 
संकेि नं . 

स्थायी  /अस्थायी /  

करार 
ठेगाना मोबाइि नं . कै 

1.  र्वर बहादरु ओिी विा सजचव   स्थायी  मदाने गाउँपालिका ५ 9863787157  

2.  पषु्षा के.सी. ना.प्रा.स. - करार मदाने गाउँपालिका ५ 9861538366  

3.  सरेुन्र खड्का  का.स. - दैलनक 
ज्यािादारी 

मदाने गाउँपालिका ५ 9843172883  

मिालगरी स्वास्थ्य चौकीमा  कायिरि कमिचारी 
4.         

5.  कल्पना खिका 
सेन  

अ.न.लम.  स्थायी  मदाने गाउँपालिका ७ 9867160024  

6.  जखमा जज.सी.  अ.न.लम. - करार मदाने गाउँपालिका ६ 9843271593  
7.  भपेून्र खड्का  का.स.  - स्थायी मदाने गाउँपालिका ५ 9842290753  

पाििकटेरी सामदुार्यक स्वास्थ्य इकाइ मदाने ५ 
8.  िारा बहादरु घिी  अ.हे.व.  - करार  मदाने गाउँपालिका २ 9867008327  
9.  सजुशिा खड्का  का.स. - करार  मदाने गाउँपालिका ५ ९८४०१६९५८१  

मदाने गाउँपालिका विा नं. 6 पकुोटदहमा कायिरि कमिचारीहरुको र्ववरण 
विा कायािियमा कायिरि कमिचारीको र्ववरण 

क्र .
स .  

नामथर पद  कमिचारी 
संकेि नं . 

स्थायी  /अस्थायी /  

करार 
ठेगाना मोबाइि नं . कै 

1.  र्वष्ण ुकुवर  विा सजचव 239111 स्थायी  ईस्मा गाउँपालिका   9869539699  

2.  जजवन घ.म. कृर्ष प्रार्वलधक  करार मदाने गाउँपालिका६   

3.  र्वष्ण ुर्व.क. का.स. - दैलनक 
ज्यािादारी  

मदाने गाउँपालिका ७ 9860413049  

पकुोटदह स्वास्थ्य चौकीमा कायिरि कमिचारीको र्ववरण 
4.  नन्दा कुमारी थापा  लस.अ.न.लम.  स्थायी  मदाने गाउँपालिका ६ 9847106761  
5.  काशी बहादरु 

र्व.क. 
अ.हे.व.   स्थायी  जझमरुक गाउँपालिका 

प्यठुान 
9864223333  

6.  प्रकृलि खिी  अ.न.लम.  स्थायी  मदाने गाउँपालिका ६ 986738६782  

7.  लगिा राउि अ.न.लम. - करार  मदाने गाउँपालिका ६ 9868840207  
8.  जनुा मगर  का.स. - दैलनक 

ज्यािादारी  
मदाने गाउँपालिका ६ 9840763132  

मदाने गाउँपालिका विा नं. 7 भनभनेमा कायिरि कमिचारीहरुको र्ववरण 

विा कायािियमा कायिरि कमिचारीको र्ववरण 
क्र .
स .  

नामथर पद  कमिचारी 
संकेि नं . 

स्थायी  /अस्थायी /  

करार 
ठेगाना मोबाइि नं . कै 
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1.  सजुशि जघलमरे विा सजचव  करार मदाने गाउँपालिका ६ 9868840236  

2.  कृष्ण प्रसाद पाण्िे ना.प्रा.स.  - करार  मदाने गाउँपालिका ७   

3.  रवु के.सी. का.स.  - करार मदाने गाउँपालिका ७   
भनभने स्वास्थ्य चौकीमा  कायिरि कमिचारीहरुको र्ववरण 

4.  रोमिाि सनुार  अ.हे.व   स्थायी  मालिका गाउँपालिका 
८ 

9847158561  

5.  इजन्दरा जज.सी.  लस.अ.न.लम.  स्थायी  मदाने गाउँपालिका ७ 9847076226  

6.  जशवहरी पन्थी  ल्याव अलसषे्टन्ट - करार मदाने गाउँपालिका ७ 98६२२६५७१०  
7.  सलुनिा कँुवर अ.न.लम. - दैलनक 

ज्यािादारी 
मदाने गाउँपालिका ५ ९८४७१५१७२७  

8.  देवका घिी  का.स. - करार मदाने गाउँपालिका ७ 9861133860  

सजु्यािि सामदुार्यक स्वास्थ्य इकाइमा कायिरि कमिचारी 
9.  अलनिा बन्जािे अ.हे.व. - करार  रेसिुा न.पा.  9867४२३३२५  

10.  हरर जघलमरे का.स. - दैलनक 
ज्यािादारी 

मदाने गाउँपालिका ७ 9865494325  

 


