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खण्ड १ – पररचय 

१.१ ग्रामथान गाउँपालिकाको सलंक्षप्त पररचय 

मोरङ लजल्िाका १७ वटा स्थानीय िहहरु मध्ये ग्रामथान गाउँपालिका लजल्िाको दलक्षण – 

पलिमी भागमा पदकछ । यसको लसमाना – पूवकमा रंगेिी र बिेवारी न.पा.,पलिममा सुन्द्दर 

हरैंचा न.पा. र दलक्षणमा लवराटनगर म.न.पा. र कटहरी गा.पा. रहकेा छन् । यस 

गाउँपालिकामा केही उिोगिन्द्दा पलन रहकेो देलखन्द्छ । यस गाउँपालिकाको मध्य भाग हदैँ 

लवराटनगर लवराटचौक सडक गएको छ । जसि ेदलक्षणमा लवराटनगर र उत्तरमा पूवक – पलिम 

राजमागकसँग सम्पकक  गराउन महत्वपूणक भूलमका खेिेको छ । कूि क्षेत्रफि ७१.१४ वगक द्रक.मीमा 

फैलिएको यस गाउँपालिकामा ८६६० घरिुरी र ३६५०० जनसंख्या रहकेो  छ । 

गाउँपालिकामा जम्मा ७ वटा वडाहरु रहकेा छन् । (यस गाउँपालिकाको कूि साक्षरिा 

दर ८५% रहकेो छ । समुि सिहबाट ७३ लमटर उचाइमा रहकेो यस गाउँपालिकामा कररव 

८० % कृलषयोग्य र गैर कृलष क्षेत्रको जलमन कररब २० % रहकेो छ । गाउँपालिकामा जम्मा ७ 

वटा वडाहरु रहकेा छन् । यस गाउँपालिकाको कूि साक्षरिा दर ८५% रहकेो छ । समिु 

सिहबाट ७३ लमटर उचाइमा रहकेो यस गाउँपालिकामा कररव ८५% कृलषयोग्य र गैर कृलष 

क्षेत्रको जलमन कररब १५% रहकेो छ । 

१.२ लवघमान ्अवस्थाको समीक्षा 

१.२.१ सबि पक्ष 

यस गाउँपालिकामा सहरी लवकासका िालग पयाकप्त जलमनको उपिब्ििा छ । पूवकपलिम 

राजमागकसँग जोलडएको सडक संजाि सलहिको यािायि सुलविा यस गाउँपालिकाको अको 

महत्वपूणक सबि पक्ष हो । यहाँबाट नलजक रहकेा लवराटनगर, लवराटचौक, बेिवारी जस्िा ठूिा 

शहरी क्षेत्रबाट लवलभन्न प्रकारका िाभ प्राप्त गनक सद्रकने सम्भावना छ । बािमैत्री स्थानीय 

शासन कायाकन्द्वयन रणनीलिक योजना ियार भई कायाकन्द्वयनको चरणमा रहकेो छ । शैलक्षक 

क्षेत्रमा लबगिको िुिनामा सुिार भई लविािय भनाक  दरमा बृलि भएको छ । यस 

गाउँपालिकाको सुलविायुक्त आफ्नै कायाकिय (भवन) छ भने सािवटै वडा सलमलिका आ-आफ्न ै

कायाकिय भवन छन् । अलिकांश टोिबस्िीमा लविुि सेवा पुगेको छ भने कररब ७०% जलमनमा 

ससंचाइ सुलविाको पहचँ रहकेो अवस्था छ । यस क्षेत्रमा उत्पाद्रदि जुनसकैु वस्िुका िालग पलन 

बजारको अभाव छैन । नलजकै रहकेा ठूिा शहरी क्षेत्र र यािायाि सुलविाका कारण यहाँ 

उत्पाद्रदि वस्िु देशको कुनै पलन स्थानमा पु-याउन सद्रकने  सम्भावना रहकेो छ । यस 
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गाउँपालिको गाउँ पाश्वकलचत्र र एकीकृि आवलिक गाउँलवकास योजना लनमाकणको चरणमा 

रहकेको छ । 

१.२.२ कमजोर पक्ष 

यस ग्रामथान गाउँपालिकामा द्रदगो लवकासमा आिाररि गुरु योजनाको अभाव छ । स्िरीय 

पूवाकिारको कमी छ । यहाँको सडक सञ्जाि पयाकप्त छैन । कािोपत्रे सडक अत्यन्द्िै न्द्यून छ । 

िोहन्द्िा, जुडी र ससंलगया नदीको कारण यहाँका जनिािे वषेनी कटान र बाढीको प्रकोप व्यहोनुक 

परेको छ । फोहर व्यवस्थापनका िालग ल्याण्डद्रफि साइडको अभाव रहकेो छ । शिु लपउने 

पानी, सडक, बत्ती, ल्याण्डिाइन टेलिफोन जस्िा सेवाहरु पयाकप्त छैनन् । गाउँको सामालजक, 

आर्थकक रुपान्द्िरण र भौलिक पूवाकिार लनमाकणमा समुदायको िागि सहभालगिा अलि न्द्यून छ । 

सामुदालयक लविाियहरुमा प्रालवलिक लशक्षाको पठन – पाठन संचािन गनक सद्रकएको छैन । 

मुख्य पेशाको रुपमा रहकेो कृलषिाई आिुलनक िररकािे व्यवसालयकरण गनक सद्रकएको  छैन । 

यहाँको कृलष प्रणािी हािसम्म लनवाकहमखुी नै रहकेो छ । सुलविायुक्त स्वास््य संस्थाको कमी छ 

। खाि गुणस्िर परीक्षण िथा लनयन्द्त्रण हन नसकेका कारण खाि पदाथकमा लवषादी, अखाि 

वस्िु र लमसावटयुक्त पदाथकको प्रयोग भइरहकेो छ, जसका कारण मानव स्वास््यमा अनेक 

प्रकारका समस्याहरु देलखएका छन् । यस गाउँपालिकामा सुदढृ औिोसगंक र व्यापाररक 

आिारलशिा नभएका कारण बेरोजगारी समस्या बढ्दै गइरहकेो छ । आन्द्िररक आय न्द्यून रहकेा 

कारण गाउँ कायकपालिकाको दैलनक प्रशासलनक खचक िान्न करठनाइ पैदा भएको छ । आफ्न ै

कायाकिय भवन हदँाहदैँ पलन कायककक्ष  साँघरुो भएका कारण कलिपय शाखािाई काम गनक 

अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ । समग्रमा भन्नु पदाक ग्रामथान गाउँपालिका आर्थकक,सामालजक, 

भौलिक िथा वािावरणीय आिारमा प्रारालम्भक अवस्था म ैरहकेो छ। 

१.२.३ अवसर 

ग्रामथान गाउँपालिका लवराटनगर जस्िो प्रदेश नं.१ को राजिानी रहकेो शहरसँग जोलडएको र 

यस क्षेत्रको लवकासका िालग प्रदेश सरकारिे लवराटनगरसँग ग्रामथान गाउँपालिका सलहि 

मोरङ र सुनसरी लजल्िाका १३ वटा स्थानीय िहहरुिाई समालहि गरी वृहत्तर लवराट लवकास 

क्षेत्रको अविारणा अलघ सारेको हदँा यसबाट िाभ लिन सके्न प्रशस्ि सम्भावना रहकेो छ । 

लवराटनगर - लवराटचौक सडक िथा लमिनचोक, लसमररया, हरैचँा सडकि ेयस गाउँपालिकाको 

यािायाि सुलविामा ठूिो योगदान पु-याएको छ । उवकर कृलषयोग्य जलमन प्रशस्ि मात्रामा 

भएको हदँा कृलष क्रालन्द्िको ढोका खोल्न े ठूिो अवसर प्राप्त छ । यस गाउँपालिकामा रहकेा 

िार्मकक स्थिहरुको सम्बिकनबाट सांस्कृर्िकक पयकटन र होमस्टे पयकटन प्रविकनको लवकास गनक 

सद्रकने सम्भावना रहकेो छ । शहरी लवकासका िालग पयाकप्त जग्गा रहकेो छ । 
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१.२.४ चनुौलि  

यस गाउँपालिकामा अव्यवालस्थि बसोबास मुख्य चुनौलिका रुपमा रहेको छ भने नदी कटान र 

वषेनी आउने बाढी अको प्रमखु चुनौलि हो । वषेनी ठूिो संख्यामा युवाशलक्त लवदेश पिायन हन े

गरेको छ । यसिे गाउँको लवकासमा प्रलिकूि प्रभाव पारेको छ । यसरी गाउँको सद्रक्रय 

जनसंख्या श्रम पिायनका कारण लवदेलशने गरेको हदँा कृलष पेशा नै संकटमा पने खिरा बढेको 

छ । त्यसै गरी गररबी, बेरोजगारी, अलशक्षा र अन्द्िपरम्परा यहाँको  आर्थकक, सामालजक र 

भौलिक लवकासका िालग चुनौलिका रुपमा रहकेा छन् । भूलमको समुलचि व्यवस्थापन हन नसकु्न 

अको चुनौलिको लवषय हो । यहाँ खेिीपािी गने मालनसहरुसँग अलि कम जमीन छ भने बढी 

जमीन हने मालनसि ेखिेी गनक छोड्दै गएका छन् । बढी जमीन हने जलमनदारहरु कृलष पेशा 

छोडेर शहरलिर सने पररपाटी बढ्दै गएको छ ।  शैलक्षक बरोजगारी समस्याको रुपमा वृलि 

भएकोछ । 

१.३ वार्षकक नीलि, बजटे िथा कायकक्रम िजुकमाका िालग अबिम्बन गररएका पिलि  

• लवत्तीय हस्िान्द्िरण अन्द्िगकि संघीय िथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सीमा सलहिको 

मागकदशकन । 

• स्रोि अनुमान िथा बजेट सीमा लनिाकरण सलमलििारा लसफाररस गररएका आम्दानी र 

खचक सम्वन्द्िी सीमा िथा आिारहरु । 

• स्थानीय राजश्व परामशक सलमलििारा गररएको  कर िथा कर पररमाजकन राजश्वको 

प्रक्षेपण । 

• शंशोलिि योजना/कायकक्रमहरु । 

• वडास्िरमा गररएको आयोजना छनौट िथा प्राथलमकिा लनिाकरण । 

• लवषयगि क्षेत्र अनुसार योजना िजुकमा । 

• बजेट िथा कायकक्रम िजुकमा सलमलििारा एकीकृि बजेट िथा कायकक्रमको िजुकमा । 

• गाउँ कायकपालिकाको बैठकबाट बजेट िथा कायकक्रमको स्वीकृि । 

• गाउँ सभाको बैठकमा बजेट िथा कायकक्रम प्रस्िुि गरी स्वीकृलि । 

१.४ बजटे नीलि िथा कायकक्रम िजुकमाका आिारहरु 

• नेपािको संलविानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्िेलखि स्थानीय िहको एकि िथा साझा 

अलिकारको सूची   

• नेपािको संलविानमा रहकेा मौलिक हकहरु । 

• संघीय िथा प्रदेश सरकारि ेअंलगकार गरेका नीलि िथा प्राथलमकिाहरु । 

• स्थानी सरकार संचािन ऐन २०७४ ि ेअविम्वन गरेका नीलि र प्राथलमकिाहरु । 

• स्थानीय िहका क्षते्रगि नीलि िथा लवलभन्न कायकलवलिहरु । 
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• सामालजक सुरक्षा, द्रदगो लवकास, लवपद व्यवस्थापन, खाि िथा पोषण सुरक्षा, िैंलगक 

समानिा िथा सामालजक समावेशीकरण, बािमैत्री स्थानीय शासन जस्िा लवकासका 

समसामलयक मुद्दाहरु । 

१.५ आयोजना/कायकक्रम प्राथलमकीकरणका आिारहरुुः 

• आर्थकक लवकास िथा गररबी लनवारणमा पयाकप्त योगदान पुग्ने योजना िथा कायकक्रमहरु । 

• उत्पादन िथा लछटो प्रलिफि प्राप्त गनक सके्न । 

• जनिाको जीवनस्िर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने । 

• स्थानीय जनिाको सहभालगिा जुट्ने र समूदायिाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने  

• मलहिा, बािबालिका िथा लपछलडएको वगकिाई प्रत्यक्ष िाभ पुग्न े। 

• िैंलगक सामानिा िथा सामालजक समावेशीकरणको अलभवृलि गने । 

• सेवा प्रवाह, संस्थागि लवकास  र सुशासनमा योगदान पु-याउने । 

• स्थान लवशेषको संस्कृलि र पलहचान प्रविकन गने । 

• गाउँपालिकािे आवश्यक देखेका अन्द्य लवषयहरु ।  
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खण्ड - २ 

२. गाउँपालिको विकमान अवस्था  

२.१ पवूाकिार लवकास 

यस गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा सडक सजंािको पहचँ स्थालपि भइ सकेको छ । 

गाउँपालिकामा २२.८४ कािोपत्रे, ग्राभिे १५९.४७, कच्ची सडक ९.७९ रहकेो । अलिकांश 

ठाउँमा लविुि सेवा लवस्िार भएको छ । चिरा नहरको पानीबाट कररब २७८६ ह.े जमीनमा 

ससंचाइ सुलविा पुगेको अवस्था छ । सामुदालयक लविाियको संख्या २७ पुगेको छ । जसमा 

मा.लव. िह ८ वटा र आिारभुि िह (कक्षा १- ८ सम्म) ५ वटा, कक्षा १ – ५ सम्म १३ वटा र 

कक्षा १ - ३ सम्म १ वटा रहकेा छन् ।  लनजी लविाियको संख्या १० रहकेो छ । किेजको 

संख्या १ र उच्च मा.लव. को संस्था ५ रहकेो छ । खानेपानीको लनवाकह अलहिसेम्म पलन ट्यूबेिकै 

भरमा चिेको छ । वडा नं. २, ५ र ६ मा १/१ वटा ओभरहडेटंकी माफक ि केही घरपररवारमा 

शुि खानेपानी लविरण गने काम  भएको छ । साथै वडा नं. ४ र ७ मा ओभरहडेटंकीको लनमाकण 

भइरहकेो छ ।   

२.२ सामालजक लवकास 

१.   यस गाउँपालिकामा बािलवकास केन्द्िको सखं्या ७२ रहकेो छ । स्वास््यिफक  प्राथलमक 

स्वास््य केन्द्ि १ र स्वास््य चौकी ५ वटा रहकेा छन् भने वडा न ७ मा िोलवयारे आिारभुि 

स्वास््य चौकीमा समेि गदाक ¸ कररब ९२% बािबालिकािे सबै प्रकारको खोपहरु प्राप्त गरर 

सकेका छन् । बाि िथा मािृ मृत्यु दर घटेको छ ।  

२.  भुलमलहन सूकुमबासीहरुिाई ३४ वटा घर हस्िान्द्िरण गररसद्रकएको र आगामी वषक अरु 

सूकुम्बासीहरुको िगि सकंिन कायक यथालसघ्र गने व्यवस्था लमिाइने छ । 

 

२.३ आर्थकक लवकास  

स्थानीय आर्थकक लवकासको मिू आिारका रुपमा रहकेो कृलष िथा पशु सेवािाई व्यवलस्थि 

बनाउन यस ग्रामथान गा.पा. मा २ वटा कृलष सेवा केन्द्ि र एउटा पश ुसेवा/केन्द्ि संचािनमा 

रहकेा छन् । कृलष िथा पशु सेवाको प्रविकनका िालग चाि ुआ.व. मा िरकारी र च्याउको बीउ 

कृलष चुन र घाँसको लबउ लविरण गररएको छ । कृलष िथा गैर कृलष क्षते्र समेि गरी जम्मा ३७ 

वटा सहकारी संस्था संचािन रहकेो छन् । उिोग किकारखानाका रुपमा ४ वटा इटा उिोग र 

एउटा पश ुदाना उिोग, वडा नं. ४ मा एउटा नेपािी कागज उिोग, किै किै कुखरुा पािन, 

कुटानी लपसानी लमि र केही सीलमि काठ लमि बाहके अरु उल्िखे्य उिोग व्यवसाय संचािनमा 

रहकेा छैनन् । 

 



u|fdyfg ufpFkflnsf, df]/ª, k|b]z g+= ! g]kfn 

 
6 

२.४ वन िथा वािावरण   

ग्रामथान गाउँपालिकामा त्यस्िो उल्िेख्य वन क्षते्र रहकेो छैन । वडा नं १ मा एउटा लनजी वन 

रहकेो छ । ग्रामथान गाउँपालिका खिुाद्रदशामुक्त गाउँपालिका घोषणा भइसकेको छ । 

२.५ सावकजलनक सवेा िथा ससं्थागि सिुार  

यस गा.पा. मा सामालजक सुरक्षा भत्ता प्रप्त गने िाभग्राही कूि सखं्या ३३४२ रहकेो छ । जसमा 

जेष्ठ नागररक १८६१ लविवा ४४४ एकि मलहिा ३१५ पूणक अशक्त अपाङ्ग ८७ अलि अशक्त 

अपाङ्ग १४२ र ५ वषक मुलनका दलिि बािवालिकाको २८२ जना र जेष्ठ दलिि २११ जना 

रहकेा छन् । लविुिीय सुशासनको लवस्िार गरी सबै वडाहरुमा व्यलक्तगि घटना दिाक र 

सामालजक सुरक्षा कायकक्रमिाई अनिाइन प्रणािी द्वारा संचािन गररएको छ भने कायाकियको 

िेखा प्रणािी समेि अनिाइन प्रणािीबाटै संचािन गररएको छ ।  गाउँपालिकाको संस्थागि 

सुिार र सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पने ऐन, लनयम िथा कायकलवलिहरु 

स्वीकृि गरी कायाकन्द्वयनमा ल्याइएका छन् । कायाकियमा लविुिीय हालजरीको प्रयोग भइरहकेो 

छ भने सामुदालयक लविाियहरुमा यसै आ.व. लभत्र लविुिीय हालजररको व्यवस्था गररसद्रकएको 

छ । गा. पा.मा लडलजटि प्रालवलिवाट नागररक वडापत्र संचािनमा ल्याइएको छ । 

 

 

 



u|fdyfg ufpFkflnsf, df]/ª, k|b]z g+= ! g]kfn 

 
7 

खण्ड - ३ 

आदरणीय सभा अध्यक्षज्य,ू 

गाउंसभाका सम्पणूक सदस्यज्यहूरु, 

लवश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारणवाट ज्यान गुमाएका सव ै

व्यलक्तहरुप्रलि साथ ै प्रजािालन्द्त्रक आन्द्दोिनमा आफनो  जीवनको बलिदान गनुक हन े सम्पूणक 

शलहदहरुमा हार्दकक श्रिाञ्जिी व्यक्त गदकछु । स्थानीय िह गठन संगै २०७९ साि बशैाख ३० 

गिे सम्पन्न स्थानीय िहको लनवाकचनवाट लनवाकलचि विकमान पदालिकारीहरुिे पदभार ग्रहण 

पिाि आफ्नो कायकपालिका वैठक िथा गाउँसभावाट लवकास र समलृिका िालग साथ िपाइको 

निेतृ्व हाम्रो  भन्ने नाराका साथ ैदलिि िथा लवपन्न मलहिाकािालग आय आजकन कायकक्रम,  सहसंा 

लपलडि मलहिाका िालग हले्प डेस्क संचािन, हाम्रो िालग राम्रो कायकक्रम,अपांगिा प्रलिभा 

प्रस्फुटन कायकक्रम, पयाकवरणीय बाि पाकक  लनमाकण, खिेमैदानको लवकास िथा लवस्िार गने, 

सडक यािायाि गुरुयोजना, भवन लनमाकण कानून, एद्रककृि लवकास योजना लनमाकण गने 

कायकक्रम सावकजलनक गदै आगामी आ.व.२०७९/०८० का िालग ग्रामथान गाउँ 

कायकपालिकाद्वारा गाउसभामा स्वीकृिीका िालग पेश गरेको नीलि वजेट योजना  िथा कायकक्रम 

लनम्नानुसार रहकेा छन्  । 

 

सोचुः 

• स्वच्छ, स्वस््य, औद्योलगक गाउँ । 

• आर्थकक, सामालजक, सास्कृलिक रुपमा ग्रामथानिाई समुन्नि बनाऔं । 

• कृलष,उद्योग र पूवाकिार, समृि ग्रामथानको  आिार 

िक्ष्युः 

ग्रामथानिाई आर्थकक रुपिे सम्पन्न, भौलिक रुपिे योजनावि सुलविायुक्त, िैंलगक रुपमा 

मलहिा मतै्री, सामालजक रुपिे समावेशी / सहभालगिात्मक, वािावरणीय रुपिे स्वच्छ, सफा 

िथा व्यवस्थापकीय रुपि ेसुव्यवलस्थि शैलक्षक, प्रशासलनक र औद्योलगक गाउँको रुपमा लवकास 

गने । 

उद्देश्युः 

• पूवाकिारहरूको लवकास िथा लवस्िारबाट सेवा, सुलविा र बजारमा पहचँ र उपयोग वृलि 

भई जीवनयापन सहजिा िफक  उन्द्मखु भएको हनेछ ।  

• स्वच्छ खानेपानी िथा सरसफाईमा सहज पहुुुँचमा वृलि हनछे । 
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• एम्बुिेन्द्स सेवाको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

• कृलष िथा पशुपािन पेशा व्यवसालयक रोजगारमिूक िफक  उन्द्मखु भएको हनेछ । 

• पयकटकीय पूवाकिारको िगि ियार एवं पूवाकिारमा स्िरवृलि भएको हनेछ । 

• उद्योग िथा व्यवसायको लसजकना, वृलि र लवस्िार भएको हनेछ । 

• लशक्षा िथा खिेकुद सवकसुिभ, गुणस्िरीय, व्यवसालयक र समावेशी गराउन योजनावि 

लवकासको शुरुवाि हने छ । 

• स्थानीय िोक, किा संस्कृलि र सालहत्यको सरंक्षण र सम्विकनका िालग योजना भएको 

हनेछ । 

• स्वास््य सेवावाट प्राप्त हने आिारभूि सेवाको गुणस्िरमा स्िरवृलि र सिुभिा भएको  

हनेछ ।  

• लविुिीय शुसासनको प्रारम्भ भएको हनेछ ।   

• लवपद जन्द्य जोलखम न्द्यूलनकणका िालग योजना र कोष लनमाकण भएको हनछे ।  

• उद्यम व्यवसाय लवकासमा मलहिाहरुको अथकपणूक सहभालगिामा वृलि भई आय आजकनमा 

द्रक्रयालशि भएको हनेछ । 

• फोहर व्यवस्थापनमा वजै्ञालनक व्यवस्थापनको शुरुवाि गररनेछ ।  

 

आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू, 

बार्षकक बजटे िथा कायकक्रम िजुकमा गदाक अविम्वन गररएका प्रमखु नीलि िथा आिारहरुुः 

१. भौलिक पवूाकिार लवकास नीलिुः 

स–साना सडकहरुमा रकम िगानी गदाक रकम छररन गई अपेलक्षि प्रलिफि प्राप्त हन नसके्न 

भएको छ । त्यसैि ेयस आ.ब.०७९/०८० देलख महत्वपूणक मालनएका र प्राथलमकिामा 

परेका सडकहरुिाई रकम लवलनयोजन गने नीलि लिइएको छ । ग्रामीण सडक संजाि 

लनमाकण िथा ससंचाई आयोजनाहरु छनौट गदाक कृलष पकेट क्षते्रिाई आिार मालननेछ । 

ममकि सभंार कोषको उलचि व्यवस्थापन गररनेछ । एद्रककृि लवकास योजना ,गाउँ 

यािायाि गुरुयोजना  कायाकन्द्वयनमा ल्याइनेछ । 

२. खानपेानी िथा सरसफाईुः 

• रालिय कायकक्रम खुल्िा द्रदशामुक्त क्षेत्रको कायकक्रम, एफ.लड. घोषणा गररनेछ । उक्त 

िक्ष्यिाई मूिाकरुप द्रदन सरकारी, गैरसरकारी, लनजी क्षेत्र, नागररक समाज, संचारकमी 

समेिको सहयोग र सहकायकमा अलभयानको रुपमा अगाडी बढाउने नीलि लिइनेछ ।  

• खानेपानी िथा सरसफाई सम्बन्द्िी कायकक्रम संचािन गदाक खानेपानी िथा सरसफाई 

लडलभजनिे लनिाकरण गरेको स्वस्छिा िथा सरसफाई रणनीलििाई अविम्बन गररनेछ ।  
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• सरसफाइको वानी व्यवहार पररविकन गनक हाम्रो अगुवाईमा जनचेिनामूिक कायकक्रम 

संचािन गररनेछ । 

• शुि खानेपानीको व्यवस्था गनकको िालग प्रदेश सरकार र संलघय सरकारसगं समन्द्वय 

गरी खानेपानीको व्यवस्थापन गरीनेछ । 

 

३.  लवपि व्यवस्थापन शाखा मलहिा िथा बािबालिका शाखा 

• लवपद व्यवस्थापन सलमिी गठन िथा अलभमखुीकरण गररनेछ । 

• व्यवस्थापन सलमिीका सदस्यहरुिाई लवपद िथा जोलखम न्द्युूलनकरण सम्बन्द्िी 

सचेिना कायकक्रम गररनेछ । 

• भुकम्प सुरक्षा द्रदवस मनाइनेछ । 

• लवपद जोलखम बारे समु्झाई बुझाइका िालग क्षमिा अलभबृलि कायकक्रम गराइनेछ ।  

• LDCRP स्थानीय लवपद LDCRP स्थानीय लवपद िथा  जिवायु उत्थानशीि योजना 

िजुकमा ।  

• लवपद पुवकियारी र प्रलिकायक योजना लनमाकण गररनेछ । 

• लवपद पुवकिायारी र प्रलिकायकका िालग लवषयगि क्षेत्र (किष्टर) िाई अलभमुलखकरण 

कायकक्रम गररनेछ ।  

• लवपद व्यवस्थापनका िालग समुदायमा स्वयम् सवेक पररचािन कायकलवलि लनमाकण 

गररनेछ । 

• गाउँपालिकाका पदालिकारी िथा कमकचारीिाइ लवपद जोलखम न्द्युनीकरण र 

व्यवस्थापन सम्बन्द्िी अनुलशक्षण कायकक्रम गररनेछ । 

• प्ठ्िालस्टक झोिा लवस्थालपि गनकका िालग सचेिामुिक कायकक्रम गररनेछ । 

४. लवद्यिु िथा वकैलल्पक ऊजाकुः 

गाउँिाई उज्यािो गाउँ बनाउन वैकलल्पक ऊजाकको प्रयोग गने नीलििाई गैर सरकारी 

संस्थाको सहयोग, प्रदेश र सघंको सहयोगमा लविुिको केलन्द्िय प्रसारण िाइनको जडान 

गराउने, लवलभन्न संस्था कायाकियको सहयोगमा सौयक वैकलल्पक उजाकिाई पलन उपयोग गदै 

िैजाने साथ ैगाउँपालिका कायाकियबाट लवलनयोजन भएको रकम वढी आवश्यकिाको 

आिारमा प्रयोग गदै िलगने  नीलि लिईने छ । लवपन्न वगकका समुदायहरुिाई िुवा रलहि 

चुल्होको व्यवस्था गरीनेछ । 

५. लशक्षा िथा खिेकुदुः 

•  स्थानीय िहको स्थानीय भूगोि   ,िमक  ,संस्कृलि  ,पेशा  ,भाषा िगायिका लवषयहरु 

समेटेर अध्यापनका िालग कक्षा ५ सम्मको स्थानीय पायक्रम लनमाकण गररनेछ  । 
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•  सामुदालयक लवद्याियहरुको दरबन्द्दी पुनराविोकन गररनेछ र लवद्याथी न्द्यून भएका  ,

कमजोर पूवाकिार र न्द्यून लसकाइ उपिलब्ि भएका लवद्याियहरुिाई आवश्यकिाका 

आिारमा लवद्याथीहरुको लसकाइको पहचँिाई सुलनिि गरर लवद्याियहरु गलभने वा 

िह थपघट गररनेछ । 

•  अलि लपछलडएका गररब िथा लवपन्न वगकहरुको पलहचान गरर लशक्षाको पहचँ बढाउन 

लवद्याथी छात्रबृलि कायकक्रम िागु गररनेछ । उत्कृष्ट लवद्याथीहरुका िालग छात्रबृलिको 

ब्यवस्था गने नीलि ल्याइनेछ । 

•  चािु आ.व. देलख शैलक्षक गुणस्िर कायकम गनक, सुलनलश् चि लसकाईका िालग 

उत्तरदालयत्वपूणक लशक्षण पिलि र क्षलिपुर्िक सलहिको लशक्षाका आिार िय गररनेछ । 

आिरभूि िहको कक्ष १-५ सम्मका लवद्याथीहरुका िालग कलम्िमा ३ लवषयमा 

न्द्यूनिम लसकाई मापदण्ड सब ैलवद्याियहरुमा िागु गररनेछ ।  

•  संस्थागि लवद्याियहरुको ऐन िथा लनयमाविी बमोलजम लवद्यािय वर्गककरण गरर 

लवद्याियिे प्रदान गने सेवाका आिारमा शलु्क लनिाकरण गररने व्यवस्था लमिाईने 

छ । 

•  सामुदालयक लवद्याियहरुको लशक्षण लसकाईिाई प्रलवलिमैत्री बनाउदै िलगनेछ र यो 

वषकमा सब ैसामुदालयक माद्यलमक लवद्याियहरुमा पालिकामाफक ि अनुगमनका िालग 

CCTV फुटेजको जडान िथा System Installment गररने नीलि अबिम्बन 

गररनेछ । 

•  गाउँपालिका लभत्र अनुमलि नलिई सञ्चािनमा रहकेा संस्थागि लवद्यािय 

सञ्चािनमा पणुक रोक िगाइनेछ । लवद्याियहरुको लनलिि मापदण्ड बनाई मापदण्ड 

नपुगेका लवद्याियहरुिे िोद्रकएको समयमा मापदण्ड नपुयाकए सञ्चािनमा रोक 

िगाई लवद्यािय लवद्यािय लबच समायोजन गररनेछ । 

•  सामुदालयक लवद्याियका आिारभुि िथा माध्यलमक लवद्याियमा अध्यापन गराउने 

लवषयगि उत्कृष्ट लशक्षकहरुिाई र गाउँपालिका भरर आिारभुि र माध्यलमक 

लवद्यािय मध्य े उत्कृष्ट लवद्याियहरुिाई शैलक्षक क्षेत्रको प्रभावकारी गुणस्िरका 

आिारमा पुरस्कृि गने नीलि ल्याइनेछ । 

•  संस्थागि लवद्याियहरुबाट गररब असहाय िथा जेहने्द्दार लवद्याथीहरुिाई प्रदान गररने 

छात्रबृलिको ब्यवस्थािाई सुलनलिि गररनेछ । 

•  सामुदालयक लवद्याियका ब्यवस्थापन सलमलिसगँकरार सम्झौिा गरर लवद्याियको 

समग्र सुिारको लजम्मेबारीमा उिरदायी बनाइनेछ । 

•  लशक्षकिाई स्रोि पुणक बनाउन पायक्रम, लशक्षण सामग्री सुचना िथा संचार 

प्रलवलिका सामग्रीको ब्यवस्थापनका िालग थप ब्यवस्था गररनेछ । 
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•  लशक्षकि े कक्षाकोठामा लबिाएको समय, हालजरी, लजम्मेबारी बहन िगायिका 

लवषय र ब्यलक्तगि सुचना प्रणािीिाई लडलजटाइज्ड गरी अनिाइन अनुगमन प्रणािी 

स्थापना गररनेछ ।  प्रलवलिमा आिाररि दरु अविोकन पिलि लवकास गरी 

लवद्यािय अनुगमन प्रणािी शुरुवाि गररनेछ । 

•  चािु शैलक्षक सत्रको ससं्थागि िथा सामुदालयक लवद्याियका कक्षा ५ र ८ को 

वार्षकक परीक्षा गाँउ लशक्षा सलमलि माफक ि सञ्चािन गररनेछ । आिारभूि लशक्षा 

परीक्षा एस.ई.ई को मापदण्ड अनुसार सञ्चािन गररनेछ ।  

•  प्रत्येक सामुदालयक लवद्याियहरुिाई प्रलवलिमतै्री बनाइनेछ र पालिकाबाट हने 

न्द्यूनिम कायकहरु लवद्याियबाटै अनिाइन माफक ि गनक सद्रकनेगरर लवद्याियमा 

आवश्यक मानव संसािन िालिको प्रबन्द्ि मालिउदै िलगनेछ । 

•  लवद्याियको अनुगमन प्रणालििाई थप मजवुि बनाइनेछ र प्रत्येक वडाहरुमा वडा 

लशक्षा सलमलि माफक ि अनुगमन गने ब्यवस्था लमिाईनेछ । 

•  लशक्षकहरुको पेशागि लवकासका िालग लवलभन्न द्रकलसमका सेवा प्रवेश   ,सवेाकालिन 

िालिम िथा प्रलवलि सम्बन्द्िी िालिम सञ्चािन गररनेछ । 

•  लवद्याियिाई लवलभन्न खेिकुद िागायिका लवलभन्न कायकक्रमहरु सञ्चािन गनकका 

िालग प्रोत्साहन गररनेछ र लवद्यािय स्िरीय लवलभन्न अलिररक्त्त्त द्रक्रयाकिापहरु 

सञ्चािन गररनेछ । 

•  लवद्यािय भन्द्दा बालहर रहकेा  ,लवचमै लवद्यािय छाडेका  लवद्याथीहरुकको ि्याङ्क 

संकिन गरर बािबालिकाहरुिई  लवद्यािय   पढाई जान र   लनरन्द्िरिाका िालग 

आवश्यक प्रवन्द्ि गररनेछ । 

•  सामुदालयक लवद्याियहरुमा शैलक्षक सशुासनका िालग लवलभन्न सघंससं्थाहरुसँग 

समन्द्वय गरर िागि साझेदाररमा लवलभन्न कायकक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

•  स्थानीय पायक्रमको रुपमा थारु भाषाको पायक्रम बनाई आिारभूि िहमा पठन 

पाठन गने व्यवस्था गररनेछ ।  

•  स्थानीय संस्कृलििाई सरंक्षण िथा प्रविन गनक प्रत्येक लवद्याियमा कलम्िमा हप्ताको 

एक द्रदन बहल्यिा भएको जािजािी स्थानीय पोषाकमा लवद्यािय आउने व्यवस्था 

लमिाउने । 

६. स्वास््युः 

यस गाउँपालिका लभत्र सचंालिि  प्राथलमक स्वास््य केन्द्िहरुमा लनरन्द्िर उपचारको िालग 

आवश्यक सािन श्रोिको व्यवस्था  िथा कमकचारी पररचािन गरी सवकसुिभ स्वास््य 

सुलविा उपिव्ि गराइनेछ । 

•  खोप कायकक्रमुः गाउँमा भएका स्वयंसेलवकाहरुिाई पररचािन गरी बािबालिकािाई 

आवश्यक पने सवै द्रकलसमका खोपहरुसमयमा नै िगाइने व्यवस्था लमिाइने छ । 
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•  आयुवेद लचद्रकत्सा प्रणािीको लवकासको िालग सहयोग पुर्याइनेछ । 

•  आवश्यकिा अनुसार बर्थकङ्ग सेन्द्टरको व्यवस्थापन गररदै िलगनेछ । 

•  एक घर एक बाथरुमको नीलििाई कायाकन्द्वयनमा ल्याइनेछ । 

•  गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र पने सवै लवद्याियहरु र स्वास््य चौकीहरुमा स्यानेटरी 

प्ठ्याडको व्यवस्थागररनेछ । 

•  झौराहाट प्राथलमक स्वास््य केन्द्ििाई स्िर वृलि गरी १५ शैयाको अस्पिाि बनाउन 

संलघय सरकारसंग  लनमाकण गनक समन्द्वय गररनेछ । 

•  गररब िथा अलि लवपन्न नागररकहरको िागी लनुःशुल्क स्वास््य लवमाको िागी 

व्यवस्था लमिाईने छ ।  

•  दक्ष प्रसूिीकमी ियार गनकको िागी एस.बी.ए. िालिमको व्यवस्था गरर गुणस्िरीय 

सेवािाई लनरन्द्िरिा द्रदइनेछ । 

•  पाठेघरको मखुको क्त्यानसरको प्रारलम्भक पररक्षणको िालग थप जनशलक्त ियार गरर 

लभ.आई.ए. सेवाको दायरा बढाइनेछ । 

•  लनुःशुल्क गुणस्िररय सरुलक्षि गभकपिन सेवाको दायरा बढाईने छ । 

•  अिुरा र अिपत्रमा रहकेा गाउँघर लक्त्िलनकहरुको भवन लनमाकण िथा व्यवलस्थि गररदै 

िलगने छ । 

गाउँपालिका लभत्र रहकेो बर्थकगं सेन्द्टरको सेवािाई लबस्िार गनक गाउँपालिका लभत्र रहकेो 

बर्थकगं सेन्द्टरमा प्रसुिी सवेा लिए वापि थप सुत्केरी स्याहार खचकको व्यवस्था गररने छ । 

७. राजस्वुः 

जनिाका आवश्यकिा र  आकांक्षाहरु द्रदन प्रलि द्रदन बद्रढरहकेोिे सो आवश्यकिा पुरा 

गनकका िालग सािन र श्रोिको पालन त्यलिकै आवश्यकिा पने हनाि ेकर, दस्िुर, शलु्क, 

जररवाना लिइने र कर िथा गैर करको दायरािाई फराद्रकिो पादै िलगनेछ र सो रकमि े

जनिािाई लछटो, छररिो, व्यवलस्थि र वैज्ञालनक सेवा सुलविा उपिब्ि गराइनेछ । 

८. कृलषुः 

• कृलष खेिी प्रणालिको नलवनिम प्रलवलिमा कृषकहरुिाई ज्ञान िथा लसपको लवकास 

कृषक स्वयंमा गदै िैजाने । 

• बढ्दो कृलष खेलि प्रणालििाई एद्रककृि सुिाररएको खेलि प्रणालिमा लवकास गदै िैजाने । 

• बाँझो जग्गमा नेपाि सरकारको लनलि अनुरुप स्थानीय िहबाट सो जग्गािाई भरपूर 

प्रयोग गरी उत्पादन बढाई िाजा िथा लबषादी रलहि उत्पान उपभोक्तािाई प्रदान गदै 

िैजाने । 

• सिहगि िथा भूलमगि ससंचाईको सुलविा बढाई चैिे िान िगायिको िरकारी 

बालिहरुको उत्पादन पूनह गदै िैजाने । 
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• बढ्दो रसायलनक मिखाद िथा लबषादीको प्रयोगि े देलखएको असरबाट जोलगन 

प्राङ्गारीक खेिी प्रणालििाई बढावा द्रदन प्राङ्गारीक खेिीमा आवस्यक पहि अगाडी 

बढाउने । 

• रैथाने बालिको सरंक्षण िथा प्रवदकनको कायक लनलि अगाडी ल्याउने र बालि लवकासका 

िालग आवस्यक पूवाकिारहरुमा समेि जोड ददँदै िैजाने । 

• बढ्दो रुासायलनक मिको मागिाई सम्बलन्द्िि लनकायमा पहि गने र सन्द्िुलिि मिको 

प्रयोग बारे कृषक माझ चेिनाको लवकास गराउने जसकारण खेलियोग्य जलमनको 

उबकराशलक्त जोगाउन मद्दि पूग्न ेर रोग िथा द्रकराको प्रकोप समेि कम हने हदँा सो को 

लवकास गदै िैजाने । 

• कृलष यालन्द्त्रकीकरणिाई बढावा द्रदई कृलष यालन्द्त्रकीकरण प्रणुािुी खेलििाई जोड 

द्रददै िैजाने । 

• बीउ उत्पादन िथा नसकरीहरुको उत्पादनिाई अगाडी बढाउँदै िैजाने । 

• बालिको सम्भाव्यिाको अध्ययन गरी सम्बन्द्िीि बालि वस्िुको वडागि पकेट लवकासको 

लनलि लिँदै िैजाने । 

९. पशुुः 

• परमपरागि कृलष िथा पशु पािन पििीिाई क्रमश व्यवसालयक उत्पादन प्रणािीको 

लवकास गदै िलगनेछ ।  

• पशुपािन व्यवसायमा देखा पने आकलस्मक सरुवा र संक्रामक रोगहरुको बारेमा 

सचेिनामुिक कायकक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

• महामारी जन्द्य रोगहरुको लनयन्द्त्रणको िालग पशु / वस्िुहरुिाई लवलभन्द् न रोगहरु 

(रेलवज, खोरेि, लप.लप.आर आदी) लवरुि खोप िगाइने छ । 

• वषैभरी पोलसिो हररयो लहउँदे िथा वष ेर डाि ेघाँस उत्पादन र आपुर्िकको व्यवस्था 

गररनेछ । 

• द्रकसानहरुको स्थानीय र िोकि पशु वस्िुहरुिाई कृलिम गभकिान (A.I) गरर नश्ल 

सुिारमा लवकास गररनेछ ।  

• दिु, फुि र मास ुउत्पादनमा आत्मालनभकर गराई पशु जन्द्य प्रोरटन उपभोगमा प्रत्येक 

नागररकको पहच पुयाकइनेछ । 

• पशुपंक्षी जन्द्य उत्पादनमा वृलि ल्याउन, उत्पादन िागि कम गनक साथ ैयालन्द्त्रद्रककरण 

गनक द्रकसानहरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप मागका आिारमा लवलभन्न िलजलस्टक सामानहरु र 

साना उपकरण औजारहरु उपिब्ि गराउने नीिीिाई जोड द्रदइनेछ । 

• मत्स्य पािन गने कृलषकहरुिाई उलचि प्रलविी र स्वास्थ माछा भुराको उपिब्ििामा 

प्रोत्साहन गररनेछ । 
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• पशुपंक्षी पािक कृषकहरुिाई वषैभरी लवलभन्न रोग िथा समस्याको समािान औषिी 

उपचारका साथ ैआन्द्िररक र बाह् य परलजवी लवरुि औषलिको व्यवस्था लमिाईनेछ ।  

१०.  पल जकरण िथा सामालजक सरुक्षा शाखा 

• सामालजक सरुक्षा भत्ता प्राप्ठ् ि गनक योग्य नागररकहरुिाई सामालजक सुरक्षा कायकक्रममा 

आवि गराउन साथ ै परूाना िाभग्राहीहरुको सामालजक सरुक्षा पररचयपत्र नलवकरण 

गनक प्रत्येक वडाको टोि टोिमा नयाँ दिाक िथा नलवकरण लशलवर संचािन गररनेछ । 

• सामालजक सुरक्षा कायकक्रममा आवि भएका िाभग्राहीहरुको लववरण अध्यावलिक गरर 

लववरण सुददृ्रढकरण गररनेछ । 

• जनप्रलिलनलिहरु र कमकचारीहरुका िालग सामालजक सरुक्षा िथा व्यलक्तगि घटना दिाक 

सम्वन्द्िी अलभमूलखकरण कायकक्रम स चािन गररनेछ । 

• लवद्याियहरुमा अध्ययनरि लवद्याथी र लशक्षकहरुिाई पल जकरण सम्वलन्द्ि 

अलभमूलखकरण कायकक्रम गररनेछ । 

• सामालजक सुरक्षा र व्यलक्तगि घटना दिाक सम्वलन्द्ि जानकारीमिूक सन्द्देश प्रवाह 

गररनेछ । 

• सामालजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गने ८० वषक भन्द्दा मालथका जेष्ठ नागररक लवरामी परेका 

अशक्त र पूणक अपाङ्गिा भएको िाभग्राहीहरुको िालग बैंक संगको साझेदारीमा 

घरघरमा सामालजक सुरक्षा लविरण गररनेछ । 

• सामालजक सुरक्षा भत्ता प्राप्ठ् ि गने िाभग्राही वा कुनै पलन घटना घटेको सचुना प्रवाह गने 

मलहिा स्वास््य स्वमंसेलवकाहरुिाई आवश्यक इन्द्सेलन्द्टभको व्यवस्था  

लमिाइनेछ । 

 

११. प्रिानमन्द्त्री रोजगार शाखा 

• स्थानीय श्रम िथा रोजगार नीलि िजुकमा गररनेछ । 

• स्थानीय क्षमिा लवकास नीलि  र क्षमिा लवकास कायक योजना ियार गररनेछ । 

• मलहिा,लवपन्न, दलिि,िथा िलक्षि वगकको िालग रोजगारमूिक िालिमको पलहचान गरर 

सीपमूिक िालिम संचािन गररनेछ । 

• रोजगारमूिक िालिम सचंािन गनक सके्न स्थानीय स्िरका लवज्ञहरुको सूची ियार 

गररनेछ । 

• बैदेलशक रोजगारबाट फर्कक एर आएका व्यलक्तहरुको सीप,दक्षिा,पूँजीिाई पूँजीकृि गनक 

प्रोत्साहन गदे स्थानीय स्रोि सािनमा आिाररि व्यवसाय प्रवद्दकन गनक आवश्यक व्यवस्था 

लमिाईनेछ । 
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• बैदेलशक रोजगारीमा जाने मलहिा िथा िलक्षि समूहको िालग क्षमिा लवकास कायकक्रम 

संचािन गररनेछ । 

• ग्रालमण मलहिा प्रालवलिक ियार गने नीलि िजुकमा गरी कायाकन्द्वयनमा ल्याईनेछ । 

• बैदेशीक रोजगारबाट फकेर आएका युवाहरुको  ज्ञान,सीप र पूँजीिाई पूँलजकृि गनक 

प्रोत्साहन गरी रोजगारमूिक उिोग स्थापना गनक उत्प्रेररि गररनछ । 

• यस गाउँपालिका लभत्र िथा लवराटनगर औिोलगक कोरीडोरका उिोगसँग सहयकायक 

गरी यस पालिका लभत्र रहकेो बेरोजगार यूवाहरुिाई प्रालवलिक िालिम संचािन 

गररनेछ ।  

• स्थानीय स्िरमा उपभोक्ता सलमलि िथा ठेक्का प्रद्रक्रया माफक ि संचािन हन ेआयोजनामा 

स्थानीय व्यलक्तहरुिाई प्राथलमकिा द्रदइ काममा िगाईनेछ । 

• ग्रामथान गाउँपालिका लभत्र रहकेा लवपन्न बरेोजगार युवाहरुिाई सूचद्रककृि र 

प्राथलमद्रककरण गरी cash for work मा आिाररि आयोजना संचािन गरर न्द्यूनिम 

रोजगारी प्रदान गररनेछ । 

• यस गाउँपालिका  सुलचकृि १८-५९ उमेर समुहका अलि लवपन्न सवै वगक समुहका 

व्यलक्तहरु पलहचान र प्राथलमद्रकरण गरी न्द्यूनिम रोजगारीको ग्यारेन्द्टी गनक 

रोजगारमुिक आयोजनाहरु संचािन गररनेछ । 

• कोरोना महामारीिे रोजगारी गुमाएका सुलचकृि व्यलक्तहरुिाई रोजगारमिूक 

आयोजना काममा िगाईनेछ । 

• रोजागार िलक्षि गरी रोजगारमूिक,लजवनोपयोगी िथा लसप लवकास िालिम संचािन 

गररनेछ । 

• प्रिानमन्द्त्री रोजगार कायकक्रममा ज्यािामा मात्र रकम लवलनयोजन हने भएकोिे 

साझेदारीको रकम लवलनयोजन गरी साझेदारी रुपमा कायकक्रम संचािन गररनेछ । 

• यस गाउँपालिकािे कायाकन्द्वयन गने लवकास आयोजनामा स्थानीय गाउँपालिकामा 

श्रमको सम्मान हने गरी सुलचकृि लसपयकु्त र दक्ष जनशलक्त पररचािन गररनेछ । 

• यस ग्रामथान गाउँपालिकािाई रोजगार िथा उद्यम लवकास  ग्रामको रुपमा लवकास गनक 

सावकजलनक,लनजी र सहकारी क्षते्रिाई प्रोत्साहन गने रणनीलि अविम्बन गररनेछ । 

• रोजगारी लसजकना गने हिुेिे ठुिा मेलशन औजार प्रयोग नगरर नहने अवस्थामा वाहके 

यस गाउँपालिकाबाट सचंािन हने रु १ करोड सम्मको आयोजनाहरुको कायाकन्द्वयन गदाक 

श्रम मिूक प्रलवलिको प्रयोग गरर गररनेछ । 

• रोजगार कायकक्रमका िालग यस गाउँपालिकामा  संलघय सरकारि ेबजेट छुट्याएको  

अनुपािको आिारमा िागि साझेदारी गरी कायकक्रम कायाकन्द्वयन गररनेछ । 

• एक पररवार एक रोजगार कायकक्रमको नीलि बनाई कायाकन्द्यवनमा ल्याईनेछ । 
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१२. न्द्यालयक सलमलिुः  

• ग्रामथान गा.पा को न्द्यालयक सलमलििाई स्विन्द्त्र, लनश्पक्ष, पहचयोग्य, सक्षम एवंम 

लवश् वाश् नीय बनाइनेछ । 

• कानूनिे िोकेको समय लभत्र न्द्यालयक सलमलिबाट कायक सम्पादन गररनेछ । 

• सबै वडा कायाकियहरुमा मेिलमिाप केन्द्ि संचािन गरर मिेलमिाप हने प्रकृिीका 

लववादहरु वडास्िरमा नै लनरुपण गने कानूनी व्यवस्थािाई थप प्रभावकारी रुपमा 

कायाकन्द्वयन गररनेछ । 

१३.  सहकारी 

• सहकारी संस्थाहरुको लनयलमि र सघन अनुगमन गरर संस्थागि सुशासन कायम गररनेछ 

। 

• सहकारीको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गरर गररबी न्द्यूलनकरण र सामुदालयक 

सशलक्तकरण गररनेछ । 

• सहकारीहरुिाई गुणात्मक बनाउन सहकारी संस्थाको एद्रककरण कायकिाई अगाडी 

बढाइनेछ । साथ ैसमयानुकुि सहकारी संस्थाहरुिाई सक्षम बनाउनका िालग लवलभन्न 

िालिमहरु संचािन गररनेछ । 

• एक पररवार एक सहकारी सदस्यको अविारणािाई कायाकन्द्वयनमा ियाईनेछ । 

• यस  गा.पा. को  सहकारी   लनयमाविी / कायकलवलि /  सहकारी  अनुगमन को    

मापदण्ड  ियार  गरर  कायाकन्द्वयनमा ल्याइनेछ  ।  

१४.  िघउुद्यम लवकास  

• समृद्ब ग्रामथानको नारािाई साकार पानकका िालग स्वरोजगारी र आत्मलनभकिा नै उत्तम 

आिार हो । उद्यमलशििा िालिम माफक ि बरेोजगार व्यलक्तहरुिाई अन्द्िरमन बाट उद्यम 

गनक प्रोत्सालहि गने अविारणा अनुसार कायकक्रम स चािन गने । 

• आत्मलनभकरिा सलहिको समृद्ब पालिका लनमाकणका िालग पालिकाकै गौरवको कायकक्रमका 

रुपमा उद्यमलशििामा आिाररि रोजगार सृजना कायकक्रम स चािन गने । 

• लशलक्षि   ,गररब युवा  ,मलहिा   ,बरेोजगार  , वगकलवपन्द् न  ,अपाङ्गिा भएका व्यलक्तहरुमा 

रोजगारी र आत्मलनभकरिा बढाउनका िालग   म पालिकाकै गौरवको कायकक्र

मा आिाउद्यमलशििा ररि रोजगार सृजना कायकक्रम स चािनका िालग बजेट 

लवलनयोजन गने । 

• उद्यमलशििा िालिम बेगर सीप लवकास िालिममा सहभालग गराउने कायकिाई 

लनरुत्सालहि गने । हरेक सीप लवकास िालिमिाई उद्यमलशििा आिाररि रोजगार 

सृजना कायकक्रम सञ्चािनका िालग गररबी लनवारणका िालग िद्य ु उद्यम लवकास 

कायकक्रम सञ्चािनका िालग गररबी लनवारणका िालग िघु उद्यम लवकास कायकक्रम 

लनदेलशका, २०७७ को व्यवस्था अविम्ब गने । 



u|fdyfg ufpFkflnsf, df]/ª, k|b]z g+= ! g]kfn 

 
17 

• उद्यमलशििामा आिाररि रोजगार सृजना कायकक्रम माफक ि प्रत्येक वषक १ हजार 

जनािाई रोजगारी सजृना गने गरी प चवर्षकय उद्यम लवकास रणनीलिक योजना 

लनमाकण गरी कायाकन्द्वयन गने । 

• व्यापक बजार पाउन सक्त् ने स्थालनय उत्पादनको पलहचान गरी बजार प्रविकनका िालग 

लवशेष कायकक्रमहरु स चािन गने । 

• पालिकामा रहकेो उद्यम लवकास शाखािाई व्यवलस्थि गरी स्थालनय उद्यमीहरुिाई 

उद्योग व्यवसाय दिाकको सहलजकरण गने   ,कागजाि ियार गने कायक उद्यम लवकास 

शाखाबाट गर्ने व्यवस्था लमिाउने । घरेि ु िथा साना उद्योग कायाकिय सँग समन्द्वय 

गरी समय समयमा व्यवसाय दिाक लशलवर स चािन गने । 

• पालिका क्षते्रमा स चालिि बैंक िथा लवत्तीय सँघ संस्थाको सामालजक उत्तरदालयत्व 

अन्द्िगकि पने सहलियि ऋण उपिब्ि गराउँदा पालिका क्षते्रकै उद्यमीिाई प्रदान गनक 

कडाई गने । पालिका क्षते्रका उद्यमीहरुिाई पलन सहलियि ऋण लिने प्रकृया सम्बन्द्िमा 

जानकार बनाउन बैंक िथा लवत्तीय सँघ संस्थासगँ समन्द्वयमा लवत्तीय साक्षरिा कायकक्रम 

स चािन गने । 

• लशलक्षि बेरोजगार दर न्द्यून गनकका िालग पढ्दै जाँउ कमाउदै जाउँ कायकक्रम स चािन 

गने । यसका िालग माध्यलमक िह स चािनमा रहकेा लवद्यािय सगँ आवश्यक समन्द्वय 

गने । 

• गाउँपालिकामा ओद्योलगक मैत्री बािावरण सृजना गरर रोजगारी सृजना हने क्षते्रमा 

िगानी गनक िगानीकिाकहरुका िालग िगानी मैत्री वािावरण सजृना गने नीलि  

लिन । 

१५.  मलहिा िथा बािबालिकाुः 

• मलहिा बािबालिका िथा द्रकशोर द्रकशोरीहरु मालथ हन े लवलभन्न द्रकलसमका िैलगक 

सहसंा लनवारणका िालग लवलभन्न सचेिनामुिक कायकक्रमहरु सन्द्चािनमा ल्याइनेछ । 

• लवद्याियका बािबालिकाहरु मालथ हने िैलगक लवभेद मानलसक सहसंा िथा दवु्यकवहार 

को अन्द्त्यका िालग  लशक्षक लशलक्षकाहरुका िालग समेि िैंलगक संवेदनलशििा कायकक्रम 

सन्द्चािनमा ल्याइनेछ । 

• बािसरोकारका लवलभन्न समस्या समािानका िालग सरोकारबािाहरुवीच अन्द्िरद्रक्रया 

कायकक्रम सन्द्चािन गररनेछ ।  

• गाउँपालिका बाट सन्द्चािन हने आयआजकन मुिक कायकक्रममा सहभालग हन चाहमेा 

अपाङिा भएका व्यक्तीहरुिाइ अलनवायक सहभागी गराइनेछ । 

• मलहिा बािवालिका दलिि आद्रदवासी जनजािी मिसेी मुलस्िम उत्पीलडि लवलभन्न वगक 

अपाङ िथा लपछलडएका क्षेत्रका जनिाको समानुपालिक सहभालगिा िफक  काम गररनेछ  
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१४.  समावशेी लवकासुः 

• ग्रामथान गाउँपालिका रालिय अपाङ्गिा महासघं, सामालजक लवकास मन्द्त्रािय, प्रदेश 

नं.१ को सहकायकमा समावेशी लवकास कायकक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

• Help Desk को स्थापना गररनेछ । 

• यस समावेशी लवकास कायकक्रममा िपलशिका क्षते्रमा रहरे कायक गनेछ । 

▪ अपाङ्गिा रोकथाम 

▪ अपाङ्गिा व्यवस्थापन 

▪ अपाङ्गिा समावेशी लवकास  

▪ कुष्ठरोग रोकथाम कायकक्रम 

▪ कुष्ठरोग लनयन्द्त्रण 

▪ कम्पे्रलन्द्सभ (Comprehensive Wash) कायकक्रम 

▪ सामुदालयक सहयोग प्रणािीको सुदढृीकरण । 

१५.  वन, वािावरण िथा जिवाय ुपररविकनुः 

• लनमाकण भएको सडकको छेउमा वृक्षारोपण गने नीलि लिइनेछ । 

• जिवायु पररविकनबाट गाउँमा परेको प्रभाव न्द्यूलनकरण गनक लवलभन्न लनकायमा पहि 

िथा सहकायक गरी स्थानीय जिवायु पररविकन रोकथाम गनक कायाकन्द्वयनमा  

ल्याइनेछ । 

• हररि गाउँको अविारणा अनुरुप पाकक  लनमाकण,लवकास र प्रवद्र्घनमा जोड द्रदइनेछ । 

• एक घर दईु फिफूिका बोट िगाउन गाउँवासीहरुिाई अनुरोि गररनेछ । 

• एक उद्योगमा कम्िीमा पलन दश लवरुवा िगाउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

१६.  व्यवलस्थि वस्िी लवकासुः 

समूदायको सद्रक्रयिामा बस्िी लवकास िथा भवन लनमाकण मापदण्ड, २०७२ को  

संशोिनको आिारमा गाउँपालिकामा लनमाकण भई सकेको सव ैद्रकलसमका भवनहरुको 

अलभिेलखकरण गने नयाँ बन्ने घरको हकमा भवन लनमाकण मापदण्ड, २०७२ को  संसोिन 

अनुसार लनमाकण गनक गराउने नीलििाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१७.  पयकटन  लवकास 

पयकटन प्रविकनको िालग ग्रामथान गाउँपालिकामा रहकेा मठ, मलन्द्दर , मलस्जद, गुम्वािाई 

अध्यावलिक रेकड बनाई प्रचार प्रसार गररनेछ साथै जालिय भेषभषूा र संस्कृलिको 

सरक्षण गररने छ  । थारु होमस्टे लनमाकण िथा सचंािनको िालग प्रविकन प्रोत्साहान साथ ै

सहलियि ऋणको व्यवस्था गने । साथै थारु पररकारिाई बाहल्यिा द्रदइनेछ । थारु भाषा, 
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सस्कृलि, भेषभुषा, ररलिररवाज संरक्षण गनक अन्द्िर प्रदेलशय शैलक्षक भ्रमणको व्यवस्था गने 

। सथ ैपालिका स्िरीय मलहिा संजािको लनमाकण गने । 

१८. मानव सशंािन लवकासुः 

गाउँमा संचािन हने कायकक्रमहरुमा प्रभावकाररिा ल्याउन भएका कमकचारीहरुिाई 

सुदढृीकरण गरी प्रभावकारी बनाउने कायक गररनेछ । जनिामा प्रवाह गररने सेवािाई थप 

प्रभावकारी बनाउन सो कायकमा सिंग्न जनशलक्तको क्षमिा लवकास सम्बन्द्िी कायकक्रमहरु 

संचािन गररनेछ साथ ैजनप्रलिलनलि र कमकचारीहरुको क्षमिा लवकास गरी सरि र सहज 

रुपमा जनिािाई सेवा उपिव्ि गराइनेछ । 

१९.  मध्यकािीन खचक सम्वन्द्िी नीिलु:  

आ.व. २०७९/०८० देलख यस पालिकामा मध्यकािीन खचक संरचना िजुकमा द्रदग्दशकन 

२०७८ बमोलजम यस वषकको बजेट अनुमान र आगमी दईु बषकको बजेट प्रक्षेपण गरी लिन 

वषकको बजेट, कायकक्रम , िक्ष ,प्राथलमकिा र  रणनीलि प्रक्षेपण गरीनेछ । 

२०.  स्थानीय िह ससं्थागि क्षमिा स्वमलु्याङ्कन सम्वन्द्िी नीलिुः 

  आ.व. २०७९/०८० देलख स्थानीय िह संस्थागि क्षमिा स्वमलु्याङकन कायकलवलि २०७७ 

अनुसार, पालिकाको स्वमुल्याङकन गरी वेवसाइटमा राख्नु पने बाध्यकारी व्यवस्थािाई 

व्यवलस्थि गनकको िालग उक्त कायकलवलि अनुसार कायक सम्पादन गररनेछ । 

आदरणीय सभा अध्यक्षज्य ू

क्षते्रगि नीलि िथा आिारहरुुः 

उपरोक्त गाउँपालिकाको सोच, िक्ष्य, उदेश्यिाई आत्मसाि गदै ग्रामथानको द्रदघककालिन 

सोचको यथाथक िराििमा पुग्नको िालग लनम्नानुसारका क्षते्रगि नीलिहरूिाई अविम्वन  

गररएको छ । 

क्षेत्रगिनीलििथाआिारहरुुः 

१.  आर्थकक क्षते्र 

• आगामी आ .व .  ०७९/८० का िालग स्वीकृि अलिकांश कर दस्िुरिाई पररमाजकन 

िथा  लनरन्द्िरिा ददंदै करदािा र करको दायरा लवस्िारको नीलि लिइएको छ ।  

• वडा सलमलििे रलसद काटी असिू गरेको आन्द्िररक आय गाउँको सुंलचि कोषमा 

जम्मा गनुक पने छ । 

• गाउँका प्रत्येक वडाको सभंावना लवश्लेषण गरी वडागि आर्थकक लवकासका पकेट 

एररया िोद्रक सोको पूवाकिार लवकास गदै िलगने छ  ।  

• पयकटन,कृलष, पशुपािन, जडीवुटी र स्थानीय कच्चा पदाथकसुंग सम्वलन्द्िि उद्यमिाई 

आर्थकक लवकासको मूि आिार मान्द्दै यस्िा प्रकारका उद्यम गरी १५ जना भन्द्दा 
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वढीिाई रोजगार द्रदने फमकहरुिाई उद्यम प्रवकिन अनुदान नीलिको अविम्वन गररने 

छ ।  

• नेपािको संलविान अन्द्िरगि स्थानीय िहको अलिकार सूलच लभत्र पने सम्पत्तीकर, 

भूलमकर, वहािकर, व्यापार व्यवसाय कर, जलडवुरट, कवाडी िथा जीवजन्द्िु कर, 

सवारी सािन कर, लवज्ञापन कर, मनोरंजन शुल्क,वहाि लवटौरी शुल्क, 

पार्कक डशुल्क, लवलभन्न सेवा शुल्क दस्िुर क्षते्रिाई फराद्रकिो पादै कर एवं शुल्क 

लिरेको अनुभुलि हने गरी असिू गररने छ । 

• यस गाउँपालिकामा कर िगाउन आवश्यक पूवाकिार ियार गरी  सम्पिी कर िगाइने 

छ । 

• मलहिा, दलिि िथा अपांगद्वारा संचालिि र स्थानीय कच्चा पदाथकमा आिाररि 

व्यापार एवं व्यवसाय र उद्यमको करमा १० प्रलिशि छुटद्रदने नीलि अविम्वन गररने 

छ ।  

• मद्रदरा एवं सुर्िक जन्द्य व्यवसायको अनुमलि एंव स्थापनाका िालग गररने लसफाररश 

शुल्कमा अन्द्य व्यवसायका िुिनामा २५ प्रलिशि थप शलु्क िगाउने नीलि अविम्वन 

गररने छ ।  

• मलहिाका नाममा सम्पत्ती प्राप्त हन ेगरी गररने लसफारलुस एंव प्रमाणलुि शुल्क, 

दस्िुरमा १० प्रलिशि छुट द्रदइनेछ  

• अपांगमैत्री भवन लनमाकणको नक्त्शा पास दस्िुरमा १५ प्रलिशि छुट द्रदईनेछ । 

• सबैभन्द्दा िेरै िथा लनयलमि रुपमा समयमा कर लिने प्रत्येक वडावाट एक एक जना 

करदािाहरुिाईक गाउँपालिकाि ेसम्मान गने छ ।  

• गाउँ लभत्रका सहकारीहरुको प्रोफाइि ियार गदै सहकारीहरुको क्षमिा एवं 

लवशेषज्ञिा हरेी लवलभन्न वडा सलमलिको आर्थकक लवकासका साझेदारका रुपमा 

लजम्मेवारी द्रदइने छ ।  

• गाउँपालिकािे प्रत्येक वडा सलमलिको लसफाररसका आिारमा लवलभन्न लनकायसग 

समन्द्वय गदै वडाको पलहचानको रुपमा एक वडा एक पलहचान माफक ि प्रत्येक वडाको 

लवकास गररनेछ । 

• यस गाउँको प्रमुख आयआजकनको सम्भावना रहकेो उद्योग, व्यापार,कृलष, पशपुािन 

िथा जलडवुटीमा देलखएको परम्परा र लनवाकहमखुी प्रणािीमा पररविकन गरी 

आिुलनकीकरण, लवलवलिकरण, बजारीकरण र प्रांगारीकरणमा लवशेष जोड  

द्रदइनेछ । 
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• जिवायु अनुकुिनका प्रलवलिबाट गररने खेिीिाई जोड द्रदइने, खािान्न, िरकारी र 

फिफूि उत्पादनका क्षते्रहरुमा एद्रककृि शत्रुजीव व्यवस्थापन कायकक्रमहरुका िालग 

कृषक पाठशािा संचािन गरी पयाकवरण संरक्षण गररनेछ । 

• गाउँपालिकाको भौगोलिक सम्भाव्यिाको आिारमा लवलभन्न मौसमी, बेमौसमी 

िरकारी खेिी, नगदेबािी र प्रलियोलगिाको कायकक्रम माफक ि उत्कृष्ट कृषकहरुिाई 

पुरस्कृि गने कायकक्रमिाई अगाडी बढाउने नीलि लिइनेछ । 

• पयकटन प्रवकिनका िालग  शलहद पाकक  लनमाकण, भ्यू टावर लनमाकण गनक सरोकारवािा 

लनकाय संस्थासुंग सहकायक  

गररनेछ ।  

• यस गाउँपालिकाको सभंालवि ठाउहरुमा होटेि,पाकक , मनोरन्द्जन स्थिको स्थापना 

गनकका िालग उत्पेररि गदै सो िालग व्यलक्त, सहकारी र गैससहरुिाई समिे 

पररचािन गररनेछ ।  

२.  सामालजक क्षते्र 

• बािमैत्री गाउँ घोषणाका िालग सरोकारवािाहरुसुंग समन्द्वय गरी सयकु्त कायक 

योजना लनमाकण गरी गलिलवलि अगाडी बढाईनेछ ।  

• बािश्रममकु्त गाउँका रुपमा लवकास गनक प्रकृया अगाडी बढाइने छ । 

• गाउँकायकपालिकाको कायक योजनामा रहकेा सरुलक्षि आमा कायकक्रम, आमा बा 

भेटघाट कायकक्रम, दलिि िथा लवपन्न मलहिाका िालग आय आजकन कायकक्रम,  सहसंा 

लपलडि मलहिाका िालग हले्प डेस्क संचािन,  अपांगिा भएकाहरुको प्रलिभा 

प्रस्फुटन कायकक्रम, पयाकवरणीय वाि पाकक  लनमाकण जस्िा कायकक्रमिाई प्रभावकारी 

ढंगवाट संचािन एवं व्यवस्थापनको संयन्द्त्र लनमाकण गरी अगाडी वढाइनेछ ।  

• सामालजक सूरक्षा भत्तािाई  बैक माफक ि भुक्तानी द्रदने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

• गाउँपालिकालभत्रका आयवूेद औैषिािय, स्वास््य चौकीको भौलिक सुिार एवं 

सेवाको स्िर वृलिमा जोड द्रदइने छ ।  

• गाउँपालिकाद्वारा टोि लवकास संस्था प्रत्येक टोिमा गठन गरी, टोि लवकास 

संस्थाहरुिाई समुदाय पररचािनको सशक्त माध्यम मान्द्दै सम्पूणक घरिाई टोि 

लवकास संस्थामा आवििा गराउदै िलगनेछ ।  

• युवाहरुिाई स्वरोजगार गराउनका िालग उच्च प्राथलमकिामा रालखनेछ ।  
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• वडा िहका लवकास लनमाकण, सरसफाई, सडक वत्ती एवं लवलभन्न सामालजक 

गलिलविीहरुमा अलिक मात्रामा टोि लवकास ससंथ्ाहरुिाई सररक गराई टोि 

संस्थाहरुिाई उत्तरदायी एवं िागि सहकायक गने सहयोगी नागररक समाजको 

संगठनको रुपमा लवकास गररनेछ । 

• मद्रदरा िथा सुर्िक जन्द्य पदाथकको सवक सिुभ उपिब्ििािाई लनरुत्सालहि गदे 

लनयलन्द्त्रि लवद्रक्र लविरणको व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

• गाउँपालिकाको साझेदारी लवकास कोष संचािन लवलनयमाविीबनाई सही ढंगबाट 

िलक्षि वगकसम्म पुग्नेगरी पररचािन गररनेछ । साथ ै कोषको वृलि गदै लवपन्न 

गाउँबासीहरुिाई समेि यसबाट िाभ पुर्याउन आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाइने  

छ । 

• गाउँपालिकाका स्वास््य स्वयंसेलवकाहरुको क्षमिा अलभवृलि गराउन आवश्यक 

िालिमको व्यवस्थाका िालग सम्बलन्द्िि लनकायमा अनुरोि गररनेछ ।  

• रंगमञ्च, किा, संस्कृलि, सालहत्य, खेिकूद, पत्रकाररिा र उद्यम प्रविकनका िालग 

श्रष्टा सम्मान िगायिका लवशेष कायकक्रम गने नीलि लिइनेछ । गाउँमा रहकेा 

संचारकमीहरुको क्षमिा लवकास गने नीलि लिइनेछ । मलहिाहरुको 

आर्थकक,शैलक्षक,सामालजक लवकास िगायि समग्र सशलक्तकरणको पक्षिाई अगाडी 

बढाउन योजना सलहि लवशेष कायकक्रम संचािन गररनेछ । 

• एक घर एक मलहिा रोजगार नीलििाई कायाकन्द्वयन गदै मलहिािाई उत्पादनका 

क्षेत्रमा जोड्न योजनावि रुपमा व्यवसालयक लसप लवकास िथा क्षमिा लवकासका 

कायकक्रमहरु संचािन गने नीलि लिइनेछ । 

• स्वयंसेलवकाहरुको आयआजकन र स्वास््य उपचारको कायकमा टेवा पुर्याउन 

स्वयंसेलवका कोषको स्थापना गररनेछ ।  

• अपाङ्ग /असहायहरुको िगि अद्यावलिक गरी क्षमिा अनुसारको उद्यमलशििा 

लवकासका िालग उलचि अवसरको श्रृजना गने । साथै अपांगिा बािबालिकाहरुको 

प्रलिभा प्रस्फुटन गराउन कायकक्रम संचािन गररनेछ ।  

• रंगमञ्च, किा, संस्कृलि, सालहत्य, खेिकूद, पत्रकाररिा र उद्यम प्रवद्र्िनका िालग 

श्रष्टा सम्मान कायकक्रम गररनेछ ।  

• दवु्र्यसन लवरुिको समाज लनमाकण अलभयान संचािन गररनेछ ।  

• ग्रामथान गाउँपालिकामा बाि सुिार गृह लनमाकणका िालग सम्बलन्द्िि लनकायमा 

अनुरोि गररनेछ । 

• जालिय छुवाछुि िथा भेदभावमुक्त गाउँघोषणा गनक सरोकारवािा सघं संस्थाहरुसग 

समन्द्वय गरी कायक योजना लनमाकण गरी गलिलवलि अगाडी बढाईनेछ ।  
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• सावकजलनक लवद्याियहरुको पूवाकिार लनमाकण गदाक िैसगंकमतै्री एवं बािमैत्री 

अविारणािाई लवशेष जोड द्रदएर संरचना लनमाकण गररनेछ । 

• गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसुँग समन्द्वय गनक एवं यी संस्थाहरुको लनयमन गनक गैसस 

समन्द्वय डेस्क स्थापना गररनेछ ।  

• िोक किा,भाषा संस्कृलिको संरक्षणका िालग संग्राहिय स्थापना िथा संचािन 

गररनेछ । 

• सुरलक्षि बर्थकङ सेन्द्टर र खोप केन्द्ि लनमाकण एवं व्यवस्थापनमा लवशेष जोड द्रदइनेछ । 

• सम्पूणक गाउँपालिकािाई नै स्वच्छ, स्वस्थ िथा समृि बनाउनका िालग योग, 

प्राणयाम, आयुवेद, आहार व्यवहार िगायिमा लवशेष जोड द्रदनका िालग कम्िीमा 

एक टोि एक सचेि व्यलक्त बनाउने अलभयान थािनी गररनेछ ।   

• पुस्िकािय िथा वाचनािय लनमाकणमा लवशेष जोड द्रदइनेछ । 

• मठ मलन्द्दर, गुम्बा, चैत्य,  चचक आद्रदको संरक्षण एंव प्रवकिन गदै िार्मकक पयकटनको 

लवकास गने नीलि लिइनेछ ।  

३. पवूाकिारक्षते्र 

• वनाइएका पूवाकिारिाई द्रदगोपना द्रदनकािालग प्रत्येक वडामा गररने पूवाकिार 

लवकासको ३ प्रलिशि रकम कटृा गरी  ममकि कोष स्थापना गररनेछ, सोही कोषवाट 

वडा सलमलि माफक ि लनयलमि ममकि सभंारको व्यवस्था गररनेछ ।  

• वजेटिाई छने भन्द्दा पलन देलखने पूवाकिार लनमाकणमा लवशेष जोड द्रददै गाउँगौरव 

आयोजना संचािन गररनेछ । 

• गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र घर लनमाकण गदाक अलनवायक रुपमा भुकम्प प्रलिरोिक घर 

लनमाकण गनक भवन लनमाकण संलहिािाई कायाकन्द्वयनमा ल्याउने र सोको बारेमा 

जनचेिनाका कायकक्रमहरु संचािन गररनेछ, िालिम प्राप्त लमस्त्रीबाट मात्र घर लनमाकण 

गने व्यवस्था गररनेछ ।   

• सरकारी िथा सावकजलनक संस्थानका कायाकियहरुिाई समेि नक्त्शापासको व्यवस्था 

अलनवायक गनक आवश्यक कदम चालिनेछ ।  

• पुवाकिार लनमाकणको िालग आवलिक एद्रककृि लवकास योजनाका आिारमा  

कायाकन्द्वयनमा ल्याइने छ । 

• ल्याण्डद्रफि साइटको जग्गा गाउँपालिकािे भोगालिार सिंद ैफोहर मिैाको उलचि 

व्यवस्थापनका िालग व्यवलस्थि ल्याण्डद्रफि साइट लनमाकणको गुरुयोजना लनमाकण 

गरी िागू गररनेछ ।  
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• जग्गाको हािसालवक कायकक्रमिाई कायाकन्द्वयन गनक सम्बलन्द्िि लनकायसंग सहकायक र 

समन्द्वय गररनेछ । 

• घर लनमाकण सम्पन्न प्रमाण पत्र ददंदा छिको पानीको उलचि व्यवस्थापन भए 

नभएको हरेेर मात्र द्रदइनेछ, छिको पानी खलु्िा रुपमा सडक एवं फुटपाथमा 

यात्रुिाई असर पने गरी लनस्कासनिाई पूणकरुपमा लनषेि गररनेछ ।  

• नेपाि सरकारबाट भूकम्प प्रलिरोिक घर लनमाकण सम्बलन्द्ि लनदेलशका जारी हनु पूवक 

लनमाकण भएका घरहरुिाई रेकडक राखी अवस्था खिुाई सूलचकृि प्रमाण पत्र द्रदइनेछ ।  

• गाउँपालिका क्षेत्रको समिृ लवकासका िालग लनजी क्षेत्रिाई प्रोत्साहन गदै एएए 

मोडेिबाट लवकास लनमाकणका कायकहरु संचािन गने नीलि अबिम्बन गररनेछ ।  

• गाउँपालिकाद्वारा गररने भौलिक पूवाकिारका कामहरु ठेक्कापट्टा र उपभोक्ता 

सलमलिवाट गदै आएको नीलििाई लनरन्द्िरिा द्रदईने छ । 

४.  वािावरण िथा लवपद ्व्यवस्थापन 

• गाउँपालिका लभत्रका ठुिा पूवाकिार लवकासका आयोजनाको ३ प्रलिशि रकम 

वािावरण संरक्षणमा योगदान पुग्ने कायक अलनवायक गराउने गरी आयोजनाको 

लडजाइन स्टमेट गने ।  

• वन संरक्षणमा लवशेष योगदान ददंदै आयमूिक वन वनाउन प्रत्येक घर 

पररवारहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

• सडक छेउ लवरुवा रोपण गदाक जलडवुटी जन्द्य एवं आयमूिक लवरुवा रोपणिाई 

लवशेष प्राथलमकिा द्रदइने छ ।  

• प्ठ्िालष्टक लनयन्द्त्रणका िालग लवलभन्न अलभयान सचंािन गनकका साथ ैप्ठ्िालष्टक मुुकु्त 

गाउँका रुपमा लवकास गनक आवश्यक कायकक्रम िजुकमा गरी कायाकन्द्वयन गररनेछ । 

साथै प्ठ्िालष्टक झोिा प्रलिस्थापनका िालग सरोकारवािाहरुसग समन्द्वय गररनेछ र 

प्ठ्िालष्टक न्द्यूलनकरणका िालग वैकलल्पक झोिा उत्पादकहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

• सरसफाई र वािावरण संरक्षणमा सहयोग गने संघ, संस्था, व्यलक्त फमकिाई सम्मान 

गररनेछ भने सडक छेउका सिह ढिहरुमा फोहर एवं लनमाकण सामग्री फाल्नेिाई 

कारवाहीको नीलि अविम्बन गररनेछ । 

• कुखुरा, खसी, बंगुर र रागंाको िालग समेि बिशािा लनमाकण एवं संचािनमा नीलज 

क्षेत्रसग सहकायक गररनेछ ।  

• फोहर व्यवस्थापनमा लनजी क्षेत्रको सिंग्निा वृलि गनक सुःशलु्क बजार सफाई 

कायकक्रम लनरन्द्िरिा ददंदै बजार क्षेत्र बाहकेका अन्द्य शहरी क्षते्रमा समेि यसै शिैीमा 

फोहर व्यवस्थापनको प्रकृया अगाडी बढाइनेछ । 
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• गाउँको फोहर व्यवस्थापनमा सेलग्रकेशन अलनवायक गदै ल्याण्डद्रफि साइटम ैअलनवायक 

फोहर व्यवस्थापनको प्रवन्द्ि गररनेछ ।  

• ल्याण्डद्रफि साइट प्रभालवि क्षेत्रको वािावरण सरंक्षण, आर्थकक, पूवाकिार र 

सामालजक लवकासमा अनुदान नीलिको अविम्वन गररनेछ । 

• पानीको मुहान संरक्षण गनकका िालग कुवा, िारा, पोखरीिाई संरक्षण एंव सम्बद्र्िन 

गने नीलि लिइनेछ । 

• स्वास््य संस्था जन्द्य फोहोरिाई व्यवलस्थि गनकका िालग लनजी क्षेत्रसग सहकायक गरी 

अगाडी बद्रढनेछ । 

• फोहोर सेग्रीगेसन र प्ठ्िास्टीक न्द्युनीकरणका अलभयान संचािन गने टोि लवकास र 

सामालजक सघं संस्थािाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

• छाडा चौपाया लनयन्द्त्रणका िालग गौशािा लनमाकण एंव संचािनका िालग 

सरोकारवािा सघं संस्थासग समन्द्वय गररनेछ । 

• सौयक उजाक र वायो ग्यास लवस्िारमा लवशेष जोड द्रदइनेछ । 

५. ससं्थागि लवकास, सवेा प्रवाह र सशुासन 

• प्रत्येक वडामा आवश्यक पने कमकचारी सलहिको वडा कायाकिय स्थापनागने र वडा 

सलमलििे गने सम्पूणक कायक वडाबाटै सम्पादन हने प्रवन्द्ि लमिाउन इन्द्टनेटको पहुुच 

सलहिको कम्प्ठ्युटरको व्यवस्था गरी कमकचारीको क्षमिा लवकास गररनेछ ।  

• करदािा िथा सेवाग्राहीहरुिाई स-सम्मान सहज रुपमा कर एवं राजस्व वुझ्ने 

वुझाउने र सेवा लिने वािावरण लमिाइनेछ । 

• स्थानीय िहका वडा िथा मािहिका शाखा, कायाकियहरुको सेवा प्रवाहको 

अनुगमनका िालग संयन्द्त्रको लवकास गररनेछ ।  

• गाउँपालिकाको वेवसाइटिाई अध्यावलिक गरी गाउँपालिकाका लवलभन्न सूचनाहरु 

प्रकाशन गररने छ । 

• गाउँपालिकाका कमकचारी एवं पदालिकारी, उपभोक्ता सलमलि र टोि लवकास 

संस्थाहरुको पदालिकारीहरुको क्षमिा अलभवृलिका िालग लवलभन्न कायकक्रमहरुको 

िजुकमा गरी कायाकन्द्वयन गररनेछ ।   

• गाउँपालिकािे वषकमा कम्िीमा ३ पटक गाउँपालिकाका गलिलवलिका बारेमा फरक 

फरक वडा कायाकियमा सावकजलनक सुनुवाईको व्यवस्था गरीनेछ ।  

• सेवा प्रदायक संस्था वा नीलज क्षेत्रवाट हन सके्न कायक वा सेवा करारमा सिंदा 

प्रभावकारी हने कायक सेवा करारबाट लिइने छ । 
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• कमकचारीहरुको वडागि,शाखागि सरुवा िथा लजम्मेवारी बाडफाडिाई व्यवलस्थि 

गररनेछ । 

• नेपािको संलविान र कानुनिे गाउँपालिकाि ेगने भलन िोकेका कामहरु समय 

अनुसार व्यवलस्थि गररनेछ । 

 

आदरणीय सभा अध्यक्ष ज्य ू

अब म आर्थकक बषक २०७९।०८० को आम्दानी खचक प्रस्िुि गदकछु। 
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स्थानीर् िहको र्वलनर्ोजन ऐन 

u|fdyfgufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&९÷@)८० sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo 

;l~rtsf]ifaf6 s]xL /sdvr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdfJoj:yfug{ ag]sf] P]g 

;efaf6 :jLs[t ldltM @)&९÷)#÷२४ 

 

k|:tfjgfM 

u|fdyfg ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&९÷)८० sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rtsf]ifaf6 

s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n],g]kfnsf] 

;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_adf]lhd =u|fdyfgufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

!=;+lIfKtgfd/ k|f/DeM -!_o; P]gsf] gfdu|fdyfg ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&९/x]sf] 5 . 

-@_ of] P]g t'?Gtk|f/De x'g]5 . 

@=cfly{s jif{ @)&९÷@)८० sf] lgldQ ;l~rtsf]ifaf6 /sdvr{ ug]{ clwsf/M -!_cfly{s jif{ 

@)&९÷)८० sf] lgldQufpFsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sflgldQ 

cg';rL ! df plNnlvtrfn vr{, kFlhutvr{ / lalQoJoj:yfsf] /sd ;d]t u/L hDdf 

/sd ?= ५९,८०,२४,९०७.८९ -अक्षेरुपी रुपैर्ाँ उनन्द्साठी करोड असस्ी िाख चौलबस हजार नौ 
सर् साि पैसा उनान्नब्बे माि_ df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ 

;lsg]5 .  

#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{ 

@)&९÷@)८० sf] lgldQ u|fdyfg ufpFsf] ufpFsfo{kflnsf,j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] 

ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 . 

-@_pkbkmf -!_ dfh'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg sfo{kflnsf,j8f ;ldlt / 

ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] s'g}df art x'g] 

/ s'g}dfck'ux'g] b]lvg cfPdf ufpFsfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf 

/sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] !) 

k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L 
zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . kFlhut vr{ / ljQLo 
Joj:yf tkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s 

cGorfn vr{ zLif{s  tkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ 

lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g .t/ rfn' tyf 
kFlhut vr{ / ljQLoJoj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6csf]{ ;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg]5 . 

-#_pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf 

:jLs[t /sdsf] !) k|ltzt eGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df 

/sd ;fg{ k/]df ufpF;efsf] :jLs[ltlng' kg]{5। 
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ग्रामथान गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, मोरङ 

कार्ायिर्को कोड : ८०११३५०४३०० 

BUDGET APPROPRIATION IN ACCORDANCE WITH PROGRAM / PROJECT 

रु. हजारमा 
सि.नं. कार्यक्रम/आर्ोजना/ क्रक्रर्ाकलापको 

नाम 

उप क्षेत्र खर्य शीर्यक स्रोत जम्मा 

८०११३५०४१०१  ग्रामथान गाउँपालिका 
१  पाररश्रलमक कमयचारी कार्ायिर् सञ्चािन 

तथा प्रशासननक 

२११११  राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २,५३,२० 

२ पोशाक कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२११२१  राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १०,०० 

३ महंगी भत्ता कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२११३२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १०,०० 

४ फफल्ड भत्ता कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२११३३ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ६,०० 

५ कमयचारीको बैठक भत्ता कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२११३४ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ९,५० 

६ कमयचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२११३५ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १ ,०० 

७ अन्र् भत्ता कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२११३९ आन्तररक श्रोत - नगद ६,०० 

८ पदाधिकारी बैठक भत्ता कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२११४१  राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार  - नगद २४,०० 

९ पदाधिकारीअन्र् सुबबिा कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२११४२ राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार  - नगद ५६,०० 

१० पानी तथा बबजुिी कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२१११  राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ६,०० 

११  संचार महसिु कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२११२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १२,५० 

१२ इन्िन (पदाधिकारी) कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२२११  आन्तररक श्रोत - नगद १०,०० 

१३ इन्िन (कार्ायिर् प्रर्ोजन) कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२२१२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २३,०० 

१४ सवारी सािन ममयत खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२२१३ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १५,०० 

१५ बबमा तथा नवीकरण खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२२१४ आन्तररक श्रोत - नगद १०,०० 

१६ मेलशनरी तथा औजार ममयत 
सम्भार तथा सञ्चािन खचय 

कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२२२१  राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १०,०० 

१७ मसिन्द तथा कार्ायिर् सामाग्री कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२३११  राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २५,०० 
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१८ पुस्तक तथा सामग्री खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२३१३ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १०,०० 

१९ पत्रपबत्रका, छपाई तथा सचूना 
प्रकाशन खचय 

कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२३१५ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २५,०० 

२० अन्र् कार्ायिर् संचािन खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२३१९ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २५,०० 

२१  सूचना प्रणािी तथा सफ्टवेर्र 
संचािन खचय 

कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२४१२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ५,०० 

२२ करार सेवा शुल्क कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२४१३ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १ ,५१ ,६२ 

२३ अन्र् सेवा शुल्क कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२४१९ आन्तररक श्रोत - नगद २४,०० 

२४ कमयचारी तालिम खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५११  राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ५,०० 

२५ १८ महहने IT कोर्यको िाधग ३ जना 
ववद्र्ाथीिाई नगद प्रोत्साहन 

लशक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,२० 

२६ SEE मा उत्कृष्ट अङ्क ल्र्ाउने ३/३ 
जना छात्रछात्रािाई छात्रववृत्त 

लशक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

२७ Sub-National Treasury Regulatory 
Application Training 

लशक्षा २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २,५० 

२८ अल्र्ा जेष्ठ नागररक भ्रमण 
कार्यक्रम गा.पा 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

२९ अल्र्ा बेहट बचाउ गा.पा िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ४,०० 

३० अल्र्ा बबउ बैंक गा.पा कृवर् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

३१  अल्र्ा भुलम व्र्वस्था तथा 
मािपोत गा.पा 

भूलम व्र्वस्था २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ४,०० 

३२ अल्र्ा ववद्र्ाधथयिाई एपहटट्रु्ड 
कार्यक्रम गा.पा 

लशक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,०० 

३३ अल्र्ा सकारात्मक सोच सम्बन्िी 
तालिम गा.पा 

लशक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,०० 

३४ आ.ब २०७८७९ मा चेक सटही 
नभएको नेपाि ननजामती कमयचारी 
रु्ननर्न 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १४ 

३५ आ.ब २०७८७९ मा चेक सटही 
नभएको हाम्रो जेष्ठ नागररक 
हातेमािो सेवा समाज 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ९ 

३६ आधथयक सहार्ता सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

३७ उपभोक्ता सम्बजन्ि तालिम लशक्षा २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ५,०० 

३८ और्िी उपचार स्वास््र् २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ५,०० 

३९ कमयचारी कल्र्ाण कोर् मानब संशािन ववकास २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार  - नगद ५,०० 
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४० कमयचारी तथा जनप्रनतननधि क्षमता 
ववकास तालिम 

प्रशासकीर् सुशासन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

४१  कार्यक्रम खचय िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ३५,०० 

४२ गररब घरपरीवार पहहचान तथा 
पररचर्पत्र ववतरण कार्यक्रम 
अनतररक्त प्रोतसाहन 

गररबी ननवारण २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

४३ गररब घरपरीवार पहहचान तथा 
पररचर्पत्र ववतरण कार्यक्रम गणक 

पाररश्रलमक 

गररबी ननवारण २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,७१  

४४ गररब घरपरीवार पहहचान तथा 
पररचर्पत्र ववतरण कार्यक्रम प्रचार 
प्रसार 

गररबी ननवारण २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ८३ 

४५ गररब घरपरीवार पहहचान तथा 
पररचर्पत्र ववतरण कार्यक्रम भ्रमण 
अनुगमन 

गररबी ननवारण २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

४६ गररब घरपरीवार पहहचान तथा 
पररचर्पत्र ववतरण कार्यक्रम 
र्ातार्ात खचय (गणक तथा 
सुपररवेक्षक) 

गररबी ननवारण २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,४० 

४७ गररब घरपरीवार पहहचान तथा 
पररचर्पत्र ववतरण कार्यक्रम 
ववववि खचय स्थाननर् तह 

गररबी ननवारण २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५५ 

४८ गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा 
कमयचारीिाइ ववपद जोखखम 
न्रु्नीकरण र व्र्वस्थापन सम्बन्िी 
अनुलशक्षण कार्यक्रम 

ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

४९ जनप्रनतननधि कमयचारी तालिम कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ३,०० 

५० प्िाजस्टक झोिा ववस्थावपत गनयका 
िाधग सचेतामुिक कार्यक्रम 

ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २,०० 

५१  पालिका स्तरीर् मेर्र/उपमेर्र कप 
फुटबि प्रनतर्ोधगता 

रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,८० 

५२ भुकम्प सुरक्षा हदवस िगार्त 
अन्र् हदवस 

ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

५३ भुलम आर्ोग सम्बजन्ि कार्यक्रम भूलम व्र्वस्था २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

५४ मुद्दा तथा कानुनी परामशय खचय कानुन तथा न्र्ार् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,८० 

५५ मुद्दा तथा कानुनी परामशय खचय कानुन तथा न्र्ार् २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ५,०० 

५६ मध्र्कालिन खचय संरचना शासन प्रणािी २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २,५० 

५७ मेिलमिाप सम्बन्िी कार्यक्रम 
गा.पा 

कानुन तथा न्र्ार् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,०० 

५८ रु्वा तथा खेिकुद रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ३,०० 

५९ राजश्व र र्ोजना सफ्टवेर्र त्र्ांक प्रणािी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 
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सम्बजन्ि तालिम 

६० राजश्व समभाव्र्ता अध्र्र्न शासन प्रणािी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

६१  ववपद तथा जोखखम न्रु्ननकरण 
सम्बन्िी समुदार्स्तरमा सचतेना 
कार्यक्रम 

ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६२ ववपद पुवयतर्ारी र प्रनतकार्य 
र्ोजना ननमायण एवं प्रकाशन 

ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,५० 

६३ ववपद व्र्वस्थापन सलमती बठैक 
सञ्चािन खचय 

ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

६४ ववपद व्र्वस्थापन सलमती 
सदस्र्िाई अलभमखुीकरण 

ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

६५ स्कुि सुिार गणुस्तर वदृ्धि 
कार्यक्रम। 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १०,०० 

६६ संगठन तथा व्र्वस्तापन सभ े(O 

and M Survey) 

शासन प्रणािी २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार  - नगद ५,०० 

६७ स्थाननर् तह स्व:मुल्र्ाङकन शासन प्रणािी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६८ सुरक्षा ननकार् व्र्वस्थापन शाजन्त तथा सुव्र्वस्था २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

६९ संस्थागत सहर्ोग ववत्तीर् क्षेत्र २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ६,०० 

७० सावयजननक पररक्षण शासन प्रणािी २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ५,०० 

७१  सावयजननक सुनुवाई शासन प्रणािी २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ५,०० 

७२ ववववि कार्यक्रम खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२९ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ५,०० 

७३ अनुगमन, मूल्र्ांकन खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२६११  राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ५,०० 

७४ भ्रमण खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२६१२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १५,०० 

७५ कमयचारी खाजा खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२७११  आन्तररक श्रोत - नगद ९,४० 

७६ ववववि खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२७११  राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २०,०० 

७७ सभा सञ्चािन खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२७२१  राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ५,०० 

७८ ईश्वर आ वव व्र्वस्थापन गा.पा लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

७९ जनता आ वव ककय टपाता फेने र 
EMIS व्र्वस्थापन  गा.पा 

लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

८० देवी मा.वव व्र्वस्थापन गा.पा लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

८१  बेगनिाि आ वव व्र्वस्थापन  

गा.पा 
लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

८२ रवव आ.वव व्र्वस्थापन गा.पा लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

८३ रािाकृष्ण आ.वव लभत्ता िेखन र 
कक्षा व्र्वस्थापन गा.पा 

लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

८४ रािाकृष्ण आ.ववमा खेिकुद 
सामाग्री व्र्वस्थापन गा.पा 

लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 
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८५ ववरेन्र मा वव व्र्वस्थापन वडा नं 
२ गा.पा 

लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

८६ सरस्वती आ.वव रंगरोगन, ववद्र्त 
लमटर जडान र EMIS व्र्वस्थापन 
गा.पा 

लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

८७ अल्र्ा ट्राफफक प्रहरी भाडा 
व्र्वस्थापन गा.पा 

शाजन्त तथा सुव्र्वस्था २५३१५ आन्तररक श्रोत - नगद ५० 

८८ प्रकोप ननर्न्त्रण खाता ववपद व्र्वस्थापन २७२१२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६६,५० 

८९ घरभाडा कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२८१४२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ६,०० 

९० अन्र् भाडा कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२८१४९ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ८,०० 

९१  प्रदेश समपुरक अनुदान फफताय र्ातर्ात पूवायिार २८२११  आन्तररक श्रोत - नगद २८,१२ 

९२ दानर्त्व फफताय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२८२१९ आन्तररक श्रोत - नगद २,१८ 

९३ प्रहरी चौकी ननमायण ततेररर्ा। भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

९४ वडा कार्ायिर् ममयत रंगरोगन र 
फननयचर खररद वडा नं ४ 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

९५ एम्बुिेन्स खररद गा.पा स्वास््र् ३११२१  आन्तररक श्रोत - नगद ३०,०० 

९६ अल्र्ा गाउँपालिकामा वातानुकुिन 
एसी व्र्वस्थापन गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

९७ गाउँपालिकाका िगाएत मातहतका 
कार्ायिर्हरुको िाधग 
फार्रजस्टङगर खररद 

ववपद व्र्वस्थापन ३११२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

९८ मेलशनरी तथा औजार कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

३११२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १०,०० 

९९ पजलिक क्र्ामपस फननयचर खररद। भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११२३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७,०० 

१०० फननयचर तथा फफक्चसय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

३११२३ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १०,०० 

१०१  गाउँपालिका स्तररर् आवधिक 
र्ोजना 

र्ातर्ात पूवायिार ३११३२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १५,०० 

१०२ ववववि परामशय सेवा खररद र्ातर्ात पूवायिार ३११३२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १०,०० 

१०३ सेवा र परामशय खचय र्ातर्ात पूवायिार ३११३२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १५,०० 

१०४ Intranet Setup Palika to Ward 
Connection 

संचार तथा सूचना 
प्रबबधि 

३११३४ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ९,५० 

१०५ Server Management,Upgrade and 
Networking Device Expenses 

संचार तथा सूचना 
प्रबबधि 

३११३४ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,५० 

१०६ कम्प्रु्टर सफ्टवेर्र ननमायण तथा 
खररद खचय एवं अन्र् बौद्धिक 
सम्पनत प्राजप्त खचय गा.पा 

संचार तथा सूचना 
प्रबबधि 

३११३४ आन्तररक श्रोत - नगद ३,०० 

१०७ अखडा देखख पजश्चम वपच सडक 
वडा नं ५।। 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५०,०० 
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१०८ अल्र्ा कुमार िािको घरदेखी 
झवारिािको घरसम्म सडक वडा 
नं -५ गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ४९,०० 

१०९ अल्र्ा का.पा कािाबन्जर पजश्चम 
खेिमैदान जाने सडक कािोपते्र 
वडा नं. ७(CH-0+565 to 0+758) 

गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद १४,६३ 

११० अल्र्ा का.पा वपडारबनी देखी पूवय 
वडा कार्ायिर् जाने बाटो कािोपते्र 

वडा नं. ३ + वपडारबनी देखी पूवय 
वडा कार्ायिर् आउने बाटो वपच 
वडा नं ३ गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ९,०० 

१११  अल्र्ा का.पा वपडारबोनी देखी 
पजश्चम १ नं. वडा कार्ायिर् जाने 
सडक कािोपते्र वडा नं १ गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद १९,०० 

११२ अल्र्ा का.पा वपडारबोनी देखी 
पजश्चम १ नं. वडा कार्ायिर् जाने 
सडक कािोपते्र वडा नं १(CH-

0+376.75 to CH-0+512) गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ९,५० 

११३ अल्र्ा का.पा भेडडबथान देखख ४ नं 
वडा कार्ायिर् जोड्ने सडक 
कािोपते्र वडा नं ४ गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद २१ ,९१  

११४ अल्र्ा का.पा भेडडबथान देखख ४ नं 
वडा कार्ायिर् जोड्ने सडक 
कािोपते्र वडा नं ४(CH-0+376.75 to 

0+512) गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ११ ,३३ 

११५ अल्र्ा का.पा रािाकृष्ण मजन्दर 
देखी दक्षक्षण साववक ३ र ४ जोड्ने 
सडक कािोपते्र वडा नं २ गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद १४,२५ 

११६ अल्र्ा का.पा रािाकृष्ण मजन्दर 
देखी दक्षक्षण साववक ३ र ४ जोड्ने 
सडक कािोपते्र वडा नं २-2 गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ११ ,२५ 

११७ अल्र्ा गोपािको घरदेखी बच्चुको 
घरसम्म सडक गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ३५,०० 

११८ अल्र्ा भववर्ोर झोिुङ्गे पुि 
गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ८,०० 

११९ अल्र्ा वडा नं ६ को पजलिक 
क्र्ाम्पस जाने बाटो वपच गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद १०,२० 

१२० अल्र्ा वडा नं ६ को पजलिक 
क्र्ाम्पस जाने बाटो वपच(CH-

0+275 to 0+238) गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ५,८५ 

१२१  का.पा कािाबन्जर पजश्चम 
खेिमैदान जाने सडक कािोपते्र 
वडा नं. ७ गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद २६,०० 
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१२२ खुननर्ाकट्टा चौकदेखी उत्तर 
थानसम्म बाटोमा साईडवाि र 
कािोपते्र गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद २५,०० 

१२३ ग्रामथान-३ रङ्गटोिी नतिकरामको 
घरदेखी उत्तर आउने बाटो कािोपते्र 

गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद २५,०० 

१२४ चक्रिट्टी चौक देखख नहर सम्म 
वपच सडक तथा साईड वाि 
ननमायण वडा नं ७।। 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५०,०० 

१२५ जुडी टोि जाने बाटोको अगाडी 
नहरमा फिामे पुि वडा नं ६ ।। 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १०,०० 

१२६ नमुना बस्ती अगाडी नहरमा 
फिामे पुि वडा नं ७।। 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

१२७ भकुृटी चौक अिुरो सडक कािोपते्र 
वडा नं २। 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

१२८ रङटोिी बनष्खण्डी जाने बाटो जुडी 
खोिामा फिामे पुि वडा नं ३।। 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १०,०० 

१२९ वडा नं २ बत्रवणेी चौकदेखी उत्तर 
बाबुराम राजवंशीको घरसम्म 
अिुरो वपच ननमायण गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ३,९७ 

१३० लशवनारार्ण चौिरीको घर छेउमा 
जुडी खोिामा पक्की पुि ननमायण 
गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद २५,०० 

१३१  अल्र्ा जेनेरेटर खररद गा.पा उजाय ३११५३ आन्तररक श्रोत - नगद १२,०० 

१३२ तेतररर्ा देखी बाङ्गे चौकसम्म 
सडक पोिबवत्त र सडक 
सौन्दर्ीकरण गा.पा 

उजाय ३११५३ आन्तररक श्रोत - नगद १०,०० 

१३३ ५ नं वडा कार्ायिर् कम्पाउण्ड 
वाि ननमायण जज.स.स 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ जजल्िा समन्वर् सलमनत - नगद ५,९२ 

१३४ ७ नं वडा कार्ायिर् कम्पाउण्ड 
वाि ननमायण जज.स.स 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ जजल्िा समन्वर् सलमनत - नगद १२,९५ 

१३५ अल्र्ा ५ नं वडा कार्ायिर् 
कम्पाउण्ड वाि ननमायण गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ४,१० 

१३६ अल्र्ा ७ नं वडा कार्ायिर् 
कम्पाउण्ड वाि ननमायण गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ९,०० 

१३७ अल्र्ा अल्र्ा थारु महहिा 
संग्राहिर् वडा नं ५ गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

१३८ अल्र्ा गा.पा रंगरोगन एवं ममयत 
सम्भार गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

१३९ अल्र्ा गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका 
मुख्र् ठाउँहरुमा cc camera जडान 

गा.पा 

संचार तथा सूचना 
प्रबबधि 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ६,०० 

१४० अल्र्ा बबजुिी व्र्वस्थापन तथा 
धिफेज जडान गा.पा 

उजाय ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 
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१४१  अल्र्ा िेखा शाखा र आ.िे.प. 
शाखा छेकबार ननमायण गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ४,०० 

१४२ अल्र्ा वडा नं ३ रंगटोिी बम्माको 
घर अगाडी फिैचा ननमायण गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

१४३ अल्र्ा वडा नं ५ कार्ायिर् भवन 
ननमायण गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २०,०० 

१४४ अल्र्ा वडा नं ५ िवारे पैनी 
कल्भटय ननमायण गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

१४५ अल्र्ा वडा नं ७ कार्ायिर् भवन 
ननमायण गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २६,१० 

१४६ अल्र्ा वडा नं. ४ जेष्ठ नागररक 
भवन ननमायण गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

१४७ अल्र्ा शुद्ि खानेपानी सञ्चािन 
वडा नं ५ गा.पा 

खानेपानी तथा 
सरसफाई  

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

१४८ अल्र्ा शुद्ि खानेपानी सञ्चािन 
वडा नं ७  गा.पा 

खानेपानी तथा 
सरसफाई  

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १०,०० 

१४९ अल्र्ा सामुदानर्क बाि ववकास 
केन्रको अिुरो भवन ननमायण 
गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

१५० आ.ब २०७८७९ मा चेक सटही 
नभएको मेची महाकािी ऊजाय 
ववकास कम्पनी प्रा.लि 

उजाय ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ४,६७ 

१५१  आशारामको घर अगाडी कल्भटय 
ननमायण गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ८,०० 

१५२ ओम शाजन्त भवन व्र्वस्थापन 
खदरा टोि वडा नं ७। 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

१५३ कठहरामा चौतारा ननमायण वडा नं 
४। 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

१५४ चौहानको टोिमा स्कुि जाने बाटो 
ममयत। 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

१५५ जनता सावयजननक आ वव  भवन 

ममयत गा.पा 
भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

१५६ डङग्राह बसे क्र्ामप व्र्वस्थापन। र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

१५७ बत्रवेणी दोहमना घाटमा मजन्दर 
ननमायण 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १०,०० 

१५८ थारु किर्ानकारी सभा अिुरो 
भवन ममयत। 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६,०० 

१५९ धु्रवनारार्णको घरदेखी खवास 
टोिसम्म साईडवाि गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

१६० नेता चौकमा सडडर्ो िामीको 
शालिक ननमायण वडा नं ७ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

१६१  पूवायिार ववकास कार्ायिर् 
साझेदारी कार्यक्रम गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ४,७५ 
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१६२ पोखरी टोिदेखी पूवय भचोि 
गढीटोि जाने बाटोमा साईडवाि 
गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २५,०० 

१६३ बेगनिाि आ वव वडा नं. १   गा.पा भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

१६४ बाबा बनस्खण्डीमा शौचािर् 
ननमायण गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

१६५ ममयत सम्भार र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १०,०० 

१६६ ममयत सम्भार। र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

१६७ महेन्र मा वव मा झ्र्ाि ममयत 
गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

१६८ माता बुढी बजु वडा नं २ हटन 
खररद। 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

१६९ रंगटोिी आोम शाजन्त 
व्र्वस्थापन। 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

१७० रंगटोिी खेि मैदानमा अनतथी 
मन्च वडा नं ३ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

१७१  रेडक्रस सोसाईहट व्र्वस्थापन 
मोनतपुर। 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

१७२ रवव आिारभुत वविािर् ममयत 
तथा फननयचर खररद। 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

१७३ रववहाट देखख पुवय सडकको पैननमा 
किभटय ननमायण वडा नं १  

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

१७४ रववहाटमा पाकय  ननमायण तथा 
खुल्िा व्र्र्ाम केन्र 
व्र्वस्थापन।। 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ५०,०० 

१७५ रामजानकी मजन्दर ननमायण 
धगिननर्ा। 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १०,०० 

१७६ िक्ष्मी आ वव ममयत र रंगरोगन 
वडा नं ३ गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

१७७ िवा टोि पैनीमा उत्तर तफय  ढुङ्गा 
जािी साझेदारी वडा नं ६ 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

१७८ वैकजल्पक उजाय उजाय ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १०,०० 

१७९ वडा कार्ायिर् रंगरोगन ममयत तथा 
ववजुलि वार्ररङ वडा नं २ 

उजाय ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

१८० वडा नं २ गाउँघर जक्िननक 
राजकुमारी टोि 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ४,५० 

१८१  वडा नं ५ कार्ायिर् भवन ननमायण 
जज.स.स 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ जजल्िा समन्वर् सलमनत - नगद १९,८६ 

१८२ वडा नं ६ बुद्ि बोडड यङ अगाडी 
कल्भटय ननमायण गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

१८३ वडा नं ७ कार्ायिर् भवन ननमायण 
जज.स.स 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ जजल्िा समन्वर् सलमनत - नगद १५,०० 

१८४ वदृ्ि चौतारी वडा नं. ७ गा.पा र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 
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१८५ श्री लशव पाञ् चाङ्ग मजन्दर ममयत 
कािाबन्जर गा.पा 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

१८६ लशक्षा ववकास पुवय पाकरी ढाउँमा 
किभटय ननमायण वडा नं १  

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

१८७ सन्जुको िरदेखख पुवय रंगटोलि 
जाने रोड िाईननङ वडा नं ५ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

१८८ समपुरक (िागत सहभाधगता) र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २४,०० 

१८९ समपुरक (िागत सहभाधगता) र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ राजस्व बाँडफाँड – स्थानीर् - नगद ७६,०० 

१९० समपुरक कोर् थप र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ राजस्व बाँडफाँड – स्थानीर् - नगद २८,१२ 

१९१  समपुरक कोर् थप र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २१ ,८७ 

१९२ लसमररर्ा खेि मैदान 
व्र्वस्थापन।। 

रु्वा तथा खेिकुद ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

१९३ अल्र्ा सडक र्ातार्ात गुरुर्ोजना 
MTMP गा.पा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११७२ आन्तररक श्रोत - नगद ४,२७ 

१९४ गाउँपालिका स्तररर् भ-ूउपर्ोग 
र्ोजना 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

३११७२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

१९५ गाउँपालिाक भररको वस्तुजस्थनत 
धचत्रण गनय डडजजटि प्रोफाईि 
ननमायण 

प्रशासकीर् सुशासन ३११७२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २०,०० 

१९६ िक्ष्मीनारार्ण मजन्दरबाट 
खङ्गररर्ा बतराही हँुदै कटहरी 
लसमानासम्म कािोपते्रका िाधग 
डडवपआर 

र्ातर्ात पूवायिार ३११७२ आन्तररक श्रोत - नगद २,५० 

१९७ अस्पताि जग्गा खररद गा.पा स्वास््र् ३१४११  आन्तररक श्रोत - नगद १५,३५ 

८०११३५०४२०१  ग्रामथान गाउँपालिकावडा नं.१  

१९८ अन्तर जजल्िा भ्रमण भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

१९९ आपाङग सम्वन्िी कार्यक्रम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२०० कृवर् कार्यक्रम कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२०१  खेिकुद कार्यक्रम रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२०२ जेष्ठ नागररक सम्वन्िी कार्यक्रम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२०३ िमय साँस्कृनत कार्यक्रम भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२०४ िान ववउ खररद तथा ववतरण ५० 
प्रनतशत अनुदान 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२०५ बेगनिाि आ.वव.सामाग्री खररद लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२०६ बािमैत्री कार्यक्रम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२०७ बािमैत्री िैंधगक सामान्ता कार्यक्रम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 
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२०८ महहिा सीप मिुक तालिम 
कार्यक्रम 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२०९ रू्वा िक्षक्षत कार्यक्रम रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२१० वकृ्षा रोपन तथा घेरावेरा वातावरण तथा जिवारु् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

२११  वडा कार्ायिर् संचािन खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ६,०० 

२१२ ववपद् व्र्वस्थापन ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२१३ ववलभन्न ठाउँमा वाईफाई तथा IP 

क्र्ामेरा 
संचार तथा सूचना 
प्रबबधि 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

२१४ ववरेन्र मा.वव. कक्षा १ , २ र ३ 
व्र्वस्थापन 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२१५ ववववि वडा कार्ायिर् कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२१६ शैक्षक्षक अविोकन भ्रमण लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

२१७ शैक्षक्षक व्र्वस्थापन लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२१८ शौचािर् सामाग्री खररद` वातावरण तथा जिवारु् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२१९ सरसफाई कार्यक्रम वातावरण तथा जिवारु् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

२२० स्वास््र् स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

२२१  स्वास््र् बीमा कार्यक्रम स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२२२ साईकि ववतरण कार्यक्रम मानब संशािन ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

२२३ लशक्षा ववकास आ.वव लशक्षक 
सहर्ोग अनुदान 

लशक्षा २५३११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२२४ लशक्षा ववकास आ.वव लशक्षक 
सहर्ोग अनुदान थप 

लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

२२५ लशक्षा ववकास आ.वव. कक्षा 
व्र्वस्थापन सामाग्री 

लशक्षा २५३११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

२२६ हदनाभरी मजन्दर ननमायण पूवय 
मुसहरी टोि 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२२७ अलभर्ेक चचय ममयत भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

२२८ पूवय मुसहरीटोिको गाउँघर 
जक्िननक घर ममयत 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

२२९ वडा कार्ायिर् ममयत भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

२३० ववरेन्र मा.वव. ववद्र्ािर् ममयत भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२३१  स्वास््र् चौकी िखन्तरी ममयत भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२३२ अल्र्ा पजश्चम मुसहरी टोि सडक 
कािोपते्र 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ११ ,३५ 

२३३ खापटोि जाने ड्रेन सडक ग्राभेि र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२३४ जानकी घर देखख पूवय जाने सडक 
ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 
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२३५ टाटा ईटा भट्टा जाने सडक 
ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२३६ नहढर्ाटोक ग्रामथान देखख दक्षक्षण 
सडक ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२३७ नहढर्ाटोक थान जाने नर्ाँ सडक 
ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

२३८ पजश्चम मसुहरी टोिको 
सामुदानर्क भवन देखख पजश्चम 
सडक ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

२३९ रामजानकी मजन्दर जाने सडक 
ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

२४० िखन्तरी चौकदेखी पूवय ववतायटोि 
जाने अिुरोबाटो कािोपते्र 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ११ ,५० 

२४१  ववराटनगर वडा नं.१९ को लसमाना 
देखख पजश्चम सडक ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२४२ ववजुिी पोि खररद तथा जडान उजाय ३११५३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२४३ ववद्रु्त कार्यक्रम पोि वती जडान उजाय ३११५३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

२४४ कहार टोि  वोि नारार्ण घर 

अगाडी फिैचा ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

२४५ खानेपानी पाईप जडान तथा ममयत र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

२४६ झुरन घर छेउमा कल्भटय ननमायण र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

२४७ टुवेि खररद तथा जडान र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२४८ पैनी ममयत तथा सभंार र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२४९ पूवय मुसहरी टोि सडक ग्राभेि र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

२५० बेगनिाि आ.वव.मा शौचािर् 
ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२५१  रववहाट चौक नािा लर्वस्थापन र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

२५२ ववलभन्न सडक ममयत र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

२५३ ववताय टोिमा दवैु तफय  िाइननङ र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

२५४ होमपाईप खररद र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

८०११३५०४२०२ ग्रामथान गाउँपालिकावडा नं.२ 

२५५ अपाङ सम्बजन्ि कार्यक्रम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,२५ 

२५६ एकि महहिा सम्बजन्ि तालिम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२५७ कृवर् सम्बजन्ि तालिम कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२५८ कार्यर्को मेलसन औजार ममयत 
सम्भार 

कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

२५९ कार्यिर् व्र्वस्थापन तथा अन्र् 
खचय 

कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

२६० खेिकुद सामाग्री खररद रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 



u|fdyfg ufpFkflnsf, df]/ª, k|b]z g+= ! g]kfn 

 
47 

२६१  जेष्ठ नागररक सम्बजन्ि कार्यक्रम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

२६२ दलित सम्बजन्ित कार्यक्रम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,२५ 

२६३ िमय सस्कृनत तथा  मठ मजन्दर 
प्रवियन 

भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

२६४ पजल्वङ तथा हाउस वाइररङ  तालिम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२६५ बािबालिका सम्बजन्ि कार्यक्रम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२६६ मुख्र् कािोपते्र सडकमा वकृ्षारोपण वातावरण तथा जिवारु् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,२५ 

२६७ महहिा तथा ववपन्न वगयका िाधग 
झोिा तथा गुडडर्ा बनाउने तालिम 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,२५ 

२६८ मािपोत उत्तार त्र्ांक प्रणािी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

२६९ रु्वा िक्षक्षत कार्यक्रम रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२७० िोकसेवा तथा बफैकङ्ग तालिम लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२७१  वडा कार्ायिर् संचािन खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ६,०० 

२७२ ववपद व्र्वस्थापन ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२७३ सडक बवत्त महशिु उजाय २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२७४ ववववि कार्यक्रम खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२७५ ववरेन्र मा.वव. वपडारबनीका 
ववपन्न बािबालिकािाई न्र्ानो 
कपडा बबतरण 

लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

२७६ ववलभन्न संघ संस्थािाई आधथयक 
सहर्ोग 

ववत्तीर् सुशासन २५३१५ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२७७ आदयश रु्वा क्िव ममयत भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

२७८ हदनाभहर मजन्दर ममयत वपडारवोनन 
मुसहरी 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

२७९ ववरेन्र मावव ग्रामथान २ को 
अिुरो भवन ननमायण 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

२८० झोराहाट चौक देखी ओमशाजन्त 
जाने बाटो वपच 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

२८१  झोराहाट चौकदेखी ओमशाजन्त 
जानेबाटो कािोपते्र-२ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

२८२ पारोदेवी सरदारको घर जाने बाटो 
ग्रावेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२८३ भकुृटी चोकदेखी नहरसम्म बाँकी र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ३,५० 
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कािोपते्र 

२८४ भकुृटी चौक देखी नहरसम्मको 
बाकी कािोपते्र 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ९,०० 

२८५ ववजर् माझीको घर देखी 
धचन्तामणी चौिरीको घर जाने 
बाटो ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२८६ ववलभन्न सडक ग्राभेि र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

२८७ सडक बवत्त ममयत उजाय ३११५३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

२८८ अजुयन सरदारको घर छेउको बाटो 
िाईननङ साववक वडा नं ३/४ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२८९ अल्र्ा नतथयिाि माझीको घर जाने 
बाटो ममयत 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

२९० अल्र्ा दगुाय प्रा.वव पाफकय ङ ट्रष्ट 
ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५० 

२९१  अल्र्ा िक्ष्मीनारार्ण मजन्दर 
साववक झोराहाट-८ 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

२९२ आशाराम सरदारको घर देखी 
दशनिाि माझीको घरसम्म सडक 
िाईननङ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,७५ 

२९३ खुननर्ाखट्टा देखी पजश्चम बत्तराही 
जाने बाटो र ज्वाईटोि बाटो ममयत 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२९४ झङराही जाने बाटो देखी 
मंगिहाटको नहर सम्म र 
डावीटोि ममयत 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

२९५ झोराहाट हहटर्ा क्षेत्र व्र्वस्थापन र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

२९६ टुवेि खररद तथा ववतरण र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२९७ हटकारामको घर देखी िुवय नारार्ण 
माझीको घरसम्म बाटो िाईननङ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

२९८ दगुाय प्रा वव  ग्रामथान व्र्व्थापन 
तथा शौचािर् ननमायण 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

२९९ दलशिाि सरदारको घर छेउमा 
किभयट वा फिाम ेपुि र 
तटबन्िन ननमायण साववक ६ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३०० ध्रव नारार्णको घर देखी दक्षक्षण 
खवास टोि सम्म िाईननङ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

३०१  प्रहरी चौकी देखी पजश्चम मुसहरी 
जाने बाटो िाईननङ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

३०२ वपडारवनी  नािा सरसफाई तथा 
पानी ननकासा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,२५ 

३०३ वपडारवनी स्वास्थर् चौकी पजश्चम 
मुसहरीटोि सम्म बाटो िाईननङ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

३०४ बाह्रघरे चौकबाट पुवय बबक्रम 
रोक्काको घर सम्म बाटो िाईननङ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 
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३०५ मुख्र् कािोपते्र सडक दवैुतफय  
पोिबवत्त जडान 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ६,५० 

३०६ रवव आ वव ग्रामथान २ 
व्र्वस्थापन तथा फननयचर 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

३०७ रािाकृष्ण मजन्दर साववक वडा नं 
३ र ४ बतराही ममयत 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३०८ िक्ष्मी नारार्ण मजन्दर साववक 
वडा नं १ को शौचािर् ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,२५ 

३०९ ववलभन्न बाटो ममयत र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

३१० श्री सरस्वती नमुना मा वी 
ग्रामथान २ व्र्वस्थापन तथा 
फननयचर 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

३११  शाजन्तचौक देखी भकुृटी चौक 
सम्म नािा सरसफाई 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

३१२ सावयजननक सौचािर् चेनगेट तथा 
बाटो ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३१३ होम पाईप खररद बबतरण र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

८०११३५०४२०३ ग्रामथान गाउँपालिकावडा नं.३ 

३१४ अन्तर जजल्िा भ्रमण भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,०० 

३१५ अपङ्गताको िागी कार्यक्रम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

३१६ आमा सुरक्षा कार्यक्रम स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

३१७ उदघोर्ण तालिम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३१८ एकि महहिा तथा दलित 
महहिाहरुका िागी जुत्ता चप्पि 
बनाउने तालिम 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

३१९ कृर्कहरुका िागी  ५० प्रनतशत 

अनुदानमा तरकारी ववउ तथा 
मकैको ववउ खररद तथा ववतरण 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३२० खेि सामग्री खररद रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३२१  जेष्ठ नागररक कार्यक्रम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३२२ िमय संस्कृनत कार्यक्रम भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३२३ बाि क्िब तथा वाि संजाि गठन 
तथा खिे सामग्री ववतरण 

रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३२४ मेलशनरी औजार, कम्प्रु्टर र 
वप्रन्टर ममयत 

संचार तथा सूचना 
प्रबबधि 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५० 

३२५ रािाकृष्ण आिारभुत वविािर् 
सामान खररद 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३२६ िक्ष्मी आिारभुत वविािर् सामान 
खररद 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 
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३२७ वडा कार्ायिर् संचािन खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ६,०० 

३२८ वाईफाई तथा इन्टर नेट जडान 
मालशक सेवा शुल्क 

संचार तथा सूचना 
प्रबबधि 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३२९ ववपद लर्वस्थापन ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३३० सबै सामुदानर्क वविािर्हरुिाई 
खेि सामग्री खररद तथा ववतरण 

रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३३१  साईकि खररद स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

३३२ सामुदानर्क खोज उद्दार तालिम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३३३ अफफस लर्वस्थापन तथा सामान 
खररद 

कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२९ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २,५० 

३३४ रेडक्रस भवन ननमायण भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३३५ राम जानकी मजन्दर रंगटोिी 
ननमायण 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३३६ अल्र्ा वपडारबनी देखी पुवय वडा 
कार्ायिर् आउने बाटो वपच वडा नं 
३ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ५,१२ 

३३७ कुश कुमार सदायरको घर देखी 
घोघाईको घर सम्म बाटो ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

३३८ झङरु गच्छदारको घर देखी 
छोटीिाि गच्छदारको घर सम्मको 
बाटो चौडा र ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३३९ हदवेशको घर देखी छेदीिािको घर 
सम्म बाटो ग्राबेि साववक ९ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३४० िनेशको घर देखी लशवनारार्णको 
घर सम्म बाटो ग्राभिे साववक ९ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३४१  बघुवाटोिी जाने बाटो साववक ४ 
न.वडा लसमाना सम्म बाटो ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३४२ मंगि हहटर्ा ग्राभेि साववक ६ 
न.वडा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३४३ संजर् माझीको घर देखी पुवय नहर 
पारर हुदै तुिारामको घर सम्म 
बाटो ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३४४ वविुत महसुि उजाय ३११५३ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १ ,०० 

३४५ आशारामको घरदेखी पूवय बाटो 
ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

३४६ उदर् लमश्रको घर अगाडी कल्भटय 
भौसाबाडी 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

३४७ कबबर न्र्ानर्क मजन्दर ननमायण भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३४८ कोशल्र्ा चोक लशव मजन्दर 
कम्पाउण्ड वाि ननमायण 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३,०० 
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३४९ घडीरामको घर देखी थेवरीको घर 
सम्म पक्की नािा ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

३५० चौताराको उत्तर रािाकृष्ण 
आिारभुत वविािर् सम्म पक्की 
नािा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

३५१  जतरु खाँ को घर अगाडी किभट 
रंगटोिी 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

३५२ जनकिािको घर देखी लमना 
देवीको घर सम्म पक्की नािा 
ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

३५३ जोगिािको घर अगाडी कल्भटय 
ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

३५४ डंगटोिी जुडीपुि पजश्चमको 
भागमा रड राखी पक्की ढिान 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

३५५ डंगटोिी पुिदेखी उत्तर अंजुिाको 
घरसम्म बाटो ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५९ 

३५६ नन्दकुो घर अगाडी चौतारा 
ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३५७ प्रकाशको घरदेखी उत्तर बाटो 
ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

३५८ पोि बवत्त ममयत संभार उजाय ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३५९ भौसाबाडी थान टोिमा चौतारा 
ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३६० भौसाबाडी नहरको छेउ वपपिको 
बोटमा चौतारा ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

३६१  मंगिहाट रािाकृष्ण मजन्दर 
सामुदानर्क भवनमा प्िाष्टर तथा 
फफननलसङ 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३,०० 

३६२ वडा न.३ बाटो ममयत र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३६३ वाणी मा.वव घेराबेरा तथा ममयत र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३६४ लशव मजन्दर कौशल्र्ा चौक 
सामुदानर्क भवन वाईररङ गने 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३६५ सूजजतको पसि देखी उत्तर पोि 
तारमा प्िाजस्टकको पाईप खररद 
तथा जडान 

उजाय ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

३६६ सडक पोिबत्ती खररद तथा जडान उजाय ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

३६७ स्वास््र् चौकी आगन ढिान तथा 
सामान खररद 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३६८ साववक ७ कैिा खत्वेको घर 
छेउमा किभटय ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

३६९ हररनारार्ण को घर देखी पुवय 
जुडीखोिा सम्म माटोको काम 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

८०११३५०४२०४ ग्रामथान गाउँपालिकावडा नं.४ 
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३७० अनत ववपन्न स्वास््र् कार्यक्रम स्वास््र् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५० 

३७१  अपांगहरुिाइ सम्मान सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

३७२ अल्र्ा बािबालिका कार्यक्रम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

३७३ कम्प्रु्टर तालिम लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३७४ फकसानिाइ ववउ ववजन ५० 
प्रनतशत अनुदानमा ववतरण 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३७५ फकसानहरुिाइ कृवर् तालिम कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३७६ कोरोना रोग ननर्न्त्रण तथा ववपद 
व्र्वस्थापन 

ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ८७ 

३७७ खेिकुद कार्यत्रम रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

३७८ खेिकुद सामाग्री खररद तथा 
ववतरण 

रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३७९ चाड पवय कार्यक्रम खचय भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,३९ 

३८० चाडय पवय कार्यक्रम खचय भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २५ 

३८१  छात्रवदृ्धि कार्यत्रम लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३८२ जेष्ठ नागररक सम्मान सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

३८३ दलित वपछडा वगय आहदवालस 
जनजानत कार्यत्रम 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३८४ पूणयखोप गरेका वािवालिकािाई 
प्रोत्साहन 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३८५ पोिबती महसुि उजाय २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६५ 

३८६ बबलभन्न ठाउँमा वाईफाई जडान लशक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

३८७ भुलम व्र्वस्थापन गररबी ननवारण २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३८८ मेिलमिाप सलमनत खचय कानुन तथा न्र्ार् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ७५ 

३८९ महेन्र मावव लशक्षण सेवा कार्यक्रम लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३९० महहिािाइ अगरववत्त तालिम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३९१  ल्र्ापटप तथा कम्प्रु्टर खररद संचार तथा सूचना 
प्रबबधि 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

३९२ िोक सेवा कक्षा तर्ारी लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

३९३ वडा कार्ायिर् संचािन खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ६,०० 

३९४ वडा प्रनतननधि तथा कमयचारी 
र्ोजना अनुगमन तथा पर्यटन 
प्रवद्िन प्रवियन भ्रमण 

भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

३९५ वाईफाई नववकरण संचार तथा सूचना 
प्रबबधि 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

३९६ ववपद व्र्वस्थापन ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

३९७ शुक्रवारे हहटर्ाको नवदगुाय मजन्दर भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २५ 
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पुजाआजा 
३९८ साईकि खररद िैंधगक समानता तथा 

सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ४० 

३९९ सामुदानर्क महहिा स्वास््र् 
स्वंर्सेववका सम्मान 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

४०० सामाजजक सुरक्षा व्र्वस्थापन सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४०१  साववक २ ववजर् भगवनत मजन्दर 
पुजाआजा 

भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २५ 

४०२ कार्ायिर् व्र्वस्थापन खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

४०३ अल्र्ा एकि महहिा भ्रमण तथा 
सम्मान कार्यक्रम वडा नं ४ 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२५२२१  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

४०४ ग्रामकालिका प्रावव लशक्षण 
कार्यक्रम 

लशक्षा २५३११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६० 

४०५ सुकुवाटोि ॐ शाजन्त भवन 
ननमायण साझेदारी 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

४०६ शुक्रवारेमा अिुरो गाउँघर जक्िननक 
ममयत तथा फनीचर खररद 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

४०७ स्वास््र् चौफक माधथल्िो तिा ट्रस भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

४०८ इश्वर प्राववदेखख दक्षक्षण वाटो 
फराफकिो 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

४०९ प्रेम रोक्काको घर जाने अिुरो 
बाटो ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४१० भंगाथान ६ नं जोडने अिुरो बाटो 
ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद ५० 

४११  साववक ५ वाट उत्तर चपरमारी 
जोडने फराफकिो र ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

४१२ अल्र्ा बबजुिी पोि खररद तथा 
जडान 

उजाय ३११५३ आन्तररक श्रोत - नगद ३,०० 

४१३ पोिबती उजाय ३११५३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ८,०० 

४१४ अल्र्ा वडा नं ४ जुडीखोिा 
तटबन्िन 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

४१५ कटहरा जजतेनको घर जाने खोिा 
कल्भटय साझेदारी 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४१६ खानेपानी कि खररद तथा जडान जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

४१७ पशुयरामको घर जाने अिुरो बाटो र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

४१८ प्रहरी चौकी कम्पाउण्ड वाि 
व्र्वस्थापन 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

४१९ भगवानपुरमा ओभरफ्िो ननमायण र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४२० भंगाथान कम्पाउण्ड वाि ननमायण र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 



u|fdyfg ufpFkflnsf, df]/ª, k|b]z g+= ! g]kfn 

 
54 

वडा नं ४ 

४२१  ममयत सभंार वडाभरी र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

४२२ मिंगवा बाबा भवन ननमायण भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

४२३ मुसरी टोिमा हदनाभहर मजन्दर 
ममयत 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

४२४ वडा कार्ायिर्मा जग्गादाताको 
सालिक ननमायण 

भार्ा तथा संस्कृनत ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

४२५ वडा कार्ायिर्मा साईकि स्टेन्ड 
तथा पाफकय ङ ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,४७ 

४२६ वावा वनस्खण्डी वाटो ममयत र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४२७ सकिराम घरछेउमा होमपाइप 
जडान 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

४२८ संग्रौिा टोि जाने वाटो फराफकिो 
गने 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

४२९ सत्संग मजन्दरमा धग्रिवाि र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

४३० साववक ३ पक्की नािा ननमायण 
साझेदारी 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

४३१  साववक ७ ॐ शाजन्त शौचािर् 
ननमायण 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

४३२ साववक ९ पुरानो ॐ शाजन्त भवन 
कम्पाउण्ड 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

४३३ साववक वडा नं ९ मा पक्कीनािा 
ननमायण साझेदारी 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

४३४ साववक वडानं. २ चेङ्गामारीमा 
संजर् घर पुवयमा चौतारा ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४३५ साववक वडानं. ५मा पक्की नािा 
ननमायण साझेदारी 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

४३६ साववक वडानं.४ मा पक्की नािा 
ननमायण साझेदारी 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

८०११३५०४२०५ ग्रामथान गाउँपालिकावडा नं.५ 

४३७ अपाङ्ग सम्बजन्ि कार्ायक्रम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४३८ अल्र्ा अध्र्र्न अबिोकन भ्रमण भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ८० 

४३९ अल्र्ा सुकुम्बासी व्र्वस्थापन 
सम्बजन्ि कार्ायक्रम 

भूलम व्र्वस्था २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ७५ 

४४० अल्र्ा सामुदानर्क वविािर्का 
वविाधथयहरुिाई न्र्नो कपडा खररद 
ववतरण 

लशक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,५२ 

४४१  उिमलसिता सहहतको ववपन्न 
एकि महहिा िक्षक्षत कार्ायक्रम 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

४४२ कमयचाररहरुका िाधग कम्प्रु्टर लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 
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तालिम 

४४३ कृवर् कार्यक्रम ५० प्रनतशत 
अनुदान 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

४४४ खेिकुद सामाधग्र खररद तथा 
ववतरण 

रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

४४५ जनप्रनतननधिहरु र कमयचाररहरु 
बबच मैबत्रपुणय फूटवि प्रनतर्ोधगता 

रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,३० 

४४६ जेष्ठ नागररक सम्बजन्ित 
कार्ायक्रम 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

४४७ डोरर तान खेिकुद कार्ायक्रम रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

४४८ तेतररर्ा श्री कृष्ण रथ र्ात्रा 
कार्ायक्रम 

भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५० 

४४९ दलित सम्बजन्ि कार्ायक्रम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४५० नागररक वडा पत्र त्र्ांक प्रणािी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७० 

४५१  रु्वा िक्षक्षत कार्ायक्रम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

४५२ िोक सेवा तालिम लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४५३ वडा कार्ायिर् संचािन खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ६,०० 

४५४ व्र्ाग र रेनकोट ववतरण कार्यक्रम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,७५ 

४५५ ववपद व्र्वस्थापन ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

४५६ सरसफाई कार्ायक्रम वातावरण तथा जिवारु् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४५७ स्वास्थ लशववर सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ९० 

४५८ साईकि खररद तथा ववतरण 
कार्यक्रम 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४५ 

४५९ कार्ायिर् व्र्वस्थापन कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

४६० ववलभन्न संघ संस्थाहरुिाई आधथयक 
सहर्ोग 

ववत्तीर् सुशासन २५३१५ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७० 

४६१  वडा कार्ायिर्मा कोठा ननमायण 
तथा व्र्वस्थापन 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

४६२ फक्रसचेन भवन ममयत धगिननर्ा भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४६३ जनता स्कुि ममयत भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,५० 

४६४ तेतररर्ा ग्रामथान मजन्दर ममयत भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 



u|fdyfg ufpFkflnsf, df]/ª, k|b]z g+= ! g]kfn 

 
56 

४६५ देवी मा.वी. ममयत भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

४६६ वविा मजन्दर स्कुि कार्ायिर् 
ममयत 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,२० 

४६७ शाजन्तपुर रामजानकी मजन्दरमा 
गेट 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

४६८ साववक २ लसमररर्ा थान ममयत भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३१११३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

४६९ अल्र्ा प्रहरर चौकी देखख भोलम 
लमिायको घर सम्म ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

४७० अल्र्ा बाङगे चौक देखख दक्षक्षण 
बाटो वपच 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक श्रोत - नगद १४,५८ 

४७१  एन.आई.लस. बैंक दक्षक्षण ग्राभेि र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४७२ खदराको लभलस नहर देखख सोम 
हहटर्ा ननजस्कने नहरमा ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४७३ नहरदेखख सन्तिाि ववश्वासको घर 
जाने बाटो ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

४७४ भुजेि टोिमा ग्राभेि र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४७५ राज कुमार ववश्वासको घर हुदै 
श्र्ामको घर जाने बाटोमा ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४७६ ितहरु सरदारको घर देखख पजश्चम 
बाटो ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ८० 

४७७ लििा वनत सरदारको घर देखख 
सोम हहटर्ा सम्म ग्राभेि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४७८ अल्र्ा सडक बती महसुि उजाय ३११५३ आन्तररक श्रोत - नगद ७५ 

४७९ अल्र्ा सुर्य सरको घर देखख खदरा 
सम्म सडक बती जडान 

उजाय ३११५३ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

४८० पोिवती जडान उजाय ३११५३ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६,०० 

४८१  अल्र्ा ट्रु्वेि खररद तथा जडान जिश्रोत तथा लसचंाई ३११५५ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,८० 

४८२ अल्र्ा तेतररर्ा लशव मजन्दरमा 
शौचािर् ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

४८३ अल्र्ा भागेश्वर गच्छदारको घर 
अगाडड रहेको चौतारा ममयत 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ७० 

४८४ अल्र्ा शेरकटुको घर देखख प्रमोद 
शाहको घर सम्म पक्की नािा 
ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

४८५ उवयशीको घरदेखख पजश्चम बाटोमा 
किभट ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

४८६ फकतयन िाि सरदारको घरको 
पछाडड पैनीमा िाईननङ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

४८७ धगिननर्ा अिकक्षनको घर अगाडी 
किभयट ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,८० 

४८८ गोववन्द थापाको घर अगाडड र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 
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फिैचा ननमायण 

४८९ झपटामा फिैचा ननमायण र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

४९० नेवार टोि देखख कखरमारी जोडने 
बाटोमा िाइलिङ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

४९१  पोिवती ममयत उजाय ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

४९२ ववलभन्न बाटो ममयत र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

४९३ श्र्ाम मगरको घर जाने बाटोमा 
किभटमा पंखा जडान 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

४९४ शाजन्तपुर काठ लमि पछाडड पैनन 
िाईलिड 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

४९५ सुरेनको घर देखख भोिा दाहािको 
घर सम्म नािा ममयत 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

४९६ होम पाईप खररद तथा जडान र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

८०११३५०४२०६ ग्रामथान गाउँपालिकावडा नं.६ 

४९७ वडा कार्ायिर् संचािन खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२३१९ आन्तररक श्रोत - नगद २,८० 

४९८ अपाङ कार्यक्रम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

४९९ आहदबासी कार्यक्रम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

५०० एकि महहिा कार्यक्रम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

५०१  कम्पूटर तालिम लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

५०२ खेिकुद कार्यक्रम रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

५०३ छठपुजा कार्यक्रम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

५०४ जनप्रनतननधि तथा कमयचारी भ्रमण भार्ा तथा संस्कृनत २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,२० 

५०५ जेष्ट नागररक कार्यक्रम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

५०६ दलित कार्यक्रम सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

५०७ पजलिक क्र्ाम्पस वविाथी भ्रमण लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

५०८ लर्ाग तालिम हाथ ेझोिा िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

५०९ बाि क्िबमा सामान खररद सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

५१० मजष्तस्क पक्षघात हदवा स्र्ाहार 
केन्र वडा नं ६ 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५० 

५११  वडा कार्ायिर् संचािन खचय कार्ायिर् सञ्चािन 
तथा प्रशासननक 

२२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ६,०० 

५१२ ववपद व्र्वस्थापन ववपद व्र्वस्थापन २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,२५ 

५१३ स्वरोजगार सामान खरीद सामाजजक सुरक्षा तथा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 
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५९१  क्मि सरदारको घर अगाडी साइड 
वाि 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

५९२ कि खररद र जडान खानेपानी तथा 
सरसफाई  

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

५९३ ढेफकर्ाबारीमा   सडक स्तरोन्ननत र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

५९४ नववन घर अगाडी तार जािी र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

५९५ बजरंगबिी मजन्दर छेउमा कल्भटय 
ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

५९६ बदृ्ि चौतारीमा शौचािर् भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

५९७ बननगामा पोखरी छेउमा कल्र्भट 
ननमायण 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

५९८ बािीका घर अगाडड देखख   बाटो 
स्तरोन्ननत 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

५९९ बबबबि ममयत सभंार र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

६०० ममयत तथा ववववि र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६०१  रमेश ववश्वास खते अगाडी पूि 
ममयत 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

६०२ लशवा घर अगाडड देखख खादम 
खोिा समम नािा 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

६०३ हेमपाइप जडान र्ातर्ात पूवायिार ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

८०११३५०४३०१  ग्रामथान गाउँपालिका - लशक्षा 
६०४ पालिकाबाट ननरु्क्ती भएका 

लशक्षकहरुिाई ननरन्तरताका िाधग 
लशक्षण सहर्ोग अनुदान 

लशक्षा २११११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १५,०० 

६०५ ववद्र्ािर् र समुदार्मा आिाररत 
बाि ववकास केन्रका तथा 
सामूदानर्क लसकाइ केन्र का 
पररचालिकाहरुका िाधग १२ महहना 
थप तिब भता 

लशक्षा २११११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६२,१६ 

६०६ ववद्र्ािर्मा कार्यरत िेखा/ 
कमयचारी/ सहार्क कमयचारीहरुिाई 
१२ महहनाका िाधग थपतिब भता 

लशक्षा २११११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३०,२४ 

६०७ School Flash System तथा IEMIS 

अलभमूखीकरण तालिम तथा 
कार्यशािा संचािन 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

६०८ कक्षा ५, ८ कक्षा १० को नर्ाँ 
पाठ्र्क्रम प्रवोधिकरण सञ्चािन 
पठनसीप ववकासका कार्यक्रम 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

६०९ कार्यशािा तथा अलभमखुीकरण र 
पाण्डुलिवप तर्ारी 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

६१० ग्रामथान गाउँपालिकाको ५ वर्य 
गाउँ लशक्षा र्ोजना ननमायण 
सम्बन्िी तालिम 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 
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६११  ट्र्ािेन्ट हण्ड कार्यक्रम सञ्चािन लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६१२ नवननरु्क्त लशक्षकहरुिाई सेवा 
प्रवेशका िाधग क्षमता अलभबुद्दी 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

६१३ पठनसीप ववकास कार्यक्रम लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६१४ प्रअ तथा ववव्र्स अध्र्क्षहरुका 
िाधग क्षमता अलभवदृ्धि तलिम 
तथा अलभमुखीकरण 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

६१५ प्रअहरुको ननर्लमत बैठक 
सञ्चािन 

लशक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

६१६ पूवयप्राथलमक देखी कक्षा ५ सम्मका 
िाधग अंग्रेजी पाठ्र्पुस्तक खररदका 
िाधग अनुदान 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १०,०० 

६१७ राष्ट्रपनत रननङ लशल्ड 
प्रनतर्ोधगताका िाधग थप रकम 

लशक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

६१८ ववद्र्ािर्हरुमा ननमायण गररने 
ववलभन्न शैक्षखणक र्ोजना ननमायण 
तथा कार्यक्रमहरु 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६१९ शाखा सञ्चानि तथा मसिन्द लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

६२० लशक्षा ऐन, ननर्माविी तथा 
ननदेलशकाहरुिे ननिायरण गरेका 
लशक्षा सलमनत, परीक्षा सलमनत तथा 
ववलभन्न अन्र् सलमनतहरुको बैठक 
तथा समन्वर् खचय 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६२१  लशक्षा हदवास, बािहदवस िगार्त 
ववलभन्न राजष्ट्रर् तथा अन्तराजष्ट्रर् 

पवयहरु तथा अन्र् 
मनोपरामशयसम्बन्िी कार्यक्रम 
सञ्चािन एवम ्व्र्वस्थापन 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,१० 

६२२ लशक्षा शाखाको कार्ायिर् 
व्र्वस्थापनका िाधग आवश्र्क 
सामाग्री व्र्वस्थापन 

लशक्षा २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,५० 

६२३ स्थानीर् पाठ्र्क्रमको छपाई तथा 
ववतरण 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

६२४ सम्बन्िी तालिम नाम नखुिेको लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६२५ सामुदानर्क तथा संस्थागत 
ववद्र्ािर्हरुको अविोकन तथा 
ननरीक्षण 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६२६ आिारभुत तह(कक्षा ६-८) 
ववद्र्ािर्हरुका िाधग गखणत र 
ववज्ञान kits सामाग्री खररद एवम ्
ववतरण 

लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

६२७ लशक्षण सहर्ोग अनुदान नपुग थप 
तिब अनुदान 

लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद १३,०० 
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६२८ सामुदानर्क ववद्र्ािर्हरुको 
ववद्रु्त महसुि भकु्तानीका िाधग 
अनुदान 

लशक्षा २५३११  आन्तररक श्रोत - नगद ५,०० 

८०११३५०४३०२ ग्रामथान गाउँपालिका - स्वास््र् 

६२९ Online ररपोटयको ईन्ट्री तथा 
कम्पुटर खररद ,भ्रमण खचय  तथा 
अनुगमन सुपरलभजन  तथा 
अबिोकन भ्रमण 

स्वास््र् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ४,०० 

६३० VIA Screeninh  सन्चािनका िाधग 
तालिम सलमक्षा तथा  आवस्र्क 
सामाधग्र खररद 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६३१  अनत आबस्र्क सजजयकि तथा 
औजार उपकरण तथा और्धि 
खररद 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १०,०० 

६३२ आरु्वेद और्धि लर्ावस्थापन तथा 
लसववर सन्चािन  कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

६३३ औिो कािाजार तथा डगे ु
सम्बजन्ि जनचतेना कार्यक्रम 
सन्चािन । 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५५ 

६३४ कोपुवर्त बच्चा तथा गभयवानत 
महहिा जस्क्रननङ 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६३५ कोलभड िगार्त  बबलभन्न महामारी 
रोग ननर्ान्त्रण 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ८,०० 

६३६ ग्रामथान गा पा लभत्र रहेका 
बबधथिंग सेन्टरमा सुत्केरर सेवा 
लिए वापत प्रनत आमा  रु ३०००।का 
दरिे तथा आवस्र्क फमय फरमेट 
छपाई िगार्त नागररक वडापत्र 
बनाउने । 

स्वास््र् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,०० 

६३७ गररब तथा बबपन्न नागररक हरुका 
िाधग स्वास््र् बबमा कार्यक्रममा 
तथा  अलभमुखखकरण । 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७,०० 

६३८ गा पा स्तररर् अनुगमन 
सुपरलभजन चौमालसक बावर्यक 
सलमक्षा सन्चािन तथा पुरस्कार 
रकम  समेत 

स्वास््र् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

६३९ जेनरि स्वा लसववर िगार्त अन्र् 
नाक कान घाँटी  लसबबर सन्चािन 
। 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६४० झुि ववतरण तथा जक्िननकि 
अपडट 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

६४१  हदघय रोधग, जेष्ठ नागररक, 

अपाङ्गता र एकि महहिाको 
लशववर 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 
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६४२ नसने रोग सम्बजन्ि स्वा्र् कलमय  
तथा स्वास््र् सस्था लर्ावस्थापन 
सलमनत हरुिाई तालिम तथा  
जनचेतना 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६४३ पूणय खोप सुननजस्चत हदगोपना र 
खोप सम्बजन्ि अन्तरफक्रर्ा 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६४४ प्रोजेक्टर तथा ल्र्ापटप खररद 
तथा ममयत 

स्वास््र् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

६४५ बबधथिंग सेन्टरमा आवस्र्क 
सामाधग्र खररद 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

६४६ महहिा स्वर्म्सेववकाको प्रोत्साहन, 

खाजा (मालसक) रु २५००। ५४ 
हजार । 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १६,२० 

६४७ महहिा स्वरं्सेववकाको हदवस 
मनाउना 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

६४८ महहिा स्वास्थ स्वार् सेववका 
हरुिाई सम्मान जनक बबिाई 
िगार्त अन्र् स्टेशनरी फमय 
फरमेट छपाई तथा सामाधग्र ढुवनी 

स्वास््र् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,०० 

६४९ मालसक बैठक खाजा खचय तथा  
सामाधग्र खररद तथा भ्र्ाजक्सन  

ढुवानन 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६५० स्वास््र् सस्था लर्ावस्थान 
सलमनत सस्था सुिार सम्बजन्ि 

अन्तरफक्रर्ा सात वटा स्वास््र् 
सस्था हरु  । 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६५१  स्वास््र् सस्था सन्चािन तथा 
लर्ाबस्थापन खचय स्वास््र् शाखा 
समेत तथा  (स्वास््र् शाखा   र 
बथीङ सेन्टर हरुमा  प्रनत १ िाख 
पचास हजार तथा अन्र् 
सस्थाहरुमा प्रनत  १ िाख २५ हजार 
का दरिे ।) 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १०,७५ 

६५२ स्वास््र् सस्था हरुमा इन्टरनेट 
जडान तथा महसिु भुक्तानन 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

६५३ तेतररर्ा स्वास््र् चौकी माधथल्िो 
तिा ननमायण 

स्वास््र् ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ४,३९ 

६५४ लसिराहा स्वास््र् चौकी भवन 
ननमायण 

स्वास््र् ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,५० 

८०११३५०४३०३ ग्रामथान गाउँपालिका - कृवर् 

६५५ करेसाबारी तथा बजारमुखी तरकारी 
खेती तालिम ३ हदन 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 
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६५६ कृर्क समूह/कृवर् सहकारीको 
मागमा आिारीत कृवर् घुजम्त 
स्थिगत तालिम संचािन 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,५० 

६५७ कृर्क/कृर्क समूह मागमा 
आिारीत तरकारी बीउ (टमाटर, 

खुसायनी, काउलि, बन्दा, रार्ो,  भाण्टा 
र प्र्ाज बीउ) ५० प्रनतशत 
साझेदारी ववतरण कार्यक्रम 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,३५ 

६५८ कृवर् शाखा संचािन खचय तथा 
अनुगमन मुल्र्ाङ्कन तथा दैननक 
भ्रमण 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,१० 

६५९ टनेि प्िाजष्टक, ईन्सके्ट नेट, थोपा 
लसचंाई सेट ववतरण ७५ प्रनतशत 

अनुदान 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

६६० तेिहन बािी अन्तगयत तोरी र 
सरस्रँू् ५० प्रनतशत अनुदानमा 
साझेदारी ववतरण कार्यक्रम 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६६१  ननशुल्क आकजस्मक बालि 
संरक्षणको िाधग बानस्पनतक, 

जैववक, रसार्ननक बबर्ादी खररद 
बबतरण 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

६६२ प्रस्तावनामा आिाररत च्र्ाउ खेती 
प्रवदयन कार्यक्रम(च्र्ाउ घर ननमायण, 

बबउ बबजन, पराि काट्ने उपकरण, 

बबउ वा अन्र्मा ५० प्रनतशत  

अनुदान) 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

६६३ प्राङ्गाररक मि, जैववक मि/ 
ववर्ादी तथा शुक्ष्मतत्व ववतरण 
साझेदारी कार्यक्रम ७५ प्रनतशत 
अनुदान 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

६६४ प्राङ्गारीक मि तथा गड्र्ौिे मि 
ननमायण, प्रर्ोग ववधि तथा फाईदा 
सम्बन्िी तालिम 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

६६५ बरे् तरकारी बीउ (काक्रा, नघरौिा, 
करेिा, िौका र लभजण्ड) लमननफकट 

५० प्रनतशत साझेदारी ववतरण 
कार्यक्रम 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,३५ 

६६६ बालि तथा माटो जाँचको िाधग 
आवस्र्क सामाधग्र तथा रसार्न 
खरीद 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६६७ बालि संरक्षण सम्बन्िी 
जनचेतना/तालिम 

कृवर् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,२० 

६६८ मजल्चंग प्िाजस्टक ववतरण ७५ 
प्रनतशत अनुदान साझेदारी 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 



u|fdyfg ufpFkflnsf, df]/ª, k|b]z g+= ! g]kfn 

 
66 

६६९ मागमा आिारीत कृवर् 
कार्यक्रम(चाप कटर, कम्बाईन 
लमि, स-साना दाना बनाउने मेलशन) 
ववतरण साझेदारी कार्यक्रम ५० 
प्रनतशत अनुदान 

कृवर् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०,०० 

६७० हररर्ो मि ढैंचा, मुङ्ग...आदी 
ववतरण साझेदारी कार्यक्रम ७५ 
प्रनतशत अनुदान 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

६७१  हहउँदे मकै बीउ ववतरण ५० 
प्रनतशत अनुदान साझेदारी 
कार्यक्रम 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

६७२ नेचुरलि भेजन्टिेटेड/हकी धग्रन 
हाउस ननमायणमा सहर्ोग 

कृवर् ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १४,०० 

६७३ भलमय कम्पोष्ट वपट ननमायणमा 
सहर्ोग साझेदारी कार्यक्रम 

कृवर् ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३,५० 

६७४ लसचाई वोररङ्ग-स्र्ािो ट्रु्ववेि 
ववतरण साझेदारी कार्यक्रम- 75 

प्रनतशत अनुदान 

कृवर् ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १०,०० 

८०११३५०४३०५ ग्रामथान गाउँपालिका - पश ुशाखा 
६७५ ५० प्रनतशत िागत साझेदारीमा 

मोटर सहहतको च्र्पकटर ढुवानी 
तथा ववतरण 

पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,८० 

६७६ HS BQ FMD PPR  भ्र्ाजक्सन खररद 
तथा पाररश्रलमक 

पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

६७७ अनुगमन तथा भ्रमण खचय पशुपन्छी ववकास २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ८० 

६७८ और्धि खररद तथा ववतरण पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,८५ 

६७९ जुनोहटक रोग सम्बजन्ि 
अन्तरकुर्ा गोजष्ठ 

पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३० 

६८० नेट जडान पशुपन्छी ववकास २२५२२ राजस्व बाँडफाँड – स्थानीर् - नगद २५ 

६८१  प्राववधिक क्रमचारीहरुिाई कृबत्रम 
गवयिारण तथा लसपमुिक तालिम 

पशुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १९ 

६८२ प्राववधिक क्रमचारीहरुिाई कृबत्रम 
गवयिारण तथा लसपमुिक तालिम 

पशुपन्छी ववकास २२५२२ राजस्व बाँडफाँड – स्थानीर् - नगद ० 

६८३ पशु स्वास््र् तथा बाझोपन 
ननवारण लशववर वडा नं २ र ७ मा 

पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,६० 

६८४ बबबि पशुपन्छी ववकास २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ३० 

६८५ व्र्वसानर्क पशुपंक्षी पािन 
तालिम १ हप्त े

पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

६८६ व्र्वसानर्क मत्सर् पािन तालिम 
३ हदने 

पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६० 

६८७ शाखा व्र्वस्थापन खचय तथा 
कार्यक्रम संचािन खचय 

पशुपन्छी ववकास २२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ५० 

६८८ शाखािाई आवश्र्क फननयचर खररद 
तथा ढुवानी 

पशुपन्छी ववकास २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५० 
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६८९ शाखािाई आवश्र्क 
ल्र्ापटप,वप्रन्टर र प्रोजेक्टर  खररद 

बबज्ञान तथा प्रबबधि २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,३० 

६९० हहउदे घास खररद तथा ववतरण पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

८०११३५०४३०६ ग्रामथा गाउँपालिका - सामाजजक ववकास शाखा 
६९१  CBRF कार्यक्रम िैंधगक समानता तथा 

सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १२,०० 

६९२ MIS मा दताय भएको िाभग्राहीहरुको 
वववरण सुदृहढकरण पजन्जकरण 
शाखा 

त्र्ांक प्रणािी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,२० 

६९३ See हदएर वसेका ववपन्न वगयका 
ववद्र्ाथीहरुिाई कम्प्रु्टर तालिम 

सामाजजक ववकास 

लशक्षा २२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ३,०० 

६९४ अचरामा मेलशनबाट फुिबुट्टा भने 
तालिम सामाजजक ववकास 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

६९५ उद्घघोर्ण तालिम सामाजजक 
ववकास सामाजजक ववकास 

लशक्षा २२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ३,५० 

६९६ गुनासो सुनुवाई सम्वन्िी वडागत 
अलभमूखखकरण  र वडागत रुपमा 
सलमनत गठन पजन्जकरण शाखा 

त्र्ांक प्रणािी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,२० 

६९७ ज्रे्ष्ठ नागररक अन्तरपुस्ता लसप 
हस्तान्तरण कार्यक्रम 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३० 

६९८ ज्रे्ष्ठ नागररकिाइ अल्जाइमसय 
सम्बन्िी कार्यक्रम 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६० 

६९९ ड्राईलभङ्ग तालिम सामाजजक 
ववकास 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

७०० न्र्ानर्क पररर्द कानुन तथा न्र्ार् २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १ ,०० 

७०१  न्र्ानर्क सलमनत लर्बस्थापन खचय कानुन तथा न्र्ार् २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश सरकार  - नगद ९७ 

७०२ न्र्ानर्क सलमनत लर्बस्थापन खचय कानुन तथा न्र्ार् २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २ 

७०३ न्र्ानर्क सलमनत र प्रत्रे्क वडामा 
मेिलमिापकतायहरुको फोटो 
सहहतको सुची फ्िेक्स बोडय ननमायण 

कानुन तथा न्र्ार् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

७०४ पजन्जकरण शाखामा वप्रन्टर खररद त्र्ांक प्रणािी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६५ 

७०५ प्रत्रे्क ववद्र्ािर्हरुमा 
अध्र्र्नरत ववद्र्ाथी र लशक्षकका 
िाधग पजञ् जकरण सम्वन्िी १ 
हदवसीर् तालिम पजन्जकरण शाखा 

त्र्ांक प्रणािी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,५० 

७०६ पालिकाका महहिा तथा िक्षक्षत 
समुहका पदाधिकारीहरुको क्षमता 
अलभवदृ्धिका िाधग िैससास 
तालिम 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 
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७०७ पालिकास्वास््र् चौकी प्राथलमक 
स्वास््र् केन्र र वडा 
कार्ायिर्हरुमा पजञ् जकरण तथा 
सामाजजक सुरक्षा भत्ता सम्वन्िी 
जानकारीमूिक फ्िेक्स पजन्जकरण 
शाखा 

त्र्ांक प्रणािी २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद २३ 

७०८ पालिकास्वास््र् चौकी प्राथलमक 
स्वास््र् केन्र र वडा 
कार्ायिर्हरुमा पजञ् जकरण तथा 
सामाजजक सुरक्षा भत्ता सम्वन्िी 
जानकारीमूिक फ्िेक्स पजन्जकरण 
शाखा 

त्र्ांक प्रणािी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १  

७०९ मेिलमिापकतायहरु/न्र्ानर्क 
सलमनतको क्षमता ववकाश तथा 
पुनतायजगी तालिम 

कानुन तथा न्र्ार् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

७१० महहिा कानून साक्षारता कार्यक्रम 
न्र्ानर्क सलमनत 

कानुन तथा न्र्ार् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,५० 

७११  र्ोग लशबबर सामाजजक ववकास िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

७१२ िैधगकं हहसंा ववरुद्िको कार्यक्रम 
(महहिा,बािबालिका,अपाङ्गता 
भएका व्र्जक्त माधथ हुने) 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,५० 

७१३ ििुउिम ववकास कार्यक्रम िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,७५ 

७१४ ििुउिम ववकास कार्यक्रमका 
िाधग ल्र्ापटप तथा फोटोकवप 
वप्रन्टर खररद 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,२५ 

७१५ ल्र्ापटप र प्रोजेक्टर खररद बबज्ञान तथा प्रबबधि २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,७० 

७१६ िोक सेवा आर्ोग तर्ारी कक्षा 
सामाजजक ववकास 

लशक्षा २२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ५,०० 

७१७ वडाका कमयचारीहरुका िाधग 
सामाजजक सुरक्षा तथा व्र्जक्तगत 
घटना दताय सम्वन्िी 
अलभमूखखकरण कार्यक्रम 
पजन्जकरण शाखा 

त्र्ांक प्रणािी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,७० 

७१८ ववद्र्ािर् लशक्षकिाइ िैधगकं 
संवेदनलशिता तालिम 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६० 

७१९ ववलभन्न हदवलशर् कार्यक्रमहरु 
(महहिा,बािबालिका,ज्रे्ष्ठ 
नागररक हदवस आहद) 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ८० 
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७२० ववलभन्न संजाि सलमनत तथा 
क्िब पुनगयठन तथा बैठक खचय 
(बािकल्व सञ्जाि,बािमैत्री 
स्थानीर् सलमनत,बाि अधिकार 
सलमनत) 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

७२१  लशक्षक सेवा आर्ोग तर्ारी कक्षा 
सामाजजक ववकास 

लशक्षा २२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ४,०० 

७२२ स्थानीर् सामग्रीको प्रर्ोग गरर 
सवोतम लिटोको वपठो बनाउने 
तालिम 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५० 

७२३ समुह गठन अनुलशक्षण ननगरानी 
समुह समते 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

७२४ सरकारी मा.वव.हरुमा 
फकशोर/फकशोरीहरुिाइ मानलसक 
हहसंा तथा दवु्र्यवहार न्रु्नीकरण 
सम्बन्िी सचतेना कार्यक्रम 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

७२५ सफय  बनाउने तालिम सामाजजक 
ववकास 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान २,५० 

७२६ सहकारी ननर्माविी/कार्यबबधि 
ननमायण 

सहकारी २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद ५० 

७२७ सहकारी िेखापािन पुनतायजधग 
तालिम 

सहकारी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

७२८ सहकारी व्र्वस्थापन तालिम सहकारी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

७२९ सहकारी संस्थाको अनुगमन सहकारी २२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ४९ 

७३० सहकारी संस्थाको अनुगमन सहकारी २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - संघीर् सरकार - नगद १  

७३१  सहकारीमा नीनत तथा र्ोजना 
ननमायण सम्बजन्ि तालिम 

सहकारी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

७३२ सामाजजक सुरक्षा भत्ता पररचर्पत्र 
नववकरण तथा नर्ाँ दताय लशववर 

पजन्जकरण शाखा 

त्र्ांक प्रणािी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,५० 

७३३ हाउस वार्ररङ्ग तालिम सामाजजक 
ववकास 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ४,०० 

७३४ रोजगार मुिक आर्ोजनाका िागी 
सामग्री खररद 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

८०११३५०४५११   संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (शसतय अनुदान) 
७३५ एम. आइय. एस. अपरेटर र  फफल्ड 

सहार्क पाररश्रलमक, चाडपवय खतय 
तथा पोशाक खचय 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२११११  आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ४,३७ 

७३६ कृवर् तथा पश ुसेवाका एक गाँउ 
एक प्राववधिकहरुको तिव भत्ता 

कृवर् २११११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६,०० 
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७३७ कृवर् स्नातक करार कृवर् २११११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,८० 

७३८ प्रारजम्भक बाि ववकास  

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
ववद्र्ािर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनुदान 

लशक्षा २११११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ८३,४७ 

७३९ प्रारजम्भक बाि ववकास  

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
ववद्र्ािर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनुदान 

लशक्षा २११११  एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ३०,३२ 

७४० प्रारजम्भक बाि ववकास  

सहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा 
ववद्र्ािर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनुदान 

लशक्षा २११११  एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) १४,८९ 

७४१  प्राववधिक सहार्कको तिव श्रम तथा रोजगारी २११११  आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ३,९३ 

७४२ माध्र्लमक तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका लशक्षक, राहत अनुदान 
लशक्षक  िाधग तिब भत्ता अनुदान 
(ववशेर् लशक्षा पररर्द अन्तरगतका 
लशक्षक/कमयचारी,प्राववधिक िारका 
प्रलशक्षक समते) 

लशक्षा २११११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,११ ,०० 

७४३ रोजगार संर्ोजकको तिव श्रम तथा रोजगारी २११११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,९४ 

७४४ रोजगार सहार्कको तिब श्रम तथा रोजगारी २११११  आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ३,९३ 

७४५ प्राववधिक सहार्कको पोसाक श्रम तथा रोजगारी २११२१  आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) १० 

७४६ रोजगार संर्ोजकको पोसाक श्रम तथा रोजगारी २११२१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १० 

७४७ रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता श्रम तथा रोजगारी २११२१  आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) १० 

७४८ प्राववधिक सहार्कको स्थानीर् भत्ता श्रम तथा रोजगारी २११३१  आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ११  

७४९ रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् भत्ता श्रम तथा रोजगारी २११३१  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १७ 

७५० रोजगार सहार्को स्थानीर् भत्ता श्रम तथा रोजगारी २११३१  आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ११  

७५१  CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम 
सलमक्षा, स्थिगत अनुलशक्षण, 

समता तथा पहुच कार्यक्रम) 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,०० 

७५२ अन्र् ववववि खचय - आर्ोजना, 
सामाजजक सुरक्षा तथा घटना दताय 
सम्बन्िी ववलभन्न बैंठकको 
धचर्ापान िगार्तको खचय 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ४८ 

७५३ आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको 
तरकारीबािी पकेट ववकास 
कार्यक्रमको ननरन् तरता 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६,०० 

७५४ आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको 
बाख्रा पकेट ववकास कार्यक्रमको 
ननरन् तरता 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७,०० 

७५५ आ.व. 207९/८० मा नर्ाँ तिेहन 
बािी पकेट ववकास कार्यक्रम 
सञ् चािन 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १२,०० 
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७५६ आकजस्मक अवस्थामा औसधि एवं 
ल्र्ाब सामाग्री ढुवानी, रेकडडयङ तथा 
ररपोहटयङका िाधग फमय फरमेट 
छपाइ,  ई-हट.बब 
रजजस्टरअध्र्ावधिक,  ववश्व क्षर्रोग 
हदवस सम्बन्िी कार्यक्रम, स्थिगत 
अनुलशक्षण तथा सुपररवेक्षण, 

क्षर्रोगका कार्यक्रमको अिय बावर्यक 
सलमक्षा तथा कोहटय ववश ्

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ८५ 

७५७ आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मखु 
स्वास््र् सम्वजन्ि अलभमुखीकरण 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,४० 

७५८ आिारभूत तथा आकजस्मक 
स्वास््र् सेवाको िाधग और्धि 
खररद 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १९,२० 

७५९ इवपडेलमर्ोिोजजकि ररपोहटयङ्ग पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २० 

७६० उन्नत बीउ ववतरकिाई प्रोत्साहन 
अनुदान 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

७६१  एक लशक्षण संस्था एक उद्र्म 
कार्यक्म 

रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५,२५ 

७६२ एम. आइय. एस. अपरेटर र  फफल्ड 
सहार्क देननक भ्रमण 
भत्ता/र्ातार्ात खचय/ईन्िन 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ६० 

७६३ कृबत्रम गभायिान लमसन कार्यक्रम पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,५० 

७६४ कम्रु्ननहट डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम 
संचािन, र स्वास््र्कलमयहरू िाइ 
क्षर्रोग मोडुिर तालिम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४० 

७६५ क्षर्रोगका जोखखम समुह तथा 
स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका 
समुदार्मा सकृर् क्षर्रोग 
खोजपडताि कार्यक्रम।  

घरपररवारका सदस्र्हरूको  सम्पकय  
पररक्षण, एवं पाँच वर्य मुननका 
बािबालिमा क्षर्रोग रोकथाम 
सम्बन्िी टी.वप.टी. कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

७६६ कृवर् जैववक वववविता संरक्षण 
कार्यक्रम 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १५,०० 

७६७ कृवर्, पशुपन्छी तथा मत्स्र् 
त्र्ाकं अध्र्ावधिक कार्यक्रम 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

७६८ फकसान सूचीकरण कार्यक्रम कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,०० 

७६९ कोलभड १९ को भ्र्ाजक्सनको 
डडजजटाइजेशन तथा क्रू् आर कोड 
प्रमाखणकरण 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ८० 
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७७० कोलभड १९ िगार्त ववलभन्न 
महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, 

ननर्न्त्रण तथा ननगरानीका िाधग 
सरोकारवािा सँगको अन्तरफक्रर्ा 
तथा RRT, स्वास््र्कमी पररचािन 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २५ 

७७१  कोलभड १९ ववरुद्ि खोप अलभर्ान 
तथा बुस्टर खोप समते संचािन 

लर्वस्थापन खचय (पालिकास्तररर् 
र्ोजना र पालिका तथा स्वास््र् 
सस्था स्तररर् सुपररवेक्षण) 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,२६ 

७७२ कोलभड-१९ बाट पुगेको शैक्षक्षक 
क्षनतको पररपुरण तथा अन्र् 
ववपदको समर्मा लसकाइ 
ननरन्तरताका िाधग कार्यक्रम 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) ४६ 

७७३ कोलभड-१९ बाट पुगेको शैक्षक्षक 
क्षनतको पररपुरण तथा अन्र् 
ववपदको समर्मा लसकाइ 
ननरन्तरताका िाधग कार्यक्रम 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,६० 

७७४ कोलभड-१९ बाट पुगेको शैक्षक्षक 
क्षनतको पररपुरण तथा अन्र् 
ववपदको समर्मा लसकाइ 
ननरन्तरताका िाधग कार्यक्रम 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ९४ 

७७५ खाद्र्ान्न बािीको उन्नत बीउ 
उपर्ोगमा अनुदान 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १०,०० 

७७६ गुनासो सुनुवाइ कार्यक्रम भूलम व्र्वस्था २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,०० 

७७७ गररबी ननवारणका िाधग िघु 
उद्र्म ववकास कार्यक्रम संचािन 
ननदेलशका, २०७७ बमोजजम 
उद्र्मीको स्तरोन्नती (आवश्र्कता 
पहहचानका आिारमा पुनतायजगी र 

एडभान्स सीप ववकास तालिम 
कार्यक्रम) 

उद्र्ोग २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,०० 

७७८ गररबी ननवारणका िाधग िघु 
उद्र्म ववकास कार्यक्रम संचािन 
ननदेलशका, २०७७ बमोजजम िघु 
उद्र्म ववकास मोडिेमा नर्ाँ िघु 
उद्र्मी लसजयना गने 

उद्र्ोग २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २३,६० 

७७९ तेिहन बािी प्रवद्यिन कार्यक्रम कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १०,०० 

७८० तोफकएका  ववद्र्ाथीको हदवा 
खाजाका िाधग  ववद्र्ािर्िाई 
अनुदान 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४८,५१  

७८१  तोफकएका  ववद्र्ाथीको हदवा 
खाजाका िाधग  ववद्र्ािर्िाई 
अनुदान 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) ८,६४ 
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७८२ तोफकएका  ववद्र्ाथीको हदवा 
खाजाका िाधग  ववद्र्ािर्िाई 
अनुदान 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) १७,५९ 

७८३ िानबािी प्रवद्यिन कार्यक्रम कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २५,२० 

७८४ ननर्लमत खोप सुदृढीकरण, पूणय 
खोप सुननश्चतता र दीगोपनाको 
िाधग सुक्ष्मर्ोजना अद्र्ावधिक २ 
हदन र सरसफाई प्रबद्र्िन प्र्ाकेज 
पुनयताजगी तालिम १  हदन गरी ३ 
हदन एवं पूणयखोप न.पा., गा.पा. 
सुननजश्चतताको िाधग स्थाननर् 
तह, वडा, खोप समन्वर् सलमती 
तथा नवननवाधचयत जनप्रनतनन 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,९४ 

७८५ प्रजनन ्रुग्णता स्वास््र् सवेा स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

७८६ पररवार ननर्ोजन फकशोर फकशोरी 
तथा प्रजनन ्स्वास््र् कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,६० 

७८७ पशु सेवा ववभाग र प्रादेलशक 
ननकार्मा पशुपन्छी त्र्ांक तथा 
पशु सेवाका कार्यक्रमको प्रगनत 
ररपोहटयङ 

पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २० 

७८८ पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, 
बडय फ्िु, AMR, लसजष्टसकोलसस, 

टक्सोप्िाज्मोलसस आहद ववलभन्न 
सरुवारोग सम्बजन्ि रोकथाम तथा 
ननर्न्त्रणका िाधग सचतेना 
कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २० 

७८९ पशुपन्छी रोगको अन्वेर्ण, नमुना 
सङ्किन तथा प्रेर्ण 

पशुपन्छी ववकास २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १० 

७९० पालिका स्तरमा स्वास््र् 
संस्थाहरुको मालसक बैठक, 

स्वास््र् कार्यक्रमहरुको डाटा 
भेररफफकेशन एवं गणुस्तर सुिार 
साथै अियबावर्यक एवं बावर्यक 

सलमक्षा 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५५ 

७९१  पोपण ववशरे् (स्वास््र्) क्षेत्रका 
कार्यक्रम सञ्चािन 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

७९२ पोर्ण कार्यक्रम स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ८,१८ 

७९३ पोर्ण संवेदनशीि (खानेपानी तथा 
सरसफाइ, कृवर्, पशसुेवा, महहिा 
तथा बािबालिका, लशक्षा र 
शासकीर् प्रवन्ि) क्षेत्रका 
कार्यक्रमहरू सञ्चानि) 

खानेपानी तथा 
सरसफाई  

२२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

७९४ मेलशनरी आजार तथा फननयचर 
ममयत सम्भार (सेवा केन्र 

सञ्चािानाथय) 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ६० 
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७९५ मसिन्द सामान खररद (सेवा 
केन्र सञ्चािानाथय) 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) १ ,२० 

७९६ मात ृतथा नवलशश ुकार्यक्रम 
अन्तगयत आमा सुरक्षा, गभयवती, 
रक्तसंचार, उत्प्रेरणा सेवा, न्र्ानो 
झोिा र ननशुल्क गभयपतन 
कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ११ ,६८ 

७९७ मात ृतथा नवलशश ुकार्यक्रम 
संन्चािन 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ११ ,३४ 

७९८ रु्वा प्रनतभाहरुको खोजी तथा 
प्रोत्साहन कार्यक्रम 

रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,२५ 

७९९ राष्ट्रपनत रननङ्ग लसल्ड 
प्रनतर्ोधगता (स्थानीर् तहस्तरीर्) 

रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

८०० राजष्ट्रर् महहिा स्वास््र् 
स्वरं्सेववका  कार्यक्रम (पोशाक 
प्रोत्साहन, र्ातार्ात खचय, वावर्यक 
सलमक्षा गोष्ठी र हदवस मनाउने 
खचय समेत) 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १३,०० 

८०१  रोजगार सेवा केन्रको सँचािन खचय श्रम तथा रोजगारी २२५२२ आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) २,६५ 

८०२ रोजगारी सजृना (आई.डड.ए.ì श्रम तथा रोजगारी २२५२२ आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) २४,०७ 

८०३ रोजगारी सजृना (नेपाि सरकार) श्रम तथा रोजगारी २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २३,७९ 

८०४ वडाक्िव गठन तथा नमुना रु्वा 
संसद अभ्र्ास 

रु्वा तथा खेिकुद २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३,५० 

८०५ ववद्र्ािर् सञ्चािन तथा 
व्र्वस्थापन अनुदान 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) २,१४ 

८०६ ववद्र्ािर् सञ्चािन तथा 
व्र्वस्थापन अनुदान 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ४,३६ 

८०७ ववद्र्ािर् सञ्चािन तथा 
व्र्वस्थापन अनुदान 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १२,०१  

८०८ ववद्र्ािर् स्वास््र् लशक्षा/आमा 
समूह तथा महहिा स्वास््र् स्वरं् 

सेववकाहरुका िाधग सामाजजक 
लर्वहार पररवतयन कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ७५ 

८०९ ववद्र्ािर्मा शैक्षक्षक गणुस्तर 
सुदृढीकरण  एवम ्कार्यसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनुदान 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) ५,६६ 

८१० ववद्र्ािर्मा शैक्षक्षक गणुस्तर 
सुदृढीकरण  एवम ्कार्यसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनुदान 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ११ ,५३ 

८११  ववद्र्ािर्मा शैक्षक्षक गणुस्तर 
सुदृढीकरण  एवम ्कार्यसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनुदान 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३१ ,८१  
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८१२ ववभागि ेउपिव्ि गराउने 
ववधि/पद्दनत अनुसार वडा 
स्तरबाट घटना दताय सप्ताह 
अलभर्ान सञ्चािन 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) १ ,२० 

८१३ ववलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, 

जुनोहटक, मानलसक स्वास््र् 
सम्बजन्ि अन्तरफक्रर्ा कार्यक्रम 
तथा हदवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्र्ा रोकथाम हदवस, 

मानलसक स्वास््र् हदवस, 

अल्जाईमर हदवस, रेबबज हदवस, 

ववश्व औिो हदवस) मनाउने 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,०० 

८१४ शैक्षक्षक पहँुच सुननजश्चतता, 
अनौपचाररक तथा वैकजल्पक लशक्षा 
कार्यक्रम (परम्परागत ववद्र्ािर्, 

वैकजल्पक ववद्र्ािर्, साक्षरता र 
ननरन्तर लशक्षाका कार्यक्रम समेत) 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ९४ 

८१५ शैक्षक्षक पहँुच सुननजश्चतता, 
अनौपचाररक तथा वैकजल्पक लशक्षा 
कार्यक्रम (परम्परागत ववद्र्ािर्, 

वैकजल्पक ववद्र्ािर्, साक्षरता र 
ननरन्तर लशक्षाका कार्यक्रम समेत) 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) ४६ 

८१६ शैक्षक्षक पहँुच सुननजश्चतता, 
अनौपचाररक तथा वैकजल्पक लशक्षा 
कार्यक्रम (परम्परागत ववद्र्ािर्, 

वैकजल्पक ववद्र्ािर्, साक्षरता र 
ननरन्तर लशक्षाका कार्यक्रम समेत) 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,६० 

८१७ सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ 
उपर्ोग अनुगमन ननरीक्षण 

कृवर् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,५० 

८१८ सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा 
छपाइय (सञ्चार र पँहुच अलभर्ान 

सञ्चािान) 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) १ ,५० 

८१९ सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र 
बजार प्रनतस्पिाय बदृ्धि गनयका 
िाधग कजम्तमा ५ जनाको समहुमा 
प्रबबधि हस्तान्तरण 

उद्र्ोग २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,४० 

८२० सुनत यजन्र् पदाथय सेवनको 
न्रू्ननकरण सम्बन्िी सचेतना 
कार्यक्रम 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २५ 

८२१  स्वास््र् चौकी (आिारभुत  

स्वास््र् सेवा केन्र)  को न्रु्नतम 
सेवा मापदण्ड कार्यक्रम  

(अलभमुखीकरण, सलमक्षा, फिो अप, 

अनुगमन तथा सुदृधिकरण समते) 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान १ ,४० 

८२२ स्वास््र् सूचना साथै आइ एम रू् स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६५ 
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सुदृढीकरण कार्यक्रम 

८२३ सस्थागत क्षमता ववकास,परीक्षा 
सञ्चािन एवम ्ववद्र्ाथी 
मुल्र्ाङ्कन 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) ७५ 

८२४ सस्थागत क्षमता ववकास,परीक्षा 
सञ्चािन एवम ्ववद्र्ाथी 
मुल्र्ाङ्कन 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,१८ 

८२५ सस्थागत क्षमता ववकास,परीक्षा 
सञ्चािन एवम ्ववद्र्ाथी 
मुल्र्ाङ्कन 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) १ ,५२ 

८२६ सामुदानर्क ववद्र्ािर्का 
छात्राहरुिाई ननशुल्क स्र्ाननटरी 
प्र्ाड लर्वस्थापन 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ३,४४ 

८२७ सामुदानर्क ववद्र्ािर्का 
छात्राहरुिाई ननशुल्क स्र्ाननटरी 
प्र्ाड लर्वस्थापन 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) १ ,६९ 

८२८ सामुदानर्क ववद्र्ािर्का 
छात्राहरुिाई ननशुल्क स्र्ाननटरी 
प्र्ाड लर्वस्थापन 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ९,४८ 

८२९ सावयजननक ववद्र्ािर्का  
ववद्र्ाथीहरुका िाधग ननशुल्क 
पाठ्र्पुस्तक अनुदान 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २०,२६ 

८३० सावयजननक ववद्र्ािर्का  
ववद्र्ाथीहरुका िाधग ननशुल्क 
पाठ्र्पुस्तक अनुदान 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ७,३४ 

८३१  सावयजननक ववद्र्ािर्का  
ववद्र्ाथीहरुका िाधग ननशुल्क 
पाठ्र्पुस्तक अनुदान 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) ३,६१  

८३२ सावयजननक ववद्र्ािर्मा 
अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका िाधग 
छात्रबवृत्त (आवासीर् तथा 
गैरआवासीर्) 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) १ ,५९ 

८३३ सावयजननक ववद्र्ािर्मा 
अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका िाधग 
छात्रबवृत्त (आवासीर् तथा 
गैरआवासीर्) 

लशक्षा २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ६,७९ 

८३४ सावयजननक ववद्र्ािर्मा 
अध्र्र्नरत ववद्र्ाथीहरुका िाधग 
छात्रबवृत्त (आवासीर् तथा 
गैरआवासीर्) 

लशक्षा २२५२२ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) २,५८ 

८३५ हात्तीपाइिे रोग बबरुद्िको आम 
और्धि सेवन अलभर्ान (MDA) 

संचािन (१५ जजल्िाका १९० 
पालिकाहरु) 

स्वास््र् २२५२२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ८,५५ 

८३६ आिारभूत तहका स्वीकृत लशक्षा २५३११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ८,०६,०० 
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दरवन्दीका लशक्षक, राहत अनुदान 
लशक्षकका िाधग  तिब भत्ता 
अनुदान (ववशेर् लशक्षा पररर्द 
अन्तरगतका लशक्षक/कमयचारीहरु 
समेत) 

८३७ आिारमुत तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रेजी,गखणत र ववज्ञान ववर्र्मा 
लशक्षण सहर्ोग अनुदान 

लशक्षा २५३११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ४,७० 

८३८ आिारमुत तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रेजी,गखणत र ववज्ञान ववर्र्मा 
लशक्षण सहर्ोग अनुदान 

लशक्षा २५३११  एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) ८४ 

८३९ आिारमुत तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रेजी,गखणत र ववज्ञान ववर्र्मा 
लशक्षण सहर्ोग अनुदान 

लशक्षा २५३११  एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) १ ,७१  

८४० प्रनत ववद्र्ाथी िागतका आिारमा 
लसकाइ सामग्री तथा डडजजटि 
लसकाइ समाग्री व्र्वस्थाका िाधग 
ववद्र्ािर्िाइ अनुदान 

लशक्षा २५३११  एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ६,४४ 

८४१  प्रनत ववद्र्ाथी िागतका आिारमा 
लसकाइ सामग्री तथा डडजजटि 
लसकाइ समाग्री व्र्वस्थाका िाधग 
ववद्र्ािर्िाइ अनुदान 

लशक्षा २५३११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान १७,७५ 

८४२ प्रनत ववद्र्ाथी िागतका आिारमा 
लसकाइ सामग्री तथा डडजजटि 
लसकाइ समाग्री व्र्वस्थाका िाधग 
ववद्र्ािर्िाइ अनुदान 

लशक्षा २५३११  एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) ३,१६ 

८४३ माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रेजी,गखणत र ववज्ञान ववर्र्मा 
लशक्षण सहर्ोग अनुदान 

लशक्षा २५३११  नेपाि सरकार - नगद अनुदान ११ ,८४ 

८४४ माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रेजी,गखणत र ववज्ञान ववर्र्मा 
लशक्षण सहर्ोग अनुदान 

लशक्षा २५३११  एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) २,११  

८४५ माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रेजी,गखणत र ववज्ञान ववर्र्मा 
लशक्षण सहर्ोग अनुदान 

लशक्षा २५३११  एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ४,२९ 

८४६ स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतािहरुमा 
कार्यरत कमयचारीहरुको तिव, 

महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोर्ाक 
िगार्त प्रशासननक खचय समते 

स्वास््र् २५३१२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान २,८९,०० 

८४७ एम. आइय. एस. अपरेटर र फफल्ड 
सहार्को िाधग सञ्चार खचय 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२६३३२ आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ५ 

८४८ Inj.Oxytocin भण्डारणका िागी ILR 

Refrigerator खरीद 

स्वास््र् ३११२२ आन्तररक ऋण - नगद ऋण ४,०० 
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८४९ रोजगार सेवा केन्रको सुदृहढकरण 
(कम्प्रू्टर, फननयचर फफक्चसय, 
क्र्ामरा, अन्र् ववद्रु्तीर् उपकरण) 

श्रम तथा रोजगारी ३११२३ आई डड ए - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) ३,०० 

८५० भाववर्ोर झो पु र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक ऋण - नगद ऋण १०,०० 

८५१  वडा नं १ ,३,५ मसान चौक देखख 
पजश्चम झपटा जोडने सडक 
ढिान/कािोपते्र ग्रामथान 
गाउँपालिका १ ,३,५ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  आन्तररक ऋण - नगद ऋण २५,०० 

८५२ नवीकरणीर् ऊजाय प्रवधि जडान 
(वार्ोग्र्ाँस/ववद्रु्तीर् 
चुिो/सुिाररएको चुिो/सौर्य ऊजाय) 

उजाय ३११५३ आन्तररक ऋण - नगद ऋण ८,०० 

८५३ बजङ्गविी लसमसार क्षेत्रिाई 
पर्यटन तथा  प्रवद्यिन ग्रामथान गा 
पा ७ मोरङ 

पर्यटन ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १०,०० 

८५४ केन्रबाट छनौट भएका नमुना 
ववद्र्ािर्,ववशेर् ववद्र्ािर्को 
क्रमागत भवन ननमायण तथा कक्षा 
११ स्तोन्ननत भएका प्राववधिक 
िार ववद्र्ािर्को ल्र्ाव 
व्र्वस्थापन अनुदान 

लशक्षा ३११५९ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय हुने ऋण (बैदेलशक) १२,०० 

८५५ केन्रबाट छनौट भएका नमुना 
ववद्र्ािर्,ववशेर् ववद्र्ािर्को 
क्रमागत भवन ननमायण तथा कक्षा 
११ स्तोन्ननत भएका प्राववधिक 
िार ववद्र्ािर्को ल्र्ाव 
व्र्वस्थापन अनुदान 

लशक्षा ३११५९ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ३२,०० 

८५६ केन्रबाट छनौट भएका नमुना 
ववद्र्ािर्,ववशेर् ववद्र्ािर्को 
क्रमागत भवन ननमायण तथा कक्षा 
११ स्तोन्ननत भएका प्राववधिक 
िार ववद्र्ािर्को ल्र्ाव 
व्र्वस्थापन अनुदान 

लशक्षा ३११५९ एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय अनुदान (बैदेलशक) ६,०० 

८५७ खेिकुद पूवायिार ननमायण वडा नं. 
3 

रु्वा तथा खेिकुद ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण ८,०० 

८५८ गोवपकृष्ण माबत्रकणयका सांस्कृनतक 
सामुदानर्क सेवा केन्र भवन 

संरचना ववस्तार 

पर्यटन ३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण १०,०० 

८५९ वडा नं ४ एफककृत नमूना बस्ती 
ननमायण ग्रामथान गाउँपालिका ४ 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण २५,०० 

८६० वडा नं ५ जेष्ठ नागररक साझा 
चौतारी सामुदानर्क भवन ननमायण 
ग्रामथान गाउँपालिका ५ 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण २५,०० 

८६१  सुरक्षक्षत नागररक आवास कार्यक्रम 
:-प्रदेश नं. १ को मोरङ जजल्िा क्षेत्र 
नं. ४ अन्तगयत ग्रामथान 

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण ५५,०० 
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गाउँपालिका- 392 वटा (क्रमागत) 

८०११३५०४५१२  संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (ववरे्श अनुदान) 
८६२ बहुक्षेबत्रर् पोर्ण कार्यक्रम भवन, आवास तथा 

सहरी ववकास 

३११७२ नेपाि सरकार - नगद अनुदान ५०,०० 

८०११३५०४५१३  संघीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम(समपुरक अनुदान) 
८६३ रान जानकी पर्यटन पुवायिार वडा 

नं १  

भवन, आवास तथा 
सहरी ववकास 

३११५९ आन्तररक ऋण - नगद ऋण ३५,०० 

८०११३५०४५२१  प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (शसतय अनुदान) 
८६४ अपाङ्गता रोकथाम तथा 

पुनरस्थापना कार्यक्रम 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ६,०९ 

८६५ बािवववाह अन्त्र्का िागी फकशोरी 
सशजक्तकरण कार्यक्रम 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ७३ 

८६६ िैङ्धगक हहसंा ननवारणका िाधग 
स्थाननर् तहमा संरक्षण कोर् 
सन्चािन अनुदान 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ५० 

८६७ स्थाननर् तहहरुको साझेदारीमा 
एकि महहिा समुहिाई 
उिमलशिता व्र्वसार् तालिम 
कार्यक्रम 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान २,०० 

८६८ स्थाननर्तहहरुको साझेदारीमा 
एकि महहिा समुहिाई 
उिमलशिता व्र्वसार् अनुदान 

िैंधगक समानता तथा 
सामाजजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान ५,०० 

८६९ रािािजक्ष्म वदृ्ि चौतारी ननमायण 
ग्रामथान ७ मोरङ 

सामाजजक सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

३११५९ प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान १०,०० 

८०११३५०४५२३ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (समपुरक अनुदान) 
८७० कटहरा देखख भडेीबथान सम्म 

जाने सडक कािोपते्र, ग्रामथान-४ 

र्ातर्ात पूवायिार ३११५१  प्रदेश नंबर १   - नगद अनुदान १ ,००,०० 

कुि जम्मा ५९,८०,२४ 
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रोजगार शाखा 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्त्तगयत आ.व. २०७९।८० का  प्राथममकता अनुसारका   

रोजगारमूलक आर्ोजनाहरु 

संघिय सरकारबाट यस काययक्रमको लाघि ज्यालामा मात्र बजेट घिघियोजि िररिे ह ुँदा िाुँउपाघलकाको लाित 

साझेदारी रहेका योजिाहरुलाई पघहलो प्राथघमकता घदई ममयत सम्भारका योजिाहरुमा मात्र कायायन्ियि िररिे छ। 

 

क्र. स. आर्ोजनाको नाम वडा नं. रकम रू. कैमिर्त 

१ 
िडाभरी िाला सरसफाई तथा 

बाटो ममयत आयोजिा 
ग्रामथाि-१  िडा कायायलयको साझेदारीमा 

२ पैिी ममयत तथा सम्भार ग्रामथाि-१  िडा कायायलयको समन्ियमा 

३ 

िारायण सरदारको खेत देघख 

प्रणाम ईट्टा भट्टा जािे कृघि बाटोमा 

कल्भटय घिमायण 

ग्रामथाि-२  साझेदारीमा 

४ िाला खन्िे काम ग्रामथाि-२  िडा कायायलयको समन्ियमा 

५ पैिी ममयत-खङररया झोरा ग्रामथाि-२   

६ ममयत संम्भारका आयोजिा ग्रमाथाि -३  िडाको समन्िय र साझेदारी 

७ 
घतलकराम िर देघख पिुय  जािे 

बाटोमा माटो पुिे काम 
ग्रामथाि-५   

८ 
खािेपािी पािीको पाईप घिस्तार 

आयोजिा  

ग्रामथाि-४ 

 
 

सरोकारिाला घिकायसंि 

साझेदारी र समन्ियमा 

९ 
शकु्रहटीया दघिण सडक िाला 

सफा ििे 

ग्रामथाि-४ 

 
  

१०  घिि टोलमा तटबन्धि ग्रामथाि-४  साझेदारीमा  

११ 
शकु्रबारे िघजक लोहन्रा खोला 

तटबन्धि 
ग्रामथाि-४  साझेदारीमा 

१२ 
बतृा पैिी ममयत   र  िलमभोटय  पैिी 

सफा ििे   

ग्रामथाि-४ 

 
  

१३ 
खािेपािीको पाईप घिस्तार 

आयोजिा  
ग्रामथाि-५  

सरोकारिाला घिकायसुँि 

साझेदारी र समन्ियमा 
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१४ 
घसंघिया खोलाको तघटय तथा 

अन्य िेत्रमा तटबन्धि 
िडा िं -५   

साझेदारी तथा  

समन्ियमा 

१५ 
िमिुा िस्ती िघजक पैिीमा 

तटबन्धि 
िडा िं -५   

१६ िाला ममयत- खदराह ियाुँ बस्ती िडा िं ५   

१७ फाटक पैिी  ममयत तथा सरसफाई 
ग्रामथाि-५ 

 
  

१८ 

कखरमारी रामजािकी मघन्दर 

देघख पघिम लिारे शान्तीपरुको 

मूल पैिी  ममयत तथा सरसफाई 

ग्रामथाि-५ 

 
  

१९ 
िडा कायायलय देघख खिास 

टोलसम्म िाला खन्िे 
ग्रामथाि -६   

२० 
जिता प्राघि जािे बाटोमा माटो 

खन्िे काम 
ग्रामथाि -६   

२१ 
बासदुेिको िर देघख घजतपरुसम्म 

बाटो खन्िे काम 
ग्रामथाि -६   

२२ 

चेतिाथ घिघमरकेो िर देघख लाल 

बहादरु बाघियाको िर सम्म बाटो 

खन्िे काम 

ग्रामथाि-६    

२३ 
कोररया डाुँिी पलुदेघख घिराि 

टोलसम्म माटो पिे काम 
ग्रामथाि-६    

२० घसमसार  व्यिस्थापि ग्रामथाि-७ 
 

 
 

२१ 
िाला खन्िे काम तथा सरसफाई 

ििे काम 
ग्रामथाि-७ 

 

 
 

२२ 

स्िास््य,घशिा तथा सरसफाई 

सम्बन्धी आयोजिा -

रिंरोिि,ममयत संभार,फुलघिरुिा 

रोपण 

सबै िडामा 
 

 

सम्बघन्धत पिसंिको  

सहकायय र साझेदारीमा 

अन्य आयोजिाहरु  

२३ घजतपरु टोलमा बाटो बिाउिे काम ग्रामथाि-६   
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२४ भचेल ररङरोडमा िाला खन्िे काम ग्रामथाि-६   

२५ 
अघमतको िर देघख िडा ६ र ४ जोड्िे 

बाटोमा िाला खन्िे काम 
ग्रामथाि-५   

२७ 
सत्य िारायण खाुँको िर देघख िडा १ 

घसमािा सम्म िाला खन्िे काम 
ग्रामथाि-५   

२८ 

घशि िारायण खिासको िर देघख 

पमायिन्द ररघिदेिको िर सम्म िाला 

खन्िे 

ग्रामथाि-५   
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ग्रामथान अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनुस्थाकपना कायकक्रम  

ग्रामथान गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को स्वीकृि कायकक्रम िथा बजटे 

कोड द्रक्रयाकिापहरु 

प
ाल

ि
क

ा 

इकाई 

  

बजटे 
पालिकाको 

िगि 

प्रदेश सरकारको 

िागि 

१.१ 

स्वास््य कमीहरुिाई  कायकक्रम 

सम्वलन्द्ि अलभमुलखकरण िथा 

सलमक्षा प
ाल

ि
क

ा 

पटक       

१.२ 

मलहिा स्वयमसेलवकाहरु िाई 

कायकक्रम सम्वलन्द्ि अलभमुलखकरण 

िथा सलमक्षा प
ाल

ि
क

ा 
पटक       

१.३ 

द्रकशोर द्रकशोरीहरुिाई प्रजनन 

स्वास््य र अपाङ्गिा रोकथाम 

सम्वलन्द्ि लशक्षा / ब्िड ग्रपु पलहचान  प
ाल

ि
क

ा 

पटक       

१.४ 

गाउँपालिका का कायकपालिका र 

व्यवस्थापद्रकय का सदस्यहरुिाई 

अपाङ्गिा अलिकार ऐन , 

लनयमावलि सम्वलन्द्ि एक द्रदन े

अलभमूलखकरण प
ाल

ि
क

ा पटक १५००० ० १५००० 

१.५ 
फोकि पसकन र लस लव आर 

सहजकिाकको मालसक वैठक खचक 

प
ाल

ि
क

ा 

महीना १२००० १२०००   

१.६ 
लस लव आर सहजकिाकहरुको 

प्रशासलनक , ईन्द्िन र संचार खचक 

प
ाल

ि
क

ा 

पटक ५०४०० ५०४००   

१.७ 
समुदायमा आिाररि पुनस्थाकपना 

सहजकिाकहरुको पाररश्रलमक  

प
ाल

ि
क

ा 

महीना ७९२४५० ७९२४५०   

पनुस्थाकपना सगं सम्बलन्द्िि द्रक्रयाकिाप          

१.१  स्वास््य उपचारमा सहयोग 

प
ाल

ि
क

ा 

जना ५०००० ० ५०००० 
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१.२ 

सहायक सामाग्रीको िालग सहयोग 

(अपाङ्गिा भएका व्यलक्तहरु िाइक 

सहायक सामाग्रीको िालग सहयोग 

िथा लविरण) प
ाल

ि
क

ा 

जना १००००० ५०००० ५०००० 

१.३ 

पहचयुक्तिा सम्वलन्द्ि नमुना स्थि 

लनमाकण िथा 

पररमाजकन(स्कुि,सावकजालनक 

सौचािय, सरकारी भवनहरु) प
ाल

ि
क

ा स्थान ५०००० २५००० २५००० 

१.४ 

अपाङ्गिा भएका ब्यलक्तहरुको 

पलहचान, ि्यांक संकिन र 

अध्यावलिक गने मोबाईि 

प्रलवलिको सफ्टवेर माफक ि प्रोफायि 

ियार गन े प
ाल

ि
क

ा जना ३०००० १५००० १५००० 

१.५ 
लस लव आर सहजकिाकहरु िारा 

घरभेट िथा परामशक सेवा 

प
ाल

ि
क

ा 

पटक १८००० १८०००   

१.६ 
लमलिजुलि  समुह बैठक ⁄DPO 

बैठक 

प
ाल

ि
क

ा 

पटक ८१९०० ८१९०० ८१९०० 

१.७ 
पालिका स्िरीय अपाङ्गिा भएका 

ब्यलक्तहरुको संस्थाको बैठक 

प
ाल

ि
क

ा 

पटक       

१.९ 
अपाङ्गिा भएका ब्यलक्तहरुिाई  

पररचय पत्रमा पहचँ 

प
ाल

ि
क

ा 

जना १०००० ५००० ५००० 

२. 
DPO दिाक िथा नलवकरण र 

पररचािन खचक  प
ाल

ि
क

ा 

पटक      

२.१ 

लड पी ओ को पदालिकारी िथा 

लमलिजुिी समुहका प्रलिलनलि िाइक 

क्षमिा लवकास कायकक्रम प
ाल

ि
क

ा 

पटक ३०००० १५००० १५००० 

२.२ 
अपाङ्गिा हले्प डेक्त्स स्थापना िथा 

संचािन  

प
ाल

ि
क

ा 

महीना १३९६२० ० १३९६२० 
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२.३ 
अपाङ्गिा भएका व्यलक्तिाई लसप 

लवकास िालिम 

प
ाल

ि
क

ा 

पटक ९०७५० ४०७५० ५०००० 

२.४ 
अपाङ्गिा समन्द्वय सलमिीको  

बैठक खचक प
ाल

ि
क

ा 

पटक ४५००० २२५०० २२५०० 

२.५ अपाङ्गिा पररचय पत्र लविरण 

प
ाल

ि
क

ा 

पटक ३६००० ३६०००   

२.६ 
अपाङ्गिा द्रदवशका गलिलवलिहरु 

संचािान गन े

प
ाल

ि
क

ा 

पटक १५००० ० १५००० 

२.७ लवउ पुजी लविरण 

प
ाल

ि
क

ा 

पटक ५०००० ० ५०००० 

२.८ 

अपाङ्गता भएका  व्र्जक्तहरुको 
सस्था सुहरणीकारण तथा 
अपाङ्गता शशजक्तकारण 
कार्यक्रमको िाधग अपाङ्गता 
सम्बजन्ि काम गने सस्था िाइ 
अनुदान  प

ाल
ि

क
ा 

पटक ७५००० ० ७५००० 

२.९ 
कायकक्रम अनुगमन माइकनोरटङ्ग 

/भ्रमण खचक / मसिन्द्द खचक  

प
ाल

ि
क

ा 

पटक ३६००० ३६००० ० 

३. 

DPO को सदस्यहरु / 

सरोकारवािाहरुिाई सँस्था 

व्यवस्थापन सम्बलन्द्ि िालिम  

( क्षमिा अलभबृलि ) प
ाल

ि
क

ा 

पटक     ० 

  कायकक्रमको कुि िागिुः     १८०९०२० १२००००० ६०९०२० 
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Women for Human Rights, Single Women Group (WHR) Program 

 

Women For Human Rights, SWG 

Detailed budget 2022-2024 (each district) 2022 2023 

S.N. Details 
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3.1 Project personnel       345,228       379,751 

3.1.5 Province Officers 1 12 28,769 345,228 1 12 31,646 379,751 

3.2 Investments       0       0 

3.2.1 
Office set up cost (computer 
,printer,furniture,fixtures) 

      0       0 

3.3 Running costs       108,000       108,000 

3.3.1 Admin cost of Districts 1 12 9,000 108,000 1 12 9,000 108,000 

3.4 Activities       631,429       713,000 

A.3 
Activity 3: TJ mechanisms 
strengthened for access to justice 

      70,000       70,000 

A.3.4 

Civic Dialogue Program on issues of 
TJ (like construction of 
memorialization, reparation 
policies, economic sustainability of 
survivors, etc)-2 programs at each 
province per year-42 events 
(partially instead of case 
documentation of conflict survivors 
in PA) 

25 2 1,400 70,000 25 2 1,400 70,000 

A.4 
Activity 4: Public awareness for 
prevention of GBV 

      105,000       247,000 

A.4.1 

 Public Discussion between 
celebrities and SW/CAW on their 
views and experience with GBV to 
influence public policy by 
advocating the inclusion of a 
gender perspective in prevention 
programmes (35 participants* 1 
day* 7 provinces* per year* 3 
years) (partially instead of 
mainstreaming CAW issues in PA) 

35 1 1,500 52,500 35 1 1,500 52,500 

A.4.2 

Public Discussion between Nepal 
Police and SW/CAW on issue of 
GBV at their areas (35 
participants* 7 provinces* per 
year* 3 years) (partially instead of 
mainstreaming CAW issues in PA) 

35 1 1,500 52,500 35 1 1,500 52,500 

A.4.3 
Art/sound therapy to sensitize on 
GBV issues at community level 

        1 1 142,000 142,000 
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(lumpsum) 

A.5 
Activity 5: Day 
Celebration/Peaceful 
Demonstration 

      90,000       90,000 

A.5.1 

Day Celebrations (International 
Widows Day, International 
Women’s Day, International Peace 
Day, International Disappearance 
Day, 16 days of activism, 
International Day in Support of 
Victims of Torture( 5 events per 
year* 8 project areas *3 yrs) 

1 5 18,000 90,000 1 5 18,000 90,000 

A.7 

Activity 7: Promote peacebuilding 
initiatives for reparations and 
truth telling through media 
engagement 

      0       0 

A.7.3 

Support to the memorial  
construction process for finalizing 
the designs, formation of the 
management committee and 
running of that memorial building  

0 0 0 0 0 0 0 0 

A.8 
Activity 8: Healing and enhancing 
peace using an informed lense 

      20,000       20,000 

A.8.1 

Provision of psychosocial first aid, 
psychosocial counselling and 
trauma assistance to the women 
and girls and the survivors of 
violence and document referral 
services provided and track the 
progress having follow up action 
points / emergency support as per 
need to victim(per year in all 
project areas)  

1 1 20,000 20,000 1 1 20,000 20,000 

A.10 

Activity 10: Capacity 
enhancements programs for WHR 
staffs/board members/NHRC 
officials 

      36,000       36,000 

A.10.3 

Enhancing capacity of board 
members through participations in 
meetings /programs/monitoring (4 
quarter* 7 project areas @ 9000 
per  quarter *3 year) 

1 4 9,000 36,000 1 4 9,000 36,000 

A.1 
Activity 1: Capacity building for 
specific targeted marginalized 
groups  

      310,429       250,000 
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A.11.2 

Group formation / group meetings 
/ literacy classes to sensitize group 
members on HR, saving and credit, 
identify cultural, social, legal, 
political,  economic issues, and 
expansion in the project areas ( per 
month* 7 project areas*3 year) 
(instead of seed money in PA) 

1 12 10,000 120,000 1 12 10,000 120,000 

A.11.3 

 Inception Workshop with the local 
governmental and non-
governmental stakeholders at the 
project areas (50 participants * 1 
day * 1 time* 7 project areas) 

50 1 1,200 60,000       0 

A.11.4 

 Identify the local leaders and 
conduct basic level ToT training to 
those local leaders (3 days-per 
project area 10 women) on 
forming the groups, working on the 
human rights issues, etc ( 15 
participants * 3 days * 1 time * 7 
project areas) (instead of training 
of local elected CAW in PA)  

1 3 25,500 76,500       0 

A.11.5 

 Conduct advance level ToT 
training to those identified  local 
leaders on leadership, increasing 
the access of group members to 
the local budgets (5 days-per 
project area 10 person) 

      0 15 5 1,500 112,500 

A.11.6 

Interaction and Review with the 
local level leaders on the 
achievements, changes, challenges 
faced, etc. ( 2 times* 7 projects* 
(10+5) 

1 2 8,750 17,500 1 2 8,750 17,500 

A.11.7 

Mobilisation of local Level leaders 
(Communication and 
transportation as per their need) 
(instead of training of local elected 
CAW in PA)  

1 1 36,429 36,429       0 

 GRAND TOTAL BUDGET       1,084,657       1,200,751 
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zflGtsf nflu ;femf cleofg -sf]Sofk_ 

k|b]z ! sfof{no lj/f6gu/ 

kl/of]hgfsf] gfd M Enhancing the system of Social Protection in Nepal through advocacy and 
engaging with elected representative 

cfly{s aif{ @)&(.)*) u|fdyfg ufpFkflnsfdf sf]Sofkn] ;+rfng ug]{ sfo{qmd / cg'dflgt 

ah]6sf] ljj/0f  

qm=;+= sfo{qmdsf] lzif{s OsfO ah]6 ?= 

! cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldlt 

dfkm{t k|ltj]bg tof/L  

@ %))). 

@ cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldltsf] 

a}7s 

^ &@))). 

# ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL 

cled'lvs/0f sfo{qmd  

& *$))). 

$ ;fdflhs ;'/Iff cGt/ut 

:jf:Yo ;DalGw sfggL 

k|fjwfgx? ;d]l6Psf] xf]l8{Ë 

af]8{ tof/ ul/ kflnsfsf] 

sfof{no cuf8L /fVg] 

! !%))). 

% :jf:Yo / ;fdflhs ;'/Iff 

;DaGwL cled'lvs/0f 

sfo{qmd  

% ^%))). 

^ :jf:Yo ;daGwL tflnd  ! $)))). 

& :jf:Yo ;dfu|L x:tf/0f  ! %)))). 

 hDdf  ##!))). 
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u|fdyfg ufpFkflnsfsf] P3f/f}F ufpF;efaf6 kfl/t lg0f{ox?M– 

 

• ldlt @)&(÷)#÷!) ut] z'qmaf/sf lbg ufpFkflnsfsf cWoIf >L ho k|sfz uR5bf/ yf? 

Ho"af6 :jLs[ltsf] nflu k]z ePsf] gLlt tyf sfo{qmd tkl;n adf]lhdsf] cf=j= @)&(÷)*) 

sf] gLlt tyf sfo{qmd ;j{;DdtLn] :jLs[lt ug{] lg0f{o ul/of] . 

 

• ldlt @)&(÷)#÷!) ut] z'qmjf/sf lbg 5nkmnsf nflu ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ;ldltsf 

;+of]hs o; ufpFkflnsfsf pkfWoIf >L u'0ffjtL b]jL yf? Ho"af6 cufdL cf=j= @)&(÷)*) 

sf] cfo Joo -ah]6_ sfo{tflnsf agfO{ 5nkmn ub{] tkl;nsf cfo Joo ;+zf]wg ;lxt 

;j{;DdtLn] :jLs[lt ug{] lg0f{o ul/of] . 

 

• cf=j=@)&(÷)*) df o; ufpFkflnsfsf nflu k|rlnt sfg'gsf] clwgdf /xL /fhZj k/fdz{ 

;ldltn] l;kmfl/; u/]sf] k|:tfljt pNn]lvt b//]6x? ;j{;DdtLn] :jLs[lt ug{] lg0f{o ul/of] . 

 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsfsf] cf=j= @)&(÷*) sf] nflu cfly{s P]g, @)&( / ljlgof]hg P]g, 

@)&( ;j{;DdtLn] :jLs[lt ug{] lg0f{o ul/of] . 

 

• pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t ;~rfng ug{] of]hgfx? 7f]; ;+/rgf lgdf{0fdf sDtLdf !) k|ltztn] 

x'g] hg;xeflutf jfktsf] /sd a}Fsdf pkef]Qmf ;ldltsf] vftfdf hDdf u/]sf] ef}r/ k]z ug{] 

gLlt clgjfo{ ?kdf nfu' ug{] lg0f{o ul/of] . 

• cf=j=@)&(÷)*) df o; ufpFkflnsfsf] ef}lts k"jf{wf/ tkm{sf] of]hgf tyf sfo{qmddf 

l;/f]ef/ -slG6h]G;L_ # k|ltzt s§L u/L pQm /sdnfO{ sfof{nosf] lg0f{o tyf lgodfg';f/ 

cfjZostfsf] cfwf/df vr{ ug{ ufpFkflnsfnfO{ lgb{]zg ug{] lg0f{o ul/of] . 

• pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t ;~rflnt of]hgfx?df ?= %,)),))).– eGbf dfly ufpFkflnsfsf] 

cg'bfg ePsf of]hgfx?sf] xsdf @=% k|ltzt w/f}6L jfkt /sd s§f ug{] / pQm /sd clGtd 

n]vfkl/If0f kZrft k|fljlws k|ltj]bgsf cfwf/df lkmtf{ ug{] ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

• o; ufpFkflnsf dfkm{t x'g] of]hgfx?sf] xsdf ?= #,)),))).– -tLg nfv_ ;Ddsf] of]hgf 

j8f:t/Lo cg'udg ;ldlt dfkm{t cg'udg x'g] / ;f] eGbf dflysf of]hgfx?sf] xsdf 

ufpFkflnsf :t/Lo cg'udg ;ldlt dfkm{t cg'udg x'g] lg0f{o ul/of] . 

• ljZjJofkL dxfdf/L sf]/f]gf, ;fO{6 lSno/]G;, :yfgLo tx ;b:o lgjf{rg tyf k|fljlws 

sl7gfO{sf sf/0f cf=j= @)&*÷&( ;Dddf Dofb yksf nflu k]z x'g cfPsf ;Dk"0f{ of]hgfx? 

o; sfof{nosf k|d'v k|zf;sLo clws[t dfkm{t ljz]if kl/l:ylt x]/L ePsf] ;Dk"0f{ Dofb yk 

cg'df]bg ug]{ / o;} cf=j=df ;DkGg x'g g;s]sf] qmdfut of]hgf -c=Nof=_ eO{ cfPsf 

of]hgfx?sf] xsdf Dofb yk ug]{ clwsf/ ufpF sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ lg0f{o 

ul/of] . 

 

• cf=j=@)&*÷)&( df :jLs[t of]hgf tyf sfo{qmdx? ljljw sf/0fn] lgwf{l/t ;do l;df 

cfiff9 d;fGt ;Dddf ljleGg rfn' tyf k'FhLut of]hgfx? cf=j=sf] cGTo ;Dddf ;DkGg x'g 
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g;s]sf / of]hgf g} ;'?jft gePsf of]hgfx? -j8fut of]hgfx?, ufpFkflnsfsf of]hgfx? / 

ljifout zfvfsf of]hgfx?, sf]6]zg / 7]Ssf k|lqmofaf6 ;~rfngdf /x]sf_ nfO{ qmdfut 

of]hgfsf] ?kdf cufdL cf=j= @)&(÷)*) df lg/Gt/tf lbg] / cf}lrTo g/x]sf] of]hgfx? 

x6fO{ yk gofF of]hgfx? agfO{ sfof{Gjog ug{] ufpF sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug{] 

;j{;DdtLn] :jLs[lt ug{] lg0f{o ul/of] . 

 

• ;fy} o;} cf=j=df sfo{ ;DkGg geP lk|mh eO{ hfg] of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] xsdf ;f]xL 

of]hgf tyf sfo{qmddf /sd ljlgof]lht eO{ cfPsf] v08df l/tk"j{s Dofb yksf] cfwf/ 

:yfkgf ePsf] of]hgfx?sf] xsdf ljutdf ePsf] ;Demf}tfnfO{ g} lg/Gt/tf lbg] t/ km/s 

lg0f{o lng'kg{] eP ufpF sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ug{] ;j{;DdtLn] :jLs[lt ug{] lg0f{o 

ul/of] . 

 

• cf=j=@)&*÷)&( df :jLs[t of]hgf tyf sfo{qmdx? ljZjJofkL dxfdf/Lsf sf]le8–!( 

nufot ljljw sf/0fn] clwsf+z of]hgfx? k|efljt ePsf]n] cfiff9 d;fGt ;Dddf ljleGg rfn' 

tyf kF'hLut of]hgfx? e'StfgL kZrft c=Nof= eO{ ;l~rt sf]ifdf cfpg] /sdaf6 qmdfut 

of]hgf tyf sfo{qmdx? lg/Gt/tf lbg k|fyldStfsf] cfwf/df ah]6 afF8kmfF8 tyf sfo{qmdx? 

to ug{] clVtof/L sfo{kflnsfnfO{ lbg] ;j{;DdtLn] :jLs[lt ug{] lg0f{o ul/of] . 

 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsfsf] cf=j= @)&*÷&( df ljleGg ldltdf o; ufpFkflnsfsf lgoldt 

k|zf;lgs vr{, pkfWoIf / cWoIfsf] ;Dk"0f{ e|d0f cfb]z, sfo{kflnsf a}7s tyf ;efsf] 

lg0f{oaf6 xfn ;Dd eP u/]sf ;Dk"0f{ rfn' tyf k'FhLut Pj+ slG6h]G;Laf6 ePsf vr{ ;d]t 

5nkmn u/L ePsf vr{ ;j{;DdtLn] cg'df]bg ug{] lg0f{o ul/of] . 

 

• cf=j=@)&(÷)*) df of]hgf tyf sfo{qmdx? ;~rfng ug{sf] nflu cfjZos kg{] b//]6 cf=j= 

@)&(÷)*) sf] lhNnf b//]6s} cfwf/df b//]6 sfod ug{] ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

 

• cf=j=@)&(÷)*) sf] nflu ufpFkflnsfsf] jflif{s vl/b of]hgf :jLs[t ;j{;DdtLn] :jLs[lt 

ug{] lg0f{o ul/of] . 

 

• :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ cg';f/ cfly{s jif{ @)&(÷*) sf nflu u|fdyfg 

ufpFkflnsfsf] If]qleq x'g] ljsf; lgdf{0f sfo{ nufot cGo sfo{sf nflu lhNnf b//]6df 

gePsf] lgdf{0f ;fdfu|L, Hofnf, ef8f dx;'n nufot cGosf] Go"gtd b//]6 tf]sL of]hgf tyf 

sfo{qmd ;~rfng ug]{ Joj:yf ldnfpg ufpF sfo{kflnsfnfO{ clwsf/ k|Tofo]hg ug]{ lg0f{o 

ul/of] . 

 

• P3f/f}F ufpF;efaf6 ;dfj]z x'g g;s]sf j8f g+= !–& ;Ddsf of]hgfx? ;fy} k|wfgdGqL 

/f]huf/ sfo{qmdsf nflu of]hgf tyf sfo{qmdx? k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmdn] hf/L u/]sf] 

lgb{]lzsfsf] cfwf/df of]hgfx?nfO{ ;'lrs[t a]/f]huf/x? dfkm{t nfut ;fem]bf/Ldf ug{] u/L ug{] 

;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 
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• o; u|fdyfg ufpFkflnsfdf g]kfn ;/sf/af6 ljut b]lv ;~rfng x'Fb} cfPsf] yk sfo{qmdx? 

;~rfng x'g] lg/Gt/tf kfpg] cjlw jf cf=j= @)&(÷*) ;Dd h'g cuf8L eP ta ;Ddsf 

nflu a9Ldf cf=j= @)&(÷*) sf cfiff9 d;fGt ;Ddsf nflu Dofb yksf nflu ufpF;efdf 

k]z ePsf]df utljut b]lv vl6cfPsf] ;Dk"0f{ sd{rf/Lx?sf] Dofb yk ug{] ;j{;DdtLn] :jLs[lt 

ug{] lg0f{o ul/of] . 

 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsfdf ;]jf s/f/df /x]sf sd{rf/Lx? dWo] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g 

@)&$ sf] bkmf *#-*_ sf] clwgdf /xL utljut b]lv vl6cfPsf] ;Dk"0f{ sd{rf/Lx?sf] Dofb 

yksf nflu ufpF;efdf k]z ePsf]df lghx?sf] Dofb @)&(÷*) sf cfiff9 d;fGt ;Ddsf 

nflu Dofb yk ug]{ ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsfdf ljut jif{ b]lv 8f]/ xflh/Ldf vl6bF} cfPsf tkl;nsf 

sd{rf/Lx?nfO{ 8f]/ xflh/af6 sfdsfhdf nufpg lg/Gt/tf lbg] lg0f{o ;j{;DdtLn] ul/of] . 

 

• ;+l3o ;/sf/sf] ah]6 aStJo dfkm{t sd{rf/Lx?sf] tnadf ePsf] !% k|ltzt a[l4 ePsf] x'Fbf 

o; ufpFkflnsfdf sfo{/t -j8f / :jf:Yo ;+:yfx?df sfo{/t ;d]t_ s/f/sf sd{rf/Lx?nfO{ 

klg ldlt @)&( >fj0f b]lv nfu' x'g] u/L vfO{kfO{ cfPsf] tna tyf tnadfg ga9\g] u/L !% 

k|ltzt a[l4 ;lxt ;fy} dxFuL eQf jfkt dfl;s ?=@,))).– sf b/n] dxFuL eQf pknAw 

u/fpg] ;fy} s/f/sf sd{rf/Lx?nfO{ rf8kj{ vr{ / kf];fs vr{ lgodfg';f/ pknAw u/fpg] 

;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

 

• cf=j=@)&(÷)*) df k|b]z ;/sf/sf] gLlt cg'?k sd{rf/Lx?nfO{ cfGtl/s ko{6g k|j4{g ug{ 

cfjZos ah]6 k|zf;lgs vr{ lzif{saf6 Joj:yfkg u/L sd{rf/Lx?nfO{  k|f]T;fxg ug{ 

cfjZos sfo{ljlw agfO{ sfof{Gjogdf Nofpg] lg0f{o ul/of] . 

 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsfsf] ufpF;efaf6 ug'{kg]{ sfo{ ;~rfngdf cfpg] afwf km'sfpg] 

tf]lsPsf] If]q / b/ afx]s s'g} ljifoj:t' ;]jf ;fdfu|L pknAw u/fP jfkt nufot /fhZj s/ 

lng tTsfn cfjZos ePdf ufpF sfo{kflnsfsf] ;j{;xdt lg0f{oaf6 lng;Sg] / To:tf] 

lg0f{onfO{ cfufdL ufpF;efaf6 cg'df]bg ug]{ u/L pko'{Qm clwsf/ ufpFsfo{kflnsf jf 

sfo{kflnsf a}7snfO{ lbg] ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsfsf s'g} klg ;ldltsf] a}7sdf cfdlGqt ;b:osf] ?kdf ;xefuL eP 

jfkt ufpFkflnsf cWoIf, pkfWoIf tyf k|d'v k|zf;sLo clws[tnfO{ ;f] ;ldltsf] ;+of]hs 

;/x a}7s eQf pknAw u/fpg] tyf cGo ;xefuLsf] xsdf ;f] ;ldltsf] ;b:ox? ;/x a}7s 

eQf pknAw u/fpg] ;j{;Ddtn] lg0f{o ul/of] . 

 

• ljleGg ldltdf sfo{kflnsfsf] lg0f{o cg';f/ cf=j=@)&*÷&( df ePsf tklznsf of]hgfx? 

;+zf]wg tyf /sdfGt/ ePsf of]hgfx? ;j{;DdtLn] cg'df]bg ug]{ lg0f{o ul/of] . 

;+zf]lwt of]hgfx?M 
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l;=g+= ;fljssf] of]hgfx? /sd gofF ;+zf]lwt of]hgfx? /sd s}lkmot 

!= kfl/>lds sd{rf/L #,)),))).– O{Gwg #,)),))).– !) k|ltzt 

/sdfGt/ 

@= u0f]z e§f nufotsf 

:yfgdf kfgL lgsf;f 

!,%),))).– lk8f/agL rf}s b]lv k"j{ 

klZrd 8'jfg 

!,%),))).– of]hgf 

kl/jt{g 

 

• o; ufpFkflnsfsf Joj:yfklso kIfx? / ;Dk"0f{ zfvfx?, j8f sfof{nox? / :jf:Yo ;+:yfx? 

;lxtsf] sd{rf/L b/aGbL Pj+ Joj:yfksLo kIfx?sf] olsg ug{ ;+u7g tyf Joj:yfkg ;j{]If0f 

tof/ ug{] ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsf cGtu{t k|fyldStfsf cfwf/df tkl;nsf ;DefJotf cWoog ug]{ 

;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

tkl;nM– 

!_ ufpFkflnsf :t/Lo cfjlws of]hgf 

@_ ;+u7g tyf Joj:yfkg ;e{] (O & M Survey) 

#_ ufpFkflnsf :t/Lo e"–pkof]u of]hgf 

$_ /fhZj ;DefJotf cWoog 

%_ ufpFkflnsf el/sf] j:t'l:ylt lrq0f ug{ Plss[t l8lh6n k|f]kmfO{n lgdf{0f . 

^_ ko{6sLo If]qsf] ;DefJotf cwoog . 

nufot o; ufpFkflnsfdf cfjZostf ePsf ;DefJotf cWoog ug]{ k'FhLut cg';Gwfg tyf ;]jf 

k/fdz{ vr{ lzif{saf6 sfo{ ug]{ lg0f{o ul/of] . 

 

• o; u|fdyfg ufpF sfo{kflnsfdf sfo{/t :yfoL, ;]jf s/f/df vl6Psf sd{rf/Lx?nfO{ 

sfof{nodf xflh/ ePsf] lbg -O{–xflh/L clgjfo{_ cfwf/ dfgL vfhf jfkt b}lgs ?=!)).– sf 

b/n] vfhf jfkt ;'ljwf pknAw u/fpg] ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

 

• k|rlnt sfg'g adf]lhd ePsf] cf=j= @)&$÷&% b]lv xfn ;Ddsf] ePsf] of]hgf tyf sfo{qmd 

nufot ljljw vr{x?df xfn;Dd cf}NofO{Psf dxfn]vf kl/If0fsf] k|ltj]bgdf ePsf ;Dk"0f{ 

lgoldt ug'{kg]{ a]?h'x? pk/ 5nkmn u/L ;Dk"0f{ lgoldt ug'{kg{] a]?h' km5\of}{6 u/L ;Dkl/If0f 

ug]{ ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . o;sf nflu dxfn]vf kl/Ifssf] sfof{nodf n]lv k7fpg] 

;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsfdf clws sfo{af]em tyf sfof{no ;do cltl/St klg sfdsfh ug'{kg{] 

ePsf]n] tkl;n adf]lhdsf sd{rf/Lx?nfO{ lkmN8 eQf jfkt cf=j= @)&(÷*) >fj0f b]lv 

nfu' x'g] u/L lkmN8 eQf pknAw u/fpg] ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 
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tkl;nM– 

l;=g+= kb dfl;s lkmN8 eQf /sd s}lkmot 

!= O{lGhlgo/ -5}F6f}_ #,))).– 

sfof{no ;do eGbf cltl/St ;dodf ;d]t 

sfdsfh u/L k|f]T;fxg jfkt dfl;s lkmN8 

eQf jfkt cGo ;]jf z'Ns lzif{saf6 

e'StfgL lbg] . 

@= of]hgf zfvf k|d'v #,))).– 

#= ;a–O{lGhlgo/ -kfFrf}F_ #,))).– 

$= c=;a–O{lGhlgo/ -rf}yf]_ #,))).– 

%= x=;=rf= %,))).– 

 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsfaf6 o; cf=j=df tof/ ul/Psf] sf]N8 :6f]/ lgdf{0fsf nflu u'? of]hgf 

/ ;8s oftfoft u'? of]hgf lj:t[t ;DefJotf cWoog k|ltj]bg cg'df]bg u/L k|fKt ePsf] 

k|ltj]bg cfjZostf cg';f/ sfof{Gjog ug]{ ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsfdf cf=j= @)&*÷&( df ljleGg ldltdf ePsf ;Dk"0f{ a}7sdf ePsf 

;Dk"0f{ lg0f{ox? pk/ 5nkmn u/L ;j{;DdtLn] cg'df]bg ug]{ ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

 

• cf=j= @)&*÷&( df o; u|fdyfg ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldltaf6 ljleGg ldltdf a}7s 

ljleGg sfo{ ;Dkfbg u/]sf] ;Dk"0f{ lg0f{ox?nfO{ a'Fbfut ?kdf 5nkmn u/L cg'df]bg ug{] 

;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

 

• o; ufpFsfo{kflnsf cGt{ut ;Dk"0f{ ljifout zfvfx? ;d]t -j8f ;d]t_ :yfoL, s/f/ Pj+ 

Hofnfbf/L ;d]tsf sd{rf/Lx?sf] b/aGbL tkl;n adf]lhd :jLs[t ug]{ ;j{;DdtLn] lg0f{o 

ul/of] . 

u|fdyfg ufpFkflnsfsf] sd{rf/L b/jGbL t]l/h 

qm=;+= kb tx ;]jf ;d"x pk;d"x :jLs[t b/aGbL 

!= k|d'v k|zf;sLo clws[t &÷* cf}F k|zf;g ;f=k|=  ! 

@= O{lGhlgo/ &÷* cf}F O{= ;len  ! 

#= clws[t &÷* cf}F lzIff lz=k|=  ! 

$= clws[t &÷* cf}F k|zf;g n]vf  ! 

%= clws[t ^ cf}F k|zf;g ;f=k|=  @ 

^= cfGtl/s n]vfkl/Ifs % cf}F k|zf;g n]vf  ! 
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&= ;xfos % cf}F k|zf;g ;f=k|=  $ 

*+ sDKo'6/ ck/]6/ % cf}F ljljw   ! 

(= n]vf ;xfos % cf}F k|zf;g n]vf  ! 

!)= k|f=;= % cf}F lzIff lz=k|=  ! 

!!= x]=c= %÷^ cf}F :jf:Yo x]=O{=  ! 

!@= ;j–O{lGhlgo/ % cf}F O{= l;len  ! 

!#= c=;j=O{lGhlgo/ $ cf}F O{= l;len  ! 

!$= ;=dlxnf ljsf; lgl/Ifs $ cf}F ljljw   ! 

!%= vf=kf=;=6]= $ cf}F O{= l;len  ! 

sfof{no tkm{ hDdf !( 

j8f sfof{no -& j6f_  

!= ;xfos % cf}F k|zf;g ;f=k|=  # 

@= ;j–O{lGhlgo/ % cf}F O{= l;len  # 

#= ;xfos $ cf}F k|zf;g ;f=k|=  $ 

$= c=;=O{lGhlgo/ $ cf}F O{= l;len  $ 

j8f sfof{no tkm{ hDdf !$ 

s'n hDdf ## 

 

u|fdyfg ufpFkflnsfsf c:yfoL tyf s/f/sf sd{rf/Lx?sf] b/jGbL t]l/h 

qm=;+= kb ;ª\Vof >]0fL÷kb :jLs[t b/aGbL hDdf 

k|fljlws ck|fljlws :yfoL 

!= ;"rgfk|ljlwclws[t 5}6f}+ ! – – ! 

@= /f]huf/ ;+of]hs 5}6f} – ! – ! 

#= cldg rf}yf] ! 

 

– ! 

$= Pd cfO P; ck/]6/ kfFrf} ! 

 

– ! 
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%= Pd cfO P; lkmN8 ;xfos rf}yf] ! – – ! 

^= pBd ljsf; ;xhstf{ kfFrf] – ! – ! 

&= pBd ljsf; ;xof]uL  

 

– ! 

 

! 

*+ sfof{no ;xof]uL >]0fLljlxg – !) 

 

!) 

(= :jLk/ >]0fLljlxg – ! – ! 

!)= xNsf ;jf/L rfns >]0fL ljlxg – # – # 

!!= ;fdflhs kl/rfns rf}yf] ! 

  

! 

!@= gf=k|=;= rf}yf] # 

  

# 

!#= :jf]sLo ;lrj 

  

! 

 

! 

!$= ;j OlGhlgo/  

 

! 

  

! 

hDdf !) !* 

 

@* 

u|fdyfg ufpFkflnsfdf sfo{/t tLg :jf:Yo  ;+:yfx?df sfo{/t sd{rf/Lx?M– 

qm=;+= kb tx ;]jf ;d'x b/jGbL hDdf 

!= clws[t cfF7f} 8fS6/   @ @ 

@= clws[t 5}7f} 

 

  !% !% 

#= ;xfos kfFrf} :jf:Yo sdL{   @# @# 

$= ;xfos rf}yf] :jf:Yo sdL{   @@ @@ 

%= cgld s/f/ rf}yf] 

 

  $ $ 

^= Nofj s/f/ rf}yf] 

  

! ! 

&= cx]j s/f/ rf}yf] 

 

  ! ! 

*+ sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg :yfoL 

  

@ @ 

(= sfof{no ;xof]uL s/f/ >]0fL ljlxg 

  

% % 

!)= :jLk/ s/f/ 

   

! ! 

!!= kfn] s/f/ 

   

! ! 

 hDdf  && && 
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u|fdyfg ufpFkflnsfdf sfo{/t s[lif zfvfdf sfo{/t sd{rf/Lx? 

qm=;+= kb tx ;]jf ;d'x b/jGbL hDdf 

! clws[t 5F}7f} s[lif   ! ! 

@ ;xfos kfFrf} s[lif   @ @ 

# ;xfos rf}yf] s[lif   ! ! 

 hDdf  $ $ 

u|fdyfg ufpFkflnsfdf sfo{/t kz'kG5L zfvfdf sfo{/t sd{rf/Lx? 

qm=;+= kb tx ;]jf ;d'x b/jGbL hDdf 

! clws[t ^cf} kz';]jf   ! ! 

@ ;xfos %cf} kz';]jf   @ @ 

# ;xfos rf}yf] kz';]jf   @ @ 

 hDdf % % 

s'n hDdf  

 

!$& 

 

k|zf;lgs tyf gLltut lg0f{ox?M– 

• ufpFkflnsfsf] :jfldTj tyf ;+/If0fdf /x]sf ;fj{hlgs d7, dlGb/, u'Daf, dl:hb, kf6L, kf}jf, 

k|frLg :df/s, tfn, tn}of,kfs{,klt{ hUuf,;fj{hlgs hUuf,b]jfno tyf cGo ;fj{hlgs 

;Dkltx?sf] clen]v tyf ;+/If0f ug]{ lg0f{o ul/of] . 

• ufpFsfo{kflnsf sfof{nosf] :jfldTjdf /x]sf vr{ geP/ hfg] rn crn ;DkltnfO{ ;+/If0f ug{ 

ufpF sfo{kflnsfnfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] . 

• o; ufpFkflnsfdf afnd}qL :yfgLo zf;g Child Friendly Local Governmance(CFLG)cjnDjg u/L 

@)*) ;fnleqdf afnd}qL ufpFkflnsf 3f]if0ff ug]{ lg0f{o ul/of] . 

• o; ufpFkflnsfdf k"jf{wf/ ljsf; of]hgf ;+rfng ubf{ lbuf], u'0f:t/Lo / aftfj/0fLo d}qL kIfdf 

hf]8 lbg] lg0f{o ul/of] . 

• ufpFkflnsf ljsf; of]hgf ;+rfng tyf Joj:yfkg n}+lus tyf ;fdflhs ;dfj]zL ;d'bfo 

nfeflGjt x'g] ul/ ;+rfng ug]{ lg0f{o ul/of] . 

• k|To]s cfof]hgfsf] ;DalGwt sfof{Gjogstf{n] cfof]hgf :yndf g} ;fj{hlgs kl/If0f u/]kl5 dfq 

clGtd ls:tf e'QmfgL lbg tyf ;fdflhs kl/If0f / ;fj{hlgs ;'g'jfO{ sfo{qmd ;+rfngsf nflu  

of]Uo JolQm, ;+:yf 5gf}6 ul/ sfo{qmd ;+rfng ug]{ ufpFkflnsfnfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] . 

• yf? efiff kf7\oqmd lgdf{0f u/L cfwf/e"t tx;Dd k7g kf7gsf] Joj:yf ldnfpg] lg0f{o ul/of] . 

• :yfgLo /fhZj k/fdz{ ;ldltaf6 kfl/t ePsf b//]6x? hg:t/;Dd hfgsf/L u/fpg] lg0f{o  

ul/of] . 

• ufpFkflnsfsf] jflif{s gLlt tyf sfo{qmdx? hg:t/;Dd k'¥ofpg] lg0f{o ul/of] . 
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;fj{hlgs ljlQo Joj:yfkg(Public Financial Management);DaGwL lg0f{ox?M– 

• ufpFkflnsfdf ;'zf;g sfod ug{sf nflu ljlQo ;'zf;g hf]lvd Go"gLs/0f sfo{of]hgf lgdf{0f u/L 

nfu' ug{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] . 

• ufpFkflnsfsf] nflu  /fhZj k|If]k0f k|ltj]bg tof/ u/L sfof{Gjog ug{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] . 

• ufpFkflnsfsf] clGtd n]vf kl/If0f k|ltj]bg pk/ 5nkmn ul/of] / b]lvPsf a]?h'x?nfO{  lgoldt 

c;'nL ug{ ufpFkflnsfnfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o ul/of] . 

• ufpFkflnsfsf nflu cfGtl/s Ifdtf ljsf; tflnd tyf uf]i7L ;+rfngsf] vr{ dfkb08 

(Expenditure Norms for Internal Training)lgwf{/0f u/L ;f]xL dfkb08sf] kl/lwleq /xL sfo{qmd 

;~rfng ug{] lg0f{o ul/of] . 

• o; sfof{nosf] sfo{jf]emnfO{ b[li6ut u/L ufpFsfo{kflnsfsf] ;do jfx]s clt/Qm ;dodf 

sd{rf/Lx?nfO{ sfd nufpFbfk|d'v k|zf;sLo clws[ltsf] l;kmf/L;df sfo{;+rfng lgb]{lzsf @)&^ 

adf]lhdsf] ;]jf ;'ljwf pknJw u/fpg];j{;DdtLjf6 lg0f{o u/Lof] . 

• o; kflnsfdf sfo{/t ;fd'bflos ljBfnosf ;xfos sfo{stf{ P+j ljBfno sd{rf/L -n]vf x]g]{ 

;d]t_ x?nfO{  g]kfn ;/sf/n] tf]s]sf] Go"gtd kfl/>lds pknJw u/fpg] ;j{;DdtLjf6 lg0f{o 

ul/of] . 

• ufpFkflnsfn] agfO{ k]z u/]sf] vl/b of]hgf cWoog u/L ;j{;Ddltjf6 :jLs[t u/L nfu' ug]{ lg0f{o 

ul/of] . 

• dWosflng vr{ ;+/rgfdf ePsf] vr{ / cWoogaf6 k|fKt k|ltj]bg5nkmn u/L :jLs[t ul/of] . ;f] 

cg';f/ of]hgf, sfo{qmd tyf ah]6 ljlgof]hg ug]{ ;j{;DdtLaf6 lg0f{o ul/of] . 

• o; kflnsf cGt{ut j8f g+= ! df dh{/ ePsf] >L lzIff lasf; cf=la=nfO{ ufpFkflnsf>f]taf6 

Aoxf]g]{ u/L sIff yk ul/Psf]n] pSt laBfnodf ufpFkflnsfaf6 lzIfs cg'bfg ! / laBfno 

;xof]uL kb ! sfod ug]{ ;j{;DdtLjf6 lg0f{o ul/of] . 

• 5f]/L tyf 5f]/L dfly x'g] lae]bnfO{ cGTo u/L o; u|fdyfg ufpFkflnsfnfO{ n}+lus lx+;f /lxt 

agfpg] cleofgsf nflu 5f]/L arfp cleofg sfo{qmd laut aif{x?df ;+rfng u/L /x]sf]df o; 

cf=a= @)&(÷*) df klg ufpFkflnsfdf :yfoL a;f]jf; ug]{ bf]>f] ;Gtfg 5f]/L hGdfpg] g]kfnL 

gful/s cfdf a'jfnfO{ k|f]T;fxg :j?k ?= #!)%.– -cIf/]kL ?= tLg xhf/ Ps kfFr dfq ._ /sd 

;Ddfg :j?k lbO{ ;Ddfg ug]{ / pSt/sd k|fKt ug{ #% lbg leq ;–k|df0f ufFpkflnsfdf ;Dks{ 

ug'{kg]{;j{;DdtLjf6 lg0f{o ul/of] . 

• 3/ gS;f kf; ;DalGw sfo{ljlw, @)&( 

• lb3{ /f]uL tyf cfly{s ?kn] ljkGg, czQm, lk5l8Psf] ju{x?nfO{ cf}ifwL pkrf/ k|of]hgn] al9df 

%))).– -kfFr xhf/_ ;Dd cWoIf Ho"sf] tf]s cfb]zfg';f/ pknAw u/fpg] ;j{;DdtLn] lg0f{o 

ul/of] . 

• cfly{s ?kn] ljkGg, b}ljs ljkQL, czQm, ul/aLsf] /]vfd'gL /x]sf] jfl~rtLdf k/]sf] ju{ ;fy} 

JolQm, ;d"x Pj+ ;+3;:yfnfO{ :yfgLo wd{, ;+:s[lt, rf8kj{ tyf v]ns'b k|j4{g ug{ cWoIf Ho"sf] 

tf]s cfb]zfg';f/ a9Ldf ?= %))).–  -kfFr xhf/_ ;Dd cfly{s ;xfotf pknAw u/fpg] 

;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 
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• o; cf=j= @)&(÷*) af6 ejg;+u ;DalGwt dfkb08 cg';f/ gS;f kf;sf] Joj:yfsf nflu 3/ 

gS;f kf; ;DalGw sfo{ljlw, @)&( sf] Joj:yf ldnfO{Psf] 5 . ;fy} ljutdf ag]sf ljleGg k'/fgf 

3/x?sf] xsdf slDtdf ;fj{hlgs af6f] 5f]8]/ agfO{Psf cfˆgf] :jfldTj leqsf] 38]/L jf hUufdf 

3/ agfOPsf] j/k/sf rf/}tkm{sf ;fFw ;Flwof/x?af6 s'g} bfjL ph'/L gk/]sf xfndf dfkb08 

cg';f/ 5f8\g' kg]{ hUuf 5f8L agfOPsf / j8f sfof{noaf6 ;d]t l;kmfl/; ul/Psf] 3/x?nfO{ 

tf]lsPsf] b/df /fh:j lnO{ @)*) r}q d;fGt ;Dd ;do lbO{ 3/ gS;f clen]vLs/0f ul/lbg] 

egL ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsfdf cf=j= @)&(÷*) sf] e'StfgL lbg afFsL /x]sf tkl;nsf e'StfgL x'g 

afFsL ljj/0f o; cf=j= af6 lalgof]lht ;f]xL lzif{saf6 e'StfgL lbg sfof{nonfO{ lgb{]zg lbg] 

lg0f{o ;j{;DdtLn] ul/of] . 

• ;Ddflgt pRr cbfnt, lj/f6gu/, df]/Ë tyf df]/Ë lhNnf cbfntdf larf/flwg cj:yfdf /x]sfn] 

sfg'gL clwjQmfsf] kfl/>lds tyf d'2f dfldnf vr{ e'StfgL x'g afFsL /x]sf] /sd cf=j= 

@)&(÷*) sf] d'2f dfldnf vr{ lzif{saf6 lgjt{dfg j8f g+= ! sf cWoIf >L gdf]gf/fo0f 

dfemLnfO{ ?=^&,))).– / j8f g+= @ sf] emf]/fxf6 xl6of If]qsf] ljjfb ;DaGwL d'2fsf] e'StfgL x'g 

afFsL ?=(^,))).– jl/i7 clwjStf /fh]Gb| k|;fb e§/fO{nfO{ e'StfgL lbg] ;j{;DdtLn] sfof{nonfO{ 

lgb{]zg lbg] lg0f{o ul/of] . 

• cf=j= @)&*÷&( sf] rfn' tkm{sf] ef}r/ g+= *@# af6 hDdf ^,%%,!(#.– h]7 / c;f/ dlxgfsf] 

O{Gwgaf6 emf]/fxf6 cfonnfO{ e'StfgL lbg'kg{]df ah]6sf] cefjsf sf/0f ?=%,(^,*^^.– dfq 

e'StfgL lbbfF e'StfgL x'g afFsL /sd ?=%*,#@&.– cf=j= @)&(÷*) sf] O{Gwgdf lalgof]lht 

ah]6af6 e'StfgL lbg ;j{;DdtLn] sfof{nonfO{ lgb{]zg ul/of] . 

• o; ufpFkflnsfsf :jsLo ;lrj >L ;'efif uR5bf/sf] kfl/>lds afkt h]i7 dlxgfsf] @ lbg / 

c;f/ dlxgfsf] kfl/>lds e'StfgL x'g 5'6 ePsf]n] cfufdL cf=j= @)&(÷*) df ;DalGwt vr{ 

lzif{saf6 e'StfgL x'g afFsL /sd hDdf ?=#@,%!&.## e'StfgL lbg sfof{nonfO{ lgb{]zg ul/of] . 

• ! g+= j8f sfof{nosf] cf=j= @)&*÷&( sf] rfn' tkm{sf sfof{no ;~rfng vr{ jfktsf] 

?=$),))).– lgsf;f e'StfgL x'g afFsL /x]sf]n] o; cf=j=sf] ;DalGwt vr{ lzif{saf6 e'StfgL lbg 

sfof{nonfO{ ;j{;DdtLn] lgb{]zg lbg] lg0f{o ul/of] . 

• ljZjJofkL dxfdf/L sf]/f]gf, :yfgLo tx ;b:o lgjf{rg nufotsf sf/0fn] cf=j= @)&*÷&( d} 

;Demf}tf adf]lhd ;DkGg ug'{kg{] ;8s oftfoft u'? of]hgf (MTMP) nfO{ cufdL cf=j= 

@)&(÷*) df qmdfut of]hgfsf] ?kdf c=Nof= u/L @)&( c;f]h d;fGt ;Dddf ;DkGg ug{] u/L 

Dofb yk u/L sfo{ ug]{ ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

• o; ufpFkflnsf cGt{ut j8f g+= $, ^ / & df kg{] nf]xf]Gb|f vf]nf glbhGo kbfy{ pTvgg -afn'jf– 

!()@!=#@ 3g ld6/ / lu§L– @*%#!=(* 3g ld6/_ -bxQ/ / axQ/_ ut jif{s} cfO{=O{=O{= 

k|ltj]bgsf] cfwf/df 7]Ssf k|lqmofåf/f lgodfg';f/ 7]Ssf cfJxfg ug{] ;j{;DdtLaf6 lg0f{o ul/of] . 

• P3f/f}F ufpF;efaf6 k|To]s j8fnfO{ j8f ;~rfng jfkt k|lt jif{ ?=^,)),))).– ah]6 ljlgof]lht 

ePsf]df tkl;n adf]lhdsf] q]dfl;s vr{ ljj/0fsf] clwgdf /xL vr{ ug{] u/L ;j{;DdtLn] vr{ 

juL{s/0f ug{] lg0f{o ul/of] . 
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tkl;nM– 

qm=;+= ljj/0f j8f g+= ! j8f g+= @ j8f g+= # j8f g+= $ j8f g+= % j8f g+= ^ j8f g+= & 

!= kfgL tyf lah'nL !%,))).– !%,))).– !%,))).– !%,))).– !%,))).– !%,))).– !%,))).– 

@= ;+rf/ dx;'n &,%)).– &,%)).– &,%)).– &,%)).– &,%)).– &,%)).– &,%)).– 

#= O{Gwg vr{ @$,))).– @$,))).– @$,))).– @$,))).– @$,))).– @$,))).– @$,))).– 

$= ;jf/L ;fwg dd{t @@,%)).– @@,%)).– @@,%)).– @@,%)).– @@,%)).– @@,%)).– @@,%)).– 

%= d;nGb tyf 

sf=;= 

!%,))).– !%,))).– !%,))).– !%,))).– !%,))).– !%,))).– !%,))).– 

^= e|d0f vr{ @^,))).– @^,))).– @^,))).– @^,))).– @^,))).– @^,))).– @^,))).– 

&= ljljw vr{ $),))).– $),))).– $),))).– $),))).– $),))).– $),))).– $),))).– 

hDdf !,%),))).– !,%),))).– !,%),))).– !,%),))).– !,%),))).– !,%),))).– !,%),))).– 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsf cGt{utsf ;'/Iffsf lgsfox?nfO{ zflGt ;'/Iff Joj:yfkgsf nflu 

cfjZos kg{] O{Gwg, dd{t nufotsf sfo{sf] nflu lan e/kfO{sf cfwf/df /sd lgsf;f ug{ 

jflif{s ?kdf tkl;n adf]lhdsf] /sd lalgof]hg ug{] ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

tkl;nM– 

qm=;+= sfof{nosf] gfd 7]ufgf lalgof]lht ah]6 s}lkmot 

!= O{nfsf k|x/L sfof{no x/}Frf !,)),))).– lalgof]lht ah]6 

jif{ e/Lsf] O{Gwg, 

dd{t nufotsf 

sfo{sf] nflu /sd 

lgsf;f lbg] . 

@= ;z:q k|x/L a]z 8+u|fxf !,)),))).– 

#= k|x/L rf}sL t]tl/of %),))).– 

$= k|x/L rf}sL emf]/fxf6 %),))).– 

%= k|x/L rf}sL df]tLk'/ %),))).– 

^= 6«flkms k|x/L kf]i6 x/}Frf %),))).– 

 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsf, j8f g+= @ cGt{ut lk8f/agLdf /x]sf] k|fylds :jf:Yo s]Gb|nfO{ !% 

z}of c:ktfnsf nflu ePsf] la:t[t ;DefJotf cWoogsf] k|ltj]bgsf] cfwf/df rfn' cf=j= 

@)&(÷*) sf] lhNnf b//]6nfO{ cfwf/ dfgL lgodfg';f/ 7]Ssf k|lqmof cuf8L a9fpg] 

;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 
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• o; u|fdyfg ufpFkflnsf j8f g+= ! l:yt ;fd'bflos afn ljsf; s]Gb| ejg lgdf{0fsf] nflu 

nfut cg'dfg /sd ?=#),)),))).– sf] ^) k|ltzt /sd lhNnf ;dGjo ;ldlt tyf $) 

k|ltzt /sd ufpFkflnsfn] Joxf]g{] u|fdyfg ufpFkflnsfsf] ldlt @)&*÷!!÷)^ sf] 

ufpFsfo{kflnsfsf] lg0f{o cg';f/ pQm of]hgfsf] ldlt @)&*÷!@÷!!–@)&(÷)#÷!) ;Dd 

;Demf}tf ePsf]df lgjf{rg / aiff{ nufotsf sf/0fn] ;dodf ;DkGg x'g g;s]sf] eGg] 

k|fljlwssf] /fo cg';f/ pQm of]hgfsf] ldlt @)&( c;f]h d;fGt;Dd Dofb yk ug{] 

;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

 

• lhNnf k|zf;g sfof{no, df]/Ësf] r=g+= !@$*(, ldlt @)&(÷)#÷)! ut]sf] kqfg';f/ tfxfF 

sfof{noaf6 k|d'v lhNnf clwsf/L Ho"sf] lgjf;df u]:6?dsf] nflu @ ;]6 ;f]kmf dfu eO{ 

cfPsf]n] lgodfg';f/ kmlg{r/ lzif{saf6 pknAw u/fpg ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 

 

• ljZjJofkL dxfdf/L sf]/f]gf, ;fO{6 lSno/]G;, :yfgLo tx ;b:o lgjf{rg tyf k|fljlws 

sl7gfO{sf sf/0f cf=j= @)&*÷&( ;Dddf 7]Ssf dfkm{t ;~rfng ePsf of]hgfx? cf=j= 

@)&*÷&( df sfd ;DkGg ug{ ;fljss} of]hgfx?nfO{ cf=j= @)&(÷*) df ;d]t lg/Gt/tf 

lbg k|rlnt sfg'g adf]lhd Dofb yk ug]{ ;j{;DdtLn] :jLs[lt ug{] lg0f{o ul/of] . 

 

• u|fdyfg ufpFkflnsf cGt{utsf ;fd'bflos ljBfnox?df sfo{/t n]vf sd{rf/Lx?, sd{rf/Lx? 

/ k"j{k|fylds sIffsf afnljsf; ;xhstf{x?sf] kfl/>lds ;DaGwdf ;+l3o ;/sf/af6 k|fKt 

x'g] cg'bfgdf :yfgLo txaf6 g]kfn ;/sf/n] lgwf{/0f u/] adf]lhdsf] dfl;s Go"gtd 

kfl/>ldssf] pNn]lvt /sddf gk'u x'g] /sd ljBfno n]vf sd{rf/Lx?, ;xof]uL sd{rf/Lx? / 

afnlasf;df sfo{/t afnlasf; ;xhstf{x?sf nflu dfl;s ?=&,))).– sf b/n] !@ dlxgfsf] 

vfO{kfO{ cfPsf] /sddf g36\g] u/L yk kfl/>lds pknAw u/fpg] lg0f{o ul/of] . 

 

• u|fdyfg ufpFkflnsfsf] ;'/Iffy{ /x]sf] ;'/Iff uf8{x?sf] ;fljss} ;Demf}tfnfO{ lg/Gt/tf lbO{ 

@)&( k'; d;fGt ;Dd Dofb yk ug{] lg0f{o ul/of] . 

 

• u|fdyfg ufpFkflnsfdf /x]sf] 6\ofS6/ ;~rfngsf nflu cfjZos kg{] 8«fO{e/ ;fljss} 

;Demf}tfnfO{ lg/Gt/tf lbO{ @)&( k'; d;fGt;Dd Dofb yk ug{] lg0f{o ul/of] .  

 

• o; u|fdyfg ufpFkflnsfsf] P3f/f}F ufpF;ef ;DkGg ug{ ;xof]u ug'{x'g] ;Dk"0f{ ufpF;ef 

;b:ox?, ufpF sfo{kflnsf ;b:ox?, ljifout ;ldltx?, j8f ;ldltx?, ufpFkflnsf 

sfof{nosf ;Dk"0f{ sd{rf/Lx? nufot :yfgLo a'l4hLjL, eb|enfb\dL tyf ;Dk"0f{ 

;/f]sf/afnfx?nfO{ wGojfb 1fkg ug{] ;j{;DdtLn] lg0f{o ul/of] . 
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ग्रामथान गाउँपालिका  

आलथिक ऐन  

सभाबाट स्वीकृि लमलि:२०७९।०३।२४ 
प्रस्िावनााः 
ग्रामथान गाउँपालिकाको आलथिक वषि ०७९/०८०को अथि सम्बन्द्िी प्रस्िावको कार्ािन्द्वर्न िथा स्थानीर् कर, 
दस्िरु, सेवा शलु्क , दण्ड जररवाना िगार्िको आर् संकिनका लनचम्ि काननुी व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् 
भएकािे नेपािको संर्विानको िारा २२६ को उपिारा (१) िथा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को 
दफा १०२ बमोचजम ्गाउँसभािे र्ो ऐन बनाएको छ  

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः र्स ऐनको नामग्रामथान गाउँपालिका आलथिक ऐन २०७९ रहेको छ  र्ो ऐन 
२०७९ साि श्रावण १ गिे देचख ग्रामथान गाउँपालिका के्षिलभि िागू हनुे छ।  

२. सम्पचि कराः- ग्रामथान गाउँपालिका के्षिलभि रहेका जग्गा र घरजस्िा अचि सम्पचिमा आ.व. 
०७९/०८० का िालग अनसूुची – १ बमोचजम सम्पचि कर िगाइने छ। 

३. घर बहाि कराः र्स ग्रामथान गाउँपालिकािे आफ्नो के्षिलभि कुनवै्र्चि, संस्थािे घर, पसि, ग्र्ारेज, 
गोदाम, हि, टहरा, जग्गा, पोखरी पूरै वा आंचशक रुपमा बहािमा िगाउँदा अनसूुची (२) बमोचजम ्
बहाि कर िगाइनछे। 

४. व्र्वसार्कराः ग्रामथान गाउँपालिका लभि उद्योग, व्र्पार व्र्वसार्, र्वलभन्न सेवा वा पेश संचािन गने 
व्र्चि, फमि वा संस्थािाई अनसूुची (३) बमोचजम ्व्र्वसार् कर िगाइने छ। 

५. सवारी सािन कराः ग्रामथान गाउँपालिका लभिको ठेगाना भएका सवारी सािनमा अनसूुची (४) बमोचजम ्
सवारी सािन कर िगाइने छ। 

६. र्वज्ञापन कराः ग्रामथान गाउँपालिकालभि गररने र्वज्ञापनमा अनसूुची (५) बमोचजम ्र्वज्ञापन कर िगाइन े
छ। 

७. हाटबजार पसि कराः ग्रामथान गाउँपालिकालभि िाग्न े हाट बजार,घम्िी पसि, मेिा िथा फुटपाथ 
पसिमा अनसूुची (६) हाटवजार कर िगाइने छ। 

८. मनोरञ्जन कराः ग्रामथान गाउँपालिका के्षिलभि शलु्क लिएर संचािन गररने लसनमेा, लभलडर्ो, नाटक 
आददमा अनसूुची (७) बमोचजम ्मनोरञ्जन कर िगाइने छ।  

९. कर छुटाः र्स ऐन बमोचजम ् कर लिने दार्र्त्व भएका कुन ै पलन व्र्चि वा संस्थािाई कुनै पलन 
र्कलसमको कर छुट ददइन े छैन  िर नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, र्स गाउँपालिका, सामदुार्र्क 
र्वद्यािर् सरकारी अस्पिािमा कर छुट हनुेछ भने सेवा शलु्क छुट हनुेछैन। 

१०. लनवेदन िथा लसफाररस दस्िरुाः गाउँकार्िपालिका र वडा वाट गररने र्वलभन्न प्रकारका लसफाररसमा 
अनसूुची – ८ बमोचजम ्दस्िरु िाग्ने छ। 
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११. घर नक्सा पास दस्िरुाः र्स गाउँपालिका के्षिलभि लनमािण हनुे र्वलभन्न प्रकारका घरहरुको भवन संर्हिा 
अनसुार मापदण्ड परुाहनुे गररघर नक्सा पास गने र घर नक्सा पास वापि अनसूुची – ९ बमोचजमको 
दस्िरु िाग्नेछ।
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अनसूुची -१ 

(आलथिक ऐन २०७९ को दफा २ अनसुार ) 

सम्पलिकराः 
क्र.सं करर्ोग्र्  सम्पलि को मूल्र्  बार्षिक दर कैर्फर्ि 

१ २० िाख सम्म  प्रलि िाख रू२५  

२ २१ िाख देचख ५० िाख सम्म  प्रलि िाख रू३०  

३ ५१ िाख देचख १ करोड सम्म  प्रलि िाख रू३५  

४ १ करोड १ िाख देचख १ करोड ५० िाख सम्म  प्रलि िाख रू४०  

५ १ करोड ५१ िाख देचख २ करोड सम्म  प्रलि िाख रू४५  

६ २ करोड देचख मालथ  प्रलि िाख रू५०  

 

मािपोि शलु्काः 
 

क्र.सं. र्ववरण दर कैर्फर्ि 

१ १ िरु देचख ३ कठा सम्म न्द्रू्निम दर  ७० एक मषु्ठ 

२ ४ कठा देचख  १ – १०- ०  र्वगाह सम्म २० प्रलि कठ्ठा 
३ १.५ र्वगाह देचख मालथ प्रलि कठ्ठा  २५ प्रलि कठ्ठा 
४ र्पच  सडकिे छोएको प्रलि कठ्ठा १०० प्रलि कठ्ठा 

५ 
बजार उन्द्मखु पिर्टङ गरेको घरेडी र र्वराट चौक चघनाघाट 
सडकिे छोएको जग्गा ५० लमटर सम्म रु १०० प्रलि कठ्ठा 
र सोभन्द्दा पछाडीको जग्गा प्रलि कठ्ठा ५० 
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अनसूुची -२ 

(आलथिक ऐन २०७९ को दफा ३ अनसुार ) 

घर बहाि कराः  

र्स ग्रामथान गाउँपालिका के्षिलभि कुनैव्र्चि, संस्थािे घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, हि, टहरा, जग्गा, 
पोखरी पूरै वा आंचशक रुपमा बहािमा िगाउँदा र्स अनसूुची बमोचजम ्भडा िगाइएको रकमको १०% िे 
बहाि कर िग्नेछ । 

अनसूुची -३ 

(आलथिक ऐन २०७९ को दफा ४ अनसुार ) 

     व्र्वसार् कराः 
क्र.सं. र्ववरण दर 

१ काटावािा ३०००।०० 

२ खरुा र्कराना पसि काटाबािा १५००।०० 

३ र्कराना पसि  ८००।०० 

४ िगुा लसउन,े कपाि काट्ने कपडा िनुे पसि १०००।०० 

५ िस्वीर चखच्न,े माटाका भाडा बेच्ने पसि ६००।०० 

६ फिाम, लसमेन्द्ट, ककटि पािा, िामा,  बेच्ने पसि ३०००।०० 

७ ििा कपडा पसि रेलडमेडसर्हि २०००।०० 

८ किात्मक मलुििका सामान लबजिुीका माि सामान बेच्ने पसि १०००।०० 

९ मसिन्द्दको समान १०००।०० 

१० जिुा बेच्ने पसि १०००।०० 

११ आईसक्रीम बेच्ने पसि  ५००।०० 

१२ फलनिचर, फलनिलसङ्ग, मशेीन पाट पजुाि, िर्ारी पोशाक आदद बेच्ने १०००।०० 

१३ रेडीर्ो घडी, क्र्ामेरा, टेिीलभजन, फ्रीज, सवारी र्विालसिाका सामान बेच्ने १०००।०० 

१४ स्थालनर् इजाजि प्राप्त भएको भट्टीबाट उत्पाददि सवै मददरा बेच्नेबाट २०००।०० 

१५ स्वदेशी वा र्वदेशी लडष्टीिरी वा ब्रअुरी उत्पादीि बोििबन्द्दी मददरा बेच्ने 
पसिवाट 

३०००।०० 
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१६ होटि व्र्सार्ी वार्षिक व्र्वसार् कर १५००।०० 

१७ ईटा, चझंगटी उत्पादन गने भट्टा  २०००००।०० 

१८ फर्ाक्स,फोटोकपी,टेलिफोन सेवा  ५००।०० 

१९ स्टेशनरी,फेन्द्सी, ििा कपडा पसि  १०००।०० 

२० कर्वराज, चचर्कत्सक, दन्द्ि चचर्कत्सक, इचन्द्जलनर्र, कन्द्सनटेन्द्सी 
व्र्वसार्ी, िेखपररक्षक 

१०००।०० 

२१ व्र्वसार्र्क, व्र्ामशािा, ज्र्ोलिष, चशक्षण संस्था, टाईप, कम््र्टुर, 
मलनचेन्द्जर 

२०००।०० 

२२ फलनिचर  १५००।०० 

२३ पशचुचर्कत्सक सेवा, पेन्द्टर १०००।०० 

२४ बैर्कङ्ग िथा र्वचिर् संस्था 
 

  क शे्रणी १५०००।०० 

  ख शे्रणी १००००।०० 

  ग शे्रणी ५०००।०० 

२५ र्वचिर् संस्था मर्हिा द्धारा संचालिि १०००।०० 

२६ दगु्ि व्र्वसार्ी  १०००।०० 

२७ व्र्वसार्ीक संचार, फोन, फ्र्ाक्स सेवा ६००।०० 

२८ लमि (सबै प्रकारका ) १५००।०० 

२९ साईकि ममिि िथा ब्र्ाट्री चाजि पसि  ५००।०० 

३० मोटर साईकि ममिि िथा पाट्स र्वक्री  १०००।०० 

३१ हाडिवेर्र समान िथा र्वजिुी समान र्वक्री गने  १५०० 

३२ मोवाईि र्वक्री िथा ममिि गने पसि  १०००।०० 

३३ लभलडर्ो,क्र्ासेट,लस.लड.र्वक्री िथा भाडामा िगाउन े ५००।०० 

३४ रेलडर्ो,घडी,क्र्ामेरा र्वक्री िथा ममिि पसि ५००।०० 

३५ औषिी पसि   २०००।०० 
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३६ कृर्ष थोक भण्डार  २०००।०० 

३७ लमठाई िथा चचर्ा नास्िा पसि वार्षिक १०००।०० 

३८ कपाि काट्न ेसैिनु पसि ७००।०० 

३९ िगुा लसउने टेिररंग  पसिको १०००।०० 

४० फोटो स्टुलडर्ो वार्षिक ५००।०० 

४१ सनु चाँदी को गर गहना वनाउने पसिको वार्षिक  ३०००।०० 

४२ पेटरोि पम्प वार्षिक ७५००।०० 

४३ पेट्रोि,मोर्वि खरुा र्वक्री १०००।०० 

४४ हाडि िथा कोल्ड लरंग र्पर्े पदाथि लडिर ३०००।०० 

४५ हाडि िथा कोल्ड लरंग र्पर्े पदाथि खरुा पसि १५००।०० 

४६ पशपंुक्षी, उत्पादन िथा र्वक्री वार्षिक १५००।०० 

४७ पशपंुक्षी, दाना उत्पादन िथा र्वक्री वार्षिक ३५००।०० 

४८ िरकारी फिफुि पसिको वार्षिक ५००।०० 

४९ गिृ उिोगको वार्षिक २०००।०० 

५० लससापसि १०००।०० 

५१ ब्र्टुी पाििर १०००।०० 

५२ लमिापि  दस्िरु ५००।०० 

५३ बंगरु खसी फे्रसहाउसको वार्षिक २०००।०० 

५४ हाँस, कुखरुाको फे्रसहाउस वार्षिक १५००।०० 

५५ पिुखेि व्र्वसार्ी वार्षिक व्र्वसार् कर २०००।०० 

५६ टेन्द्ट हाउस राखी व्र्वसार् गने वार्षिक व्र्वसार् कर २५००।०० 

५७ ब्रासबैण्ड, लडजे साउण्ड राखी व्र्वसार् गने  २५००।०० 

५८ हर्टर्ाको टहरामा पसि थापी व्र्वसार् गने  टहरा भाडा  १०००।०० 

५९ बाजा  र्वक्री िथा ममिि गने  १०००।०० 
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६० कृर्ष खरुालबके्रिा, लबऊ,मि ५००।०० 

६१ स लमि२० िाख सम्म  १८ बेन्द्चो ६०००।०० 

६२ सो भन्द्दा मालथ स लमि ३६ भन्द्दा मालथ बेन्द्चो १२०००।०० 

६३ पेट्रोि पम्प नर्ा दिाि २००००।०० 

६४ थ्रसेरबनाउने वकि  सप ४००० 

६५ घ वगिको इजाजि नर्वकरण ७०००।०० 

६६ घ वगिको इजाजिदिाि २५०००।०० 

६७ Consultancy दिाि ७०००। 

६८ मोटरसाइकि सोरुमा ७००० 

६९ लडपाटिमेन्द्ट स्टोरमा  ५००० 

७० अटो र्वके्रिा  ५००० 

७१ लसनेमाहि ५००० 

७२ भाडा कुडा पसि  २५०० 

७३ वन नशिरी  १००० 

७४ कृषी फमि  १००० 

७५ ग्र्ाँस लसलिन्द्डर र्वक्री लडिर  २००० 

७६ कपडामा बटु्टा भने पसि  ३००० 

७७ कुररर्र सेवा  १५०० 

७८ कत्था उद्योग ३००० 

७९ र्फनिे हारर्पक उत्पादन िथा र्वक्री  २५०० 

८० मोन्द्टेश्वरी र्वद्यािर् संचािन  ५००० 

८१ केवि संचािन गने व्र्वसार्  ५००० 

८२ पेचन्द्टङ िथा साइनवोडि िेख्न े १००० 

८३ टार्ल्स र्वक्री पसि  २५०० 
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८४ चाउचाउ उद्योग  ५००० 

८५ चाउलमन उिोग ३००० 

८६ सहकारीहरुको व्र्बसार् दिाि शलु्क १००० 

८७ इिेचक्ट्रकि र इिेक्ट्रोलनक्स ममिि  १५०० 

८८ कम््र्टुर इन्द्सर्टच्रू्ट  २००० 

८९ इन्द्टरनेट ररसेिर  १०००० 

९० कवाडी सामान खािी वोरा खररद र्वक्री  २५०० 

९१ संगीि/ डान्द्स/ चजमखाना (र्फटनेस सेन्द्टर) केन्द्र १००० 

९२ ददशा / र्पसाब / रगि जाचँ (्र्ाथोिोजी चक्िनीक िथा एक्स-रे)  ३००० 

९३ िरु्िकेन्द्ट लडचस्टव्र्टुसि  २००० 

९४ पश ुआहार दाना उद्योग  १०००० 

९५ अन्द्डा िथा चल्िा उत्पादन ह्याचरी  ७००० 

९६ र्वस्कुट उद्योग  ३००० 

९७ कपी उद्योग  ३००० 

९८ ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा जम्मा गरी र्वक्री गने रु.  प्रदेश र चज.स.स बमोचजम 
 

dfly h];'s} pNn]v ePtf klg Joj;fo ,pBf]u  / kmd{ btf{ tyf glj/0f ubf{ lgDgfg';f/ /fhZj nfUg]5 . 

 

११४ ५० हजार सम्मको पजुी भएको व्र्वसार्  फमि  उद्योग   ५०० 

११५ एक िाख सम्म पुजँी भएको व्र्वसार्  फमि  उद्योग   १००० 

११६ लिन िाख सम्म पुजँी भएको व्र्वसार्  फमि  उद्योग   ३००० 

११७ पाँच िाख सम्म पुजँी भएको व्र्वसार्  फमि  उद्योग   ५००० 

११८ दश िाख सम्म पुजँी भएको व्र्वसार्  फमि  उद्योग   १०००० 

११९ र्वस िाख सम्म पुजँी भएको व्र्वसार्  फमि  उद्योग   १५००० 

१२० पचास  िाख सम्म पुजँी भएको व्र्वसार्  फमि  उद्योग   २५००० 
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१२१ एक करोड  सम्म पुजँी भएको व्र्वसार्  फमि  उद्योग   ३०००० 

१२२ पाँच  करोड  सम्म पुजँी भएको व्र्वसार्  फमि  उद्योग   ५०००० 

१२३ पाँच करोड  भन्द्दा मालथ  पुजँी भएको व्र्वसार्  फमि  उद्योग   ७०००० 

 

मािपोि िथा अन्द्र् करको र्विम्ब शलु्क: 
मािपोि िथा अन्द्र् कर दस्िरु असिुीमा बक्र्ौिा रहेकोमा आ.व. समाप्त भएको अको आ.व. मा 
िाग्ने करमा २०% थप कर िाग्नेछ । दोस्रो वषिमा ५०% र िेस्रो वषि वा सो भन्द्दा माथी प्रत्रे्क 
३ वषिमा १००% थप कर िाग्नेछ । 
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अनसूुची -४ 

(आलथिक ऐन २०७९ को दफा ५ अनसुार ) 

सवारी सािन कर वार्षिकाः 
 

क्र सं  र्ववरण दर 
१ ट्रक र र्टपर ३००० 

२ टंर्ाक्टर,  १५०० 

३ कार भ्र्ान जीप िथा साना सवारी सािन १००० 

४ ठुिो हाइवार िहरी २५०० 

५ लमलनबस    १००० 

६ अटो, ई ररक्सा ५०० 

७ बस १५०० 
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अनसूुची -५ 

(आलथिक ऐन २०७९ को दफा ६ अनसुार) 

र्वज्ञापन कराः 
लस न  र्ववरण   दर  रु 

१ होल्डीङ बोडि प्रलि वगिफुट  ३० 

२ बािर्प्रन्द्ट प्रलिवगिफुट  ३० 

३ रमाइिो मेिा , महोत्सव ५००० 
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अनसूुची -६ 

(आलथिक ऐन २०७९ को दफा ७ अनसुार ) 

 

हाटबजार कराः 
क्र.सं. र्ववरण दर 

१ सुंगरुकांटी बेच्नेसंग प्रलिगोटा ३००।०० 

२ खसीकाटी बेच्नसंेग प्रलिगोटा ४००।०० 

३ कुखरुाकाटी बेच्नसंेग २००।०० 

४ पोखरीको ठुिो माछा १००।०० 

५ िोकि माछा भरुा सानो िथा लसध्रा २०।०० 

६ टहरामा कपडा पसिबाट ५०।०० 

७ र्करानापसि ३०।०० 

८ चचर्ा पसिबाट २५।०० 

९ केशदाह्री काट्न ेहजाम ३०।०० 

१० फेन्द्सी, मलनहारी पसि ३०।०० 

११ िरकारी पसि ३०।०० 

१२ कचौरी,पकौडी िथा भक्का पसि १०।०० 

१३ सागसब्जी,दाि,चामि,चचउरा आदद प्रलि ढाकी ५।०० 

१४ खसी र्वक्री गने प्रलिगोटा चजउदो सैकडा २।०० 

१५ सुंगरु र्वक्री गने प्रलिगोटा चजउदो सैकडा २।०० 

१६ राँगा र्वक्री गने प्रलिगोटा चजउदो सैकडा २।०० 

१७ परेवा,कुखरुा र्वक्री गने प्रलिगोटा चजउदो सैकडा २।०० 

१८ जिुा, चपि िथा छािा ममिि गने पसि २५।०० 

१९ कुचो झाड,ुडोको आदी र्वक्री गने पसि २५।०० 

२० हल्दी ( बेसार )आदी पसिपसि ५।०० 

२१ चरु,पेपर,सलुिि आदी र्वक्री गने पसि ५।०० 
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२२ चना,चटपटे,पानी पडुी आदी पसि ३०।०० 

२३ सविि पानी,फिफूि जुु सु िरभजुा आदी र्वक्री गने पसि ३०।०० 

२४ चामि र भसु बोरामा र्वक्री गने पसि ३०।०० 

२५ माटोका भाडा िथा मूलिि र्वक्री गने पसि ३०।०० 

२६ वोट र्वरुवा बेच्ने पसि १०।०० 

२७ लसर्ोिागो,िाल्चा,िाईटर आदी बेच्ने पसि ५।०० 

२८ जडीबटुी र्वके्रिा सवारी सािन सर्हि ५०।०० 

२९ जडीबटुी र्वके्रिा फुटपािमा २०।०० 

३० पाउरोटी,डुनट आदी र्वक्री गने पसि १०।०० 

३१ मौरी मह र्वक्री गने संग १०।०० 

३२ बच्चाको खेिौना समाान र्वक्री गने २०।०० 

३३ बाजा गाजा र्वक्री गने २०।०० 

३४ जाद,ुचटक,सपिखेिा देखाउन े २०।०० 

३५ टाटु भने,मेहदी िगाउन े १०।०० 

३६ गाई बस्ि ु९चौपार्ा० लनकासी कर ९प्रलि गोटा० ५।०० 

३७ रेलडमेड िथा थान कपडा पसि ४० 

 

मनोरञ्जन कराः 
• गाउँकार्िपालिकाको बैठकको लनणिर् अनसुार गाउँसभाको स्वकृिी बमोचजक िाग ु हनु े। 

 



u|fdyfg ufpFkflnsf, df]/ª, k|b]z g+= ! g]kfn 

 
115 

अनसूुची - ८ 

(आलथिक ऐन २०७९ को दफा १० अनसुार ) 

लनवेदन िथा लसफाररस दस्िरुाः 

क्र.सं. र्ववरण दर कैर्फर्ि 

१ लनवदेन दस्िरु १०।००   

२ सामान्द्र् लसफाररस दस्िरु २००।००   

३ नागररिा लसफाररस दस्िरु लन:शिुक   

४ नािा प्रमाचणि लसफाररस दस्िरु लन:शिुक   

५ चार र्कल्िा प्रमाचणि लसफाररस दस्िरु १ र्वगाहा सम्मको ३००।००   

६ चार र्कल्िा प्रमाचणि लसफाररस दस्िरु सो भन्द्दा वढीको ५००।००   

७ मोही िगि कट्टा लसफाररस दस्िरु प्रलि कठाथ २००।००   

८ मोही नामसारी प्रलि कठा २००।००   

९ घरेिरुउद्योग दिाि लसफाररस  १०००।००   

१० जन्द्म लमलि प्रमाचणि लसफाररस दस्िरु २००।००   

११ व्र्ापार व्र्वसार् वन्द्द भएको वा संचािन नभएको लस. ५००।००   

१२ लमिापि पक्ष ÷र्वपक्ष दवैु पक्षवाट ५००।००   

१३ र्ववाहा प्रमाचणि,अर्ववार्हि प्रमाचणि लसफाररस दस्िरु ५००।००   

१४ वसोवास प्रमाचणि लसफाररस दस्िरु २००।००   

१५ व्र्चिगि प्रमाचणि लसफाररस दस्िरु (चािचिन) २००।००   

१६ पूजािमा घर कार्म लसफाररस दस्िरु ५००।००   

१७ 
नाम थर फरक परेको साथै एउटै व्र्चि भएको प्रमाचणि 
लसफाररस 

२००।००   

१८ जग्गा िनी पूजाि हराएको लसफाररस दस्िरु २००।००   

१९ काजग र मंजरुी नामा प्रमाचणि दस्िरु ५००।००   

२० संरक्षण प्रमाचणि संस्थागि लसफाररस दस्िरु  ५०   
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२१ हकवािा वा हकदार प्रमाचणि लसफाररस दस्िरु ५००।००   

२२ जग्गा नामसारी सम्वन्द्िी लसफाररस १० कठा सम्मको  २००।००   

२३ जग्गा नामसारी सम्वन्द्िी लसफाररस (१० कठ्ठा भन्द्दा मालथ) ५००।००   

२४ सजिलमन मचुलु्का दस्िरु ५००।००   

२५ उध्र्ोग ठाउसारी लसफाररस दस्िरु १५००।००   

२६ पूवि प्राथलमक र्विािर् खोल्न ेलसफाररस दस्िरु ५००।००   

२७ जग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस न्द्रू्निम २००।००   

२८ जग्गा मूल्र्ाङ्कन ५ िाख सम्मको ५००।००   

२९ जग्गा मूल्र्ाङ्कन ५ िाख देचख माथी १० िाख सम्मको १०००।००   

३० जग्गा मूल्र्ाङ्कन १० िाख देचख माथी २० िाख सम्मको २०००।००   

३१ जग्गा मूल्र्ाङ्कन २० िाख देचख माथी ५० िाख सम्मको ५०००।००   

३२ जग्गा मूल्र्ाङ्कन ५० िाख भन्द्दा माथीको  ०.२५%   

३३ र्वदेश पढन जाने र्विाथीको हकमा सम्पूणि लसफाररसको २५००।००   

३४ लनजी र्विािर्को कक्षा वृर्द्ध गनि लसफाररस दस्िरु ५०००।००   

३५ िारा िथा र्वििु जडान लसफाररस दस्िरु २००।००   

३६ व्र्कचिगि घट्ना दिाि र्विम्व शलु्क २००।   

३७ सामदुार्र्क संस्था  ५००।   

३८ व्र्कचिगि घट्ना दिाि प्रमाणपिको नक्कि दस्िरु ५००   

३९ ब्र्ापाररक संस्था  १५००   

४० 
व्र्कचिगि घट्ना िथा नागररक अलभिेख दिाि र्किाब 
हेरेको दस्िरु २००   

४१ लिखि प्रमाणीि १० प्रलि पेज  

४२ लनचज रुख कटान गरर लबक्री गने १०००।०० प्रलि ट्राकटर 

४३ ठेिा दिाि  २०० बार्षिक 
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४४ फमि सूचचकृि ५००।-   

४५ कृर्ष िथा पश ुसंस्थाहरु नर्वकरण  ३००   

४६ अन्द्र् लसफाररस  ३००   

४७ अलमन र्फल्ड खटाउंदाको दस्िरु १००० 
 प्रलि र्किा थप दस्िरु 

५००  

 

 

   ४८ घरवाटो लसफाररस 

क्र.सं सडकको र्ववरण १ कठ्ठासम्मको जग्गामा १ कठ्ठाभन्द्दा बढी जग्गामा 

क बाटो नभएको जग्गा  २०० प्रलि कठ्ठा रु ५०। थप 

ख कच्ची सडक २०० प्रलि कठ्ठा रु ७५। थप 

ग ग्राभेि सडक ३०० प्रलि कठ्ठा रु १००। थप 

घ कािोपिे ५०० प्रलििरु रु २५। थप 

  ४९ वेवाररसे मालनस, कुनै दैवी घटना िथा क्षलिको र्ववरण सम्बन्द्िी सरजमीन लनाःशलु्क गने । 
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अनसूुची -९ 
(आलथिक ऐन २०७९ को दफा ११ अनसुार) 

घर नक्सा पास दस्िरुाः 
क्र.सं. र्ववरण दर 

१ आर.लस.लस. पदक्क भवन (नर्ाँ)  
१.१ १००० वगि र्फट सम्म रु. ५.०० 
१.२ १५०० वगि र्फट सम्म रु. ६.०० 

१.३ २५०० वगि र्फट सम्म रु. ७.०० 

१.४ २५०१ वगि र्फट भन्द्दा माथी रु. ९.०० 

१.५ बेस्मेन्द्ट रु. १0.०० 

१.६ कम्पाउण्ड वाि (रलनङ्ग र्फट) रु. ७.०० 

१.७   
१.७.१ र्टनको छाना भएको   

१.७.२ १५०० वगि र्फट सम्म रु ४.०० 
१.७.३ २५०० वगि र्फट सम्म रु ६.०० 

१.७.४ २५०१ गगि र्फट भन्द्दा माथी रु ७.०० 

१.८ परुानो पक्की घर वगि र्फट रु ४.०० 

१.९ परुानो र्टनको घर वगि र्फट रु ३.०० 
२.१ नामसारी दस्िरु  

२.२ १००० वगि र्फट सम्म रु २०००.०० 

२.३ १००१ देखी २००० वगि र्फट सम्म रु. ३०००.०० 

२.४ २००१ देखी ३००० वगि र्फट सम्म रु. ४०००.०० 

२.५ ३००१ देखी ४००० वगि र्फट सम्म रु. ५००.०० 

२.६ ४००१ देखी ५००० वगि र्फट सम्म रु. ६०००.०० 

२.७ ५००१ वगि र्फट भन्द्दा माथी प्रलि वगि र्फट बराबर रु.५०.०० 

 घर जग्गा िनीको मतृ्र् ुभइ एकाघरका 
पररवारको नाममा नामसारी गनुिपदाि 

१००० वगि र्फट सम्म रु. १०००.०० र सो 
भन्द्दा माथी रु. २०००.०० 

ढुङ्गा,लगटी,वािवुा, भरोट माटो लनकासी कर प्रदेश नं १ को  आलथिक ऐनमा उल्िेख भएबमोचजम 
दररेट कार्म हनुेछ।  



u|fdyfg ufpFkflnsf, df]/ª, k|b]z g+= ! g]kfn 

 
119 

सथै र्समा समावेश गनि छुट भएका कर दस्िरु र्स गाउँ कार्िपालिकािे  लनणिर् गरी गाउँसभाको 
स्वीकृिी अनसुार हनुेछ । 

 

नदीजन्द्र् पदाथिहरुको गैरकाननुी रुपमा ओसारपोसार र र्वक्री र्विरण गने सवारी सािनहरुको 
जररवाना (प्रलि सवारी सािन) 
१। ट्रर्ाक्टर   रु १५००० 

२। ट्रक        रु २०००० 

३। र्ट्रपर      रु २५००० 

४।जे.सी.लब    रु ३५००० 

५।स्काईभेटर   रु ४०००० 

 

 

 


