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खण्ड-१ 
s]/faf/L ufpFkflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro 

!= /fhg}lts tyf k|zf;lgs l;dfgf 

k"j{  n]6fª tyf a]naf/L gu/kflnsf 

klZrd ;'g;/L lhNnf 

pQ/ wgs'6f lhNnf 

blIf0f ;'Gb/x/+}rf gu/kflnsf 

   

@= /fhg}lts tyf k|zf;lgs ljefhg 

kf6L uf=lj=;= j8f g+= !–( – s]/faf/L ufkf j8f g+= ! 

l;+xb]jL uf=lj=; j8f g+ !–( – s]/faf/L ufkf j8f g+= @  

n]6fªef]u6]gL g=kf=jf8{ g+= ! / s]/faf/L  $ – s]/faf/L ufkf j8f g+= #  

ofªlznf uf=lj=;=!–$, ^, & – s]/faf/L ufkf j8f g+= $  

ofªlznf uf=lj=;= j8f g+= % / * – s]/faf/L ufkf j8f g+= % 

ofªlznf uf=lj=;= j8f g+ ( / s]/faf/L & – s]/faf/L ufkf j8f g+= ^ 

s]/faf/L uf=lj=;= j8f g+= ^ / *  – s]/faf/L ufkf j8f g+= & 

s]/faf/L uf=lj=;= j8f g+=  @ / % – s]/faf/L ufkf j8f g+= * 

s]/faf/L uf=lj=;= j8f g+= ( – s]/faf/L ufkf j8f g+= ( 

s]/faf/L uf=lj=;=j8f g+= ! / # – s]/faf/L ufkf j8f g+=!) 

  

#=  ef}uf]lns cj:yf÷pkof]u tyf If]qkmn 

ef}uf]lns cj:yfM – w]/} kxf8 / yf]/} t/fO{ 

If]qkmnM – @!(=*# ju{ ls=dL= 

s[lifof]Uohldg –  (*$* x]S6/ 

s[lif If]qM – ^% k|ltzt 

u}/s[lif If]qM – #% k|ltzt 

;d'b| ;txb]lvsf] prfO{  – &% b]lv @$!) ld6/ 
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Tffkqmd – !@ b]lv #* l8u|L 

cf};t jiff{  – !@%) ldlnld6/ 

prfO{ – &% b]lv @#*% ld= ;Dd 

cf};t jiff{ – !^%) ld=ld= 

cf}ift tfkqmd – !) b]lv #^ l8= ;]= 

 

$= 3/sf] cj:yf 

v/sf] 5fgf ePsf] 3/  – !^^% j6f   

h:tfkftfn] 5fPsf] 3/  – %)*^ j6f  

5t9nfO{ ePsf]  – !%& j6f 

 

%= ;8ssf] cj:yf 

sfnf] kq]  – !$ ls=dL= 

Uf|fe]n  – !%) ls=dL= 

sRrL tyf w'n]  – & ls=dL= 

 

^= hg;+Vof          

   @)^* ;fn @)&$ ;fn 

3/kl/jf/ ;+Vof M  &)@)    

s'n hg;+VofM #)()*  #!#%! 

dlxnfM !^&^%   !^(($ 

k'¿ifM !$!$#  !$#%& 

$ jif{eGbf sdsf] ;+Vof  – @^%& hgf 

cflbjf;L hghflt   – !()$# hgf 

blnt    – #$!$  

dw]zL lk58fju{    – !&@ 

cGo hfthflt   – $&* 

a|fXd0f If]qL    – &*)! 
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hg;+Vof a[lbb/   – )=@% k|ltzt 

n}lËs cg'kft   – *$=$ hgf 

k|yd ljjfx ubf{sf]  pd]/  – @!=(& k'¿if 

k|yd ljjfx ubf{sf]  pd]/   – !*=&( dlxnf 

 

&= k|d'v P]ltxfl;s, wfld{s tyf ko{6sLo :ynx¿ 

h]kmfn] Eo"6fj/ tyf xf]d:6] – s]/faf/L–@, l;+xb]jL  

cf]v|] Eo"6fj/ – s]/faf/L–$, cf]v|], ofªlznf 

Wjh] 8fF8f – s]/faf/L–!, kf6Lufp+ 

;KtsGof u'kmf – s]/faf/L–$, ofªlznf 

dxfb]j–kfj{tL u'kmf – s]/faf/L–!, kf6Lufp+ 

d7dlGb/, u'Daf tyf rr{x? – @% j6f, ljleGg jf8{df 

 

*=  :jf:Yo ;+:yf 

:jf:Yo rf}sL – $ j6f 

jly{ª ;]G6/ – ! j6f 

;fd'bflos :jf:Yo OsfO{ – @ j6f 

b}lgs ufp+3/ lSnlgs – ! j6f 

lghL :jf:Yo ;+:yf – !@ j6f 

 

(= ;+3 ;+:yf tyf sfof{nox? 

a}s     – $ j6f 

ljlQo ;+:yf    – * j6f 

;xsf/L ;+:yf   – @% j6f 

u}/ ;/sf/L ;:yf   – @% j6f 

;fd'bflos jg   – @( j6f 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;ldlt – !* j6f 
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!)= z}lIfs l:ylt 

SofDk;    – ! j6f 

dfWoflds ljBfno   – !$ j6f 

cfwf/e't ljBfno   – #& j6f 

;fd'bflos jfnljsf; s]Gb|  – * j6f 

s'n ;fIf/tfM   – ^%=$Ü 

k'¿if    – &!=!Ü 

dlxnf    – ^)=&Ü 

cflbjf;L hghflt   – ^$=&Ü 

blnt ju{    – %*=$Ü 

dw]zL lk58fju{   – &$=$Ü 

cGohft    – &)=!Ü 

a|fXd0f If]qL    – &)=)Ü 

 

!!= k|d'vpBf]ux? 

vlgh pBf]u  

s|;/    – # j6f 

kfgL    – ! j6f  

 

!@= k|d'v glbgfnfx?  

    vbd, nf]xGb|f, d'u', a'9L, en'jf, t's]{̧ xr'jf, x'x'{/], 8fn] cfbL . 
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खण्ड-२ 

२.१ दोश्रो गाउँ सभामा अध्यक्ष ज्यूिे प्रस्तुत गनुभुएको बजेट िक्तव्यः 

आदरणीय प्रमखु अतिथि¸ ववशषे अतििी¸ अतिथि एव ं गाउँपाललकाका सम्पणुण पदाथिकारी 
ज्यहुरु¸ 

अहहले हामी सबंबिानको सवणस्वीकायणिा बढाउँदै कायाणन्वयनको चरणमा छौं । यो काम 
जहिल र चुनौिीपणूण अवश्य छ िर यसलाई हामी जनप्रतितनथिहरुल े  नया ँ नेपाल तनमाणणको 
ऐतिहालसक अवसरको रुपमा ललएर अगाडी बढेका छौ । सवंविान प्रदत्ि हक अथिकार सहहि गहिि 
यस गाउँपाललकाको अध्यक्षको हैलसयिले यस गररमामय सभामा आथिणक वषण २०७५/०७६ को बावषणक 
नीति ििा कायणक्रम पेश गनण उलभएको छु । यस गौरवपणूण अवसरमा सवणप्रिम नेपाली नागररकहरुको 
स्विन्रिा ििा अमनचयन प्राप्तिका लाथग बबलभन्न कालखण्डमा आफ्नो प्राण आहुिी गनुणहुने 
सम्पणूण ज्ञाि अज्ञाि वीर शहहदहरु प्रति भावपणूण श्रद्धान्जली अपणण गदणछु सािै घाइि ेर वेपत्िा 
नागररक प्रिी सम्मान प्रकि गदणछु । राजनतैिक सामाप्जक पररवणिनमा नेितृ्वदायी भलूमका तनवाणह 
गने सब ैअग्रजहरु प्रति आदरभाव प्रकि गदणछु । 

स्िानीय िहमा लामो समय जनप्रतितनिीहरु नरहेको अवस्िावाि हामी तनवाणथचि भएर 
यस गाउँपाललकाको ववकासमा योगदान हदने उदेश्यका साि आएको एक वषण परुा भएको छ । लामो 
समयसम्म तनवाणथचि जनप्रतितनिी नभएको अवस्िामा भएका  ववववि समस्या ििा चुनौिीहरुलाई  
अवसरका रुपमा ग्रहण गरी ववगि एक वषणमा उल्लखेनीय प्रगति भएका छन भन्ने हामीलाई 
लागेको छ यसको मलू्याङकन गने प्जम्मेवारी िपाई अतििी ज्यहूरु एव ं गाउँपाललका वासी 
नागररकहरुमा अनरुोि गदणछु र रचनात्मक सझुावको समेि अपके्षा गरी प्राति हुने सझुावलाई 
गाउँपाललकाले सम्पतिका रुपमा ग्रहण गने कुरा समेि गदै यो गाउँपाललकालाई कसरी १ न.ं प्रदेश 
कै नमनुा गाउँपाललकाका रुपमा स्िावपि गरी पाचँ वषण लभरमा नगरपाललकामा रुपान्िरण गनण 
त्यस िर्ण  हाम्रो हिम प्रतिबद्धिाका साि लाथग परेको कुरा अनरुोि गनण चाहन्छु । 
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मोरङ प्जल्लाकै सब ैराजनतैिक कालखण्डमा सिै चचाणमा रहेको मोरङ प्जल्लामा रहेको 
यस गाउँपाललकाले ववववि सम्भावना बोकेको छ । विणमान नेपालको १ न.ं प्रदेश अन्िरगि मोरङ 
प्जल्लाको उिर पप्श्चम भागमा पने केरावारी गा.पा. प्जल्लाको सबभैन्दा िुलो क्षेरर्ल भएको 
गाउँपाललका हो । यस गाउँपाललकाको क्षरेर्ल २१९.८३ वगण कक.मी. छ । नेपाल सरकारल ेगाउँ र 
नगरपाललकाहरुको पनुणसरंचना गदाण केरावारी¸ याङलशला¸ पािी र लसहंदेबी गाववसका परैु वडा ििा 
लेिाङभोगिेनी न.पा. वडा न.ं १ लाई समावेश गरी केराबारी गाउँपाललका तनमाणण गररएको हो । 
यस गाउँपाललकामा हाल १० विा वडाहरु कायम गररएका छन । यसको केन्र भने केराबारी वडा 
न.ं १० मा कायम रहेकोछ । यस गाउँपाललकाका वडा न.ं ६¸ ७¸ ८¸ ९ र १० समिल भभुागमा 
पदणछन भने बाँकी वडा न.ं १¸ २¸ ३¸ ४ र ५ पहाडी भभुागमा अवप्स्िि छन । 

यस गाउँपाललकामा बबलभन्न जािजातिका मातनसहरुको बसोबास रहेको छ । यहाँका 
मातनसहरु कृवष¸ पशपुालन¸ ब्यापार व्यवसाय¸ ससाना घरेल ुउिोग¸ नोकरी एव ंबदेैलशक रोजगारीमा 
सलंग्न रहेका छन । यहाँ सामाप्जक सघंससं्िा¸ बैंक ििा ववतिय ससं्िा¸ बचि ििा ऋण सहकारी 
ससं्िा¸ वन उपभोक्िा सलमतिहरु ििा ववलभन्न पेशागि सगंिनहरु रहेका छन । यस गाउँपाललकामा 
१ विा क्याम्पस¸ ८ विा माध्यालमक बबिालय र ३० विा आिारभिु बबिालयहरु रहेका छन । 
मोरङ प्जल्लाको सदरमकुाम बबरािनगरवाि ४६ कक.मी. उिरपप्श्चममा अवप्स्िि यो गाउँपाललका 
पवुणपप्श्चम राजमागणवाि कररब ५ कक.मी. उिरवाि प्रारम्भ भई मोरङ प्जल्लाको पहाडी उिरपप्श्चम 
सब ैभाग समावेश छ । यसको उिरी लसमाना िनकुिा प्जल्ला रहेको छ । यस गाउँपाललकाको 
वडा न.ं २ मा जेर्ालेडाँडा¸ वडा न.ं १ मा ध्वजेडाँडा र महादेव-पावणिी गरु्ा¸ वडा न ं४ मा सतिकन्या 
गरु्ा पदणछन । िोपिुम्की डाँडा ििा गरैीखोला झरना वाडण न.ं ४¸ लकु्मा झरना वाडण न.ं १¸ २¸ 
महाङकालल देवीस्िान वाडण न.ं २ लसहंदेवी¸ आहाल ेलसमसार वाडण न.ं ६ ववलमरेलाई समेि आकषणक 
गन्िब्यको रुपमा ववकास गनण सककन्छ । अथिकांश भभुाग बनजंगल¸ खोलानाला र डाँडाकाडाँल े
ढाककएको यस गाउँपाललका प्राकृतिक श्रोिका दृप्श्िले तनकै सम्पन्न रहेको छ । 
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ऐतिहालसक दृष्िीले केराबारी भेगको महत्व तनकै िेरै रहेको छ । अतघ केराबारी गाउँपाललका 
क्षेरको िुलो भभुागलाई घना बनजंगलले ढाकेको देखखन्छ । यहाँका पहाडी¸ कछाड र खोलाका 
ककनारी भागमा केहह जािजातिका मातनसहरुका ससाना वप्स्िहरु थिए । ित्काल घना बनजंगलका 
कारण मातनसले खोला या नदीको ककनारी भाग ििा पहाडको रे्दीमा बस्न आवश्यक थियो । 
केराबारी गाउँपाललका भेगमा बेलाबेलामा पाइने परुाना बसोबासका अवशषेहरुले यस ैकुराको सकेंि 
गरेका छन । त्यसलै ेकेराबारी नाम आर्ैं  पतन ऐतिहालसक छ । 

 आदरणीय प्रमखु अतिथि¸ ववशषे अतिथि¸ अतिथि एव ंगाउँपाललकाका सम्पणूण पदाथिकारी 
ज्यहुरुमा चाल ुआ.व. को प्रगति सलमक्षा प्रस्ििु गदणछु । चाल ुआ. व. का लाथग ववतिय समातनकरण  
अनदुान अन्िरगि  २० करोड ३३ लाख ४६ हजार शसिण अनदुान रु ९ करोड ३० लाख ४६ हजार 
ििा सामाप्जक सरुक्षा भत्िा ५ करोड ३ लाख ७७ हजार आन्िररक आय २ करोड ९५ लाख ६६ 
हजार गरी कुल वजेि रु ३८ करोड ४४ लाख ८० हजार प्रस्िाव गररएकोमा  प्जल्ला समन्वय 
सलमतिवाि राजश्व  वाडर्ाडँबाि कुन ैपतन रकम प्राति हुन नसकेको ििा मालपोि रप्जष्रेसन 
वापिको रकम समेि प्राति हुन नसकेको कारणवाि कुल वजिे घािा रु २ करोड १५ लाख पिुी 
हुन नसकक चाल ुआ. व. का योजना ििा कायणक्रमहरु प्रभाववि हुन पगेुका छन ।  

चाल ूखचण िर्ण  ववतनयोप्जि रु. ३ करोड ५७ लाख १० हजार मध्ये हाल सम्म रु. २ करोड 
१० लाख खचण भई वाँकक रु. १ करोड ५७ लाख १० हजार रहेको देखखन्छ । प्रस्िाववि रकम खचण 
नहुनमुा  कमणचारी दरवप्न्द अनसुार आपतुिण हुन नसकक न्यनू कमणचारीबाि कायण सम्पादन गररनलेु 
हो । त्यस ैगरी पूँजीगि खचण िर्ण  ववतनयोप्जि रु. २० करोड ५३ लाख ४७ हजार मध्ये हालसम्म 
खचण रु. ११ करोड ६ लाख ििा हालसम्म ३४८ योजना सम्झौिा भइ चाल ुअवस्िामा रहेका ८० 
विा योजनाहरुको भकु्िानी हुन वाँकक रकम रु. ४ करोड गरी कुल पुँप्जगि खचण रु. १५ करोड ६ 
लाख हुने देखखन्छ । यसरी हेदाण पूँप्जगि खचण ७३.३३  प्रतिशि हुने देखखन्छ । यसलाई उल्लेखतनय 
ववतिय प्रगतिको रुपमा ललइएको छ । 
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भौतिक प्रगति िर्ण  चाल ुआ.व. का लाथग जम्मा ३८८ विा योजना मध्ये ३४८ विा सम्झौिा 
भइ चाल ुअवस्िामा रहेका २६८ विा योजना सम्पन्न भएका  र ४ विा योजना वहुववषणय कायणक्रम 
अन्िरगि चाल ुअवस्िामा रहेका छन । 

चाल ुआ.व.मा वेलवारी नगरपाललकाको लसमानादेखख देववझोडा हंुदै गोल ग्राउण्ड सडक, 
वेलवारी भलवुा लाख सडक, सनु्दरपरु डाँगी चोप्क्ि सडकको DPR ियार भएकोमा चाल ुआ.व.मा 
वहुववषणय योजना अन्िरगि वेलवारी- देववझोडा- लसरानसम्मको ५ कक.लम. सडक पाचँ करोड पचास 
लाखको लागिमा कालोपर ेगनण िेक्का सम्झौिाको क्रममा रहेको छ । त्यसगैरी अमिृ चौक मगु ु
खोला सडक, वगचैा प्रगति चौक सडकको कालोपर ेगने कायण सम्झौिा भइ अगाडी वढेको छ । 

त्यसगैरी सडक पलु िर्ण  वडा न.ं ९ भलवुा खोला (देववझोडा-खयरघारी) मा, वडा न ं७ मगु ु
खोला ििा वडा न ं५ हुहुणरे खोलामा मोिरेवल पलु तनमाणणका लाथग DPR ियार भएकोमा वाड न.ं 
५ को हुहुणरे खोलामा २ करोड ५० लाख को लागिमा पलु तनमाणण कायण अगाडी वढाइएको छ भने 
वाँकी २ विा पलु तनमाणणका लाथग आथिणक मालमला ििा योजना मन्रालयमा पिाइएको छ । 

खानेपानीको समस्यालाई दीगो रुपमा व्यवस्िापन गनण वडा न.ं ९ भलुवामा डीप वोररङ 
मार्ण ि पानीको आपतुिण सहज गररएकोछ त्यस ैगरी वडा न.ं ८ को आमजुगी एव ंवडा न.ं ६ को 
कालापानीमा डडप वोररङ गरी पानीको आपतुिण सहज वनाइएको छ । 

त्यस ै गरी केराबारी गाउँपाललका गाउँकायणपाललकाको कायाणलयको लाथग जग्गा खररद¸ 
केराबारी बजार क्षरे ििा अन्य स्िानहरुका लाथग खानेपानीको आपिुी गनण डडप बोरीङ ििा 
केराबारी ९ भलवुा खोलामा नमनुा मिुीकला कायणशाला स्िापनाका लाथग सम्भाब्यिा अध्ययन 
गररनेछ । त्यस ैगरी यस गाउँपाललकामा पयणिन ववकास गनण िोपिुम्की डाँडा ििा गरैखोला झरना 
वाडण न.ं ४¸ लकु्मा झरना वाडण न.ं १¸ २¸ महाङकाली देवीस्िान वाडण न.ं २ लसहंदेवी¸ गरैीखोला 
झरना वाडण न.ं ४¸ आहाले लसमसार वाडण न.ं ६ ववलमरेको ववकास र प्रविणनका लाथग  सम्भाब्यिा 
अध्ययन गररनेछ । 
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त्यस ैगरी वजार क्षरेमा ढल तनकासको दीगो व्यवस्िापनका लाथग वडा न.ं ८ र १० को 
लसमानामा ड्रने तनमाणण गररएको छ । हालसम्म सडक सञ्जालमा नजोडडएको वडा न.ं १ साववक 
को पािीगाँउ गा. वव. स. लाई उच्चस्िरको ट्र्याक ओपन मार्ण ि गाँउपाललकासँग जोडाइएको छ 
भने वडा न.ं ४ को थचउरीदेखख ओख्रे जोड्ने सडकको रयाक ओपन गरी सडक सचूारु गररएको  
छ । यस गाउँपाललका लभरका पहाडी क्षेरहरुमा वाहै्र महहना सडक सचुारु हुने गरी सडकको 
स्िरोन्निी गररएको छ । यवुाहरुको मागँलाई आगामी ५ वषण लभर परुा गने गरी राप्ष्रय मापदण्ड 
अनरुुपको खेलमदैान तनमाणण गने कायण गनण चाल ुआ.व.मा DPR ियार गरी तयाराकर्ि तनमाणण 
कायण सरुु गररएको छ ।  

कृवष कायणक्रम िर्ण  यस गाँउपाललकाका  लसहंदेवी र पािी क्षेरलाई क्रमश: िरकारी र 
कागति पकेि क्षरेको रुपमा ववकास गरी ५० हेक्िर क्षरेर्लमा वाली ववमा कायणक्रम लाग ुगररएको 
छ । त्यसगैरी पश ुववकास कायणक्रम िर्ण  वडा न.ं ३ रामपरुलाई वाख्रापालनको पकेि क्षेर घोषणा 
गरी कायणक्रम सञ्चालन गररएको छ भने सथूचकृि ५ विा वाख्रा र्मणलाई अनदुान वविरण गररएको 
छ । स्वास््य क्षेरमा सब ैवडाहरुमा सेवा ववस्िार गरी सब ैनागररकको पहँुच परुय्ाईने छ । 

चाल ुआ.व. मा प्रत्येक वडालाई रु. ७५ लाख वडा लसललङ उपलव्ि गराई न्यनुिम एउिा 
योजना रु. २० लाखको र वढीमा २० विा पवुाणिारका योजना रु. १ लाख भन्दा साना प्रकृतिका 
पवुाणिारका योजना समावेश गराईएको छैन जसल ेगदाण वजेि छररन ेर उपलप्व्ि नदेखखने कामको 
केहह हदसम्म न्यनू गनण प्रयास गररएको छ ।  

आदरखणय प्रमखु अतििी ववलशष्ि अतिथि एव ंअतिथि महानभुाव ज्यहूरु¸ 

  केरावारी गाउँपाललका वाढी एव ंपहहरोको उच्च जोखखममा रहेको कुरा सवणववथिि ैछ । 
गि श्रावण भार महहनामा आएको वाढी एव ंपहहरोबाि मानव वप्स्ि डुवानमा पनुणका सािै कैयन 
खेतियोग्य जलमन वगरमा पररणि गरी िूलो िनजनको क्षति पगेुको छ । नहद ककनारमा ओभर 
डडपोप्जि भएको नहदजन्य सामाग्रीले नहदको वहाव क्षेर उकास हुन गइ मानव वप्स्ि एव ंवन क्षरे 
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समेि उच्च जोखखममा रहेको छ जसको अल्पकाललन समािानका लाथग भलवुा खदम मगु ुहुहुणरे र 
वढुी खोलालाई ििवन्िन एव ंच्यानलाईजेसनको कायण गररएको छ । यो सानो प्रयासबाि यस 
क्षेरको सामान्य जोखखम मार कम हुने ििा गाउँपाललकाको एकल प्रयासवाि मार  यसको  स्िायी 
समािान गनण नसककने भएको हँुदा यसको दीिणकालीन समािान गरी उच्चस्िरको ििवन्िन एव ं
पहहरो रोक्न ेकायणका लाथग केप्न्रयस्िरवाि एक ववज्ञ अध्ययन िोली गिनगरी आवश्यक वजेिको 
प्रवन्ि गनण हामी सथंिय मालमला ििा सामान्य प्रशासन मरंी ज्य ूसमक्ष हाहदणक आग्रह गदणछौ । 

 

गाउँसभाका सदस्य ििा अतिथि महानभुावहरु¸ 

अब म यस गाउँपाललकाको आगामी आ.ब.२०७५/७६ को नीति ििा कायणक्रम प्रस्ििु गनण 
गइरहेको छु र नीति ििा कायणक्रम प्रस्ििु गनुणपवूण यस गाउँपाललकाको हदघणकाललन सोंच (Vision)¸ 
लक्ष्य (Goal)¸ उदेश्य (Objective) का बारेमा छोिो प्रस्ििुी गदणछु । 

सोंच : पवूाणिारमरैी लगानी¸ स्वरोजगार उन्मखु बबहानी 

लक्ष्य : केराबारी गाउँपाललकाको भौतिक¸ सामाप्जक आथिणक स्िरोन्निी गदै प्रत्येक नागररकको  
सावणजतनक सेवामा पहँुच अबबबदृ्धी गररने छ । 

उदेश्य :  

१. दीघणकाललन रुपमा पवूाणिार ववकासमा जोड हदने̧  
२. आथिणक सम्बवद्धका लाथग स्वरोजगारमलुक कायणक्रम मार्ण ि आत्मतनभणर बनाउने िर्ण  बबशषे 

पहल गने¸ 
३. आितुनक कृवष प्रणालीको ववकास गरी कृवष सेवा केन्रको स्िापना¸ कृवष उपजको बजाररकरण 

ििा बबस्िार मार्ण ि गररबी न्यतुनकरणमा जोड हदने̧  
४. पयणिककय गन्िब्यको पहहचान ििा ववकास गरी पयणिन प्रबद्धणनमा जोड हदने¸ 
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५. जेष्ि नागररक¸ महहला¸ दललि¸ आहदबासी जनजािी¸ शारररीक अपाङ्गिा भएका व्यप्क्ि¸ 
वपछडडएको वगणको क्षेरको ववकासमा जोड हदई समावेशी र हदगो ववकासको अविारणा आत्मसाि 
गने¸ 

६. लशक्षालाई पहँुचयोग्य र गणुात्मक बनाई सामदुातयक वविालयलाई प्रतिस्पिी बनाउने¸ 
७. यस क्षेरमा देखखएका स्वास््य समस्यालाई तनराकरण गने¸ 
८. वडा कायाणलयलाई बबितुिय शसुासनमा ववकास गरी जनिाको सेवा सहज र भरपदो बनाउने।  
 

यी माथिका लक्ष्य उदेश्य परुा गनणका लाथग केराबारी गाउँपाललकाल े देहाय बमोप्जमका 
नीतिहरु अवलम्वन गने व्यहोरा सभा समक्ष प्रस्ििु गनण चाहन्छु । 

नीतिहरु :- 
१. प्रगतिशील करप्रणालीको माध्यमबाि सव ैप्रकारका उद्योग व्यवसाय घर जग्गा सम्पतिलाई 

करको दायरामा ल्याउन १५ हदने कर सतिाह मनाउदै घर घरमा गएर नागररकहरुलाई करको 
महत्व एव ंउदेश्य वारे सचिे गराई  गाउँपाललकाको आन्िररक आम्दानी वढाइनेछ । 

२. पवूाणिार ववकास अन्िगणि अिुरा योजनाहरु परूा गदै गाँउपाललका केन्रबाि वडा केन्रसम्म 
उच्च स्िरको सडक सञ्जाल तनमाणण गररने छ । 

३. कालोपर ेसडक ववस्िारका सािै अन्िरवडा जोड्ने बािा र पलुपलेुसाहरुको योजनाबद्ध िररकाल े
कालोपर ेकायणलाई प्रािलमकिा हदइने छ ।  

४. अव्यवप्स्िि ििा सकुुम्बासी बसोबास लगायिका समस्या समािान गनण गाउँपाललकाले 
सवंविान, ऐन काननुमा व्यवस्िा भए वमोप्जम नीति तनमाणण गरी आवश्यक व्यवस्िापनमा 
जोड हदईनेछ । 

५. सामाप्जक समावेलशकरण नीति अन्िगणि लक्षक्षि समहुका महहला¸ बालबाललका¸ दललि¸ 
अपाङ्ग र जेष्ि नागरीक एंव वपछडा वगणको पेशागि ववकासमा आत्मतनभणर सम्बप्न्ि 
कायणक्रम गररने छ ।  
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६. कृवष¸ वन¸ वािावरण सम्बप्न्ि कायणक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन ववृद्ध¸ आयस्िरमा सिुार 
ििा रोजगारको अबसर प्रदान गने रणनीतिका साि कायणक्रमहरु अगाडड बढाइने छ ।  

७. यवूा लक्षक्षि गाई¸ वाख्रा¸ वगंरु ििा कुखुरा र्मण अनदुान मार्ण ि यवुाहरुलाई स्वरोजगार 
बनाइने छ । 

८. व्यवसातयक वाख्रापालन पकेि तयाकेज कायणक्रमबाि यस गाउँपाललकालाई मासजुन्य 
उत्पादनमा आत्मतनभणर बनाइनेछ । 

९. स्िानीय िहका हरेक क्षेरमा पारदशी र सशुासनको प्रत्याभतुि हदलाउन बबशषे जोड हदइने 
छ । 

१०. सामाप्जक ववकास¸ आथिणक एव पवुाणिार ववकासका लाथग साझदेारी कायणक्रमहरु सञ्चालन 
गररने छ ।  

११. समय अनकुुल लशक्षा प्रणालीमा बालमरैी लशक्षा लसकाइ र गणुस्िर ववृद्ध गनण ववशषे ध्यान 
हदईने छ  

१२. अिणपणूण बाल सहभाथगिा¸ बालमरैी स्िानीय शासन हाम्रो प्रतिबद्धिा भन्ने मलू नाराका साि 
केराबारी गाउँपाललका क्षेरमा उपयकु्ि स्िान अध्ययन गरी कप्म्िमा एक बाल उद्धान तनमाणण 
गररनेछ । 

१३. भकू्षय रोकिाम गनण खोलाहरुमा िट्बन्िन  र लसँचाईको स्िातयत्व गनण महुान सरंक्षण एव ं
गरुुयोजनाको ियारी र कायणन्वयनमा ध्यान पयुाणइने छ । 

१४. खेलकुद ववकासको लाथग हदघणकाललन रुपमा अगाडी बढाउन पवूणिार एंव सँस्िागि ववकास 
गररनेछ  

१५. स्वच्छ खानेपानीको आवश्यक प्रबन्ि लमलाउन उपभोक्िाहरुको एकककृि सलमतिको 
रणनीतिक योजना ियार गरी हदघणकालीन स्रोि व्यवस्िापनमा ध्यान पयुाणइने छ ।  

१६. गाउँपाललकाको रणनीतिक योजनाबद्ध रुपल ेश्रोिसािनको उथचि सकंलन र पररचालन गररने 
छ ।  



“खदम केराबारी¸समदृ्ध एव ंहररयाली” 
 

गाउँपालिका विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  13 

 

१७. गाउँपाललकाबाि सञ्चाललि योजनाहरुको उथचि प्रतिर्ल हालसल गनण प्रभावकारीिाको लाथग 
अनगुमन ििा मलु्यांकन प्रणालीलाई सशक्ि बनाईनेछ । 

१८. बबषाल ुसपणको उच्च जोखखम रहेको यस क्षेरमा सपणदम्स उपचार सेवा सचंालन गनण यसका 
प्राववथिक पक्ष एव ंजोखखमको अध्ययन गरी आगामी हदनमा सेवा सचंालनका लाथग आवश्यक 
पहल गररनेछ । 

१९. शसुासनको प्रत्याभिुी हदलाउन सचुना प्रणालीको उथचि कायाणन्वयन गररनेछ । 
२०. गप्म्भर प्रकृिीका रोग एव ंआगलागी ििा अति ववपदमा परेका व्यप्क्िहरुलाई राहाि प्रदान 

गनण ववशषे ध्यान हदईनेछ । 
२१. घर नक्सा मापदण्ड बनाई परुाना घरहरुलाई तनप्श्चि समय हदई घरनक्सा पास अतनवायण 

गराईनेछ र नया ँघरलाई उक्ि मापदण्ड अनसुार भवन आचार सहंहिाको पणूण पालना गररने 
छ । 

२२. प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखखम रहेको यस क्षेरमा प्राकृतिक ववपदीवाि हुन सक्ने असरलाई 
व्यवस्िापन गनण ववपद व्यवस्िापन कोष स्िापना गररएको छ उक्ि कोषलाई ववपद 
व्यवस्िापनका क्षरेमा मार खचण गने नीति ललइएको छ । 

२३. चुरे क्षरेबाि बहने सब ैनहदहरुको सरंक्षण र ववकासका लाथग अल्पकाललन¸ मध्यकाललन र 
हदघणकाललन योजना  िजुणमा गरी कायाणन्वयन गनण गरुुयोजना तनमाणण गरी सम्बप्न्िि 
तनकायहरुमा पेश गररनेछ ।    

२४. जडडबिुी उत्पादनका लाथग सामदुातयक वनहरुसगं समन्वय गररनेछ । 
२५. पानीका श्रोिको सरंक्षणमा उथचि ध्यान परुय्ाईनेछ । 
२६. नदी ििा खोलाजन्य सामाग्री खोलाक्षेर बाहेकका क्षेरमा घािगद्दी गनण रोक लगाईनेछ । 
२७. चुरे क्षरेको सरंक्षण ििा ववकासमा जोड हदईनेछ । 
 
आदरणीय महानभुावहरु¸ 
 अव म हामीले चाल ुआ.व. को लाथग प्रस्िाव गरेको आय व्ययको खाका र हामील ेउच्च 
प्रािलमकिा हदएका केही ववषयहरुका वारेमा प्रकाश पानण चाहन्छु । व्यवस्िावपका ससंदमा प्रस्ििु 
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चाल ुआथिणक वषणको बजेि बक्िव्यका साि प्राति भएको ववतिय समातनकरण अनदुान रु १० करोड 
४५ लाख ििा सशिण अनदुान िर्ण  १२ करोड ७१ लाख ििा राजश्व वाडर्ाड िर्ण  ७ करोड ४६ 
लाख २५ हजार गरी कुल वजेि रु ३० करोड ८० लाख २५ हजार  प्राति भएको व्यहोरा यस 
सम्मातनि सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु । यसगैरी सोही बजेि वक्िव्यको ववलभन्न बुँदाहरुमा 
स्िानीय िहमा हस्िान्िरण हुने भतनएका कायणक्रमहरुको लाथग सोही बमोप्जम सशिण अनदुान ििा 
समातनकरण अनदुानमा रकम समायोजन गररएको छ । सशिण अनदुान स्वरुप प्राति रु१२ करोड 
७१ लाखबाि सचंालन गररने कायणक्रमहरु ििा त्यसको लाथग लाग्ने लागि समेि एककन गरी 
ववववि कायणक्रमहरु तनक्षेवपि भ ैआएका सन्दभणमा उक्ि कायणक्रमहरुलाई हुबहु स्वीकृि गररएको  
छ ।  

चाल ुआ.व. २०७५/७६ को लाथग आय तनिाणरण गदाण कुल आन्िररक आय रु. ५ करोड ६२ 
लाख ४४ हजार हुने अनमुान गररएको छ । त्यसगैरी नेपाल सरकारबाि प्राति हुने ववतिय 
समातनकरण अनदुान रु. १० करोड ४५ लाख¸ राजश्व वाँडर्ाडबाि रु. ७ करोड ४६ लाख २५ हजार 
ििा सशिण अनदुान िर्ण  रु. १२ करोड ७१ लाख¸ चाल ुवषणको मौजाि रकम रु. ४ करोड १० लाख 
र सामाप्जक सरुक्षा भिा रु. ५ करोड ३७ लाख ७ हजार¸ LGCDP बाि रु ८ लाख र प्रदेश 
सरकारबाि प्राति हुने अनदुान रु. ३५ लाख ३१ हजार गरी जम्मा रु. ४६ करोड १५ लाख ७ हजारको 
बजेि सीमा ियार गररएको छ ।  

आदरणीय उपप्स्िि महानभुावहरु¸ 
चौिौं योजनाले पररलक्षक्षि गरेका उदेश्यहरु ििा हदगो ववकासका लक्ष्यहरु हालसल गरी 

सन ्२०३० सम्म नेपाललाई मध्यमस्िररय आय भएको मलुकुमा स्िरोन्निी गने राप्ष्रय नीतिलाई 
मानक मानी केही केराबारी गाउँपाललकाका गौरबका योजनाका रुपमा िूला प्रकृिीका आयोजनालाई 
क्रमागि योजनाहरु कालोपर ेएव ंमोिरेवल पलु तनमाणणका लाथग चाल ुआवलाई आवश्यक रकम 
बबतनयोजन गररने छ । भौतिक पवुाणिार आथिणक ववकास सामाप्जक ववकास गाउँपाललकास्िरवाि 
सञ्चालन हुने िूला प्रकृतिका योजनामा आवश्यक वजेिको प्रवन्ि गररने छ । प्रत्येक वडामा 
न्यनुिम रु. ६० लाखको लसललङ िोकक पवुाणिार ववकासमा अतनवायण ६० प्रतिशि रकम खचण गनुण 
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पने र सामाप्जक र आथिणक ववकासमा १५/१५ प्रतिशि¸ वािावरण एव ं ववपद व्यवस्िापन ििा 
ससं्िागि ववकास सशुासन एव ंसेवा प्रवाहमा ५/५ प्रतिसि रकम वजेि व्यवस्िापनमा अतनवायण 
गररएको छ । वहुववषणय कायणक्रम अन्िरगि खेल मदैान तनमाणण गनण आवश्यक वजेिको प्रवन्ि 
गररएको छ । कृवष क्षरेमा प्राङगाररक मल उत्पादन फ्याक्री तनमाणण गररनेछ भने िोपा लसचंाइ¸ 
प्स्प्रङकल लसचंाइ ििा तलाप्स्िक पोखरी मार्ण ि कृवषमा पानीको सहज आपतूिणका लाथग आवश्यक 
वजेि ववतनयोजन गररनेछ । ककर् खतेि¸ कागिी पकेि क्षेर ववस्िार एव ंिरकारीका लाथग प्रमखु 
आय आजणनको रुपमा ववकास गनण आवश्यक वजेि ववतनयोजन गररनेछ । आगलागी जस्िा ववपदको 
पवुण ियारीका लाथग रु. २ लाख ललिर क्षमिाको ररजभण ट्याङ्क तनमाणण गररनेछ । ववद्यालय 
क्षेरलाई सिुार गनण लशक्षक¸ ववद्यािी¸अलभभावक समेिको सहभागीिामा ववलभन्न कायणक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । पयणिन क्षेरको ववस्िार ववकासका लाथग सम्भाव्यिा अध्ययन गररनेछ । 
उल्लेखखि कायणक्रम मार्ण ि आगामी आ.व. मा यस गाउँपाललको मावन ववकास सचुांकमा यस 
गाउँपाललकालाई १ न.ं प्रदेशकै उत्कृष्ि गाउँपाललका वनाउने लक्ष्य ललएको छु । 

अन्त्यमा यस गाउँपाललकाको ववकास र सम्बवृद्धमा तनरन्िर सहयोग र सदभाव राख्न ुहुने 
आम नागररक¸ करदािा, सरकारी एव ंगरै-सरकारी ििा सामदुातयक ससं्िाहरु प्रति हाहदणक आभार 
व्यक्ि गदणछु । त्यसगैरी गाउँ सभा ियारीको क्रममा अहोरार खहिएका यस कायाणलयका 
कमणचारीहरुलाई िन्यवाद हदन चाहन्छु । सािै हाम्रो तनमन्रणालाई स्वीकार गरी पाल्न ुहुने प्रमखु 
अतिथि ज्य,ू ववषषे अतिथि ज्य ूलगायि सम्पणुण अतिथि महानभुावहरुको अमलु्य राय सझुावका 
लाथग समेि आभार व्यक्ि गदै बजेिको सर्ल कायाणन्वयनमा सबकैो खुला सहयोगको अपेक्षा 
गरेको छु ।       

 ॥ िन्यवाद ॥  

प्रस्िुिकिाण : श्री रोहहिबहादरु काकी 
अध्यक्ष¸ केराबारी गाउँपाललका 
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२.२ केराबारी गाउँपाललकाको बन्दसरमा प्रस्िुि नीति ििा कायणक्रमहरु 
 

१. प्रगतिशील करप्रणालीको माध्यमबाि सव ै प्रकारका उद्योग व्यवसाय घर जग्गा 
सम्पतिलाई करको दायरामा ल्याउन १५ हदने कर सतिाह मनाउदै घर घरमा गएर 
नागररकहरुलाई करको महत्व एव ंउदेश्य वारे सचेि गराई  गाउँपाललकाको आन्िररक 
आम्दानी वढाइनेछ । 

२. पवूाणिार ववकास अन्िगणि अिुरा योजनाहरु परूा गदै गाँउपाललका केन्रबाि वडा केन्रसम्म 
उच्चस्िरको सडक सञ्जाल तनमाणण गररने छ । 

३. कालोपर ेसडक ववस्िारका सािै अन्िरवडा जोड्ने बािा र पलुपलेुसाहरुको योजनाबद्ध 
िररकाले कालोपर ेकायणलाई प्रािलमकिा हदइने छ ।  

४. अव्यवप्स्िि ििा सकुुम्बासी बसोबास लगायिका समस्या समािान गनण गाउँपाललकाले 
सवंविान  ,ऐन काननुमा व्यवस्िा भए वमोप्जम नीति तनमाणण गरर आवश्यक 
व्यवस्िापनमा जोड हदईनेछ । 

५. सामाप्जक समावेलशकरण नीति अन्िगणि लक्षक्षि समहुका महहला  ¸बालबाललका ¸दललि ̧
आत्मतनभणर सम्बप्न्ि अपाङ्ग र जषे्ि नागरीक एवं वपछडा वगणको पेशागि ववकासमा 

कायणक्रम गररने छ ।  
६. कृवष  ¸वन ¸वािावरण सम्बप्न्ि कायणक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन ववृद्ध आयस्िरमा 

सिुार ििा  रोजगाारको अबसर प्रदान गने  रणनीतिका साि कायणक्रमहरु अगाडड 
बढाइने छ ।  

७. यवूा लक्षक्षि गाइ¸ वाख्रा¸ वगंरु ििा कुखुरा र्मण अनदुान मार्ण ि यवुाहरुलाई स्वरोजगार 
वनाइने छ  

८. व्यवसातयक वाख्रापालन पकेि तयाकेज कायणक्रम वाि यस गाउँपाललकालाई मासमुा आत्म 
तनभणर वनाइनेछ । 

९. स्िानीय िहका हरेक क्षरेमा पारदशी र सशुासनको प्रत्याभतुि हदलाउन बबशषे जोड हदइने 
छ । 

१०. सामाप्जक ववकास   ¸आथिणक एव पवुाणिार  ववकासका लाथग साझेदारी कायणक्रमहरु 
सञ्चालन  गररने  छ ।  
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११. समय अनकुुल लशक्षा प्रणालीमा बालमरैी लशक्षा लसकाइ र गणुस्िर ववृद्ध गनण ववशषे 
ध्यान हदईने छ  

१२. अिणपणूण बाल सहभाथगिा  ¸बालमरैी स्िानीय शासन हाम्रो प्रतिबद्धिा भन्ने मलु नाराका 
साि केराबारी गाउँपाललका क्षेरमा उपयकु्ि स्िान अध्ययन गरी कप्म्िमा एक बाल 
उद्धान तनमाणण गररनेछ । 

१३. भकु्षय रोकिाम गनण खोलाहरुमा िट्बन्िन  र लसँचाईको स्िातयत्व गनण महुान सँरक्षण 
एँव गरुुयोजनाको ियारी र कायणन्वयनमा ध्यान पयुाणइने छ । 

१४. खेलकुद ववकासको लाथग हदघणकाललन रुपमा अगाडी बढाउन पवूणिार एंव सँस्िागि ववकास 
गररनेछ  

१५. स्वच्छ खानेपानीको आवश्वक प्रबन्ि लमलाउन उपभोक्िाहरुको एकककृि सलमिीको 
रणनीतिक योजना ियार गरी हदघणकालीन स्रोि व्यबस्िापनमा ध्यान पयुाणइने छ ।  

१६. गाउंपाललकाको रणनीतिक योजनाबद्ध रुपल ेश्रोिसािनको उथचि सकंलन र पररचालन 
गररने छ ।  

१७. गाउंपाललकाबाि सञ्चाललि योजनाहरुको उथचि प्रतिर्ल हालसल गनण प्रभावकारीिाको 
लाथग अनगुमन ििा मलु्यांकन प्रणालीलाई सशक्ि बनाईनेछ । 

१८. बबषाल ुसपणको उच्च जोखखम रहेको यस क्षेरमा सपणदम्स उपचार सेवा सचंालन गनण यसका 
प्राववथिक पक्ष एव ंजोखखमको अध्ययन गरर आगामी हदनमा सेवा सचंालनका लाथग 
आवश्यक पहल गररनेछ । 

१९. शसुासनको प्रत्याभिुी हदलाउन सचुना प्रणालीको उथचि कायाणन्वयन गररनेछ । 
२०. गप्म्भर प्रकृिीका रोग एव ंआगलागी ििा अति ववपदमा परेका व्यप्क्िहरुलाई राहाि 

प्रदान गनण ववशषे ध्यान हदईनेछ । 
२१. घर नक्सा मापदण्ड बनाई परुाना घरहरुलाई तनप्श्चि समय हदई घरनक्सा पास अतनवायण 

गराईनेछ र नयाँ घरलाई उक्ि मापदण्ड अनसुार भवन आचार सहंहिाको पणूण पालना 
गररने छ । 

२२. प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखखम रहेको यस क्षेरमा प्राकृतिक ववपदीवाि हुन सक्ने 
असरलाई व्यवस्िापन गनण ववपद व्यवस्िापन कोष स्िापना गररएको छ उक्ि कोषलाई 
ववपद व्यवस्िापनका क्षरेमा मार खचण गने नीति ललइएको छ । 
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२३. चुरे क्षरेबाि बहने सब ैनहदहरुको सरंक्षण र ववकासका लाथग अल्पकाललन  ¸  मध्यकाललन 
र हदघणकाललन योजना  िजुणमा गरी कायाणन्वयन गनण गरुुयोजना तनमाणण गरी सम्बप्न्िि 

तनकायहरुमा पेश गररनेछ ।    
२४. जडडबिुी उत्पादनका लाथग सामदुातयक वनहरुसगं समन्वय गररनेछ । 
२५. पानीका श्रोिको सरंक्षणमा उथचि ध्यान परु् याईनेछ । 
२६. नहद ििा खोलाजन्य सामाग्री खोलाक्षेर बाहेकका क्षेरमा घािगद्दी गनण रोक लगाईनेछ । 
२७. चुरे क्षरेको सरंक्षण ििा ववकासमा जोड हदईनेछ । 

 

क्षेरगि नीतिहरु 

१. पवूाणिार ववकास नीतिहरु : 

क. सडक : 
१. क्रमागि योजनालाई पहहलो प्रािलमकिा हदने । 

२. वडा केन्र र गाउँपाललका केन्र जोड्ने सडक सञ्जाललाई प्रािलमकिा हदने । 

३. ढल तनकास सहहिको सडक पवूाणिारमा जोड हदने । 
४. सडक मापदण्ड कायाणन्वयनमा जोड हदने । 
५. सडक सरंचना नपगेुको क्षेरमा रयाक ओपन ििा झोलङु्गे पलु तनमाणणमा जोड हदने । 

६. िुला ििा मझौला पलुपलेुसा तनमाणणका लाथग प्रदेश /केन्र सरका रसँग समन्वय ििा पहल 
गने । 

 

ख. लसचंाई : 
१. लसचंाईको हदगो व्यवस्िापनका लाथग उपभोक्िासँग साझेदारी नीति अवलम्वन गने । 

२. एकककृि लसचंाई प्रणालीमा जोड हदने । 
३. उत्पादन र उत्पादकत्व बदृ्धीमा जोड हदने । 
४. वकैप्ल्पक लसचंाई प्रणाली ििा जलाशय सरंक्षणमा जोड हदने । 

५. िुला लसचंाई तनमाणणका लाथग प्रदेश र केन्र सरकारसँग समन्वय ििा पहल गने । 

६. िुला ििा मझौला खोलानालाहरुको गरुुयोजना ियार गने । 
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ग. भवन ििा शहरी ववकास : 
१. नेपाल सरकारवाि जारी भवन तनमाणण आचारसहंहिा कायाणन्वयन गने । 

२. वडा कायाणलय भवनमा एकरुपिा ल्याउने । 
३. भउुपयोग नीति अनरुुप सरकारी  ¸एलानी ¸प्रति जग्गा सरंक्षण ििा उपभोग गने ।  

४. एकककृि नमनुा वस्िी ववकासमा बढवा हदने । 
 

घ. उजाण : 
१. लघ ुििा साना जलबबिुि आयोजना स्िानीय सरोकारवालाहरुको सहकायणमा सञ्चालन 

गनण प्रोत्साहन हदने । 

२. बकैप्ल्पक उजाणलाई प्रोत्साहन गने । 

३. ग्रामीण बबिुिीकरण जनिाको पहुंचमा पयुाणउने । 

 

ङ. सञ्चार : 
१. सब ैवडामा आिारभिु सञ्चार सबुबिा पयुाणउने । 
२. वडा कायाणलयलाई बबितुिय शसुासनमा जोड हदने । 

 

च. खानेपानी : 
१. छररएका िुके्र योजना एकककृि ििा हदघणकाललन व्यवस्िापन गने । 
२. सरुक्षक्षि खानेपानीका लाथग एक घर एक िारा नीति अवलम्वन गने । 

३. खानेपानी महुान सरंक्षण ििा भलुमगि खानेपानी योजनालाई प्रोत्साहन गने । 

 

छ. पयणिन : 
१. आन्िररक ििा बाह्य पयणिनका लाथग पदमागण ववकास गने । 

२. पयणिन पवूाणिार ववकासमा जोड हदने । 
३. कला ससं्कृिी झल्कने सगं्राहलयको सरंक्षण ििा प्रबद्धणन गने । 

४. जेर्ाले पयणिकीय स्िलकोको ववववि क्षरेमा सम्भब्यिा अध्ियन गने । 

 

ज. उिोग ििा बाखणज्य : 
१. कृवष वजार सकंलन केन्र ििा पश ुचौपाया बबक्री बजार केन्र ववकास गने । 

२. स्िानीय उिोग ििा ब्यापारलाई प्रबद्धणन गने । 
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३. सामाप्जक ववकास नीतिहरु : 
क. लशक्षा : 

१. यस गाउँपाललकाका सामदुातयक बबिालयवाि बबिािीहरु नीप्ज बबिालय िर्ण  अकसीि हुदै 
जादा वविालयबाि वविािीहरु घट्दै जान िालेको हंुदा प्रतिस्पिी लशक्षा नीति अथंगकार 
गदै कक्षा १ देखख क्रमश अगें्रजी माध्यमवाि कक्षन शरुुवाि गने र त्यस्िा बबिालयलाई 
बबषशे अनदुान हदने नीति ललने । 

२. बबिालयमा योजना छनौि गदाण बालमरैी लशक्षा कायणक्रमलाई प्रािलमकिा हदने । 

३. गाउँपाललका स्िररय लशक्षा सलमतिवाि तनयलमि अनगुमन गरी सोको प्रतिवेदनका आिारमा 
बबिालयलाई लगानी गने नीति ललने । 
 

ख. स्वास््य : 
१. स्वास््य पवूाणिार नभएका वडाहरुमा नवतनलमणि भवनमा स्वास््य इकाईलाई समेि कोिा 

उपलब्ि गराई व्यवस्िापन गने नीति ललने । 
२. प्रत्येक वडामा जनसखं्याको अनपुािका आिारमा स्वास््यकमीको दरवन्दी कायमगने नीति 

ललने। 

३. नमनुा पोषणयकु्ि कायणक्रमको िालनी गदै जाने नीति ललने । 

४. हाल कायम रहेका स्वास््य ससं्िाहरुलाई स्िरोन्निी गदै लाने । 

 

ग. खानेपानी : 
१. स्वच्छ पानी स्वस््य जीवन भन्ने मलु नाराका साि खानेपानीको हदगो व्यवस्िापनका 

लाथग एकककृि खानेपानी योजना तनमाणण गनण आगामी हदनमा ओभरहेड रयाङ्की तनमाणण 
गने नीति ललने । 
 

झ. पयणिन : 
१. परम्परागि कला ससं्कृिीको सरंक्षण ¸ सम्बद्धणन र व्यवस्िापन गदै जाने नीति अवलम्वन 

गने । 

२. लक्षक्षि समदुायको हदगो ववकास र आयआजणन गनण सहभाथगिामलुक प्रतितनिीत्वको 
सतुनप्श्चििा गदै उत्पादनमलुक हदगो प्रतिर्ल प्राति हुने कायणक्रमलाई प्रािलमकिा हदने । 
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३. आथिणक ववकास नीतिहरु: 
क. बजेि ििा श्रोि पररचालन : 

१. आन्िररक करका दायराहरु बदृ्धी गदै जाने । 
२. कर सकंलन सतिाह सचंालन गने । 

३. सब ैप्रकारका प्राकृतिक श्रोिहरुलाई राजश्वका दायरा लभर ल्याउने । 
 

ख. कृवष ववकास : 
१. कृवष ििा पशपुालन व्यवसातयक पकेि क्षरेहरुमा जोड हदने । 

२. कृवषको व्यवसातयकरण ििा नगदे बालीमा जोड हदने । 
३. अगाणनीक खेिीलाई प्रोत्साहन गने । 

४. जैबबक मल उत्पादन ििा व्यवस्िापनमा जोड हदने । 

५. पशपुालनलाई व्यवसायमखुी बनाउने । 

६. पश ुआहारामा आत्म तनभणर हुने । 

७. कृवष ििा पश ुबबमामा जोड हदने । 
८. पश ुसेवा तनयमनलाई प्रभावकारी बनाउने । 

 

ग. नागररकको आयआजणन : 
१. स्िानीय उत्पादनमा आिारीि उिोगलाई प्रोत्साहन गने । 

२. महहला ििा यवुा स्वरोगारलाई जोड हदने । 
३. लघउुिम ििा सीप ववकासमा जोड हदने । 
४. स्िानीय रोजगार बदृ्धी गने उिोगलाई जोड हदने । 

 

घ. श्रोि पहहचान : 
१. लागि साझदेारीमा जोड हदने । 

२. स्िानीय सहकारी ससं्िाहरुको एकककरण ििा प्रबद्धणन गने । 
 

ङ. पयणिन : 
१. आन्िररक ििा बाह्य पयणिन पवूाणिारको ववकास गने । 
२. पयणिन सचुना समाग्रीको ववकास ििा बबस्िार गने । 

३. परम्परागि कला ससं्कृिीको सरंक्षण  ¸सम्बद्धणन ििा प्रबद्धणन गने नीति अवलम्वन गने । 
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४. वािावरण ििा ववपद व्यवस्िापन नीतिहरु: 
१. ववपदवाि क्षति भएका सरंचनाहरुलाई पहहलो प्रािलमकिामा राखी योजना छनौि  

गररनेछ । 
२. ववपद जोखखम व्यवस्िापन गरुुयोजना ियार गररनेछ । 
३. ववपद जोखखम न्यनूीकरण ििा व्यवस्िापन ऐन २०७५ बमोप्जमका कायण गनण छुटै्ट कोष 

तनमाणण गररनेछ । 
 

५. साबणजतनक सेवा : 
१. जनिाको प्रत्यक्ष अलभमि बझु्न साबणजतनक सनुवुाई कायणक्रम गने । 
२. कमणचारीलाई कायणसम्पादनमा आिारीि दण्ड र परुस्कारको नीति अवलम्वन गने । 

३. गाउँपाललकामा डडप्जिल डडस्तले मार्ण ि भइरहेका कायणहरुको जानकारी गराउन े। 

४. सब ैवडा कायाणलयमा इन्िरनेिको पहँुच परु् याईण बबितुिय शसुासन कायम राख्ने । 
५. एकककृि सम्पिी कर लगायि सब ैकरलाई बबितुिय माध्यममा आबद्ध गराउन उपयकु्ि 

सफ्िवेयर बनाई लाग ुगने । 

६. जनप्रतितनिी ििा कमणचारीहरुको क्षमिा ववकासका कायणक्रम सचंालन गने । 

७. गाउँपाललका ििा वडा कायाणलयमा नागररक बडापर बनाई राख्ने । 

८. गाउँपाललका लभर रहेका सरकारी ििा गरैसरकारी ससं्िाहरुको चौमालसक कायणप्रगिी पेश 
गने सयंन्र ववकास गने । 

९. गाउँपाललका क्षरे लभरका बबद्यालय ििा स्वास््य ससं्िाको तनयलमि छड्के जाँच गने । 

प्रस्िुिकिाण :-  
श्री शान्िीकुमारी ललम्बू भुजले 

उपाध्यक्ष¸ केराबारी गाउँपाललका 
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खण्ड-३ 
३.१ गाउँ सभाबाट भएका ननर्युहरः 
तनणणय न.ं १ 

केराबारी गाउँपाललकाको आ.व. २०७५/०७६ को नीति¸ कायणक्रम ििा वजेि िजुणमाका लाथग 
ववलभन्न लमतिमा भएका बस्िीस्िरीय भेला¸ वडा सलमति बिैक ििा ववषयगि सलमतिका बिैक 
कायणक्रम एव ंयोजना िजुणमा सलमति हंुदै गाउँकायणपाललका बिैकबाि लसर्ाररस भएको र प्राति 
सझुाव समेि समेहिएको अध्यक्ष ििा उपाध्यक्षद्वारा प्रस्ििु नीति¸ कायणक्रम ििा वजेि स्वीकृि 
गने सबणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं २ 

केराबारी गाउँपाललकाको दोश्रो गाउँसभामा पशे भएका िपलसल अनसुारका वविेयकहरु माथि 
दर्ावार छलर्ल गदाण केही दर्ा ििा उपदर्ाहरुमा आवश्यक ससंोिन सहहि पाररि गने सवणसम्मि 
तनणणय गररयो । 

िपलसल 
क. केराबारी गाउँपाललकाको प्रसासकीय कायणववथि (तनयलमि गने) वविेयक २०७५ 
ख. केराबारी गाउँपाललकाको लशक्षा वविेयक २०७५ 
ग. केराबारी गाउँपाललकाको सहकारी ससं्िा सचंालन वविेयक २०७५ 
घ. केराबारी गाउँपाललकाको एर्.एम. रेडडयो (ब्यवस्िापन ििा सचंालन) वविेयक २०७५ 
ङ. केराबारी गाउँपाललकाको "घ" वगणको तनमाणण ब्यवसायी ईजाजि-पर सम्बप्न्ि वविेयक 

२०७५ 
च. केराबारी गाउँपाललकाको उपभोक्िा सलमति गिन¸पररचालन ििा ब्यबस्िापन सम्बप्न्ि 

वविेयक २०७५ 
छ. केराबारी गाउँपाललकाको न्यातयक सलमिल ेउजुरीको काबाणही ककनारा गदाण अपनाउन ुपने 

कायणववथि सम्बन्िमा ब्यवस्िा गनण बनेको वविेयक २०७५ 
ज. केराबारी गाउँपाललकाको ववपद जोखखम न्यनूीकरण ििा ब्यवस्िापन वविेयक २०७५ 
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तनणणय न.ं ३ 
आ.व. २०७५/०७६ को अिण सम्बप्न्ि प्रस्िावलाई कायाणन्वयन गनणका लाथग स्िानीय कर 

ििा शलु्क सकंलन गने¸ छुि हदने ििा आय सकंलनको प्रशासतनक व्यवस्िा गनण बनेको आथिणक 
वविेयक २०७४ (अनसुचूी १) र आ.व. २०७५/०७६ को गाउँपाललका वडा सलमति¸ ववषयगि शाखाल े
गने सेवा र कायणहरुको तनलमत्ि चाल ुखचण̧  पूजंीगि खचण र ववप्त्िय ब्यवस्िाको रकम सथंचि 
कोषबाि खचण गनण बनेको ववतनयोजन वविेयक २०७५ (अनसुचूी २)लाई दोश्रो गाउँसभाबाि स्वीकृि 
गने सवणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं ४ 

केराबारी गाउँकायणपाललका बिैकको ववलभन्न लमतिहरुको तनणणय अनसुार चाल ु आ.व. 
२०७४/०७५ का लाथग प्रिम गाउँसभाबाि स्वीकृि भएका योजनाहरुमा भएको ससंोिन¸ पररविणन 
ििा रकम िपघि गने सम्बप्न्िका एव ंववलभन्न लमतिमा भएका कायणपाललकका सम्पणूण तनणणयहरु 
अनमुोदन एव ंपाररि गने सबणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं ५ 

चाल ुआ.व. मा मगु ुखोला¸ भलवुा खोला ििा हुहुणरे खोला एव ंवेलचौरी देवीझोडा गोलग्राउण्ड 
सडक¸ अमिृ चौक मगु ुबगचैा प्रगिी चौक सडकको DPR ियार गने कायणमा भएको लागि 
अनमुान एव ंखचण सम्बप्न्ि सम्पणूण कायण सबणसम्मिबाि अनमुोदन गने तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं ६ 

चाल ुआ.व.को भार महहनामा आएको ववपदबाि क्षति भएका पवूाणिारहरुको तनमाणण गनण 
तछिो माध्यमद्वारा खररद गररएको ह्यमुपाईप¸ ववद्दुि पोल¸ िार एव ंखानेपानी पाईप खररदकायणमा 
भएको खचण सम्बप्न्ि सम्पणूण कायण सबणसम्मिबाि अनमुोदन गने तनणणय गररयो । 

 
 



“खदम केराबारी¸समदृ्ध एव ंहररयाली” 
 

गाउँपालिका विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  25 

 

तनणणय न.ं ७ 
चाल ुआ.व. २०७४/०७५ मा वेलचौरी डडप वोरीङ वाडण न.ं ९ ििा कालापानीमा डडपवोररङ 

वाडण न.ं ६ मा सचंालन योजनामा भएको लागि अनमुान एव ंखचण सम्बप्न्ि सम्पणूण कायण 
सबणसम्मिबाि अनमुोदन गने तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं ८ 
 आगामी आ.व. २०७५/०७६ का लाथग ढंुगा¸ थगिी ििा बालकुाको खोला बबक्री मलु्य असलुी 
िेक्का बन्दोबस्ि गने अथिकार स्िानीय िहमा आएसगं ै उक्ि िेक्का बन्दोबस्ि गनण यस 
गाउँपाललका लभर भएर बहने सब ैखोलानालाहरु प्रारप्म्भक वािावरखणय पररक्षण (IEE) गनण गाउँ 
कायणपाललकाको स्वीकृि TOR वमोप्जम लागि अनमुान स्वीकृि गरी IEE गराउने र सोहह IEE 
को सिण वमोप्जम खोला ववक्री मलू्य असलुल िेक्का वन्दोवस्ि कायण गने सवणसम्मिबाि तनणणय 
गररयो । 
 
तनणणय न.ं ९ 

राजश्व परामशण सलमतिको लमति २०७५/०२/२७ को तनणणय एव ंगाउँकायणपाललकाको लमति 
२०७५/०२/२८ को तनणणयानसुार खोलाजन्य सामग्रीको बबक्रीमलु्य असलुी कायण अमानिबाि असलु 
गदै कायाणलयको राजश्व बवृद्धका लाथग गरेको कायणको सह्राहना एव ंअनमुोदन सबणसम्मि तनणणय  
गररयो । 
 
तनणणय न.ं १० 

आ.व.२०७४/०७५ का लाथग प्रिम गाउँ सभाबाि स्वीकृि भई नेपाल सरकारबाि प्राति 
ववप्त्िय समातनकरण अनदुान¸ शसिण अनदुान एव ंआन्िरीक आयबाि भएको चाल ुखचण एव ं
पूँजीगि खचण सहहिको आय व्यय वववरण अनमुोदन गने सबणसम्मि तनणणय गररयो । 
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तनणणय न.ं ११ 
आ. व. २०७४/०७५ को गाउँसभा ििा ववलभन्न लमतिमा  कायणपाललकाको बिैकबाि भएका 

सम्पणूण खचण रकमहरु अनमुोदन गने सबणसम्मि तनणणय गररयो । 
 

तनणणय न.ं १२ 
केराबारी गाउँपाललका¸ गाउँकायणपाललकाको कायाणलय वा अन्िगणि कायणरि कमणचारीहरुले 

कायाणलय समयका अतिरीक्ि अन्य समयमा पतन कायाणलयको तनयलमि कामकाज गनुणपने भएकाल े
तनजहरुलाई खाजा खचण वापि सवुविा प्रदान गने सबणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं १३ 
 सवारी सािनमा ववतनयोप्जि रकमबाि मोिरसाईकल ििा हलकुा सवारी सािन क्यािलग 
ववथि ििा अन्य आवश्यक ववथि अपनाई खररद गने सबणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं १४ 
 यस गाउँपाललका लभर उपयकु्ि स्िानमा ल्याणकर्ल्ड साईि तनमाणण गनण १ न.ं प्रदेश 
सरकार ििा सघंीय मालमला ििा सामान्य प्रशासन मन्रालय¸ र्ोहरमलैा व्यवस्िापन ििा 
प्रववथिक सहयोग केन्र एव ंअन्य तनकायहरु प्राववथि ििा आथिणक सहयोग मागँ गने सबणसम्मि 
तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं १५ 

चाल ुआ.व.२०७४/०७५ मा सचंाललि ववकास आयोजनाहरु सचंालन गनणका लाथग आवश्यक 
यस गाउंपाललकालाई आवश्यक पने दररेिलाई प्जल्ला प्रशासन कायाणलय¸ मोरङले ियार पारेको 
अनसुार अनमुोदन गने सबणसम्मि तनणणय गररयो । सािै आगामी वषणका लाथग ियार गररएको 
गाउँपाललका दररेि पास गने समेि तनणणय गररयो । 
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तनणणय न.ं १६ 
यस केराबारी गाउँपाललका वाडण न.ं १० मा रहेको केराबारी स्वास््य चौकीमा आवश्यक 

जग्गा समेि रहेकाल ेववशषेज्ञ डाक्िर सहहि कप्म्िमा १५ शयैाको अस्पिाल तनमाणणका लाथग प्रदेश 
ििा सतंघय सरकार सगं माग गने सबणसम्मि तनणणय गररयो । 

 
तनणणय न.ं १७ 

यस केराबारी गाउँपाललका¸ गाउँकायणपाललकाको कायाणलय वा अन्िगणि अस्िायी¸ करार ििा 
ज्यालादारीमा कायणरि कमणचारीहरुलाई अको ब्यवस्िा वा तनणणय नभएसम्मका लाथग सोही पद र 
सेवामा तनरन्िरिा हदन ििा तनजहरुको सेवा करार सम्बप्न्ि आवश्यक ब्यवस्िा गने अथिकार 
गाउँकायणपाललकालाई प्रदान गने सवणसम्मि तनणणय गररयो । 

 
तनणणय न.ं १८ 

केराबारी गाउँपाललका वडा न.ं ८ वानचौरी क्षरेबाि प्जल्ला वन कायाणलयको स्वीकृि 
कायणयोजना एव ं प्जल्ला समन्वय सलमतिको तनणणय अनसुार सो क्षेरबाि ५५ हजार घनलमिर 
खोलाजन्य पदािण ववक्री कायण एव ं २०७५ साल असार १ गिदेेखख अको िेक्का बन्दोबस्ि 
नहुन्जेलसम्म प्ज.स.स को स्वीकृि दररेि अनसुार कायाणलय स्वयलं ेकमणचारी खिाई कर असलु 
भईरहेको कायणलाई सवणसम्मि रुपमा अनमुोदन गने तनणणय गररयो साि ैअको िेक्का बन्दोबस्ि 
नहुन्जेलसम्म तनरन्िर रुपमा ववक्री मलु्य असलु गने तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं १९ 

सब ैवडा सलमतिहरुको तनणणयबाि मागँ भई आएका यस ैगाउँसभाल ेअनसुचूीमा समाबेश 
गरेका िर वजेिको प्रािलमकिामा पनण नसकेका योजना ििा कायणक्रमहरुलाई गाउँपाललकाको 
उपलब्ि श्रोिल ेनभ्याउने हंुदा सो योजनाहरुलाई सतंघय सरकार¸ प्रदेश सरकार ििा अन्य ववकासका 
साझेदार तनकायहरुसगंको साझेदारी जिुाई सचंालन गरी क्रमश: वडावासीका मागँलाई सम्वोिन 
गदै लजैाने सबणसम्मि तनणणय गररयो । 
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तनणणय न.ं २० 
चाल ुआ.व.मा DPR ियार भएका तनम्न पलु ििा सडक ववस्िारका लाथग आथिणक योजना 

ििा पवूाणिार मन्रालयलाई अनरुोि गने सवणसम्मि तनणणय गररयो । 
िपलसल 

क. मगु ुखोला पलु केराबारी-६ 
ख. भलवुा खोला पलु केराबारी-९ 
ग. बेलबारी-भलवुा-लाख सडक¸ केराबारी-९ 
घ. अमिृचौक-कालापानी-चोक्िी सडक¸ केराबारी-६ 
 
तनणणय न.ं २१ 
 गोखाण वेलरे्यर रष्िसँग यस केराबारी गाउँपाललकामा स्वच्छ खानेपानी आपिुीका लाथग 
सहयोग गनण अनरुोि गने सबणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं २२ 
 प्रदेश न.ं १ बाि केराबारी गाउँपाललकाको वाडण न.ं ३ र १० को लसचंाईका लाथग ववतनयोप्जि 
वजेिमा सावणजतनक कुलो केराबारी-१० हुनपुनेमा जनसहयोग कुलो केराबारी-१० भएको हंुदा उक्ि 
ववतनयोप्जि रकमलाई सावणजतनक कुलो केराबारी-१० मा खचण गने सवणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं २३ 
 केराबारी-८ चारपोल दक्षक्षण वन क्षेरलभर प्ज.स.स.ले आ.व. २०७५/०७६ को IEE प्रतिवेदन 
एव ंवन कायणयोजना अनसुार उक्ि क्षेरमा ओभर डडपोप्जि भएको खोलाजन्य सामग्री ववक्री मलु्य 
असलु गनण उक्ि स्िानको िेक्का बन्दोबस्ि गनण कायणपाललकालाई अनमुति प्रदान गने सवणसम्मि 
तनणणय गररयो । 
 
 



“खदम केराबारी¸समदृ्ध एव ंहररयाली” 
 

गाउँपालिका विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  29 

 

तनणणय न.ं २४ 
 केराबारी-८ खदम क्याम्पसमा व्यवस्िापन ववषय अध्ययन गनण चाहने ववद्यािीहरुको 
सखं्या उल्लेख्य रुपमा रहेकाल ेव्यवस्िापन सकंाय िह िप गनण सतंघय सरकार सगं अनरुोि गने 
सवणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं २५ 
 यस केराबारी गाउँपाललकामा कृवष क्याम्पस स्िापनाका लाथग प्रदेश ििा सतंघय सरकार 
सगं आवश्यक प्रकृया अगाडड बढाउन अनरुोि गने सवणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं २६ 
 केराबारी-१० बजार क्षेरबाि वाडण न.ं २ जेर्ाले लसहंदेवीसम्म पयणिकीय क्षेर प्रविणनका एव ं
केवलकार सम्भाब्यिा अध्ययन लाथग आवश्यक ब्यवस्िा गनण प्रदेश सरकारसगं अनरुोि गने 
सवणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं २७ 
 केराबारी-८ मा रहेको ईलाका प्रहरी कायाणलयलाई स्िरोन्नति गनण प्रदेश ििा सघंीय 
सरकारलाई अनरुोि गने सवणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं २८ 
 केराबारी स्वास््य चौकी केराबारीमा सपणदंश उपचार सवेा सचंालन गनण प्रदेश ििा सघंीय 
सरकारलाई अनरुोि गने सवणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं २९ 
 आगामी आ.व. २०७५/०७६ का लाथग आथिणक ऐन २०७५ को अनसुचूीमा उल्लेख गररएका 
करका क्षरेहरु ििा दररेिलाई सवणसम्मि स्वीकृि गने तनणणय गररयो । 
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तनणणय न.ं ३० 
केराबारी गाउँपाललका भवन तनमाणणका लाथग उपयकु्ि स्िानमा जग्गा खररद गनण आवश्यक रकम  
ववतनयोजन गने सवणसम्मि तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं ३१ 
केराबारी गाउँपाललकामा ववकि पाहाडी भभूाग बढी रहेकोले अनगुमन मलू्यकंनमा खिी जान समस्या 
भएकाले तनवाणथचि जनप्रतितनिीहरुलाई प्रदेश सरकारल ेव्यवस्िा गरेको सवुविामा आन्िररक आयको 
आिारमा िप गरी सवुविा प्रदान गने तनणणय गररयो । 
 
तनणणय न.ं ३२ 
केराबारी गाउँपाललकामा ववकास तनमाणण योजना सचंालनािण ईप्न्जतनयर¸ सव ईप्न्जतनयरको िप 
आवश्यकिा परेको¸ स्वास््य सेवामा जनिाको पहँुच स्िावपि गनण िप स्वास््यकमीहरुको 
आवश्यकिा परेको हँुदा कायणक्रम सचंालन गने अवथिको लाथग िप प्राववथिक जनशप्क्ि करारमा 
ललई सेवा प्रवाह र ववकास व्यवस्िापन गने तनणणय गररयो । 
 
३.२ केराबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री शान्तत कुमारी लिम्बु भुजेि ज्यूबाट दोश्रो गाउँसभाको 

बतद सत्रमा प्रस्तुत गनु ुभएको िजेट तथा कायकु्रम 

आदरणीय अध्यक्ष ज्य ू
एव ंगाउँसभाका सम्पणूण पदाथिकारी ज्यहूरु¸  

 आगामी आ.व. को लाथग प्रस्िाव गरेको आय व्ययको खाकालाई उच्च प्रािलमकिा हदइएका 
बबबबि ववषयहरुका वारेमा प्रकाश पानण चाहन्छु । सघंीय सरकारवाि प्राति भएको ववतिय 
समातनकरण अनदुान रु १० करोड ४५ लाख¸ सशिण अनदुान िर्ण  १२ करोड ७१ लाख ििा राजश्व 
वाडर्ाड िर्ण  ७ करोड ६४ लाख २५ हजार गरी कुल वजेि रु ३० करोड ८० लाख २५ हजार प्राति 
भएको व्यहोरा यस सम्मातनि सभालाई जानकारी गराउन चाहान्छु । यसगैरी स्िानीय िहमा 
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हस्िान्िरण हुने भतनएका कायणक्रमहरुको लाथग सोही बमोप्जम सशिण अनदुान ििा समातनकरण 
अनदुानमा रकम समायोजन गरीएको छ । सशिण अनदुान स्वरुप प्राति रु १२ करोड ७१ लाखवाि 
सचंालन गररने कायणक्रमहरु ििा त्यसको लाथग लाग्ने लागि समेि एककन गरी ववववि कायणक्रमहरु 
तनक्षेवपि भ ैआएका सन्दभणमा उक्ि कायणक्रमहरुलाई हुबहु स्वीकृि गररएको छ ।  

आगामी आ.व. २०७५/७६ को लाथग आय तनिाणरण गदाण कुल आन्िररक आय रु. ५ करोड 
६२ लाख ४४ हजार हुने अनमुान गररएको छ । त्यसगैरी नेपाल सरकारवाि प्राति हुने ववतिय 
समातनकरण अनदुान रु. १० करोड ४५ लाख¸ राजश्व वाँडर्ाडवाि रु. ७ करोड ४६ लाख २५ हजार 
ििा सशिण अनदुान िर्ण  रु. १२ करोड ७१ लाख¸ चाल ुवषणको मौजाि रकम रु. ४ करोड १० लाख 
र सामाप्जक सरुक्षा भिा रु. ५ करोड ३७ लाख ७ हजार¸ प्रदेश सरकारबाि प्राति हुने अनदुान रु. 
३५ लाख ३१ हजार र LGCDP बाि रु. ८ लाख गरी जम्मा रु. ४६ करोड १५ लाख ७ हजारको 
बजेि सीमा ियार गररएको छ ।  

आदरणीय सभाका सदस्य ज्यहुरु¸ 

नेपाल सरकारको चौिौं योजनाल ेपररलक्षक्षि गरेका उदेश्यहरु ििा हदगो ववकासका लक्ष्यहरु 
हालसल गरी सन ्२०३० सम्म नेपाललाई मध्यम स्िररय आय भएको मलुकुमा स्िरोन्निी गने 
राप्ष्रय नीतिलाई मानक मानी केही केराबारी गाउँपाललकाका गौरबका योजनाका रुपमा िूला 
प्रकृिीका आयोजनालाई क्रमागि योजनाहरु कालोपर ेएव ंमोिरेवल पलु तनमाणणका लाथग चाल ु
आवमा आवश्यक रकम बबतनयोजन गररएको छ । भौतिक पवुाणिार आिीक ववकास सामाप्जक 
ववकास गाउँपाललका स्िरवाि सञ्चालन हुने िूला प्रकृतिका योजनामा आवश्यक वजेिको प्रवन्ि 
गररएको छ । प्रत्येक वडामा न्यनुिम रु. ६० लाखको लसललङ िोकक पवुाणिार ववकासमा अतनवायण 
६० प्रतिशि¸ सामाप्जक र आथिणक ववकासमा १५/१५ प्रतिशि¸ वािावरण एव ंववपद व्यवस्िापन 
ििा ससं्िागि ववकास सशुासन एव ंसेवा प्रवाहमा ५/५ प्रतिसि रकम वजेि व्यवस्िापनमा अतनवायण 
गरीएको छ । वहुववषणय कायणक्रम अन्िरगि खेल मदैान तनमाणण गनण आवश्यक वजेिको प्रवन्ि 
गररएको छ । कृवष क्षरेमा प्राङगाररक मल उत्पादन फ्याक्री तनमाणण गररनेछ भने िोपा लसचंाइ¸ 
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प्स्प्रङकल लसचंाइ ििा तलाप्स्िक पोखरी मार्ण ि कृवषमा पानीको सहज आपतूिण ििा ककर् खेति¸ 
कागिी पकेि क्षरे ववस्िार एव ंिरकारीका लाथग प्रमखु आय आजणनको रुपमा ववकास गनण रु ५० 
लाख ििा पशसेुवा ववकास कायणक्रमका लाथग रु २५ लाख वजिे ववतनयोजन गररएको छ । आगलागी 
जस्िा ववपदको पवुण ियारीका लाथग रु. २ लाख ललिर क्षमिाको ररजभण ट्याङ्क तनमाणण गनण रु.१० 
लाख बजिे ववतनयोजन गररएको छ । पवूाणिार ववकास िर्ण  मगुखुोला कालापानी चोक्िी सडक 
कालोपर ेरु ३० लाख, मप्च्छन्र चौक शकु्रबारे सडक कालोपर ेरु ५० लाख, लाङघाली चौक दक्षक्षण 
डाँगी सडक कालोपर ेरु २५ लाख, लालमिार समला पाँिी राजारानी सडक तनमाणण रु २५ लाख, मगु ु
खोलाघारी थचउरी सडक रयाक खोल्न रु १० लाख र खदम खेल मदैान मञ्च तनमाणणका लाथग ५० 
लाख बजेि ववतनयोजन गररएको छ । ववद्यालय क्षेरलाई सिुार गनण लशक्षक¸ ववद्यािी¸ अलभभावक 
समेिको सहभागीिामा ववलभन्न कायणक्रम सञ्चालन गनण रु ६० लाख बजेि ववतनयोजन गररएको 
छ । स्वास््य सिुार कायणक्रमका लाथग रु ५० लाख¸ लक्षक्षि वगण उत्िान ििा क्षमिा ववकासका 
लाथग रु ३० लाख¸ नेपाली सेनाको साझेदारीमा सपणदम्स उपचार सेवा केन्र सचंालन गनण रु ५ 
लाख ववतनयोजन गररएको छ । पयणिन क्षेरको ववस्िार ववकासका लाथग सम्भाव्यिा अध्ययनका 
लाथग रु ३० लाख बजिे ववतनयोजन गररएको छ । उल्लेखखि कायणक्रम मार्ण ि आगामी आ.व. मा 
यस गाउँपाललको मानव ववकास सचुकांकमा यस गाउँपाललकालाई १ न.ं प्रदेशकै उत्कृष्ि गाउँपाललका 
वनाउन ेलक्ष्य ललइएको छ । लशषणकगि बजिे ििा कायणक्रम िपलसलमा उल्लखे गररएको छ । 

अन्त्यमा यस बजेिलाई सर्ल बनाउन सबकैो खुला सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।  

प्रस्तुतकताु : श्री शान्तत कुमारी लिम्बु भुजेि  
उपाध्यक्ष¸ केराबारी गाउँपालिका 
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अनुसूची १ 
(आर्थकु बबधेयकसँग सम्िन्तधत) 

१ आ.ब. २०७५/७६ को प्रस्तावित राजस्िका दररेटहर 

क्र. सं. बबिरर् प्रनत इकाई दस्तुर र कैफियत 

क. सम्पती तथा मािपोत कर 

१ ५ लाख सम्मको एकमुष्ि ५०   

२ ५ लाख भन्दा मािी २५ लाख सम्मको प्रति लाख १०   

३ २५ लाख भन्दा मािी ५० लाख सम्मको प्रति लाख १५   

४ ५० लाख भन्दा मािी १ करोड सम्मको प्रति लाख १८   

५ १ करोड भन्दा मािी २ करोड सम्मको प्रति लाख २०   

६ २ करोड भन्दा मािी ३ करोड सम्मको प्रति लाख २२   

७ ३ करोड भन्दा मािी जतिसुकै भए  प्रति लाख २५   

८ घर वहाल कर प्रतिशि १२   

 

२  आ.ि. २०७५/७६ को सम्पनत मलु्याङ्कनका दररेटहर : 

१ न.ं  िडा कायाुिय,  पाटी 

क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत रोपनी 
र हजारमा कैफियत 

१ (साववक वडा न.ं ३ पािीगाउँ) िाम डाँडा मलू सडकल ेछोएको  १५०   

२ िामडाडा मलू सडक भन्दा २०० लमिर िाडा  दवु ैिर्ण  १००   

३ िामडाडा मलू सडक भन्दा ५०० लमिर िाडा  दवु ैिर्ण  ५०   

४ (साववक वडा न.ं  ३ पािीगाउँ)  कककुङ्ग मलूसडकले छोएको  ५०   

५ ककककदमु मलूसडक भन्दा २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  ४०   

६ ककककदमु मलूसडक  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  ३०   
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७ (साववक वडा न.ं २  पािीगाउँ)  ककककदमु मलूसडकले छोएको  ७५   

८ ककककदमु मलूसडकको शाखा सडकल ेछोएको  ५०   

९ 
कककीदमु मलूसडकले नछोएको र २०० लमिर िाडा डाँडािोल सािै 
गरैीगाउँको मलू सडकल ेछोएको  

४०   

१० िोबीखोला देखख माथि साखा सडकल ेनछोएको  गहहरी गाउँ  ३०   

११ 
आठ्खोला,लसरानी ससुलुलिोल सडक भन्दा २०० लमिर िाडा अन्य 

सब ैसाववक वडा न.ं २ को जग्गा  
२०   

१२ (साववक वडा न.ं ३  पािीगाउँ) रािमािे मलूसडकले छोएको  ५०   

१३ रािमािे मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  ४०   

१४ रािमािे मलूसडक  भन्दा ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

१५ (साववक वडा ३  पाहि गाउँ) प्जम्बाडाँडा मलूसडकले छोएको ५०   

१६ प्जम्बाडाँडा मलूसडक  भन्दा २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  ४०   

१७ प्जम्बाडाँडा मलूसडक  भन्दा ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

१८ (साववक वडा ४  पाहि गाउँ) राके भन्ज्याङ मलूसडकले छोएको  ५०   

१९ राके भन्ज्याङ मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  ४०   

२० राके भन्ज्याङ मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

२१ (साववक वडा ५  पाहि गाउँ) कुमाल मलूसडकले छोएको  ५०   

२२ कुमाल मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   ४०   

२३ कुमाल मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   
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२४ (साववक वडा ५  पाहि गाउँ) लसम्ल ेमलूसडकले छोएको  ५०   

२५ लसम्ले  मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   ४०   

२६ लसम्ले मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

२७ 
(साववक वडा न.ं ५  पािीगाउँ) िोबीखोला (रे्म्बाबारो) मलूसडकले 

छोएको  
५०   

२८ 
िोबीखोला (रे्म्बाबारो)  मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ै

िर्ण   
४०   

२९ 
िोबीखोला (रे्म्बाबारो) मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ै

िर्ण  सब ै
३०   

३० (साववक वडा ६  पाहि गाउँ)  लसजंालीिोल  मलूसडकले छोएको  ५०   

३१ लसजंालीिोल मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   ४०   

३२ लसजंालीिोल मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

३३ (साववक वडा ६  पाहि गाउँ)  बीचिोल  मलूसडकले छोएको  ५०   

३४ बीचिोल  मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   ४०   

३५ बीचिोल  मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

३६ (साववक वडा ६  पाहि गाउँ)  लसिेतनिोल  मलूसडकले छोएको  ५०   

३७ लसिेतनिोल   मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   ४०   

३८ लसिेतनिोल   मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

३९ (साववक वडा ६  पाहि गाउँ)  स्कुलडाँडा  मलूसडकले छोएको  ५०   



“खदम केराबारी¸समदृ्ध एव ंहररयाली” 
 

गाउँपालिका विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  36 

 

क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत रोपनी 
र हजारमा कैफियत 

४० स्कुलडाँडा  मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   ४०   

४१ स्कुलडाँडा   मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

४२ (साववक वडा न.ं ६  पािीगाउँ)  कोतचे  मलूसडकले छोएको  ५०   

४३ कोतचे  मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   ४०   

४४ कोतचे   मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

४५ (साववक वडा न.ं ६  पािीगाउँ)  मरुन्जे मलूसडकले छोएको  ५०   

४६ मरुन्जे  मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   ४०   

४७ मरुन्जे   मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

४८ (साववक वडा न.ं ७ पािीगाउँ)  समला मलूसडकले छोएको  ५०   

४९ समला मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   ४०   

५० समला  मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

५१ (साववक वडा न.ं ७ पािीगाउँ)  रे्दी मलूसडकले छोएको  ५०   

५२ रे्दी मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   ४०   

५३ रे्दी मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

५४ (साववक वडा ७ पाहि गाउँ) सेपेनी मलूसडकले छोएको  ५०   

५५ सेपेनी मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   ४०   

५६ सेपेनी मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ३०   

५७ (साववक वडा ८ पाहि गाउँ) काखरीिोल मलूसडकले छोएको  २००   

५८ काखरीिोल मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   १००   
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५९ काखरीिोल मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ५०   

६० (साववक वडा ९ पाहि गाउँ) डाँडागाउँ मलूसडकले छोएको  २५०   

६१ डाँडागाउँ मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   १२५   

६२ डाँडागाउँ मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ६०   

६३ (साववक वडा ९ पाहि गाउँ) खोलागाउँ मलूसडकले छोएको  २००   

६४ खोलागाउँ मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   १००   

६५ खोलागाउँ मलूसडक भन्दा  ५०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण  सब ै ५०   

६६ (साववक वडा ९ पाहि गाउँ) आमबोिे मलूसडकले छोएको  ५००   

६७ आमबोिे मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   २००   

६८ (साववक वडा ९ पाहि गाउँ) राना मलूसडकले छोएको  २००   

६९ राना मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   १००   

७० 
(साववक वडा ९ पाहि गाउँ) डाँडागाउँ भन्ज्याङ  िोल मलूसडकले 

छोएको  
३००   

७१ 
डाँडागाउँ भन्ज्याङ  िोल  मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ै

िर्ण   
१५०   

७२ (साववक वडा ९ पाहि गाउँ) खोपी िोल मलूसडकले छोएको  २००   

७३ खोपी िोल मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   १००   

७४ (साववक वडा न.ं ९ पािीगाउँ) तनन्लाह्या मलूसडकले छोएको  १५०   

७५ तनन्लाह्या मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   १००   
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७६ (साववक वडा न.ं  ९ पािीगाउँ) ढडतेन िोल मलूसडकले छोएको  १५०   

७७ ढडतेन िोल मलूसडक भन्दा  २०० लमिर   िाडा  दवु ैिर्ण   १००   

 

२ न.ं  िडा कायाुिय,  लसहंदेिी 

क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत रोपनी 
(र. हजारमा) कैफियत 

१ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं१,२ र ५ को लसरान भएरजाने खोकेभोसी 
मोिरबािो ५०० लम. लभर 

३०० देखख 

५०० 
  

२ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं९,८ र ७ को लसरान भएरजाने सोमबारे 

किहरे मोिरबािो ५०० लम. लभर 
३००   

३ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं८ देखख वडा न ं७ को लक्ष्मी  आ.वव. सम्म 

उक्ि सडक को दाया ँबाया ँ
२००   

४ 

लक्ष्मी आ.वव. देखख िल किहरे किहरे सम्म र ररिा बोिे हुदै रे्दी 
बिास ेखोला खदम खोला समेवा खोला ककनारा सम्मका जग्गाहरु 

सडकको दाया ँबायाँ पाँच सय लमिर लभर  

२०० देखख ५०   

५ 

साववक वडा न ं७ कोलक्ष्मी आ.वव. देखख िल किहरे किहरे सम्म र 

ररिा बोिे हुदै रे्दी बिास ेखोला खदम खोला समेवा खोला ककनारा 
सम्मका जग्गाहरु सडकको दाया ँबाया ँपाँच सय लमिर बाहहर सब ै 

४०   

६ 

साववक लसहंदेवी वडा न ं१ को सोमबारे देखख र्ाङदवुा  हुदै थचसाङ 

खोला सम्म जाने सोमबारे र्ाङदवुा सडक को दाँया बाँया ५०० 

लमिर लभर  

२००   
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७ 

साववक लसहंदेवी वडा न ं१ को सोमबारे देखख र्ाङदवुा  हुदै थचसाङ 

खोला सम्म जाने सोमबारे र्ाङदवुा सडक को दाँया बाँया ५०० 

लमिर बाहहर 

१०० देखख ४०   

८ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं२ को सोमबारे नामेम्बा सडक को दाया ँ
बाया ँ५०० लमिर लभर 

२००   

९ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं२ को सोमबारे नामेम्बा सडक को दाया ँ
बाया ँ५०० लमिर बाहहर(खङुला खोला देखख थचसाङ खोला सम्म 

१०० देखख ४०   

१० 
साववक लसहंदेवी वडा न ं५ को थचयाबारी िामीिार सडक को दाँया 
बाँया ५०० लमिर  

३००   

११ 
थचयाबारी िामीिार सडक मखु्य बप्स्ि भन्दा िल िामीिार खुङला 
खोला ककनार सम्म  

२५० देखख ४०   

१२ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं५ कोभन्ज्याङ काफ्ल ेसडक को दाया ँबाँया 
५०० लमिर लभर  

२०० 

  

१३ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं५ कोभन्ज्याङ काफ्ल ेसडक को दाया ँबाँया 
५०० लमिर बाहहर  

४०   

१४ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं४ र ३ को ववहहबारे र्ाईवा सडकको दाँया 
बाँया ५०० लमिर र्ाईवा आ.वव. सम्म  

३००   

१५ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं४ र ३ को ववहहबारे र्ाईवा सडक र्ाईवा 
आ.वव. भन्दा िल साखा सडकको ५०० लमिर लभर  

२५०   
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत रोपनी 
(र. हजारमा) कैफियत 

१६ 

साववक लसहंदेवी वडा न ं४ र ३ को ववहहबारे र्ाईवा सडक र्ाईवा 
आ.वव. भन्दा िल साखा सडकको ५०० लमिर भन्दा बाहहर (लससवुा 
खोला, भाल ुखोला थचसाङ खोला ककनार) 

४०   

१७ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं६ को यस.पी मोड भेडिेार बिुबारे सडक 

देखख माथि चुली डाँडा सम्म  
३००   

१८ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं६ को यस.पी. सालमत्िने सडक दाँया बाँया 
५०० लमिर लभर  

२००   

१९ 
साववक लसहंदेवी वडा न ं६ को यस.पी. सालमत्िने सडक दाँया बाँया 
५०० लमिर बाहहर  

१५० देखख ४०   

 

३ न.ं  िडा कायाुिय 

क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

१ साउन ेिोल जाने बािो  (बािोल ेछोएको) ५००   

२ साउन ेिोल जाने बािो  (बािोल ेनछोएको) १००   

३ गोल ग्राउन्ड देखख सकु्रबारे सम्म (बािोल ेछोएको) १०००   

४ गोल ग्राउन्ड देखख सकु्रबारे सम्म (बािोल ेनछोएको) ३००   

५ लेग्वाली िोल देखख गोल ग्राउण्ड सम्म (बािोल ेछोएको) १०००   

६ लेग्वाली िोल देखख गोल ग्राउण्ड सम्म (बािोल ेनछोएको) ३००   

७ कुवापानी स्कुल देखख शकु्रबारे सम्म (बािोल ेछोएको) १०००   
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

८ कुवापानी स्कुल देखख शकु्रबारे सम्म (बािोल ेनछोएको) ३००   

९ कुवापानी स्कुल देखख पवुण पाँचिरे चोक सम्म (बािोल ेछोएको) ७०० 
  

१० कुवापानी स्कुल देखख पवुण पाँचिरे चोक सम्म (बािोल ेनछोएको) २५० 
  

११ १० न.ं वाडाको कल्बिण देखख िमला जेिाको घर (बािोल ेछोएको) १००० 
  

१२ १० न.ं वाडाको कल्बिण देखख िमला जेिाको घर (बािोल ेनछोएको) ३०० 
  

१३ भोगिेनी-डुमे्र मेन लाईन (बािोल ेछोएको १०० लमिर सम्म.) १००   

१४ भोगिेनी-डुमे्र मेन लाईन (बािोल ेनछोएको ) ३०   

१५ भोगिेनी-डुमे्र सहायक बािो(पयणिकीय बािो,बािोल ेछोएको  ८०   

१६ खझजे,रुदवुा ,आमबोिे ,लामीडाडँा (बािोल ेछोएको) ५०   

१७ खझजे,रुदवुा ,आमबोिे ,लामीडाडँा (बािोल ेनछोएको) ३०   

१८ सानो हचुवा -ककिीया (बािोले छोएको) ८०   

१९ सानो हचुवा -ककिीया (बािोले नछोएको) ६०   

२० रामपरु लसरान (बािोले छोएको) २००   

२१ रामपरु लसरान (बािोले नछोएको) ५०   

२२ रामपरुको शाखाबािो (बािोल ेछोएको) ८०   

२३ रामपरुको शाखाबािो (बािोल ेनछोएको) ५०   

२४ चमेरे (बािोल ेछोएको) ३०   

२५ वलप्जि े(बािोले छोएको) ५०   
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

२६ महद(बािोल ेछोएको) ५०   

२७ गमुाने (बािोल ेछोएको) ८०   

२८ गमुाने (बािोल ेनछोएको) ४०   

२९ खउसेबङु (बािो नभएको) ३५   

३० शाही डाँडा (बािोले छोएको) ३००   

३१ शाही डाँडा (बािोले नछोएको) १००   

३२ आपिार(बािोले छोएको) १००   

३३ आपिार(बािोले नछोएको) ६०   

३४ बागदले (बािोले नछोएको) ५०   

 

४ न.ं  िडा कायाुिय,  र्िउरी 

क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत रोपनी 
(र. हजारमा) कैफियत 

१ 
वपपल भन्ज्याङ देखख देवीिान खोल्सी साववक याङलशला वडा न ं१ 

बािोको दवु ैपहट्ट ३० लमिर सम्म  
२००   

२ साववक याङलशला वडा न ं१ का लभबर जग्गाहरु  ५०   

३ 
वपपल भन्ज्याङ देखख महाराज ेडाँडा हुदै गोगने साववक 

यङलशलाको वडा न ं१ र २ को बािोको ३० लमिर सम्मका जग्गाहरु   
१००   

४ साववक याङलशला वडा न ं२ का लभबर जग्गाहरु  ५०   
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत रोपनी 
(र. हजारमा) कैफियत 

५ 
रैका भन्ज्याङ देखख िोपिमु्का र तिनिले िोल सम्मका बािोको 
३० लमिर दाया ँबाया ँका जग्गा   

१५०   

६ िाकुरे बािोले नछोएका लभबर जग्गाहरु ८०   

७ ज्याप्रङु दलाणमी सतििारका जलमनहरु  ३०   

८ 
रैका भन्ज्याङ देखख साउन ेखोल्सा सम्म थचउरी भन्ज्याङ बािोको 
जग्गा   

३००   

९ 
चनौिे बािोले छोएका जग्गाहरु बािोको दाया ँबायाँ ३० लमिर 

सम्म  
१५०   

१० चनौिे लभबर जग्गाहरु  ५०   

११ लसद्दिुम डाँडा  २५०   

१२ 
िुलिार देखख सम्दी िोल (लामीिार) बािोले छोएका बािोको ३० 

लमिर सम्म दायाँ बाया ँ  
२५०   

१३ बािो देखख लभबर जग्गा हरु(लामीिार खण्ड) १००   

१४ छघरे छबोिे बािोको ३०लमिर ्दाया ँबाया ँ १००   

१५ छघरे छबोिे खोला घाररका लभबर जग्गाहरु  ४०   

१६ नकण िेको जग्गाहरु १००   

१७ दमु्सेिार साववक वडा न.ं १ १००   
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५ न.ं  िडा कायाुिय,  याङलशिा 

क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

१ 
चोक्िी,वपपल चोक ,बगचैा ,हुलाक चोक हुदै ६ न. वडा लसमाना 
सम्म बािो छोएको ३० लमिर सम्मको दाँया बाँयाको जग्गा  

१००० 

  

२ 
चोक्िी,वपपल चोक ,बगचैा ,हुलाक चोक हुदै ६ न. वडा लसमाना 
सम्म बािो छोएको १०० लमिर सम्मको दाँया बाँयाको जग्गा  

७०० 

  

३ 
चोक्िी,वपपल चोक ,बगचैा ,हुलाक चोक हुदै ६ न. वडा लसमाना 
सम्म बािो छोएको १०० लमिर भन्दा लभर को दाँया बाँयाको जग्गा  

४०० 

  

४ 
वपपल चोक ,बबशाल चोक हुदै प्रगति चोक सम्मको बािोल ेछोएको 
३० लमिर सम्मको दाया ँर बाया ँजग्गा  

५०० 
  

५ 
वपपल चोक ,बबशाल चोक हुदै प्रगति चोक सम्मको बािोल ेछोएको 
१०० लमिर सम्मको दाया ँर बाया ँजग्गा  

३०० 
  

६ 
वपपल चोक ,बबशाल चोक हुदै प्रगति चोक सम्मको बािोल ेछोएको 
१०० लमिर भन्दा लभबरको दाया ँर बाया ँजग्गा  

२०० 
  

७ 
बगैंचा देखख प्रगति चोक सम्मको बािोल ेछोएको ३० लमिर दाया ँर 

बाया ँजग्गा  
८०० 

  

८ 
बगैंचा देखख प्रगति चोक सम्मको बािोल ेछोएको १०० लमिर दाया ँ
र बाया ँजग्गा  

५०० 

  

९ 
बगैंचा देखख प्रगति चोक सम्मको बािोल ेछोएको १०० लमिर भन्दा 
लभबर जग्गा  

३०० 

  

१० 
प्रगति चोक देखख रु्लबारी चोक सम्मको बािोल ेछोएको ३० लमिर 

दाँया र बाया ँको जग्गा  
६०० 
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

११ 
प्रगति चोक देखख रु्लबारी चोक सम्मको बािोल ेछोएको १०० 

लमिर दाँया र बायाँ को जग्गा  
४०० 

  

१२ 
प्रगति चोक देखख रु्लबारी चोक सम्मको बािोल ेछोएको १०० 

लमिर लभबर दाँया र बाया ँको जग्गा  
२०० 

  

१३ 
हुलाक चोक १ न ंिारा हुदै चार कुने सम्मको बािोल ेछोएको ३० 

लमिर दाया ँर बायाँको जग्गा  
६०० 

  

१४ 
हुलाक चोक १ न ंिारा हुदै चार कुने सम्मको बािोल ेछोएको १०० 

लमिर दाया ँर बायाँको जग्गा  
४०० 

  

१५ 
हुलाक चोक १ न ंिारा हुदै चार कुने सम्मको बािोल ेछोएको १०० 

लमिर भन्दा लभबर  दाया ँर बायाँको जग्गा  
२०० 

  

१६ 
चारकुनेबाि रु्लबारी चोक सम्मको बािोल ेछोएको ३० लमिर दाया ँ
बायाँको जग्गा  

५०० 

  

१७ 
चारकुनेबाि रु्लबारी चोक सम्मको बािोल ेछोएको १०० लमिर 

दाया ँबायाँको जग्गा  
३०० 

  

१८ 
चारकुनेबाि रु्लबारी चोक सम्मको बािोल ेछोएको १०० लमिर 

भन्दा लभबर दायाँ बायाकँो जग्गा  
२०० 

  

१९ 
रु्लबारी चोक देखख ५ न ंवडा कायाणलय सम्मको बािोल ेछोएको ३० 

लमिर सम्मको दाया ँर बायाकँो जग्गा  
४०० 

  

२० 
रु्लबारी चोक देखख ५ न ंवडा कायाणलय सम्मको बािोल ेछोएको 
१०० लमिर सम्मको दाया ँर बायाँको जग्गा  

२०० 
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

२१ 
रु्लबारी चोक देखख ५ न ंवडा कायाणलय सम्मको बािोल ेछोएको 
१०० लमिरभन्दा लभबरको दाया ँर बायाँको जग्गा  

१५० 

  

२२ 
शाप्न्ि चोक देखख जरुवा सम्मको बािोल ेछोएको ३० लमिर 

सम्मको दाया ँबायाँको जग्गा  
३०० 

  

२३ 
शाप्न्ि चोक देखख जरुवा सम्मको बािोल ेछोएको १०० लमिर 

सम्मको दाया ँबायाँको जग्गा  
१५० 

  

२४ 
शाप्न्ि चोक देखख जरुवा सम्मको बािोल ेछोएको १०० लमिर 

भन्दा लभबरको  दाया ँबायाँको जग्गा  
१०० 

  

२५ 
जरुवा देखख राङचा सम्मको बािोले छोएको ३० लमिर दाया ँ
बायाँको जग्गा  

३०० 

  

२६ 
जरुवा देखख राङचा सम्मको बािोले छोएको १०० लमिर दाया ँ
बायाँको जग्गा  

१५०० 

  

२७ 
जरुवादेखख राङचा सम्मको बािोले छोएको १०० लमिर भन्दा 
लभबरको दाया ँबायाँको जग्गा  

१०० 

  

२८ 
शाप्न्ि चोक बाि एिहेाल हुदै सालघारी वनको भवन सम्मको 
जग्गा  

१०० 

  

२९ जरुवा ,चौिारे ,जुलकेनी हुदै ५ न ंवडा कायाणलयसम्मको जग्गा  १००   

३० िुस्कुिे आसपासको र िमु्की आसपासको जग्गा  १००   

३१ लालमछाने आसपासको जग्गा  १००   

३२ राजारानी आसपासको जग्गा  १००   
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

३३ देवीिार, सािुिार आसपासको जग्गा  १००   

३४ 
५ न ंवडा कायाणलय देखख लार्ा चोक सम्मको बािोले छोएको ३० 

लमिर दाया ँबायाँको जग्गा  
२०० 

  

३५ 
५ न ंवडा कायाणलय देखख लार्ा चोक सम्मको बािोले छोएको १०० 

लमिर दाया ँबायाँको जग्गा  
१५० 

  

३६ 
५ न ंवडा कायाणलय देखख लार्ा चोक सम्मको बािोले छोएको १०० 

लमिर भन्दा लभबरको दाया ँबायाँको जग्गा  
१०० 

  

 

  ६ न.ं  िडा कायाुिय,  िम्पाखोिी 
क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

१ बढुी खोला कालोपानी हुदै मगु ुखोला सम्म  ४००   

२ बढुी खोला कालोपानी हुदै मगु ुखोला सम्म  खेति योग्य जग्गा ३००   

३ 
बरबेणी चोक देखख सगंम पि प्रतिक्षा चोक , िरेिुमे 

िोल,चम्पाखोलल देखख हदििले िोल सम्म  
४००   

४ 
बरबेणी चोक देखख सगंम पि प्रतिक्षा चोक , िरेिुमे 

िोल,चम्पाखोलल देखख हदििले िोल सम्म खतेि योग्य जग्गा 
३००   

५ मगु ुखोलाबाि अमिृ चोक  १०००   

६ मगु ुखोलाबाि अमिृ चोक सम्म खेति योग्य जग्गा ३००   

७ अमिृ चोकबाि लाललगरुाँस चोक सम्म  १०००   
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

८ अमिृ चोकबाि लाललगरुाँस चोक सम्म खेति योग्य जग्गा ३००   

९ लाललगरुाँस चोकबाि खाडी सम्म ७००   

१० लाललगरुाँस चोकबाि खाडी सम्म खतेि योग्य जग्गा ३००   

११ 
मगु ुखोला बदु्ध चोक लालीगरुास, ७ न ंवडा लसमानाबाि िामाङ 

िोल िाडो  
४००   

१२ 
मगु ुखोला बदु्ध चोक लालीगरुास, ७ न ंवडा लसमानाबाि िामाङ 

िोल िाडो सम्मका खतेि योग्य जग्गा 
३००   

१३ लमिरेी िोल सतिसाले िोल  ४००   

१४ लमिरेी िोल सतिसाले िोल सम्मका खेति योग्य जग्गा २००   

१५ बस्नेि चोक चोक देखख िामाङ िोल सम्म ४००   

१६ बस्नेि चोक चोक देखख िामाङ िोल सम्मका खेति योग्य जग्गा २००   

१७ ७ न ंवडा लसमाना देखख सतिसाल ेडाल ेहुदै ५ न ंलसमाना सम्म  ५००   

१८ 
७ न ंवडा लसमाना देखख सतिसाल ेडाल ेहुदै ५ न ंलसमाना सम्मका 
खेति योग्य जग्गा 

३००   

१९ डाल,ेहहमदले ववलमरे बािो  १००   

२० डाल,ेहहमदले ववलमरे का खेति योग्य जग्गा ५०   

२१ खोलामा रहेका नम्मरी जग्गा २०   

 

 



“खदम केराबारी¸समदृ्ध एव ंहररयाली” 
 

गाउँपालिका विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  49 

 

७ न.ं  िडा कायाुिय,  मगु ु

क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

१ 

मगु ुचोक दक्षक्षण नव अलभयान चोक हुदै भाल ुखोल्सीसम्मको 
कालोपर ेसडक सम्म,मगु ुचोक पप्श्चम हािमेालो चोक सम्म, 

मगु ुचोक पवुण गरैर कुलो सम्म, मगु ुचोक उत्िर बिेै िोल जाने 

बािोल ेछुने जग्गा  

१०००   

२ विेै िोल जाने वािो देखख उत्िर वाज ेचोक सम्म कालोपर ेसडक  ६००   

३ 
लांघाली चोक देखख दक्षक्षण मेहरमान चोक सम्म बािोले छोएको 
जग्गाहरु 

६००   

४ 
 मेहरमान चोक दक्षक्षण फ्याली ककत्िा हुदै पवुण दक्षक्षण दगुाण चोक 

खदम खोला सम्म  
५००   

५ 
गरैी कुलो देखख पवुण हांङबाङं िोल प्जम्दारी पनैी सम्मका बािोको 
जग्गाहरु 

५००   

६ 

मगु ुचोक दक्षक्षण नव अलभयान चोक हुदै भाल ुखोल्सीसम्मको 
कालोपर ेसडक सम्म,मगु ुचोक पप्श्चम हािमेालो चोक सम्म, 

मगु ुचोक पवुण गरैर कुलो सम्म, मगु ुचोक उत्िर बिेै िोल जाने 

बािो लभर पहट्टका खेति योग्य जलमनहरु 

३००   

७ 
गरैी कुलो देखख पवुण हांङबाङं िोल प्जम्दारी पनैी सम्मका लभबर 

खेति योग्य  जग्गाहरु 
३००   

८ 
डाँगी क्षेरका बािोले नछुने लभरपहट्ट रहेको हाल खेति लगाईएको 
जग्गमाहरु 

२००   
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

९ 

मेहरमान चोक  देखख पप्श्चम भाल ुखोल्सी हुदै वडा न ं६ र ७  

लसमनाको बािो सम्म,फ्याली ककत्िा देखख पप्श्चमका बािोल े

छोएका जग्गा र  दगुाण चोक दक्षक्षण बािोले छोएका जग्गा 
३००   

१० 
विेै िोल देखख वेलेपरु गौडा सम्म , वेलेपरु गौडा देखख िल्लो 
बािोको खोल्सीको जग्गा सम्म  

३००   

११ 

विेै िोल देखख वेलेपरु गौडा सम्म , वेलेपरु गौडा देखख िल्लो 
बािोको खोल्सीको जग्गा सम्म लभरपहट्ट रहेको हाल खतेि 

लगाईएको जग्गाहरु 

२००   

१२ 
हािमेालो चोक देखख उत्िर बरबेणी चोक सम्म ,बरबेणी चोक देखख 

उत्िर लमिरेी चोक बाि आउने बािो सम्म  
३००   

१३ 

हािमेालो चोक देखख उत्िर बरबेणी चोक सम्म ,बरबेणी चोक देखख 

उत्िर लमिरेी चोक बाि आउने बािो सम्म  हाल खेति लगाईएको 
जग्गमाहरु 

२००   

१४ 
वेलेपरु जाने मा्लो बािो देखख उत्िर नकण िे र लसदरेु छुहिने बािो 
सम्म  

२००   

१५ नकण िे िोल बािो क्षेरको जग्गा २५०   

१६ नकण िे िोल लभरी जग्गा १००   

१७ भालकुुड ेिार देखी बािो क्षेरको ओखलढंुगा सम्म २००   

१८ भालकुुड ेिार देखी लभरी क्षरेको जग्गा ओखलढंुगा सम्म १००   

१९ वगर क्षेरका जग्गाहरु  ५०   
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

२० डाँगी पछुार जंगलको ककनारमा रहेको खेिीको जग्गा १००   

२१ खोलामा रहेका नमंरी जग्गारु २०   

 

  ८ न.ं  िडा कायाुिय,  केराबारी 

क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

१ 
मप्च्छन्र चोक पप्श्चम देउराली चोक सम्म र पवुण पहहलो आउने 

कुलो सम्मका घडरेी जग्गाहरु 
४०००   

२ 
मप्च्छन्र चोक पवूणको पहहलो आउनेकुलो देखख हप्स्पिल हुदै 

खोल्सी सम्मको घडरेी जग्गा  
४०००   

३ खोल्सी देखख शकु्रबारे चोक सम्म  ३०००   

४ मप्च्छन्र चोक देखख दक्षक्षण ५० लमिर दवु ैिर्ण   ४०००   

५ मप्च्छन्र चोक ५० लमिर छोडी रािा कृष्ण मप्न्दर सम्म  ४०००   

६ रािा कृष्ण मागण बाि दक्षक्षणी क्षेर  ३०००   

७ कर्ल्म हल हुदै नारर ववकास सम्म को क्षेर  २०००   

८ चचण हुदै प्रतिभा िोल ििा सकु्रबरे लभबर क्षरे  १५००   

९ रािा कृष्ण मागण क्षेर (रािा कृष्ण मागण हुदै खदम क्याम्पस क्षरे ) १०००   

१० आिार लशला िोल हुदै अनाम चोक बाि खेल मदैान दक्षक्षण क्षेर  १०००   

११ मप्च्छन्र क्लब मागण क्षरे  २०००   

१२ आम्जुगंीको िाडो मलुबािो  ४००   



“खदम केराबारी¸समदृ्ध एव ंहररयाली” 
 

गाउँपालिका विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  52 

 

क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा (र. 

हजारमा) कैफियत 

१३ आम्जुगंी को स्कुल बाि िसेो बािो  ५००   

१४ आम्जुगंीको ३०  लमिर वरी परी ६००   

१५ आम्जुगंीको लभबर बािाहरुले छोएको जग्गा ३००   

१६ आम्जुगंीका मलू बािो बाि पवुण पहट्टको लभबर खेिहरु  १००   

१७ आम्जुगंी मलुबािो देखख पप्श्चम पहट्टका खेिहरु  १००   

१८ खदम खोला ककनाराका खेिहरु (बािोल ेनछोएको) ५०   

१९ कृष्ण क्रसर उत्िर आउने िाडो बािो  ३००   

२० खेिी योग्य जलमन बािोल ेनछोएको (केराबारी) ४००   

२१ बगरमा पने खेिहरु बािोल ेनछोएको (आमजगुी) ५०   

२२ नम्बरी जग्गा हाल बगरमा बगरमा रहेको  २०   

 

९ न.ं  िडा कायाुिय 

क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा 
(र. हजारमा) कैफियत 

१ 
लाललभत्िी लसमा देखख जोडिारा सम्मका दाया ँबाया ँदवु ैिर्ण का 
जग्गाहरु  

६००   

२ जोडिारा देखख उत्िर पवुण ज्योति क्लब सम्मका जग्गा हरु  ५००   

३ 
पवूण ज्योति क्लब देखख लसवालय मप्न्दर कल्बेिण सम्मका दाया ँ
बायाँका जग्गा  

६००   
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा 
(र. हजारमा) कैफियत 

४ 
लशवालय मप्न्दर कल्भेिण देखख देवीझोडा लसरान िोल सम्मका 
दाया ँबायाँका जग्गा  

५००   

५ 

लाललभत्िी लसमा देखख जोडिारा सम्मका दाया ँबाया ँदवु ैिर्ण का, 
जोडिारा देखख उत्िर पवुण ज्योति क्लब सम्मका , पवूण ज्योति 

क्लब देखख लसवालय मप्न्दर कल्बेिण सम्मका दाया ँबाया,ँ पवूण 
ज्योति क्लब देखख लसवालय मप्न्दर कल्बेिण सम्मका दाया ँबायाँक 

लभबर पप्ल्िङका जग्गाहरु 

४००   

६ 
बदु्ध मा.वव. स्कुल चोक देखख देबीझोडा लसरान जाने नारंग ेबािोको 
दाया ँबाया ँजग्गा  

३००   

७ 
सकु्रपि बािोका जोडिारा देखख पवुण लोहोंरा खोला जाने बािोका 
जग्गाहरु 

४००   

८ 
सकु्रपि बािोका जोडिारा देखख पवुण लोहोंरा खोला जाने बािोका 
लभबर तलहिङंका जग्गाहरु 

३००   

९ 
पवुण ज्योति मदैान देखख उत्िर बदु्ध मा.वव. आउने शाखा बािोका 
दाया ँबाया ँ 

२००   

१० बािोल ेनछोएका लभबर जग्गाहरु २००   

११ 
वेलचौरीदेखख घम्घरु लसरान जगंलको मखु सम्म बािोका 
जग्गाहरु  

५००   

१२ 
भलवुा चोक देखख लिेाङ-भोगिेनी लसमाना सम्मका िाडो बािोका 
जग्गाहरु 

८००   
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा 
(र. हजारमा) कैफियत 

१३ आइिबारे चोक देखख भलवुा चोक सम्मको िाडो बािोको जग्गाहरु  १०००   

१४ 
भलवुा चोक देखख पप्श्चम भलवुा खोला लसमा सम्मका बािोका 
जग्गाहरु  

६००   

१५ ज्वाला चोक उत्िर दक्षक्षण बािोका जग्गाहरु  ४००   

१६ 
तिप्म्सना चोक देखख बबराजे चोक,सान ुबबराजे चोक ििा बबराजे 
चोक उत्िर पप्श्चम लेकाली िोल सम्मको बािोल ेछोएका जग्गा 

४००   

१७ 
लसिल ुचोक देखख गौरी िोल लसरान सम्मका बािोले छोएका 
जग्गाहरु 

४००   

१८ डाँडा िोल चोक उत्िर दक्षक्षण बािोका जग्गाहरु  ४००   

१९ कोलबोिे बािोले छोएका जग्गाहरु  २००   

२० घघंरु शे्रष्ि चोक देखख पप्श्चम रघ ुचोक सम्मका बािोका जग्गाहरु  ४००   

२१ रघ ुचोक देखख खयर घारी दक्षक्षण-पप्श्चमक बािोका जग्गाहरु  ४००   

२२ रघ ुचोक देखख उत्िर जंगल सम्मका बािोले छोएका जग्गाहरु  ३००   

२३ 
घघरु शे्रष्ि चोक देखख पवुण लशवालय मप्न्दर सम्मका बािोका 
जग्गाहरु 

३००   

२४ 
सवुवदार िोल दक्षक्षण लशवालय मप्न्दर दवु ैिाडो बािो सम्मका 
बािोका जग्गाहरु  

२००   

२५ आदशण िोल पप्श्चम बािोका जग्गाहरु  १५०   

२६ दाजेललङ िोल पप्श्चम खोला िार सम्मको बािोका जग्गाहरु  ३००   
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क्र. 

स.ं 
बबिरर् 

प्रनत कठ्ठा 
(र. हजारमा) कैफियत 

२७ 
भालगुौड ेपछुार देखख राना डाँडा सम्म जाने बािोल ेछोएका 
जग्गाहरु  

२००   

२८ भलवुा िोलका बािोल ेनछोएका जग्गाहरु  ३००   

२९ ववराज,े घघंरु, खयर घारीका बािोल ेनछोएका लभरी जग्गाहरु  २००   

३० भाल ुगौडकेा बािोले नछोएका जग्गाहरु  १००   

 

 १० न.ं  िडा कायाुिय, केराबारी 

क्र. 

स.ं 
बबवरण 

प्रति िुर/ कठ्ठा 
(रु. हजारमा) कैकर्यि 

१ मप्च्छन्र चोक पप्श्चम देउराली चोक सम्म र पबुण केराबारी 
स्वास््य चौकी पबुणको खोल्सी सम्मका जग्गाहरु  

२०० प्रति िुर 

२ हप्स्पिल खोल्सी देखख पबुण हुदै शकु्रबारे सम्मका जग्गाहरु १५० प्रति िुर 

३ मप्च्छन्र चोक उत्िर हुदै बषाण चोक सम्मका घडरेी जग्गाहरु २०० प्रति िुर 

४ बषाण चोक उत्िर हुदै जुनेली चोक सम्मका घडरेी जग्गाहरु २०० प्रति िुर 

५ जुनेली चोक उत्िर हुदै असारे पनैी सम्मका घडरेी जग्गाहरु १५० प्रति िुर 

६ असारे पनैी उत्िर हुदै बगैंचा िोल सम्मका घडरेी जग्गाहरु १०० प्रति िुर 

७ बषाण चोक पप्श्चम हुदै हािखोला सम्मका घडरेी जग्गाहरु १५० प्रति िुर 

८ बषाण चोक पबुण हुदै के.य.ु बोडड णङ खोल्सी सम्मका घडरेी जग्गाहरु १०० प्रति िुर 

९ के.य.ु बोडड णङ खोल्सी पबुणका घडरेी जग्गाहरु १०० प्रति िुर 

१० जुनेली चोक पबुण हुदै अनगु्रह चचण सम्मका घडरेी जग्गाहरु १०० प्रति िुर 
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क्र. 

स.ं 
बबवरण 

प्रति िुर/ कठ्ठा 
(रु. हजारमा) कैकर्यि 

११ अनगु्रह चचण पवूण हहमालय चोक हुदै वडा न.ं ३ को लसमाना 
सम्मका जग्गाहरु 

१५०० कट्ठा 

१२ प्रतिभा िोल उत्िर हुदै हहमालय चोक सम्मका घडरेी जग्गाहरु १५०० कट्ठा 

१३ हहमालय चोक उत्िर हुदै कुवापानी चोक सम्मका घडरेी 
जग्गाहरु 

१२०० कट्ठा 

१४ कुवापानी चोक हुदै पबुण कुवापानी आ.वव. सम्मका घडरेी 
जग्गाहरु 

१२०० कट्ठा 

१५ 

कुवापानी चोक पप्श्चम लभरगाउँ िोल हुदै एलम्बर चोक सम्मका  
जग्गाहरु 

१५०० कट्ठा 

१६ हािखोला उत्िर हुदै गहहरी िोल लसराह पनैी सम्मका घडरेी 
जग्गाहरु 

१५०० कट्ठा 

१७ 

हािखोला पबुण हुदै जुनेली चोक जोडडने बािोमा पने घडरेी 
जग्गाहरु 

१०० प्रति िुर 

१८ हािखोला पबुण परुानो िाना हुदै १० न.ं वडा कायाणलय आसपासका 
घडरेी जग्गाहरु 

१०० प्रति िुर 

१९ मनुाल मागण आसपासका घडरेी जग्गाहरु १५० प्रति िुर 

२० मप्च्छन्र मा.वव. उत्िर िाडोबािोको घडरेी जग्गाहरु १२०० प्रति कट्ठा 

२१ 

सगंम चोक उत्िर हुदै हुलाकी िोल देखख असारे पनैी सम्मका 
जग्गाहरु १५०० 

प्रति कट्ठा 
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क्र. 

स.ं 
बबवरण 

प्रति िुर/ कठ्ठा 
(रु. हजारमा) कैकर्यि 

२२ अथिकारी िोल पबुण असारे पनैी देखख सनुौलो चोक हुदै ३ न.ं को 
लसमाना सम्मका जग्गाहरु १२०० प्रति कट्ठा 

२३ हुलाकी िोल उत्िर हुदै केराबारी बस पाकण  जोड्ने बािोमा पने 

जग्गाहरु १२०० प्रति कट्ठा 

२४ सबेुदी िोल उत्िर कुवापानी खानपेानी िंकी सम्मका घडरेी जग्गाहरु १२०० प्रति कट्ठा 

२५ उपशाख, प्रशाखा, तलहिङ बािोल ेछुने घडरेी जग्गाहरु  ९०० प्रति कट्ठा 

२६ बगैंचा िोल उत्िर पबुण हुदै ३ न.ं वडा लसमाना सम्मका जग्गाहरु ९०० प्रति कट्ठा 

२७ बगैंचा हुदै िापािार उत्िर जाने घडरेी जग्गाहरु ६०० प्रति कट्ठा 

२८ खेिी योग्य लभरी जग्गाहरु(समिर भ-ुभागका) ५०० प्रति कट्ठा 

२९ खेिी योग्य लभरी जग्गाहरु(पहाडी भ-ुभागका) २०० प्रति कट्ठा 

३० बगरमा पने खेिी योग्य जग्गाहरु ५० प्रति कट्ठा 

२१ खोलामा रहेका नमंरी जग्गारु २० प्रति कट्ठा 
 

३. भौनतक सरंिनामा ह्रास कट्टीको दररेट (प्रनतशतमा) 

सरंचनाको ककलसम->  
RCC वपलर सहहि  

RCC छि ढलान 

(वपलर बाहेकको) RCC जस्िा पािा  
सरंचनाको आय ु 

१-३ वषण ६ ९ १२ 

३-६ वषण १२ १८ २४ 

६-९ वषण १८ २४ ३० 
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सरंचनाको ककलसम->  
RCC वपलर सहहि  

RCC छि ढलान 

(वपलर बाहेकको) RCC जस्िा पािा  
सरंचनाको आय ु 

९-१२ वषण २४ ३० ३६ 

१२-१५ वषण ३० ३६ ४२ 

१५-१८ वषण ३६ ४२ ४८ 

१८-२१ वषण ४८ ५४ ६० 

२१-२४ वषण ५४ ६० ६६ 

२४-२७ वषण ६० ६६ ७२ 

२७-३० वषण ६६ ७२ ७८ 

३०-३३ वषण ७२ ७८ ८४ 

३३-३६ वषण ७८ ८४ ९० 

३६-४० वषण ८४ ९० ९० 

४०-४३ वषण ९० ९० ९० 

४३-४६ वषण ९० ९० ९० 

४६ भन्दा माथि ९० ९० ९० 

 

४. घर जग्गाको मलु्यांकन दररेट 

क्र. स. घरको प्रकार  मलु्यांकन(र) 

१ RCC वपलर सहहि  १००० प्रति sq feet 

२ RCC छि ढलान (वपलर बाहेकको) ८०० प्रति sq feet 

३ RCC जस्िा पािा  ६०० प्रति sq feet 

 



“खदम केराबारी¸समदृ्ध एव ंहररयाली” 
 

गाउँपालिका विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  59 

 

५. मािपोत तथा लसिाररस दस्तरुहरको दररेट 

क. मािपोत दस्तरुको बक्यौता असिुी दररेट/ प्रनतशतमा  

१ वषणसम्म  २-३ वषण  ४-५ वषण  ६-१० वषण  १० वषणदेखख माथि   

२०%  २५%  ३०%  ४०% ५०%  

 

ख. घरजग्गा/घरबाटो सम्ितधी लसिाररस 

१ तनवेदन दस्िरु प्रति तनवेदन १०   

२ 
अशंबण्डा जग्गा नामसारी 
लसर्ाररस  

प्रति 

कठ्ठा/रोपनी १००   

३ 
मोही नामसारी ििा लगि 
कट्टा लसर्ररस 

प्रति 

कठ्ठा/रोपनी १००   

४ अपिुाली लसर्ाररस दस्िरु 

प्रति 

कठ्ठा/रोपनी २००   

५ 
चारककल्ला लसर्ररस १० 
कठ्ठा/रोपनी सम्म प्रति तनवेदन ३००   

६ 
चारककल्ला लसर्ररस १० 
कठ्ठा/रोपनी भन्दा मािी प्रति तनवेदन ५००   

७ 
घरबािो लसर्ाररस कालोपरले े
छोएको जग्गा १ कठ्ठा/रोपनी ५०० 

१ कठ्ठा देखी ५ कठ्ठा 
सम्म िप प्रति 

कठ्ठा/रोपनी रु १००, ६ 
कठ्ठा देखी १० कठ्ठासम्म 
िप प्रति कठ्ठा/रोपनी रु 
७५ र ११ कठ्ठा भन्दा 

मािी िप प्रति 

८ 
घरबािो लसर्ाररस ग्राभेलले 
छोएको जग्गा १ कठ्ठा/रोपनी ३०० 

९ 
घरबािो लसर्ाररस कच्ची 
बािोको जग्गा १ कठ्ठा/रोपनी २०० 

१० 
घरबािो लसर्ाररस पाहाडी 
भभुागका बािोको जग्गाहरु १ कठ्ठा/रोपनी १५० 
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११ 
घरबािो लसर्ाररस बािोले 
नछोएका जग्गाहरु १ कठ्ठा/रोपनी ५० 

कठ्ठा/रोपनी रु ५० 
लाग्नेछ । 

१२ पक्की घर प्रमाणीि प्रतिशि ०।३ मलु्याङ्कन अनसुार 

१३ कच्ची घर प्रमाणीि प्रतिशि ०।२ मलु्याङ्कन अनसुार 

१४ सम्पिी मलु्याङ्कन प्रमाणीि प्रतिशि ०।३ मलु्याङ्कन अनसुार 

१५ बसोबास प्रमाणीि प्रति तनवेदन १००   

१६ 
हकभोग ििा जोिभोग दिाण 
लसर्ाररस 

प्रति 

कठ्ठा/रोपनी ३००   

१७ नक्सा पास ककिाब दस्िरु प्रति तनवेदन १०००   

१८ 
सघंससं्िाको बैंक खािा खोल्ने 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन २००   

१९ ररक्सा िेलाको ब्लबुकु दस्िरु प्रति तनवेदन तनशलु्क   

२० सब ैककलसमका र्ाराम दस्िरु प्रति तनवेदन १० 

राजस्वका र्ारामहरु 
तनशलु्क 

२१ 
नाम, उमेर िर लगायि 
सशंोिन प्रति तनवेदन ३००   

२२ पक्की घर कायम लसर्ाररस प्रतिशि ०।३ मलु्याङ्कन अनसुार 

२३ 
हिनको छाना भएको कच्ची 
घर कायम लसर्ाररस प्रतिशि ०।२ मलु्याङ्कन अनसुार 

२४ कच्ची घर कायम लसर्ाररस प्रतिशि ०।१ मलु्याङ्कन अनसुार 

ग. नागररकता सम्ितधी लसिाररस 

१ 
नागररकिा प्रमाणपर 
लसर्ाररस ििा प्रतिललपी  प्रति तनवेदन ३००   

२ 

नागररकिा प्रमाणपर 
सप्जणलमन सहहि लसर्ाररस 
ििा प्रतिललपी  प्रति तनवेदन ५००   

३ अथंगकृि नागररकिा लसपाररस प्रति तनवेदन ५००   
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४ 
नावालक पररचय पर 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन ३००   

घ.  पन्जजकरर् सम्बन्तध प्रमाणर्त लसिाररस 

१ वववाह प्रमाखणि प्रति तनवेदन ३०० 

 ३५ हदन लभर 
व्यप्क्िगि घिना 

दिाणमा तनवेदन दस्िरु 
बाहेक कुन ैपतन 

प्रकारको शलु्क नलाग्ने 
। 

२ जन्म प्रमाखणि प्रति तनवेदन ३०० 

३ मतृ्य ुप्रमाखणि प्रति तनवेदन ३०० 

४ बसांईसराई प्रमाखणि प्रति तनवेदन ३०० 

५ अवववाहहि प्रमाखणि प्रति तनवेदन ३०० 

६ 
व्यप्क्िगि घिना दिाण 
सशंोिन प्रति तनवेदन ५०० 

७ कन्सलुर प्रमाखणि प्रति पाना २०० 

ङ.  व्यन्क्तसँग सम्बन्तधत लसिाररस 

१ 
चारीबरक एव ंसथुचकृि वगण 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन ३००   

२ 
नेपाली पेन्सनपट्टा वाहकका 
लाथग जुनसकैु लसर्ाररस प्रति तनवेदन ३००   

३ 
भारतिय पेन्सनपट्टा वाहकका 
लाथग जुनसकैु लसर्ाररस प्रति तनवेदन ५००   

४ 

अन्य देशका पेन्सनपट्टा 
वाहकका लाथग जुनसकैु 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन १०००   

५ 

तिन पसु्ि ेखुल्ने लसर्ाररस, 

नेपालीमा गररने नािा 
प्रमाखणि प्रति तनवेदन ५००   

६ 

तिन पसु्ि ेखुल्ने लसर्ाररस, 

अगं्रेजीमा गररने नािा 
प्रमाखणि प्रति तनवेदन १००० 

ववदेशमा मतृ्य ुभएका 
गाउँपाललका बासीका 

लाथग तनशलु्क 
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७ 
बबद्यािीलाई व्यवसाय दिाण 
ििा लसर्ाररस प्रति तनवेदन तनशलु्क   

८ 
महहलालाई व्यवसाय दिाण ििा 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन 

आिा 
तनशलु्क   

९ व्यवसाय बन्द लसर्ाररस प्रति तनवेदन २००   

१० नािा प्रमाखणि नेपालीमा प्रति तनवेदन ५००   

११ नािा प्रमाखणि अगं्रजीमा प्रति तनवेदन १०००   

१२ 
नम्वरी जग्गाको रुख काट्ने 
लसर्ाररस प्रति गाछी १०० आगलागी वपडडिलाई 

तनशलु्क १३ सहुललयि कािको लसर्ाररस प्रति तनवेदन ५०० 

१४ 
न्यातयक सलमतिमा आएका 
मदु्दा दिाण प्रति तनवेदन १००   

१५ 
न्यातयक सलमतिमा आएका 
मदु्दा दिाण मेललमलाप पछी प्रति पक्ष २५०   

१६ 
ववपद जोखखम सम्वप्न्ि 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन तनशलु्क   

ि. मागँ ननिेदनका आधारमा अलमनद्धारा जग्गा छुट्याउने काम 

१ पाँच कठ्ठासम्म प्रति पिक १०००   

२ 
छ कठ्ठा देखख एक बबगाहा 
सम्म प्रति पिक १५००   

३ 
एक बबगाहा भन्दा मािी िीन 
बबगाहा सम्म प्रति पिक २०००   

४ 
िीन बबगाहा भन्दा मािी 
प्रतिकठ्ठा िप प्रति पिक ५०   

छ. उदधोग दताु लसिाररस 

१ उत्पादनमलुक उद्योग प्रति तनवेदन ५००   

२ सेवामलुक उद्योग प्रति तनवेदन ५००   
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३ उजाणमलुक उद्योग प्रति तनवेदन ५००   

४ कृवष जन्य उद्योग प्रति तनवेदन ५००   

५ पयणिन उद्योग प्रति तनवेदन ५००   

६ वनजन्य उद्योग प्रति तनवेदन १०००   

७ खतनज उद्योग प्रति तनवेदन २५००   

ज. ननजी लशक्षर् ससं्था दताु एि ंकामका िार्ग गररने लसिाररस 

१ मन्िेश्वरी, पवुण प्रािलमक प्रति तनवेदन १०००   

२ आिारभिु िह प्रति तनवेदन ३०००   

३ माध्यलमक िह प्रति तनवेदन ४०००   

४ क्याम्पस प्रति तनवेदन १००००   

५ प्राववथिक लशक्षण ससं्िा प्रति तनवेदन १००००   

६ स्िर बवृद्धका लाथग लसर्ाररस प्रति ववषय ५०००   

झ. घर नक्सा पास दस्तरु 

१ १००० वगणकर्ि सम्म  प्रति वगणकर्ि ३ 

गाउँपाललकाले िोकेको 
समय लभर नक्सा पास 
नगराएमा िोके 
बमोप्जम जरीमाना 
हुनेछ । 

२ 
१००१ देखख २००० वगणकर्ि 
सम्म  प्रति वगणकर्ि ४ 

३ 
२००१ देखख ३००० वगणकर्ि 
सम्म  प्रति वगणकर्ि ५ 

४ 

३००१ वगणकर्ि देखख मािी 
जतिसकैु भएपतन प्रति 
वगणकर्ि प्रति वगणकर्ि ६ 

५ पखाणल (कम्पाउण्ड वाल) प्रति रतनङ कर्ि १ 

६ कािको घर वा िाँड ेघर प्रति घर ५०० 

७ 

भुँई िलामा पक्की हदवाल 
भइ मािी हिनको छाना 
भएको 
 

प्रति घर 

 

१००० 
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ञ. घरनक्सा नामसारी दस्तरु 

१ १००० वगणकर्ि सम्मको  प्रति घर ५०० 

घर जग्गा िनीको मतृ्य ु
भइ प्रचललि काननु 

वमोप्जम एकासगोलका 
पररवारमा नामसारी 

गनुणपदाण १००० वगणकर्ि 
सम्म रु ५०० सो भन्दा 
मािी रु १५०० लाग्नेछ 

। 

२ 
१००१ देखख २००० वगणकर्ि 
सम्मको  प्रति घर १००० 

३ 
२००१ देखख ३००० वगणकर्ि 
सम्मको  प्रति घर २००० 

४ 
३००० वगणकर्ि देखख मािी 
जतिसकैु भएपतन  प्रति घर ३००० 

५ कािको घर वा िाँड ेघर प्रति घर ५०० 

६ 

भुँई िलामा पक्की हदवाल 
भइ मािी हिनको छाना 
भएको प्रति घर १००० 

ट. घर ननमाुर् क्षेत्र रेखाङ्कन, ननररक्षर् िगायत दस्तरु 

१ 
घर नक्सा तनररक्षण ििा 
सजणलमन दस्िरु प्रति तनवेदन ५००   

२ लेआउि दस्िरु प्रति तनवेदन ५००   

३ 
सावणजतनक पवुाणिार ममणि 
दस्िरु प्रति तनवेदन ३००   

ठ. अतय लसिाररस 

१ 
घरमा बबिुि जडान 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन ३००   

२ 
थिरे्ज लाईन जडान 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन ५००   

३ 
खानेपानी िारा जडान 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन २००   
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४ 
सघंससं्िा दिाण/नववकरण 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन ५००   

५ 
लसनेमा हल खोल्ने 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन ५०००   

६ 
मेला सकण स अनमुति 
लसर्ाररस प्रति तनवेदन ५०००   

७ िेललर्ोन जडान लसर्ाररस प्रति तनवेदन ३००   

८ जुनसकैु सप्जणलमन मचुलु्का प्रति तनवेदन ५००   

९ 
मािी नखुलेका सव ै
खालका लसर्ाररस प्रति तनवेदन ३००   

१० ववलम्व शलु्क प्रति वषण १००   

११ 
ररक्सा िेलाको नववकरण 
ििा नामसारी प्रति तनवेदन तनशलु्क   

ड. प्रनतलिपी लसिाररस 

१ 
नक्सा पास सम्वन्िी 
प्रमाणपरको प्रतिललपी प्रति गोिा ३००   

२ घर नक्साको प्रतिललपी एकमषु्ि ३००   

३ 
व्यवसाय प्रमाणपरको 
प्रतिललपी प्रति गोिा १००   

४ 
अन्य प्रमाणपरको 
प्रतिललपी प्रति गोिा १००   

५ 
प्रमाणपर बाहेक अन्यको 
प्रतिललपी प्रति गोिा ५०   

६ 
मालपोि ििा सम्पिी कर 
तिरेको रलसदको प्रतिललपी प्रति गोिा ५०   
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६. ब्यिसाय कर 

क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

क. ब्यापाररक िस्त ु

१ महदरा ििा सिुीजन्य खरुा पसल बावषणक १०००   

२ महदरा ििा सिुीजन्य िोक पसल बावषणक ३०००   

३ ककराना खुरा पसल बावषणक १०००   

४ ककराना िोक पसल बावषणक २०००   

५ रेडडमेि खरुा पसल बावषणक १०००   

६ िान कपडा पसल बावषणक २०००   

७ जुिा चतपल पसल बावषणक २०००   

८ स्िेशनरी पसल बावषणक १०००   

९ खेलौना उपहार पसल बावषणक १०००   

१० लससा तलाइउड पसल बावषणक २०००   

११ 
कम्तयिुर, क्यामेरा, हिभी, बबिुि 

सामाग्री 
बावषणक 

२००० 
  

१२ भाँडाकँुडा पसल बावषणक २०००   

१३ 
हाडणवेयर ििा तनमाणण सामाग्री 
सतलायर 

बावषणक 
३००० 

  

१४ िायल, मावणल सहहि हाडणवेयर पसल बावषणक ५०००   

१५ सवारी सािन ववके्रिा बावषणक ५०००   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

१६ पेरोललयम पदािण खुरा पसल बावषणक १०००   

१७ पेरोललयम पदािण िोक (पेरोल पम्प) बावषणक ५०००   

१८ 
ज्वेलरी पसल (सनुचाँदी बबक्री समेि) 

िोक ििा खुरा 
बावषणक 

४००० 
  

१९ 
ज्वेलरी पसल (सनुचाँदीका गहना 
बनाउन)े 

बावषणक 
२५०० 

  

२० र्तनणचर ििा कापेि पसल बावषणक २०००   

ख. विशषेज्ञ परामश ुतथा अतय व्यसानयक पेशा सरु्िकृत 

१ थचककत्सक ििा पश ुथचककत्सक सेवा बावषणक २०००   

२ 
इप्न्जतनयर, काननु व्यवसातय, 

लेखापररक्षक 
बावषणक 

२००० 
  

३ 
कववराज, स्वास््य सहायक, 

सवइप्न्जतनयर, सवेयर, लशक्षक 
बावषणक 

१००० 
  

४ भवन तनमाणण िेकेदार बावषणक २०००   

५ जग्गा तलहिङ्ग प्रति कठ्ठा १०००   

ग. ननमारु् व्यिसायी िम ु

१ क वगण बावषणक ५०००   

२ ख वगण बावषणक ४०००   

३ ग वगण बावषणक ३०००   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

४ घ वगण बावषणक २०००   

घ. उत्पादनमिुक उधोग 

१ ५ अश्व शप्क्ि सम्म क्षमिा भएको बावषणक २०००   

२ १०अश्व शप्क्ि सम्म क्षमिा भएको बावषणक ३०००   

३ १५अश्व शप्क्ि सम्म क्षमिा भएको बावषणक ४०००   

४ १५ अश्व शप्क्ि भन्दा मािी  बावषणक ५०००   

ङ. एि.एम रेडडयो सिंािन दर रेट 

१ तनवेदन दस्िरु प्रति तनवेदन २००० 
नववकरण शलु्क 

इजाजिको १० प्रतिशि 

ििा रोयल्िी आम्दातनको 
२ प्रतिशि 

२ २० वाि क्षमिाको इजाजि पर दस्िरु बावषणक १००० 

३ ५० वाि क्षमिाको इजाजि पर दस्िरु बावषणक २००० 

४ १०० वाि क्षमिाको इजाजि पर दस्िरु बावषणक २०००० 

ि. उजाुमिुक उधोग 

१ गोबर ग्याँस उिोग बावषणक २०००   

२ सोलार व्यवसाय बावषणक २०००   

३ अन्य उजाणमलुक उिोग बावषणक २०००   

छ. कृवष तथा िनजतय उधोग 

१ व्यवसातयक कृवष र्मण बावषणक १०००   

२ व्यवसातयक मत्स्य र्मण बावषणक १०००   

३ व्यवसातयक जडडबिुी र्मण बावषणक १०००   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

४ थचया ििा कर्ी र्मण बावषणक १०००   

५ 
कृवष मल, ववउववजन, ककिनाशक 

ओषिी 
बावषणक 

१००० 
  

६ भेिनरी पसल बावषणक १०००   

७ पोल्री र्मण (२५०० सम्म चल्ला राख्ने) बावषणक ५००   

८ पोल्री र्मण २५०० भन्दा मािी बावषणक २५००   

९ ह्याचरी समेि पोल्री र्मण  बावषणक १००००   

१० फे्रस हाउस (कुखुरा,  माछा) बावषणक १०००   

११ फे्रस हाउस (वगंरु, खसी, राँगा) बावषणक २०००   

१२ व्यवसातयक वगंरुपालन र्मण बावषणक १०००   

१३ व्यवसातयक बाख्रापालन र्मण बावषणक १०००   

१४ व्यवसातयक गाई भैंसी र्मण बावषणक २०००   

१५ डरेी उिोग बावषणक २०००   

१६ िान गहँु मकै कोदो खररद बबक्री केन्र बावषणक २०००   

१७ कुिानी वपसानी पेलानी लमल बावषणक २०००   

१८ र्तनणचर उिोग बावषणक ५०००   

१९ र्तनणचर उिोग सलमल सहहि बावषणक १००००   

ज. खननज उधोग 

१ रोडा ढुङ्गा सम्वन्िी खतनज उिोग बावषणक ५००००   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

२ अन्य खतनज उिोग बावषणक १००००   

झ. पयटुन उधोग 

१ होिल ििा ररसोि बावषणक ३०००   

२ होिल ििा लज बावषणक ३०००   

३ होमस्िे ििा रेस्िुरेन्ि बावषणक १५००   

४ र्ास्िरु्ड ििा भोजनालय बावषणक १०००   

५ लमिाइ पसल बावषणक ५००   

६ थचया पसल बावषणक २००   

ञ. सेिा उधोग 

१ 
शलैनु, ब्यिुीपालणर, ड्राइप्क्लनसण, 
िेलररङ्ग 

बावषणक १०००   

२ छापाखाना बावषणक २०००   

३ र्ोिोग्रार्ी, पेप्न्िङ्ग बावषणक १०००   

४ कलर ल्याव बावषणक ५०००   

५ चलथचर व्यवसाय बावषणक २०००   

६ सावणजतनक पररवहन व्यवसाय बावषणक २०००   

७ प्रयोगशाला ल्याव बावषणक २०००   

८ कवाडी सकंलन केन्र बावषणक ३०००   

९ वेप्ल्डङ्ग वकण सप, ग्यारेज, गलृ बावषणक १५००   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

१० हावा भने बावषणक ५००   

११ वडी ववल्डर ग्यारेज बावषणक ३०००   

ट. ननमाुर् उधोग 

१ लसमेन्ि कंकक्रिका ब्लक उिोग बावषणक १०००   

२ इिा उिोग बावषणक २५०००   

३ इिा बबक्री केन्र बावषणक १०००   

४ 
ओिोथगक आवास कम्तलेक्स तनमाणण 

उिोग 
बावषणक 

१०००० 
  

ठ. सिंार सेिा 

१ ववज्ञापन सेवा बावषणक १०००   

२ िेललर्ोन, फ्याक्स, इमेल इन्िरनेि बावषणक १००० 

  

३ र्ोिोकपी, कम्तयिुर डके्सिप सेवा बावषणक १००० 

४ कुररयर सेवा बावषणक १००० 

५ केवलु, नेिवककण ङ्ग व्यवसाय बावषणक ५००० 

६ एर् एम िावर वापि दस्िरु बावषणक ५००० 

७ 
िेललर्ोन, हिभी, मोवायल िावर वापि 

दस्िरु 
बावषणक 

१०००० 

ड. विनतय सेिा 

१ 
नेपाल सरकारका पणूण स्वालमत्व 

बाहेकका आथिणक कारोवार गने बैंक 
बावषणक 

१००००   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

२ बबमा कम्पनी बावषणक ५०००   

३ 
आथिणक कारोबार गने वविीय 

कम्पतनका मखु्य कायाणलय 
बावषणक 

५०००   

४ 

वविीय कम्पतनका शाखा कायाणलय 

ििा रेलमट्यान्स व्यवसाय 
बावषणक 

३०००   

५ सहकारी वैंक बावषणक ३०००   

६ सहकारी ससं्िा बावषणक १०००   

ढ. स्िास््य सेिा 

१ नलसणङ्ग होम बावषणक १००००   

२ पोललप्क्लतनक  बावषणक ५०००   

३ प्क्लतनक, ल्याव बावषणक २०००   

र्. ममतु सेिा 

१ 
हेभी इप्क्वपमेन्ि बस, रक, कार ममणि 

वकण सप 
बावषणक 

३०००   

२ मोिरसाइकल, साइकल ममणि वकण सप बावषणक १०००   

३ 
हिभी, रेडडयो, घडी, पे्रसरकुकर, हहिर, 

िेललर्ोन सिे, मोिर पम्प ममणि  
बावषणक 

१०००   

त. सिारी दताु दस्तरु 

१ हाईबा बावषणक २०००   

२ बस, रक, हिर्र बावषणक १०००   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

३ स्काभेिर बावषणक १००००   

४ जेलसबी बावषणक ५०००   

५ ट्याक्िर, वपकअप बावषणक ५००   

६ भाडाका कार प्जप बावषणक ५००   

७ भाडाका िेम्पो बावषणक २००   

८ सर्ारी, लसिी ररक्सा बावषणक १००   

थ. विज्ञापन तथा होडडङ्ग िोड ु

१ 

जुनसकैु स्िानमा व्यवसाय राखी 
गाउँपाललका क्षरेमा ववज्ञापन ब्यानर, 

फ्यातस, होडडङ्गवोडण राखेको प्रति 

वगणकर्ि 

बावषणक २० 

  

२ 

जुनसकैु स्िानमा व्यवसाय राखी 
गाउँपाललका क्षरेमा पररचय पािी 
राखेको प्रति वगणकर्ि 

बावषणक १० 

  

द. साप्ताहहक हहटया कर 

१ मगंलबारे हहियाको िहरा दस्िरु बावषणक २५००   

२ घोडा, खच्चर, गिा प्रति गोिा १५०   

३ भैंसी, राँगा, गाई, गोरु प्रति गोिा २५   

४ वगँरु, बाख्रा, खसी,  भेडा प्रति गोिा १०   

५ पाडापाडी, बाच्छाबाच्छी, पािापािी प्रति गोिा १०   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

६ काँिा पसल, सनुचाँदी गरगहना पसल प्रति गोिा ५०   

७ भाँडा पसल प्रति गोिा ३०   

८ 
दैतनक उपभोग्य सामाग्री खाना, नास्िा 
पसल प्रति गोिा २०   

९ मट्टीिले, खानेिले, रंगरोगन पसल प्रति गोिा २०   

१० 
हलसया, खुकुरी, अदवुा, अलैंची िोक 

पसल  प्रति गोिा २०   

११ 

घ्यउु, मह,  चामल,  खदुी, मकै, गहँु,  

दलहन, िलेहन, िरकारी, सागसब्जी, 
औषिी, पानसिुी, ससाना होिल, चना 
चिपिे, बरर् स्क्वास, 

बबस्कुि/पाउरोिी पसल 

प्रति गोिा 

२०   

१२ 
लससा, ककराना, मतनहारी, चुरापोि,े  

मािाका भाँडा पसल 

प्रति गोिा 
२०   

१३ पसु्िक, परपबरका, स्िेशनरी पसल प्रति गोिा २०   

१४ 
ननु, चट्टी, झल्ला, र्लरु्ल, थचउरा 
भजुा, िालाचावी पसल 

प्रति गोिा 
१०   

१५ राँगाको मास ुपसल प्रति गोिा १००   

१६ खसीको मास ुपसल प्रति गोिा ५०   

१७ बँगरुको मास ुििा माछा पसल प्रति गोिा ५०   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

१८ हाँस कुखुराको मास ुपसल प्रति गोिा २०   

१९ िान कपडा पसल प्रति गोिा ३०   

२० ियारी कपडा ििा जुिाचतपल पसल प्रति गोिा २५   

२१ लसलाई बनुाई पसल प्रति गोिा १०   

ध. ननकासी कर दस्तरु 

१. नगदे बािी 

१.१ अलैंची, जडीबिुी  प्रति मन १००   

१.२ थचया ििा कर्ी  प्रति मन १००   

१.३ अप्म्लसो कुचो खुल्ला प्रति मन ५०   

१.४ अप्म्लसो कुचो बानेको प्रति गोिा १   

१.५ पािा र कोदो प्रति मन २०   

१.६ सपुाडी काँचो प्रति मन ५०   

१.७ सपुाडी सकेुको उिारेको प्रति मन ७५   

१.८ अदवुा प्रति मन ३०   

१.९ उख ु प्रति लाक्रा १   

२. तिेहन, दिहन बािी 

२.१ िोरी, आलस प्रति मन २५   

२.२ घ्यउु, िले प्रति के.जी. १०   

२.३ िोरी, आलस वपना प्रति मन १०   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

२.४ दाल, रहर, भिमास प्रति मन २०   

३. तरकारी सागसब्जी 

३.१ आल,ु र्सी, काकँ्रा स्कुस, मलुा प्रति मन २०   

३.२ तनगरुो, रायोसाग, स्कुस मनु्िा प्रति भारी २०   

३.३ खोसाणनी, अकबरे, लसमी, बोडी, बेसार प्रति मन २०   

३.४ अन्य िरकारी प्रति मन २०   

४. िििूि 

४.१ आँप, किहर प्रति मन २५   

४.२ नररवल प्रति मन २५   

४.३ मेल, आल्चा प्रति मन १०   

४.४ जुनार, सनु्िला, कागिी, नासपािी प्रति मन २५   

४.५ केरा  प्रति घरी १०   

५. पशपुतछी 

५.१ भैंसी दहुुना प्रति विा २००   

५.२ राँगा, िारो भैंसी, घोडा, खच्चर, गिा प्रति विा १००   

५.३ गाई, गोरु, सुँगरुबँगरु, खसी प्रति विा ५०   

५.४ पाडापाडी, बाच्छाबाच्छी प्रति विा २५   

५.५ सुँगरु/बाख्रा पािापािी प्रति विा १०   

५.६ कुखुरा, हाँस ििा अन्य पन्छी प्रति विा ५   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

५.७ अन्डा  प्रति कािुन १०   

६. िन पदैािार (जना ुतथा िकडी)  

६.१ दाउरा प्रति रक विा १०००   

६.२ दाउरा प्रति ट्याक्िर विा ५००   

६.३ साख ुलकडी क वगण प्रति क्य.ुकर्. ४०   

६.४ साख ुलकडी ख वगण प्रति क्य.ुकर्. ३५   

६.५ साख ुलकडी ग वगण प्रति क्य.ुकर्. ३०   

६.६ अन्य लकडी  प्रति क्य.ुकर्. ३०   

७. अतय 

७.१ 
घमु, डोको, डालो ििा मािोका 
भाँडाकँुडा प्रतिविा ५   

७.२ सुँगरुवगँरुको जगर प्रति के.जी. १०   

७.३ सखुवाको रू्ल प्रति भारी ५   

७.४ िजेपिा प्रति भारी २०   

७.५ ररठ्ठापाँग्रा,  प्रति मन ५०   

७.६ बाँस प्रति घना ५   

७.७ जाँिो, लसलौिा प्रति विा ५   

७.८ बन अमला प्रति मन १०   

७.९ काँस  प्रति मिुा  १   
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क्र. स.ं बबिरर् प्रनत इकाई दस्तरु र कैफियत 

७.१० लाहा प्रति मन ५०   

७.११ नररवल झाडू  प्रति सय ५०   

७.१२ पराल ििा गहँुको छ्वाली  प्रति रक १०००   

७.१३ पराल ििा गहँुको छ्वाली  प्रति ट्याक्िर ५००   

८. सडक ममतु सम्भार शलु्क 

८.१ हाइवा, लहरी प्रति पिक ७५ 

गा.पा.वाि िोककएका 
सडकहरुमा मार  

८.२ हिर्र, रक प्रति पिक ५० 

८.३ बस प्रति हदन ३० 

८.४ ट्याक्िर, वपकअप प्रति पिक २५ 

८.५ कार प्जप भ्यान प्रति पिक २० 

८.६ ट्याम्पो, लसिी सर्ारी प्रति पिक १० 

९. खोिाजतय पदाथकुो बबक्री मलु्य 

१. ढुगां ¸थगट्टी¸ रोडा प्रति घन कर्ि रु. 

(म.ुअ.कर बाहेक) 
२।७५  

२. बालवुा  २।५  

३. भरौि/मािो  १।२५  

१०. खोिाजतय पदाथकुो गाउँपालिका ननकासी दस्तरु 

१ ढुगां ¸थगट्टी¸ रोडा¸ बालवुा¸ भरौि/मािो प्रति घन कर्ि रु. 

(म.ुअ.कर बाहेक) १।५० 
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अनुसूिी २ 
 (विननयोजन बबधेयकसँग सम्िन्तधत) 

१. आ.ि. २०७५/७६ को प्रस्तावित आय व्यय बबिरर् 
क्र. 
स.ं 

आय क्र. स.ं ब्यय 
वििरर् रकम र.  वििरर् रकम र. 

१  गि आ.व.को अल्या ४१००००००.०० १ िािु खि ु   

      १.१ गाउँपालिका स्तररय   
      १.१.१ संतघय राजश्व बाँडर्ाँड ५३३२००००.०० 

२ 
ववप्त्िय समातनकरण 
अनुदान 

१०४५०००००.०० १.१.२ आन्िररक श्रोि १६००००००.०० 

      १.१.३ 
सशिण अनुदान िर्ण को चाल ुखचण 
(लशक्षा, स्वास््य, कृवष, पशु सेवा) 

१२७१०००००.०० 

३ सशिण अनुदान १२७१०००००.०० १.१.४ सामाप्जक सुरक्षा ५३७०७०००.०० 
      १.१.५ LGCDP बाि IT को िलव ८०००००.०० 
४ LGCDP बाि IT को िलव ८०००००.०० १.२ िडा लसलिङका    

      १.२.१ चालु खचण ३६०००००.०० 

५ आन्िरीक आय ५६२४४०००.०० २ पूंजीगत खि-ु   
      २.१ गाउँपालिका स्तररय योजना   

६ राजश्व बाँडर्ाँड ७४६२५०००.०० २.१.१ 
ववप्त्िय समातनकरण अनुदान 
(बहुववषणय समेि) 

४४५०००००.०० 

      २.१.२ संतघय राजश्व बाँडर्ाँड २१३०५०००.०० 

७ 
प्रदेशबाि ववप्त्िय 
समातनकरण 

३५३१०००.०० २.१.३ आन्िररक श्रोि/ अ.ल्या.वाि ८१२४४०००.०० 

      २.१.४ प्रदेशवाि ववप्त्िय समातनकरण ३५३१०००.०० 

८ सामाप्जक सुरक्षा ५३७०७००० २.२ िडा लसलिङका योजना   

      ३.२ वडा लसललङका योजना ५६४०००००.०० 

जम्मा र. ४६१५०७०००.०० जम्मा र. ४६१५०७०००.०० 
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२. आ.ि. २०७५।७६ को अनुमाननत आततररक आय 

लशषकु 
नं. 

आय लशषकु 
आ.ि. २०७४/७५ 

अनुमाननत आय 

२०७५ बैशाख 

मसाततसम्मको 
यथाथ ुआय 

आ.ि. २०७५/७६ 

प्रस्तावित आय 
कैफियत 

 

१. स्थानीय कर          

१.१ सम्पिी कर ििा मालपोि १५०००००.०० ९९०८०९.७० १०००००००.००    

१.२ बहाल कर वापि आय २५०००.०० ०.०० १००००.००    

१.३ बहाल बबिौरी ४०००००.०० ३०६८००.०० ४०००००.००    

१.४ व्यवसाय कर  १५०००००.०० ३४०८१५.०० १५०००००.००    

१.५ 
मवेशी ििा सातिाहहक 
हहिया कर 

१३००६०.०० १३००६६.०० १५००००.००   
 

१.६ तनकासी कर ७५१०००.०० ४०००००.०० ७५००००.००    

१.७ सडक उपयोग कर १५०००००.०० ०.०० ४००००००.००    

१.८ ववज्ञापन कर २५०००.०० ०.०० ३०००.००    

२. सेिा शुल्क          

२.१ सवारी पाककण ङ्ग शुल्क १००००.०० ०.०० १०००.००    

२.२ 
अचल सम्पति मुल्याङ्कन 
शुल्क 

२५००००.०० २१७५०.०० १०००००.००   
 

२.३ 
िेललर्ोन, हिभी, मोवायल 
िावर वापि शुल्क 

१०००००.०० ०.०० ५००००.००   
 

२.४ बावषणक सवारी सेवा शुल्क १०००००.०० ०.०० २५००००.००    

२.५ ववतिय संस्िा सेवा शुल्क १०००००.००   १०००००.००    

३. दस्तुर          

३.१ 
संघसंस्िा दिाण/नबबकरण 
दस्िुर 

२५०००.००   १००००.००   
 

३.२ नक्सा पास दस्िुर १००००००.०० ३२४२७६.२८ ४०००००.००    

३.३ लसर्ाररस दस्िुर २००००००.०० २३०२४७०.०० ३००००००.००    
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लशषकु 
नं. 

आय लशषकु 
आ.ि. २०७४/७५ 

अनुमाननत आय 

२०७५ बैशाख 

मसाततसम्मको 
यथाथ ुआय 

आ.ि. २०७५/७६ 

प्रस्तावित आय 
कैफियत 

 

३.४ 
पप्न्जकरण ििा कन्सुलर 
प्रमाखणि दस्िुर 

५००००.०० ११२७५०.०० १५००००.००   
 

३.५ अन्य दस्िुर १०००००.०० ४३३९५०.०० १२००००.००    

४ 
श्रोत बाँडिाँड (खोिाजतय 
पदाथ)ु 

२०००००००.०० ०.०० ३५००००००.००   
 

५ 
मािपोत रन्जस्टेशन 
बापतको रोयल्टी फिता ु

०.०० ०.०० २५००००.००   
 

कुि जम्मा २९५६६०६०.०० ५३६३६८६.९८ ५६२४४०००.००    

 

३. आ.ि.२०७५/७६ को प्रस्तावित िािु खि ु

लस. 
न.ं 

खि ु
सकेत न. 

खि ुलशषकु 

आ.ि. २०७५/७६को अनुमाननत खि ुर. 

वि
. स

मा
नन
कर

र् 

संन
घय

 र
ाज

स्ि
 

िा
ँडि

ाँड 

आ
तत

ररक
  

  
 

श्रो
त 
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१ २११११ कमणचारी पाररश्रलमक   १९००००००   १९०००००० 

२ २१११२ पदाथिकारी पाररश्रलमक     ० ० 

३ २११२१ पोशाक (पदाथिकारी समेि)   १०६००००   १०६०००० 

४ २११३२ महगी भत्िा   ८६००००   ८६०००० 

५ २११३३ कर्ल्ड भत्िा   ०   ० 

६ २११३४ कमणचारीको वैिक भत्िा   २०००००   २००००० 

७ २११३९ अन्य भत्िा   २५००००० ६०००००० ८५००००० 
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लस. 
न.ं 

खि ु
सकेत न. 

खि ुलशषकु 
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८ २११४१ पदाथिकारी वैिक भत्िा   ३००००००   ३०००००० 

९ २११४२ पदाथिकारी अन्य सुवविा     ४५००००० ४५००००० 

१० २१२१४ कमणचारी कल्याण कोष   १५०००००   १५००००० 

११ २२१११ पानी ििा ववजुली   ५०००००   ५००००० 

१२ २२११२ संचार महशुल   १००००००   १०००००० 

१३ २२१२१ इन्िन पदाथिकारी       ० 

१४ २२२१२ इन्िन कायणलय प्रयोजन   १२०००००   १२००००० 

१५ २२२१३ सवारी सािन ममणि खचण   १००००००   १०००००० 

१६ २२२१४ ववमा ििा नववकरण खचण   २०००००   २००००० 

१७ २२२२१ 
मेलशनरी ििा औजार ममणि 
सम्भार ििा संचालन खचण 

  ५०००००   ५००००० 

१८ २२३२१ 
तनलमणि सावणजतनक सम्पतिको 
ममणिसंभार खचण 

  ३०००००   ३००००० 

१९ २२२९१ 
अन्य सावणजतनक सम्पतिहरुको 
ममणिसंभार खचण 

  १५००००   १५०००० 

२० २२३११ मसलन्द ििा कायाणलय सामाग्री   १२०००००   १२००००० 

२१ २२३१४ इन्िन वा अन्य प्रयोजन   १०००००   १००००० 
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लस. 
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२२ २२३१५ 
परपबरका, छपाई ििा सूचना 
प्रकाशन खचण 

  ७००००० ५००००० १२००००० 

२३ २२३१९ अन्य कायाणलय सचंालन खचण   १०००००   १००००० 

२४ २२४११ सेवा र परामशण   २००००००   २०००००० 

२५ २२४१२ 
सूचना प्रणाली ििा सफ्िवेयर 
संचालन खचण 

  ३५००००   ३५०००० 

२६ २२४१३ करार सेवा शुल्क   ०   ० 

२७ २२४१९ अन्य सेवा शुल्क   ६७००००० ३०००००० ९७००००० 

२८ २२५११ कमणचारी िाललम खचण   २०००००   २००००० 

२९ २२५१२ 
सीप ववकास ििा जनचेिना 
िाललम ििा गोष्िी सम्वन्िी खचण 

  ५५०००० १०००००० १५५०००० 

३० २२५२२ कायणक्रम खचण   ७५००००   ७५०००० 

३१ २२५२९ ववववि कायणक्रम खचण       ० 

३२ २२६११ अनुगमन मुल्यांकन खचण   १००००००   १०००००० 

३३ २२६१२ भ्रमण खचण   १७०००००   १७००००० 

३४ २२७११ ववववि खचण   १५००००० २००००० १७००००० 

३५ २२७२१ सभा संचालन खचण   १००००००   १०००००० 
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लस. 
न.ं 

खि ु
सकेत न. 
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३६ २५३१५ अन्य सहायिा   ६०००००   ६००००० 

३७ २६४११ 
सरकारी तनकाय, सलमति एव ं
वोडणहरुलाई तनशिण चालु अनुदान 

      ० 

३८ २७२१३ औषिी खचण       ० 

३९ २८१४२ घर भाडा   १००००००   १०००००० 

४० २८१४३ 
सवारी सािन ििा मेलशनरी 
औजार भाडा 

  ४०००००   ४००००० 

४१ २८१४९ अन्य भाडा       ० 

४२ २८२१९ अन्य कर्िाण खचण     ८००००० ८००००० 

४३ २८९११ भैपरी आउने चालु खचण   ५०००००   ५००००० 

जम्मा   -    ५३३२०००० १६०००००० ६९३२०००० 
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४. आ.ि. २०७५/७६ को बजेट तथा कायकु्रम  
क. गाउँपालिका स्तररय योजना तथा कायकु्रमहर 
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क बहुिवषयु योजना            

१ 
बेलवारी देबीझोडा सडक 

कालोपर े
केराबारी ९      २००००   २०००० 

२ 
अमिृचौक मुगुखोला सडक 

कालोपर े
केराबारी ६      ३५५०   ३५५० 

३ 
बगैंचा प्रगिीचौक सडक 

कालोपर े
केराबारी ५      ७८५०   ७८५० 

४ 
हुरहुरे खोला मोिरेवल पुल 
तनमाणण 

केराबारी ५      ९०००   ९००० 

  जम्मा (क)        ४०४००   ४०४०० 

ख 
कायािुयसँग सम्िन्तधत 
पूँजीगत कायकु्रम 

        

१ 
नेिवककण ङ्ग (गापा र वडा 
कायाणलय)    १०००    १००० 

२ र्तनणचर एण्ड कर्क्ससण    १५००    १५०० 

३ ईन्भिणर र कम्तयुिर    १५००    १५०० 

४ 
सवारी सािन खररद (जीप ििा 
मोिरसाईकल खररद)    ७०००    ७००० 

 जम्मा (ख)    ११०००    ११००० 

ग अतय योजना            

१. भौनतक पूिाुधार तिु            

१.१ 
गाउँपाललका कायाणलय भवन 
तनमाणण/ममणि सुिार 

केराबारी        ३०००  ३००० 



“खदम केराबारी¸समदृ्ध एव ंहररयाली” 
 

गाउँपालिका विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  86 

 

लस. नं. कायकु्रम  तथा फक्रयाकिाप 
संिािन 

स्थान इक
ाई 

पर
रर्

ाम
 

आ.ि. २०७५/७६ (र. हजारमा) 

आ
तत

ररक
 क

ोष
 

वि
न्त्त

य 
सम

ानन
कर

र् 
(स

ंनघ
य)

 

संन
घय

 रा
जर्श

ि ु
बा
ँडि

ाँड 

वि
न्त्त

य 
सम

ानन
कर

र् 
(प्र
देश

) 

कुि बजेट 

१.२ खदम क्याम्पस भौतिक तनमाणण केराबारी ८       १०००  १००० 

१.३ र्ाईवा आ.वव. भौतिक तनमाणण केराबारी २     २०००    २००० 

१.४ 
साझदेारी कायणक्रम/ म्याथचङ 
र्ण्ड 

      १००००    १०००० 

१.५ 
मुगु खोला कालापानी चोक्िी 
सडक कालोपर े

केराबारी ६       ३०००  ३००० 

१.६ 
मप्च्छन्र चौक शुक्रवारे सडक 
कालोपर े

केराबारी 
८/१० 

      ५०००  ५००० 

१.७ 
लाङ्घाली चौक दक्षक्षण डाँगी 
सडक कालोपर े 

केराबारी ७      २५००   २५०० 

१.८ 
लालमिार/समला पािी राजारानी 
सडक रयाक तनमाणण 

केराबारी 
१/४ 

    २५००    २५०० 

१.९ 
मुगु खोलाघारी थचउरी सडक 
रयाक ओपन (खोलाघारी नकण िे) 

केराबारी 
४/७ 

    १०००    १००० 

१.१० पूंजीगि सिुार/ममणि सम्भार       १०००    १००० 

१.११ 
डडप बोररङ खानेपानी योजना ३ 
स्िान 

केराबारी ७, 

८,१० 
    ४०००   २००० ६००० 

१.१२ 
ववलभन्न स्िानका खोला-
नालामा कल्भिण तनमाणण 

      ५०००   १००० ६००० 

१.१३ पयणिन पूवाणिार तनमाणण       ३०००    ३००० 

१.१४ 
ववद्युि ववस्िार साझदेारी 
प्रदेश/ केन्र 

      ४०००    ४००० 

१.१५ डड.वप.आर. ििा सडक तनमाणण  केराबारी ३     १५००    १५०० 

१.१६ 
खदम खेल मैदान मञ्च 
तनमाणण 

केराबारी ८     ५०००    ५००० 
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२ सामान्जक विकास-            

२.१ स्वास््य कायणक्रम       ३५००  १५००  ५००० 

२.२ लशक्षा के्षर अनुदान       ४०००  २०००  ६००० 

२.३ सपणदम्स उपचार सेवा  केराबारी ६       ५००  ५०० 

२.४ खेलकुद ववकास कायणक्रम       १०००    १००० 

२.५ 
राप्ष्रय पुस्िकालय ईलाईब्रेरी 
तनमाणण 

केराबारी 
१० 

      ५००  ५०० 

२.६ महहला ववकास कायणक्रम         ५००    ५०० 

२.७ 
आहदबासी जनजािी संग्राहलय 
तनमाणण 

केराबारी २     १०००    १००० 

२.८ 
लक्षक्षि वगण उत्िान ििा क्षमिा 
ववकास कायणक्रम   

      ३०००    ३००० 

२.९ 
खानेपानी ववस्िार ििा ममणि 
सम्भार बजार के्षर 

केराबारी 
८/१० 

    ४०००    ४००० 

२.१० 
वेपत्िा पररवार, घाईिे, द्धन्द्ध 
वपडडि आयआजणन कायणक्रम 

       २००   २०० 

२.११ दललि बस्िी ववकास कायणक्रम       ५००    ५०० 

२.१२ 

ववद्यालय जाने उमेरका ववपन्न 
बबद्यािीलाई स्कुल पोशाक 
वविरण 

       २००   २०० 

२.१३ बाल उद्यान तनमाणण केराबारी ८     ३००    ३०० 

२.१४ डडप्जिल पाश्वणथचर ियारी         ८००  ८०० 

२.१५ 
स्िानीय परकारीिा प्रवद्धणन 
कायणक्रम 

      ३००    ३०० 
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२.१६ मुति णकला लशक्षालय केराबारी ९     ३००    ३०० 

२.१७ 
मि मन्दीर, गुम्बा, मप्स्जद 
आदी िालमणक के्षर 

      ५००    ५०० 

२.१८ वस्िुगि सहायिा         ५००   ५०० 

३ आर्थकु विकास            

३.१ कृवष ववकास कायणक्रम       १९००  ३१००  ५००० 

३.२ 
मदन भण्डारी प्रतिष्िान कृवष 
अध्ययन ऋण कोष अनुदान 

      २००    २०० 

३.३ पशु सेवा ववकास कायणक्रम       २००० ५००   २५०० 

४ 
िातािरर् तथा विपद 
ब्यिस्थापन 

           

४.१ ििबन्िन/लसचंाई साझदेारी       १३६४  १०५ ५३१ २००० 

४.२ 
वैकप्ल्पक उजाण साझदेारी (गोवर 
ग्याँस समेि) 

        ८००  ८०० 

४.३ 

पयणिककय के्षरको सम्भाव्यिा 
अध्ययन ििा हावावाि वविुि 
उत्पादन 

      ५००    ५०० 

४.४ 
अग्नी तनयन्रणका लाथग पानी 
संकलन ट्याङ्की तनमाणण 

केराबारी ८     १०००    १००० 

४.५ चुरे संरक्षण ववकास कायणक्रम       २००    २०० 

४.६ मलामी खाजा घर तनमाणण केराबारी १०     ५००    ५०० 

४.७ भूलम व्यवस्िापन योजना       ५००    ५०० 

४.८ ववपि उद्धार सामाग्री खररद       १००    १०० 



“खदम केराबारी¸समदृ्ध एव ंहररयाली” 
 

गाउँपालिका विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  89 

 

लस. नं. कायकु्रम  तथा फक्रयाकिाप 
संिािन 

स्थान इक
ाई 

पर
रर्

ाम
 

आ.ि. २०७५/७६ (र. हजारमा) 

आ
तत

ररक
 क

ोष
 

वि
न्त्त

य 
सम

ानन
कर

र् 
(स

ंनघ
य)

 

संन
घय

 रा
जर्श

ि ु
बा
ँडि

ाँड 

वि
न्त्त

य 
सम

ानन
कर

र् 
(प्र
देश

) 

कुि बजेट 

४.९ 

ववपि जोखखम राहि कोष ¸ 
मूल प्रवाहीकरण िाललम 
संचालन  

      २५००    २५०० 

५ 
संस्थागत विकास तथा सेिा 
प्रिाह- 

           

५.१ सावणजतनक सुनुवाई        २००   २०० 

५.२ 
ऐन तनयम कायणबबथि तनदेलशका 
तनमाणण 

      ५००    ५०० 

५.३ उपभोक्िा सलमति िाललम       ४८०    ४८० 

५.४ न्यातयक सलमति कायण सम्पादन       ३००    ३०० 

५.५ िेलललभजन कायणक्रम       ३००    ३०० 

 जम्मा (ग)    ७०२४४ ४१०० २१३०५ ३५३१ ९९१८० 

  कुल जम्मा (क+ख+ग)    ८१२४४ ४४५०० २१३०५ ३५३१ १५०५८० 
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५. िडास्तरीय लसलिङ्ग अततगतुका बजेट तथा कायकु्रम आ.ि. २०७५/०७६ 

लस. 

नं. 
कायणक्रम  ििा कक्रयाकलाप 

संचालन 
स्िान इक

ाई 

पर
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ाम
 

आ.व. २०७५/७६ (रु. हजारमा) 
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िडा नं. १ 

क पुवाणिार ववकास               

१ अिुरो वडा कायाणलय भवन तनमाणण केराबारी १       ५००   ५०० 

२ ओख्रे सेलेङ्ग मुरुन्जे सडक केराबारी १       २००   २०० 

३ लामेचौरी कारबारीिोल सडक ममणि केराबारी १       १००   १०० 

४ 
वारेरु्ङ्ग बालकल्याण आ.वव. सडक 
तनमाणण केराबारी १ 

      २००   २०० 

५ काललमािी डुम्र ेसडक तनमाणण केराबारी १       ३००   ३०० 

६ प्जम्बाडाँडा युवाक्लव भवन तनमाणण केराबारी १       १००   १०० 

७ तनङलादापा सडक तनमाणण केराबारी १       ४००   ४०० 

८ लशवपावणिी गुर्ा संरक्षण केराबारी १       २००   २०० 

९ सामुदातयक भवन तनमाणण केराबारी १       ५००   ५०० 

१० राँगे कुमाल कृवष सडक तनमाणण केराबारी १       २००   २०० 

११ ममणि सम्भार खचण केराबारी १       २००   २०० 

ख सामाप्जक ववकास               

१ लसमसार लामेचौरी खानेपानी योजना केराबारी १       ७००   ७०० 

२ ककककदमु खानेपानी योजना केराबारी १       १५०   १५० 

३ सरस्विी मा.वव. शैक्षक्षक ववकास केराबारी १       १००   १०० 

४ बाल ववकास केन्र व्यवस्िापन केराबारी १       १५०   १५० 

५ बालमैरी कायणक्रम केराबारी १       १००   १०० 

६ वडा स्िररय खलेकुद कायणक्रम केराबारी १       ५०   ५० 
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७ पािी खेलमैदान तनमाणण केराबारी १       १००   १०० 

८ चाँदनी युवाक्लव भवन तनमाणण केराबारी १       १००   १०० 

९ सेलेङ्ग खेल मैदान केराबारी १       १००   १०० 

ग आथिणक ववकास             ० 

१ व्यवसातयक बाख्रापालन कायणक्रम केराबारी १       २००   २०० 

२ व्यवसातयक गाईपालन कायणक्रम केराबारी १       १६५   १६५ 

३ कुमाल कर्ी खेिी प्रवद्धणन कायणक्रम केराबारी १       ५०   ५० 

४ आिुतनक मौरीपालन कायणक्रम केराबारी १       १००   १०० 

५ कृवष ववउ ििा मल खररद केराबारी १       १००   १०० 

घ वािावरण ििा ववपद व्यवस्िापन               

१ ववपद जोखखम व्यवस्िापन केराबारी १       ३००   ३०० 

ङ संस्िागि ववकास ििा सेवा प्रबाह               

१ अपाङ्ग ि्याङ्क संकलन केराबारी १       ७५   ७५ 

२ सुशासन ििा संस्िागि ववकास कायणक्रम केराबारी १       २००   २०० 

च चालु खचण               

१ मसलन्द ििा कायाणलय सामान केराबारी १       १५०   १५० 

२ इन्िन खचण केराबारी १       ४०   ४० 

३ ममणि सम्भार खचण केराबारी १       ५०   ५० 

४ ववववि भैपरी खचण केराबारी १       १२०   १२० 

जम्मा       ६०००   ६००० 
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िडा नं. २ 

क पुवाणिार ववकास               

१ 
सोमवारे र्ाङ्दवुा बतिसजुरे सडक 
लममाणण 

केराबारी २       ५००   ५०० 

२ सोमवारे नामेम्वा सडक लममाणण केराबारी २       ५००   ५०० 

३ थचयाबारी िालमिार सडक तनमाणण केराबारी २       ३००   ३०० 

४ डडएसपी सालमिेन सडक तनमाणण केराबारी २       ४००   ४०० 

५ 
नागररक समाज बाल ववकास केन्र 
भवन तनमाणण 

केराबारी २       ८००   ८०० 

६ 
माङिाना कृवष सडक छेउ खेल मदैान 
तनमाणण  

केराबारी २       ४००   ४०० 

७ अरुण ितनणङ्ग किहरे सडक स्िरोन्निी केराबारी २       ४५०   ४५० 

ख सामाप्जक ववकास             ० 

१ लशक्षा सुिार कायणक्रम केराबारी २       २५०   २५० 

२ 
बबद्यालयमा लशसु सिुार पोवषलो खाना 
अलभयान 

केराबारी २       १५०   १५० 

३ 
सामुदातयक स्वस््य ईकाइ र्तनणचर 
व्यवस्िापन 

केराबारी २       ५०   ५० 

४ 
कल्याणकारी मा.वव. अंगे्रजी माध्यम 
लशक्षण लसकाई प्रवद्धणन 

केराबारी २, 

लेचाङ्ग 
      ५०   ५० 

५ 
र्ाईबा आ.वव. अंगे्रजी माध्यम लशक्षण 
लसकाई प्रवद्धणन 

केराबारी २, 

र्ाईवा 
      ५०   ५० 

६ 
सरस्विी आ.वव. अंगे्रजी माध्यम लशक्षण 
लसकाई प्रवद्धणन 

केराबारी २, 

थचसापानी 
      ५०   ५० 

७ 
लक्ष्मी आ.वव. अंगे्रजी माध्यम लशक्षण 
लसकाई प्रवद्धणन 

केराबारी २       ५०   ५० 
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८ खेलकुद ववकास कायणक्रम केराबारी २       ३०   ३० 

९ लक्षक्षि वगण कायणक्रम               

९.१ ढाका कपडा बुनाई सीप ववकास िाललम केराबारी २       ४०   ४० 

९.२ ललम्बु भाषा लशक्षा प्रवणद्धन कायणक्रम केराबारी २       ४०   ४० 

९.३ 
अपाङ्गिा भएकालाई क्षमिा ववकास 
िाललम 

केराबारी २       २५   २५ 

९.४ जेष्ि नागररक सम्मान कायणक्रम केराबारी २       ४०   ४० 

९.५ 
दललि गैरदललि वीच अन्िरकक्रया 
कायणक्रम 

केराबारी २       ४०   ४० 

९.६ 
लक्ष्मी आ.वव. बाल ववकास केन्र 
व्यवस्िापन 

केराबारी २       ४०   ४० 

ग आथिणक ववकास             ० 

१ कर्ी खेिी नसणरी बेनाण उत्पादन कायणक्रम केराबारी २       ५०   ५० 

२ कर्ी खेिी बबरुवा वविरण कायणक्रम केराबारी २       २५०   २५० 

३ कागिी खेिी बबरुवा वविरण कायणक्रम केराबारी २       २५०   २५० 

४ 
ककबी ििा एभोकाडो खेिी बबरुवा 
वविरण कायणक्रम 

केराबारी २       १००   १०० 

५ कर्ी खेिी नसणरी बेनाण उत्पादन कायणक्रम केराबारी २       ५०   ५० 

६ कर्ी ििा कागिी नसणरी िाललम केराबारी २       ५०   ५० 

७ पशुपालन प्रवद्धणन कायणक्रम केराबारी २       १००   १०० 

घ वािावरण ििा ववपद व्यवस्िापन             ० 

१ 
पञ्चकन्या आ.वव. पैरो रोकिाम ििा 
व्यवस्िापन 

केराबारी २       १००   १०० 

२ पञ्चायि आ.वव. सरसर्ाई व्यवस्िापन  केराबारी २       ५०   ५० 
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३ ववपद जोखखम व्यवस्िापन केराबारी २       १००   १०० 

ङ संस्िागि ववकास ििा सेवा प्रबाह               

१ 
लसहंदेवी जेर्ाले पयणिक अतििी 
व्यवस्िापन 

केराबारी २       १६०   १६० 

२ कायाणलय व्यवस्िापन, इन्िरनेि, इन्भिर केराबारी २       १२५   १२५ 

च चालु खचण               

१ मसलन्द ििा कायाणलय सामान केराबारी २       १५०   १५० 

२ इन्िन खचण केराबारी २       ४०   ४० 

३ ममणि सम्भार खचण केराबारी २       ५०   ५० 

४ ववववि भैपरी खचण केराबारी २       १२०   १२० 

जम्मा       ६००० ० ६००० 

िडा नं. ३ 

क पुवाणिार ववकास               

१ 
शुक्रवारे बरवेणीचौक सुनौलौचौक ड्रने 
तनमाणण 

केराबारी ३       १५००   १५०० 

२ 
रामपुर गुमान ेर्ोसेबुङ्ग लसहंदेवी सडक 
तनमाणण 

केराबारी ३       ५००   ५०० 

३ 
आँपिार बागदले खझजंे संगमिोल सडक 
ममणि 

केराबारी ३       १००   १०० 

४ रामपुर चमेरे बलप्जिे सडक तनमाणण केराबारी ३       १५०   १५० 

५ सानो हचुवा लालमडाँडा सडक तनमाणण केराबारी ३       ३००   ३०० 

६ सानो भोगिेनी सडक रयाक तनमाणण केराबारी ३       २००   २०० 

७ बाघखोर साक्र्ारा सडक रयाक तनमाणण केराबारी ३       १००   १०० 
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८ 
कल्भिण तनमाणण ििा ह्युम पाईप 
खररद/िार खररद 

केराबारी ३       २३४   २३४ 

९ शाहीडाँडा पाखािोल सडक ममणि केराबारी ३       १००   १०० 

१० सावणजतनक लसचंाई कुलो तनमाणण केराबारी ३       २००   २०० 

११ बलप्जिे लसचंाई कुलो तनमाणण केराबारी ३       १००   १०० 

१२ जनसहयोग हचुवा लसचंाई कुलो तनमाणण केराबारी ३       १००   १०० 

१३ खझजंे पुछार लसचंाई पैंनी तनमाणण केराबारी ३       १००   १०० 

ख सामाप्जक ववकास             ० 

१ रामपुर मा.वव. केराबारी ३       २४६   २४६ 

२ कुवापानी आ.वव. केराबारी ३       १५०   १५० 

३ लसहंबाहहनी आ.वव. केराबारी ३       १००   १०० 

४ शाप्न्ि बाल लशक्षा आ.वव. केराबारी ३       १५०   १५० 

५ आहदवासी जनजािी ववकास कायणक्रम केराबारी ३       १००   १०० 

६ खेलकुद ववकास कायणक्रम केराबारी ३       ४६   ४६ 

७ 
लशवालय मप्न्दर ििा मलामी 
ववश्रामालय 

केराबारी ३       १००   १०० 

८ कल्याणकारी आ.वव. केराबारी ३       १००   १०० 

९ 
रामपूर शहरी स्वास््य केन्र 
व्यवस्िापन 

केराबारी ३       १००   १०० 

ग आथिणक ववकास             ० 

१ 
खझजंे, भोगिेनी, गुमाने रामपुर कर्ी 
कागिी खेिी िाललम 

केराबारी ३       १००   १०० 

२ आँपिार बाख्रापलन तयाकेज कायणक्रम केराबारी ३       १००   १०० 

३ खझजंे बाख्रापलन तयाकेज कायणक्रम केराबारी ३       १००   १०० 
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घ वािावरण ििा ववपद व्यवस्िापन             ० 

१ 
ववपद जोखखम सानुहचुवा लालमडाडँा 
सडक ममणि 

केराबारी ३       १५०   १५० 

२ 

रुदवुाखोला, साउन ेखोल्सीइनार ििा 
शाहीडाँडा कुवा खानेपानी संरक्षण ििा 
ममणि सम्भार 

केराबारी ३       १३२   १३२ 

ङ संस्िागि ववकास ििा सेवा प्रबाह             ० 

१ 
योजना अनुगमन, प्रगिी सलमक्षा ििा 
मेलसनरी सामान खररद 

केराबारी ३       १८२   १८२ 

२ खदम क्याम्पस पुस्िकालय तनमाणण केराबारी ३       १००   १०० 

च चालु खचण               

१ मसलन्द ििा कायाणलय सामान केराबारी ३       १५०   १५० 

२ इन्िन खचण केराबारी ३       ४०   ४० 

३ ममणि सम्भार खचण केराबारी ३       ५०   ५० 

४ ववववि भैपरी खचण केराबारी ३       १२०   १२० 

जम्मा       ६००० ० ६००० 

िडा नं. ४ 

क पुवाणिार ववकास               

१ बबिुि बबस्िार केराबारी ४       १५००   १५०० 

२ सडक ममणि ििा मोड सिुार केराबारी ४       ५००   ५०० 

३ 
याङ्लशला डाँडा आहाले दलाणमी सडक 
तनमाणण 

केराबारी ४       ५००   ५०० 

४ 
डाँडािोल छघरे छवोिे नकण िे सडक 
तनमाणण 

केराबारी ४       ४००   ४०० 
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५ खेलमैदान पुवाणिार तनमाणण केराबारी ४       २००   २०० 

ख  सामाप्जक ववकास             ० 

१ जनकल्याण मा.वव. भवन तनमाणण केराबारी ४       ५००   ५०० 

२ 
खोपकेन्र ििा गाँउघर प्क्लतनक भवन 
तनमाणण 

केराबारी ४       २००   २०० 

३ 
आदीबासी जनजािी क्षमिा ववकास 
कायणक्रम 

केराबारी ४       १००   १०० 

४ 
आइएलओ महासन्िी जनचेिना 
कायणक्रम 

केराबारी ४       ५०   ५० 

५ खानेपानी पाईप खररद केराबारी ४       २५०   २५० 

६ साङ्गेनाङसाल शैंलुङ्ग गुम्वा केराबारी ४       १००   १०० 

७ छेललङ्ग गुम्वा केराबारी ४       १००   १०० 

८ शाप्न्ि आ.वव. भवन ममणि केराबारी ४       १००   १०० 

९ जगदम्वी आ.वव. कम्पाउण्ड वाल तनमाणण केराबारी ४       २००   २०० 

१० जेष्ि नागररक सम्मान कायणक्रम केराबारी ४       ५०   ५० 

ग आथिणक ववकास               

१ कृवष ववकास कायणक्रम केराबारी ४       १५०   १५० 

२ सतिकन्या गुर्ा जान ेसडक केराबारी ४       २००   २०० 

३ लसद्धिुम लसढी तनमाणण केराबारी ४       १५०   १५० 

४ िोपिुमम्का लसढी तनमाणण केराबारी ४       १४०   १४० 

घ वािावरण ििा ववपद व्यवस्िापन             ० 

१ वािोघािो हेरालु ििा ववपद व्यवस्िापन केराबारी ४       २००   २०० 

ङ संस्िागि ववकास ििा सेवा प्रबाह             ० 
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१ सामुदातयक भवन ममणि केराबारी ४       ५०   ५० 

च चालु खचण             ० 

१ मसलन्द ििा कायाणलय सामान केराबारी ४       १५०   १५० 

२ इन्िन खचण केराबारी ४       ४०   ४० 

३ ममणि सम्भार खचण केराबारी ४       ५०   ५० 

४ ववववि भैपरी खचण केराबारी ४       १२०   १२० 

जम्मा       ६०००   ६००० 

िडा नं. ५ 

क पुवाणिार ववकास               

१ ह्युमपाईप खररद केराबारी ५       ३००   ३०० 

२ िारजाली खररद केराबारी ५       २००   २०० 

३ सडक ममणि सुिार केराबारी ५       ४००   ४०० 

४ राजारानी लालमछान ेसडक स्िरोन्निी केराबारी ५       ५००   ५०० 

५ देवीिार सडक स्िरोन्निी केराबारी ५       १५०   १५० 

६ सािुिार सडक स्िरोन्निी केराबारी ५       १००   १०० 

७ रु्लवारीचौक िुस्कुिे सडक ममणि केराबारी ५       २५०   २५० 

८ जरुवा जलुकेनी चौक सडक ममणि केराबारी ५       १००   १०० 

९ 
शाप्न्िचौक ऐिीहाल सालघारी सडक 
ममणि 

केराबारी ५       १५०   १५० 

१० हुलाक रु्लवारी चौक सडक ममणि केराबारी ५       २००   २०० 

११ वपपलचौक प्रगतिचौक सडक ममणि केराबारी ५       २००   २०० 

१२ 
जेवव सर घर पवुण ककरािचौक सडक 
ममणि 

केराबारी ५       २००   २०० 
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१३ प्रगिीचौक राङ्चा सडक ममणि केराबारी ५       १००   १०० 

१४ 
राजारानी लसरान बज्र राईको घर अगाडी 
खानेपानी तनमाणण 

केराबारी ५       १५०   १५० 

१५ खोल्याङ्ग इनार ममणि केराबारी ५       ५०   ५० 

ख  सामाप्जक ववकास               

१ खेलकुद ववकास कायणक्रम केराबारी ५       १००   १०० 

२ स्वास््य सुिार कायणक्रम केराबारी ५       १००   १०० 

३ लशक्षा सुिार कायणक्रम केराबारी ५       २००   २०० 

४ नकण िे आँपिार खानेपानी साझदेारी केराबारी ५       १००   १०० 

५ बालमैरी कायणक्रम केराबारी ५       ५०   ५० 

६ महहला लक्षक्षि कायणक्रम केराबारी ५       ५०   ५० 

७ दललि लक्षक्षि कायणक्रम केराबारी ५       ५०   ५० 

८ अपाङ्गिा लक्षक्षि कायणक्रम केराबारी ५       ५०   ५० 

९ जेष्ि नागररक सम्मान कायणक्रम केराबारी ५       ५०   ५० 

१० आहदबालस जनजािी लक्षक्षि कायणक्रम केराबारी ५       ५०   ५० 

११ बबहहवारे हहिया शौचालय तनमाणण केराबारी ५       १००   १०० 

ग आथिणक ववकास               

१ कृवष प्रणाली सुिार कायणक्रम केराबारी ५       १००   १०० 

२ लार्ा/महाशेरे लसचंाई ममणि केराबारी ५       १००   १०० 

३ 
ववलभन्न लसचंाई कुलो ममणि ििा मुहान 
संरक्षण 

केराबारी ५       ४००   ४०० 

४ पशुपालन ववकास कायणक्रम केराबारी ५       १००   १०० 

घ वािावरण ििा ववपद व्यवस्िापन               
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१ जल उत्पन्न प्रकोप तनयन्रण केराबारी ५       ५००   ५०० 

२ 
बाघखोला खहरे/हुरहुरे खोला 
च्यानलाईजेसन 

केराबारी ५       १००   १०० 

ङ संस्िागि ववकास ििा सेवा प्रबाह               

१ वडा कायाणलय व्यवस्िापन केराबारी ५       ३४०   ३४० 

२ कर संकलन ििा आय बदृ्धी केराबारी ५       ५०   ५० 

च चालु खचण               

१ मसलन्द ििा कायाणलय सामान केराबारी ५       १५०   १५० 

२ इन्िन खचण केराबारी ५       ४०   ४० 

३ ममणि सम्भार खचण केराबारी ५       ५०   ५० 

४ ववववि भैपरी खचण केराबारी ५       १२०   १२० 

जम्मा       ६०००   ६००० 

िडा नं. ६ 

क पुवाणिार ववकास               

१ 
अमिृचौक कालापानी चोक्िी सडक 
कालोपर े

केराबारी ६       १५००   १५०० 

२ डाले हहमदले ववलमरे स्िरोन्निी 
केराबारी ६, 

हहमदले 
      २००   २०० 

३ 
हदक्िेलिोल सानो राङ्चा १ नं. िारासम्म 
ममणि 

केराबारी ६, 

राङ्चा 
      १५०   १५० 

४ 
कालापानी देखख साबबरी मा.वव. ड्रने 
तनमाणण 

केराबारी ६       २००   २०० 

५ 
लाललगुराँस चौक देखख भालु खोल्सी हँुदै 
खेल मैदानसम्म ग्राभेल 

केराबारी ६       १५०   १५० 
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६ 
लमिेरी चौक देखख अमिृचौक सडक 
ग्राभेल 

केराबारी ६       १००   १०० 

७ बुद्धचौकदेखख गुरागाँई िोलसम्म ग्राभेल केराबारी ६       १००   १०० 

८ सतिल चौक संगमपिसम्म ड्रने तनमाणण केराबारी ६       १००   १०० 

९ चम्पाखोली आरलसलस कल्र्भिण केराबारी ६       ३००   ३०० 

१० देवीिान िोल ऐतिहाल रयाक तनमाणण केराबारी ६       १००   १०० 

११ डाले सडक ग्राभले केराबारी ६       ३००   ३०० 

१२ बस्नेि चौक िामाङ्गिोल सडक ग्राभेल केराबारी ६       १००   १०० 

१३ 
साबबरी मा.वव. प्रतिभािोल देखख 
प्रकासकोघरसम्म ग्राभेल 

केराबारी ६       १००   १०० 

ख  सामाप्जक ववकास               

१ महहला लक्षक्षि कायणक्रम केराबारी ६       १००   १०० 

२ दललि लसप ववकास कायणक्रम केराबारी ६       ५०   ५० 

३ अपाङ्गिामैरी कायणक्रम केराबारी ६       ५०   ५० 

४ जेष्ि नागररक सम्मान कायणक्रम केराबारी ६       १००   १०० 

५ खेलकुद ववकास कायणक्रम केराबारी ६       १००   १०० 

६ म्याथचङ्ग र्ण्ड केराबारी ६       २००   २०० 

७ आहदबालस जनजािी लक्षक्षि कायणक्रम केराबारी ६       २००   २०० 

८ बालमैरी कायणक्रम केराबारी ६       ५०   ५० 

९ आहाले आ.वव भवन ममणि केराबारी ६       १००   १०० 

१० जलुकेनी खानेपानी ममणि सम्भार केराबारी ६       १००   १०० 

११ साबबरी मा.वव. भवन ममणि         १००   १०० 

ग आथिणक ववकास               
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१ कृवष ववकास कायणक्रम केराबारी ६       १००   १०० 

२ 
एकककृि लसचंाई योजना (लसराप्जम्दारी 
पैंनी) च्यालन तनमाणण 

केराबारी ६       २००   २०० 

३ बबलमरे लसचंाई पैंनी तनमाणण केराबारी ६       १००   १०० 

४ डँुड पैंनी ममणि केराबारी ६       ५०   ५० 

५ डाले पुवण पप्श्चम कुलो तनमाणण केराबारी ६       १००   १०० 

घ वािावरण ििा ववपद व्यवस्िापन               

१ ववपद जोखखम व्यवस्िापन केराबारी ६       ३००   ३०० 

ङ संस्िागि ववकास ििा सेवा प्रबाह               

१ 
उपभोक्िा सलमतिलाई योजना संचालन 
िाललम 

केराबारी ६       १००   १०० 

२ जनप्रतितनिी क्षमिा ववकास िाललम केराबारी ६       ४०   ४० 

३ क्षमिा ववकास कायणक्रम केराबारी ६       १००   १०० 

च चालु खचण               

१ मसलन्द ििा कायाणलय सामान केराबारी ६       १५०   १५० 

२ इन्िन खचण केराबारी ६       ४०   ४० 

३ ममणि सम्भार खचण केराबारी ६       ५०   ५० 

४ ववववि भैपरी खचण केराबारी ६       १२०   १२० 

जम्मा       ६०००   ६००० 

िडा नं. ७ 

क पूवाणिार ववकास               

१ ग्राभेल खररद ििा बािो ममणि केराबारी ७       १०००   १००० 
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२ जनसहयोग लसचंाई योजना तनमाणण 
केराबारी ७, 

मुगु 
      १०००   १००० 

३ जनजागिृी लसचंाई योजना तनमाणण 
केराबारी ७, 

मुगु 
      ३००   ३०० 

४ 

एकककृि लसचंाई योजना (लसराप्जम्दारी 
साईलो माईलो कान्छो कुलो) च्यालन 
तनमाणण 

केराबारी ७, 

डाँगी 
      ४००   ४०० 

५ काललका लसचंाई पैंतन तनमाणण 
केराबारी ७, 

मुगु 
      २००   २०० 

६ 
होमपाईप/ िारजाली खररद ििा बबिुि 
बबस्िार 

केराबारी ७       ५००   ५०० 

ख  सामाप्जक ववकास               

१ 
खानेपानी मुहान संरक्षण ििा पाईप 
खररद 

केराबारी ७       ५००   ५०० 

२ ववपन्न लक्षक्षि वगण कायणक्रम केराबारी ७       ३००   ३०० 

३ 
श्री सावणजतनक मा.वव. काल कक्षा 
व्यवस्िापन 

केराबारी ७, 

डाँगी 
      १५०   १५० 

४ 
श्री मुगु बालववकास केन्र कम्पाउण्ड 
घेराबेरा 

केराबारी ७, 

मुगु 
      १००   १०० 

५ श्री मुगु आ.वव. कम्पाउण्ड घेराबेरा 
केराबारी ७, 

मुगु 
      १००   १०० 

६ 
श्री जनजागरण आ.वव. बालमैरी कक्षा 
कोिा व्यवस्िापन 

केराबारी ७, 

लसदंरेु 
      २००   २०० 

७ 
श्री बाल कल्याण आ.वव. ग्राउण्ड 
सम्याउन े

केराबारी ७, 

नकण िै 
      १००   १०० 

८ 
श्री प्रभाि बाल ववकास केन्र 
व्यवस्िापन 

केराबारी ७, 

डाँगी 
      १००   १०० 
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९ खेलकुद ववकास कायणक्रम केराबारी ७       ४०   ४० 

१० 
गाउँघर प्क्लतनक व्यवस्िापन ििा 
औषिी खररद 

केराबारी ७, 

मुगुचौक 
      १००   १०० 

ग आथिणक ववकास               

१ अगुवा कृषक कृवष ववकास कायणक्रम केराबारी ७       १००   १०० 

घ वािावरण ििा ववपद व्यवस्िापन               

१ ववपद जोखखम व्यवस्िापन केराबारी ७       ३००   ३०० 

ङ संस्िागि ववकास ििा सेवा प्रबाह               

१ 
वडा कायाणलय र्तनणचर ििा इन्िरनेि 
जडान व्यस्िापन 

केराबारी ७, 

मुगु 
      १००   १०० 

२ कमणचारी ििा पदाथिकारी िाललम एंव  केराबारी ७       ५०   ५० 

च चालु खचण               

१ मसलन्द ििा कायाणलय सामान केराबारी ७       १५०   १५० 

२ इन्िन खचण केराबारी ७       ४०   ४० 

३ ममणि सम्भार खचण केराबारी ७       ५०   ५० 

४ ववववि भैपरी खचण केराबारी ७       १२०   १२० 

जम्मा       ६०००   ६००० 

िडा नं. ८ 

क पुवाणिार ववकास               

१ जेष्ि नागररक भवन तनमाणण केराबारी ८       १००   १०० 

२ आमजुङ्गी डडप बोररङ्ग 
केराबारी ८, 

आमजुङ्गी 
      ७००   ७०० 

३ केराबारी दाहसंस्कार घाि तनमाणण केराबारी ८       १५०   १५० 
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४ खदम क्याम्सस भौतिक पुवाणिार तनमाणण केराबारी ८       १५०   १५० 

५ ह्युमपाईप खररद केराबारी ८       १८४   १८४ 

६ बबिुि िार खररद ििा ववस्िार केराबारी ८       २५०   २५० 

७ 
लागि सहभाथगिामा लभरी सडक पक्की 
ड्रने तनमाणण 

केराबारी ८       ८००   ८०० 

८ र्ारमचोकमा बबिुि रान्सलमिर केराबारी ८       ३००   ३०० 

९ लसिलमागण तनमाणण ििा ग्राभेल केराबारी ८       १००   १०० 

१० पुराना योजना ममणि सम्भार केराबारी ८       १५०   १५० 

११ 
िोरीबारी देखख कृष्ण पाण्डकेो घरजाने 
बािो ग्राभेल 

केराबारी ८       २००   २०० 

१२ मप्च्छन्र मा.वव. भौतिक पुवाणिार तनमाणण केराबारी ८       १५०   १५० 

१३ आमजुङ्गी आ.व. भौतिक पुवाणिार तनमाणण केराबारी ८       १५०   १५० 

ख सामाप्जक ववकास               

१ 
केराबारी बजार र्ोहोर सकंलन ििा 
व्यवस्िापन 

केराबारी ८       ५०   ५० 

२ 

हजारबबघा वन के्षरमा 
आहदबासीजनजािीहरुको सांस्कृतिक 
स्िानको संरक्षण 

केराबारी ८       ५०   ५० 

३ दललि परम्परागि पेशा प्रबद्धणन कायणक्रम केराबारी ८       ३०   ३० 

४ अपाङ्गिामैरी कायणक्रम केराबारी ८       ३१   ३१ 

५ लोकसेवा ियारी कक्षा सचंालन केराबारी ८       ३५   ३५ 

६ ववपन्न छारविृी कायणक्रम केराबारी ८       ५०   ५० 

७ राप्ष्रय पुस्िकालय र्तनणचर सहयोग केराबारी ८       ५०   ५० 
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८ 
जनसहयोग लसचंाई योजना मुहान 
संरक्षणका लाथग कर्ल्िर बक्स तनमाणण 

केराबारी ८       १००   १०० 

९ 
आमजुङ्गीमा वडा उपस्वास््य चौकी 
संचालन 

केराबारी ८       १२५   १२५ 

१० आमजुङ्गी लसचंाई कुलो ममणि केराबारी ८       ५०   ५० 

११ नारी ववकास संघ संस्िागि ववकास केराबारी ८       ५०   ५० 

१२ मप्च्छन्र सा.वव.स. संस्िागि ववकास केराबारी ८       ५०   ५० 

१३ खेलकुद ववकास कायणक्रम केराबारी ८       ७५   ७५ 

१४ बालमैरी कायणक्रम केराबारी ८       १००   १०० 

ग आथिणक ववकास               

१ 
सावणजतनक पाकण  ििा बनभोज स्िल 
तनमाणण 

केराबारी ८       २४६   २४६ 

२ बाल उद्यान तनमाणण केराबारी ८       ३००   ३०० 

३ 
आमजुङ्गीमा िान बाली पकेि कायणक्रम 
ििा औजार वविरण 

केराबारी ८       ५०   ५० 

४ उद्यमलशलिा ववकास ििा प्रवद्धणन केराबारी ८       २००   २०० 

५ व्यवसातयक िरकारी खेति िाललम केराबारी ८       ५०   ५० 

घ वािावरण ििा ववपद व्यवस्िापन               

१ 
ववपदवाि क्षतिग्रस्ि संरचना ममणि 
सम्भार 

केराबारी ८       २८२   २८२ 

ङ संस्िागि ववकास ििा सेवा प्रबाह               

१ कम्तयुिर ििा र्ोिोकपी मेलसन खररद केराबारी ८       १००   १०० 

२ सावणजतनक सचुना पािी केराबारी ८       ५०   ५० 

३ साइकल खररद केराबारी ८       १०   १० 
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४ कायाणलय र्तनणचर केराबारी ८       ४०   ४० 

५ सावणजतनक भलेा ििा छलर्ल केराबारी ८       ८२   ८२ 

च चालु खचण               

१ मसलन्द ििा कायाणलय सामान केराबारी ८       १५०   १५० 

२ इन्िन खचण केराबारी ८       ४०   ४० 

३ ममणि सम्भार खचण केराबारी ८       ५०   ५० 

४ ववववि भैपरी खचण केराबारी ८       १२०   १२० 

जम्मा       ६०००   ६००० 

िडा नं. ९ 

क पुवाणिार ववकास               

१ भलुवा िुके लोहन्रा खोला ििवन्िन केराबारी ९       १२००   १२०० 

२ 
बुद्ध मा.वव. सािपर ेहोललमा आरलसलस 
वाल तनमाणण 

केराबारी ९       २००   २०० 

३ 
ज्वाला चौक उत्िर देवचौक कोलबोिे 
कल्भिण सम्म ड्रने सहहि बािो तनमाणण 

केराबारी ९       ५००   ५०० 

४ आदशणिोल बािो ग्राभले केराबारी ९       १५०   १५० 

५ 
खयरघारी पप्श्चम मलामी खाजा 
घरसम्म ड्रने सहहि बािो ग्राभले 

केराबारी ९       २००   २०० 

६ 
वडा कायाणलयको जग्गा व्यवस्िापन र 
बािो ग्राभेल 

केराबारी ९       २००   २०० 

७ 
भालुगौंड ेलसरान देखख बबराजेचौकसम्म 
ड्रने सहहि बािो तनमाणण 

केराबारी ९       १५०   १५० 

८ जेष्ि नागररक भवन छाना तनमाणण केराबारी ९       १००   १०० 

९ आईिवारे बजार व्यवस्िापन केराबारी ९       १५०   १५० 
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१० 
पुवणज्योिी क्लवको उत्िर सािपर े
होललमा आरलसलस कल्भिण तनमाणण 

केराबारी ९       २००   २०० 

११ 
घङ्गरु देखख दगुाण आ.वव. जान ेबािोको 
होलीमा आरलसलस कल्भिण 

केराबारी ९       २००   २०० 

ख सामाप्जक ववकास             ० 

१ रामववर आ.वव. खेलमैदान घेराबेरा केराबारी ९       १००   १०० 

२ बालकल्याण आ.वव. घेराबेरा केराबारी ९       १००   १०० 

३ शहहद स्कृिी आ.वव. घेराबेरा केराबारी ९       १००   १०० 

४ दगुाण आ.वव. खेलमैदान घेराबेरा केराबारी ९       १००   १०० 

५ बाल उद्यान संरक्षण केराबारी ९       १००   १०० 

६ लशक्षा के्षर ववकास कायणक्रम केराबारी ९       ३००   ३०० 

७ स्वास््य सुिार कायणक्रम केराबारी ९       २००   २०० 

८ खेलकुद ववकास कायणक्रम केराबारी ९       २००   २०० 

९ लक्षक्षि वगण उत्िान कायणक्रम केराबारी ९           

९.१ 
दललि वगणलाई लसलाई मेशीन खरीद 
ििा वविरण 

    ८०  ८० 

९.२ महहला सीप ववकास िाललम     ८०  ८० 

९.३ आहदवासी जनजाति ववकास कायणक्रम     १००  १०० 

९.४ जेष्ि नागररक भवन तनमाणण     ६०  ६० 

९.५ बालबाललकालाई न्यानो कपडा वविरण     ६०  ६० 

९.६ ह्वीलचेयर र घरायसीमूलक  सीपववकास 
िाललम 

    ५०  ५० 

९.७ वपछडावगणलाई लसलाई मेशीन वविरण     ६०  ६० 

ग आथिणक ववकास              
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१ कृवष के्षर लक्षक्षि कायणक्रम केराबारी ९       २००   २०० 

घ वािावरण ििा ववपद व्यवस्िापन             ० 

२ ववपद व्यवस्िापन केराबारी ९       २५०   २५० 

ङ संस्िागि ववकास ििा सेवा प्रबाह             ० 

१ 
राजश्व पररचालन (प्रचारप्रसार र 
जनशप्क्ि पररचालन) 

केराबारी ९       ५०   ५० 

२ 
वडा कायाणलय र्तनणचर ििा इन्िरनेि 
जडान व्यस्िापन 

केराबारी ९       २००   २०० 

च ववप्त्िय व्यवस्िापन             ० 

१ मसलन्द ििा कायाणलय सामान केराबारी ९       १५०   १५० 

२ इन्िन खचण केराबारी ९       ४०   ४० 

३ ममणि सम्भार खचण केराबारी ९       ५०   ५० 

४ ववववि भैपरी खचण केराबारी ९       १२०   १२० 

        ६००० ० ६००० 

िडा नं. १० 

क पुवाणिार ववकास               

१ 
मप्च्छर मा.वव. पप्श्चम उत्िर वािो 
ग्राभेल 

केराबारी १०       २५०   २५० 

२ 
अतिन पररयारको घर उत्िर पुवण हँुदै 
बसपाकण  जोड्न ेबािो ग्राभेल 

केराबारी १०       २००   २०० 

३ 
िापािार चुरानलस ंबराइलीको घर पछाडी 
दारे खोल्सी ििवन्िन 

केराबारी १०       ३००   ३०० 

४ 
दारे खोल्सी लसरान ििवन्िन ििा बािो 
तनमाणण 

केराबारी १०       १५०   १५० 
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५ मप्च्छर मा.वव. ममणि सुिार केराबारी १०       २००   २०० 

६ 
कुल व खड्काको घर देखख मुरली 
ररजालको घर सम्म पक्की ड्रने तनमाणण 

केराबारी १०       १०००   १००० 

७ 
हािखोला कुलो पुवण रुर दाहालको घर 
सम्म ड्रने तनमाणण 

केराबारी १०       ३००   ३०० 

८ आँिार जोड्ने बािो तनमाणण केराबारी १०       २००   २०० 

९ खबणनी जाने बािो दारे खोल्सीमा ििवन्िन केराबारी १०       ३००   ३०० 

१० साना योजना ममणि सुिार केराबारी १०       २६५   २६५ 

ख सामाप्जक ववकास               

१ महहला लक्षक्षि कायणक्रम केराबारी १०       १५०   १५० 

२ आहदबासी जनजािी लक्षक्षि कायणक्रम केराबारी १०       १००   १०० 

३ दललि लक्षक्षि कायणक्रम केराबारी १०       ७५   ७५ 

४ बालबाललका लक्षक्षि कायणक्रम केराबारी १०       ५०   ५० 

५ जेष्ि नागररक सम्मान कायणक्रम केराबारी १०       ५०   ५० 

६ अपाङ्गिामैरी कायणक्रम केराबारी १०       ५०   ५० 

७ खेलकुद केराबारी १०       ८४   ८४ 

८ खदम क्याम्पस पुस्िकालय व्यवस्िापन केराबारी १०       १००   १०० 

९ केराबारी स्वास््यचौकी प्रतिक्षालय तनमाणण केराबारी १०       १५०   १५० 

१० केराबारी स्वास््यचौकी व्यवस्िापन केराबारी १०       ५०   ५० 

११ मलामी खाजा घर तनमाणण केराबारी १०       १०२   १०२ 

१२ िापािार खानेपानी इन्िेक तनमाणण  केराबारी १०       १२१   १२१ 

१३  छारविृी कायणक्रम केराबारी १०    ३५  ३५ 
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ग आथिणक ववकास               

१ साना ककसान कृवष सहकारीसँगसाझदेारी केराबारी १०       १००   १०० 

२ थचनारी चौक अिुरो ड्रने तनमाणण केराबारी १०       २५०   २५० 

३ 
मंगलवारेहाि पप्श्चम लभर संरक्षण वाल 
तनमाणण 

केराबारी १०       ४२६   ४२६ 

घ वािावरण ििा ववपद व्यवस्िापन               

१ ववपद जोखखम न्युतनकरण कोष केराबारी १०       १००   १०० 

२ ववपद व्यवस्िापन केराबारी १०       १००   १०० 

ङ संस्िागि ववकास ििा सेवा प्रबाह               

१ 
राप्ष्रय पुस्िकालय इलाईब्रेरी 
व्यवस्िापन 

केराबारी १०       १००   १०० 

२ 
राजश्व पररचालन (प्रचारप्रसार र 
जनशप्क्ि पररचालन) 

केराबारी १०       ६२   ६२ 

३ 
वचि संस्िाहरु वीच ववप्त्िय 
व्यवस्िापन गोष्िी 

केराबारी १०       ५०   ५० 

४ 
कायाणलय व्यवस्िानका लाथग कम्तयुिर 
खररद 

केराबारी १०       १००   १०० 

५ सावणजतनक सुमुवाई केराबारी १०       ७०   ७० 

च चालु खचण               

१ मसलन्द ििा कायाणलय सामान केराबारी १०       १५०   १५० 

२ इन्िन खचण केराबारी १०       ४०   ४० 

३ ममणि सम्भार खचण केराबारी १०       ५०   ५० 

४ ववववि भैपरी खचण केराबारी १०       १२०   १२० 

जम्मा       ६०००   ६००० 

कुल जम्मा रु.       ६०००० ० ६०००० 
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६. बबषयगत शाखाहर तिुको बजेट तथा कायकु्रम आ.ि. २०७५/७६ 
क. कृवष विकास कायकु्रम तिु  

लस. 

न.ं 
कायकु्रम  तथा फक्रयाकिाप संिािन स्थान इक
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 आ.ि. २०७५/७६ (रु. हजारमा) 
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कोष 
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समाननकरर् 
अतय 

कुि 

बजेट 

१ 
िरकारी पकेि प्रबणद्धन ववउ 
वविरण 

पािी लसहदेवी 
िाकुरे आँपिार 
लामीछाने  डाँगी 
आमजुङ्गी 

पिक     ३००   ३०० 

२ 
िरकारी पकेि प्रबणद्धन 
िनेल वविरण 

पािी लसहदेवी 
िाकुरे आँपिार 
लामीछाने  डाँगी 
आमजुङ्गी 

  ३ २००    २०० 

३ 
कागिीखिेी पकेि नसणरी 
स्िापना 

पािी, याङलसला, 
लसहदेवी¸भोगिेनी 

संख्या १   १५०   १५० 

४ समस्या तनदान प्रदणशन  गापा स्िररय पिक  १   १००   १०० 

५ 

अवलोकन भ्रमण 
(कृवषर्मण उद्योग र 
व्यवसायी¸ जनप्रतितनिी 
ििा कमणचारी) 

केराबारी गा पा संख्या १ ४००     ४०० 

६ बुढीलशर कुलो तनमाणण केराबारी  ५ संख्या १ ३००    ३०० 

७ 
लसचंाइ कुलो तनमाणण 
साझदेारी  

केराबारी    १ ९००    ९०० 

८ 
मंगलवारे हहिया कृवष 
िहरा तनमाणण  

केराबारी  १०   १  १०००    १००० 

९ 
ककबीखेिी िहरा तनमाणण 
साझदेारीमा 

गापा स्िररय पिक     ५०   ५० 

१० 
थचया ििा कर्ी नसणरर 
स्िापना  

गापा स्िररय संख्या १   २००   २०० 

११ 
थचया हितने मेलशन औजार 
वविरण ५०%  अनुदानमा 

गापा स्िररय पिक १   ५०   ५० 
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१२ ब्यवसातयक िाललम/गोष्िी गापा स्िररय पिक ६   २३०   २३० 

१३ 

मौरीपालन प्रवद्धणनका 
लाथग महदानी वविरण 
साझदेारीमा 

गापा स्िररय पिक २   २५   २५ 

१४ 
ववपि ब्यवस्िापनका 
लाथग सामाग्रीहरु वविरण 

गापा स्िररय      १००    १०० 

१५ 
कृवष लमलसन औजार 
वविरण साझदेाररमा 

गापा स्िररय       १००   १०० 

१६ कायणक्रम अनुगमन  गापा स्िररय       १८०   १८० 

१७ 
कृवष प्रववथिक प्रा.स/ना. 
प्रा.स  

गापा स्िररय जना २   ३९०   ३९० 

१८ माछा खेिी प्रववथि  केराबारी  ९ जना २   २००   २०० 

१९ 
कायाणलय व्यवस्िापनका 
लाथग ल्यापिप खररद 

गापा स्िररय       ७५   ७५ 

२० 
परपबरका, सञ्चार ििा 
अप्ल्िलमिर खररद 

गापा स्िररय       ५०   ५० 

कुल जम्मा रु.       १९०० ३१००   ५००० 
 

ख. पशु सेिा कायकु्रम तिु 

लस. 

न.ं 
कायकु्रम  तथा फक्रयाकिाप संिािन स्थान इक
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१ 
युवा लक्षक्षि गाई भैलस र्ामण 
सुहरढीकरण कायणक्रम 

गा.पा स्िररय संख्या १ १००     १०० 
 

२ 
युवा लक्षक्षि वाख्रा/वगंुर/कुखुरा 
र्ामण प्रबणदन कायणक्रम 

गा.पा स्िररय संख्या ७ ४५०     ४५० 
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३ 
हहउदे घाँसको ववउ वविरण ववषणम 
ििा जै घाँस 

गा.पा स्िररय पिक १ १५०     १५० 
 

४ 
पशु स्वस््य लशववर परप्जवव 
तनयन्रण ििा लभिालमन वविरण  

गा.पा स्िररय पिक ३ १००     १०० 
 

५ 

रोग तनयन्रणको लाथग एच. एस./ 

वव. क्यु खोप सेवा पाररश्रलमक 
सहहि 

गा.पा स्िररय पिक १ ५०     ५० 
 

६ 
रोग तनयन्रणको लाथग खोरेि 
खोप सेव पाररश्रलमक सहहि 

गा.पा स्िररय पिक १ ५०     ५० 
 

७ औषिी खररद ढुवानी गा.पा. स्िररया  पिक ३ १५०     १५० 
 

८ 
पशुहाि िहरा तनमाणण मंगलवारे 
वजार 

गा.पा.स्िररया पिक १ ३००     ३०० 
 

९ 
कमाणचाररको क्षमिा वहृदको लाथग 
सेवा काललन िाललम 

  संख्या १ ५०     ५० 
 

१० 
रामपुर ब्यवसातयक वाख्रापालन 
पकेि तयाकेज कायणक्रम  

केराबारी ३ पिक १ २५०     २५० 
 

११ 

डाँगी बहुउदेश्यीय सहकारी 
संस्िालाई १००० ललिर क्षमिाको 
थचललङ भ्याि साझदेाररमा 
हस्िान्िरण 

केराबारी ७ संख्या १   ५००   ५०० 
 

१२ मेलशनरी औजार खररद ििा वविरण गा पा स्िररय पिक १ १००     १०० 
 

१३ कायणक्रम संचालन अनुगमन खचण गा पा स्िररय पिक ३ २५     २५ 
 

१४ कायाणलयको लाथग ल्यापिप खररद गा पा स्िररय विा १ ७५     ७५ 
 

१५ 

कमणचारी दैतनक भ्रमण भत्िा 
(प्जल्ला,  के्षर समन्वय ििा 
औषिी/उपकरण खररद, भ्याप्क्सन 
ढुवानी आदी 

गा पा स्िररय पिक १ ५०     ५० 
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१६ 

सेवा केन्रको घर भाडा इन्िन 
पातन वप्त्ि सरसर्ाइ ििा 
मसलन्द आहद 

केराबारी ८ पिक १ १००     १०० 
 

  जम्मा       २००० ५००   २५०० 
 

 
ग. महहिा तथा बािबालिका कायकु्रम 
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१ 
समुह ििा सलमति गिन ििा बबउँ पुजी 
पररचालन  

  विा  ५ ५०     ५० 

२ 
गाउँस्िर नया ँसमुह ििा सलमति सदस्य 
अनुलशक्षण कायणक्रम   पिक ५ १५५     १५५ 

३ लशप ववकास िाललम ववपन्न महहला लक्षक्षि    जना २० २००     २०० 

४ बालववबाह सम्बप्न्ि जनचेिनामुलक कायणक्रम   जना ५० ६०     ६० 
५ कायणक्रम अनुगमन ििा ररपोहिङ        ३५     ३५ 

कुि जम्मा र        ५०० ० ० ५०० 
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  योजना ििा कायणक्रमको लशषणक                 

१ 

बालववकास सहयोगी कायणकिाण प्रोत्साहन 

भत्िा ४८ जनालाई मालसक २०००।का 
दरले जम्मा १३ महहनाको  

  शै.का.ि.   १२४८.       
१२४८

. 

२ ववद्युतिय हाप्जरी ब्यवस्िापन   शै.का.ि.   १५०.       १५०. 

३ 

ववद्यालयमा ििा समुदायमा आिाररि 
बाल ववकास केन्रका सकाहरुका लाथग 
५ हदने सम्वप्न्िि कानुनी र लशक्षण 
लसकाई  सम्वप्न्ि िाललम 

  शै.का.ि.   २५०       २५० 

४ 
आिारभूि िह कक्षा ८ को परीक्षा 
सञ्चालन  ििा ब्यवस्िापन 

  प.स.       ५००.   ५००. 

५ 

 मा वव तनमा सञ्चाललि 

ववद्यालयहरुलाई लशक्षक ववद्यािी 
अनुपािका आिारमा  अङ्गे्रजी ववज्ञान 
लशक्षक तनयुप्क्िका लाथग अनुदान  

  शै.का.ि.       १५००.   
१५००

. 

६ 
स्रोिकेन्र ब्यवस्िापन मालसक प्रअ 
बैिक थचया नास्िा स्िेशनरी 

  शै.का.ि.   ७५.       ७५. 

७ गाउँ लशक्षा योजना तनमाणण   शै.का.ि.   २००.       २००. 

८ स्रोिकेन्र भवन ममणि छाना   शै.का.ि.   ५०.       ५०. 

९ वावषणक शैक्षक्षक पारो प्रकाशन   शै.का.ि.   ४०.       ४०. 

१० ववद्यालय अनुगमन    शै.का.ि.   ५०.       ५०. 

११ 
ववद्यालय सुिार योजना तनमाणण 
कायणशाला 

  शै.का.ि.   ५०.       ५०. 

१२ लशक्षक   अलभलेख ब्यवस्िापन   शै.का.ि.   ३०.       ३०. 
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१३ 
EMIS entry सम्बप्न्ि १ हदने 
ववद्यालयका लशक्षकहरुलाई िाललम 

  शै.का.ि.   ५०.       ५०. 

१४ 

लशक्षा ऐन कायाणन्वयनका लाथग प्र अ 
वव ब्य स अध्यक्षहरुलाई अलभमुखखकरण 
कायणक्रम 

  शै.का.ि.   ५०.       ५०. 

१५ लशक्षा सम्बन्िी  बैिक खचण    शै.का.ि.   १७०       १७० 

१६ ल्यापिप खररद   शै.का.ि.   ७५       ७५ 

१७ सूचना ििा सञ्चार   शै.का.ि.   १५       १५ 

१८ शाखा सञ्चालन मसलन्द   शै.का.ि.   १०       १० 

१९ 

कक्षा ८ र एस ई ई मा उत्कृष्ि नतिजा 
ल्याउने संस्िागिका १ छार १ छारा र  

सामुदातयकका १ छार र १ छारा गरी 
जम्मा ८ जनालाई सम्मान कायणक्रम 

  शै.का.ि.   २५       २५ 

२० 
लशक्षा सम्बन्िी गा पा स्िरीय 
अतिररक्ि कक्रयाकलाप सञ्चालन 

  शै.का.ि.   ५०       ५० 

२१ 
श्री लक्ष्मी मा वव भलुवा स्वास््य 
लशववर अनुदान 

  शै.का.ि.   ५०       ५० 

२२ ववद्यालय भौतिक पूवाणिार निर्ााण   भौ.तन.ि.   १३६२       १३६२ 

  जम्मा       ४००० ० २००० ० ६००० 

नोि शै.का.ि = शैक्षक्षक कायणक्रम िर्ण , भौ.तन.ि.= भौतिक तनमाणण िर्ण , प.स.   पररक्षा सञ्चालन 
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लस. 
नं. 

कायकु्रम  तथा फक्रयाकिाप 

संि
ाि
न 

स्थ
ान

 

इक
ाई 

पर
रर्

ाम
 

आ.ि. २०७५/७६ (रु. हजारमा) 

आ
तत

ररक
 क

ोष
 

वि
. स

.
 )

संन
घय

(
 

सं.
 र
ा. 

बा
ँडि

ाँड 

वि
. स

.
 )

प्रदे
श

(
 

कुि 

बजेट 

१ स्िास््य संस्था थप कायकु्रम                 

१.१ 
सामुदातयक स्वास््य इकाई स्िापना  

वडा नं. ४ 
      ४४५       ४४५ 

१.२ 
सामुदातयक स्वास््य इकाई स्िापना  

वडा नं. २ 
      ३०       ३० 

१.३ 
सामुदातयक स्वास््य इकाई स्िापना  

वडा नं. ६ 
      २५०       २५० 

१.४ 
केराबारी स्वास््य चौकी वडा न.ं१०  

अ.न.मी ि.भ. 
      १९५       १९५ 

१.५ 
सामुदातयक स्वास््य इकाई स्िापना  

वडा नं. ८ 
      २५       २५ 

१.६ 
सामुदातयक स्वास््य इकाई स्िापना  

वडा नं. ७ 
      २०       २० 

२ सेिा बबस्तार कायकु्रम                

२.१ 
केराबारी स्वास््य चौकी वडा नं.१० 
प्रयोगशाला स्िापना 

      २०८       २०८ 

२.२ 
सामुदातयक स्वास््य इकाई प्रयोगशाला 
स्िापना वडा नं. ९ 

      ३४५       ३४५ 

२.३ 
सामुदातयक स्वास््य इकाई बथिणङ सेन्िर 
स्िापना स्िापना वडा न.ं९ 

      २८५       २८५ 

२.४ 
सामुदातयक स्वास््य इकाई बथिणङ सेन्िर 
का.स. ि.भ. वडा नं.९ 

      १०४       १०४ 

३ म.स्िा.से िक्षक्षत कायकु्रम                

३.१ म.स्वा.से हरुलाई सामाग्री बबिरण       ८२       ८२ 

३.२ 
म.स्वा.से हरुलाई आिारभुि ििा पुनरिाजगी 
िाललम संचालन 

      २९०       २९० 
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३.३ 
म.स्वा.से. हरुलाई हदघणकाललन सेवाका लाथग 
सम्मानजनक बबदाई 

      १२०       १२० 

३.४ 
म.स्वा.से हरुलाई  यािायाि ििा खाजा खचण 
वापि प्रोत्साहन रकम बबिरण 

      ७३८       ७३८ 

४ कायकु्रम अनुगमन                

४.१ 
स्वास््य सम्बन्िी बबबबि कायणक्रमहरुको 
अनुगमन  

          १००   १०० 

४२ दैतनक भ्रमण भत्िा      ५०  ५० 

५ जेष्ठ नागरीक                

५.१ जेष्ि नागरीक स्वास््य उपचार कायणक्रम           १२०   १२० 

६ महहिा िक्षीत कायकु्रम                

६.१ पािेघरको मुखको क्यान्सर VIA क्याम्प           १५०   १५० 

७ बािबािीका िक्षीत कायकु्रम                

७.१ खोप ढुवानी            ५०   ५० 

८ बबद्यािय िक्षक्षत कायकु्रम                

८.१ 
बबद्यालयमा अध्यानरि बबद्याथिणहरु लक्षक्षि 
लशववर 

          १००   १०० 

८.२ 
बबद्यालयस्िरमा प्रािालमक उपचार ककि 
बक्स बबिरण  

      १८७       १८७ 

९ औषधी खररद                

९.१ 
स्वास््य संस्िा बाि तनशुल्क बबिरणको लाथग 
औषिी खरीद 

          ३००   ३०० 

१० मालसक बैठक यातायात तथा खाजा खि ु                

१०.१ गाउँपालीका स्िरीय मालसक सलमक्षा बैिक            ९०   ९० 

११ औषधी भण्डारर् तथा ढुिानी                

११.१ औषिी भण्डारणको लाथग कोिा भाडा       २४       २४ 
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११.२ औषिी भण्डारणको लाथग ा्याक खरीद           २०   २० 

११.३ 
औषिी भण्डारण ििा कायणक्रम सहयोगी िलब 
भत्िा 

          १९५   १९५ 

११.४ औषिी ििा उपकरण ढुवानी खचण           १००   १०० 

१२ स्िास््य िौकी ब्याबस्थापन                

१२.१ र्तनणचर ििा औजार उपकरण खरीद       १००       १०० 

१३ िम ुिरमेट छपाई                

१३.१ HIMS ििा अन्य र्मण र्रमेि छपाई            ८०   ८० 

१४ बबबबध स्िास््य कायकु्रम                

१४.१ 
कमणचारी करार तनयूत्िी प्रकृयाको लाथग लाग्ने  
खचण 

          ४५   ४५ 

१४.२ कायणलय मसलन्द खचण ििा अतििी सत्कार        ५२       ५२ 

१५ कम्पाउण्ड घेराबारा                

१५.१ 
कम्पाउण्ड घेराबारा केराबारी स्वास््य चौकी 
वडा नं. १० 

          १००   १०० 

  जम्मा       ३५००   १५००   ५००० 
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७. केराबारी गाउँपालिकामा आ.ि. ०७५/७६ मा विननयोजन भएको विषयगत शाखाको 
शसत ुतिुको अनुदान रकम तथा लशषकुहर  

िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
रान्ष्िय ग्रामीर् तथा निीकरर्ीय उजाु कायकु्रम  
801457-10 2.15.40.1529 नीतिगि,प्रशासतनक ििा ब्यबस्िापन खचण 250 

801457-10 8.6.42.5 सिुाररएको चुलो (बायोमास) प्रबबथि जडान  50 

801457-10 8.6.42.7 सौयण उजाण प्रबबथि जडान 473 

801457-10 8.6.42.9 बायोग्यास जडान 180 

कृवष विभाग   

801457-11 1.1.2.66 स्िानीय िहमा रहने कृवष प्राववथिकको िलब ििा 
पोशाक 

297 

पश ुसेिा विभाग   

801457-17 1.1.2.67 एक गाँउ एक पश ुप्राववथिकको िलब भत्िा 591 

कृषक पाठशािा सिंािन )पशु/कृवष (सम्बतधी    

801457-27 2.15.40.1577 कृषक पािशाला सचंालन )पशु/कृवष (सम्बन्िी  200 

माटो परीक्षर् तथा सधुार सेिा कायकु्रम   

801457-13 2.15.40.1531 कृवष चुन वविरण 45 

सहकारी खेती, साना लसिांइ तथा मि बीउ ढुिानी कायकु्रम   

801457-12 8.6.28.1 साना लसचंाई तनमाणण / ममणि सभंार /तलाप्ष्िक 
पोखरी तनमाणण / हहउ  पोखरी 

540 

पश ुस्िास््य ,रोग अतिशेर् सेिा तथा  क्िारेतटाईन कायकु्रम   

801457-15 2.15.19.1 डडप्जज सलभणलेन्स ििा ररपोहिणङ, 
इवपडलेमयोलोप्जकल ररपोहिणङ,आउिब्रेक 
इन्भेप्स्िगेशन 

66 

पश ुविकास सेिा कायकु्रम   

801457-16 2.15.20.4 नश्ल सिुारका लाथग कृबरम गभाणिान कायणक्रम 210 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
िातािरर्ीय सरसिाइ आयोजना   

801457-23 2.15.25.2 वािावरण सरसर्ाइ  सम्बन्िी  कायणक्रम सचंालन 
गनण  

50 

801457-23 8.6.16.2884 सरसर्ाइ सम्बन्िी तनमाणण कायणहरु 100 

सामदुानयक तथा किलुियती िन विकास कायकु्रम   

801457-14 8.6.27.1 सामदुातयक वनमा पयाणपयणिन /उद्यम प्रविणन  100 

समाज कल्यार् कायकु्रम )जेष्ठ नागररक कायकु्रम समेत(    

801457-19 2.15.10.1 सब ै स्िानीय िहमा समदुायमा आिाररि 
पनुस्िाणपना कायणक्रम (लस .वव.आर तनदेलशका 

अनसुार (सचंालन   

66 

801457-19 2.15.40.1558 ज्येष्ि नागररक सम्बन्िी सरोकारवालावीच 
अन्िरकक्रया  

35 

बाि कल्यार् कायकु्रम   

801457-20 2.17.5.1 बालक्लव गिन, सचंालन ििा तनयमन  20 

801457-20 2.17.5.2 बालबाललकामाथि हुने शारीररक, मानलसक दण्ड 
सजाय ििा यौनजन्य दवु्यणवहार न्यतूनकरण  

33 

महहिा विकास कायकु्रम )महहिा जागनृत  कायकु्रम समेत(   

801457-22 1.1.1.8 रा .प.अन.वद्ध .वव .िलब  381 

801457-22 1.2.2.2 महथग भत्िा 12 

801457-22 2.15.1.8 लथैगकं हहसंा तनवारणमा न्यातयक सलमतिको 
क्षमिा ववकास िाललम 

50 

801457-22 2.15.1.9 नेितृ्व ििा ससं्िागि ववकास िाललम 52 

801457-22 2.15.40.1567 सामाप्जक पररचाललकाको प्रोत्साहन भत्िा 127 

801457-22 2.15.40.1568 समहु गिन र पररचालन 5 

801457-22 2.15.40.1569 समहु सदस्यको अनलुशक्षण 31 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
801457-22 2.17.3.2 अन्िराणप्ष्िय महहला हदवश 20 

खेिकुद विकास कायकु्रम   

801457-21 2.15.12.1 राष्रपति रतनङ्ग लसल्ड प्रतियोथगिा 100 

 
सबकैा िार्ग लशक्षा- आधारभतू /माध्यालमक तह  

  

801457-1 1.1.1.14 लशक्षकको जगेडा िलव 348 

801457-1 1.3.3.1 आिारभिू ििा माध्यलमक िहका स्वीकृि 
दरवन्दीका लशक्षक, राहि कोिा अनदुान लशक्षक 
एवम ्  प्राववथिक िारका प्रलशक्षक ििा सहायक 
प्रलशक्षकका लाथग िलब भत्िा अनदुान 

80660 

विद्यािय क्षते्र विकास कायकु्रम- न्जल्िा स्तर   

801457-24 2.15.11.761 कक्षा १-१० सम्म  अध्ययनरि ववद्यािीहरुका 
लाथग पाठ्यपसु्िक अनदुान 

1681 

801457-24 2.15.11.768 ववद्यालय कमणचारी व्यबस्िापन अनदुान 
)आिारभिू ििा माध्यलमक िह(  

1775 

801457-24 2.15.11.769 प्रारप्म्भक बाल ववकास / पबूण प्रािलमक कक्षाका 
सहजकिाणहरुको पारीश्रलमक 

3141 

801457-24 2.15.11.770 लशक्षण लसकाइ  सामग्री ििा  Book Corner 
ब्यवस्िापन ििा लसकाइका लाथग तनरन्नर 
ववद्यािी मलु्यांकनका लाथग  प्रति ववद्यािी 
लागि अनदुान )कक्षा वालववकास-१२( 

1246 

801457-24 2.15.11.771  कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरि िोककएका 
लक्षक्षिवगणका ववद्यािीहरुका लाथग पसु्िकालयमा 
आिाररि हुने गरी पाठ्यपसु्िक उपलब्ि गराउन 
ववद्यालयलाई अनदुान 

72 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
801457-24 2.15.11.772 सामदुातयक ववद्यालयका आिारभिू ििा 

माध्यलमक िहमा अध्ययनरि ववद्यािीहरुका 
लाथग ववपन्न लक्षक्षि हुने गरी गरैआवासीय  
छारबतृ्िी 

1060 

801457-24 2.15.11.776 परंपरागि  िालमणक ििा वकैप्ल्पक ववद्यालय 
सञ्चालन अनदुान 

121 

801457-24 2.15.11.779 सामदुातयक लसकाइ केन्र  सञ्चालन अनदुान 287 

801457-24 2.15.11.780 प्राववथिक िार सञ्चालन गने ववद्यालयका लाथग 
ल्याव व्यवस्िापन ििा प्रति ववद्यािी लागि  
अनदुान 

1409 

801457-24 2.15.11.781 ववद्यालय भवन तनमाणण )अतघल्लो आ ब को    
क्रमागि  ४ कोिे भवन 

2588 

801457-24 2.15.11.785 कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्िापन खचण 89 

801457-24 2.15.11.786 उत्कृष्ि लसकाइ उपलव्िी भएका ववद्यालयलाई 
लसकाइ सदुृढीकरण ििा ववद्यालयलाई कायण 
सम्पादनमा आिाररि अनदुान )Performance 
based Grants) 

287 

801457-24 2.15.11.787 लशक्षकको लशक्षण लसकाइमा वविाउने समयाविी 
सिुार योजना कायाणन्वयन 

2 

801457-24 2.15.11.789 लशक्षण लसकाइमा सचुना प्रववथि को प्रयोग )
कम्तयिूर, इन्िरनेि, कनेप्क्िलभिी इक्यपूमेन्िस 
ििा सामग्री खररद  (का लाथग अनदुान  

468 

801457-24 2.15.11.792 माध्यालमक ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगशाला 
अनदुान 

468 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
801457-24 2.15.11.797 पानी ििा स्वास््य र सरसर्ाई सवुविा सहहिको 

शौचालय तनमाणण 
1007 

801457-24 2.15.11.798 ववद्यालय सञ्चालन  व्यबस्िापन  अनदुान 893 

801457-24 2.15.11.761 कक्षा १-१० सम्म  अध्ययनरि ववद्यािीहरुका 
लाथग पाठ्यपसु्िक अनदुान 

325 

801457-24 2.15.11.768 ववद्यालय कमणचारी व्यबस्िापन अनदुान 
)आिारभिू ििा माध्यलमक िह(  

343 

801457-24 2.15.11.769 प्रारप्म्भक बाल ववकास / पबूण प्रािलमक कक्षाका 
सहजकिाणहरुको पारीश्रलमक 

606 

801457-24 2.15.11.770 लशक्षण लसकाइ  सामग्री ििा  Book Corner 
ब्यवस्िापन ििा लसकाइका लाथग तनरन्नर 
ववद्यािी मलु्यांकनका लाथग  प्रति ववद्यािी 
लागि अनदुान )कक्षा वालववकास -१२( 

241 

801457-24 2.15.11.771  कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरि िोककएका 
लक्षक्षिवगणका ववद्यािीहरुका लाथग पसु्िकालयमा 
आिाररि हुने गरी पाठ्यपसु्िक उपलब्ि गराउन 
ववद्यालयलाई अनदुान 

14 

801457-24 2.15.11.772 सामदुातयक ववद्यालयका आिारभिू ििा 
माध्यलमक िहमा अध्ययनरि ववद्यािीहरुका 
लाथग ववपन्न लक्षक्षि हुने गरी गरैआवासीय  
छारबतृ्िी 

205 

801457-24 2.15.11.776 परंपरागि  िालमणक ििा वकैप्ल्पक ववद्यालय 
सञ्चालन अनदुान 

23 

801457-24 2.15.11.779 सामदुातयक लसकाइ केन्र  सञ्चालन अनदुान 56 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
801457-24 2.15.11.780 प्राववथिक िार सञ्चालन गने ववद्यालयका लाथग 

ल्याव व्यवस्िापन ििा प्रति ववद्यािी लागि  
अनदुान 

272 

801457-24 2.15.11.781 ववद्यालय भवन तनमाणण )अतघल्लो आ ब को    
क्रमागि  ४ कोिे भवन 

500 

801457-24 2.15.11.785 कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्िापन खचण 17 

801457-24 2.15.11.786 उत्कृष्ि लसकाइ उपलव्िी भएका ववद्यालयलाई 
लसकाइ सदुृढीकरण ििा ववद्यालयलाई कायण 
सम्पादनमा आिाररि अनदुान )Performance 
based Grants) 

56 

801457-24 2.15.11.787 लशक्षकको लशक्षण लसकाइमा वविाउने समयाविी 
सिुार योजना कायाणन्वयन 

1 

801457-24 2.15.11.789 लशक्षण लसकाइमा सचुना प्रववथि को प्रयोग )
कम्तयिूर, इन्िरनेि, कनेप्क्िलभिी इक्यपूमेन्िस 
ििा सामग्री खररद  (का लाथग अनदुान  

90 

801457-24 2.15.11.792 माध्यालमक ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगशाला 
अनदुान 

90 

801457-24 2.15.11.797 पानी ििा स्वास््य र सरसर्ाई सवुविा सहहिको 
शौचालय तनमाणण 

194 

801457-24 2.15.11.798 ववद्यालय सञ्चालन  व्यबस्िापन  अनदुान 173 

801457-24 2.15.11.761 कक्षा १-१० सम्म  अध्ययनरि ववद्यािीहरुका 
लाथग पाठ्यपसु्िक अनदुान 

332 

801457-24 2.15.11.768 ववद्यालय कमणचारी व्यबस्िापन अनदुान 
)आिारभिू ििा माध्यलमक िह(  

351 



“खदम केराबारी¸समदृ्ध एव ंहररयाली” 
 

गाउँपालिका विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  127 

 

िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
801457-24 2.15.11.769 प्रारप्म्भक बाल ववकास / पबूण प्रािलमक कक्षाका 

सहजकिाणहरुको पारीश्रलमक 
621 

801457-24 2.15.11.770 लशक्षण लसकाइ  सामग्री ििा  Book Corner 
ब्यवस्िापन ििा लसकाइका लाथग तनरन्नर 
ववद्यािी मलु्यांकनका लाथग  प्रति ववद्यािी 
लागि अनदुान कक्षा बालववकास (१२)   

246 

801457-24 2.15.11.771 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरि िोककएका 
लक्षक्षिवगणका ववद्यािीहरुका लाथग पसु्िकालयमा 
आिाररि हुने गरी पाठ्यपसु्िक उपलब्ि गराउन 
ववद्यालयलाई अनदुान 

14 

801457-24 2.15.11.772 सामदुातयक ववद्यालयका आिारभिू ििा 
माध्यलमक िहमा अध्ययनरि ववद्यािीहरुका 
लाथग ववपन्न लक्षक्षि हुने गरी गरैआवासीय  
छारबतृ्िी 

210 

801457-24 2.15.11.776 परंपरागि  िालमणक ििा वकैप्ल्पक ववद्यालय 
सञ्चालन अनदुान 

24 

801457-24 2.15.11.779 सामदुातयक लसकाइ केन्र  सञ्चालन अनदुान 57 

801457-24 2.15.11.780 प्राववथिक िार सञ्चालन गने ववद्यालयका लाथग 
ल्याव व्यवस्िापन ििा प्रति ववद्यािी लागि  
अनदुान 

279 

801457-24 2.15.11.781 ववद्यालय भवन तनमाणण )अतघल्लो आ ब को    
क्रमागि  ४ कोिे भवन 

512 

801457-24 2.15.11.785 कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन व्यवस्िापन खचण 18 

801457-24 2.15.11.786 उत्कृष्ि लसकाइ उपलव्िी भएका ववद्यालयलाई 
लसकाइ सदुृढीकरण ििा ववद्यालयलाई कायण 

57 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
सम्पादनमा आिाररि अनदुान )Performance 
based Grants) 

801457-24 2.15.11.787 लशक्षकको लशक्षण लसकाइमा वविाउने समयाविी 
सिुार योजना कायाणन्वयन 

1 

801457-24 2.15.11.789 लशक्षण लसकाइमा सचुना प्रववथि को प्रयोग )
कम्तयिूर, इन्िरनेि, कनेप्क्िलभिी इक्यपूमेन्िस 
ििा सामग्री खररद  (का लाथग अनदुान 

92 

801457-24 2.15.11.792 माध्यालमक ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगशाला 
अनदुान 

92 

801457-24 2.15.11.797 पानी ििा स्वास््य र सरसर्ाई सवुविा सहहिको 
शौचालय तनमाणण 

199 

801457-24 2.15.11.798 ववद्यालय सञ्चालन  व्यबस्िापन  अनदुान 177 

प्राथलमक स्िास््य सेिा (जनस्िास््य कायाुिय, स्िास््य केतर, िौकी तथा 
उपिौकीहरू) 

  

801457-25 1.1.1.5 कमणचारीहरुको िलब वापिको  खचण 9551 

801457-25 1.2.1.2 स्िानीय भत्िा 400 

801457-25 1.2.2.1 महंगी भत्िा 480 

801457-25 1.2.3.1 अन्य स्वास््य कमीको कर्ल्ड भत्िा 240 

801457-25 1.2.4.1 अन्य भत्िा 204 

801457-25 1.3.1.1 कमणचारीहरूको पोषाक भत्िा 330 

801457-25 2.13.1.1 पाले, स्वीपर, गाडण, वगैंचे, का .स.आहदको सेवा 
करारमा ललने 

480 

801457-25 2.7.1.3 कायाणलय मसलन्द सामान, पानी, ववजुली, सचंार, 
घरभाडा, भ्रमण खचण 

86 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
रान्ष्िय स्िास््य लशक्षा, सिूना तथा सिंार केतर   

801457-6 2.15.28.48 स्वास््य प्रवद्धणन मेरो वषण अलभयान (महामारी,  
सने, नसने रोग रोकिाम, प्रजनन ििा बाल 
बािाबरण स्वास््य आहद) स्वास््य सचंार सचेिना 
कायणक्रम  

80 

एकीकृत न्जल्िा स्िास््य कायकु्रम   

801457-3 2.15.26.7 लभिालमन ए क्यातसलु आम वविरण कायणक्रमका 
लाथग म .स्वा.स्व .से .  पररचालन खचण )चरण  २
कातिकण  र वशैाख(  

63 

801457-3 2.15.26.80 एकीकृि लशश ुििा बाल्यकालीन पोषण र सकु्ष्म 
पोषकित्व )बाल लभिा(  समदुाय प्रबिणन कायणक्रम 
सलमक्षा, पनुरावलोकन र तनरन्िर सचंालन २७ 
प्जल्ला 

31 

801457-3 2.15.26.81 पोषण सम्बप्न्ि राप्ष्रय हदवस सचंालन 
)स्िनपान सतिाह , आयोडडन महहना, बबद्यालय 

स्वास््य ििा पोषण सतिाह आहद लगायि कायण 
सचंालनको लाथग बहुक्षेरीय पोषण योजना लाग ु
भएका बाहेकका प्जल्लाका ४४५ ओिा स्िानीय 
तनकायहरुको लाथग 

35 

801457-3 2.15.26.84 लशघ्र कुपोषणको एकककृि व्यवस्िापन कायणकम 
तनरन्िर सचंालन ) कायणक्रम तनरन्िरिा, 
पनुरावलोकन ििा नयाँ ििा ववध्यमान 
स्वास््यकमींहरूको ज्ञान लसप क्षमिा अलभवहृद- 
(२३ प्जल्लाका २५८ पाललकाहरु भकूम्प प्रभाववि 
प्जल्ला समेि) 

39 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
801457-3 2.15.28.11 कुष्िरोग पत्िा लगाउन चमणरोग शीवीर सचंालन  154 

801457-3 2.15.28.16 एच एम आई एस को िाललम )५० (र अलभलखे 
ििा प्रतिवेदन र्ाराम छपाइण)५०(  

100 

801457-3 2.15.28.18 स्वास््य चौकी / प्रािलमक स्वास््य केन्रहरूको 
सेवा सदुृढीकरण कक्रयाकलाप 

100 

801457-3 2.15.28.2 महामारी ििा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्िामा 
RRT/ CRRT पररचालन गने,  चौमालशक ररभ्य ु
ििा अलभमखुीकरण गने 

44 

801457-3 2.15.28.20 स्वास््य चौकी स्िरमा औजार उपकरण, र्तनणचर 
सािै स्वास््य ससं्िा ममणि सिुार )पुजंीगि(  

120 

801457-3 2.15.28.21 स्िानीय िहका स्वास््य यतूनिमा 
डी .एच.आई.लसष्िम सेिअपका लाथग२ एस  
कम्यिूर खररद )पुजंीगि(  

100 

801457-3 2.15.28.23 औषथि, भ्याप्क्सन, सािन, सामाग्री ररतयाककड .
ििा ढुवानी र पनूः वविरण समेि 

60 

801457-3 2.15.28.24 स्िापना भएका र िप हुने शहरी स्वास््य केन्र 
सचंालन अनदुान  

425 

801457-3 2.15.28.25 तनःशलु्क स्वास््य सेवाको लाथग औषथि खररद 1600 

801457-3 2.15.28.26 सामाप्जक परीक्षण कायणक्रम )परुानो र नयां िप 
हुने स्वास््य ससं्िा( 

100 

801457-3 2.15.28.3 औलो तनयन्रण कायणक्रमको अनगुमन एवम ्
मलू्याङ्कन, औलो माहामारी हुने औलो ग्रसीि 
क्षेरको छनौि गरी बबषाहद छकण ने )रेस्पोन्सीभ 
स्प्रेइङ समेि(,ववश्व औलो तनयन्रण हदवस 

100 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
मनाउने ििा औलो तनयन्रणका लाथग बहुतनकाय 
अन्िरकक्रया 

801457-3 2.15.28.31 स्िापना भएका र िप हुने सामदुातयक स्वास््य 
इकाइ सचंालन अनदुान  

400 

801457-3 2.15.28.32 लैंथगक हहसंा सप्म्वन्ि कायणक्रम 50 

801457-3 2.15.28.4 कालाजार माहामारी हुने क्षेरमा बबषाहद छकण ने 
खचण,कालाजार रोगीहरुलाई उपचारका लाथग 
अस्पिाल सम्म आउने यािायाि खचण अनदुान 

)प्रति केश रू  १(,कालाजार ववरामीहरुको ववलभन्न 
पररक्षण गने )केश रूप्रति  .सम्म ५(  

100 

801457-3 2.15.28.6 तनयलमि रूपमा खानेपानी गणुस्िर तनगरातन गने 50 

801457-3 2.15.28.74 अस्पिालहरुमा पािेघरको मखुको क्यान्सरको 
जाँचको लाथग VIA Set , ििा लसल्कन ररङ प्रेशरी 
खररद 

22 

801457-3 2.15.28.76 पररवार स्वास््य कायणक्रमको लाथग पािोग्रार्, 
DMT, MEC Wheel, Flow Chart Job Aid 
सहहि र्मण र्रमिे छपाइ  

5 

801457-3 2.15.28.79 पालीकावाि अनगुमन मलु्यांकन )प्रजनन ्
स्वास््य कायणक्रमहरुको Facility हरु सम्म( 

30 

801457-3 2.15.28.80 अस्पिाल ििा Birthing Centre  मा २४ घण्िा 
प्रसिुी सेवा सचंालन गनण करारमा अ०न०मी० 
तनयपु्क्ि 

266 

801457-3 2.15.28.82 अव्ष्िेहिक कर्स्िुला र पािेघर खस्ने रोगीको 
प्स्क्रतनगं, ररगंपेशरी ििा VIA जाँच 

35 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
801457-3 2.15.28.85 आमा सरुक्षा कायणक्रम सेवा प्रदान शोिभनाण, 

यािायाि खचण, गभणविी ििा सतु्केरी उत्पे्ररणा सेवा 
(4th ANC), तनशलु्क गभणपिन, प्जल्ला अस्पिाल 
र सो भन्दा िलका सरकारी स्वास््य सस्िाहरुमा 
प्रसतूि हुने सतु्केरी ििा नवजाि लशशलुाई न्यानो 
झोला (कपडा सेि) 

900 

801457-3 2.15.28.86 आइ .यु .लस डी .ििा इम्तलान्ि सेवा प्रद ाान 31 

801457-3 2.15.28.88 पररवार तनयोजन, सरुक्षक्षि माितृ्व, FCHV सेवा 
हदवस मनाउन े

30 

801457-3 2.15.28.89 वन्ध्याकरण घमु्िी लशववर अगाव ैम०स्वा०से०सँग 
छलर्ल 

35 

801457-3 2.15.28.9 हात्त्िीपाइणले रोग बबरूध्दको आम औषिी सेवन 
(MDA)कायणक्रम सञ्चालन 

484 

801457-3 2.15.28.90 गाउँघर प्क्लतनक सचालन यािायाि खचण 47 

801457-3 2.15.28.91 म स्वा स्व से हरुलाई पोशाक भत्िा 293 

801457-3 2.15.28.92 म स्वा स्व से अिणवावषणक समीक्षा बिैक )जना(  151 

801457-3 2.15.28.93 म स्वा स्व से हरुलाई दीघणकालीन सेवाका लाथग 
सम्मानजनक बबदाइ (जना( 

40 

801457-3 2.15.28.96 लामो अवथिको जन्मान्िरको लाथग सेिलाईि सेवा 33 

801457-3 2.15.28.97 ककशोर ककशोरी कायणक्रम अन्िरगि महहनावारी 
स्वास््य व्यवस्िापनको लाथग स्कूलमा स्यानेिरी 
तयाड वविरण" 

25 

801457-3 2.15.2.210 रोिा खोप शरुुवाि गनण स्वास््य ससं्िा स्िरमा 
स्वास््यकमीहरुको अलभमखूखकरण एक हदने ( ७७  
प्जल्ला) 

20 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
801457-3 2.15.2.212 पणूण खोप गा .पा. , न .पा.   सतुनप्श्चििा र दीगोपना 

सकु्ष्म योजना अध्यावथिकको लाथग न .पा , गा .पा 
खोप समन्वय सलमति, स्वास््य ससं्िा प्रमखु 
सहहि न .पा .र गा.पा . प्रमखु ििा वडा प्रमखुहरु 
र सरोकारवालाहरुको १ हदने गोष्िी (७७ प्जल्लाका 
सब ैस्िानीय िह) 

35 

801457-3 2.15.26.74 खोपको पहँुच बढाई छुि बच्चालाई खोप हदलाई 
पणूणखोप सतुनप्श्चि गनण वशैाख महहनालाई खोप 
महहना सचंालन गने 

30 

801457-3 2.15.26.75 पणूण खोपको दीगोपनाको लाथग साझेदार र स्िानीय 
स्वास््य ससं्िा सञ्चालन ििा ब्यवस्िापन 
सलमतिका सदस्य र वडा खोप समन्वय 
सलमतिहरुसँग अन्िरकक्रया, स्िानीय योजना 
तनमाणण (७७ प्जल्लाका सब ैस्वास््य ससं्िा)  

45 

801457-3 2.15.26.76 पहँुच नपगेुका र ड्रप आउि )छुि (वच्चाको खोजी 
ििा पणूण खोप हदलाउन महहला स्वास््य स्वयंम 
सेववकाहरुलाई अलभमखूखकरण र योजना तनमाणण 
(७७ प्जल्लाका सब ैस्वास््य ससं्िा) 

30 

801457-3 2.15.26.77 बाह्य खोप केन्रको भवन तनमाणण ७५० विा (७७  
प्जल्ला)  

600 

801457-3 2.15.26.99 पाललकास्िरमा खोप ऐन, तनयमावली, 
ए .ई.एर्.आई .जानकारी खोपको  कायणक्रमको 
सलमक्षा, सकू्ष्म योजना अध्यावथिक कायणक्रम २ 
हदने ७५३ िह (स्वास््य ससं्िा प्रमखु, खोप 
कायणकिाण समेि) 

30 
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िलशन ं लशषकु न ं कायकु्रमको नाम बजेट (र. 

हजारमा) 
801457-3 2.19.1.2 पणूण खोप न .पा. , गा .पा .भेररकर्केसन , अनगुमन 

ििा घोषणा सभा व्यवस्िापन 
30 

क्षयरोग तनयन्रण   

801457-4 2.15.28.33 उपचार केन्रमा औषिी भन्डार गनण दराज खरीद 12 

801457-4 2.15.28.34 कम्यतुनहि डट्स कायणक्रम लाग ुभसैकेका प्जल्लामा 
कायणक्रम सचंालन  खचण 

20 

801457-4 2.15.28.35 उपचार केन्रहरुमा आकप्स्मक अवस्िामा औसथि, 
ल्याब सामाग्री ढुवानी, र्मण र्रमेि 
र्ोिोकपी,ममिण सम्भार, ल्याव ििा आवश्यक 
सामाग्री खररद र  ई-हि .बब रप्जस्िर अध्यावथिक  

25 

801457-4 2.15.28.36 स्वास््य ससं्िाबाि िाढा रहेका बस्िी ििा 
स्वास््य सेवामा पहूच कम भएको जनसखं्यामा 
माइक्रोस्कोवपक क्याम्प सञ्चालन 

16 

801457-4 2.15.28.38 उपचार केन्रहरुमा गई अनगुमन ििा मलु्यांकन 
गरर कायणक्रमको गणुस्िरीयिा सतुनप्स्चि गने 

12 

801457-4 2.15.28.43 उपचाररि क्षयरोगका बबरामीको उपचारको कोहिण 
नतिजा, कायणक्रमको प्रगति एव ंचुनौिी र क्षयरोग 
कायणक्रममा  भएका नया  बबषयमा उपचार केन्रका 
स्वास््य कमीहरुलाई  अध्यावथिक गने उपचार 
केन्र स्िर कोहिण ववश्लेषण कायणक्रम 

27 

801457-4 2.15.28.46 पनुःउपचार क्यािेगोरीमा भएका सब ै पी .बब.सी .
बबरामीहरुलाई उपचार अवथिभर पोषण भत्िा 

16 

801457-26 2.15.40.8 ववत्िीय समानीकरण अनदुान 104500 
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अनसुचूी-३ 

गाउँपालिकािाट संनघय तथा प्रदेश सरकारमा बजेट माँगका िार्ग लसिाररस  गररएका 
योजनाहर 

 

क. सघंीय सरकार तिु: 
१ खदम खोलामा डडवपआर सहहि मोिरेवल पलु तनमाणण¸ केराबारी ७ र १० 

२ हचुवा र भलवुा खोलामा डडवपआर सहहि मोिरेवल पलु तनमाणण¸ केराबारी ३ र ९ 

३ लालमिार रे्दी जोड्ने र्ाकर्ोक खोलामा डडवपआर सहहि मोिरेवल पलु तनमाणण¸ 
केराबारी ४ र १ 

४ खदम खोलामा वडा न.ं ७ र १० जोड्ने मलंसरेमा झोलङु्गे पलु तनमाणण¸ केराबारी ७ 

र १३ 

५ लसदंरेु लालमिार रे्दी हँुदै पािी राजारानी सडक रयाक ओपन¸ केराबारी ७, ४ र १ 

६ सेप्ल्लङ्ग पािीगाउँ लसहंदेवी हँुदै वारंगी जोड्ने मोिरबािो स्िरोन्निी¸ केराबारी १ र 
२ 

७ चोक्िी बगैंचा मगु ुसडक स्िरोन्निी ििा कालोपरे̧  केराबारी ५¸ ६ र ७ 

८ केराबारी ९ भलवुामा खानेपानी ओभरहेड ट्यांकी तनमाणण¸केराबारी ९ 

९ खदम खेलमदंान कवणड हल ििा तयाराकर्ि तनमाणण¸ केराबारी ८ 

१० खदम खोलाको हदगो व्यवस्िापनका लाथग गरुुयोजना तनमाणण ििा ििवन्िन¸ 
केराबारी ७, ८ र १० 

११ शसस्र प्रहरी बेश क्याम्प स्िापना¸ केराबारी १० 

१२ वडा कायाणलय भवन तनमाणण (कायाणलयको नाममा जग्गा प्राति भईसेकेको)¸ केराबारी 
६, ७ र ९ 

१३. एकीकृि लसचंाई योजना (लसराप्जम्दारी¸ साईलोमाईलो पनैी) नहर तनमाणण¸ केराबारी 
७ 

१४. आमजङु्गी ववरािचौक सडक स्िरोन्निी ििा कालोपरे̧  केराबारी ८ 

१५. केराबारी बजारमा कर्ल्िर तलाण्ि सहहिको ओभरहेड खानेपानी तनमाणण ििा 
व्यवस्िापन¸ केराबारी ८ र १० 
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ख.  प्रदेश सरकार तिु:   

१. सनु्दरपरु डाँगी याङलशला च्यरुी हँुदै ओख्रे जोड्ने बािो स्िरोन्निी ििा कालोपर े
तनमाणण¸ केराबारी ६, ५ र ४ 

२. बेलचौरी घङ्गरु भलवुा हँुदै लाख आईिवारे सडक कालोपरे̧  केराबारी ९ 

३. केराबारी ६ बबलमरे र वडा न.ं ५ िुलो राङ्चा जोड्ने डाले खोलामा पप्क्क पलु तनमाणण¸ 
केराबारी ५ र ६ 

४. केराबारी ७ नकण िे र वडा न.ं ४ खोलाघारी मगु ुखोलामा पप्क्क पलु तनमाणण¸ केराबारी 
७ र ४ 

५. केराबारी १० बगैंचा काललपोखरी वीचको दारे खोल्सीमा डडवपआर सहहि पप्क्क पलु 
तनमाणण¸ केराबारी १० 

६. ईलाका प्रहरी कायाणलय  क शे्रणीमा स्िरोन्निी¸ केराबारी ८ 

७. सपणदंश उपचार केन्र स्िापना¸ केराबारी ६  

८. केराबारी स्वास््य चौकी स्िरोन्निी गरी प्रािलमक स्वस््य केन्र तनमाणण¸केराबारी १० 

९. लसद्धिुम्का खानेपानी गरूुयोजना तनमाणण ििा खानेपानी व्यवस्िापन¸ केराबारी ४  

१०. वडा न.ं ४ च्यरुीभन्ज्याङ्ग, वडा न.ं ६ चम्पाखोली, वडा न.ं ७ मगु ुर वडा न.ं ८ 
आमजङु्गीमा गाउँ घर प्क्लतनकको भवन तनमाणण 

११. केराबारी स्वास््य चौकीमा रहेको वथिणङ सेन्िर स्िरोन्निी¸ केराबारी १० 

१२. मा.वव. िहमा आवश्यक लशक्षक दरवन्दी¸ केराबारी  
१३. शकै्षक्षक गणुस्िर बदृ्धीका लाथग ववद्यालयमा सफ्िवेयर सचंालन¸ केराबारी  
१४. केराबारी २ जेर्ाले पयणिन,  वडा न.ं १ लशवपावणिी गरु्ा, वडा न.ं ४ सतिकन्या गरु्ा र 

िोपिुम्का पयणिन पवुाणिार ववकास¸ केराबारी  
१५. बाल उद्यान तनमाणण¸ केराबारी ८ 

१६. खदम क्यापस पवूाणिार ववकास¸ केराबारी ८ 

१७. मगु ुखोलाघारी नकण िे सडक स्िरोन्निी¸ केराबारी ७ र ४ 

१८. रे्दी मदी बलप्जि ेकालीपोखरी सडक ट्र्याक ओपन¸ केराबारी ३ 

१९. सावणजतनक कुलो तनमाणण¸ केराबारी ३ र १० 

२०. जनसहयोग कुलो तनमाणण¸ केराबारी १० 



“खदम केराबारी¸समदृ्ध एव ंहररयाली” 
 

गाउँपालिका विकास योजना¸ आ.ि. २०७५/७६  137 

 

२१. जनजागतृि कुलो तनमाणण¸ केराबारी ७ 

२२. सावणजतनक कुलो तनमाणण ििा जलािार सरंक्षण¸ केराबारी ७ 

२३. बढुीशीर कुलो ममणि¸ केराबारी ५ 

२४. महहला क्षमिा ििा सीप ववकास¸ आय आजणन कायणक्रम¸ केराबारी 
२५. िोपा लसचंाई कायणक्रम¸ केराबारी 
२६. कृवष पयणिन प्रवद्धणन कायणक्रम¸ केराबारी 
२७. सरुक्षक्षि माितृ्व ििा बालमरैी कायणक्रम¸ केराबारी 
२८. यवूा स्वरोजगारमलूक आयआजणन कायणक्रम¸ केराबारी 
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अनुसुची ४ 

केराबारी गाउँपालिका 
क्षमता विकास तालिम, गोष्ठी, सेलमनार र कायशुािा सजिािन खि ुमापदण्ड 

आ.ि.२०७५/७६ 

क्र. स.ं विषयिस्त ु ईकाइ दर पषु्ट्याई कैफियत 

१ सहजकताु पाररश्रलमक       

१.१ अर्धकृत स्तर       

क बाहहरी प्रस्ििुकिाण 
कायणपर वापि 

प्रति कायणपर २००० प्रति शषेन अविी कप्म्िमा १ घण्िा ३० 
लमनेिको हुनेछ साि ैप्रतिहदन बढीमा ५ विा 
मार हुनेछ ।    

बाहहरी प्रस्ििुकिाण 
प्रवचन वापि 

प्रति शषेन १००० बाह्य ववषय ववशषेज्ञवाि कुन ै सेवा वा 
सहप्जकरण कायणक्रम सचंालन गदाण दवु ैपक्षको 
आपसी सम्झौिा अनसुार हुने ।  ख आन्िररक प्रस्ििुकिाण 

कायणपर वापि 

प्रति कायणपर १००० 

आन्िररक प्रस्ििुकिाण 
प्रवचन वापि 

प्रति शषेन ४००  सम्वप्न्िि कायाणलयल े सचंालन गरेको 
िाललममा सोही कायाणलयको श्रोि व्यप्क्ि 
भएको अवस्िामा सहप्जकरण वापिको 
पाररश्रलमक नपाउने िर कायणपर वापिको रकम 
पाईने ।           

१.२ सहायक स्तर     

क बाहहरी प्रस्ििुकिाण 
कायणपर वापि 

प्रति कायणपर १४०० कायणपर कप्म्िमा ७५० शब्दको हुनपुनेछ । 
पारदशणक पाना, प्रस्ितुिकरणको हिपोि वा 
अन्य प्रस्ितुिकरणको लाथग ियार पाररएको 
अरु त्यस्ि ैसामाग्री छाँयाकपी कायणपर हुदैन । 

बाहहरी प्रस्ििुकिाण 
प्रवचन वापि 

प्रति शषेन ७०० 

ख आन्िररक प्रस्ििुकिाण 
कायणपर वापि 

प्रति कायणपर ७०० कायणक्रम सचंालन गने कायाणलयको कमणचारीको 
पररवारको तनकििम व्यप्क्ि श्रोि व्यप्क्ि हुन ु

नहुने । 
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आन्िररक प्रस्ििुकिाण 
प्रवचन वापि 

प्रति शषेन ६००   

२ गोष्िी, सेलमनार, 

सम्मेलन, कायणशाला, 
हितपणीकिाण पाररश्रलमक 

प्रति कायणपर ४०० एउिा कायणपरमा दईु जना भन्दा बढी 
हितपणीकिाण राख्न लमल्दैन । 

३ गोष्िी, सेलमनार, 

सम्मेलन, कायणशाला, 
िाललम, अध्ययन 
आवद्धिा जस्िा समारोह 
उद्घािन ििा समापन 
खाजा खचण 

प्रति जना २०० सयंोजक, श्रोि व्यप्क्ि, प्रतिवेदक र सहयोगी 
कमणचारीलाई समेि ववलभन्न ववलशष्ि 
व्यप्क्िहरुलाई आमन्रणगररएको अवस्िामा 
खाजा खाना खचण वापि बढीमा एकमषु्ि 
रु.२०००।०० खचण गनण सककने िर ववलशष्ि 
व्यप्क्िहरुको उपप्स्िति भएको प्रमाखणि 
हुनपुने । 

४ अनगुमनकिाण 
पाररश्रलमक 

प्रति जना/ 
प्रति हदन 

१५०० अनगुमन ३ कायण हदनको लाथग १ पिक, ७ 
कायण हदन सम्मको लाथग ३ पिक र सो भन्दा 
मािी ३० कायण हदन सम्मको ५ पिक हुने र 
सोको प्रतिवेदन समावेश हुनपुनेछ । 

५ सयंोजक पाररश्रलमक प्रतिहदन ५०० सयंोजकले कायणक्रम सञ्चालन अवथिमा 
सयंोजक पाररश्रलमक वा दैतनक भ्रमण भत्िा 
मध्ये कुन ैएक मार ललन पाईनेछ । 

६ सहयोगी पाररश्रलमक प्रतिहदन ३०० सहयोगीले कायणक्रम सञ्चालन अवथिमा 
सयंोजक पाररश्रलमक वा दैतनक भ्रमण भत्िा 
मध्ये कुन ैएक मार ललन पाईनेछ । 
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७ सहभाथग यािायाि खचण प्रतिहदन प्रचललि 

दर 

सहभागीको आिजेाि े खचणको सम्वन्िमा 
सावणजतनक यािायाि चल्ने स्िानमा बस 
वापि न्यनुिम भाडा पाउने यािायाि नचल्न े
स्िानमा आिजेाि ेगरी २ हदन सम्मको लाथग 
एकमषु्ि रु२०० र त्यो भन्दा बढी जतिसकैु 
हदन भएिापतन एकमषु्ि ५०० पाउने र यस्िो 
खचण सम्वप्न्िि कायणक्रममा समावेश हुन ु
पनेछ । 

८ खाजा खचण  प्रति जना १५० ग्रामीण क्षेरमा तनप्श्चि दररेि नभई स्िान 
अनसुार अलग अलग हुने भएकोले एकरुपिा 
कायम गने । 

९ खाना खचण  प्रति जना २५० ग्रालमण क्षेरमा तनप्श्चि दररेि नभई स्िान 
अनसुार अलग अलग हुने भएकोले एकरुपिा 
कायम गने । 

१० सहभागी स्िेशनरी खचण प्रति जना १०० स्िेशनरी अन्िणगि डायरी, वलपेन, पेप्न्सल, 

स्केल माईप्क्लयर व्याग आदी पदणछन । 
११ मसलन्द खचण प्रति कायणक्रम २००० ३० कायण हदन भन्दा बढी अवथिको कायणक्रममा 

िप रु १०००।०० मसलन्द खचण पाउने । 
१२ िाललम सवुविा  प्रति कायणक्रम प्रचललि 

दर 

िाललम सवुविा अन्िणगि िाललम कक्ष ििा 
िाललममा प्रयोग हुने उपकरणको भाडा  
पदणछ । 

१३ प्रमाणपर ियारी  प्रति विा १०० प्रमाण परको छाँयाकपी प्रतिवेदनमा सलंग्न 
हुनपुनेछ । 

१४ प्रतिवेदक पाररश्रलमक  प्रति हदन १००० प्रतिवेदकको पाररश्रलमक प्रतिवेदन बझुाएपछी 
मार हदन ु पनेछ । सो रकम प्रति कायणक्रम 
३००० भन्दा बढी हुने छैन । सािै िाललम 
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सयंोजक र प्रतिवेदक एकै व्यप्क्ि भएमा 
दोहोरो सवुविा पाइने छैन । 

१५ वस्िगुि िेवा   ३००० वस्िगुि िेवा भन्नाले िाललमका सहभागीलाई 
नव प्राति सीप उपयोग कायणमा अलभप्रेररि गनण 
सहायिा स्वरुप प्रदान गररने वस्ि ु सम्झन ु
पदणछ । जस्ि:ै बाख्राको माउ, मौरीको घार, 

िनेल, पश ु स्वास््य पररक्षण ककि जस्िा 
थचजवस्ि ुसािन उपकरण आदी । स्वीकृि 
कायणक्रममा वस्िगुि िेवा प्रदान गने स्प्रष्ि 
व्यवस्िा नभएकोमा सो हदन लमल्दैन । 

१६ स्िलगि प्राबबथिक 
परामशणदािाको दैतनक 
भत्िा र भ्रमण खचण 

    द्तयतिय िहको भन्नाले भ्रमण खचण 
तनयमावली २०६४ मा उल्लेखखि वद्धतिय िहको 
सम्झनपुदणछ । 

नेपाल सरकारको 
कमणचारी 

प्रति जना हदतिय 

िहको 
प्रति िाललम जति पिक परामशण गररए पतन 
अथिकिम रु ३००० वा वद्धतिय िहको दर 
अनसुार हुने रकममा जुन कम हुन्छ सो मा 
नबढाई स्िलगि प्राववथिक परामशण खचण गनण 
सककनेछ । 

अन्य प्रति जना ३०० 

१७ सहभागी आवास खचण प्रति जना प्रचललि 

बजार 
दर 

  

१८ िाललम सामाग्री प्रति कायणक्रम प्रचललि 

बजार 
दर 

िाललम सामाग्री भन्नाले िाललममा प्रयोग हुने 
कच्चा पदािण, नमनुा, ईन्िन, पोकावन्दीका 
सामान, खररद गनुणपने औजार आदी  

पदणछन । 
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क्र. स.ं विषयिस्त ु ईकाइ दर पषु्ट्याई कैफियत 

१९ कायणक्रम यािायाि खचण प्रति कायणक्रम प्रचललि 

बजार 
दर 

कायणक्रम यािायाि खचण भन्नाले कायाणलय 
देखख कायणक्रम स्िलसम्म आविजावि गदाण 
प्रयोग हुने सवारी सािनको खचण बखुझनेछ । 

२० बाह्य प्रलशक्षक 
यािायाि खचण 

प्रति जना प्रचललि 

दर 

गाउँपाललका बाहहरको प्रलशक्षकको आिजेाि े
यािायाि (बस, रयाक्सी, हवाईजहाज) वापिको 
तनयमानसुारको खचण । 
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अनुसूिी ५ 

जनप्रनतनीर्धज्यूहरको नामाििी तथा सम्पकु नं. 
क्र.सं. पद नाम, थर सम्पकु नम्बर िाड ुनं. 

१ अध्यक्ष श्री रोहहि बहादरु काकी 
९८५२०४६२४८ 
९८५२०८०२११ 

  
२ उपाध्यक्ष श्री शान्िी कुमारी ललम्बू भुजले 

९८५२०५४७१० 
९८५२०८०२१२ 

३ वडा अध्यक्ष श्री चन्र लसहं ललम्ब ू
९८५२०८०२०१ 

९८१९३५२४९५ 

१ 
४ महहला वडा सदस्य श्री कमला राई ९८११०८३०३७ 
५ दललि वडा सदस्य श्री ववमला पररयार   
६ खुल्ला वडा सदस्य श्री वववव राई ९८१५३५७२८७ 
७ खुल्ला वडा सदस्य श्री चक्र बहादरु मगर ९८०४०६५५८२ 
८ वडा अध्यक्ष श्री प्रेम बहादरु ललम्बू ९८५२०८०२०२ 

२ 

९ महहला वडा सदस्य श्री दगुाण मायाँ राई ९८१३५६३०७७ 
१० दललि वडा सदस्य श्री वाल कुमारी नेपाली ९८००९०४६४२ 
११ खुल्ला वडा सदस्य श्री खगेन्र प्रसाद जमर कटे्टल ९८१५९०८७०९ 
१२ खुल्ला वडा सदस्य श्री हदललप कुमार िकुरी ९८११०८२२५० 
१३ वडा अध्यक्ष श्री भक्ि बहादरु शे्रष्ि ९८५२०८०२०३ 

३ 

१४ महहला वडा सदस्य श्री रेनुका ललम्ब ु ९८२४३३७५०७ 
१५ दललि वडा सदस्य श्री कमला साकी ९८०५३०६९०३ 
१६ खुल्ला वडा सदस्य श्री आइिलसहं मगर ९८१७३५१४८० 
१७ खुल्ला वडा सदस्य श्री चन्र प्रकाश राई ९८१३३५४४७३ 
१८ वडा अध्यक्ष श्री ईन्र बहादरु याम्रु् राई ९८५२०८०२०४ 

४ 

१९ महहला वडा सदस्य श्री भुवन कुमारी राना ९८१६३७६६५९ 
२० दललि वडा सदस्य श्री लललामायाँ ववश्वकमाण ९८०४०१७१०६ 
२१ खुल्ला वडा सदस्य श्री पदम बहादरु मगर ९८१९३४५२८३ 
२२ खुल्ला वडा सदस्य श्री स्वर बहादरु राई ९८१२३५५९७९ 
२३ वडा अध्यक्ष श्री राम राई ९८५२०८०२०५ 

५ 
२४ महहला वडा सदस्य श्री नरमाया ँललम्ब ू   
२५ दललि वडा सदस्य श्री सीिामायाँ कामी   
२६ खुल्ला वडा सदस्य श्री बुद्धी ललम्ब ू ९८४९०२२४४० 
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क्र.सं. पद नाम, थर सम्पकु नम्बर िाड ुनं. 
२७ खुल्ला वडा सदस्य श्री भक्ि बहादरु राना मगर ९८१६३१२७५२ 

२८ वडा अध्यक्ष श्री उपेन्र लुंगेली मगर 
९८०२७९३३०८ 

९८४२१७३४०५ 
९८५२०८०२०६ 

६ २९ महहला वडा सदस्य श्री दगुाणदेवी आले मगर ९८१४३९६१९० 
३० दललि वडा सदस्य श्री मनमायाँ वव.क. ९८०४००२१०१ 
३१ खुल्ला वडा सदस्य श्री कमल बहादरु घले मगर ९८१९३९८८४३ 
३२ खुल्ला वडा सदस्य श्री मघे राज राई ९८२३६४६९९० 

३३ वडा अध्यक्ष श्री नारायण कुमार ललम्बू 
9842028954 
९८५२०८०२०७ 

७ 
३४ महहला वडा सदस्य श्री ववमला िामाङ ९८१३४६६१४१ 
३५ दललि वडा सदस्य श्री रेखा ववश्वकमाण ९७१७३७९२९० 
३६ खुल्ला वडा सदस्य श्री खगेन्र प्रसाद तनरौला ९८०४३८६६१४ 
३७ खुल्ला वडा सदस्य श्री दान बहादरु मगर ९८०७०२९६१७ 
३८ वडा अध्यक्ष श्री मनोज कुमार खड्का ९८५२०८०२०८ 

८ 

३९ महहला वडा सदस्य श्री अम्वीका किुवाल ९८२५३२०९०० 
४० दललि वडा सदस्य श्री सरु सुनाम ९८१५३१४३७८ 
४१ खुल्ला वडा सदस्य श्री भुवानी प्रसाद शे्रष्ि ९८६२०३४९२४ 
४२ खुल्ला वडा सदस्य श्री नारायण प्रसाद भुजेल ९८४२०९६८५४ 
४३ वडा अध्यक्ष श्री भुपतिन्र प्रिाप मल्ल ९८५२०८०२०९ 

९ 

४४ महहला वडा सदस्य श्री मनमायाँ मगर ९८०७०३७४३३ 
४५ दललि वडा सदस्य श्री ललला देवी दजी ९८६२०४३६५३ 
४६ खुल्ला वडा सदस्य श्री दोणण कुमार िापा मगर ९८११०२१३७० 
४७ खुल्ला वडा सदस्य श्री नर बहादरु मगर ९८४२११७४५० 
४८ वडा अध्यक्ष श्री जंगराज खवास ९८५२०८०२१० 

१० 

४९ महहला वडा सदस्य श्री हकण माया मगर ९८४२३२७६७८ 
५० दललि वडा सदस्य श्री िनमायाँ ववश्वकमाण ९८१९३५५१७६ 
५१ खुल्ला वडा सदस्य श्री िुलसी तघलमरे ९८४२१९०१९२ 
५२ खुल्ला वडा सदस्य श्री िन बहादरु ललम्बु ९८११३३२७६७८ 
५३ दललि महहला सदस्य श्री भक्ि कुमारी वव.क. ९८१९३१८०११ 

खुला सदस्य 
५४ अल्पसंख्यक सदस्य श्री नरेश याखा ९८०४३३०८७७ 
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अनुसूिी ६ 

गाउँपाललकामा कार्यरत कमयचारीहरुको लििरण 
लसनं कमिुारीको नाम¸ थर पद शे्रणी/तह सम्पकु न ं कैफियत 

१ श्री पुन्य प्रसाद पौडले 
प्रमुख प्रशासकीय 
अथिकृि 

रा.प. ििृीय ९८५२०८०२१३   

२ श्री कृष्ण कुमार न्यौपान े लेखा अथिकृि रा.प. ििृीय ९८५२०८०२१४   

३ श्री िोम प्रसाद चौलागाई हे अ अ अथिकृिस्िर छैिौ  ९८५२०६३१९७   

४ श्री बालकृष्ण अथिकारी ज स्वा तन अथिकृिस्िर छैिौ  ९८४२०६८३७४   

५ श्री मनोज बस्नेि इप्न्जतनयर अथिकृिस्िर छैिौ  ९८६१०७४४०८   

६ श्री सुवास सुवेदी 
सूचना प्रववथि 
अथिकृि 

अथिकृिस्िर छैिौ  ९८६७७८६४००   

७ श्री सीिाराम बुढािोकी नायव सुब्बा रा.प.अनं. प्रिम ९८४२३१७९८६ 9g+= j*f ;lrj 

८ श्री शान्िीराम दाहाल नायव सुब्बा रा.प.अनं. प्रिम ९८४२१३७६०४ 5g+= j*f ;lrj  

९ श्री पोषण खनाल लेखापाल रा.प.अनं. प्रिम ९८५२०५२२५२   

१० श्री हिकाराम ललम्ब ु सव ईप्न्जतनयर  रा.प.अनं. प्रिम 9842107218   

११ श्री उत्िम किवाल नायव सुब्बा रा.प.अनं. प्रिम ९८४२०६९५०२   

१२ श्री वासीलाल शाह 
पशु स्वास््य 
प्राववथिक 

रा.प.अनं. प्रिम 
९८४२८४५८२९   

१३ श्री र्ररन्र प्रसाद भट्टराई प्रा.स. कृवष रा.प.अनं. प्रिम ९८४२४८१९७०   

१४ श्री दीपक खनाल प्रा. स. लशक्षा रा.प.अनं. प्रिम ९८४२१६१९६१   

१५ श्री मोहन प्रसाद अथिकारी नायव सुब्बा रा.प.अनं. प्रिम ९८५२०५१२४१ 8 g+= j*f ;lrj 

१६ श्री रोहहि कुमार सुवेदी नायव सुब्बा रा.प.अनं. प्रिम ९८४२०८१२००   

१७ >L /fhg >]i& 
सा प÷उजुरी 
प्रशासक 

सहायकस्िर पाचौं  9842027469   

१८ >L rGb| axfb"/ a:g]t 
उद्दम ववकास 
सहजकिाण 

सहायकस्िर पाचौं  ९८५२०३३२५६   

१९ >L %q k|;fb ahufO{ k=÷gf=;"= सहायकस्िर पाचौं  ९८४२०२९४४६   

२० श्री ऋवषराम तनरौला vl/bf/ रा.प.अनं. द्वीिीय ९८४२४४६९६१   

२१ >L sdn sf]O/fnf vl/bf/ 
रा.प.अनं. द्वीिीय 9842432293 

9800948785 
७ नं वडा सथचव 

२२ श्री सुरज नेपाल vl/bf/ रा.प.अनं. द्वीिीय ९८४२३७७९९५ 6 g+= j*f ;lrj 
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लसनं कमिुारीको नाम¸ थर पद शे्रणी/तह सम्पकु न ं कैफियत 
२३ श्री संथगिा भण्डारी स म वव तन रा.प.अनं. द्वीिीय ९८४२१५७१२०   

२४ श्री कुमार बहादरु बस्नेि ना प स्वा प्रा रा.प.अनं. द्वीिीय ९८४२५८४५७१   

२५ >L b]zjxfb"/ df]Qmfg vl/bf/ सहायकस्िर चौिो  9842058716 10 g+= j*f;lrj 

२६ >L lrqjxfb"/ rf}xfg vl/bf/ सहायकस्िर चौिो  9842180072 3 g+= j*f ;lrj 

२७ >L ljj]s e§/fO{ c=;j O{= सहायकस्िर चौिो  9842181789   

२८ >L dfOsn /fO{ vl/bf/ 
सहायकस्िर चौिो  9862283654 

9814368617 
1 g+= j*f ;lrj 

२९ >L /Tg axfb"/ a"(fyf]sL vl/bf/ सहायकस्िर चौिो  9804019652 2 g+= j*f ;lrj  

३० >L km"n k|;fb s§]n vl/bf/ सहायकस्िर चौिो  9817362290 4 g+= j*f ;lrj  

३१ श्री ववजय कुमार यादव अ सव इप्न्जतनयर सहायकस्िर चौिो  ९८६३९०१२२५   

३२ श्री हदनेश कुमार शे्रष्ि खा पा स िे   ९८४२०२०२९३   

३३ श्री िेक बहादरु वव क ना प्रा स कृवष       

३४ श्री ववष्णु प्रसाद लसग्देल ना प स्वा प्रा   ९८१४३२८८६४   

३५ श्री जीि बहादरु बस्नेि सुरक्षा गाडण   ९८४२३२८५४३   

३६ श्री नववन कुमार राई सुरक्षा गाडण   ९८४१८३७८१४   

३७ श्री प्रेम बहादरु िामाङ ह.स.चालक   ९८००९०३६०९   

३८ >L sfhLdfg /f]Ssf sf=;= सहायकस्िर प्रिम 9862060649   

३९ श्री िीिाण बराल sf=;= सहायकस्िर प्रिम     

४० श्री संथगिा ललम्बु sf=;= सहायकस्िर प्रिम   १ नं वडा कायाणलय 

४१ श्री सन्ि कुमारी ललम्ब ु sf=;= सहायकस्िर प्रिम   २ नं वडा कायाणलय 
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