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"हामी सवैको एउटै चाहिा , सम्मनु्नि  खनियााँवासको कामिा" 
 

सम्मानिि सभाका सभाअध्यक्ष ज्यू 

गाउाँसभाका सदस्य ज्यूहरु ! 
िेपािी जििाको िामो समयदेखखको समिामिुक िोकिाखरिक गणिरिात्मक िेपाि निमायणको चाहिा 
अिरुुप भएका र्वनभन्न आरदोििहरुको उपिखधध स्वरूप हामी संखिय गणिरिात्मक िेपािका बानसरदा 
भएका छौ । स्थािीय िहको पिु: संरचिा, सम्पन्न स्थािीय िहको निबायचि, प्रदे  सभाको निवायचि र 
प्रनिनिधी सभाको निवायचि, रार्िय सभाको निबायचििे िेपािमा राजिीनिक स्थार्यत्वको प्रत्याभनूि भएको छ 
। ऐनिहानसक रूपमा स्विरि, सावयभौमसत्ता सम्पन्न, स्वानधि, भौगोनिक रुपमा अखण्ड यस मिुकुिे अब 
आनथयक रुपमा उल्िेख्य फड्को मािेछ भने्न कुरामा हामी नबस्वस्ि छौ । खनियााँवास गााँउपानिकाको  
िेश्रो गााँउ सभाको यस गररमामय सभामा खनियााँवास गााँउपानिकाको गााँउ प्रमखुको हैनसयििे खनियााँवास 
गााँउपानिकाको आनथयक वषय २०७६/२०७७ को िीनि िथा काययक्रम प्रस्ििु गिे अवसर प्राप्त भएकोमा 
मिाई अत्यरिै ख ुी िागेको छ । यस महत्वपूणय िडीमा म सवयप्रथम दे  र जििाको िागी सहादि 
प्राप्त गिुयहिुे सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि  हीदहरुप्रनि हाददयक श्रधाञाजलीिी अपयण गिय चाहरछु । 

मिुकुसंगै खनियााँवास गााँउपानिका पनि संनबधाि जारी भएपनछको स्थािीय िहको पर्हिो निवायचि पश्चाि 
ियााँ यूगमा प्रवे  गरेको छ । संनबधाि माफय ि िेपािी िागररकका अनधकारहरुिाई संस्थागि गरर 
जििािाई अनधकार सम्पन्न िलु्याउि हामी सफि भएका छौ । संनबधाििे सबै प्रकारका र्वभेद र 
असमाििाहरुिाई अरत्य गरेको छ र जििािाई सबायनधकार सम्पन्न िलु्याएको छ । संनबधािको यस 
भाविािाई मिुयरुप ददि अब खनियााँवास गााँउपानिकािाई सामाखजक रयाय, समाििा र प्रजािाखरिक 
समाजवादको िक्ष्यमा र्हंडाउिे दार्यत्व हाम्रो काधमा आएको छ । िेपािको संनबधािको अिसूुची ८ िे 
ददएको स्थािीय िहको अनधकारिाई सदपुयोग गदै सामाखजक रयाय सर्हिको सम्वृर्धाञ ल्याउि अर्वकास, 
गररबी र पछौटेपि िथा असरुक्षाको वािावरण नबरुधाञ अब हाम्रो िडाई जारी रहिे छ ।गणे  र्हमािको 
पर्वि काख मा अवखस्थि ,आाँखखुोिा को निमयि जि िे नसखचि ,दामि पाखििको गौरवमय इनिहास 
वोकेको,अत्यरि उवयर भमूी िथा िथा प्राकृनिक श्रोि साधििे भररपणुय हाम्रो खनियााँवास गााँउपानिकािाइ 
हाम्रा समकक्षी गााँउपानिका भरदा  र्वकासको पथमा अखि  दौडाउि हामीमासमेि  अनसनमि उजाय ,जो , 
समहु एकिाका साथ खजम्मेवारी निवायह गिय म सवै जि प्रनिनिधी साथीहरूिाइ अिरुोध िथा आव्हाि 
गदयछु 

अब म खनियााँवास गााँउपानिकाको आ.ब.२०७६/२०७७ को िीनि िथा काययक्रम प्रस्ििु गिे अिमुनि 
चाहारछु । 

 

 

 

 

 

िीनि िथा काययक्रमका उद्दशे्यहरु 

 गााँउपानिकाके्षिको आनथयक र्क्रयाकिापमा द्रिु रुपमा र्वस्िार गिे . 
 उत्पादि र उत्पादकत्व वृर्धाञ गिे 
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 अवसरको नसजयिा, सक्षमिा अनभवृर्धाञ, चेििाको र्वस्िार गरी गााँउ िथा गााँउवासीको स्वानभमािमा 
वृर्धाञ गिे । 

 गााँउपानिकाको भौनिक पवुायधार निमायण िफय  र्व ेष जोड दददै ददगो र्वकास गिे । 

 िागररकको आय स्िरमा सधुारगरी गररनब रयनुिकरण गिे । 

 गााँउपानिकाको  ासि व्यवस्था संचाििका सम्पूणय पूवायधारहरु ियार गरी जििामा सू ासिको 
प्रत्याभनुि ददिे । 

उपरोक्त उदेश्यहरु प्रानप्तकािानग र्वगिमा अंगीकार गररएको िीनि र कायायरवयिको क्रममा प्राप्त 
भएका अिभुविाई नबसयि नमल्दैि । वियमाि िीनि, निणयय, प्राप्त अिभुव िथा आदरणीय 
गााँउवासीहरुका चाहिा र प्राप्त श्रोिका आधारमा उल्िेखखि उद्देश्यहरु पूिी गियका िानग निम्ि 
अिसुारका िीनिहरु अविम्बि गररिेछ ।  
 

िीनिहरुुः- 
 

१.भौनिक पूवायधारुः- 
 र्वषयगि  भवि निमायण प्रकृया िाइ पणुयिा ददिे,सवै वडा कायायियमा वडा कायायिय भविको 

िानग जग्गा प्राप्त गदै वडा कायायिय भवि निमायणको टेरडर प्रकृया अिी वढाउिे। 

 गााँउ क्षेिमा वाटो फरार्किो पादै ग्रभेि िथा वृक्षारोपण गरी खनियााँवास गााँउपािीकाको महुार 
फेदै यस पानिकािाई स्वच्छ र हररि  िथा िमिुा पानिका विाउिे । 

 िािोपािी पदमागय निमायण गरर सो क्षेििाइ आकषयक पययटर्कय स्थिका रुपमा र्वकास गिे ।  
 ििे राजाको दरवार क्षेििाई  धानमयक िथा पययटर्कय क्षेिको रुपमा नबकास गिे । 

 ल्याक्चे कुण्ड ,र्वजनुिङ आदद  मिोरम स्थाि हरूिाइ प्रयटर्कय स्थाि को रूपमा र्वकास गिय 
संभाव्यिा अध्धयि गररिेछ।  

 सर्हद पाकय को सरुदरिा वृधाञी गरदै् सो के्षि िाइ थप आकषयक  विाइिेछ। 

 खनियााँवास गाउपानिका मा ररङरोडको को अवधारणा सर्हि ट्रयाक खोल्िे ,पिु पिेुसा निमायण 
गिे िफय  पानिकाको श्रोि साधि केखरद्रि गररिेछ। 

 गाउाँ र गााँउको अरिरसम्बरधमा आधाररि र अनधकिम िागि सहभानगिाका योजिािाई 
प्राथनमकिा ददइिछे ।  

 बढी िागि िाग्िे सावयजनिक महत्व राख्न ेमहत्वपूणय र ठूिा योजिाहरु सञ्चाििका िानग प्रदे  
सरकार र केरद्र सरकारसाँग अिरुोध गररिेछ ।  

 र्वकास निमायण काययमा गणुस्िर कायम गिय अिगुमि र निरीक्षण प्रणािीिाई प्रभावकारी 
बिाइिेछ ।  

 भकूम्प प्रनिरोधक भवि निमायणको िानग प्रोत्साहि गिय इच्छुक निकायसंग सहकायय गदै 
डकमीहरुिाई िानिम ददिे िीनि निइएको छ ।  

 हाट  वजार िथा िरकारी हाट बजार को सरुूवािको िानग आवश्यक पहि गररिेछ । 

 स्वच्छ मास ुपसि निमायण गिय आवश्यक सहकायय गररिछे। 

 कोल्ड स्टोर निमायणको िानग दाि ृनिकायिाई अिरुोध गररिेछ। 



 गि आ.व.मा अधरुो रहेका महत्वपूणय योजिाहरुको बााँकी काययको ि.इ .ियार गरर यस आ.व मा 
कायय सम्पन्न गररिछे । 

  सडक आसपासमा बने्न भवि एवं संरचिाहरुको निमायण िथा स्वीकृि ददंदा सडकको मापदण्ड 
निधायरण गरर  कायायरवयिमा ल्याइिेछ ।   

 बािमैिी र्वद्याियहरु र बािमैिी वडा निमायणको अनभयाििाई अगाडी बढाइिछे ।  
 

 

२. स्वास््यिफय  
 

 पानिका नभि स्वास््य खक्िनिकहरूिाई व्यखव्स्थि गिय पहि गररिेछ।पानिका को र्वनभन्न वडामा 
रहेका स्वास््य चौकीिाई व्यवखस्थि रुपमा संचािि गिे िीनि निइिेछ ।  

 गााँउ अस्पिाि खोल्िको िानग कम्िीमा १०-०-०-० रोपिी िम्बरी जनमिको िानग दािाको 
खोजी गररिेछ । 

 स्वास््य के्षिमा स्वास््य स्वयम ् सेर्वकाको योगदािको उच्च मूल्याङ्कि गदै मर्हिा स्वास््य 
स्वयंसेर्वका कोषको व्यवस्था गररिेछ ।  

 भर्वष्यमा आइपिय सक्िे र्वर्वध प्रकारको प्रकोप नियरिण गिय प्रकोप व्यवस्थापि कोषमा बजेट 
व्यवस्था गररिछे । 

 नभटानमि ए काययक्रम, एच.आइ.नभ .एड्स, आमा सरुक्षा काययक्रम र  र्वधािय स्वास््य िथा 
पोषण काययक्रम ,अरय खोप काययक्रम िाई प्रभावकारी रूपमा  संचािि गररिेछ ।  

 गााँउ स्वास््य खक्िनिक सञ्चाििमा प्रभावकाररिा ल्याउदै सो का िागी प्रयाप्त वजेट व्यवस्था 
गररिेछ ।  

 जिस्वास््यमा प्रनिकुि असर गिे गनिर्वनधहरुिाई निरुत्साहीि गररिेछ । 

 गााँउ खस्थि स्वास््य संस्थाहरूमा औषधी को अभाव हिु िददि ेगरर वजेट र्वनियोजि गररिेछ। 

 माछा, मास ुिगायि खाद्य पदाथयको सधुाञिाका िागी सम्बखरधि निकाय संग समरवय गरी निररिर 
वजार अिगुमिको व्यवस्था नमिाईिछे । 

 नबपन्न िागररकहरुिाई र्वनभन्न रोगहरु जस्िै क्यारसर , मटुुरोग , मगृौिा रोग , नसकि सेि , 
अल्जेमर, पाड़र्करसि , हेड इरजरुी ,स्पेिि काडय इरजरुी मा ददइिे निसलु्क सेवाहरुिाई 
नसफाररसको िानग पहि गररिे छ । 

 यस गााँउपानिका नभि १५  ैय्या को अस्पिाि बिाउिको िानग जग्गा दाि ददि दािाहरुिाई 
आह्वाि गिे िथा सो को बजेटको र्वनियोजिको िागी प्रदे  सरकार िथा केरद्र सरकारिाई 
अिरुोध गिय पहि गररिछे । 

 गााँउ क्षेि नभि स्वास््य चौकी िभएका वडामा स्वास््य चौकी स्थापिाका िानग िेपाि 
सरकारिाई अिरुोध गररिेछ । 
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3. पययटि, संस्कृनि िथा वािावरणिफय  
 

 खनियााँवास गााँउपानिकािाई पययटकीय के्षिको रुपमा र्वकास गरि् प्रचार प्रसारमा बढावा ददईिछे 
। यस गााँउपानिकामा रहेका  धानमयक स्थि, पोखरी, पाकय  आददिाई संरक्षण, सम्वधयिर प्रवधयि 
गरी गााँउपानिका िथा गााँउवासीको आय आजयि, रोजगारी बधृाञी गिे िफय  पहि गररिछे । 

 सावयजनिक जग्गाहरुमा वि र्वस्िार गरर सम्पणुय के्षिानधकार नभिका सामदुार्यक विहरुको 
स्वानमत्व ग्रहण गररिेछ ।  

 िाि ििैया ,पाकय  हररयािीिाई नब ेष जोड ददइिेछ ।  
 धानमयक िथा परुािाखत्वक स्थिहरुको खोज, पर्हचाि, संरक्षण िथा प्रचार–प्रसारमा पहि गररिेछ ।  
 पानिकाको मखु्य सडक िगायि थप स्िरोन्ननि गररि े सडक र्किारामा अनिवायय वृक्षारोपणका 

िानग  योजिाको अनभन्न अंगको रुपमा र्वकास गररिेछ ।  
 जिबायू पररवियिको प्रभाविाई रयूिीकरण गिय सरोकारवािाहरुको समरवयमा काययक्रम संचािि 

गररिेछ ।  
 योजिा छिोट िथा सञ्चािि गदाय वािावरण मैिी बिाउिे िीनि निइिे छ । वािावरण मैिी 

स्थािीय  ासि प्रारूप ,२०७०िाई अविम्वि गररिछे। 

 उद्योग सञ्चाििका िानग वािावरणीय पक्षिाई ध्याि ददइिेछ र स्थार्पि उद्योग िथा 
व्यवसायहरुिाई वािावरण मैिी स्थािीय  ासिको िीनि अिरुुप सधुारका िानग प्रभावकारी कायय 
गिय प्रोत्साहि गररिेछ ।  

  एक गााँउ अिके उधाञाि काययक्रम संचािि गिय पहि िथा सहकायय गररिछे । 

 

4 .फोहरमैिा धयबस्थापििफय  
 

 गााँउपानिकािे गदै आएको सरसफाइको काम सावयजनिक निखज साझेदारीको अवधारणा र्हि िाई 
ध्यािमा राखख संचािि गिे नििी निइिेछ । 

 खनियााँवास  गााँउपानिकाको डखम्पङ्ग साइड व्यवखस्थि गिय सरोकारवािाहरु साँग छिफि चिाई 
सहमिी प्राप्त भएमा पवुायधार निमायण कायय अखि बढाईिछे ।  

 िरधूरी िहमा फोहर बगीकरण िथा कम्पोष्ट मि बिाउि ेिानिम प्रदाि गररिेछ ।  
 वािावरणिाई स्वच्छ राख्न २० माइक्रोि भरदा ििका प्िार्ष्टक झोिा निषधे गिे र अरय 

प्िार्ष्टक झोिाहरुिाई निरुत्सार्हि गिय सहकायय गररिछे। 

  मखु्य मखु्य स्थािहरुमा सावयजनिक  ौचािय व्यवस्था गिे िीनि निइिेछ । ।  
 गाउाँ,िर-आगि, बाटो, टोि सफा राख्नका िानग नियनमि सरसफाई गिे पद्दनिको नबकास गररि े

छ र यसको ििेतृ्व सम्बखरधि वडा सनमनििाई ददइिे छ । 

 "सरसफाई िगािी हो " अनभयाििाई निब्रिा ददइिे छ । 

 िरनभिको फोहर यि िि फािी अिाबस्यक फोहर गिे िरधरुी हरुिाई काििु बमोखजम 
कारवाही गररिे िीनि अबिम्बि गररिे छ । 

 

 

 

     



5.कृषी िथा प  ुनबकासिफय  
 

 कृषक पाठ ािा संचािि गररिेछ । 

 भकारो सधुार काययक्रम संचािि गररिछे । 

 प्िार्ष्टक पोखरी निमायण काययमा जोड ददइिेछ । 

 व्यवसार्यक प  ुफाराम प्रवधयि काययक्रम संचािि गररिछे । 

 प  ुआहारा नबकास काययक्रम िथा िश्ल सधुारका िानग कृनिम गभायधाि काययक्रम संचािि 
गररिेछ । 

 कृर्ष  नबकासकािानग पकेट के्षिको  पर्हचािगरर  धयबसार्यक खेिी, िगदे खेिी एबम उच्च 
सम्भाविायूक्त िरकारी िथा फिफूि  खेनििाई प्रोत्साहि गररिे छ ।  

 धयबसार्यक खेनि गिे कृषकहरु पर्हचाि गरर प्रोत्सार्हि गिे िीनि निइिे छ । 

 कृर्ष सहकारीहरुको पर्हचाि गरर सहकारी सस्थाहरुिाई उत्पादि ीि के्षिमा र्क्रया ीि 
बिाइिे छ । 

 बंगरु , कुखरुा , उन्नि गाई िथा भै ी , बािा पािििाई प्रोत्साहि गररिे छ।  
 बैज्ञानिक गोठ धयबस्थापि काययक्रम संचािि गिय सरोकार वािाहरुसंग समरवय गररिे छ ।  
 प  ुस्वास््य नियमि काययक्रम र प  ुऔषनध , खोप िथा प नुबमा नबस्िारमा जोड ददइिे छ  
 प पंुक्षीबाट सिय सक्िे रोगहरुको रोकथाम िथा नियरिणिाई प्रभावकारी बिाउि 

जिचेििामिुक काययक्रम संचािि गररिे छ ।  
 नसचाइको अभाबमा आकासे पािीको भरपिुय पिे अबस्थाको अरत्य गदै  प्रत्येक वडामा 

सावयजनिक प्िार्ष्टक पोखरीहरूको निमायण र  नबस्िार गररिे छ।  
 कृर्ष जरय उत्पादिको उखचि मूल्य निधायरणको संयरि बिाइिे छ ।  
 खनियााँवास गााँउपानिकािाई िरकारी, मास ुर अण्डामा आत्मनिभयर बिाइिे छ । 

 अिैची, कफी, खचया खेिीका िानग कृषक समहुिाइ वीउ वेिायमा अिदुाि ददइिे छ 
।स्थािीय उत्पादि प्रवधाञयिका िानग उखचि बजारको खोजी गरर र्कसािहरुको आम्दािीमा 
बरृ्धाञ गररिेछ।  
 

6. ख क्षािफय  
 

 प्रत्येक वडामा एक वटा र्वधाियमा िमिुा र्वद्यािय सधुार काययक्रम संचािि गररिछे । 

 खनियााँवास गााँउपानिकामा स्िािक िहको पढाइ संचािि गिय जोड ददइिछे। 

 यस गााँउपानिकामा रहेको उपयकु्त र्वद्याियमा प्रार्वनधक ख क्षा पढाइ संचािि गियका िानग 
उखचि पहि गररि ेछ  

 गााँउपानिका नभि संचानिि र्वधाियहरूिाई सञ्चािि िथा धयवस्थापि अिदुाि उपिधध 
गराइ र्वधाियिाई गणुस्िरीय ख क्षा प्रदाि गिय सक्षम विाइिेछ ।  

 गाउाँपानिकािाइ पणुय साक्षर गाउाँपानिका बिाउिका िानग अिौपचाररक िथा बैकखल्पक ख क्षा 
काययक्रम सञ्चािि गररिे छ। 

 र्वद्याियको भौनिक पूवायधार एबम नबधाथी अिपुािमा ख क्षक अिपुाि नमिाउिे नििी 
निइिेछ।  
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 सामदुार्यक र्वद्याियहरुको गणुस्िर सधुारमा जोड ददइि ेछ ।  
 छिोट भएका नबद्द्द्याियहरुको प्रा.नब. िहबाट अंग्रजेी माध्यमबाट पठि पाठि  रुु गिे िीनि 

निइिे छ। 

 कक्षा १ मा  िप्रनि ि  भिाय दर पयुायइिे छ र नबद्याियमा बािबानिकािाई र्टकाइ राख्न 
नब ेष र्कनसमका काययक्रम संचािि गररिे छ ।  

 निजी क्षिेबाट संचानिि नबद्याियहरुिे अनिबायय रुपमा सामाखजक दार्यत्व परुा गदै गररब 
एबम जेहेरदार बािबानिकाहरुिाई छािबरृ्धाञ ददिपुिे धयबस्थािाई अनिबायय गररिे छ।  

 नबद्याथी चाप एबम दरुीको आधारमा नबद्द्द्याियको स्िरोन्ननि गिे िीनि अबिम्बि गररिे छ 
। एक वडा एक मा.बी. नबधाियको अबधारणािाई कायायरवयि गिे िीनिका िानग सरोकार 
वािासंग समरवय गररि ेछ ।  

 नबद्यािको बार्षयक उपिखधध , अनिररक्त र्क्रयाकिाब संचािि अबस्था, सरसफाई, फूिबारी 
आददको धयबस्थापिको आधारमा स्रोि उपिधध गराउि ेिीनि निइिे छ । 

 माध्यनमक र्वद्याियमा प्रार्वनधक ख क्षािाई जोड ददइिेछ । 

 सामदुार्यक र्वधाियहरूमा काययरि ख क्षकहरूिाइ मागमा आधाररि क्षमिा र्वकास काययक्रम 
सञ्चािि गररिेछ । 

 िोक सेवा ियारी कक्षा संक्षाििकोिानग वजेट र्वनियोजि गररिेछ।  
 

7 .सामाखजक र्वकासिफय  
 

 सामाखजक पररचािि माफय ि समूह िथा समदुाय स्वपररचािििाई प्राथनमकिा ददइिेछ ।  
 सामाखजक पररचाििद्वारा  हरी गरीवी रयूिीकरणका िानग जिसहभानगिामा आधाररि आयआजयि 

सम्बरधी काययक्रम सञ्चाििमा ल्याइिछे जसका िानग  दाि ृ निकायिाई  खनियााँवास 
गााँउपानिकामा सहकायय गिय आधहाि गररिेछ । 

 सामाखजक सरुक्षा अरिगयि प्रदाि गररिे सामाखजक सरुक्षाको रकम व्यवखस्थि र प्रभावकारी 
र्विरणका िानग उपयकु्त बैंकसाँग समरवय गरी अगाडी बढाउिे िीनि निइिछे। 

 गााँउपानिका के्षिका सबै जािी, भाषा, धमयको स्पष्ट बगीकृि ि्याङ्क आउि ेगरी गाउपानिकाको 
पाश्र्वखचि अद्यावनधक गररिछे ।  

 अपाङ्गिा भएका व्यखक्तहरुिाई सेवामा र्व ेष प्राथनमकिा ददई नसफारर  िगायिका सेवा 
सरु्वधाहरु निुः लु्क उपिधध गराउिे िीनि अविम्बि गररिेछ । 

 "अि ुासि र स्वास््यकािानग खेिकुद" िाई अनभयािका रुपमा संचािि गदै गााँउपानिकामा 
खेिकूदको प्रबधयि गररिे छ । 

 जेष्ठ िागररकहरुको सामरु्हक मिोरंजि¸भेटिाट¸छिफि िथा अरिरकृयाका जेष्ट िागररक भवि 
निमायणका िानग बजेट नबनियोजि गरीिेछ । 

 

 

 

 

 



8 .मर्हिा िथा वािवानिकािफय  
 बािमैिी आचार संर्हिा बािबानिकाको िानग िगािी योजिा, बािमैिी स्थािीय  ासि िोषणा 

पश्चािको रणनििी योजिा ियार गरी कायायरवयिमा ल्याउिेछ । 

 िरेि ुर्हंसा र्वरुध्दको ऐि र रार्िय कायययोजिा २०६६ अिसुार िैंनगक र्हंसार्वरुधाञ गााँउस्िररय 
काययक्रमहरुमा संचािि गररिेछ। 

 बाि क्िव संजाििाई सर्क्रय गरी बािबानिकाको क्षमिा नबकास गररिछे । 

 गााँउके्षिमा हिुे िरेि ुर्हंसा िथा िैंनगक र्हंसािाई निरुत्सार्हि गिय जोड ददइिेछ ।  
 एकि मर्हिाहरुको सीप, दक्षिा र संस्थागि क्षमिा अनभबधृाञी गिे िीनि निइिछे ।  
 गााँउपानिकामा बािबानिका र मर्हिा के्षि हेिे संपकय  व्यक्ती िोर्किछे । 

 र्हंसा,  ोषण िथा अरय र्पडाबाट र्पनडि मर्हिा िथा बािबानिकाहरुको सरुक्षा र र्हि 
ऐक्यबध्दिा जिाउि कोषको स्थापिा गररिेछ। 

 गररबी र्वरुधाञ मर्हिा अनभयाि सरुु गिय दाि ृनिकायहरुसंग सहकायय गररिछे।  
 िखक्षि मर्हिाहरुका िानग आयमूिक िथा सीपमूिक िानिम सञ्चािि गररिछे।आय आजयि 

पैचोको काययक्रम सञ्चािि गररिे छ । 

 िखक्षि मर्हिाहरुको क्षमिा र्वकास अनभवृर्धाञ िानग काययक्रम सञ्चािि गररिेछ ।  
 मर्हिा उद्दमीहरूिाइ प्रोत्साहिका िानग अरिर-खजल्िा अध्ययि अविोकिको व्यवस्था गररिेछ   
 र्हाँसा र्पनडि मर्हिा िथा बािबानिका हरुकािानग मर्हिा िथा बािबानिका पिु:स्थापिा केरद्र 

संचाििमा ल्याइिे छ। 

 नबद्यािय स्िररयमा अनिररक्त र्क्रयाकिापमा जोड ददइ बािबानिकाको प्रनिभा िथा क्षमिा र्वकास 
गररिेछ । 

 नब.धय.स. िथा स्वा.व्य.स.हरुमा बािबानिकाको संस्थागि प्रनिनिनधत्वको सनुिखश्चििा गररिेछ । 

 बािमैिी स्थािीय  ासि सफि बिाउि खोप अनभयाि, जरमदिाय अनभयाि, नबद्यािय भिाय 
अनभयाि, िरदैिो काययक्रम, बािश्रम रयनुिकरण अनभयाि, बािनबवाह रयनुिकरण अनभयाि, 
बािर्हं ा िथा िरेि ु र्हं ा रयनुिकरण अनभयाि, र्क ोरी ख क्षा िथा दाइजो उल्मिुि अनभयाि 
आदद  अनभयािमा यनुिसेफ नसि हािेमािो गररिेछ। 

 वाि विेुर्टि प्रका ि, एच.आई.भी.एड्स िथा िागू पदाथय दवु्र्यसिी र्वरुधाञको अनभयाि, बािक्िब 
क्षमिा र्वकास काययक्रम,  ख   ुस्याहार सम्बरधी अनभमखुीकरण िथा र्वद्यािय भिाय अनभयाििाई 
अगाडी बढाइि ेछ।  
 

 

9. आनथयक प्र ासि, राजश् व िथा कर प्रणािीिफय  
 

 एकीकृि सम्पत्ती कर नभि गााँउपानिकाका सबै करदािाहरुिाई समेट्िका िानग करदािा ख क्षा 
काययक्रम सञ्चािि गररिेछ ।  

 गााँउपानिका नभि नभन्न–नभन्न व्यवसाय गिे सबै प्रकृनिका व्यवसायीहरुिाई गााँउपानिकामा 
अनिवायय व्यवसाय दिाय प्रणािीिाई कायायरवयिमा ल्याइिेछ ।  

  हाट बजार िथा अरय िरकारी हाट बजारको सरुुवाि गररिेछ । पस ुहाट वजारसंचािि गिय 
संभाव्यिा अध्ययि  गररिेछ।  
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 पूाँखजगि िगािीिाई आयमिुक योजिाहरुमा िखक्षि गररिेछ र ददगो आय ददिे खािका 
आयमूिक योजिाहरुिाई प्राथनमकिाका साथ सञ्चािि गिे निनि निइिछे ।  

 आरिरीक आयको बधृाञी िथा दीगो र्वकासकािानग कर प्र ासििाई व्यवखस्थि बिाइिेछ। 

 करको दायरा फरार्किो बिाउाँदै करका दरहरुमा सामारय हेरफेर गररिेछ। 

 गा. पा. नभि उच्चिम िथा नियनमि कर नििे करदािाहरुिाई सम्माि गररिेछ । 

 राजश्व पराम य सनमनिको बैठकको नसफारर का आधारमा आयको प्रके्षपण र कर  लु्कको दररेट 
निधायरण गरी कर संकििको प्रकृयािाई प्रभावकारी बिाइिेछ ।. 

 वाटो संग जोनडएका जग्गाको हकमा अनधकिम ३  रोपिी िडेरीको िक्सा मलु्यांकि गरी बााँकी 
जनमििाई कृर्ष भमुीको रुपबाट मलु्यांकि गररिेछ ।  
 

10. स ुासि र पारदख यिािफय  
 

 First come first serve systemिीनि अविम्बि गदै िागररकहरुिाई मसु्काि सर्हिको सेवा 
ददिे िीनि कायायरवयि गररिछे ।  

 सावयजनिक पररक्षण, सामाखजक पररक्षण एवं सावयजनिक सिुवुाई जस्िाकाययक्रमहरु यथासमयमा 
गररिेछि। 

 सेवा प्रवाह सम्बरधी गिुासो व्यवस्थापि गिय सरोकारवािाहरु संगको छिफि काययक्रमहरुिाई 
वढावा ददइिेछ । 

 प्रत्येक योजिामा सावयजनिक सूचिापाटीको व्यवस्था गररिे र आयोजिा सञ्चाििमा  नियनमि 
अिगुमिको कृयाख ििािाई बढाइिे छ। 

 पानिकामा  नस नस र्ट नभ संचाििमा ल्याइिेछ ।  
 नबनभन्न कर िथा दस्िरुहरुिाई कम्प्यूटरबाट िै र्वनिङ गिे प्रकृयाको थाििी गररिछे। 

 

11. संगठि िथा जि खक्त र्वकासिफय  
 

 यस गााँउपानिकामा कमयचारीको अपगु समस्या िाई मध्य िजर गरर नसनमि जिसक्तीवाट 
अनधकानधक काम निइ जििािाइ नछटो छररिो सेवा प्रदाि ददइिे छ।  

 कायायियमा ित्काि आवश्यक पिे जि क्तीको व्यवस्थापि स्थािीय सरकार संचािि ऐि, 
2074 आधारमा गररिेछ । 

 कमयचारीिाइ उत्प्ररेरि गिय  दण्ड िथा परुस्कारको निनि निइिेछ।  
 उपिधध जि क्तीको क्षमिा र्वकास गदै उत्कृष्ट कमयचारीहरूिाई काययसम्पादि मूल्यांकिको 

आधारमा परुस्कृि गिे पररपाटी थाििी गररिछे। 

 अर्फ को गोपनियिा भंग गिे , अर्फ को माि मयायदामा आाँच पयुायउि ेव्यवहारिाइ निरूत्सार्हि 
गिय सकारात्मक सोचको िानिम ददइिेछ। 

 कमयचारीको दक्षिा वृखध्द गिय उपयकु्त  आरिररक िथा वाह्य िानिममा सहभागी गराउि जोड 
ददइिेछ। 

  
 ऐि, नियमको पररधीनभि रही कायय सम्पादि मूल्याङ्किको आधारमा काययरि कमयचारीको बढुवा, 

स्िरबरृ्धाञ, प्रोत्साहि परुस्कार प्रदाि गिे जस्िा काययिाई प्राथनमकिा ददइिछे ।  



 कमयचारी उत्प्ररेणाका उपयकु्त औजारको प्रयोग गररिेछ। 

 कमयचारी अबकास भइ जादाका बखि उपदाि उपिधध गराउि कमयचारी कल्याणकोषको स्थापिा 
गररिेछ। 

 

12. र्वर्वध 

 यस पानिका के्षिनभि रहेको ऐिािी िथा सावयजनिक जग्गाको संरक्षण गररिेछ । अिानधकृि 
रुपमा ऐिािी जग्गा कधजा गरी बसेकाहरुिाई उक्त जग्गा खािी गिय िगाइिछे।सवै वडा 
कायायियहरूवाट  सावयजनिक जग्गाको रेकडय माग गरर अनभिेख राखखिछे। 

 गााँउपानिकाको बाटो निमायणमा अवरोध गिे, धाक धखम्क देखाउिे, काििुी अडचि िगाउि े
व्यखक्तिाई गाउपानिकाको सेवा सरु्वधाबाट बखञ्चि गिय सर्किेछ । 

 खनियााँवास गााँउपानिका वडा िं. ४ र ५ मा व्यवखस्थि बस पाकय  निमायणका िानग केरदीय 
सरकार साँग बजेट मााँग गररिेछ । 

 धानमयकऐनिहानसक,सााँस्कृनिक महत्वका धरोहरहरुको ममयि, संरक्षणर र्वकासमा जोड ददइएको छ  
 िेश्रो गााँउ सभा संपन्न भएको उपिक्ष्यमा अध्यक्षज्यू ११ भसेज प्रमखु प्र ासर्कय अनधकृि ११ 

र्वच  मैनिपणुय फुटवि खेिको आयोजिा गररिछे । 

 खेिकुदिफय  व्याटनमरटि प्रनियोनगिा¸र्क्रकेट प्रनियोनगिा¸ फुटवि प्रनियोनगिाहरु एथिेर्टक्स, 
भनिवि आदद खेि आयोजिा गररिेछि ्।  

 वारुण यरिको िानग केरद्र िथा प्रदेस सरकार संग वजेट माग  गररिेछ।   
 स्वदे का गााँउपानिका एवं र्वदे का पानिकाहरुसाँग भनगिी सम्बरध स्थापिाका िानग पहि 

गररिेछ। 

 र्वश्वबैंक, एख यािी नबकास बैंक, यनुिसेफ, जापािी सहयोग नियोग, कोररयािी सहयोग नियोग, 
िानडयक, सेभ द खचल्रेि आदद दाि ृनिकायहरुिाई खनियााँवास गााँउपानिकामा सहकाययिानग हाददयक 
अिरुोध गररिेछ। 

 Last But not Least. यस गााँउपानिकामा अि ुासि िथा स ुासि कायम राख् ििाई कुिै कसर 
बााँकी राखखिे छैि । 

 

सभा अध्यक्षज्यू ! 
 

मानथ प्रस्ििु िीनि िथा काययक्रमको सफि कायायरवयिबाट æहामी सबैको एउटै चाहिा¸सम्मनु्नि 
खनियााँवास को कामिाÆ भने्न िारािाई साथयक पािय सक्छौ । यसका िानग म सरोकारवािा सम्बद्द सबै 
संग सहयोगकािानग हाि फैिाउि चाहारछु । अरत्यमा, आजको यस गररमामय सभामा उपखस्थि भई 
यस सभाको गररमा बढाईददि ुभएकोमा उपखस्थि सम्पूणयमा धरयबाद ज्ञापि गदै नबदा हिुे अिमुिी चाहरछु  
 

         जय िेपाि 

गााँउपानिका प्रमखु 

रणवहादरु िामाङ 
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 र्तनर्ााँवास गााँउपातिका तवतनर्ोजन तबधरे्क २०७६ 
 

खनियावास गााँउपानिका र्वनियोजि ऐि - २०७६ 

 

खनियावास गााँउपानिकाको आनथयक वषय २०७६/०७७ को सेवा काययका िानग स्थािीय संखचिकोषबाट 
केही रकम खचय गिे र र्वनियोजि गिे सम्वरधमा धयवस्था गिय विकेो ऐि  

सभावाट खस्वकृि नमनिM @)&६।३। 

k|:tfj 

खनियावास गााँउपानिकाको आनथयक वषय २०७६/०७७ को सेवा र काययहरूको िानग संखचि कोषबाट केही 
रकम खचय गिे अनधकार ददि र सो रकम र्वनियोजि गिय वाञ्छिीय भएकोिे,  
िेपािको संर्वधािाको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोखजम खनियावास गााँउपानिका गााँउसभािे यो  ऐि 
बिाएको छ ।  
१. संखक्षप्त िाम र प्रारम्भुः (१) यस ऐिको िाम  æखनियावास गााँउपानिकाको र्वनियोजि ऐि, २०७६ Æ 

रहेको छ  
-@_ यो ऐि तरुुन्त प्रारम्भ हुिेछ। 
@=cfly{s jif{ @)&^.)&& sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M 

 -!_ cfly{s jif{ @)&^.&& sf] lgldQ kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ 

cg';"rL ! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L hDdf /sd ? 

३३०७५३००० ?k}of dfq df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg] 5  

 

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

lgldQ cg';"rL @ adf]lhd खनियााँवास गााँउ sfo{kflnsfn]ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg 

ul/g] 5 . 

-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg o; kflnsfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg 

u/]sf] /sd dWo] s'g}df art x'g] / s'g}df ck'u x'g] b]lvg cfPdf ufpkflnsfn] art x'g] zLif{saf6 

gk'u x'g] zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] !) 

k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df 

/sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yftkm{ ljlgof]lht /sd 

;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo rfn" vr{ zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo 

Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq 

;fg{ ;lsg] 5}g ,t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ ;|f]tdf 

/sd ;fg{ ;lsg] 5 . /sdfGt/ ubf{ P]glgodsf] kl/lwleq /xL sfo{kflnsfsf] lg0f{o cfj:os x'g]5 . 

-#_pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf :jLs[t /sdsf] 

!) k|ltzteGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ k/]df ufpF;efsf] :jLs[lt 

lng' kg]{5 . 



cg';"lr–1 

-दफा २ संग सम्बतधधि_ 

नेपािको संतवधानको धारा २२९ -2_ बमोतजम 

खनियााँवास गााँउपानिकाको संखचिकोषमा संखचिहिुे रकम 
क्र.स. आम्दािीका श्रोत रकम रू कैफियत 

१ ववविय समानिकरण  ८९८०००००  
२ राजश्व वाँडिाँड ६०००००००  
३ अ.ल्या. ३४५०००००  
४ आन्तररक श्रोत ११२४५०००  
५ िागत सहभागगता १५०१५०००  
६ प्रदेश सरकारबाट ववविय समानिकरण ९९३४०००  
७ सडक वोडड १००००००  
८ जजल्िा समन्वय सलमनतबाट प्राप्त हुिे रकम ११२६६०००  
९ ससतड अिुदाि ७९००००००  
१० प्रदेश सशतड १९००८०००  

 जम्मा ३३०७५३०००  
 

 

cg';"lr–२ 

-दफा २ संग सम्बतधधि_ 

नेपािको संतवधानको धारा २२९ -2_ बमोतजम 

खनियााँवास गााँउपानिकाको संखचिकोषaf^ र्वनियोखजि हिुे रकम 
क्र.स. शीर्डक वववरण रकम रू कैफियत 

१ गत आ.व. देखख सचंालित आयोजिाको दानयत्व रकम १५००००००  
२ पालिका स्तरीय आयोजिाहरू १०३००००००  

३ वडा स्तरीय योजिाहरू ४८००००००  
४ ववर्यगत १४३००००००  
५ सामाजजक ववकास कायडक्रम ८९४५०००  
६ म्यागचङ िण्ड ५००००००  

७ प्रशासनिक खचड ३८५०००००  

८ शसतड अिदुाि ७९००००००  

९ प्रदेश शसतड अिदुाि १९००८०००  

 जम्मा ३३०७५३००००  
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खनियाबास गाउाँपानिका  
गाउाँ कायायपानिकाको कायायिय 

दाखाय , धाददङ 

बजेट बक्तधय २०७६/०७७ 

सम्मानिि सभाका सभाअध्यक्ष ज्यू एवम सदस्य ज्यूहरु ! 
िेपािी जििाबाट निमायण गररएको िेपािको संनबधाि २०७२ िे िेपािी जििाको स्व ासिको 
चाहािािाई मिुय रुप दददै िेपािको राज्य प्रणािी संिीय ढााँचामा रुपारिररि भएको छ । 
खनियााँवास गााँउपानिकाको दोस्रो गााँउ सभाको यस गररमामय सभामा खनियााँवास गााँउपानिकाको 
गााँउ उप-प्रमखुको  हैनसयििे खनियााँवास गााँउपानिकाको आनथयक वषय २०७६/०७७ को बजेट 
प्रस्ििु गिे अवसर प्राप्त भएकोमा मिाई अत्यरिै ख ुी िागेको छ । यस ऐनिहानसक अबसरमा 
िोकिाखरिक गणिरि, संखियिा, समाबेनसिा र सामाखजक रयायकािानग जीवि उत्सगय गिुयहिुे 
आदरणीय सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि सर्हदहरुपनिय भावपूणय श्रधाञासमुि अपयण गिय चाहरछु । रयाय, 
समाििा, स्वानधििा र सम्वरृ्धाञका िानग र्वनभन्न समयमा भएका आरदोििहरुमा अमूल्य योगदाि 
ददिहुिुे सम्पूणय िेपािी दददीबर्हिी िथा दाजभुाईहरुपनिय हाददयक सम्माि प्रकट गिय चाहरछु ।   
मिुकुसंगै खनियााँवास गााँउपानिका पनि संनबधाि जारी भएपनछको स्थािीय िहको पर्हिो निवायचि 
पश्चाि ियााँ यूगमा प्रवे  गरेको छ । संनबधाि माफय ि िेपािी िागररकका अनधकारहरुिाई 
संस्थागि गरर जििािाई अनधकार सम्पन्न िलु्याउि हामी सफि भएका छौ । संनबधाििे सबै 
प्रकारका र्वभेद र असमाििाहरुिाई अरत्य गरेको छ र जििािाई सबायनधकार सम्पर ि 
िलु्याएको छ । संनबधािको यस भाविािाई मिुयरुप ददि अब खनियााँवासिाई सामाखजक रयाय, 
समाििा र िोकिखरिक समाजवादको िक्ष्यमा र्हंडाउिे दार्यत्व हाम्रो काधमा आएको छ । 
िेपािको संनबधािको अिसूुची ८ िे ददएको स्थािीय िहको अनधकारिाई सदपुयोग गदै 
सामाखजक रयाय सर्हिको सम्वरृ्धाञ ल्याउि अर्वकास, गररबी र पछौटेपिका नबरुधाञ अब हाम्रो 
िडाई जारी रहिे छ । 

संर्वधाि ऐि नियमको पररधी नभि रही काययक्रम िथा बजेट ियार गररएको छ । यस 
गररमामय सभामा खनियााँवास गााँउपानिकाका गााँउप्रमखुज्यूबाट प्रस्ििु िीनि िथा काययक्रमहरुिे 
निददयष्ट गरेका िक्ष्य र उदे्दश्यहरुबाट प्राप्त मागय द यि, वडा कायायियवाट  प्रस्िार्वि योजिा, 
नबगि बषयका िीनि िथा काययक्रम कायायरवयिबाट प्राप्त उपिखधधहरु समेिका आधारमा यस 
आ.व. का िानग प्रस्ििु बजेट िथा काययक्रम ियार गररएको छ । यस बजेटको कायायरवयिबाट 
खनियााँवास गााँउपानिकािे िखक्षि गरेका उदे्दश्यहरु हानसि गिुयका साथै रार्िय िक्ष्य हानसि गिय 
समेि टेवा पगु् ि जािे नबश्वास निइएको छ । स्थािीय िहको आरिररक राजस्वको अबस्था 
कमजोर रहेसम्म स्थािीय सरकारहरु पूणयि: स्वायत्त हिु सक्दैिि,् यसै अबस्थािाई मध्य िजर 
राख्दै राजस्व पररचािििाई प्रभावकारी बिाउि करको दायरा फरार्किो पािे, पानिकाको कर 
संकिि प्रकृयािाइ पारद ी ,चसु्ि दरुूस्ि विाउिे,र्वि िथा सम्झौिा र्विा पानिकाको जेनसर्व 



रोिर िथा एक्जाभेटर प्रयोग गिय  पणुय प्रनिवरध िगाउिे धयबस्था नमिाईएको छ ।  िर वहाि 
कर १०  प्रनि ि को दरिे प्रस्िार्वि गररएको छ,िर धिी हरूिे िर वहाि कर मानसक 
रूपमा वझुाउि ु पिे छ,अरयथा धर वहाि मा वस्िे व्यक्ती िथा संस्था िाइ िर वहाि कर 
वझुाउि पिाचार गररिेछ। अपाङ्गिा भएको व्यखक्तहरुको नसफाररस नि लु्क गररएको छ । 
बैदेख क रोजगारीमा मतृ्य ु भएको व्यखक्तको नसफाररस नि लु्क गररएको छ । त्यसैगरी 
दैर्वप्रकोपवाट र्पनडि भएको नसफाररस नि लु्क गररएको छ ।नबकासमा  गााँउबासीको अपित्व 
कायम गिय िागि सहभानगिािाई र्वकासको आधारभिु पक्षको रूपमा प्रस्ििु गरेको छु । 
गररबी रयूिीकरण गिे, नछटो प्रनिफि ददिे, गाउाँ र  हर बीच अरिरसम्बरध बढाउिे, बािावरण 
मैिी र आयमिुक योजिाहरु प्राथनमकिामा पिे छि ् । ठुिा र प्रनबनधको आबश्यकिा पिे 
खािका योजिाहरु प्रनिस्पधायत्मक रुपबाट संचािि गररिे छि ् । उपभोक्ता सनमनि गठि प्रकृया 
िाई पारद ी विाउि सचुिा प्रका ि पस्चािमाि उपभोक्ता सनमनि गठि प्रकृया अखि वढाइि े
छ। 

 

आदरणीय सभाअध्यक्ष ज्यू । 

 

म अव गि आ.व.को निनि िथा काययक्रम िथा वजेटको संक्षीप्त रूपमा सनमक्षा िथा 
उपिव्धीहरूको सनमक्षा प्रस्ििु गिय चाहारछु। 

 र्वषयगि भविको िानग जग्गा प्राप्त गरर जग हानिएको छ। 

 सभा हि िथा व्याटनमरटि हि निमायणको िानग प्रकृया अखि वर्ढ निमायण काययको िानग 
 उपभोक्ता सनमनि संग  सम्झौिा अखि वढाइएको र निमायण कायय अखि वढेको छ । 

 सवै वडा हरूमा सडक ट्रयाकहरू खोनिएको छ। खािेपािीको क्षेिमा उल्िेख्य काययहरू 
 भएका छि। 

 

उपरोक्त सफििाका बावजदु पनि  पानिकािे जििाको मि छुिे गरी र्वकास निमायण कायय हिु 
िसकेको कुरा सम्मानिि सभा समक्ष व्यक्त गिुय हाम्रो कियव्य ठािेको छु । १० % धरौर्ट राख्न े
प्रकृया स्पष्ट िहदुााँ जििामा अिमिको खस्थनि नसजयिा भएको, खजरसी , योजिा िथा  िेखामा 
सफ्टवेयरको प्रयोग िहिु ु जस्िा  कमजोरीिे गााँउपानिकािे आफ्िो काययमा चसु्ििा ल्याउिमा 
केही बाधा परु् याएको कुरा सम्मानिि गााँउसभा समक्ष जाहेर गदै आगामी आ.ब.मा उक्त कमजोरी 
सधुािे नबषयमा प्रनिबधाञिा व्यक्त गिय चाहरछु । 
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आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू , 
अब म खनियााँवास गााँउपानिकाको चाि ुबषयको अिमुानिि कूि बजेट, अिमुानिि पूाँखजगि आय र 
व्यय साथै चाि ुअिमुानिि आय र धययको संखक्षपि् र्ववरण प्रस्ििु गिे अिमुनि चाहरछु ।  

संगचतकोर्मा जम्मा हुिे आम्दािी 
क्र.स. शीर्डक रकम रू 

१ ववविय समानिकरण  ८९८००००० 

२ राजश्व वाँडिाँड ६००००००० 

३ अ.ल्या. ३४५००००० 

४ आन्तररक श्रोत ११२४५००० 

५ िागत सहभागगता १५०००००० 

६ प्रदेश सरकारबाट ववविय समानिकरण ९९३४००० 

७ सडक वोडड १०००००० 

८ जजल्िा समन्वय सलमनतबाट प्राप्त हुिे रकम ११२६६००० 

९ ससतड अिुदाि ७९०००००० 

१० प्रदेश सशतड १९००८००० 

 जम्मा ३३०७५३००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

आदणीय सभाध्यक्ष ज्यू , 
अव म व्यय िफय  संचािीि हिुे काययक्रमहरूको फेहररस्ि प्रस्ििु गिे अिमुिी चाहरछु । व्यय 
िफय को आाँकडािाई स्पष्ट पािय िानिका र पाइचाटयमा निम् ि अिसुार पे  गरेको छु । 

संगचतकोर्बाट हुिे खचड रकम 

शीर्डक रकम रू 

 

15000000 

पालिका स्तरीय आयोजिाहरू १०३०००००० 

वडा स्तरीय योजिाहरू ४८०००००० 

ववर्यगत १४३००००० 

सामाजजक ववकास कायडक्रम 8945000 

म्यागचङ िण्ड 5000000 

प्रशासनिक खचड 38500000 

शसतड अिुदाि 79000000 

प्रदेश शसतड अिुदाि 19008000 

जम्मा 33,07,53,000 
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सबय प्रथम गि आ.ब.मा काम  रुु भई भकु्तािीको िानग बजेट छुट्टयाइएको िर समयमै कायय 
सम्पर ि हिु िसकेको िथा कायय प्रकृिीका आधारमा यो बजेटमा भकु्तािी ददिपुिे गि बषयको 
अल्या रकम ३4500000 (अक्षरेपी िीि करोड पैिानिस िाख रुपैया माि) बाट गि बषय िै 
सम्झौिा भई िागि सहभानगिा समेि जम्मा भएका निम् ि पररयोजिामा उक्त रकम खचय गररिेछ  
वडा िं. काययक्रम र्वनियोखजि रकम 

1 र्वषयगि भवि ८५०००००।०० 

2 कभडय हि ६५०००००।०० 
    

 अवको आउने आर्थिक वषि मा र्तनर्ााँवास गााँउपातिकामा व्यापक पररवििन दतेर्ने गरर तनम् न तितर्ि 

कार्िक्रमहरू संचािन गररनछेन् । 

नस.िं. वडा िं योजिाहरुको िाम रकम कन्टेजेन्सी खुद रकम 
१ १ वडा कायडिय भवि निमाडण ७५००००० 225000 ७२७५००० 
२ २ वडा कायडिय भवि निमाडण 7500000 225000 ७२७५००० 
३ ३ वडा कायाडिय भवि  निमाडण 7500000 225000 ७२७५००० 
४   ववर्यगत भवि निमाडण िाइ पुणडता 10000000 300000 ९७००००० 
५   सभाहि / व्याटलमन्टि हि िाइ 

पुणडता 
8500000 255000 ८२४५००० 

६   इक्जाभेटर खररद 15000000 450000 १४५५०००० 
७   रोिर खररद 5000000 150000 ४८५०००० 
८    ववलभन्ि पुि हरूको डडवपआर 

निमाडण 
२०००००० 60000 १९४०००० 

९   पयडटि प्रवदडि कायडक्रम ५००००० 15000 ४८५००० 
१० ३ होमस्टे प्रवर्डि कायडक्रम - कुरी 1500000 45000 १४५५००० 
११ १ लिङलिङ क्याप देखख गगलिङचो सडक 

स्तरोन्िती 
5000000 150000 ४८५०००० 

१२ २ डिुडरेु देखख कोखखम सम्म सडक 
स्िरोन्निी 

5000000 150000 ४८५०००० 

१३ ३ भदौरे देखख  िेपाि चोक हदैु यङुिा 
सम्म सडक स्िोरन्निी 

5000000 150000 ४८५०००० 

१४ ४ राउिे नभर देखख धिुी हदैु चौकी  सम्म 
सडक निमायण स्िरोन्निी ग्राभेि समेि 

5000000 150000 ४८५०००० 

१५ ४ भोक्टेिी खािेपािी ममयि ३००००० 9000 २९१००० 
१६ ४ सािेगाङ खािेपािी निमायण ३००००० 9000 २९१००० 
१७ ४ गणे  र्हमाि रोड देखख चौर्कसम्म १९००००० 57000 १८४३००० 



िािी ,ररटेिीङ वाि निमायण 

१८ ५ र्करिाङ फेदद  वच्छािा सम्म ग्राभेि 
सडक निमायणपानिका दारा म्याियुिी 

5000000 150000 ४८५०००० 

१९ ४ राउिे धिुी वाटो सचुारू गियदाखाय 
खोिामा पक्की पिु निमायण िहजेिसम्म 
मोटर आवि जाविका िानग ह्ययमु 
पाइप किभटय निमायण 

2000000 60000 १९४०००० 

२० ५ वच्छािा देखख साि िारी  हदैु गिुमङु  

छयापनिङ सङक स्िोरोन्निी 
१५००००० 45000 १४५५००० 

२१ ५ मर्हिा सामदुार्यक भवि  वच्छािािाइ  

पणुयिा 
१५००००० 45000 १४५५००० 

२२ ५ देर्वथाि िाि स्वारा जङगखुोिा  ियाि 
गोरोमहदैु चाम्िा केवारागडुक स्िरोन्निी 

१०००००० 30000 ९७०००० 

२३ ५ भोक्टेिी  दनिि वस्िीमा खािेपािी 
योजिा 

५००००० 15000 ४८५००० 

२४ ४ ियावस्िी हदैु भोक्टेिी नसङगाङ सडक 
स्िरोन्निी 

२०००००० 60000 १९४०००० 

२५ ५ मम्बि कृर्ष सडक ५००००० 15000 ४८५००० 
२६ ५ जगुेपािी साइस्वारा खािेपािी र्वस्िार ५००००० 15000 ४८५००० 
२७ ४ नभखि नसम्िे हदैु रािमाटे टोड्के 

खड्करी राम्चे नमटर खािेपािी 
१०००००० 30000 ९७०००० 

जम्मा १०३०००००० 3090000 ९९९१०००० 

 
वडास्तरीय आयोजनाहरू 

वडा 
िं योजिाहरुको िाम रकम कजन्टन्जेन्सी खुद रकम 

४ 
सामुदानयक भवि निमाडण र्ािाड १०००००० 30000 ९७०००० 

४ 
सामुदानयक अध्ययि केन्र निमाडण खनियाबास ४ १०००००० 30000 ९७०००० 

४ 
आमा समुह िनिडचर खररद राउत े ३००००० 9000 २९१००० 

४ दलित समुदाय राउत े िाइ परम्परागत वाजा 
खररद प्रदाि  २००००० 6000 १९४००० 

४ 
बगैचा खेि मैदािस्तरोन्िनत वेशी ४००००० 12000 ३८८००० 

४ 
मखमिी आमा समुह भवि निमाडण ४००००० 12000 ३८८००० 

४ 
खेिकुद सामग्री खररद  १००००० 3000 ९७००० 

४ 
वडा कायाडिय सञ्चािि तथा ववववर् ३००००० 9000 २९१००० 
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४ 
भोक्टेिी आर्ारभुत ववद्यािय कम्पाउण्ड निमाडण ७००००० 21000 ६७९००० 

४ 
ववशाि खािेपािी ममडत ववशाि ३००००० 9000 २९१००० 

४ 
४ ि.वडा सम्पुणड सडक सरसिाइ ४००००० 12000 ३८८००० 

४ 
दइु घरे िुश्रोमाटो डाडा छाप सडक निमाडण राउते ५००००० 15000 ४८५००० 

४ 
लसरूवारी गचसापािी पैदि मागड निमाडण राउत े ३००००० 9000 २९१००० 

४ ियाँवस्ती ख्युरूगङ ङथेि टोि हुदै पुछार टोि 
सडक निमाडण भोक्टेिी ३००००० 9000 २९१००० 

४ 
फकम्ताङिेदी बजार िािी निमाडण ४००००० 12000 ३८८००० 

४ सल्िेरी खेिकुद मैदाि स्तोरन्िनत ग्याववि जािी 
पालिकाबाट ३००००० 9000 २९१००० 

४ 
पञ्चलस ंपदमागड घाम्सा सल्िेरी २००००० 6000 १९४००० 

४ 
राउत ेलसचाँइ कुिो ममडत ३००००० 9000 २९१००० 

४ 
केराबारी देखख लसङगाङ गोरेटो बाटो क्रमागत ३००००० 9000 २९१००० 

४ 
राम्च ेपाखिवोट सडक निमाडण ३००००० 9000 २९१००० 

५ 
सडक निमाडण लसमिडाँडा ब्रादी अचते उचेत बे्रम्रङ   

1000000 
30000 ९७०००० 

५  उचते बे्रमेङ खािापिी टयाङकी निमाडण 
1000000 30000 ९७०००० 

५ सत्यदेवव  खनियाँवास ५ सडक ममडत 2000000 
60000 १९४०००० 

५ सत्यदेवी ६ वहृत खािेपािी ट्याङकी ममडत 500000 15000 ४८५००० 

५ पालिका को जग्गा मा वाटो ववस्तार 500000 
15000 ४८५००० 

५ कोम्बाखोिा अपडङखेत लसचंाई 500000 
15000 ४८५००० 

५ कोम्बाखोिा लसचंाई ममडत 500000 
15000 ४८५००० 

५ बच्छिा देखख मम्बि िुवाकोट लसमािा सडक 
स्तरोन्िनत 

3500000 

105000 ३३९५००० 

५ च्युल्वा देखख मोनत गुिा गोरेटो निमाडण 1000000 30000 ९७०००० 

५ िारायणीदेवी आ.वव.पखाडि निमाडण तथा घेरावार 300000 
9000 २९१००० 

५ कन्यादेवी आ.वव. ग्याबबि जािी पखाडि निमाडण 100000 
3000 ९७००० 

५ लसमि डाडा आ.वव.मा भवि ममडत ५००००० 
15000 ४८५००० 

५ च्यारिाङ बछ्िा खािेपािी आयोजिा १०००००० 
30000 ९७०००० 

५ मम्बि माहुर खािेपािी आयोजिा ७००००० 
21000 ६७९००० 



५ मिेगङ खािेपािी ट्याङकी निमाडण घोरगङ -५ १०००००० 
30000 ९७०००० 

५ लभरबि राकचोक सत्यदेवी आ.वव.सडक स्तरोन्िनत १०००००० 
30000 ९७०००० 

5 मम्वि खोिा पक्की पुिको डडवपआर निमाडण ९००००० 27000 ८७३००० 

  वडा न.ं२ का वडास्तरीय योजनाहरू   
0 ० 

२ 
ससडङ व्रागेि  डुव्ची  पदमागड निमाडण ६००००० 18000 ५८२००० 

२ 
सङयुङ खािेपािी एक घर एक र्ारा निमाडण ६००००० 18000 ५८२००० 

२ 
झािाडङ उपसाखा रेडक्रश भवि २००००० 6000 १९४००० 

२ वडा िं २ वडा स्तरीय महहिा भवि ५००००० 15000 ४८५००० 

२ झािाडङ मावव घेरावेरा निमाडण १२००००० 36000 ११६४००० 

२ न्यान्चो खािेपािी एक घर एक र्ारा निमाडण 
योजिा ७००००० 21000 ६७९००० 

२  गोम्व्र खािेपािी एक घर एक र्ारा निमाडण 
योजिा ७००००० 21000 ६७९००० 

२ दामि पाखिि सडक देखख  िेमसोङ सडक निमाडण २०००००० 60000 १९४०००० 

२ दलित महहिा भवि ६००००० 18000 ५८२००० 

२ पुणड सरसिाइ अलभयाि २००००० 6000 १९४००० 

२ कुण्ड देवव आवव घेरावार निमाडण २००००० 6000 १९४००० 

२ प्रशासनिक तथा ववववर् खचड २००००० 6000 १९४००० 

२ मेयम लसचाइ कुिो निमाडण ३००००० 9000 २९१००० 

  वडा नं.१ का वडा स्तरीय योजनाहरू   0 ० 

१ पेचो कृर्ी भवि निमाडण ४००००० 
12000 ३८८००० 

१ ज्योती आवव िाइ सैक्षीक अिुदाि २००००० 
6000 १९४००० 

१ गजो देखख तने्चेत सम्म सडक निमाडण ५००००० 
15000 ४८५००० 

१ लसङचते देखख योङयोङ सम्म सडक निमाडण ८००००० 
24000 ७७६००० 

१ छप्चते ,केलसङजो कोचते वोसरो एक घर एक 
र्ारा निमाडण योजिा 

५००००० 
15000 ४८५००० 

१ पेचो एक घर एक र्ारा निमाडण योजिा ४००००० 12000 ३८८००० 

१ ग्यामिाङ देखख गस्योङ सम्म िािी ढि 
व्यवस्थापि ७००००० 21000 ६७९००० 
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१ लसङिा मावव सैक्षक्षक अिुदाि ६००००० 18000 ५८२००० 

१ आरि साम्रगी खररद १००००० 3000 ९७००० 

१ खैि मैदाि निमाडण चम्थिी ४००००० 12000 ३८८००० 

१ वडा लभत्रको गोरेटो वाटो सरसिाइ २००००० 6000 १९४००० 

१ 
 फ्यान्सोङ न्याक्सा लसङसर यम्चते एक घर एक 
र्ारा निमाडण  खािेपानि योजिा ७००००० 21000 ६७९००० 

१ गरस्योङ िुगुंिो खोिा जािी ग्याववि निमाडण ५००००० 
15000 ४८५००० 

१ लिस्िे खोिा कुिा ममडत तथा पाइप खररद  १०००००० 
30000 ९७०००० 

१ वडा कायाडिय  प्रसासनिक खचड २००००० 
6000 १९४००० 

१ गोरेटो वाटो िाङगङ सङतोमो निमाडण योजिा २००००० 
6000 १९४००० 

१ वकृ्षारोपण पहहरो नियन्त्रण १००००० 
3000 ९७००० 

१ कुरूमचेत समुदाय भवि निमाडण ५००००० 
15000 ४८५००० 

  वडा नं. ३ का वडास्तरीय योजनाहरू   
0 ० 

३ सामुदायिक भवन यनमााण वृचेत २ १०००००० 30000 ९७०००० 

३ प्रगयतशील आमा समुह भवन यनमााण ८००००० 24000 ७७६००० 

३ प्रशसा आमा समुह भवन यनमााण १०००००० 30000 ९७०००० 

३ कायलकादेयव आमा समुह भवन यनमााण ७००००० 21000 ६७९००० 

३ लालुपाते आमा समुह भवन यनमााण ३००००० 9000 २९१००० 

३ दार्ाा र्ोला माझगाउ र्ानेपानी पाइप र्रीद ६००००० 18000 ५८२००० 

३ मसु्यङ सङिुङ र्ानेपानी यनमााण १०००००० 30000 ९७०००० 

३ कायलमाटी छङगम र्ानेपानी पाइप र्रीद ४००००० 12000 ३८८००० 

३ सानी तोङबोचे्यत वृचेत र्ानेपानी यनमााण ६००००० 18000 ५८२००० 

३ छङगम छापगाउ सडक यनमााण ४००००० 12000 ३८८००० 

३ वृचेत २ पदमागा तोङवोथे ७००००० 21000 ६७९००० 

३ ज्यमबल गुम्बा कााँडेतारबार ३००००० 9000 २९१००० 

३ दार्ाा स्वास्थ्थ चौकी देखर् बाख्रबु पदमागा २००००० 6000 १९४००० 

जम्मा ४८०००००० 1440000 ४६५६०००० 



 
 
 
 
 
 सिय िफय  निम्ि काययक्रम संचािि गररिछेि ्। 

शिर्षक  कायषक्रम रकम जम्मा रकम  

      (रू हजारमा) 
राजरिय ग्रामीण तथा िवकरणीय उजाड   १५३७ १५,३७ 

कृषर् षवभाग     ५,०० 

  

सहकारी लसचंाई, सािा लसचंाई ममडत सभार 
तथा निमाडण ५००   

केन्द्रिय कृषर् प्रयोगिाला कायषक्रम     ५,०० 

  

माटो पररक्षण गरर माटो सुर्ारको िागग 
सामग्री/प्रववगर्/ववतरण/हस्तान्तरण २००   

  भकारो सुर्ार कायडक्रम ३००   

पिु स्वास्थय, रोग अरवेर्ण सेवा तथा       ४,०५ 

क्वारेरटाइन कायषक्रम 

ववलभन्ि खोपहरू िगाय वापत 
भ्याजक्सिेटरिाइ पाररश्रलमक ।  १२५   

  

पशु स्वास््य ब्यवस्थापिका िागग और्ार्ी 
ववतरण ।  १४५   

  

वडडफ्िू रोग िगायत अन्यरोगहरूको 
नियन्त्रणका िागग वैठक तथा िमूिा ७५   

  

संकिि गरी पठाउिे तथा प्रदेश तथा संघमा 
ररपोटड गिे ।      

  पशुपंक्षी तथा मत्स्य उपचार सेवा ६०   

पिुपंछी स्रोत ब्यवस्थापन तथा प्रवर्षन      २,४० 

  

तरि िाइिोजि ढुवािी भण्डारण तथा ववतरण 
तथा ब्यवस्थापि २४०   

खेलकुद षवकास कायषक्रम     १,०० 

  

रारिपनत रनिङलशल्ड प्रनतयोगगता (स्थािीय 
तहस्तरीय) १,००   

सवैका लागग शिक्षा आर्ारभूत तह     २,९४,९५ 

  

आर्ारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशक्षक, 

राहत अिुदाि लशक्षकका िागग २,९४,९५   

  

 तिब भिा अिुदाि(ववशेर् लशक्षा पररर्द 

अन्तरगतका लशक्षक/कमडचारी     

 माध्यशमक तह     ६२,२५ 

   माध्यलमक तहका जस्वकृत दरवन्दीका लशक्षक, ६२,२५   
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राहत अिुदाि लशक्षकका िागग तिब 

  

भिा अिुदाि(ववशेर् लशक्षा पररर्द अन्तरगतका 
लशक्षक,/कमडचारी प्राववर्क र्ारका प्रलशक्षक 

समेत     

        

षवध्यालय क्षेत्र षवकास कायषक्रमः      १,९१,४१ 

जजल्िास्तर 

प्रारजम्भक वाि ववकास सहजकताडहरूको 
पाररश्रलमक तथा ववध्यािय कमडचारी 
ब्यवस्थापि अिुदाि ३५,०४   

  

प्रारजम्भक वाि ववकास सहजकताडहरूको 
पाररश्रलमक तथा ववध्यािय कमडचारी 
ब्यवस्थापि अिुदाि ५,५९   

  

प्रारजम्भक वाि ववकास सहजकताडहरूको 
पाररश्रलमक तथा ववध्यािय कमडचारी 
ब्यवस्थापि अिुदाि ९,९३   

  ववर्ािय भौनतक पूवाडर्ार निमाडण अिुदाि  ९,७०   

  ववर्ािय भौनतक पूवाडर्ार निमाडण अिुदाि  १,५५   

  ववर्ािय भौनतक पूवाडर्ार निमाडण अिुदाि  २,७५   

  

सावडजनिक ववध्याियका ववर्ाथीहरूका िागग 
नििःशुल्क पाठयपुस्तक अिुदाि ९,०४   

  

सावडजनिक ववध्याियका ववर्ाथीहरूका िागग 
नििःशुल्क पाठयपुस्तक अिुदाि १,४४   

  

सावडजनिक ववध्याियका ववर्ाथीहरूका िागग 
नििःशुल्क पाठयपुस्तक अिुदाि २,५६   

  

तोफकएका ववध्याियका ववर्ाथीको हदवा 
खाजाका िागग ववध्याियिाई अिुदाि ३७,६७   

  

तोफकएका ववध्याियका ववर्ाथीको हदवा 
खाजाका िागग ववध्याियिाई अिुदाि ६,०१   

  

तोफकएका ववध्याियका ववर्ाथीको हदवा 
खाजाका िागग ववध्याियिाई अिुदाि १०,३७   

  ववध्यािय संचािि तथा ब्यवस्थापि अिुदाि  ९,०१   

  ववध्यािय संचािि तथा ब्यवस्थापि अिुदाि  १,४४   

  ववध्यािय संचािि तथा ब्यवस्थापि अिुदाि  २,५५   

  

शैक्षक्षक पहँुच सुनिश्चतता, अिौपचाररक तथा 
वैकजल्पक लशक्षा कायडक्रम ४,१६   

  

शैक्षक्षक पहँुच सुनिश्चतता, अिौपचाररक तथा 
वैकजल्पक लशक्षा कायडक्रम ६६   

  

शैक्षक्षक पहँुच सुनिश्चतता, अिौपचाररक तथा 
वैकजल्पक लशक्षा कायडक्रम १,१८   

  ववध्याियमा शैक्षक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम ्  १७,०३   



कायडसम्पादिमा आर्ाररत प्रोत्साहि अिुदाि 

  

ववध्याियमा शैक्षक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम ्
कायडसम्पादिमा आर्ाररत प्रोत्साहि अिुदाि ४,८२   

  

ववध्याियमा शैक्षक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम ्
कायडसम्पादिमा आर्ाररत प्रोत्साहि अिुदाि ५,९४   

  

प्रनत ववर्ाथी िागतका आर्ारमा लशक्षण 
लसकाइ सामग्री एवम कक्षा ८ को पररक्षा 
ब्यव. अिुदाि ५,९४   

  

प्रनत ववर्ाथी िागतका आर्ारमा लशक्षण 
लसकाइ सामग्री एवम कक्षा ८ को पररक्षा 
ब्यव. अिुदाि ९५   

  

प्रनत ववर्ाथी िागतका आर्ारमा लशक्षण 
लसकाइ सामग्री एवम कक्षा ८ को पररक्षा 
ब्यव. अिुदाि १,६९   

  

सावडजनिक ववध्याियमा अध्ययिरत 
ववर्ाथीहरूका िागग छात्रववृि (आवालसय 
गैरआवालसय) ४,८२   

  

सावडजनिक ववध्याियमा अध्ययिरत 
ववर्ाथीहरूका िागग छात्रववृि (आवालसय 
गैरआवालसय) ६५   

  

सावडजनिक ववध्याियमा अध्ययिरत 
ववर्ाथीहरूका िागग छात्रववृि (आवालसय 
गैरआवालसय) १,८५   

झोलुगें पुल क्षेत्रगत कायषक्रम     ५०,०० 

  

घट्टे खेत, पानत खेत,महावी खोिापुि, मुजक्त 
खोिापुि, िोको खोिापुि, झोिुगें पुि, 

ख.गा.पा. ५०,००   

प्राथशमक स्वास््य सेवा     ९५,५४ 

  

स्थािीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा.स्वा.के., र 
अस्पतािहरूमा कायडरत तिब महगी भिा 
स्थािीय  ९५,५४   

  भिा पोशाक िगायत अन्य प्रशासनिक खचड     

क्षयरोग ननयरत्रण     १,५५ 

  कम्युनिटी डट्स कायडक्रम संचािि खचड ।  १०   

  

उपचार केन्रहरूमा आकजस्मक अवस्थामा 
और्र्ी एवं ल्याव सामाग्री ढुवािी, कायडक्रमका 
िागग  ३५   

  

आवश्यक स्टेशिरी तथा िमड िरमेट 
िोटोकपी, ववरामीको ब्यजक्तगत वववरण 
ई.हट.बब. रजजस्टरमा      
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अध्यावगर्क, समुदाय पररचािि गरर क्षयरोग 
ववरामी निदािका िागग पे्रर्ण तथा उपचार, 

ववश्व      

  क्षयरोग हदवस मिाउिे ।      

  

स्वास््य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा 
स्वास््य सेवामा पहँुच कम भएका, कारागार, 

गुम्वा, स्कुि ५०   

  

वदृ्र्ा आश्रम, उर्ोग क्षेत्र, शहरी घिावस्ती, 
िगायत अन्य क्षयरोगका जोखखमयुक्त 

जिसंख्यामा      

  

माइक्रोस्कोपीक क्याम्प िगायतका अन्य 
सकृय क्षयरोग खोजपडताि कायडक्रम ।     

  

कायडक्रमको नियलमत अिुगमि तथा 
मूल्याङकि गरर कायडक्रमको गुणस्तरीयता 
सुनिजश्चत गिे ६०   

  

स्थिगत अिुलशक्षण गरर स्वास््यकमीहरूको 
क्षमता अलभवदृ्गर्, क्षयरोगका ववरामीको 
उपचारको     

  

िनतजाको कोहटड ववश्िेर्ण तथा कायडक्रमको 
चौमालसक सलमक्षा ।      

एकककृत महहला स्वास्थय तथा प्रजनन      २२,४७ 

स्वास््य कायषक्रम 

पररवार योजि तथा प्रजिि स्वास््य 
कायडक्रमका िागग औजार/उपकरण खररद । २७   

  

मात ृतथा िवलशशु कायडक्रमका िागग ब्यजक्त 
करार । ७,९८   

  

पररवार योजि तथा प्रजिि स्वास््य 
कायडक्रमका िागग करार ।  ५,२७   

  मात ृतथा िवलशशु कायडक्रम ।  १,८०   

  

मात ृतथा िवलशशु कायडक्रम अिुगमि तथा 
सुपररवेक्षण ।  १०   

  

मात ृतथा िवलशशु कायडक्रम अन्तरगत आमा 
सुरक्षा, बिऋ् न्यािो झोिा, Vitamin k Magnesi 

Umsulphate ७,०५   

  र नििःशुल्क गभडपति कायडक्रम .      

एकककृत बाल स्वास्थय एवं पोर्ण 
कायषक्रम     १२,८० 

  पोर्ण कायडक्रम िेपाि सरकार ।  ३,१०   

  दादरुा, रूवेिा खोप अलभयाि ।  ३५   

  रोटा खोप सुरूवात ।  १०   

  

नियलमत तथा पूणड खोप हदगोपिा र खोप 
दवुािी ।  १,८९   



  खोपकेन्र निमाडण ।  ७,३६   

महामारी तथा रोग ननयरत्रण कायषक्रम     १,९० 

  

रेववज,शपडदंश आहदको जिचतेिा सम्वन्र्ी 
प्रचार प्रसार तथा हदवस मिाउिे पशुपंक्षी 
आदी बाट हुिे २०   

  

ईन्िुएन्जा, वडडफ्िू, ए यम आर 
लसजरटसकोलसस, टक्सोप्िाज्मोलसस आदी 
ववलभन्ि सरूवा रोग सम्वन्र्ी     

  रोकथाम र सचतेिा कायडक्रम ।      

  

िसिे रोग सम्वन्र्ी कायडक्रम (अलभमुखीकरण, 

िसिे रोग तथा मािलसक स्वास््य सम्वन्र्ी ७०   

  सचतेिा कायडक्रम ।      

  

मािलसक स्वास््य सम्वन्र्ी महत्वपूणड हदवस 
मिाउिे(आत्महत्या रोकथाम हदवस, मािलसक 
स्वा. १९   

  

हदवस, अल्जाईमर हदवस) मािलसक स्वास््य 
सेवाबाट प्रभाववत ब्यजक्तका पररवारका 
सदस्यहरू     

  

(स्याहारकताडहरू) का िागग क्षमता अलभवजृध्द 
कायडक्रम ।      

  

महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरूको अवस्थामा 
RRT/CRRT  पररचािि गिे, चौमालसक ररभ्यु 
तथा ६०   

  अलभमुखीकरण गिे ।      

  

औिो नियन्त्रण कायडक्रमको अिुगमि एवम्र 
मूल्याङकि, औिो माहामारी हुिे औिो ग्रसीत 

क्षेत्रको २१   

  

छिोट गरी ववर्ादी छकड िे (रेस्पोन्सीभ स्पे्रइड 
समेत) ववश्व औिो नियन्त्रण हदवस मिाउिे 

तथा      

  

औिो नियन्त्रणका िागग वहुनिकाय अन्तरकृया 
।      

अपांगता रोकथाम तथा कुष्ठरोग 
ननयरत्रण      १,१५ 

  

दश प्रकारको अपांगताको वगगडकरणको 
आर्ारमा अपांगता भएका ब्यजक्त तथा 
जिसंख्याको  १,००   

  

ववश्व कुरठरोग हदवस तथा अपांगता हदवसको 
उपिक्ष्यमा कायडक्रम १५   

अस्पताल ननमाषण सुर्ार तथा     ९७ 
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ब्यवस्थापन  

सूचना प्रणाली 

स्थािीय तहका स्वास््य संस्थाहरूको मालसक, 

चौमालसक सलमक्षा, सुचिा संकिि, गुणस्तर 

सुर्ार  ९७   

  

गिे साथै ववरु्तीय प्रनतवदेिका िागग इन्टरिेट 
सेवा महसुि भुक्तािी ।     

रान्द्ष्िय स्वास््य शिक्षा, सूचना तथा 
संचार     १,२५ 

केरि 

ववर्ािय स्वास््य लशक्षा, आमा समूह तथा 
स्थािीय तहमा स्वास््यका िागग सामाजजक 
ब्यवहार १,२५   

  पररवतडि प्रवर्डि अलभयाि     

उपचारात्मक सेवा कायषक्रम     १६,०५ 

  

और्र्ीको समुगचत प्रयोग प्रवर्डिका िागग 
साथी समूह लशक्षा कायडक्रम (Per group 

discussion) १,२५   

  

तथा आर्ारभूत स्वास््य सेवा सम्वजन्र् 
स्तरीय उपचार पध्दनत अलभमुखीकरण तथा 
सलमक्षा कायडक्रम ।     

  

आर्ारभूत तथा आकजस्मक सेवा स्वास््य 
चौकी/प्रा.स्वा.के./ प्राथलमक अस्पतािको 
न्यूितम सेवा १,००   

  

मापदण्ड अिुगमि सम्वजन्र् अलभमुखखकरण 
कायडक्रम ।      

  

आर्ारभूत तथा आकजस्मक सेवाका िागग 
और्र्ी खररद (पूवाडिुमाि, पररमाण निर्ाडरण 
तथा  ८,५०   

  

स्पेलशफिकेसि तयार गिे कायडको समेत खचड 
।     

  

आँखा, िाक, काि, घाँटी तथा मुख स्वास््य 
सम्वन्र्ी म.स्वा. स्वयंसेववकाहरू तथा स्वास््य  ८०   

  लशक्षकहरूका िागग अलभमुखखकरण ।      

  

आर्ारभूत तथा आकजस्मक सेवाको 
सुनिजश्चतताका िागग और्र्ीको आपूनतड र 
उपयोग, सम्वन्र्ी  १,००   

  

कायडक्रमहरूको अिुगमि तथा मूल्याङकि 
(अिुगमि मूल्याङकि तथा कायडक्रम 
कायाडन्वयि भ्रमण खचड ।      

  

न्यूितम मापदण्ड कायाडन्वयिका िागग 
आवश्यक औजार उपकरण तथा स्वास््य 
सामाग्री खररद, १,५०   



  ममडत तथा ब्यवस्थापि ।      

  

ववरामीको िागग ओ वप. डड. हटकट (कावडि 
कपी सहहतको) छपाई । १,००   

  

और्र्ी िगायतका सामाग्रीको ढुवािी तथा 
ररप्याफकङ र ववतरण समेत      

नशसषङ तथा सामान्द्जक सुरक्षा सेवा 
कायषक्रम     १२ 

  

महहिा स्वास््य स्वयंसेववका कायडक्रम (अर्ड 
बावर्डक सलमक्षा र हदवस मिाउिे) १२   

प्रर्ानमरत्री रोजगार कायषक्रम     ४७७ 

  तिब ४,१७   

  अस्थायी तथा करार कमडचारीका िागग पोशाक १०   

  कायाडिय सञ्चािि तथा मसििद खचड ५०   

 
प्रदे  स िय अिदुाि अरिरगि निम्ि काययक्रमहरू संचािि गररिे छि ्। 
  ीषयक र्क्रयाकिाप रकम रू हजारमा 
१ सामदुर्यक र्वद्याियका बाि ख क्षकहरूका िानग प्रोत्साहि अिदुाि ३९० 
२ बाि र्ववाह र्वरूधाञको अनभयाि काययक्रम ३०० 
३ अपाङगिा भएका व्यखक्तहरूका िानग समदुायमा आधाररि पिुस्थायपिा  ३०० 
४ मर्हिा स्वास््य स्वयंसेर्वकाहरूका िानग संचार खचय ६८ 
५ एक र्वद्यािय एक िसय काययक्रम संचािि निररिरिा िथा र्वस्िार ५०० 
६ स्वास््य सेवाको पहुाँच बढाउि सीमारिकृि िोपोरमखु जानिको बसोबास 

रहेको स्थािीय िहमा रोनभङ अ.ि.मी निररिरिा 
३५० 

 
सामाखजक र्वका  अरिगयि देहाय बमोखजमका काययक्रमहरू संचािि गररिेछि ्। 

सामान्द्जक षवकाि तर्ष का कायषक्रमहरू 

क्र.स. सामाजजक ववकाश कायडक्रम रकम कजन्टजेन्सी खुद रकम 

१ तामाङ संस्कृनत संरक्षण  ३३०००० 9900 ३२०१०० 

२ रयार्यक सनमनिका िानग ररफे्रसर िानिम ५००००० 15000 ४८५००० 

३ मर्हिा आय आजयि काययक्रम ढाका कपडा बिुाइ ५००००० 15000 ४८५००० 

४ मर्हिा उधम ीििा र्वकास काययक्रम स्यामा 
पाङदेि बिुाइ काययक्रम ५००००० 15000 ४८५००० 

५ एकि मर्हिा वािा पैंचो काययक्रम 300000 9000 २९१००० 

६ अगवुा मर्हिाहरूिाइ प्रस्िाविा िेखि िानिम 200000 6000 १९४००० 

७ गा.पा.का कमयचारी िथा प्रनिनिनधहरूिाइ क्षमिा 
अनभवखृध्द िानिम 500000 15000 ४८५००० 
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८ अगवुा मर्हिाहरूिाइ अरिर खजल्िा अध्ययि 
अविोकि भ्रमण 200000 6000 १९४००० 

९ बािसंरक्षण सम्बरधी गोष्ठी  300000 9000 २९१००० 

१० अपाङ्ग भएका िाइ क्षमिा अनभवखृध्द िथा 
आयआजयि काययक्रम 500000 15000 ४८५००० 

११ पानिकास्िरीय आरि सधुार काययक्रम 500000 15000 ४८५००० 

१२ अरिरायर्िय मर्हिा ददवस काययक्रम १५००० 450 १४५५० 

१३ पानिकाको योजिागि र्वका  छरिङग हिुे 
गरर विृखचि निमायण ५००००० 15000 ४८५००० 

१४ िागपुदाथय दधुययसिी र्वरूधाञको अनभयाि ३००००० 9000 २९१००० 

१५ बजार अिगुमि चौमानसक २००००० 6000 १९४००० 

१६ पानिकाको िैमानसक प्रका ि २००००० 6000 १९४००० 

१७ स्कूि स्िरीय भनिवि  ५०००० 1500 ४८५०० 

१८ दामि पाखिि धयाटनमरटि प्रनियोनगिा २००००० 6000 १९४००० 

१९ अध्यक्ष भसेस प्रमखु प्र ासर्कय फुटवि 
प्रनियोनगिा १००००० 3000 5९७००० 

२० िोकसेवा आयोग कक्षा सञ्चािि ५००००० 15000 ४८५००० 

२१ र्हंसार्पडीि मर्हिािाइ कािूिी उपचार 
सहयोग १००००० 3000 ९७००० 

२२ जेष्ठ िागररक निुः लु्क स्वास््य पररक्षण िथा 
िौरो उपहार काययक्रम 300000 9000 २९१००० 

२३ सावयजनिक सिुवुाइ काययक्रम २००००० 6000 १९४००० 

२४ Cc tv तथा सडक ववि जडाि काययक्रम ५००००० 15000 ४८५००० 

२५ कमडचारी भ्रमण कायडक्रम २००००० 6000 १९४००० 

२६ पानिकासंग सम्बखरध रेनडयो काययक्रम  १००००० 3000 ९७००० 

२७ र्वपि धयवस्थापि कोष 1000000 30000 ९७०००० 

२८ उदिोषण िथा प्रस्िाविा िानिम १५०,००० 4500 १४५५०० 

    ८९४५००० 268350 ८६७६६५० 

 
अध्यक्ष महोदय, अब म यस गााँउपानिकािे यस आनथयक बषयमा खचय गिे प्र ासनिक खचयको पूणय 
र्ववरण प्रस्ििु गिे अिमुनि चाहरछु । 
 

बजेट ख .िं. खचय ख षयक जम्मा रकम कैर्फयि 



1 उपभोग खचय     

1.01 ििब     

1.01.1 कमयचारी ििब ९२०००००   

1.01.2 पदानधकारी पाररश्रनमक २७०००००   

1.01.3 कमयचारी कल्याण कोष ५०००००   

1.01.4 र्वमा र्प्रनमयम खचय (सवारी िर्वकरण) ३०००००   

1.02 भत्ता 0   

1.02.2 पदानधकारी भत्ता ७०००००   

1.02.4 अरय भत्ता ७०००००   

1.03 सरुवा भ्रमण खचय िथा दैनिक भ्रमण भत्ता ७०००००   

1.04 पो ाक भत्ता ४०००००   

1.05 मंहगी भत्ता ६०००००   

2 कायायिय संचािि खचय 0    

2.01 पािी िथा नबजिुी मह िु ३०००००   

2.02 संचार खचय ५०००००   

2.03 कायायिय संचािि सम्बरधी खचय ३००००००   

2.04 छपाई खचय २००००००   

2.05 मसिरद खचय २००००००   

2.06 गााँउपानिका सूचिा प्रका ि ५०००००   

2.07 भाडा (िरभाडा) ५०००००   

2.08 अरय भाडा ७०००००   

2.09 ममयि िथा सम्भार १५०००००   

२।१० प्रर्वनध जडाि िथा सफ्टवेयर खरीद १००००००   

२।११ फनियचर खररद २००००००   

2.06 इरधि िथा अरय इरधि 0    

2.06.1 इरधि ३००००००   

2.06.4 अरय इरधि ५०००००   
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2.07 पराम य िथा अरय सेवा  लु्क खचय 0    

2.07.1 पराम य िथा अरय सेवा  लु्क ५०००००   

2.08 र्वर्वध खचय 0    

2.08.1 सदस्यिा  लु्क २०००००   

2.08.3 परुस्कार ३०००००   

2.08.4 सभा संचािि खचय ६८००००   

2.08.5 र्वर्वध खचय १५०००००   

2.08.6 सामाखजक पररचािि खचय ४२००००   

3 सेवा खचय 0    

3.01 पसु्िक िथा सामाग्री २०००००   

3.02 काययक्रम खचय ५०००००   

3.03 पदपनुिय संचािि खचय २०००००   

4 भ्रमण खचय ५०००००   

5 र्फिाय खचय २०००००   

जम्मा ३८५००००० 
  

 
अध्र्क्ष महोदर्, 

अव म ससिि िफि का तवषर्गि क्षेत्रका कार्िक्रमहरू प्रस्िुि गनि चाहाधछु । 

सभा अध्र्क्ष ज्र्ू अब म आर्थिक बषि २०७५/०७६ मा गााँउ सभा द्वारा तस्वकृि कार्िक्रमहरु गााँउपातिकाि े

तवतभध न र्ररद प्रदक्रर्ाहरु अपना  काम सम्पध न गरेकोमा सो का िातग धधर्वाद िथा सो प्रदक्रर्ाको 

अनुमोदनको िातग अनुरोध गनि चाहधछु । र्सै गरी २०७५/१२/१७ गिे,२०७५साि चैत्र २९ गिे,२०७६ 

वैशार् ८ गिे ,२०७६ /०२/१४ गिे ,२०७६/०२/१५ गिे कार्िपातिकाको बैककि ेरकमाधिर सतहि र्चि 

गनि  तनर्िर्  गरेका  पुतजगि िफिका तनम् न र्ोजनाहरु िथा र्चि गरेको तनम् न रकमिा  गााँउ सभा द्वारा 

अनुमोदनको िातग अनुरोध गनि चाहधछु । 

क्र.सं. योजिाको िाम/काययक्रम 
थप बजेट नबनियोजि 
भएको रकम/ 

१ रािपनि रनिङ नसल्ड संचाििकोिानग वच्छािा देवी मार्विाइ वजेट ३००००० 

2 वच्छािा खेिमैदाि ममयिको रकम वाट नडर्पआर  निमायण १०००००० 

3 

िक्षीि वगय खजर्वकोपाजयि िफय को रकम मध्ये रू १० िाख वाट स्यामा पामा रे  वनेु्न 
िानिम  गैसस माफय ि संचािि गिे १०००००० 

4 रयायीक सनमनिको काययक्रम कोिानग वजेट थप( िानिम गोर्ष्ट िथा सेनमिार ख षयक वाट 100000 



5 

  अिनम , हल्का सवारी चािक , कायायिय सहयोगी, कम्पयटुर अपरेटर ,आइ र्ट अर्फसर 
भिाय िथा पद पिुी  अिमुोदि गररयो 

6 

सचुिा केरद्र व्यवस्थापि िाइ र्वनियोखजि वजेट खनियावााँस सचुिा केरद्रका प्रोपाइटर मररच 
माि  िामाङ िाइ भकु्तािी गिे संवरधमा २००००० 

7 भवि निमायण िाइ र्वनियोखजि वजेट वाट र्वषयगि भवि विाउि वजेट र्वनियोजि ९९००००० 

8 

भवि निमायण िाइ र्वनियोखजि वजेट वाट सभा भवि/व्याटनमरटि हि  विाउि वजेट 
र्वनियोजि ७५००००० 

9 

भवि निमायण िाइ र्वनियोखजि वजेट वाट र्वषयगि भवि िथा सभा हिको नडर्पआर 
निमायणका िानग  वजेट र्वनियोजि १५००००० 

10 माहरुमापोि ढुवािी िथा ट्रारसनमटर ढुवािी  जडािको रकम भकु्तािी संवरधमा ५०0000 

11 भोक्टेिी सल्िेरीमा  ट्रारसनमटर ढुवािी  िथा जडािको रकम भकु्तािी  ७0000 

12 िािोपािी कुण्डको नडर्पआरकोिानग वजेट र्वनियोजि िथा वजेट सं ोधि १00000 

13 

स्वास््य िफय को रकम मध्ये औषधी खररदमा  ३५००००,फनियचर खररदमा ४५००००, 
मिोपराम य िानिममा  २००००० १००००० 

14 निङनिङ खोिा(झारिाङ फेदद निङनिङ ग्याप) को नडर्पआर निमायण १२५0000 

15 निस्िे/गवो,खोिा को नडर्पआर निमायण १२50000 

16 दाखाय खेि मैदािकोिानग र्वनियोखजि वजेट वाट सोको नडर्पअर निमायण गिे  १००००० 

 
17 

वच्छािा महनभर माझ गााँउ नसङयाङ झारिाङ रेङवेरयाि सडकको नडर्पआर पणुयिाको िानग 
थप वजेट र्वनियोजि  ५००००० 

18 

दामि पाखखयि िि ुउधमनसििा को िानग र्वनियोखजि वजेट वाट िामा वेकरी  उधोगको 
िानग जेिेरेटर िथा डोनमक्सचर खररद  १७५००० 

19 जनडवडुी संभाव्यिा अध्ययि को िानग हेनिकोप्टर िथा अरय खचय भकु्तािी २३०६०६ 

20 सत्य देवी मा सडक सरसफाइ मा अपगु रकम थप २५0000 

21 

व. ि. १को वहृि खािेपािी निमायण योजिाको िानग र्वनियोखजि वजेट उङगिु खािेपानि 
महुाि टयाङकी निमायणमा रकमारिर १०00000 

22 

सार्वक दाखाय गार्वसको कायायिय सहयोगी राम वहादरु िामाङ िाइ उपदाि  रकम 
सहयोग १५०००० 

23 िाम्सा पर्हरोको नियरिणकोिानग वजेट र्वनियोजि   १००००० 

२४ 
 

 हीद पाकय  िथा बच्छिा बजार व्यवस्थापिको काययक्रम दवैु काययक्रमिाइ समायोजि गरर 
एउटै उपभोक्ता सनमनि माफय ि संचािि गिे  

 २५ र्करिाङफेदद देखख वच्छािा सम्म पाइप िािी िथा पर्हरो नियििण योजिा  २७००००० 

२६ अिनम गायिी िामाङ िइ नियकु्ती पवुय काम िगाएको ज्यािादारी भकु्तािी ४९५०० 

   

अध्र्क्षज्र् ू,म्र्ातचङ िफि  रू ५०००००० वजेट तवतनर्ोजन गरेको छु। 

उक्त तशषिक वाट तनम्न र्ोजनामा र्चि गररनेछ। 

१. पातिका स्िररर् मतहिा भवन तनमािर्मा पातिकास्वर्ं वाट म्र्ातचङ रकम रू २००००००।- 

२. पातिका संग सहकार्ि गररन ेपररर्ोजनाकोिागी ३००००००।- 

 

अध्र्क्ष ज्र्ू  ,  

 

तवषर्गि िफि  तवतनर्ोजन गररएको रकम र उक्त रकम वाट तनम्न र्ोजनामा र्चि गररनेछ। 

ववर्यगत तिड का कायडक्रमहरू 

क्र.स. कायषक्रम िीर्षक रकम करटेरजने्द्रस खुद रकम रू 
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१    स्वास््र् िफि  औषधी र्ररद १०००००० ३०००० ९७०००० 

२ खेिकुद ववकास  १०००००० ३०००० ९७०००० 
३ माछा तथा बंगुरपािि अिुदाि ३००००० 9000 २९१००० 

४   स्वास््र् कार्िक्रम हरूको अनगुमन िथा सुपरतभजन १००००० 3000 ९७००० 

४.१   स्वास््र्को िातग फर्निचर र्ररद ५००००० 15000 ४८५००० 

५  पसुपक्षी पािन िथा व्यवसार्ीक कृषी िातिम ३००००० 9000 २९१००० 

६   मतहिा स्वास््र् कार्िकिाििाइ प्रोत्साहन रकम २००००० 6000 १९४००० 

७    ५ वटै वडामा पिातिक पोर्री तनमािर्मा अनुदान िथा 

टनेि ,अिैची भटटी ,परवि मेतसन मा अनुदान 

१५००००० 45000 १४५५००० 

८  सािी ताची निमाल्च्यात थोपा लसचाइ आयोजिा ८००००० 24000 ७७६००० 

 ९ इ लस डी कक्षा संचािि तथा अन्य  १७००००० 51000 १६४९००० 

 १० कृवप तिड  और्र्ी तथा ववउववजि खरीद  ५००००० 15000 ४८५००० 

११   अिैची तचर्ा कफी र्ेिीकोिागी वेनाि मा अनुदान ५००००० 15000 ४८५००० 

१२      सामुदानयक  िरकारी र्ेति कार्िक्रम ५००००० 15000 ४८५००० 

१३ दतिि वतस्िहरूमा सामुदातर्क िोकि कुर्रा पािन ५००००० 15000 ४८५००० 

१४ कृषक पाकसािा संचािन ५००००० 15000 ४८५००० 

१५  नमुना तवधािर् सुधार कार्िक्रम २०००००० 60000 १९४०००० 

१६   अग्रेजी भाषा तसकाइ कक्षा संचािन ५००००० 15000 ४८५००० 

१७   पशु आहारा तवकाससंवधधी चेिना  कार्िक्रम २००००० 6000 १९४००० 

१८   गोक सुधार कार्िक्रम  २००००० 6000 १९४००० 

१९  पशुस्वास््र् तनर्मन कार्िक्रम  २००००० 6000 १९४००० 

२०   पशु औषधी र्रीद  ५००००० 15000 ४८५००० 

२१ पशु र्ोप कार्िक्रम  ५००००० 15000 ४८५००० 

२२ एक वडा एक िसडरी ३००००० 9000 २९१००० 

जम्मा १४३००००० 429000 १३८७१००० 

 

श्रद्धरे् अध्र्क्ष महोदर्, 

 



गााँउपातिकामा उपिब्ध साधन र स्रोििे गााँउका सम्पूर्ि आबश्र्किाहरु पुरा गनि असम्भब हुने भएकोि े

र्स गााँउपािीकामा क्रमागि रूपमा रहकेा गााँउको क्षमिा भधदा बढी र्ोजना सचंािनका िातग केधर 

सरकार र प्रदशे सरकारमा प्रस्िाब गररने छ। 

>4]o ;ef cWoIfHo" 

s'g} Ps If]qsf] ljsf;n] dfq ;du| kflnsfsf] ljsf; x'g g;Sg] j:t'ut oyfy{tfnfO{ dgg ub}{ of]hgf 

tyf sfo{qmd tof/ ubf{ ;j} If]qnfO{ ;d]6\g] k|of; ul/Psf] 5 . o;af6 ;j} If]qsf] ;Gt'lnt ljsf;df 6]jf 

k'Ughfg] ljZjf; lnO{Psf] 5 . of]hgf th'{df ug'{ dfq dxTjk"0f{ ljifo xf]O{g o;sf] nIo Pj+ p2]Zo 

k|fKtLsf nflu k|efjsf/L sfof{Gjog Pj+ cg'udg, d"Nofs+g h?/L x'G5 . pk/f]Qm jh]6 gLlt, tyf sfo{qmd 

sfof{Gjogdf ;Da4 ;j} kIfx?af6 ;xof]u, ;NNffx, ;'emfj Pj+ l;h{gfTds cfnf]rgf / k[i7kf]if0f k|fKt x'g] 

ljZjf; lnPsf] 5' . 

cGTodf k|:t't gLlt, sfo{qmd, अथि तवधेर्क िथा आर्थिक तवधेर्क / ah]6 th'{df ug]{ r/0fdf k|ToIf jf k/f]If 

;xof]u k'¥ofpg' x'g] ;Dk"0f{ इकाइिा  wGojfb lbg rfxG5' .  

 

र्ो मार्ा िामाङ 
गााँउ पातिका उपाध्र्क्ष 

  र्तनर्ााँवास गााँउपातिका , धाददङ 
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र्तनर्ााँवास गाउाँपातिकाको  

िशे्रो गाउाँसभाका तनर्िर्हरू  

निणयय िं.१  
 आनथयक वषय २०७६/०७७ का िानग योजिा िजुयमा प्रर्क्रया अरिरगि वडास्िरीय भेिा ,योजिा 

िजुयमा सनमनि बजेट िथा काययक्रम िजुयमा सनमिीके बैठक हदैु गाउाँकाययपानिकाको वैठकबाट निणयय 
भइ आए बमोखजम अध्यक्ष श्री रण बहादरु िामाङ ज्यूिे पे  गिुय भएको आ.व. 207६/07७ को 
र्वषयगि नििी िथा काययक्रमिाई सवयसम्मि रुपमा खस्वकृि गिे निणयय गररयो । 

 

निणयय िं. 2  
 यस सभामा  उपाध्यक्ष श्री योमाया िामाङ ज्यिेु पेस गिुय भएको प्र र्वनियोजि र्वधेयक 207६ िाई 

खस्वकृि गिे निणयय गररयो । 

 

निणयय िं. 3 

 यस गााँउ सभामा काययपानिकाद्वारा प्रस्ििु आनथयक र्वधेयक 207६ िाई खस्वकृि गिे निणयय गररयो 
। सो को प्रभावकारी कायायरवयि गिय गााँउपानिकािाई निदे ि ददिे निणयय गररयो । 

 

निणयय िं. 4 

यस गररमामय सभामा यस पानिका का उपाध्यक्ष श्री  योमाया िामाङिे पे  गिुय भएको आ.ब. 
207६/07७ को बजेट िथा काययक्रम िथा उक्त बजेटमा प्रस्ििु गा.पा.का गि आ.ब.को आनथयक 
गनिनबधी, रकमांिर िथा निनिगि प्रस्िाबिाई सवयसम्मि रुपमा खस्वकृि गिे निणयय गररयो । 

 

निणयय िं. 5  
आर्थिक वषि २०७६/०७७ का िातग पशे हुन आएको र्तनर्ााँवास गााँउपातिकाको कर, सेवा शुल्क सतहिको 

राजश्व दरहरुका तवषर्मा र्स सभामा ब्र्ापक छिफि गररर्ो, उकेको रटप्पर्ी सुझावहरुिा  समावेश गरी 

पररमाजिन र संसोधन सतहिको  िपतसि बमोतजमको राजश्वका दरहरुिा  स्वीकृि गन ेतनर्िर् गररर्ो । 

 
सम्पवि करिः सम्पवि करको मलू्याङ्कि आर्ार र दररेट निम्िािसुार छ ।  
 
मलू्याङ्किका आर्ारहरू 
क. जग्गा तर्ष  
रजजरिेशि पास प्रयोजि निलमि गाँउपालिका क्षेत्रमा निर्ाडरण गरेको न्यिूतम दररेट िाई दररेट कायम 
गरी जग्गाको मलू्याङकि गररिेछ । सो भन्दा मागथ दररेट राखी स्वघोर्णा गिे करदाताको सोही 
घोवर्त दररेटमा मलू्याङ्कि गररिेछ ।  
ख. घर तथा भौनतक सरंचना तर्ष ः सम्पविकर निर्ाडरण प्रयोजिका िागग घर तथा भौनतक 
सरंचिाहरूको मलू्याङकिहरूको मलू्याङकि दररेट देहाय बमोजजम वा स्वघोर्णा अिसुार दररेटमा कम 
िहुिे गरी मलू्याङकि गररिेछ ।  



 
प्रकार दररेट (प्रनत वगष 

कर्ट) 
ह्रासकट्टी दर प्रनतित 

आर. लस.लस. फे्रम स्टकचर ७०० । १ 
लसमेन्ट जोडाइ इटा वा ढंुगाको गारो र आर 
लस.लस. छािा भएका घरहरू 

६००। २  

माटोको जोडाइ इटा, ढंुगाको गारो आर.लस.लस. 
छािा भएका घरहरू 

५००। ३ 

सेमेन्ट जोडाइ इटा, ढंुगा वा ब्िकको गारो 
जस्ता छािा भएका घरहरू 

४००। २ 

माटोको जोडाइ इटा र ढंुगा वा ब्िकको गारो 
जस्ता छािा भएका घरहरू 

३००। ३ 

लसमेन्ट जोडाइमा इटा वा ढँुगाको गारो भइ 
टायिको छािा भएका घरहरूिः 

३००। ३ 

काठका घरहरूिः १५०। ५ 
   

एकककृत सम्पषिकरको दरः 
क्र.सं. मूल्याङकन रकम (रू) मा सम्पषि कर 
१ रू १ देखख ५ िाख सम्म १००। 
२ रू ५ िाख १  देखख १० िाख  सम्म २००। 
३ रू १० िाख १ देखख १५ िाख  सम्म ३००। 
४ रू १५ िाख १  देखख २० िाख सम्म ४००। 
५ रू २० िाख १  देखख ३० िाख सम्म ५००। 
६ रू ३० िाख १  देखख ४० िाख सम्म ७००। 
७ रू ४० िाख १  देखख ५० िाख सम्म १०००। 
८ रू ५० िाख १  देखख ८० िाख सम्म २०००। 
९ रू ८० िाख १  देखख १ करोड सम्म ३०००। 
१० रू १ करोड १  देखख १ करोड ५० िाख सम्म ४०००। 
११ रू १ करोड ५१ िाख देखख २ करोड सम्म ५०००। 
१२ रू २ करोड १ देखख ३ करोड सम्म ८०००। 
१३ रू ३ करोड १  देखख ५ करोड सम्म १२०००। 
१४ रू ५ करोड १ देखख मागथको मूल्याङकि सम्म प्रनत हजार 

दइुका दरिे 
थप  

सम्पवि कर निर्ाडरणका िागग करदातािे तोफकएको ढाँचामा आफ्िो सबै सम्पविको वववरण खुिाउिु पिेछ । 
करदातािे वववरण पेश गदाड आफ्िो सबै सम्पविको वववरण िखुिाइ पेश गरेको कर वववरण अिुसार कर तरेको 
भएता पनि सो कुरा पनछ जािकारी हुि आएमा िुकाएको सम्पवि वववरण पुि समावेश गरी कर नतिड आएकोमा 
त्यस्ता सम्पवििाइ पुरािो वववरणमा िै समावेश गरर सम्पवि मूल्याङकि गर कर निर्ाडरण गररिेछ । यसरी 
निर्ाडरण हुिे  रकम बराबर जररवािा गरर कर असुि गररिेछ । 
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१ ब्यवसाय कर तर्ष ः बाषर्षक 
क्र.सं. लशर्डक करको दर कैफियत 
१ होटि, िज, रेरटुरेण्ट, बार, क्यािे, भोजिािय, लमरठाि 

भण्डार 
  

 क) खािा िास्ता  १०००।  
 ख) खािा िास्ता महदरा समेत   
 क) ५ कोठा सम्म िज १५००।   
 ख) १० कोठा सम्म िज २०००।  
 ग) सो भन्दा मागथ २५००।  
२ टेण्ट हाउस र क्याटेररङ १५००।  
३ टेलिरङ ब्यवसाय   
 क) सहटङ सुहटङ िेडडज जेन्स (कपडा सहहत) १५००।  
 ख) टेिररङ ५००।  
४ सैिुि ५००।  
५ व्युहटपािडर(तालिम समेत) ५००।  
६ कम्प्यूटर ववक्री १५००।  
७ कम्प्यूटर ममडत १०००।  
८ हट.भी. फफ्रज ववक्री १५००।  
९ हट.मी. फफ्रज ममडत १०००।  
१० रेडडयो, मोवाईि, टेलििोि क्यािकुिेटर, घडी, क्यासेट 

लसडी अडडयो लभडडयो ववक्री 
१५००।  

११ रेडडयो, मोवाईि, टेलििोि क्यािकुिेटर, घडी, क्यासेट 
लसडी अडडयो लभडडयो ममडत 

१०००।  

१२ जुिा पसि (स्थािीय उत्पादि) ५००।  
१३ जुिा पसि (थोक ववके्रता) २०००।  
१४ जुिा पसि ( खुरा ववके्रता) १०००।  
१५ फकरािा पसि ( थोक ववके्रता) २०००।  
१६ फकरािा पसि ( खुरा ववके्रता) १०००।  
१७ फकरािा पसि (डडिरसीप) २५००।  
१८ चुरोट, ववडी, सुनतडजन्य पदाथड (थोक) २५००।  
१९ चुरोट, ववडी, सुनतडजन्य पदाथड (खुरा) १५००।  
२० चुरोट, ववडी, सुनतडजन्य पदाथड (डडिरशीप) ४०००।  
२१ पुजा सामग्री पसि १०००।  
२२ मोटर पाटड समाि ववक्री ग्यारेज सहहत ३०००।  
२३ िुवव्रकेशि थोक पसि २५००।  
२४ िुवव्रकेशि खुरा पसि २०००।  
२५ र्ागो टाँक िस्िर जस्टकर खुरा पसि ५००।  
२६ र्ागो टाँक िस्िर जस्टकर थोक पसि १०००।  
२७ मोटरसाइकि डडिर/इन्र्िवाि अटोररक्सा ४०००।  



२८ इिेजक्िक ररक्सा/ साइकि २०००।  
२९ अन्य साइकि/ररक्सा १०००।  
३० पम्पीङ सेट जेिेरेटर थोक ३०००।  
३१ पम्पीङ सेट जेिेरेटर खुरा २०००।  
३२ अटो सम्वन्र्ी सेवा १०००।  
३३ ि िमड तथा कािूिी परामशड सेवा १५००।  
३४ लमिरि वाटर उर्ोग ५०००।  
३५ लसरक डसिा पसि १५००।  
३६ कंफक्रट उर्ोग   
३७ कंफक्रट ब्िक/तारवार उत्पादि गिे उर्ोग ३०००।  
३८ सिेटरी उर्ोग तथा ब्यवसाय २०००।  
३९ क्रसर उर्ोग २०,०००।  
४० पत्रपबत्रका प्रकासि सेवा १०००।  
४१ एि.एम प्रशारण सेवा १०००।  
४२ सवारी चािक तालिम केन्र २०००।  
४३ भार्ा लशक्षा इजन्स्टच्यूट कोगचङ सेन्टर १०००।  
४४ वैहदशक रोजगार ब्यवसाय शाखा कायाडिय ५०००।  
४५ स्िुकर/पुि हाउस १५००।  
४६ कुररयसड सेवा १५००।  
४७ सुिचाँदी पसि ४०००।  

४८ खार्न्ि पसि २०००।  
४९ िििूि पसि १०००।  
५० तरकारी पसि खुरा ५००।  
५१ िुिववरूवा ववक्री पसि १०००।  
५२ और्र्ी पसि (एिोपेगथक, होमोपेगथक, आयुवेहदक)   
५३ थोक ववके्रता २०००।  
५४ खुरा ववके्रता १०००।  
५५ सािा खुरा ववके्रता ५००।  
५६ चस्मा पसि १०००।  
५७ िीजज अस्पताि तथा िलसडङ होम ५०००।  
५८ जक्िनिक तथा ल्याव २०००।  
५९ डने्टि जक्िनिक १५००।  
६० पाि पसि ५००।  
६१ ड्राइ जक्ििसड ५००।  
६२ लसिेमा हि ५०००।  
६३ आटड ब्यवसाय १०००।  
६४ ववजुिी पसि (थोक ववके्रता) २०००।  
६५ ववजुिी पसि ( खुरा ववके्रता) १०००।  
६६ िोटो स्टुडडयो किर ल्याव १५००।  
६७ िोटो स्टुडडयो १०००।  
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६८ भांडा पसि १५००।  
६९ गगफ्ट तथा कस्मेहटक पसि १०००।  
७० प्िाइ, लससा पसि १०००।  
७१ िनिडचर िनिडलसङ १५००।  
७२ पेिोि पम्प ५०००।  
७३ ग्यास (थोक ववके्रता) १५००।  
७४ साईकि, ररक्सा ममडत तथा पाटडस ववक्री ५००।  
७५ मोटर साईकि पाटपजाड ववक्री तथा ममडत १०००।  
७६ पशुपंक्षी आहारा उर्ोग २०००।  
७७ िेखा पररक्षक   
७८ क शे्रणीिाइ ४०००।  
७९ ख शे्रणी ३०००।  
८० ग शे्रणी २०००।  
८१ घ शे्रणी २०००।  
८२ वैंक, िाइिान्स ववविय संस्था तथा सहकारी वैंक 

(िािामूिक) 
  

 क वगडको वैंक तथा ववविय संस्था 
ख वगडको वैंक तथा ववविय संस्था 
ग वगडको वैंक तथा ववविय संस्था 
घ वगडको वैंक तथा ववविय संस्था 

५०००। 
४०००। 
३०००। 
२५००। 

 

८९ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अडडट ररपोटड अिुसार 
प्रनत एक िाख सम्मको िािा न्यूितम 

१०००।  

९० बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अडडट ररपोटड अिुसार 
प्रनत एक देखख दइु िाख सम्मको िािामा 

२०००। सो भन्दा बढी प्रनत 
िाखको िािामा ५०० को 
दरिे थप कर िाग्िे 

९१ पाउरोटी, वरि, ववस्कुट तथा दािमोठ उर्ोग १०००।  
९२ िीजज लशक्षािय संचािि तिड    
९३ क्याम्पस, उच्च मा.वव. 

मा.वव. 
१०,०००। 
७०००।  

 

९४ आ.वव. (८ कक्षा सम्म) ५०००।  
९५ आ.वव. (५ कक्षा सम्म)  ३०००।  
९६ ब्िक, ररङ टायि र तारवार पोि उर्ोग १०००।  
९७ पोिोगथि पाइप तथा अन्य प्िाजरटकका समािहरूको 

उर्ोग 
२०००।  

९८ मैिविी तथा अगरविी ५००।  
९९ घरेिु मसिा उर्ोग ५००।  
१०० परामशड सेवा   
१०१ इन्जेररङ 

शैक्षक्षक 
२०००। 
२०००। 

 

१०२ महदरा थोक ववके्रता ३०००।  



१०३ महदरा खुरा ववके्रता २५००।  
१०४ झोिा तयारी गिे उर्ोग १०००।  
१०५ डरेी उर्ोग (दगु्र् तथा दगु्र् सम्वन्र्ी अन्य ब्यवसाय)  १०००।  
१०६ िनिडचर उर्ोग, िनिडचर सो रूम, स - मीि २०००।  
१०७ िनिडचर उर्ोग १५००।  
१०८ ग्रीि सटर उर्ोग १५००।  
१०९ मीि ( कुटािी वपसािी) १०००।  
११० गचउरा, भुजा चामि उर्ोग २०००।  
१११ पोल्िी िमड १०००।  
११२ माछा, मास ुपसि १०००।  
११३ छािा संकिि तथा ववक्री ३०००।  
११४ इंटा, ढँुगा, वािुवा तथा संकिि (डडपो) २५००।  
११५ डोको, िाम्िो, भकारी प्िाजरटक तथा वेतवाँसका समािहरू १०००।  
११६ इन्टरेट सेवा प्रदायक संस्था २०००।  
११७ हाडडवेयर पसि (इटा, रोडा सहहत अन्य) ३०००।  
११८ हाडड वेयर पसि  २०००।  
११९ मेटिको भांडा विाउिे पसि ५००।  
१२० स्टेशिरी पुस्तक पसि (थोक ववके्रता) २०००।  
१२१ स्टेशिरी पसि (खुरा ववके्रता) १०००।  
१२२ केवुि प्रशारण ४०००।  
१२३ िोटोकपी, फ्याकस, िेलमिेशि, ब्याजन्डङ, कुररयर १०००।  
१२४ कम्प्यूटर, डाइलभङ तथा ईजन्स्टच्यूट १०००।  
१२५ कपडा पसि िेन्सीि १५००।  
१२६ डडजजटि छापाखािा (अपसेट पे्रस) २०००।  
१२७ साईवर, िेट, गेम सेन्टर िोि सेवा (कम्युनिकेशि सेवा) १०००।  
१२८ निमाडण ब्यवसायी   
 क शे्रणी ८०००।  
 ख शे्रणी ६०००।  
 ग शे्रणी ५०००।  
 घ शे्रणी ४०००।  
१२९ रासायनिक मि, वीउववजि, फकटिाशक और्र्ी, दािा, 

चल्िा ववक्री भेटिरी समेत  
२०००।  

१३० कृवर् सामग्री ववक्री केन्र १०००।  
१३१ एग्रोभेट १०००।  
१३२ लभडडयो लमजक्सङ १०००।  
१३३ ट्युसि सेन्टर २०००।  
१३४ मेलसिरी समाि, वेररङ ररपेररङ तथा बबक्री (मोटर, 

जेिेरेटर.) 
२०००।  

१३५ कृवर् उपकरण ममडत तथा ववक्री ५००।  
१३६ रेलमटेन्स सेवा क शे्रणी २५००।  
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१३७ कवाडी ब्यवसाय २५००।  
१३८ हि भाडा प्रनतहदि (कायडक्रमको िागग) ३०००।   
१३९ जडडवुटी विजन्य उर्ोग (खोटो िगायत) १५००।  
१४० बैकल्पीक उजाड (गोबर ग्याँस, सोिार) १५००।  
१४१ ववमा कम्पिी ५०००।  
१४२ ववमा एजेन्ट १०००।  
१४३ रङरोगि पसि २०००।  
१४४ पोल्िी सप्िायसड (दािा चल्िा ववके्रता)  २०००।  
१४५ कृवर् ब्यवसाय   
 कृवर् िमड १०००।  
 माछा पािि १०००।  
 बङगुर िमड १०००।  
 भैसी िमड १०००।  
 बािा िमड १०००।  
 गाई िमड १०००।  
 अन्य िमड १०००।  

 
पटके ब्यवसाय करः मानिस आिैिे पोका पारी वा झोिामा समाि राखी गा.पा.के्षत्र लभत्र घुमाएर ववक्री गिेहरूका िागग 
क.सं. वववरण दर कैफियत 
१ िैन्सी, कस्मेहटक, खार्न्ि जस्ता खुरा समाि 

प्रनत पटक 
५०।  

२ िििूि, तरकारी प्रनतपटक २०।  
१. ब्यवसाय नषवकरण तर्ष ः 
क) ब्यवसायको िववरकण गदाड दताडको आर्ा िाग्िेछ ।  
२. जररवानाः 
क) पहहिो ३ महहिासम्म (आजश्वि मसान्तसम्म) िवीकरण गदाड कुिै शुल्क िाग्िे छैि । त्यसपनछ पौर् मसान्त सम्मको 
२५ प्रनतशत, चैत्र मसान्त सम्मको ५० प्रनतशत र सो पछीको हकमा शत प्रनतशत िाग्िेछ ।  

 
नोटः मागथ उल्िेखखत छुट हुि गएका ब्यवासायहरूिाई प्रकृनत हेरी उल्िेखखत ब्यवसाय सँग मेि खािे फकलसमको दरमा रू 

५००। देखख ५०००। सम्म लििे । मागथ उल्िेखखत ब्यवसायको प्रकृनत दोहररएको भए दोहररएको मध्ये जुि ब्यवसायको 
दर शुल्क वढी छ सोही अिुसार दर शुल्क कायम हुिेछ ।  

 
१. सेवा शलु्क तिड िः 
!= ;]jf z'Ns 

क्र.स.ं सेवाको फकलसम  दर  (रू) 
१ पक्का घरको सजडलमि वापत  १०००। 
२ अन्य सव ैप्रायोजिको सिाखत/सजडलमि 

वापत 
 ५००। 

३ अचि सम्पवि मलू्याङकि मलू्याङकि 
अकंको 

०. ०१ प्रनतशत 

४ रकम किम उठाइ हदएवापत सयकडा  २। 
५ योजिा सम्वन्र्ी लसिाररस  १०००। 



६ हरेक निवेदि दताड शलु्क प्रनतगोटा  १०।  
७ लमिापत्र शलु्क -दवु ैपक्ष सँग आर्ा 

आर्ा_ 
 ५००। 

८ घर िम्वररङ प्िेट प्रनत गोटा  १००। 
९ टो.वव.स.ं दताड शलु्क/िववकरण  ५००। 
१० स्थिगत प्राववगर्क सेवा शलु्क  १०००। 
११ घर निमाडणमा िाग्िे पवूाडर्ार ममडत सभंार 

शलु्क 
 पक्की २०००।, कच्ची ५००। 

१२ िागररक्ता सजडलमि मचुुल्का शलु्क  ५००। 
१३ कृवर्/पशपुकं्षीजन्य ब्यवसाय दताडको 

सजडलमि 
 ५००।  

३. षवशभरन प्रमाणणत तथा शसर्ाररस दस्तुरः 
क्र.सं. सेवाको फकलसम करको दर कैफियत 
१ घरवाटो साँर् लसमािा प्रमाखणत ५००।  
२ िागररकता प्रमाणपत्रको लसिाररस (अिुसूची 

र िारम सहहत) 
२००।  

३ जग्गा िामसारी लसिाररस ५००।  
४ िाम, थर संशोर्ि लसिाररस ५००।  
५ घर निमाडण सम्पन्ि प्रमाणपत्र (पक्की) १०००।  
६ घर निमाडण सम्पन्ि प्रमाणपत्र (कच्ची) २००।  
७ घर कायम (पक्की घर) लसिाररस   
 १००० वगड फिटसम्म ५००।  
 १००० देखख २००० वगड फिटसम्म  १०००।  
 २००० देखख ३००० वगड फिटसम्म १५००।  
 सो भन्दा मागथ २५००।  
८ घर कायम (कच्ची घर)  २००।  
९ घर जग्गा िामसारी ५००।  
१० िाबािक पररचयपत्र १००।  
११ िागररक्ता प्रनतलिपी लसिाररस ५००।  
१२ ब्यजक्तगत घटिा दताड, प्रमाखणत, सेवा 

शुल्क 
३५ हदिसम्म नििःशुल्क त्यसपनछ २००।  

१३ चारफकल्िा प्रमाखणत लसिाररस ५००।  
१४ छुट जग्गा दताडको लसिाररस दस्तुर १०००। (एक रोपिी भन्दा मागथ प्र.रो. थप 

रू १००। 
 

१५ ववरु्त जडािको लसिाररस दस्तुर ५००।  
१६ निजज र्ारा वा टेलििोि जडाि लसिाररस 

दस्तुर 
५००।  

१७ वैदेलशक रोजगारका िागग लसिाररस ५००।  
१८ अंगगकृत िागररक्ता लसिाररस १०००।  
१९ वंशज िागररक्ता लसिाररस ५००।  
२० वववाह दताड लसिाररस (ववदेशी सँग)  २०००।  
२१ िाता प्रमाखणत दस्तुर ३००।  
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२२ िाता प्रमाखणत दस्तुर अंगे्रजी ५००।   
२३ िाभि डकुममेन्ट लसिाररस ५००।   
२४ हकवाि संरक्षण सम्वजन्र् लसिाररस ५००।  
२५ पनत पजत्िको सम्वन्र् ववच्छेद निवेदि दताड 

दस्तुर 
१००।  

२६ परीक्षा दस्तुर   
 सहायक  स्तर ७००।  
 अगर्कृत स्तर १०००।  
 प्रत्येक समावेशीका िागग थप १००।  
२७ घरपािुवा कुकुर दताड र िवीकरण १००।  
 भरूवा वन्दकु िवीकरण   
         जजल्िाभर २०००।  
         प्रदेशभर ३०००।  
         राज्यभर ५०००।  
२८ जिजानत /दलित प्रमाखणत लसिाररस  १००।  
२९ वसोवास प्रमाखणत (स्वदेशी प्रयोजि) २००।  
३० वसोवास प्रमाखणत (ववदेशी प्रयोजि) १०००।  
३१ िािामूिक संस्था दताड/िववकरण लसिाररस १०००।  
३२ गै.स.स. दताड (गा.पा. लभत्र मखु्य कायाडिय 

भएका)  
५००।  

३३ िीजज ववर्ािय सञ्चािि लसिाररस १०००।  
३४ िीजज ववर्ािय कक्षा थपको लसिाररस १५००।  
३५ मोही िामसारी लसिाररस २००।  
३६ अंगे्रजीमा लसिाररस ५००।  
३७ ठूिा उर्ोग स्थापिाको लसिाररस ३०००।  
३८ मझौिा उर्ोग स्थापिाको लसिाररस २०००।  
३९ सािा तथा घरेिु उर्ोगको लसिाररस ५००।  
४० रूख काट्िे लसिाररस प्रनत गोटा (स्वीकृत 

आवश्यक पिेमा)  
क. कुकाठ 

 
१००।  

 

४१ ख. साि १०००।  
४२ िेपािी पेन्सि पट्टा सम्वजन्र् लसिाररस १५००।  
४३ भारतीय पेन्सि पट्टा सम्वन्र्ी लसिाररस १५००।  
४४ अन्य मूिुकको पेन्सिपट्टा लसिाररस १५००।  
४५ अपुतािी लसिाररस (िेपािको िागग) १०००।  
४६ अपुतािी लसिाररस (ववदेशको िागग) २०००।  
४७ मािपोत रलसद र घटिा दताडको प्रनतलिपी 

प्रमाखणत (सवै फकलसमको प्रनतलिपी) 
२००।  

४८ उल्िेखखत वाहेकका अन्य ववववर् प्रमाखणत 
तथा लसिाररस  

२००।  



४९ वववाहहत लसिाररस ५००।  
५० अवववाहहत लसिाररस(िेपािी) ५००।  
५१ अवववाहहत लसिाररस (अंगे्रजी) ७००।  
५२ कन्सुिर प्रमाखणत  १०००।  
५३ आयस्रोत प्रमाखणत ५००।   

५४ सामाजजक संघ संस्था दताड तथा िववकरण  १०००।  
५५ वि दताड, सबै फकलसमको (राजरिय, 

कबुलियत, सामुदायक निजज) 
५००।  

५६ क्िब दताड ५००।  

५७ 
गै.स.स. (गा.पा. बाहहर मुख्य कायाडिय 
भएका)  

५०००। 
 

 

५८ 
िागररकको घरमा आगिागी भएको 
ब्यहोराको लसिाररस 

नििःशुल्क 
 

५९ 
वैहदशक रोजगारमा मतृ्यु भएको ब्यजक्तको 
लसिाररस 

नििःशुल्क 
 

६० 
छात्रववृि, उपचार, एकि महहिा, राहत, 
अपाङ्गता, आगथडक सहायता सम्वजन्र् 
लसिाररस 

नििःशुल्क 
 

६१ अपाङगता भएको ब्यजक्तको लसिाररस नििःशुल्क  
६२ िाम छुटको लसिाररस ३००।  
६३ करचुक्ता प्रमाण पत्र २००।   

 
४. घर नक्सा पास दस्तुर तर्ष ः 
क्र.सं. षववरण रकम (रू) 
१ भवि निमाडण दरखास्त िारम ५००। 
२ पक्की घर र पखाडि समेत प्रनत वगड िुट दस्तुर ३। 
३ पक्की घरका िागग पखाडि निमाडण प्रनत वगड फिट दस्तुर २। 
४ कच्ची घरको प्रनत वगड फिट दस्तुर १। 
५ ियाँ घर निमाडण गदाड भौनतक पूवाडर्ार सुर्ार शुल्क (पक्की) १०००। 
६ गाँउपालिका हुिु भन्दा अगाडी निमाडण गरेको िक्शा पास गदाड 

(मापदण्ड अिुरूप) प्रनत वगडफिट  
२.५। 

७ साववक घर पररवतडि िहुिे गरी ममडत सम्भार गिुड परेमा एकमुरट १०००। 
८ िक्सा पास/िामसारी/संशोर्ि/म्याद थप तथा िवीकरण वापत १०००। 
९ प्िहटङ् अिुमनत  
 ५ रोपिी सम्म प्रनत रोपिी २०००। 
 सो भिदा वढी १५ रोपिी सम्म ३०००। 
 १५ रोपिी भन्दा वढी प्रनत रोपिी  ४०००। 
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५. बाषर्षक सवारी करः 
क्र.सं. सेवाको ककशसम करको दर  
१ बस, िक , िहरी १०००। 
२ भाडाको कार, जीप १०००। 
३ भाडाको टेम्पो, अटोररक्शा (इिेक्िक ररक्शा) ५००।  
४ भाडाको लमिी वस १०००। 
५ निजी कार, टेम्पो लमनिवस ५००। 
६ स्कुटर, मोटरसाइकि १५०। 
७ ठेिा गाडा २५०। 
८ िेक्टर ठूिो ४० हर्डपावर भन्दा मागथ  ५००। 
९ िेक्टर सािो ४०  हर्ड पावर  भन्दा सािो  २५०। 
१० पावर टेिर  २००। 
११ िोडर, डोजर र एक्साभेटर (भ्याकुम) २०००। 
 ६.कारजी हाउस दस्तुर 

१ गाइ गोरू प्रनत गोटा प्रनतहदि  २५०। 
२ भैंसी राँगा प्रनत गोटा प्रनतहदि २५०। 
३ घोडा, खच्चड, गर्ा प्रनत गोटा प्रनतहदि २५०। 
४ सुंगुर वुंगुर प्रनत गोटा प्रनतहदि २५०। 
५ वािा भेंडा प्रनत गोटा प्रनतहदि १००। 
कान्जी हाउसमा पशु राख्दा घासँपानि परािको खचड सम्वजन्र्त पशु र्नििे िै ब्यहोिुड पिेछ । 

 
७. स्रोत सार्न उपयोग करः  
क्र.सं. सेवाको ककशसम करको दर      

१ गगटी वािुवा समेत प्रनत िेक्टर  ६००। 
  

२ गगटी ढंुगा, वािुवा समेत प्रनत िक/हटप्पर ६ चक्के सम्म ् ८००।     
३ गगटी ढंुगा, वािुवा समेत प्रनत िक/हटप्पर ६ चक्के मागथ १२००।     
४ हटपर भाडा दैनिक  ९०००। तेि भाडामा लििेिे हाल्ि ुपिे ।  
५ ब्याकहोिोडर प्रनत घण्टावाट संचालित योजिामा  २०००।     
६ ब्याकहोिोडर प्रनत घण्टावाट संचालित योजिा वाहेक २२००।     
७ रोडरोिर प्रनतहदि १५,०००। भाडामा लििेिे तेि हाल्ि ुपिे । 
८ रोडरोिर प्रनतघण्टा ३०००।  भाडामा लििेिे तेि हाल्ि ुपिे । 
९ एकजाभेटर प्रनतघण्टा ५,०००। तेि पालिकाबाट 

१० तुि ब्यािर प्रनत वगडिूट एक हप्ताको िागग ३।५०  
११ तुि ब्यािर प्रनत वगडिूट १५ हदिका िागग ४।  
१२ तुि ब्यािर प्रनत वगडिुट ३० हदिका िागग ४।५०  
१३ डडजजटि डडस्प्िे प्रकृनतको ववज्ञापि   
१४ अडडयो लभडडयो डडस्प्िे १४ इन्च सम्म १५०००।  

१५ 
अडडयो लभडडयो डडस्प्िे १४ इन्च भन्दा मागथ प्रनत इन्च 
थप 

१५०।  



१६ डडजजटि डडस्प्िे मात्र प्रनत वगडिुट १००।  

१७ 
मागथ उल्िेखखत वाहेकका वोडड तथा  पेजन्टङ एवं िेखि 
प्रनत वगडिुट 

१५।  

१८ 
ववज्ञापि कर ठेक्कामा िगाउदा प्रनत वर्ड न्यूितम १,५०,०००। का दरिे ३ बर्डका िागग रू ४,५०,०००। मा ठेक्का 

तोफक सम्झौता प्रकृया अगाडी वढाइिेछ ।  
 
८. मिोरञ्जि करिः 
क्र.सं. षववरण दर 
१ जाद,ु प्रनतहदि २००। 
२ सकड स प्रनतहदि १०००। 
३ खेितमासा प्रनतहदि ३००। 
४ मेिा आयोजिा १० हदिसम्मका िागग - प्रनतहदि दर ४०००। 
५ मेिा आयोजिा १० हदि भन्दा भागथ - प्रनतहदि दर ५०००। 
 कृवर् महोत्सव मा ५० प्रनतशत र पयडटि महोत्सवमा २० प्रनतशत छुट  
९. पाककष ङ िुल्कः 

 क्र.स.ं षववरण दर कैफियत  
१ गा.पा.िे निमाडण गरेको के्षत्रमा प्रनतहदि (पटक)     
२ ठूिा सवारी सार्ि २५०।   
३ सािा सवारी सार्ि १५०।   
४ मोटरसाइकि, स्कूटर  ५०।   

 
क्र.सं. लशर्डक करकोदर (रू) कैफियत 
१ घरवहाि कर १० प्रनतशत   
२ पयडटि शुल्क   
 क) स्वेदशी ५०।  
 ख) ववदेशी १००।  
३ मािपोत संकिि   
 प्रनत रोपिी खेत १५।  
 प्रनत रोपिी वारी १०।  
४ वहाि ववटौिी कर (प्रनत वगड फिट) १।   

 

निणयय िं. ६ 

 

 "हामी सबैको एउटै चाहिा , सम्मनु्नि खनियााँवास गााँउपानिकाको कामिा"  िाई गााँउपानिकाको िारािाई निररिरिा ददि ेनिणयय 
गररयो। 
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ननणषय नं. ७ 
खनियााँवास गााँउपानिकाका कमयचारीहरूको मानसक / बार्षयक ििब प्रनिवेदि  निम्ि अिसुार स्वीकृि गरर पाररि गिे निणयय 
गररयो । 
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निणयय िं. ८ 

स्थािीय राजपि सम्बखरधि व्यवस्था 
खनियााँवास गााँउपानिकाको आफ्िै राजपि प्रका ि हिुेछ । जसको िाम खनियााँवास गााँउपानिकाको राजपि, 
खनियााँवास हिुेछ । सो राजपि ४ (चार) भागमा प्रका ि हिुेछ । जसमा निम्ि र्वषयहरु समेर्टिेछि ्। 

यस गााँउपानिकाबाट भए गरेका निम्ि कामहरु निम्ि भागमा प्रका ि गरी  

भाग 1. यस भागमा गााँउसभाबाट पाररि भई प्रमाखणकरण भएका ऐिहरु िथा बार्षयक नििी िथा काययक्रम प्रका ि 
गररिेछ । 

भाग 2. यस भागमा गााँउसभा िथा गााँउ काययपानिकाबाट पाररि नियमाविी र सो नियमाविी अरिगयि बिेका 
र्वनियम, निदेख का, काययर्वनध र मापदण्ड, आचार संर्हिा िथा काििु बमोखजम जारी गरेका आदे  वा अनधकार पि 
। 

भाग 3. यस भागमा ऐि, नियम वा आदे  अरिगयि गााँउ काययपानिकाको निणयय बमोखजम स्थािीय राजपिमा 
प्रका ि गिुय पिे भिी उल्िेख भएका सूचिा िथा र्वषयवस्ि ु। 

भाग4. यस भागमा खनियााँवास गााँउपानिका िथा अरय गााँउपानिका, प्रदे  सरकार, केखरद्रय सरकार अरय दाि ृ
निकाय पक्ष भएका दद्वपक्षीय वा बहपुक्षीय समझौिाहरु, भनगिी सम्बरधहरु प्रका ि गररिेछ । 

 

निणडय ि.ं ९ 
यस गााँउपानिकाको गााँउसभा वैठकभत्ता दर रू १५००।-  काययपानिका को वैठक भत्ता रू १५००।-,  
कायायियको र्वषयगि सनमनििगायि अरय सनमनिहरूको  वैठक भत्ता रू १५००।–  पानिका नभि  अिगुमि 
िथा मलु्याकंि भत्ता रू १५००।–र्वनभन्न िानिम िथा अनभमखुखकरण काययक्रममा  सहजकिाय भइ कायय गरे वापि  
प्रनि सेसि रू १५००।– वोिपि िथा दरभाउपि खोल्िे प्रयोजिको िागी रू १५००।–   ददिे निणयय गररयो। 

 

निणयय िं.१० 

यस आ.ब.को स िय िथा नि िय िफय को बााँड फााँड िभएको िथा छुट भएको िथा पनछ प्राप्त हिुे नबषयगि िथा 
अरय बजेट बााँडफााँड गिे अनधकार काययपानिकािाई प्रत्यायोजि गररिे निणयय गररयो । 

 

निणयय िं ११ 

यस पानिकामा  र्वगि २ वषय देखख  एक्िै िेखाको काम काज समािी जििाको निराँिर सेवामा खर्टि ुभएको मा 
सिेपा श्री राके  कुमार रावि िाइ परुस्कार स्वरूप रू ५००००।- िथा  यस आ.व.को  वार्षयक निनि िथा 
काययक्रम ,र्वनियोजि र्वधेयक , िथा वजेट निमायणमा अहोराि खर्ट समयै मै सो कायय संपन्न गराउि सहयोग गिुय 
हिुे  रोजगार संयोजक श्री खखु यद अहमद नमयााँिाइ  परुस्कार स्वरूप रू  २५०००।-िथा यस आ.व.को  
पनछल्िो समय कायायिय हाखजर हदुा समेि अर्फस का सवै वाधा िथा काििुी अडचि को सहज समाधाि गदै  
योजिा फछययौट मा उल्िेख्य भनुमका खेिेको िथा  वार्षयक निनि िथा काययक्रम ,र्वनियोजि र्वधेयक , िथा वजेट 
निमायणमा अहोराि खर्ट समयै मै सो कायय संपन्न गराउि  सफि भएकोमा उक्त काययको उच्च मलु्याङकि गदै 
प्रमखु प्र ासर्कय अनधकृि श्री र्वष्ण ुप्रसाद गरुूङिाइ रू ७५०००।-- िगद परुस्कार ददिे निणयय गररयो।िथा यस 
कायायियको का.स . श्री नििा माि िामाङ िाइ निजको इमारदिररिा िगिनसििा ,कायय प्रनिको िगाव 
,नमर्हिेिी,िथा सहिनसििा र धैययिाको उच्च कदर गदै निजिाइ परुूस्कार स्वरूप रू २५०००।- िगद ददिे निणयय 
गररयो।    


