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b'O{ zAb 

 
 

यस खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको आǓथ[क बष[ २०७९/०८० को बाǒष[क आयोजना काय[Đम तथा बजेट 
सǒहतको रातो ǒकताब Ĥकािशत गन[ पाउँदा खसुी लागेको छ। पǒहलोपाँच बषȶ काय[कालमा हाǓसल गरेका 
£ान तथा अनभुवहǽलाई उÍचतम र अǓधकतम Ĥयोग गदȷ आगामी आयोजना तथा काय[Đमहǽ 
उपलिÞधमलुकबनाउने लêयका साथ गाउँपाǓलकाको नीǓत तथा काय[Đम तय गǐरएको छ। 

बÕदो जनाकां¢ालाइ पूण[ ǽपमा सàबोधन गन[ कǑठन भएतापǓन बाèतǓबक आवèयकताको आधारमा 
गाउँपाǓलकाको आवǓधक योजना र जनताको चाहनालाइमलु आधार बनाइगाउँपाǓलकाको बाǒष[क आयोजना 
काय[Đम तथा बजेट तजु[मा गनȶ ĤयƤ गǐरएको छ । ǓबǓभǏ कǑठनाइका बाबजदु गाउँपाǓलकालाई आजको 
यस èथान सàमãयाइपयुा[उन Ĥ×य¢ तथा अĤ×य¢ ǽपमा सहयोग गनु[हनु ेसàपूण[लाई हाǑद[क धÛयवाद £ापन 
गद[छु । 

संघीयताको जगमा èथानीय तहको पǒहलो अßयास,ǒवƳåयापी महामारȣको ǽपमा फैǓलएको कोǓभड-१९ 
लगायत अÛय ǓबǓबध कारणले गदा[ अपेि¢त उपलिÞध हाǓसल गन[ नसǒकएको यथा[थ[लाइ ıदयगंमन गदȷ 
आगामी ǑदनहǽमागाउँपाǓलकालाईसमǒृƨ र ǒवकासको ǓतĦ गǓतमा अगाडी बढाउने ल¢का साथĐमश: िजãला 
èतरमा र राǒƶय èतरमा उ×कृƴ गाउँपाǓलकाको ǽपमा èथाǒपत गनȶ Ǻढ संकãप राखेको छु । 

अÛ×यमा, 

Ĥèततु आयोजना काय[Đम तथा बजेट सǒहतको रातो ǒकताव Ǔनमा[ण गन[ तथा गाउँपाǓलकाको अÛय मह×वपणु[ 
Ǔनण[य र काय[हǽमा संगसंगै हातेमालो गरȣ काँधमा काँध Ǔमलाएर साथ Ǒदनहुनुे सàपणु[ Ǔनबा[िचत जनĤǓतǓनǓध 
कम[चरȣ तथा आम गाउँबासी आमा बबुा दाजभुाइ ǑदǑदबǒहनी हǽमा हाǑद[क आभार सǒहत धÛयबाद åयƠ गदȷ 
यसको Ĥभाबकारȣ काया[Ûवयनमा मह×वपणु[ सहयोगको अपे¢ा गद[छु ।   

ho g]kfn Û 
 

/0faxfb'/ tfdfª 
cWoIf 

 

 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

Email :- ito.khaniyabasmun@gmail.com  Website :- www.khaniyabasmun.gov.np  



 

vlgofaf; ufp“kflnsf 

ufp“ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
bfvf{, wflbª 

afudtL k|b]z, g]kfn 
 

 

kq ;ª\Vof (F/Y): @)&(÷)*)          ldlt (Date): @)&(.%.!% 
rnfgL g+= (Ref No.):  

b'O{ zAb 
 

èथानीय तहको Ǔनबा[चनबाट Ǔनबा[िचत भइ पाँच बषȶ काय[कालको पǒहलो बाǒष[क आयोजना काय[Đम तथा 
बजेट पिुèतका Ĥकासन गन[ लागेकोमा हस[का साथ Ĥभाबकारȣ काया[Ûवयनको शभुकामना åयƠ गद[छु ।  
खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको समĒ Ǔबकास र समǏुǓतका लाǓग Ǔबगत बष[हǽ झɆ यस आ.व. मा पǓनभरसक 
सàपूण[ ¢ेğहǽ समेटेर बजेट बाडफाड गनȶ जमकȾ गरेका छɋ । आ.व.२०७९/८० कोआयोजना तथा 
काय[Đम छनौट र बजेट बाडफाडमा मह×वपणु[ सहयोग Ĥदान गनु[हनुे सàपणु[ Ǔनबा[िचत जनĤǓतǓनǓध, 
कम[चारȣ, साझेदार Ǔनकाय तथा गाउँवासीहǽमा हाǑद[क धÛयवाद £ापन गद[छु । 

भौगोǓलक ǒवकटता तथा पया[Ư İोत साधनको आभाबका कारण अǓसǓमत ǒवकासका आवæयकताहǽ ǒवƭमान 
छ। यी सबै कुराहǽलाई Úयानमा राखी आयोजना र काय[Đमहǽ छनौट गदा[ आवæयकता र औिच×यका 
आधारमा ĤाथǓमकȧकरणको ǓसƨाÛत अवलàबन गनȶ Ĥयास गरेका छɋ । Ǔबषय ¢ेğहǽ èवाèØय, िश¢ा, 
खानेपानी, कृǒष, पशपुालन åयवसायको ǒवǒवǓधकरण, पूवा[धार Ǔनमा[ण, पय[टन Ǔबकास, गǐरबी Ûयूनीकरणका 
लाǓग èव-रोजगार काय[Đम, आǓथ[क वǒृƨ, पया[वरण, पय[टन ¢ेğको Ĥबƨ[न, कला संèकृǓत र संèकृǓतक 
सàपदाहǽको संर¢ण जèता Ǔबषयहǽलाई Ǔबशेष ĤाथǓमकताका साथ सàबोधन गरेका छɋ । गाउँपǓलकाको 
राजƳ बǒृƨ गन[ समय समयमा बजार अनगुमन गǐर राजƳ छलȣमा रोक लगाउने तथा करका दायरालाई 
फराǒकलो बनाउनको लाǓग Ǔबशेष अÚययन अगाडी बढाउन Ĥकृया अगाडी बढाएका छɋ । गाउँपाǓलका 
èतरबाट हनुे Ûयाǒयक Ǔनǽपणलाई थप चèुत एवं पारदशȸ बनाउँदै गाउँबासीहǽको पीरमका[लाई यथोिचत 
सàबोधन गनȶ Ĥयास जारȣ रहने छ । काय[पाǓलकाबाट ĤाथǓमकȧकरणमा परȣ गाउँसभाबाट पाǐरत भएका 
वाǒष[क आयोजना, काय[Đम तथा बजेटको उÍचतम Ĥयोग गरȣ अǓधकतम ĤǓतफल हाǓसल गन[ Ĥ×येक 
आयोजना तथा काय[Đमको ǒवèततृ काया[Ûवयन योजना तयार गरȣ सोहȣ बमोिजम सʶालन गǐरने र सʶाǓलत 
आयोजना तथा काय[Đमहǽको पाǓलका èतरȣय अनगुमनलाई थप कडाइका साथ लाग ु गǐरने छ । कृǒष 
¢ेğको आधǓुनकरण र बजारȣकरणमा सहज पहुँच पयुा[उनआवèयक पहल गदȷ गाउँपाǓलकालाई आगामी पाँच 
बष[मा नमनुा गाउँपाǓलकाको ǽपमा ǽपाÛतǐरत गनȶ ĤǓतबƨता समेत åयƠ गद[छु । 

समÛवय, सहकाय[ र सहअिèत×वको मलु मम[लाइ आ×मसात गदȷ गाउँपाǓलकाको समĒ Ǔबकास र समǏुǓतको 
लाǓग तपाइ Ǔनवा[िचत जनĤǓतǓनǓध, कम[चारȣ तथा आम गाउँबासीहǽसंग ǓनरÛतर समÛवय र सहकाय[ गनȶ Ĥण 
गद[छु, धÛयबाद। 

सेʞेमान तामाङ 

उपाÚय¢ 

खǓनयाबास गाउँपाǓलका दाखा[, धाǑदङ 
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èथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७१(१) रअÛतर सरकारȣ Ǔबƣ Þयबèथापन 

ऐन, २०७४ अनसुार असार १० गते Ǔभğ गाउँसभा संचालन गǐर अÚय¢ Ïयबुाट नीǓत तथा 
काय[Đम र उपाÚय¢Ïयबुाट ǽ. ४३ करोड ५० हजार वाǒष[क वजेट Ĥèततु गǐर सàपǏ भयो 
। 

खाǓनयाबास गाउँपाǓलकामा काम गनȶ आÝनै भवन ĤयाƯ नभएकोले काममा ǒढलासèुती देिखएकोले गत वष[ ४ ओटा वडा 
काया[लय भवन पाǓलकाको ३ तले भवन Ǔनमा[ण सàपǏ तथा खाǓनयाबास ĒाǓमण अèपतालको एÈसरे भवन, èटाफ भवन 
र दरुदराजमा रहेको ʸुङ गाउँमा ʸुङ सामदुायीक èवाèØय इकाई भवन Ǔनमा[ण काय[ सàपǏ गǐर सेवा Ĥबाहमा अĒगǓत 
Ĥदान गǐरदै आएको छ । 

Ǔतलगंगा आखँा केÛġ काठमाÛडौको संयोजनमा आखँा सेवा इकाई केÛġ संचालनमा ãयाई ĤशासǓनक र èवाèØय ¢ेğमा 
Ĥभाब योÊय भएको छ । काया[लयमा कम[चारȣ अभाबका कारण ǒवकासका पूवा[धार जनमखुी Ĥशासनमा चèुत दǽुèत 
ãयाउन कम[चारȣ दरवÛदȣ पदपूǓत[ गǐर Ǔबकासमा अĒसरता छाएको महससु गǐरएको छ । 

खाǓनयाबास गाउँपाǓलकाबाट आधारभतू ऐन, काननु, काय[ǒवǓध Ǔनमा[ण गǐर सकेको र काय[ संचालनमा आवæयक पनȶ अÛय 
काय[ǒवǓध मापदÖड Ǔनमा[ण जाǐर रहेको छ । यातायात गǽुयोजनाको Ǔनमा[ण, संगठन Þयबèथापन सभȶ¢ण, खाǓनयाबास 
गाउँपाǓलका वडा नं.०२ मा पनȶ ǓसǍला पय[टन सàभाåयता अÚययन ĤǓतबेदन डी.पी.आर. गǐरने काय[ सàपǏ भएको छ 
। पय[टन योजनालाई Ǔनमा[ण गǐरने काय[मा आगामी वष[ बजेटमा Þयबèथापन हनु आĒह गद[छु ।पाǓलकामा भए गरेका 
ǒवकास Ǔनमा[ण र काया[लय Þयबèथापनमा के कसǐर भएको छ भǏे मापन योÊय èव-मãुयांकन काय[लाई सहजता 
ãयाउनमा कम[चारȣ साǓथहǽ ĤǓतबƨ रहन ुहनु ेआशा छ । 

èथानीय तहको दोİो Ǔनवा[चन २०७९ बैशाख ३० मा सàपǏ भए संगै जनĤǓतǓनǓधहǽ चनुावका बखत जनतामाझ गरको 
ĤǓतबƨतार आƳासनलाई परुा गनȶ खालका योजना åयापक छलफलबाट छनौट गǐर गाउँ सभा सàपǏ पƱात 
आ.व.२०७९/०८० मा छनौट भएको योजना जनताको चासो अनǽुप भएकोले उपभोƠाबाट समयमा नै सàपǏ गǐर 
जनमखुी उƣरदाǒय×व कायम गन[ सǒकने Ǻढ ǓबƳास छ । यस वष[ नसमेǒटएका योजनाहǽ आगामी बष[मा ĤाथǓमकतामा 
रहने छ । हाǓम सबैको चाहन समǏुत खǓनयाबासको कामना भǏे नारालाई साकार गनȶ उƨेæय Ǔलई ǒवकास अĒ गǓतमा 
जाने ǓबƳास Ǔलएको छु । 

अÛतमा अÚय¢ Ïय,ु उपाÚय¢ Ïय ुलगायत Ǔनवा[िचत जनĤǓतǓनǓध,सहकमȸ कम[चारȣ ǓमğहǾ,राजनैǓतक दलका ĤǓतǓनǓध, 
िश¢क एबं गाउँवासीहǽको सहयोग र सझुाबको लाǓग हाǑद[क अǒपल गदȷ शभुकामना ÞयƠ गद[छु । 

 

afns[i0f g]kfnL 
k|d'v k|zf;sLo clws[t  
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खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको  Ǔनवा[िचत जनĤǓतǓनǓध तथा कम[चारȣहǽको Ǔबबरण 
 

 

१. खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको जनĤǓतǓनǓधहǽको ǒववरण:-  

नाम/थर पद सàपक[  नं. कैǒफयत 

रणबहादरु तामाङ गाउँपाǓलका अÚय¢ ९८५१०४०७५६  
सेʞेमान तामाङ गाउँपाǓलका उपाÚय¢ ९८४१६४३५७३  

वडा नं. ०१  

नाम/थर पद सàपक[  नं. कैǒफयत 

सोनाम बहादरु तामाङ अÚय¢ ९८४३७९४१२४  

िÝलÈचतामाÌनी मǒहला सदèय ९८४०१०६६३६  

तेल माया ǒवƳकमा[ दǓलत मǒहला सदèय ९८४३७०७८९८  

Ǔमनलामा तामाङ सदèय ९८४९६३५०४९  

पोʭालामा तामाङ सदèय ९८६९२४३०७९  

वडा नं. ०२ 

नाम पद सàपक[  नं. कैǒफयत 

अǽण कुमार पािđन अÚय¢ ९७४९७०९०९२  

सकु माया तामाङ मǒहला सदèय ९८६१०७३२७०  

फुलमाया ǒवƳकमा[ दǓलत मǒहला सदèय ९७४९७०९०९२  

बधु लाल तामाङ सदèय ९८४०१८३९२३  

Ǔसमोन तामाङ सदèय ९८४२९१८७०८  

वडा नं. ०३ 

नाम पद सàपक[  नं. कैǒफयत 

कमान Ǔसंह तामाङ अÚय¢ ९८४०३८६८८८  

रोशनी तामाङ मǒहला सदèय ९८४८८३२८४३  

संगीता ǒव.क. दǓलत मǒहला सदèय ९८६६५५६९६६  

सकु ब. तामाङ सदèय ९८४९५७७०४२  

सयु[बहादरु तामाङ सदèय ९८४००२६७४५  
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वडा नं. ०४ 

नाम पद सàपक[  नं. कैǒफयत 
Ǔललामान तामाङ अÚय¢ ९८६०१६६४३२  

ǒवçण ुमाया गǽुङ मǒहला सदèय ९८४०७०६७३६  

ǒवमला नेपालȣ दǓलत मǒहला सदèय ९८६०१०७७७०  

Ĥताप बहादरु तामाङ सदèय ९८६१९३९३७१  

मनोज तामाङ सदèय ९८४३८४९८८२  

वडा नं. ०५ 

नाम पद सàपक[  नं. कैǒफयत 

रǒवन कुमार तामाङ अÚय¢ ९८६१३०७९५४  

रण माया गǽुङ मǒहला सदèय ९७४१८३५८०८  

माया ǒव.क. दǓलत मǒहला सदèय ९७४५३०५४७६  

रǒवÛġ जंग ǒवजय तारा तामाङ सदèय ९८४१९७२७२२  

सकु बहादरु तामाङ सदèय ९८६१८१७७३०  

२. खǓनयाबास गाउँ काय[पाǓलका र मातहतका काया[लयमा काय[रत कम[चारȣ ǒववरण:- 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ बालकृçण नेपालȣ Ĥमखु Ĥशासकȧय अǓधकृत ९८५११३०१२६ èथायी 

 

  Ĥशासन, योजना, अनगुमन तथा मãूयाǋन शाखा: 
Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ नबराज ĮेƵ शाखा अǓधकृत ९८४३४३६९२० èथायी 

 खǐरद तथा भÖडार उपशाखा 
Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ दगुा[ बहादरु शाहȣ ना.स.ु ९८५१२१५०६४ èथायी 
  पूवा[धार ǒवकास तथा ĤाǓबǓधक शाखा: 

 पूवा[धार ǒवकास तथा ĤाǓबǓधक सेवा उपशाखा 
Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ Ǒदपेश Ǔबèट इिÛजनीयर ९८६८२१४८२१ èथायी 
२ Ĥबल तामाङ सब-इिÛजǓनयर ९८६०१६९३२१  

 सूचना, संचार तथा ĤǓबǓध उपशाखा 
Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ राजेश ǐरजाल सूचना तथा ĤǓबǓध अǓधकृत ९८६५१८७४१५  
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 वèती ǒवकास, भवन Ǔनमा[ण तथा नÈशापास उपशाखा 
Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ ǓबƳास खǓतवडा अǓमन ९८४३७९४२१५  

  सामािजक ǒवकास शाखा 
 िश¢ा तथा खेलकुद ǒवकास उपशाखा 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ Ǔधरज बèनेत Ǔबƭालय Ǔनǐर¢क ९८४२३३२४६० èथायी 
२ कǒपल देव ठाकुर İोत åयिƠ ९८४१०८५११४ èथायी 

 मǒहला Ǔबकास तथा बालबाǓलका शाखा 
Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ सरèवती ओलȣ Ǔबƴ मǒहला ǒवकास सहायक ९८६९८७५२३७ èथायी 

 आधारभतू èवाèØय सेवा उपशाखा 
Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ आइत बहादरु तामाङ èवाèØय संयोजक ९८४१९४०४१४ èथायी 

 पंजीकरण तथा सामािजक सरु¢ा उपशाखा 
Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ सǓुम[ला थापा मगर एम.आइ.एस. अपरेटर ९८४१२१२३७८  
२ मानबहादरु तामाङ ǒफãड सहायक ९८६०६८१०१८  

  आǓथ[क Ĥशासन शाखा 
 आǓथ[क Ĥशासन उपशाखा 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ समुन पराजलुȣ लेखा अǓधकृत ९८५१११७७३१ èथायी 

 राजƳ Ĥशासन उपशाखा 
Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ तलुसी कुमारȣ वाइबा कàÜयटुर अपरेटर ९८४३८००८५५  

  आǓथ[क ǒवकास शाखा 
 कृǒष ǒवकास उपशाखा 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ सिुèमता Ǔतवारȣ ĤाǓबǓधक सहायक ९८६७९३६०३३ èथायी 
२ पèुकल ĮेƵ नायब ĤाǓबǓधक सहायक ९८४३४०६८६३  
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 पश ुǒवकास शाखा 
Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ रǓबना तामाङ नायब ĤाǓबǓधक सहायक ९८६९२४३२७४  
२ सरèवती उपाÚयाय नायब ĤाǓबǓधक सहायक ९८४१४४५७४० èथायी 
३ सहुाना तामाङ नायब ĤाǓबǓधक सहायक ९८६०५५११८७  

 रोजगार सेवा केÛġ 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ एटम तामाङ रोजगार संयोजक ९८६१७२१३७८  
२ ĤǑदप सनुार ĤाǓबǓधक सहायक ९८४११२०८०२  

  Ǔबधायन तथा काननुी परामश[ शाखा 
 Ûयाǒयक सǓमǓत समÛवय उपशाखा 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ अिÛजता तामाङ Ûयाǒयक सहजकता[ ९८६५०५३८८२  

  शाखा Ǔबǒहन: 
 सवारȣ चालकहǽ: 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ तोरण तामाङ एàबलेुÛस चालक ९८४०५२०६०६  
२ धन बहादरु गǽुङ हलकुा सवारȣ चालक   
२ सोमर तामाङ हेभी सवारȣ चालक ९८६९६८३१५०  

 पाǓलका èतरȣय काया[लय सहयोगी 
Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ सनुमाया तामाङ काया[लय सहयोगी ९८६१७७८६१७  
२ सÛज ुतामाङ काया[लय सहयोगी ९८४३०९३४१४  
३ सोनम तामाङ काया[लय सहयोगी ९८६१७६११४४  

  वडा èतरȣय कम[चारȣहǽ 

  वडा नं. ०१ 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ Įीषान तामाङ अǓसèटेÛट सब-इिÛजǓनयर ९८४६७३९९२९  
२ एल.Ǔब. तामाङ काया[लय सहयोगी ९८६१९४३०४६  
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  वडा नं. ०२ 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ ǒवçण ुकाकȽ Ĥशासन सहायक (वडा सिचब १-२) ९८६०२७४४२८ èथायी 
२ हǐरमाया तामाङ सामािजक पǐरचालक ९८६०९४४९६३  
३ हेमन तामाङ काया[लय सहयोगी ९८६१५९७४७७  

  वडा नं. ०३ 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ Ǒदनेश सबेुदȣ Ĥशासन सहायक (वडा सिचब ३) ९८४५२७३८४७ èथायी 
२ राजकुमार कुमाल अǓसèटेÛट सब-इिÛजǓनयर ९८४७३२६७९०  
३ सÛततुामाङ सामािजक पǐरचालक ९८४९४३९६३६  
४ Ǔममागǽुङ काया[लय सहयोगी ९८६०६६५१८१  

  वडा नं. ०४ 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ सÛजय तामाङ काया[लय सहयोगी ९८६३४२७५८०  

  वडा नं. ०५ 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
१ अǓनश सनुार अǓसèटेÛट सब-इिÛजǓनयर ९८६६२६२५९०  
२ छल बहादरु तामाङ Ĥशासन सहायक ९८४९६३०६०४  
३ Ǔबना तामाङ सामािजक पǐरचालक ९८६१५९७९३६  
४ Ǔलला बहादरु तामाङ काया[लय सहयोगी ९८६५०७०६६७  

  èवाèØय शाखाहǽको ǒववरण 

Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
  झाला[ङ सामदुाǒयक èवाèØय केÛġ, वडा नं. ०१ 
१ ǒफǓलप तामाङ हेãथ अǓसèटेÛट ९८६२५८५३९६  
२ अमतृा तामाङ अ.न.Ǔम. ९८६०८६२३१९  
३ एǓलया तामाङ का.स. ९८६३२१८१९६  
  झाला[ङ èवाèØय चौकȧ, वडा नं. ०२ 
१ सǓुनतागǽुङ अ.हे.व. ९८४३६१३१९८  
२ सपना रोका ¢ेğी अ.न.Ǔम. ९८६६२५०३९७ èथायी 
३ ǒवçण ुमाया तामाङ अ.हे.व. ९८४३४३६६०४  
४ Ǔसज[ना तामाङ अ.न.Ǔम. ९८६७१३७५८४ èथायी 
५ मान बहादरु तामाङ काया[लय सहयोगी ९८६३२०९७८७  
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Đ.स. नाम पद फोन नं. कैǒफयत 
  ʸङु सामदुाǒयक èवाèØय इकाई, वडा नं. ०२ 
१ Ǔसज[ना तामाङ अ.हे.व. ९८६७०५३५३८  
२ Ïवालारानाभाट रोभीङ अ.न.Ǔम. ९८६६११५७५५  
  कुरȣ आधारभतु èवाèØय इकाई 
१ एèतर तामाङ अ.हे.व. ९८४७२९१५८९  
२ सǓुमğा तामाङ अ.न.Ǔम. ९८४८५८४१८६  
३ पǒवğा तामाङ अ.हे.व. ९८४०५२५२३५  
४ ǒĤती तामाङ का.स.   
  खǓनयाबास ĒाǓमण अèपताल 
१ डा.िशवराम Ǔबƴ मे.अ. ९८४९६३९४१७  
२ Ǔबजय तामाङ हे.अ. ९८६५४४६२७९  
३ सǒुĤका तामाङ èटाफ नस[ ९८६०६३२२६३  
४ ǐरǋु तामाङ èटाफ नस[ ९८२३०६४५११  
५ लǓलत जंग भÖडारȣ रेǓडयोĒाफर   
६ गणेशमान तामाङ अ.हे.व. ९८६१२८०८०८  
७ सोǓनया लामगादे अ.न.Ǔम. ९८६६९९७७२१  
८ संगीता Ǔधताल अ.न.Ǔम. ९८४५६२३१४२ èथायी 
९ Ĥ£ा पाठक अ.हे.व. ९८६६०३०२४८ èथायी 
१० महेÛġ शाहȣ अ.हे.ब. ९८४८३६८५४७ èथायी 
११ Ǔसमा तामाङ ãया.टे. ९८६१३४४७५०  
१२ मेक बहादरु तामाङ Ĥशासन सहायक ९८६१९१७२०४  
१३ शािÛत तामाङ का.स. ९८६६२४०७४०  
१४ ǒĤèकȧला तामाङ का.स. ९८४०४५५०२७  
  भोÊटेनी èवाèØय चौकȧ 
१ जीवन लामा तामाङ हे.अ. ९८४००६९२८१ èथायी 
२ सचंुġ लामा तामाङ अ.हे.व. ९८४१०८८७८९ èथायी 
३ गायğी तामाङ अ.न.Ǔम. ९८६०६८६६४८  
४ पजुा गǽुङ अ.न.Ǔम. ९८४९९२८७३९  
५ गंगा ǓसƧालȣ अ.हे.व. ९८४०२९१६८३  
६ मǍलȣ तामाङ काया[लय सहयोगी ९८६०२३८५४९  
  खǓनयाबासआखँा िÈलǓनक 
१ सजृना ĮेƵ नेğ सहायक ९८६३८५५८५२  
२ Ǒदपा तामाङ अिÜटकल ǒफटर ९७४१६९९२९५  
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१.१ खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको संि¢Ư पǐरचय  

१.१.१ èथापना 

भौगोǓलक अवèथा अपʬारो भएतापǓन ĤाकृǓतक सÛुदरताले भǐरपूण[ धाǑदङ िजãलालको उƣरȣ ¢ेğमा 
अविèथत खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको èथापना ǒव.स. २०७३ साल फाãगनु २७ गते भएको हो । नेपालको 
संǒवधान, २०७२ अनसुार महानगरपाǓलका, उपमहानगरपाǓलका, नगरपाǓलका, गाउँपाǓलका र संरि¢त वा 
èवायƣ ¢ेğको Ǔसमाना Ǔनधा[रण गन[ नेपाल सरकारबाट गठन भएको आयोगको Ǔसफाǐरस र नेपाल 
सरकारको Ǔनण[य अनसुार राजपğमा सचुना Ĥकािशत भई गाउँपाǓलका लगायत सबै èथानीय तहको Ǔसमाना र 
¢ेğ Ǔनधा[रण भएको हो । 

बाÊमती Ĥदेशको धाǑदङ िजãलामा पनȶ यस गाउँपाǓलका संिघय राजधानी काठमाÖडɊ देिख १२५ ǒक.Ǔम र 
िजãला सदरमकुाम धाǑदङ बेसीदेिख ४१ ǒक.Ǔम को दरुȣमा रहेको छ।१२०.८० वग[ ǒक.Ǔम ¢ेğफलमा 
फैǓलएको यस गाउँपाǓलकाले धाǑदङ िजãलाको कुल ¢ेğफल मÚयेको ५.५% भभुाग ओगटेको छ भने यो 
गाउँपाǓलका ५९७.३६ Ǔमटर देिख ४०४०.११ Ǔमटर सàम उचाईमा रहेको छ ।यस गाउँपाǓलकामा 
उपोçण र उçण हावापानी पाईÛछ । सा¢रता ĤǓतसत ५९.२२ रहेको  यहाँका माǓनसहǽको मÉुय पेशा 
पशपुालन र Ǔनवा[हमिुख खेतीपाती नै रहेको छ । गाउँपाǓलकाǓभğ रहेका सबै टोल बिèतहǽलाई समेÒने गरȣ 
कÍची तथा Ēाभेल सडक संजाल पगुेको यस गाउँपाǓलकामा बषा[ यामको केहȣ समय बाहेक Ĥाय सबै सडक 
सचुाǽ अवèथामा रहने गद[छ । 

खासगरȣ तामाङ समदुायको बाहãुयता रहेको यस गाउँपाǓलकामा ¢ेğी, Ħाƺण,नेवार,गǾुङ, मगर, दमाई, कामी, 
घले(दǓलत, जनजाती, आǑदवासी, खस, ǓसमाÛतकृत) आǑद जातजातीको बसोबास रहेको छ । 

१.१.२ ऐǓतहाǓसक पƵृभǓुम 

परापवु[ समयमा नवुाकोट िजãला िखÛचेतवासी Ǔतथ[याğीहǽ मिुƠनाथको दश[न गरȣ फक[ ने Đममा 
ǒकÛताङफेदȣमा धानको एक गाँजमा १००० राना धान फलेको देखेपǓछ यो ठाउँ अǏ उ×पादन र बसाईका 
लाǓग उपयƠु रहेकोले ती Ǔतथ[याğीहǽ ǒकÛताङफेदȣबाट उकालो लाǓग हालको खǓनयाबास-५ खाडीटोलमा 
गई रात परेपǓछ खनायोको बोटमǓुन बास बसेकोले यस ठाउँको नाम खनायोबास रहन गएको र पǓछ 
खनायोबासबाट अपħàस भई खǓनयाबास नाम भएको ǒकàवदÛती भेǒटÛछ । 

१.१.३ Ǔसमाना 

पवु[ः नवुाकोट िजãला 
पिƱमः गंगाजमनुा गाउँपाǓलका 
उƣरः Ǿबीßयालȣ गाउँपाǓलका 
दि¢णः नेğावती गाउँपाǓलका 
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१.१.४ èथानीय तहको पनु[संरचना 

यस गाउँपाǓलका साǒवकका ३ गाǒवसहǽ झाला[ङ, दाखा[ र स×यदेवीको भभुागलाई समायोजन गरȣ बनेको छ। 
जसलाई देहाय बमोिजम ताǓलकामा देखाइएको छ । खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको साǒवकको गाǒवस, वडाहǽ 
देहाय बमोिजम कायम भएका छन ्। 

वडा नं.  साǒवकका गाǒवस साǒवक गाǒवसका वडाहǽ हालको वडा काया[लय  

१ झाला[ङ १,२ Íयामथलȣ 
२ झाला[ङ ३,४,५,६,७,८,९ कोिखम 

३ दाखा[ २,३,४,५,६ बचेृत 
४ दाखा[  १,७,८,९ अǒफसटोल, टारȣ 
५ स×यदेवी १,२,३,४,५,६,७,८,९ बÍछलादेवी 

१.१.५ भ-ुधरातल 

भ-ुसचुना Ĥणालȣ (GIS) अनसुार यस गाउँपाǓलकाको भ-ुधरातललाई ǒवभाजन गदा[ १ देिख ५ ǓडĒी सàम 
Ǔभरालोपन भएकोभ-ुभाग ०.५६ ĤǓतशत, ५ देिख ३० ǓडĒी सàम Ǔभरालोपन भएकोभ-ुभाग ४४.६५ ĤǓतशत 
र ३० ǓडĒी भÛदा माǓथ Ǔभरालोपन भएको भ-ुभाग ५४.७९ ĤǓतशत रहेको पाईÛछ । 

१.१.५ भ-ुउपयोग ǒववरण  

भ-ुसचुना Ĥणालȣ (GIS) अनसुार यस गाउँपाǓलकाको भ-ुउपयोगलाई वǓग[करण गदा[ वनजंगलले ढाकेको 
जǓमन ७०.५५ ĤǓतशत, कृǒषयोÊय जǓमन २३.९१ ĤǓतशत र चʣानको ¢ेğ ०.०६ ĤǓतशत रहेको छ । 
यस सàबÛधी थप ǒववरण देहायको ताǓलकामा Ǒदइएको छ। 

Đ.स. भ-ुउपयोग ¢ेğफल ĤǓतशत 

१ कृǒष ¢ेğ २५१५.५६ २३.९१ 

२ आवाǓसय ¢ेğ ३२२.८६ ३.०७ 

३ åयापाǐरक ¢ेğ ९.६२ ०.०९ 

४ ƭोǓगक ¢ेğ २.८० ०.०३ 

५ वनजंगल ¢ेğ ७४२१.१८ ७०.५५ 

६ साव[जǓनक Ĥयोग ¢ेğ ८२.५७ ०.७८ 

७ अÛय ¢ेğ ०.०० ०.०० 

८ चनु र खǓनज ¢ेğ ६.८२ ००.६ 
९ साèंकृǓतक तथा परुाताि×वक ¢ेğ २.७१ ०.०३ 
१० खोला नाला Ĥवाह, ताल तथा Ǔसमसार ¢ेğ १५५.२१ १.४८ 
 जàमा १०५१९.३२ १०० 
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१.१.६ साव[जǓनक सेवाको भ-ुउपयोग ǒवèतǓृतकरण 

भ-ुसचुना Ĥणालȣ (GIS) अनसुार यस गाउँपाǓलकाको साव[जǓनक सेवाको भ-ुउपयोग ǒवèतǓृतकरण गदा[ 
èथाǓनय सडकले ओगटेको ¢ेğ १५.५७ ĤǓतशत, पलुले ओगटेको ¢ेğ ०.०४ ĤǓतशत रहेको छ । यस 
सàबÛधी थप ǒववरण देहायको ताǓलकामा Ǒदइएको छ । 

Đ.स. ǒववरण  ¢ेğफल (हे) ĤǓतशत 

१ पलु ०.०२ ०.०४ 

२ èवाèØय संèथा ०.४१ ०.९३ 

३ अèपताल ०.२३ ०.५२ 

४ èथाǓनय सडक २६.३९ ५९.८८ 

५ अÛय सडक ६.८६ १५.५७ 

६ खेलमैदान ३.२० ७.२७ 

७ Ĥहरȣ थाना ०.०४ ०.१० 

८ आधारभतु ǒवƭालय ३.९१ ८.८६ 

९ माÚयǓमक ǒवƭालय ३.०२ ६.८४ 

  ४४.०८ १००.०० 

१.१.७ जनसािंÉयक Ǔबवरण  

केिÛġय तØयांक ǒवभागको राǒƶय जनगणना, २०६८ अनसुार खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको जनसांिÉयक 
अवèथामा जàमा जनसंÉया १२७४९ जनसंÉया रहेको Ǔथयो भने राǒƶय जनगणना २०७८ को Ĥारिàभक 
नǓतजा अनसुार खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको जनसंÉया देहाय बमोिजम रहेको देखाएको छ । 

िजãला-èथाǓनय तह जनगणना घर संÉया पǐरवार संÉया 
Ĥारिàभक जनसंÉया २०७८ 

जàमा पǾुष मǒहला 
खǓनयाबास गाउँपाǓलका २६१८ २६४० १०६८० ५१७५ ५५०५ 

१.२ धाǓम[क, साèंकृǓतक तथा पय[टǒकय ¢ेğ 

यस गाउँपाǓलकामा रहेका ऐǓतहाǓसक, धाǓम[क, साèंकृǓतक तथा पय[टǒकय èथलहǽ वडागत Ǿपमा देहाय 
बमोिजम रहेका छन:्- 
वडा 
नं. 

èथान 

१ ǓगǓलÌचो गàुबा, Ǔसचेत पोखरȣ, ÛयÈस चच[, Ǔतकासङु मचेत खक[ , छेमेन ये, वोन ुउ, वेिÛदवाला लगायत 
अÛय गàुबा तथा चच[हǾ 

२ तातोपाǓन, िशÌãह, फलामतगारो, खापेढुǍा, धोǒपǒकãला, जेसȶत, ǓसǓबने चच[, वोिƣजो, िझघङ लगायत 
अÛय गàुबा तथा चच[हǾ 

३ ãयाÈचेकुÖड, ǒवÏयलुङु यÌुवा (ǒफèटे ढुǍा), àहÛदɨ िशलालेख, छǍम गàुबा, तारिजपǋर, Ǔसंǒकल 
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वडा 
नं. 

èथान 

एवेनेजर, चÛġादेवी मिÛदर, वोèयोरो देवी, कालȣदेवी मिÛदर, िशव मिÛदर लगायत अÛय गàुबा तथा 
चच[हǾ 

४ रÌÏयङु तेÛवा वौƨ गबुा (सãलेरȣ), िशवमिÛदर, देवीखङु, ǽġादेवी मिÛदर, लोजोङ गàुबा (भोगटेनी), 
काǓलमाटȣ सातकÛया कुǍर (माने), नागगोरोम कुǍर लगायत अÛय गàुबा तथा चच[हǾ 

५ थÌĦा, गोàबोजोङ घले दरबार, मोती गफुा, बोनोङनोङ Íयेत पोखरȣ, नãमो झरना, Íयारलाङ झरना, 
स×यदेवी मिÛदर, ʪोइफेǓलङ गàुबा, बÍछला मिÛदर, तइपीÍयात, Ǔसमलडाँडा मिÛदर, भमेुèथान मिÛदर, 

कÛयादेवी मिÛदर, Íयãुपागंग लगायत अÛय गàुबा तथा चच[हǾ 

१.३ गाउँपाǓलकाको Ǔनवा[चन र जनĤǓतǓनǓधहǾ  

संिघयता काय[Ûवयन भए सँगै èथापना भएको यस खǓनयाबास गाउँपाǓलकामा पǒहलो पटक Ǔनवा[िचत 
जनĤǓतǓनǓधहǽले सफलतापवु[क आÝनो काय[काल समाƯ गरȣ हाल पनु èथाǓनय तहको दोİो पटकको 
Ǔनवा[चन ǓमǓत २०७९ बैशाख ३० गते समपǏ भई आ.व. २०८३∕०८४ सàमको लाǓग नयाँ जनĤǓतǓनǓध 
Ǔनवा[िचत भई ǓमǓत २०७९∕०२∕१० गतेबाट औपचारȣक ǽपमा सपथ Ēहण गरȣ काय[भार सàहाãदै आएका 
छन ्। 

१.४ ǒवƭमान अवèथाको सǓम¢ा  

अǓधकार र èवतÛğता ĤाƯीका लाǓग वǓलदानीपणु[ संघष[को पǐरणाम èवǽप देशमा गणतÛğ èथापना भई 

जनचाहना अनǽुप संघीय शासन Ĥणालȣको शǽुवात भएको यस अवèथामा Ǔतन तहका सरकारहǽ 

जनआकां¢ा अनǽुप ǒवकास Ǔनमा[णको काय[मा जटुȣ अहोराğ जनताको आवæयकता पǐरपǓुत[का लाǓग 

ǒĐयािशल भई रहेको अवèथा छ । राजǓनǓतक पǐरबत[नसंगै आǓथ[क ǒवकासमा समेत Úयान केिÛġत गरȣ 

आǓथ[क ǒĐयाकलाप बढाउँदै अथ[ åयवèथालाई चलायमान बनाई राơ ुआजको आवæयकता हो । यसका 

लाǓग जनǓनवा[िचत Ǔतनै तहका सरकारहǽले आ-आÝनो तफ[ बाट भǓूमका Ǔनवा[ह गनु[पनȶ  हÛुछ । संिघय 

शासन Ĥणालȣ अÛतरगत èथानीय तहमा èथानीय सरकारको गठन भए पƱात हाल सàम भएका 

उपलिÞधहǽको जगमा टेकेर जनचाहनाहǽलाई पूरा गदȷ ǒवकास Ǔनमा[णको काय[लाई अगाडी बढाउन ेकाय[मा 

यस गाउँपाǓलकाको नव Ǔनवा[िचत जनĤǓतǓनǓधहǽ लाǓग परेको अवèथा छ ।गाउँपाǓलका èथापना हदुाँको 

बखत २-४ जना कम[चारȣबाट सेवा Ĥवाह हुँदै आएकोमा हाल अǓधकांश वडा काय[लय र गाउँ 

काय[पाǓलकाको काया[लयमा कम[चारȣ åयवèथापन भइ सबै Ǔबषयगत शाखाहǽ र वडा काया[लयहǽबाट Ǒदनपुनȶ 

सेवाहǽ Ǔछटो, छǐरतो, चèुत, दǽुèत, Ĥभावकारȣ र पारदशȸ हनुे गरȣ अनलाईन Ǔसƴमबाटै काय[ सàपादन हनुे 

åयवèथा Ǔमलाईएको छ । उपलÞध İोत साधन र जनशिƠलाई समिुचत पǐरचालन र åयवèथापन 

गǐरगाउँपाǓलकाको समĒ आǓथ[क गǓतǓबǓध र ǒवकास Ǔनमा[णको काय[लाई उिचत गǓत Ĥदान गनु[ पनȶ चनुौती 

टÒकारो देिखएको छ । 
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१.४.१ अवसर 

संिघय राजधानी काठमाÖडɊ संग जोǓडएको धाǑदङ िजãलामा अबिèथत यस खǓनयाबास गाउँपाǓलका 
संभावनाको खानी भएको गाउँपाǓलका हो । 

- पौरािणक धाǓम[क, साèंकृǓतक तथा पय[टǒकय Ǻǒƴले मह×वपणु[ गÛतåयèथलहǽ भएका कारण 
गाउँपाǓलकालाई पय[टन ¢ेğको ǽपमा Ǔबकास गन[ सǒकन,े  

- तरकारȣ, आल,ु फलफुल, गोलभेडा खेती आǑदको बजारȣकरणबाट गाउँपाǓलकाको समĒ आǓथ[क 
अवèथामा सधुार गन[ सǒकन,े  

- भेडा, बाđा, काǓलज, बंगरु, कुखरुा, मौरȣ, Ěाउट माछा पालन आǑदको उÍच सàभावना रहेको,  

- आÛतरȣक तथा वाƻ पय[टन अǓभवǒृƨको लाǓग होम èटे सʶालन गन[ सǒकन,े  

- अदवुा, हलेदो, कǒफ, भइँुकटहर, अलैची, केरा, ओखर, लिÜस खेतीको सàभावना रहन ु। 

- सÛुतला, कागǓत तथा अÛय यèतै Ĥकृतीका फलफुलहǽको उ×पादन तथा बजारȣकरण गन[ सǒकने । 

- गाई, भैसी तथा चौरȣपालनबाट दधु, दǒह, Ëय,ु छुपȸ आǑदको उ×पादन तथा ǓबǒĐǓबतरणको  उÍच 
सàभावनारहेको,  

- जǓडबǒुट उ×पादन एवं ĤसोधनआǑदको समेत उÍच सàभावना रहेको । 

१.४.१ चनुौती 

- गाउँपाǓलकाको आÛतरȣक राजƳमा बǒृƨ गनु[,  

- भौगोǓलक ǽपमा दगु[म तथा जǒटल भ-ूबनोटका कारण गाउँपाǓलकाको समĒ Ǔबकास चनुौǓतपणु[ 
रहन,ु  

- िजãला सदरमकुामदेिख गाउँपाǓलकाको केÛġ तथा वडाèतर सàम सडक èतरोउǏǓत गरȣ बाıैमास 
सवारȣ चãन सÈने बनाई Ēाभेल सडकलाइ कालोपğे बनाउन,ु  

- èवाèØय उपचार सेवालाइ Ĥभाबकारȣ बनाइ सव[साधारण जनताको सहज पहचुमा पयुा[उन,ु  

- उƭोगधÛदाको सʶालनको बाताबरण तय गरȣ गाउँपाǓलकाǓभğै रोजगारȣको अबसर Ǔसज[ना गनु[,  

- पाǓलकाǓभğै ĤाǒवǓधक िश¢ा तथा उÍच िश¢ा अÚययनको अवसर िशज[ना गनु[,  

- पौरािणक, धाǓम[क र सांèकृǓतक तथा पय[टǒकय Ǻǒƴले मह×वपणु[ èथलहǽको उिचत åयवèथापन गरȣ 
आÛतǐरक तथा बाƻ पय[टन Ĥबध[न गनु[, आǑद । 
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यस खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको दोİो गाउँसभाको Ĥथम अǓधबेसनमा उपिèथत हनु ुभएका Ĥमखु अǓतǓथ Ïयू ! 
गाउपाǓलकाका उपाÚय¢ Ïय ु ! Ĥमखु Ĥशासकȧय अǓधकृत Ïय ु ! गाउँसभा सदèय ÏयहुǾ ! शाखा Ĥमखु 
Ïयूहǽ ! ǒवƭालयका Ĥ.अ. एवं ĤǓतǓनǓध ÏयहुǾ ! ǒवǓभǏ राजनीǓतक पाटȹका पाटȹĤǓतǓनǓध ÏयहुǾ ! पğकार 
ǓमğहǾ ! ǓबǓभǏ सरकारȣ तथा गैरसरकारȣ संघ/संèथा एवं काया[लयका Ĥमखु एवं ĤǓतǓनǓध ÏयहुǾ ! 
गाउँपाǓलकामा काय[रत सàपूण[ कम[चारȣ ǓमğहǾ तथा आम गाउँवासी आमाबवुा, दाजभुाई तथा ǑददȣबǒहनीहǾ 
!  

खǓनयाबास गाउँपाǓलकामा Ǔनबा[िचत दोİो गाउँसभाको Ĥथम अǓधबेसनमा उपिèथत हनुहुनुे सàपूण[मा मेरो 
åयिƠगत तफ[ बाट एवं गाउँपाǓलकाको तफ[ बाट हाǑद[क èवागत सǒहतको अǓभबादन åयƠ गन[ चाहÛछु । 
साथै आजको यस मह×वपूण[ घडीमा देशका ǒवǓभǏ पǐरवत[नकारȣ आÛदोलन, जनआÛदोलन, जनयƨु तथा मधेश 
आÛदोलनहǽमा आÝनो मह×वपूण[ जीवन उ×सग[ गनु[हनुे सàपूण[ £ात अ£ात शहȣदहǾ ĤǓत भाबपूण[ ĮƨाÛजलȣ 
अप[ण गद[छु ।  

संबैधाǓनक ǽपमा åयबèथा भएको Ǔतन तहको सरकार मÚय जनताको घरदैलोको सरकारको ǽपमा èथापीत 
èथानीय सरकारको जनǓनबा[िचत Ĥथम गाउँ Ĥमखुको ǽपमा आÝनो पाच बषȶ पǒहलो काय[काल सफलतापबु[क 
सàपǏ गरेकोमा मेरो योÊयता र ¢मतालाई आधार बनाई Ǔनबा[चनकै माÚयामबाट कडा ĤǓतèपधा[का बीच 
तपाईहǽकै अतलुǓनय माया, साथ र सहयोगबाट पनु: दोİो पटक Ǔनवा[िचत गरȣ गाउँ Ĥमखुकै िजàमेवारȣ 
Ĥदान गनु[भएकोमा आम मतदाता तथा गाउबासीहǽमा हाǑद[क धÛयबाद सǒहतको आभार åयƠ गद[छु  । 
साथै यस दोİो गाउँ सभाको Ĥथम अǓधबेसनमा पनु: गाउँ Ĥमखुकै हैǓसयतबाट आ.व. २०७९/०८० को 
वाǒष[क नीǓत तथा काय[Đम Ĥèततु गनȶ यो सनुौलो अवसर ĤाƯ भएकोमा म अ×यÛतै हǒष[त भएको छु ।  

मेरो पǒहलो पाँच बषȶ काय[काल धेरै नै उपलिÞधमलुक रहेको मैले महससु गरेको छु । पǒहलो काय[कालमा 
साना-ठुला गरȣ कɇ यɋ आयोजना तथा काय[Đमहǽ सʶालन गरȣ समĒ गाउँपाǓलकालाई ǒवकासको गǓतमा 
अगाǓड बढाउन ेĤयासमा हरबखत लाǓग परेको र आगामी काय[कालमा पǓन सोǒह बमोिजम Ǻढ संकãपका 
साथ लाǓग पनȶ ĤǓतबƨता åयƠ गदȷ तपाई सàपणु[ गाउँबासी आमाबबुा, दाजभुाई तथा Ǒददȣबǒहनीहǽको 
सãलाह, सझुाब र माग[दश[न अनǽुपनै आगामी गाउँ Ǔबकासको खाका तय गǐरने कुरा पǓन अवगत गराउन 
चाहÛछु । 

काया[लयको आÝनै Ǔबषयगत भवन नहनु,ु आवæयकता अनसुार कम[चारȣ संÉया Ûयनु हनु ु तथा संघीयताकै 
पǒहलो अßयासका कारण पǒहलो पाँच बषȶ काय[काल बझुाईको कमी तथा ǓबǓभǏ खाले अÛयोलता जèता 
ǒवǒवध कारण मैले सोचे अनǽुपको सेवा Ĥबाह तथा ǒवकास Ǔनमा[णको काय[ गन[ नसकेको अनभुǓूत म आफɆ ले 
महशसु गरेका छु र सो को åयवèथापनका लाǓग Đमबƨ ǽपमा अगाǓड बǒढरहेको र Ǔनकट भǓबçयमा नै 
×यसले पूण[ता पाउने ǓबƳास पǓन म यहाँहǾलाई Ǒदलाउन चाहÛछु । 
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ǒवकासको गǓतलाई ǓतĦ एवं मापनयोÊय हनुे गरȣ अगाǓड बढाउन हामी हाĨा घोषणा पğका घोǒषत 
ĤǓतबƨतालाई अनसुरण गदȷ Ĥथम ‘‘आवǓधक रणनीǓतक ǒवकास आयोजना’’ लाई आवèयकता अनसुार 
संसोधन गरेर गाउँवासीको वत[मान अवèथालाई ǒवƲषेण गरȣ ǓनरÛतर गाउँबासीकै आवèयकता र चाहना 
पǐरपǓुत[मा ǓनरÛतर लाǓग पनȶ åयहोरा पǓन अवगत गराउन चाहÛछु । 

आजको यस मह×वपूण[ घडीमा खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको दोİो गाउँसभाको Ĥथम अǓधबेसनमा  गाउँ 
Ĥमखुको हैǓसयतले आ.व. २०७९/०८० को नीǓत तथा काय[Đम सगौरब Ĥèततु गदȷ गदा[ मेरो पǒहलो पाँच 
बषȶ काय[कालमा सàबोधन गन[ नसकेका घोǒषत ĤǓतबƨतालाई आगामी पाँच बष[ Ǔभğ ĐǓमक ǽपमा पूरा 
गराउन हरसàभव Ĥयास गनȶ ĤǓतबƨता åयƠ गद[छु र यसका साथै आगामीआǓथ[क वष[ २०७९/०८० 
सालको नीǓत तथा काय[Đम ǓसलǓसलेवार ǽपमा Ĥèततु गद[छु :- 
१. आǓथ[क ǒवकास 

क)  कृǒष तथा पश ुसेवा 
  åयवसाǒयक कृǒष उ×पादनलाई Ĥबƨ[न गदȷ उ×पाǑदत कृǒषजÛय उ×पादनलाई उिचत बजार 

Þयबèथापनको लाǓग आवæयक पहल तथा आंिशक अनदुानको Þयबèथा गǐरनेछ । 

  अलɇची, आल,ु ǒकवी, ओखर, कफȧ, Ěाउट माछा तथा तरकारȣ फलफुल आǑद यस ¢ेğका 
पǒहचान ĤाƯ खेǓतलाई थप Þयबसाǒयक तथा आधǓुनकȧकरणको लाǓग आवæयक पहल गǐरनेछ 
।  

  ǒकसानलाई पोãĚȣ, डेरȣ, Ǔसताके Íयाउका साथसाथै मौरȣ Ĥबƨ[न काय[Đमलाई Ǔबशेष 
ĤाथǓमकताका साथ संचालनमा ãयाइनेछ । 

  रैथाने बाǓल तथा पश ु Ĥबƨ[न काय[Đम अÛतग[त ǓसèनखेुǓत, बेथेखेǓत, पाहापालन, भेडापालन, 

लोकल कुखरुापालन जèता Þयबसायहǽलाई Ĥबƨ[न गǐरनछे । साथै Ǔसèन ु उ×पादनलाई 
Ĥो×साहन गरȣ Ǔसèनकुो ǒपठोलाई ĦाÛडीङ गरȣ राǒƶय अÛतरािèĚय बजारमा पठाइने Þयबèथा 
गǐरनेछ । 

  Þयबसाǒयक पशपुालन Ĥो×साहनका लाǓग खोर गोठ सधुार काय[Đम संचालनमा ãयाईनेछ । 

  कृǒष तथा पशपुालन वǒृƨका लाǓग सàबिÛधत Ǔनकायसंगको सहकाय[मा कृषकहǽलाई उिचत 
ताǓलम तथा अनदुानमा उǏत ǓबउǓबजन, कृǒष यÛğ उपकरण उपलÞध गराइनेछ । 

  कृषकहǽलाई खेतीपाǓतमा सहज बनाउनका लाǓग बाǓल पाğो तयार गरȣ ǒवतरण गǐरनेछ । 

  वालȣ तथा पश ु Ǔबमा काय[Đम संचालनको लाǓग उपयु[Ơ काय[ǒवǓध बनाई काय[Ûवयनमा 
ãयाईनेछ । 

  पाǓलका èतǐरय नस[रȣ èथापना गरȣ कृषकहǽलाई आवæयक पनȶ तरकारȣ तथा फलफुलका 
Ǔबǽवाहǽ अनदुानमा उपलÞध गराइने Þयबèथा गǐरनेछ । 

  कृषकको ¢मता अǓभवƧृीको लाǓग कृषक समूह अǓभमखुीकरण काय[Đम संचालनमा ãयाइनेछ 
। 

  खाƭाǏ बालȣको उǏत Ǔबउ उ×पादक तथा ǒवतरकलाई Ĥो×साहन गǐरनेछ । 

  ǒकसानहǽको तØयांक संकलन गरȣ तØयांकको आधारमा ǒकसान पǐरचयपğ ǒवतरण गǐरनेछ 
। 
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  संचालनमा रहेका पकेट ǒवकास काय[Đमहǽलाई थप Þयबिèथत बनाई ǓनरÛतरता Ǒदईने तथा 
नयाँ पकेट ǒवकासका काय[Đमहǽ संचालनमा ãयाइनेछ । 

  कृषकहǽको आवæयकता अनसुार Þयबसाǒयक तरकारȣ खेǓत, फलफुल खेǓत सàबिÛध 
ताǓलमहǽ संचालन गǐरनेछ । 

  Ǔबउ आल ु भÖडारणको लाǓग िशतभÖडार èथापना गन[ Ĥदेश तथा संिघय सरकारसंग बजेट 
मागको लाǓग आवæयक पहल गǐरनेछ । 

  गाउँपाǓलका Ǔभğ रहेका बाँझो जÊगाहǽको लगत संकलन गरȣ सामǒुहक खेǓत गन[ Ĥो×साहन 
गǐरनेछ । 

ख)  पय[टन ¢ेğ 

  डी.पी.आर. Ǔनमा[ण भएका योजनाहǽको संघ तथा Ĥदेश सरकारबाट अनदुानका लाǓग पहल 
गǐरनेछ । 

  आÛतǐरक तथा वाƻ पय[टन Ĥबƨ[नका लाǓग होमèटे दता[ गराई संचालनका लाǓग ताǓलम तथा 
समÛवयको Þयबèथा Ǔमलाई अनदुान Ǒदईनेछ । 

  यस गाउँपाǓलका ¢ेğमा रहेका ऐतहाǓसक, धाǓम[क, संèकृǓतक मह×वका सàपदाहǽको èतरोǏǓत 
तथा मम[त सàभार गǐरनेछ साथसाथै èथानीय जनसहभाǓगताƮारा मम[तसàभारमा जोड Ǒदईनेछ 
। 

  तातोपाǓन ¢ेğको संर¢ण तथा Ĥबƨ[न गरȣ पय[टकȧय ¢ेğको ǽपमा ǒवकास गन[ Ĥदेश तथा 
संिघय सरकारसंग पहल गǐरनेछ । 

  झाला[ङको पǒहरोलाई पय[टकȧय आकष[णको ǽपमा ǒवकास गǐरने नीǓत ãयाइनेछ । 

  आÛतǐरक पय[टन Ĥबƨ[न तथा बजारȣकरणका लाǓग संèकृǓतक महो×सबको आयोजना गǐरनेछ 
। 

ग)  सहकारȣ 
  गाउँपाǓलका Ǔभğ संचालनमा रहेका सàपूण[ सहकारȣहǽलाई सूचना ĤǓबǓध मैğी बनाउन 

सÝटवयेर Ĥणालȣमा लैजान अनदुानको Þयबèथा गǐरनेछ । 

  टोल ǒवकास संèथालाई ĐǓमक ǽपमा पǐरबत[न गरȣ Įम सहकारȣको ǽपमा ǽपाÛतरण गनȶ 
नीǓत Ǔलईनेछ । 

  संघ-संèथा, सहकारȣ तथा ǒवƣीय संèथाहǽको दता[, नǒवकरण, समायोजन तथा एकȧकरण गरȣ 
थप Þयबिèथत बनाइनछे । 

  एकल मǒहला, गǐरब, ǓसमाÛतकृत, ǓभǏ ¢मता भएका åयिƠ, भǓूमहȣन तथा ǒपछǓडएका बग[ र 
ĮǓमकको जीवनèतर सधुार ãयाउन सहकारȣ पƧǓतको åयवसायमा पहुँच बढाइनेछ । 

   सहकारȣ तथा ǒवƣीय संèथाहǽको तØयांक संकलन तथा डाटाबेस Ǔनमा[ण र अÚयाबǓधकरण 
गǐरनेछ । 

  मानव संसाधन Ǔबकास अÛतग[त सहकारȣ ¢ेğमा संलÊन पदाǓधकारȣ तथा कम[चारȣहǽलाई 
¢मता अǓभबƧृीको लाǓग Ĥिश¢ण तथा अǓभमखुीकरण ताǓलम संचालन गǐरनेछ । 
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घ)  उƭोग तथा बािणÏय 

  खǓनयाबास उƭमशीलता Ǔबकास पǐरयोजनालाई थप पǐरçकृत गदȷ Ĥभाबकारȣ ǽपमा काय[Ûवयन 
गǐरनेछ । 

  लघ ु घरेल ु तथा सङ उƭोगको ǒवकासका लाǓग दता[ नǓबकरण, ¢मता बƧृी, पुंजी बृƧी 
लगायतका काय[हǽलाई ĤाथǓमकताका साथ काय[Ûवयन गǐरनेछ । 

  åयापाǐरक फम[, पसल दता[ अनमुǓत, नवीकरण तथा खारेजीको सहजर Þयबèथा Ǔमलाइनेछ । 

  åयवसाय Ĥबƨ[न तथा उƭमशीलता ǒवकासका लाǓग सहǓुलयत कजा[ तथा Þयाज अनदुान Ǒदने 
काय[Đम अगाडी बढाइनेछ । 

  गाउँपाǓलका Ǔभğ संचालनमा रहेका उƭोग, åयापार, Þयबसाय तथा Ĥिèतèठानहǽको तØयांक 
संकलन गरȣ Ĥभाबकारȣ बजार अनगुमनको Þयबèथा Ǔमलाइनेछ । 

ङ)  ĤधानमिÛğ रोजगार काय[Đम 

  ĤधानमिÛğ रोजगार काय[Đमलाई थप Þयबिèथत र Ĥभावकारȣ ǽपमा संचालन गनȶ ĤबÛध 
Ǔमलाइनेछ । 

च)  संèकृǓत Ĥबƨ[न 

  पाǓलका èतरȣय साèंकृǓतक भवन तथा सभाहल खǓनयाबास गा.पा.-०३, कुरȣमा Ǔनमा[णका लाǓग 
डी.पी.आर. तयार गरȣ Ĥदेश र संिघय सरकारसंग बजेटका लाǓग पहल गǐरनेछ । 

  धाǓम[क तथा सांèकृǓतक åयिƠ×वहǽको सिुचकृत गǐरने नीǓत Ǔलईनेछ । 

  धाǓम[क तथा सांèकृǓतक èथलहǽको दता[ ĤǒĐया थालनी गǐरनेछ । 

  साèंकृǓतक तथा पय[टकȧय नमनुा गाउँको ǽपमा ǒवकास गन[ खǓनयाबास ३ कुरȣलाई 
गाउँगौरवको आयोजनामा सिुचकृत गǐरएको छ । 

  आधारभतू तहसàम मातभृाषामा पठनपाठन सǽुवात गǐरनेछ । 

  गोàबोजोङ घले दरबारलाई परुाताि×वक Ǔबभागको अÛवेषण ǐरपोट[ अनसुार पय[टकȧय èथलको 
ǽपमा अगाडी बढाइनेछ । 

  मिÛदर, गàुबा, चच[ जèता धाǓम[क पूवा[धार Ǔनमा[णमा ५०% जनसमदुायबाट र ५०% 
पाǓलकाबाट बजेट ǓबǓनयोजन गनȶ नीǓत ãयाइनेछ । 

२. सामािजक Ǔबकास 

क)  िश¢ा यवुा तथा खेलकुद शाखा 
  Ǔनशãुक तथा अǓनबाय[ बाल तथा आधारभतू िश¢ालाई सबै बालबाǓलकाहǽको पहुँचमा पयुा[उन 

ǒवƭाथȸ भना[ काय[Đमलाई Ǔबगत झɇ अǓभयानको ǽपमा संचालन गरȣ Ǔबƭालय िश¢ामा सबैको 
पहुँच èथाǒपत गǐरनेछ । 

  Ǔनशãुक माÚयǓमक िश¢ालाई साधारण र Þयबसाǒयक तफ[  आवæयकताका आधारमा åयविèथत 
गरȣ उÍच िश¢ाको आधार तयार गǐरनेछ । 

  गाउँपाǓलका अÛतग[त संचाǓलत एक घर एक èनातक काय[Đमलाई ǓनरÛतरता Ǒदन आवæयक 
Þयबèथा Ǔमलाइनेछ । 
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  èथानीय पØáयĐम Ǔनमा[ण भईसकेको पǐरिèथǓतमा èथानीय पाʬपèुतक छपाईका लाǓग 
आवæयक Þयबèथा Ǔमलाइनेछ । 

  िश¢ामा सूचना तथा संचार ĤǓबǓधको Ĥयोग गदȷ असहज पǐरिèथǓतमा पǓन बैकिãपक तवरले 
शैि¢क गǓतǓबǓधहǽ संचालन गनȶ पǐरपाटȣको ǒवकास गǐरनेछ । 

  ǒवǓभǏ कारणले िश¢ाको मलुधारमा समाǒहत हनु नसकेका Ǔबƭालय उमेरका बालबाǓलका तथा 
Ĥौढहǽलाई आवæयकता र ¢मता अनसुारअनौपचाǐरक िश¢ाका काय[Đमहǽ संचालन गरȣ 
सबैलैई जीवन पय[Ûत िश¢ाको अवसर Ǔसज[ना गǐरनेछ । 

  सामदुाǒयक Ǔबƭालयमा काय[रत िश¢क बालǒवकास िश¢क तथा Ǔबƭालय कम[चारȣ तथा लेखा 
कम[चारȣहǽलाई सेवा ĤǓत समǒप[त हनु समय सापे¢ ǽपले Ĥो×साǒहत गǐरनेछ । 

  एक वडा एक नमनुा Ǔबƭालय काय[Đमलाई Ĥभावकारȣ बनाउदै आधारभतू तहसàम ǓनरÛतरता 
Ǒदईनेछ । 

  गǐरब, जेहेÛदार, दǓलत छाğछाğालाई Ǔब£ान तथा ĤाǓबǓधक Ǔबषय अÚययनका लाǓग छाğवृिƣ 
Ĥदान गनȶ काय[Đमलाई ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 

  िश¢ाको गणुèतर सधुार गन[का लाǓग Ǔबƭालय अनगुमन, Ǔनरȣ¢णलाई ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 

  गणुèतरȣय िश¢ाका लाǓग िश¢क, Ĥ.अ.हǽलाई ǒवǓभǏ ¢मता ǒवकास ताǓलम संचालन गǐरनछे 
। 

  अंĒजेी नमनुा Ǔबƭालयलाई अनदुान रकमलाई यस साल पǓन ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 

  Ǔबƭालयका सरोकारवालाहǽको ¢मता ǒवकास गदȷ Ǔबƭालयमा ǒवपद ĤǓतरोधी पूवा[धार Ǔनमा[ण 
र èवèथ शैि¢क बाताबरण कायम गǐरनेछ । 

  बालिश¢कहǽको लाǓग आवæयक ताǓलमको Þयबèथा गǐरनेछ । 

  èनातक र èनातकोƣर अÚययनरत १/१ जना दǓलत ǒवƭाथȸहǽलाई छाğविृƣ Ĥदान गǐरनेछ 
। 

  दǓलत, ǓबपǏ तथा फरक ¢मता भएका åयिƠहǽको पǒहचान गरȣ उÍच िश¢ा Ǔन:शãुक 
गराइनेछ । 

  लोक सेवा, िश¢क सेवा, अÚयापन अनमुǓत पğ तयारȣ क¢ाको लाǓग आवæयक सहयोग गǐरन े
छ । 

ख)  लैǒǍक समानता र सामािजक समावेशीकरण 

  जेƵ नागǐरकमा भएको अनभुव, £ान र सीपलाई नयाँ पूèतामा हèताÛतरण गन[ नीǓत Ǔनमा[ण, 

अनसुÛधान तथा बौǒƨक £ान ǒवèतारका ¢ेğमा जेƵ नागǐरकहǽलाई सहभागी गराउने नीǓत 
अवलàबन गǐरनेछ । 

  सामािजक सरु¢ा भƣालाई टोलटोलमा पयुा[उनको लाǓग बɇकसंग सहकाय[ गरेर अगाडी बÕने 
नीǓत ãयाइनेछ । 

  लैǒǍक ǒहंसा, शोषण, मानव बचेǓबखन, ǒवभेद तथा दÞुय[बहारलाइ शÛुय सहनशीलताको नीǓत 
अवलàवन गǐरनेछ । 
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  बालअǓधकार र बालसंर¢णलाई सǓुनिƱत गन[ बालÈलब र बाल संजालहǽ गठन तथा 
Ĥिश¢णको Þयबèथा गरȣ कुनै एउटा वडालाई बालमैğी वडा घोषणा गनȶ नीǓत अवलàबन 
गǐरनेछ । 

  लि¢त वग[हǽलाई Ǔबशेष Ēाƻता Ǒददै खǓनयाबास उƭमशील ǒवकास काय[Đम संचालन गǐरनेछ 
। 

  दǓलत बग[ले अपनाउदै आएको पेशालाइ थप Þयबिèथत तथा Ĥभाबकारȣ बनाउन पेशासंग 
सàबिÛधत ¢मता ǒवकास काय[Đमलाइ ĤाथǓमकताका साथ काया[Ûवयनमा ãयाइनेछ । 

  बाबआुमा Ǔबǒहन बालबाǓलका संर¢ण काय[Đमलाई ǓनरÛतरता ãयाइने छ । 

  बालǓबबाह अÛ×यका लाǓग सामदुाǒयक पǐरचालन काय[Đम संचालन गरȣ बालǓबबाह मƠु 
गाउँपाǓलका Ǔनमा[णमा यथोिचत पहल गǐरनेछ । 

  फरक ¢मता भएका åयिƠहǽको ¢मता अǓभवƧृी काय[Đमलाई ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 

  फरक ¢मता भएका åयिƠहǽको लाǓग अपाǍमैğी पबुा[धार Ǔनमा[णमा जोड Ǒदईनेछ ।  

  फरक ¢मता भएका åयिƠलाई पǐरचयपğ ǒवतरण काय[ घàुती सेवा संचालन गरȣ वडा-वडामा 
Ĥदान गǐरनेछ । 

ग)  यवुा तथा खेलकुद 

  अÛतर वडा तथा अÛतर पाǓलका èतरȣय खेलकुद ĤǓतयोǓगता संचालन गǐरनेछ । 

  सामदुाǒयक Ǔबƭालयहǽमा खेलकुद मैदानको èतरोǏǓत गरȣ खेलकुद सामĒीहǽ ǒवतरण गǐरनेछ 
। 

  यवुामा ĤǓबǓध एबम परàपरागत Ǔसपको आधǓुनकȧकरण गरȣ पेशाको åयवसायीकरण गनȶ र 
èवरोजगार मलुक काय[मा सहǓुलयत लगानी र Þयाज अनदुान Ĥदान गǐरनेछ । 

  िजãलाèतरȣय वा Ĥदेश èतरȣय ĤǓतयोǓगतामा समेत ĤǓतèपधा[मा जना सÈने ¢मतावान ्
खेलाडीहǽलाई ĤाथǓमकताका साथ Ĥो×साहन गǐरनेछ । 

  यवुाको लाǓग PARK GYMNASIUM (पाक[  िजàनाǓसयम) को लाǓग आवæयक अवधारणा अिघ 
बढाइनेछ । 

  यवुा लि¢त लोकसेवा, िश¢कसेवा, अÚयापन अनमुǓत पğका क¢ा संचालन गǐरनेछ ।  

घ)  èवाèØय 

  èथानीय èवाèØयचौकȧहǽमा भौǓतक पूवा[धार Ǔनमा[ण तथा मम[त सàभारलाई ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ 
। 

  नेपाल सरकारबाट Ǔन:शãुक Ǔबतरण गǐरने औषǓधहǽ सबै गाउँवासीको सहज पहुँचमा पयुा[ईनेछ 
। 

  èवाèØय संèथाहǽलाई संèथाको सामाÛय दैǓनक खच[ संचालन गन[का लाǓग बजेटको ĤबÛध 
Ǔमलाइनेछ । 

  èवाèØय Ǔबमा सàबिÛध काय[Đमलाई Ĥबƨ[न गǐरनेछ । 

  घरमा हनु े स×ुकेरȣ लाई शÛुयमा झान[ संèथागत स×ुकेरȣ सेवालाई Ĥभावकारȣ बनाउन उिचत 
कदम चाǓलनेछ । 
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  महामारȣ तथा सǽवा रोग ǓनयÛğण तथा रोकथामका लाǓग उिचत Þयबèथा गǐरनेछ । 

  èवाèØय कमȸ तथा èवयंसेǒवकाहǽलाई आवæयक ताǓलम तथा अÛय सहयोग उपलÞध गराई 
¢मता ǒवकास गǐरनेछ । 

  ÏयेƵ नागǐरकलाई घरघर टोलटोलमा गई èवाèØय पǐर¢ण तथा सेवा Ǒदईनेछ । 

  ǓनयǓमत èवाèØय पǐर¢ण गन[ सचेतनामलुक काय[Đम संचालन गǐरनेछ । 

  अǓत संबेदनशील रोगहǽको उपचारका लाǓग Ĥदान गǐरने नीǓतलाई ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 

  èवाèØय èवयंसेǒवकाहǽको कामको उÍचतम मãुयांकन गǐरनेछ । 

३. पूवा[धार ǒवकास 

क)  भवन तथा शहरȣ ǒवकास 

  ǒवषयगत भवन, िèटल ĥेम अǒफस Ǔबिãडङको पूण[ता तथा वडा नं. ०४ को वडा काया[लय 
भवनको Ǔनमा[ण सǽुवात गǐरनेछ । 

  भवन Ǔनमा[ण आचारसंǒहतालाई पूण[ǽपमा काया[Ûवयनमा ãयाईनेछ । 

  गाउँपाǓलका ¢ेğ Ǔभğ पनȶ आखँखुोला िèथत जोिखम ¢ेğ पǒहचानको डी.पी.आर. लाई बजेट 
ǓबǓनयोजन गराई ¢Ǔत ǓनयÛğणमा जोड Ǒदईनेछ । अÛय खोलानालाबाट हनुे ¢Ǔतको पǒहचान 
गरȣ ǓनयÛğणका लाǓग आवæयक पहल गǐरनेछ । 

  केराबारȣ ¢ेğमा पǒहरो ǓनयÛğण तथा अÛय ¢ेğमा पǓन पǒहरो वǐरपरȣ ¢ेğलाई उिचत 
सतक[ ताको साथ ǓनयÛğणको ĤबÛध Ǔमलाइनेछ । 

  ऐतहाǓसक मह×व राखेको संèकृǓतक सàपदाहǽको संर¢ण, Ĥबƨ[न र Ǔनमा[णका लाǓग Ĥदेश 
तथा संिघय सरकारसंग आǓथ[क सहयोगका लाǓग पहल गǐरनेछ । 

  "बèती बचाऊ अǓभयान" संचालन गरȣ बखा[को पाǓन लाई बिèतमा पèन नǑदन उिचत 
Þयबèथापन गǐरनेछ । 

  खǓनयाबास -०५ मàबल खोलामा पǑʞ पलु Ǔनमा[णको लाǓग संघ तथा Ĥदेशमा पहल गǐरनेछ 
। 

ख)  खानेपानी तथा सरसफाई 

  आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाई सेवाबाट बिÛचत ¢ेğमा खानेपानी तथा सरसफाईका 
काय[Đम ĤाथǓमकताका साथ संचालन गǐरनेछ । 

  एक घर एक धारा नीǓत लाई ǓनरÛतरता Ǒदंदै सàभाǒवत èथानहǽमा ǐरजभ[ ʫांकȧ  Ǔनमा[ण 
गरȣ èवÍछ खानेपानी उपलÞधताको सǓुनिƱतता गǐरनेछ । 

  महुान बचाऊ अǓभयान अÛतग[त सबै खानेपानी महुानमा Ǔब£ टोǓल बोलाई èवÍछता पǐर¢ण 
गǐरनेछ । 

  यस गाउँपाǓलका Ǔभğ रहेका खानेपानीका महुान पǒहचान गरȣ सोको उिचत संर¢ण गरȣ 
संचालनमा ãयाईनेछ । 

  WASH MASTER PLAN (वाश माèटर Üलान) लाई पूण[ǽपमा काय[Ûवयन गन[ पहल गǐरनेछ 
। 
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  शÛुय फोहोर काय[Đम संचालन गन[ टोल ǒवकास संèथा संग समÛवय गरȣ ३ ओटा गाउँलाई 
नमनुा बिèत घोषणा गन[ काय[Đम संचालनमा ãयाईनेछ । 

  खानेपानी संरचना मम[तको लाǓग मम[त सàभार कोषको Þयबèथालाई ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 

  पूण[ सरसफाई उÛमखु गाउँपाǓलका Ǔनमा[णका लाǓग आवæयक काय[Đम संचालन गǐरनेछ । 

  खानेपानी महुान दता[ काय[लाई कडाइका साथ लाग ुगǐरनेछ । 

ग)  उजा[, बैकिãपक उजा[ 
  मÉुय मÉुय सडक तथा चोकहǽमा र सरकारȣ काया[लयहǽमा सौय[ उजा[ जडान काय[लाई 

ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 

  लघ ु जलǒवƭतु पǐरयोजना र ĒाǓमण तथा नवीकरणीय उजा[ Ĥबƨ[नको लाǓग डी.पी.आर. 
अनǽुप Ĥदेश तथा संिघय सरकारसंग अनदुान काय[Đम माग गǐरनेछ । 

  २४ सै घÖटा उÏयालो काय[Đम Ǔबजलुȣको पहुँच नपगुेको ¢ेğमा Ǔबƭतु Ĥसारण लाईनको 
ǒवèतार गनȶ नीǓत ãयाइनेछ । 

घ)  Ǔसंचाई 

  थलȣ Ǔसंचाई योजना संचालनको लाǓग बजेट ǓबǓनयोजन गǐरएको छ । 

  FARMER MANAGE IRRIGATION SYSTEM (FMIS) (फाम[र àयानेज इǐरगेसन Ǔसèटम) 
को ǽपमा Ǔसंचाई आयोजना संचालनमा ãयाईनेछ । 

  पानीको Įोत कम भएको èथानमा Üलािèटक पोखरȣ Ǔनमा[ण तथा थोपा Ǔसंचाई ĤǓबǓधबाट 
Ǔसंचाईको ĤबÛध Ǔमलाइनेछ । 

ङ)  सडक, पलु तथा झोलुंगे पलु 

  ĒाǓमण यातायात गǽुयोजना (RTMP) पूण[ǽपमा काय[Ûवयनमा ãयाउन बजेट ǓबǓनयोजन गरȣ 
अǓभमखुीकरण काय[Đम संचालन गǐरनेछ । 

  गणुèतरȣय काय[ ĤगǓतको लाǓग उपाÚय¢को संयोजक×वमा ĤाǓबǓधक सǒहतको संलÊनतामा 
अनगुमन तथा मãुयांकन काय[ ĤǓत योजना किàतमा ३ पटक (सǽुवात, मÚय अवèथा र 
सàपǏको अवèथा) गǐरनेछ । 

  Ǔसमा जोǓडएका गाउँपाǓलकालाई फाइदा पÊुने खालका दईु वा ड़ुई भÛदा बढȣ पाǓलकाको 
साझेदारȣमा संचालन हनु े पूवा[धार Ǔनमा[णका काय[Đमहǽलाई भǓगनी सàझौता गरȣ संचालनमा 
ãयाईनेछ । यसको लाǓग समपरुक कोषबाट आवæयक बजेट Þयबèथा गǐरनेछ । 

  सडक Ǔनमा[णमा Ǒदगोपना ãयाउनका लाǓग बायो-इिÛजǓनयǐरङमा आधाǐरत रहȣ साइड Ĝेन 
Ǔनमा[ण, व¢ृारोपण जèता काय[Đम संचालनमा ãयाइनेछ । 

  हरेक वडामा वडा काया[लयसंग जोǓडएको सडकलाई नमनुा सडकको ǽपमा ǒवèतार गरȣ ३ 
बष[ सàममा कालोपğे गनȶ åयवèथा गǐरनेछ । 

  गा.पा. काया[लयबाट बचेृत जोÔने उकालो सडकमा सोलȣङ गǐरएको सडकलाई RIGID 

PAVEMENT (ǐरिजड पेभमेÛट) को अवधारणा अनसुार ढलान गरȣ सडक èतारɉनाती गǐरनछे 
। 
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  बाताबरणमा Ûयनुतम ¢Ǔत हनुेगरȣ आǓथ[क ĤǓतफल आउने सǓुनिƱत गरेर माğ ठुला सडक 
तथा पलुहǽ Ǔनमा[ण गनȶ Þयबèथा Ǔमलाइनेछ । 

  मानेचौतारा चौकȧटोल गोदाम बचेृत सडक, ǒकàताङफेदȣ रातमाटे सडक èतरोǏǓत तथा कुरȣ 
अÈथǓल ĒाǓमण सडक Ǔनमा[ण गǐरनेछ । 

  वडाबाट सडक आयोजना बजेट ǓबǓनयोजन गदा[ टुĐे योजना नबनाई MINIMUM CEILING 
(ǓमǓनमम Ǔसलȣङ) तोǒकनेछ । 

  खǓनयाबास गा.पा.को गौरबको आयोजनाको ǽपमा रहेको खǓनयाबास दामन पािđन 
ǐरङरोडलाई èतरोǏǓत गरȣ उÍच èतरको Ēावेल गनȶ काय[लाई ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 

  झोलुंगे पलुको अǓत आवæयक ¢ेğमा गैर सरकारȣ संèथासंग समÛवय गरȣ काय[Đम माग 
गǐरनेछ । 

४. बाताबरण तथा ǒवपद Þयबèथापन 

  वन Ǔबनाश काय[ रोÈनका लाǓग सचेतना काय[Đम संचालन गरȣ सबै गाउँवासीहǽलाई सचेत 
गराइनेछ । 

  वषा[तको समयमा हनुे जल उ×पǏ Ĥकोपलाई Ûयूनीकरण गन[ जोिखमयƠु èथानहǽ पǒहचान गरȣ 
तारजालȣ तथा व¢ृारोपणका माÚयमबाट ǓनयÛğणका काय[हǽ गǐरनेछ । 

  गाउँपाǓलकामा èथापना गǐरएको ǒवपद Þयबèथापन कोषलाएई बजेट Þयबèथा गरȣ ǓनरÛतरता 
Ǒदईनेछ । 

  ǒवपद पूव[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना Ǔनमा[ण गǐरनेछ । 

  बन, जलाधार एबम ĤाकृǓतक İोतको तØयांक आधार तयार गरȣ दǽुèत रािखनेछ । 

  जोिखमयƠु ¢ेğ पǒहचानको ĤǓतबेदन अनǽुप काय[Đमहǽ छनौट गǐरनेछ । 

  सामदुाǒयक तथा कबǓुलयǓत बन ¢ेğहǽमा तलुना×मक ǽपमा लाभ हनुे उÍच मूãयका जǓडबटुȣ र 
बन अनकुुल फलफुल रोपण तथा गैर काƵ बन पैदावारको खेǓत लगाउन Ĥो×साहन गǐरनेछ । 

५. सशुासन तथा संèथागत ǒवकास 

क)  सूचना, ĤǓबǓध तथा अǓभलेख Þयबèथापन 

  गाउँपाǓलकाका साब[जǓनक जÊगा, साब[जǓनक सàपिƣ, घरनÈसा पास लगायत सबै ǒकǓसमको 
अǓभलेखहǽको ǓडजीटाईÏड गरȣ Þयबिèथत गǐरनेछ । 

  गाउँपाǓलकाका सूचना जानकारȣ तथा गǓतǓबǓधहǽ वेबसाइट, मोबाइल एिÜलकेसन र सामािजक 
संजाल माफ[ त गाउँवासीहǽले सहजताका साथ जानकारȣ ĤाƯ गनȶ ĤबÛध Ǔमलाइने छ । 

  गाउँपाǓलका तथा वडा काया[लयहǽबाट संचालन गǐरने राजèवहǽ, योजनाका काय[हǽ, िजÛसी 
Þयबèथापन, Ǔसफाǐरस आǑदलाइ सÝटवयेर माफ[ त कàÜयटुराइÏड गǐरनेछ । 

  सामािजक सरु¢ा Þयबèथापन सूचना Ĥणालȣ (VERSP-MIS)लाइ Þयबिèथत बनाइने छ । 

  घटना दता[लाई पूण[ǽपमा अनलाइन Ĥणालȣमा लǓगनेछ । 

  गाउँपाǓलकामा साǒवकदेिख भएका काय[हǽको अǓभलेखहǽ ǓडजीटाईÏड गǐरनेछ । 
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  सभा / काय[पाǓलकाले बनाएका èथानीय Ǔनण[यहǽको साब[जनीकरण गदा[ काननुहǽ èथानीय 
राजपğमा Ĥकाशन गरȣ Ǔनण[यहǽ वेबसाइट / सूचनापाटȹ र अÛय सÝटवयेर माÚयम माफ[ त 
साब[जǓनक गǐरनेछ । 

  गाउँपाǓलका èतरȣय भच ु[अल नेटवक[ लाई ५ ओटै वडामा ǒवèताǐरत गरȣ लǓगनेछ । 

ख)  सशुासन, मानब संसाधन, ǒवकास र सेवाĤबाह 

  नागǐरक वडापğ अƭावǓध गरȣ सेवा Ĥवाहलाई सǓुनिƱतता Ĥदान गन[ Ǔडिजटल बडापğ, 

Ǔडिजटल सचुना पाटȹ Ĥयोगमा ãयाइनेछ l 

  गाउँपाǓलका संग सàबिÛधत सेवाĒाहȣले मागेका ǒववरणहǽ सूचना अǓधकारȣ माफ[ त समयमा नै 
उपलÞध  गराइनेछ । 

  कम[चारȣहǽलाई काय[सàपादन मãुयांकनको आधारमा दÖड र परुèकारको Þयबèथा गǐरनेछ । 

  खǓनयाबास गाउँपाǓलका काया[लयमा काय[रत èथायी तथा करारका कम[चारȣहǽलाई Ĥो×साहन 
èवǾप भƣा उपलÞध गराइनेछ । 

  ¢मता Ǔबकास योजना (CD Plan) काय[Ûवयन गरȣ जनĤǓतǓनǓध तथा गाउँपाǓलका काय[रत 
कम[चारȣहǽको ¢मता ǒवकासमा ǒवशेष जोड Ǒदइनेछ साथै जनĤǓतǓनǓध तथा कम[चारȣहǽ बीच 
ǒटम Ǔबिãडङका काय[हǽ गǐरनेछ । 

  खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको वडा नं. ०२ को अÈथलȣ, ʸुङ, थलȣ, कÛतरङ, गोरगङ र 
खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको वडा नं. ०३ को ǓसǍाङ र कुǐरको लाǓग संयƠु सेवा सàपक[  
काया[लय खǓनयाबास-०३ कुǐरमा èथापना गǐरनेछ । 

  MIMS Ĥणालȣलाई अनगुमन ĤǓतबेदनको लाǓग Ĥयोग गन[ ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 

  गाउँका गǓतǒवǓधहǽ गाउँबासी सम¢ पयुा[उन èथानीय राजपğ र गाउँ बलेुǒटन Ĥकाशन गदȷ 
लǓगनेछ l 

  गाउँपाǓलकाबाट संचाǓलत योजना तथा काय[Đमहǽको सहभाǓगतामूलक, Ǒदगो तथा अपन×व बोध 
गराउन साब[जǓनक सनुवुाई, सामािजक पǐर¢णजèता काय[लाई ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ l 

  èथानीय तह संèथागत ¢मता èवमूãयाÌन (LISA) बाट गाउँपाǓलकाको काय[ĤǒĐया र 
उपलिÞधहǽको बारेमा लेखाजोखा गरȣ सबल र दबु[ल प¢हǽको पǒहचान गन[, ǒवकास तथा 
सशुासनमा रहेको कǓम कमजोरȣहǽ Ǔलन, आवǓधक समी¢ाको लाǓग आधार ĤाƯ गǐरनेछ l 

  लɇǓगक समानता र सामािजक समावेशीकरण (GESI) रणनीǓत अनसुार जातीय, ¢ेğीय र लɇǓगक 
भेदभावमƠु समतामूलक समदुाय र Ûयायपूण[ समाज Ǔनमा[ण गǐरनेछ । 

  ǒवƣीय जोिखम मãुयांकन (FRA) गरȣ गाउँपाǓलकामा ǒवƭमान ǒवƣीय जोिखमलाई Ûयूनीकरण 
गǐरनेछ । 

  मÚयमकालȣन खच[ संरचनाबाट साब[जǓनक खच[को Ĥ¢ेपणलाई यथाथ[परक र बèतǓुनƵ 
बनाइनेछ l 
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  नेपाल सरकारले Ǔनण[य गरे बमोिजम आगामी आǓथ[क बष[मा आÛतǐरक पय[टनलाई Ĥबƨ[न गन[ 
गाउँपाǓलका मातहतमा काय[रत कम[चारȣलाई तोǒकएको पाǐरĮǓमक सǒहत पय[टन काज उपलÞध 
गराउने åयवèथा Ǔमलाइनेछ । 

  राƶसेवक कम[चारȣलाई Ĥदान गǐरने सेवा सǓुबधालाई समय साप¢े बनाउन नेपाल सरकारले 
Ǔलएको नीǓत  अनǽुपको åयवèथा Ǔमलाइनेछ । 

  गाउँपाǓलका Ǔभğका योÊय यवुाहǽलाई ǓनजामǓत सेवा तथा िश¢क सेवा Ĥवेशलाई सहज 
बनाउन लोकसेवा आयोग तथा िश¢क सेवा आयोगका तयारȣ क¢ाहǽ सʶालन गǐरनेछ । 

  जÊगा नापजाँचको लाǓग काय[ǒवǓध Ǔनमा[ण गरȣ सो अनसुार काय[ संचालन गǐरनेछ । 

ग)  सरु¢ा Þयबèथापन 

  गाउँपाǓलकाको मÉुय मÉुय चोकहǽमा सडक बिƣ जडानको Þयबèथा गǐरनेछ । 

  शािÛत सरु¢ा कायम गन[को Ǔनिàत गाउँ Ĥहरȣको Þयबèथा गनȶ नीǓत अवलàबन गǐरनेछ । 

  मǑदराको ǓबǒĐ ǒवतरणलाई काय[लाई Þयबिèथत बनाइनेछ । 

  गाउँपाǓलका शािÛत सरु¢ाको लाǓग गाउँपाǓलका Ǔभğ रहेका इलाका Ĥहरȣ काया[लयसंग 
समÛवय गरȣ अगाडी बǒढनेछ । 

घ)  Ûयाय सàपादन 

  Ûयाǒयक सǓमǓतको ¢मता अǓभबǒृƨ गदȷ , गाउँपाǓलकाबाट Ûयाय सàपादन गन[ उपयƠु ǒकǓसमको 
इजलास Ǔनमा[ण गन[ बजेट ǓबǓनयोजन गǐरनेछ । 

  Ûयाǒयक सǓमǓतमा परेका उजरुȣहǽलाई सकेसàम मेलǓमलापको माÚयमबाट Ǔनǽपण गनȶ  नीǓत 
ãयाइनेछ । साथै आवæयकता अनसुार èथानीय मेलǓमलाप कता[ थप गǐरनेछ । 

  Ǔबगत ५ बष[मा बनेका सàपूण[ Ǔनयम काननु काय[ǒवǓधहǽलाई सǓम¢ा गǐरनेछ । 

  Ûयाǒयक समीǓतमा ĤाƯ उजरुȣहǽलाई यथासàभब Ǔछटो ǒकनारा लगाइनेछ । 

  मेलǓमलापकता[लाइ Ĥो×साǒहत गनȶ नीǓतलाइ ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 

  ǒहंसा ǒपǓडत मǒहला, एकल मǒहला, ǓभǏ ¢मता भएका åयिƠ दǓलत बालबाǓलका र जेƵ 
नागǐरकमा Ûयायमा िशē पहुँच पयुा[उन आवæयक Þयबèथा Ǔमलाइनेछ । 

  Ûयायीक सǓमǓत र जनĤǓतǓनǓधहǽको लाǓग ¢मता Ǔबकास सàबिÛध काय[Đम संचालन गǐरनेछ 
। 

  Ûयाǒयक सǓमǓतको काय[बोझमा कǓम ãयाउन वडाको Ǔबबाद सकेसàम वडाèतर मै Ǔमलाई सबै 
मेलǓमलापकता[लाइ आवæयक थप ¢मता अǓभबǒृƨ ताǓलम तथा ħमणको Þयबèथा Ǔमलाई 
मेलǓमलाप केÛġ Þयबèथापनमा जोड Ǒदईनेछ । 

ङ)  अिÛतम लेखापǐर¢ण तथा बेǽज ु

  साǒवक गाउँ ǒवकास सǓमǓतको समय देिख नै रहेका पेæकȧ बेǽज ु रकमहǽ ǓनयǓमत गनȶ 
काय[मा Ǔबषय Ǔब£को समेत राय सãलाह Ǔलई परुानो पेæकȧ, बेǽज ुफʪȿट तथा सàपरȣ¢ण 
काय[लाई ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 
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  गत आ.व.का बेǽजहुǽ ǓनयǓमत गनु[पनȶलाइ ǓनयǓमत गरȣ असलुउपर गनु[पनȶ खालका बेǽजहुǽ 
सàबिÛधत åयिƠ तथा संघसंèथाहǽ संग Ǔनयमानसुार असलुउपर गराइनेछ । 

  बेǽज ु फʪȿट सǓमǓतको काय[सàपादन सÛतोषजनक रहेकोले यस आ.व. मा पǓन उƠ 
सǓमǓतबाट गरȣने कामलाई ǓनरÛतरता Ǒदने Ǔनण[य गǐरयो । 

  जनĤǓतǓनǓध तथा कम[चारȣहǽले समयमा नै पेæकȧ तथा बेǽज ु फʪȿट नगरेमा पाǐरĮǓमक, 

तलबभƣा समेत असूलउपर गǐरनेछ । 

च)  लेखांकन तथा राजèव पǐरचालन 

  åयविèथतलेखा Ĥणालȣको Ĥभावकारȣ काय[Ûवयनका लाǓग काया[लयको संèथागत ¢मता अǓभबƧृी 
गन[ पहल गǐरनेछ । 

  कर तथा शãुक दèतरुको नयाँ ¢ेğ समेत पǒहचान गरȣ करको दायरा फराǒकलो बनाइनेछ । 

  संिचत कोषमा संकǓलत राजèवलाई आवæयकता र औिच×यको आधारमा पूण[: Ǔमतåयǒयता 
अपनाई गाउँवासीको उÍचतम ǒहतमा Ĥयोग गǐरने छ । 

  राजèव संकलन तथा करदाताको अǓभलेख Þयबिèथत गन[ Ǔडिजटल ǓबǓलङलाई ǓनरÛतरता 
Ǒदईनेछ । 

  करदातालाई कर Ǔतन[ Ĥो×साǒहत गन[ ǓनिƱत समयमा आवæयक छुट तथा सबै भÛदा बढȣ कर 
Ǔतनȶ करदातालाई सàमान गǐरनेछ । 

  राजèव संकलनको लाǓग कर िश¢ा एबं संकलन काय[Đम माफ[ त करमैğी बाताबरणको 
Þयबèथा Ǔमलाइनेछ । 

  èथानीय कर आधार संर¢ण गरȣ करको दर र दायरा ǒवèतार गनȶ èथानीय संरचना अनकुुल 
तथा गैरकरका ¢ेğहǽको पनुरावलोकन गǐरनेछ । 

  करका दरहǽमा सामाÛय हेरफेर गǐरनेछ । 

  बजार अनगुमन लाई Ĥभावकारȣ बनाइनछे । 

  सàबिÛधत करदाताको सàपती मãुयांकन यथाथ[परक बनाउन घर र बाटोको Ǔडिजटल नÈसाकंन 
गरȣ ǓनयǓमत अƭावǓधक गनȶ Þयबèथा गनȶ तथा यसलाई राजèव संकलन गनȶ कम[चारȣको 
सहज पहुँचमा राơ े। 

  सबै वडामा कàÜयटुरमा आधाǐरत ǓबǓलङ पƧǓतलाई अǓनवाय[ गǐरनछे । 

  सàपǓतकरको ǒवजकलाई सूचना ĤǓबǓधको माÚयमƮारा करदातालाई अǓĒम ǽपमा जानकारȣ 
गराउन ेपƧǓत सǽु गǐरनछे । 

  कृǒष ¢ेğको Þयबसाय करलाई केǒह Ûयूनीकरण गǐरने तथा अÛय ¢ेğहǽमा आàदानीका 
आधारमा Þयबसाय कर लगाइनेछ । 

  सचेतनामलुक तथा Ĥचारा×मक अǓभयानहǽ संचालन गरȣ नÈसापास हनु बाँकȧ सबै घरलाई 
नÈसापासको दायरामा ãयाइनेछ । 

  गाउँपाǓलका Ǔभğका साèंकृǓतक मह×वका पय[टकȧय èथलहǽ (जèता: Ǔबजलुȣङ यÌुबा, 
तातोपाǓन, Ǔसंãह) मा Ĥवेश शãुक उठाइनेछ । 
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छ)  ǒवƣीय सशुासन तथा जोिखम Ûयूनीकरण 

  ǒवƣीय सशुासन कायम गन[ आàदाǓन र खच[लाइ पारदशȸ र Ǔमतåयǒय बनाइनेछ । 

  खǐरद ĤǒĐयालाइ ĤǓतçपधȸ, पारदशȸ र गणुèतरȣय बनाउदै लǓगनेछ । 

  आǓथ[क ǒĐयाकलापहǽको माǓसक, चौमाǓसक र बाǒष[क ǒववरणहǽ सूचना पाटȹ, वेबसाइट साथै 
संचार माÚयमहǽबाट समेत Ĥकािशत गǐरनेछ । 

  तपǓसल बमोिजमका कोषहǽलाई ǓनरÛतरता Ǒदईनेछ । 

 समपरुक कोष 

 मम[त सàभार कोष 

 बाताबरण तथा ǒवपद Þयबèथापन कोष 

  कम[चारȣ कãयाण कोष संचालनमा ãयाइनेछ । 

  आÛतǐरक लेखापरȣ¢ण शाखाको गठन गरȣ काय[सàपादनलाई Ĥभावकारȣ बनाईनेछ । 

ज)  सामािजक पǐर¢ण 

  Ǔबषय Ǔब£हǽ समेतको सेवा Ǔलई आयोजनाहǽको èथलगत सामािजक पǐर¢ण काय[ गǐरनेछ । 

  गाउँवासी, जनĤǓतǓनǓध र कम[चारȣ समेतको संलÊनतामा सामािजक पǐर¢णलाई सǓुनिƱतता 
Ĥदान गǐरनेछ । 

झ)  साव[जǓनक सनुवुाई 

  ǓनयǓमत ǽपमा साब[जǓनक सनुवुाईको आयोजना गनȶ र जनगनुासोको यथािशē सàबोधन गǐरनेछ 
। 

  गनुासो अǓभलेख, उजरुȣ पेǒटका, सझुाब पेǒटका Þयबिèथत ǽपमा काया[लयमा Þयबèथापन गरȣ 
सोǒह आधारमा गनुासो Þयबèथापन गन[ गूनासो Þयबèथापन समीǓतको कामलाई ǓनरÛतरता 
Ǒदईनेछ । 

  साब[जǓनक सनुवुाईबाट ĤाƯ हनु आउने सझुाबलाई पनु: काया[Ûवयन गन[ एउटा सǓमǓत गठन 
गरȣ साब[जǓनक सनुवुाईलाइ Ĥभावकारȣ बनाइनेछ । 

अÛ×यमा Ĥèततु नीǓत तथा काय[Đमको पूण[ ǒववरण सबैले अÚययन गन[ सहज पहुँच पÊुने गरȣ अǒवलàव यस 
गाउँपाǓलकाको वेबपेजमा राơ े र Ǔनकट समयामा नै नीǓत तथा काय[Đमको पूण[ ǒववरण सǒहत योजना 
तजु[माका आधार तथा Ǔलईएको नीǓतहǾको ǒवèताǐरत खाका समेǒटएको पèुतक यथािशē Ĥकाशन गरȣ 
यहाँहǾ सम¢ उपलÞध गराइने åयहोरा अवगत गराउदै गाउँपाǓलकाले अिघ सारेको Ĥèततु नीǓत तथा 
काय[Đम काया[Ûवयनमा सहयोग Ĥदान गन[ सàपणु[ Ǔनबा[िजत जनĤǓतǓनǓधहǽ, गाउँपाǓलकामा काय[रत सàपूण[ 
कम[चारȣहǾ तथा आम गाउँवासी आमाबवुा, दाजभुाई, ǑददȣबǒहनीहǾमा हाǑद[क अǒपल गद[छु । 

धÛयवाद, जय नेपाल ! 
रणबहादरु तामाङ 

अÚय¢ 
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सàमाǓनत सभाका सभाÚय¢ महोदय, Ĥमखु Ĥशासकȧय अǓधकृत Ïय,ु सभाका सदèय ÏयहुǾ, गाउँपाǓलकामा 

काय[रत कम[चारȣहǾ, तथा अÛय उपिèथत महानभुावहǾ । 

जनयƨु, जनआÛदोलन र मधेश आÛदोलनको वलमा आएको संघीयता  र ×यसको काया[Ûवयनले ãयाएको 

èथानीय èवयƣ शासन अǓधकारसंगै èथापीत èथानीय सरकारको Ǔनबा[िचत उपाÚय¢को ǽपमा यस गǐरमामय 

सभामा आ.ब. ०७९/०८० को बजेट तथा काय[Đम Ĥèततु गनȶ अबसर ĤाƯ भएकोमा अ×यÛतै हष[ महससु 

भएको छ । मलाई आजको यस èथानसàम आईपÊुन अ×यÛतै मह×वपूण[ सहयोग गनु[हनुे तपाई आम 

मतदाता, काय[कता[ तथा गाउँबासी आमाबबुा, दाजभुाई, Ǒददȣबǒहनीहǽमा हाǑद[क धÛयबाद सǒहतको आभार 

åयƠ गन[ चाहÛछु ।  

देशमा संघीय लोकतािÛğक गणतÛğ èथापना गन[ तथा नागǐरकलाई साव[भौम एवं अǓधकार सàपǏ बनाउन े

अǓभयानमा जीबनको आहतुी Ǒदनहुनुे सàपणु[ महान सǒहदहǽĤǓत भावपूण[ ĮƨाÛजलȣ अप[ण गदȷ ती 

आÛदोलनका घाईतेहǽको èवाèØय लाभको कामना गद[छु । 

नेपालको संǓबधानले शासकȧय संरचनालाई जनताको घरदैलोसàम पयुा[एर èथानीय तहलाई जनताको निजकको 

सरकार हो भǏे महससु गराएको छ । जनताको सबैभÛदा निजकको सरकारको ǽपमा जनताको दैǓनक 

जीबनयापनसंग जोǓडने यस बजेट तथा काय[Đम तजु[मा गदȷगदा[ Ǔनबा[चनका Đममा आम जनतासंग गरेका 

बाचा तथा ĤǓतबƨताहǽ, जनताका अपे¢ा र उपलÞध İोत साधनहǽलाई सÛतलुन Ǔमलाउने अǓधकतम Ĥयास 

गरेको छु । 

देशले Ǔलएको Ǒदगो Ǔबकासको लêयहǽ हाǓसल गन[ तथा गाउँपाǓलकाको आबǓधक रणǓनǓतक Ǔबकास 

योजनाले Ǔलएको लêय परुा गन[ èथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा èथानीय तहको बाǒष[क योजना 

तथा बजेट तजु[मा ǑदÊदश[न, २०७४ ले तोकेका ĤाथǓमकताहǽलाई आधार बनाई Ǔबगतमा बहबुǒष[य दाǒय×व 

Ǔसज[ना भएका आयोजना तथा काय[Đमहǽ, राजèव परामश[ सǓमǓत लगायत ǓबǓभǏ सǓमǓतहǽ तथा 

काय[पाǓलकाबाट ĤाƯ सझुाबहǽ समेतलाई मÚयनजर गदȷ आगामी आ.व. २०७९/०८० मा ĤाƯ हनु सÈने 

अनमुाǓनत आयलाई आधार माǓन Ĥèततु बजेट तयार पारेको छु । 

सभाÚय¢ महोदय,  

अब म यस गाउँपाǓलकाको चाल ु आ.व. २०७८/०७९ मा भएको बजेट काया[Ûवयनको संि¢Ư åयहोरा 

जानकारȣ गराउन चाहÛछु । 
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चाल ुआ.व. २०७८/०७९ मा गाउँपाǓलकाबाट कुल ǒवǓनयोिजत बजेट Ǿ. ४६ करोड ९५ लाख २७ 

हजार मÚये चाल ुखच[ तफ[  २३ करोड ४५ लाख ६१ हजार र पिुजगत खच[ तफ[  २३ करोड ४९ लाख 

६६ हजार ǓबǓनयोिजत भएकोमा २०७९ साल असार १० गतेसàम आईपÊुदा  चाल ुखच[ तफ[  १५ करोड 

४३ लाख ६५ हजार र पुंजीगत खच[तफ[  १२ करोड ८७ लाख ४८ हजार खच[ भएको åयहोरा सभाÚय¢ 

Ïयू माफ[ त सàपणु[ गाउँसभा सदèय Ïयूहǽलाई जानकारȣ गराउदछु । 

अब म आगामी आ.व. २०७९/०८० को लाǓग कूल अनमुाǓनत बजेट Ĥèततु गन[ चाहÛछु । आ.व. 

२०७९/०८० को लाǓग कूल बजेट Ǿ. ४३ करोड ५० हजार Ĥèताव गरेको छु । 

उãलेिखत बजेट ĤाƯ हनु ेİोतमाः 

संिघय सरकारबाट: 

१. सशत[ अनदुान                १० करोड ३३ लाख 

२.  समानीकरण अनदुान               १० करोड १६ लाख 

३.  Ǔबशेष अनदुान                ५० लाख 

४.  समपरुक अनदुान                १ करोड ५० लाख 

५.  राजƳ बाडफाड                    ६ करोड ९० लाख ७६ हजार 

Ĥदेश सरकारबाट: 

१.  सशत[ अनदुान                २ करोड २२ लाख ६२ हजार 

२.  समानीकरण अनदुान                ९२ लाख ८० हजार 

३.  Ǔबशेष अनदुान                ४० लाख 

४. समपरुक अनदुान                २ करोड ९६ लाख ९४ हजार 

५. राजƳ बाडफाड                      ९६ लाख २६ हजार 

अÛय: 

१. अनमुाǓनत बɇक मौÏदात         २ करोड ९७ लाख ९३ हजार 

२. आÛतǐरक आय                         १ करोड ८९ लाख १९ हजार  

३. नबĤबत[न साझेदारȣ कोष           ५० लाख 

४. िजãला समÛवय सǓमǓत              ६० लाख 

५. ǓबभाÏय कोष                           १५ लाख  माğ हनुे अनमुान गरेको छु ।   
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अब म आ.व. २०७९/०७० को बजेटमा ĤाथǓमकताहǾ Ĥèततु गनȶ अनमुǓत चाहÛछु । 

ĤाथǓमकताहǾः– 

१. सशुासन तथा संèथागत Ǔबकास र चèुत एवं पारदिश[ साव[जǓनक सेवा Ĥबाह,  

२.  िश¢ा, èवाèØय, खानेपानी तथा सरसफाईमा मापनयोÊय पǐरबत[न सǒहतको सधुार,  

३.  भौǓतक पूवा[धार Ǔनमा[ण, बन तथा भ–ूसंर¢ण र Ǔबपɮ åयबèथापन,  

४. कृǒष तथा पशपुालन åयवसायको ǒवǒवधीकरण, यािÛğकरण तथा बजारȣकरण,  

५. सहकारȣ ¢ेğ एवं पय[टन¢ेğको Ĥवũधन,  

६.  उƭमशीलता माफ[ त èव–रोजगार काय[Đम Ĥबध[न तथा लि¢त बग[को उ×थान र मलु   Ĥबाǒहकरण,   

७. èथानीय संèकृǓत र सांèकृǓतक सàपदाहǾको संर¢ण तथा Ĥवũधन ।  

अÛ×यमा 

आ.ब. २०७९/८० को बजेट तथा काय[Đममा अनमुान गǐरएका अनमुाǓनत आयİोत तथा खच[को Ĥ¢ेपण 

गरȣ èथानीय तहको बाǒष[क योजना तथा बजेट तजु[मा ǑदÊदश[न, २०७४ ले ǓनǑद[ƴ गरे बमोिजमका मÉुय 

मÉुय Ǔबषयगत ¢ेğहǽमा उपलÞध साधन İोतलाई आधार बनाई बजेट Ĥèताब गरेको छु । गाउँसभाको 

अकȾ बैठकमा सàमाǓनत गाउँसभाÚय¢ र गाउँ सभा सदèय Ïयूहǽको राय सझुाब समेतलाई Ēहण गदȷ 

काय[पाǓलका काया[लयबाट ĤाƯ Ǔबबरणहǽको थप ǓबƲषेण गरȣ आवèयक सàसोधन सǒहतको अिÛतम बजेट 

Ĥèततु गनȶ ĤǓतबƨता åयƠ गद[छु । धÛयबाद ! नमèकार !!!  
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खǓनयाबास गाउँपाǓलका दाखा[ धाǑदङ 
काया[लयको कोड:-८०३३०५०१३०० 

िशष[क 
आ.व.२०७७/७८ को 

वाèतǒवक आय 

आ.व. २०७८/०७९ को 
सàसोǓधत वाèतǒवक आय 

आ.व.२०७९/८० को 
अनमुाǓनत आय 

संिघय सरकार २०,८९,१४,२७० २३,४९,२८,१३६ २२,४९,००,००० 
समानीकरण अनदुान ९,३६,००,००० ९,६९,००,००० १०,१६,००,००० 
शसत[ अनदुान चाल ु ११,५३,१४,२७० ११,०९,१७,५०० ९,७८,००,००० 
Ǔबशेष अनदुान चाल ु ---------- ------------- ५०,००,००० 
शसत[ अनदुान पुजँीगत --------- ९४,५०,००० ५५,००,००० 
Ǔबशेष अनदुान पुजँीगत ------------ ३८,६०,६३६ ------------ 
समपरुक अनदुान 
पुजँीगत 

-------------- १,३८,००,००० १,५०,००,००० 

Ĥदेश सरकार ५,६२,३८,००० ५,७०,७३,००० ६,५२,३६,००० 
समानीकरण अनदुान ९९,८२,००० ७८,५४,००० ९२,८०,००० 
शसत[ अनदुान चाल ु १,६५,१६,००० १,६५,६१,००० २,२२,६२,००० 
समपरुक अनदुान चाल ु २,९७,४०,००० ------------- २,९६,९४,००० 
Ǔबशेष अनदुान चाल ु -------------- --------------- ४०,००,००० 
Ǔबशेष अनदुान पुजँीगत --------------- २८,५०,००० ---------------- 
समपरुक अनदुान 
पुजँीगत 

--------------- २,९८,०८,००० ---------------- 

राजèव बाडफाड ४,५६,७०,९१९.८७ ६,०१,९१,५२७.५७ ८,०२,०२,००० 
बाडफाड भई ĤाƯ हनुे 
मूãय अǓभवǒृƨ कर 

२,८७,८०,५१०.२८ ३,९३,५०,१९८.१९ ६,९०,७६,००० 

बाडफाड भई ĤाƯ हनुे 
अÛत: शãुक  

८६,८४,२७३.९२ १,२७,४४,३११.२३ ---------------- 

बाडफाडबाट ĤाƯ हनुे 
सवारȣ साधन कर 

६७,६९,४३५.६७ ८०,९७,०१८.१५ ९६,२६,००० 

बाडफाड भई ĤाƯ 
दहƣर बहƣरको 
ǓबǒĐबाट ĤाƯ हनुे 

१४,३६,७०० ० १५,००,००० 
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िशष[क 
आ.व.२०७७/७८ को 

वाèतǒवक आय 

आ.व. २०७८/०७९ को 
सàसोǓधत वाèतǒवक आय 

आ.व.२०७९/८० को 
अनमुाǓनत आय 

आय 
आÛतǐरक İोत १७,९४,३९,६४८ ११,५०,75,८१७ ४,८७,१२,००० 
भǓुमकर मालपोत ३६,१५,३०५ ६९,५६,१६०.५० ८,००,००० 
अÛय संèथागत 
आÛतǐरक अनदुान 

------------ ---------------- ६०,००,००० 

अÛय ĤशासǓनक सेवा 
शãुक 

-------------- --------------- १,२१,१९,००० 

अÛय कर १,४०,००,००० ० ---------- 
नगद ० ------- ---------------- 
बɇक मौÏदात १६,१८,२४,२४३ १०,८१,१९,६५६.५० २,९७,९३,००० 
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खÖड–५ 

आ.व. २०७९/०८० को चाल ुतफ[ को åयय अनमुान 
 

सभाबाट èवीकृत ǓमǓतः–२०७८/०३/३१ 

खǓनयाबास गाउँपाǓलका दाखा[ धाǑदङ 
काया[लयको कोड:-८०३३०५०१३०० 

Đ. 
स. 

खच[  

िशष[क  

नं. 
काय[Đम आयोजनाको नाम 

काया[Ûवयन  

हनुे èथान 
लêय 

ǒवǓनयोिजत  

रकम  

(ǽ.हजारमा) 

İोत 

आÛतǐरक  

İोत 

अÛतरसरकारȣ ǒवƣीय 
हèताÛतरण 

ऋण 
जन - 

सहभाǓगता नेपाल  

सरकार 

Ĥदेश  

सरकार 

èथानीय  

तह 

१ २११११ पाǐरĮǓमक कम[चारȣ  N/A ८,१७,२४ ८,१७,२४      

२ २१११२ पाǐरĮǓमक पदाǓधकारȣ  N/A ४०,०० ४०,००      

३ २११२१ पोशाक  N/A ३० ३०      

४ २११३१ èथानीय भƣा  N/A १,२६ १,२६      

५ २११३४ कम[चारȣको बैठक भƣा  N/A ३,०० ३,००      

६ २११३५ कम[चारȣ Ĥो×साहन तथा परुèकार  N/A २०,०० २०,००      

७ २१२१२ कम[चारȣको योगदानमा आधाǐरत 
Ǔनवƣृभरण तथा उपदान कोष खच[ 

 N/A ६,०० ६,००      

८ २२१११ पाǓन तथा Ǔबजलुȣ  N/A २,०० २,००      

९ २२११२ संचार महसलु  N/A ३,०० ३,००      

१० २२११३ साव[जǓनक उपयोǓगताको सेवा खच[  N/A ७,०० ७,००      
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Đ. 
स. 

खच[  

िशष[क  

नं. 
काय[Đम आयोजनाको नाम 

काया[Ûवयन  

हनुे èथान 
लêय 

ǒवǓनयोिजत  

रकम  

(ǽ.हजारमा) 

İोत 

आÛतǐरक  

İोत 

अÛतरसरकारȣ ǒवƣीय 
हèताÛतरण 

ऋण 
जन - 

सहभाǓगता नेपाल  

सरकार 

Ĥदेश  

सरकार 

èथानीय  

तह 

११ २२२१२ इÛधन (काया[लय Ĥयोजन)  N/A ३,०० ३,००      

१२ २२२१३ सवारȣ साधन मम[त खच[  N/A १५,०० १५,००      

१३ २२२१४ Ǔबमा तथा नǒवकरण खच[  N/A ३,०० ३,००      

१४ २२२२१ मेिशनरȣ तथा औजार मम[त सàभार 
तथा संचालन खच[ 

 N/A ५,०० ५,००      

१५ २२३११ मसलÛद तथा काया[लय सामĒी  N/A १०,०० १०,००      

१६ २२३१३ पèुतक तथा सामĒी खच[  N/A ३,०० ३,००      

१७ २२३१४ इÛधन – अÛय Ĥयोजन  N/A २,०० २,००      

१८ २२३१५ पğपǓğका, छपाई तथा सूचना 
Ĥकाशन खच[ 

 N/A १६,०० १६,००      

१९ २२३१९ अÛय काया[लय संचालन खच[  N/A १०,०० १०,००      

२० २२४११ सेवा र परामश[ खच[  N/A १६,८० १६,८०      

२१ २२४१९ अÛय सेवा शãुक  N/A १,८०,०० १,८०,००      

२२ २२५११ कम[चारȣ ताǓलम खच[  N/A ३,०० ३,००      

२३ २२५१२ Ǔसप ǒवकास तथा जनचेतना ताǓलम 
तथा गोƵी सàबिÛध खच[ 

 N/A ५१,०० ५१,००      

२४ २२५२२ काय[Đम खच[  N/A ६,६१,२७ ६,६१,२७      

२५ २२५२९ ǓबǓबध काय[Đम खच[  N/A १,७१,०० १,७१,००      
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Đ. 
स. 

खच[  

िशष[क  

नं. 
काय[Đम आयोजनाको नाम 

काया[Ûवयन  

हनुे èथान 
लêय 

ǒवǓनयोिजत  

रकम  

(ǽ.हजारमा) 

İोत 

आÛतǐरक  

İोत 

अÛतरसरकारȣ ǒवƣीय 
हèताÛतरण 

ऋण 
जन - 

सहभाǓगता नेपाल  

सरकार 

Ĥदेश  

सरकार 

èथानीय  

तह 

२६ २२६११ अनगुमन, मãुयांकन खच[  N/A ७,०० ७,००      

२७ २२६१२ ħमण खच[  N/A ८,०० ८,००      

२८ २२७११ ǓबǓबध खच[  N/A २५,०० २५,००      

२९ २२७२१ सभा संचालन खच[  N/A ३,०० ३,००      

३० २५३११ शैि¢क संèथाहǽलाई सहायता  N/A १५,०० १५,००      

३१ २६४१३ अÛय संèथालाई स:शत[ चाल ुअनदुान  N/A ७३,०० ७३,००      

३२ २७१११ सामािजक सरु¢ा  N/A ७,०० ७,००      

३३ २७२११ छाğविृƣ  N/A १०,०० १०,००      

३४ २७२१३ औषǓध खǐरद खच[  N/A ३३,७५ ३३,७५      

३५ २८१४२ घर भाडा  N/A ५,०० ५,००      

३६ २८९११ भैपरȣ आउने चाल ुखच[  N/A २०,०० २०,००      
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खÖड–६ 

आ.व. २०७९/०८० को èवीकृत बाǒष[क आयोजना, काय[Đम तथा बजेट 

 

सभाबाट èवीकृत ǓमǓतः–२०७८/०३/३१ 

खǓनयाबास गाउँपाǓलका दाखा[ धाǑदङ 
काया[लयको कोड:-८०३३०५०१३०० 

Đ. 
स. 

खच[  

िशष[क 
नं. 

काय[Đम आयोजनाको नाम 
काया[Ûवयन 
हनुे èथान 

लêय 
ǒवǓनयोिजत 

रकम 

(ǽ.हजारमा) 

İोत 

आÛतǐरक 

İोत 

अÛतरसरकारȣ ǒवƣीय 
हèताÛतरण ऋ

ण
 

जनसहभाǓगता 

नेपाल 

सरकार 
Ĥदेश 

सरकार 
èथानीय 

तह 

१  कम[चारȣ पाǐरĮǓमक तथा अÛय सǓुबधा   १३००० १३०००      

२  अÛय सेवा शãुक – पाǐरĮǓमक करार कम[चारȣ    १८००० १८०००      

३  पाǐरĮǓमक पदाǓधकारȣ   ४००० ४०००      

४  Ĥो×साहन भƣा कम[चारȣ   २००० २०००      

५  बैठक भƣा कम[चारȣ   ३०० ३००      

६  योगदानमा आधाǐरत Ǔनविृƣभरण तथा उपदान   ६०० ६००      

७  पाǓन तथा Ǔबजलुȣ काया[लय Ĥयोजन   २०० २००      

८  संचार महसलु काया[लय Ĥयोजन   ३०० ३००      

९  इÛधन पदाǓधकारȣ   ७०० ७००      

१०  इÛधन काया[लय Ĥयोजन   ३०० ३००      

११  सवारȣ साधन मम[त खच[   १५०० १५००      
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१२  मेिशनरȣ तथा सवारȣ साधन Ǔबमा र नǒवकरण   ३०० ३००      

१३  मेिशनरȣ औजार मम[त सàभार तथा संचालन   ५०० ५००      

१४  वडा काया[लय मसलÛद तथा ǓबǓबध खच[ (सबै वडा 
दामाशाहȣले) 

  ६०० ६००      

१५  मसलÛद तथा काया[लय सामĒी (गा.पा.)   १००० १०००      

१६  अÛय काया[लय संचालन खच[ (गा.पा.)   १००० १०००      

१७  छपाई तथा Ĥकाशन   ३०० ३००      

१८  इÛधन अÛय Ĥयोजन   २०० २००      

१९  पğ पǓğका छपाई तथा सूचना Ĥकाशन   १५०० १५००      

२०  सेवा र परामश[   ७०० ७००      

२१  पदाǓधकारȣ तथा कम[चारȣ ¢मता ǒवकास काय[Đम   १५०० १५००      

२२  ĤाǓबǓधक कम[चारȣ ताǓलम   ३०० ३००      

२३  उपकरण तथा सÝटवेयर खǐरद (ĤाǓबǓधक शाखा)   १००० १०००      

२४  भैपरȣ आउने चाल ुखच[   २००० २०००      

२५  आǓथ[क सहयोग   ७०० ७००      

२६  गनुासो åयवèथापन   २०० २००      

२७  अनगुमन तथा मãुयांकन   ५०० ५००      

२८  सǽवा ħमण खच[   १०० १००      
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२९  ħमण खच[ काया[लय Ĥयोजन   ५०० ५००      

३०  ħमण खच[ पदाǓधकारȣ तथा अÛय   २०० २००      

३१  अǓतǓथ स×कार   २०० २००      

३२  सभा संचालन खच[   ३०० ३००      

३३  घर भाडा   ५०० ५००      

३४  सरु¢ा Þयबèथापन   ८०० ८००      

३५  काननु काय[ǒवǓध Ǔनमा[ण तथा संसोधन   ५०० ५००      

३६  अÚययन अवलोकन ħमण   ५०० ५००      

३७  मानव संसाधन ǒवकास   २०० २००      

३८  ĤǓतèथापन मÚयकालȣन खच[ संरचना Ǔनमा[ण   ३०० ३००      

३९  साव[जǓनक सनुवुाई   ३०० ३००      

४०  सामािजक पǐर¢ण तथा सचेतना अǓभवǒृƨ   ३०० ३००      

४१  बेǽज ुफʪȿट   १०० १००      

४२  सेवा Ĥबाहमा ǒवƭतुीय ĤǒवǓधको Ĥयोग   १००० १०००      

४३  आयोजना काय[Ûवयन गोƵी   ५०० ५००      

४४  Ûयाǒयक सǓमǓत   १००० १०००      

४५  संèकृǓतक महो×सब   ५०० ५००      

४६  सरसफाई तथा èवÍछता Ĥबƨ[न   १००० १०००      



36-vlgofaf; ufp“kflnsf, wflbª 

Đ. 
स. 

खच[  

िशष[क 
नं. 

काय[Đम आयोजनाको नाम 
काया[Ûवयन 
हनुे èथान 

लêय 
ǒवǓनयोिजत 

रकम 

(ǽ.हजारमा) 

İोत 

आÛतǐरक 

İोत 

अÛतरसरकारȣ ǒवƣीय 
हèताÛतरण ऋ

ण
 

जनसहभाǓगता 
नेपाल 

सरकार 
Ĥदेश 

सरकार 
èथानीय 

तह 

४७  संèकृǓतक Ĥबƨ[न   १००० १०००      

४८  गाउँपाǓलकाको वƣृिचğ Ǔनमा[ण   ७०० ७००      

४९  हाते होिजयारȣ Ǔसप Ĥबƨ[न   १३०० १३००      

५०  बन तथा भ-ूसंर¢ण   १००० १०००      

५१  ǒवपद Þयबèथापन कोष    १००० १०००      

५२  सामदुाǒयक बन Þयबèथापन   २०० २००      

५३  ǒवपद पबु[तयारȣ तथा ĤǓतकाय[ योजना    ३०० ३००      

५४  एǒककृत फोहोरमैला Þयबèथापन रणनीǓतक योजना Ǔनमा[ण   १००० १०००      

५५  वÛयजÛत ुपǒहचान Ĥबƨ[न अÚययन   १२०० १२००      

५६  मǒहलाहǽको जीǒवकोपाज[न सधुारका लाǓग ǒवƣीय सा¢रता 
काय[Đम 

  ३०० ३००      

५७  सहकारȣ सवȶ¢ण काय[Đम   २०० २००      

५८  सहकारȣहǽको लाǓग सÝटवेयर सàबिÛध ताǓलम   ५०० ५००      

५९  पवु[ ÏयेƵ जनĤǓतǓनǓध सàमान काय[Đम   १०० १००      

६०  ÏयेƵ नागǐरक सàमान तथा पǐरचयपğ ǒवतरण काय[Đम   ४०० ४००      

६१  अपाǍहǽको èवाèØय जाचँ िशǒवर तथा पǐरचयपğ ǒवतरण 
काय[Đम 

  ५०० ५००      

६२  आरन घर सधुार काय[Đम   ५०० ५००      
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६३  ǒहंसाǒपǓडत मǒहलाहǽको लाǓग मनोसामािजक मनोपरामश[ सेवा 
संचालन 

  २०० २००      

६४  ǒकशोर-ǒकशोरȣलाई नेत×ृव ǒवकास ताǓलम    २०० २००      

६५  ƮÛदǒपǓडत बेपƣा तथा आमाबाबǓुबǒहन बालबाǓलकाहǽलाई 
छाğविृƣ ǒवतरण काय[Đम 

  १०० १००      

६६  काया[लय पूवा[धार   २००० २०००      

६७  मम[त सàभार कोष   २००० २०००      

६८  दाǒय×व Ǔसज[ना भई भƠुानी Ǒदन बाँकȧ   १०००० १००००      

६९  छǍम देिख ǓसÌला पदमाग[ वडा नं. ०१   ५०० ५००      

७०  दाǒय×व Ǔसज[ना भई भƠुानी Ǒदन ुपनȶ वहवुǒष[य आयोजना तथा 
काय[Đम 

  २६००० ९९४ २५००६     

७१  बÍछलादेवी मा.ǒव. खानेपानी Þयबèथापन   ४००  ४००     

७२  बÍछला देवी मा.ǒव. सरèवती मिÛदर Ǔनमा[ण   ४००  ४००     

७३  Ǔसंगाङ आ.ǒव. कोठा पाǒट[सन   १५०  १५०     

७४  ãयाÈचेकुÖड आ.ǒव. कोठा पाǒट[सन   १५०  १५०     

७५  गणेशकुÖड मा.ǒव. शैि¢क अनदुान   २००  २००     

७६  गणेशकुÖड मा.ǒव. पखा[ल Ǔनमा[ण   ५००  ५००     

७७  भोगटेनी आ.ǒव. पखा[ल Ǔनमा[ण   २००  २००     
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७८  कÛयादेवी आ.ǒव. पǒहरो ǓनयÛğण तथा मम[तसàभार   ५००  ५००     

७९  ECD क¢ाकोठा Þयबèथापन तथा शैि¢क सामĒी खǐरद   ५००  ५००     

८०  वÛेदȣदेवी मा.ǒव. क¢ाकोठा Ǔनमा[ण   १०००  १०००     

८१  बधु-ुǓगलȣÌचो सडक èतरोǏǓत वडा नं. ०१   ३०००  ३०००     

८२  पेचȾ हेǓलÜयाड वडा नं. ०१   ५००  ५००     

८३  वडा काया[लय-Íयाàथलȣ कÍची सडक वडा नं. ०१   ५००  ५००     

८४  लङुकुलो याàचेत पǒहरो रोकथाम वडा नं. ०१   ४००  ४००     

८५  लाÈचो èथानीय मÖडलȣ भवन Ǔनमा[ण वडा नं. ०१   ४००  ४००     

८६  सʯुङ कोिखम सडक èतरोǏǓत वडा नं. ०२   ३५००  ३५००     

८७  Íयाकथलȣ विेÛदवला गोरेटो वडा नं. ०२   ७००  ७००     

८८  ǓसÛदूङ खानेपानी आयोजना वडा नं. ०२   ४००  ४००     

८९  बधुदेुिख झाला[ङ मा.ǒव. सडक èतरोǏǓत वडा नं. ०२   ७००  ७००     

९०  Ǔसंगाङ डÛुडरेु नयाँ Ěयाक èतरोǏǓत वडा नं. ०३   ५००  ५००     

९१  टेकबहादरु तामाङ èमǓृत चौतारा Ǔनमा[ण वडा नं. ०३   ३००  ३००     

९२  àहनेÊयप गोरेटो वडा नं. ०३   २००  २००     

९३  Ǔसंगाङचो पǒहरो ǓनयÛğण वडा नं. ०३   ४००  ४००     

९४  साव[जǓनक सेवा केÛġ भवन Ǔनमा[ण वडा नं. ०३ कुरȣ 
(ǓनरÛतरता) 

  १०००  १०००     



gLlt, jflif{s of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd–39 

Đ. 
स. 

खच[  

िशष[क 
नं. 

काय[Đम आयोजनाको नाम 
काया[Ûवयन 
हनुे èथान 

लêय 
ǒवǓनयोिजत 

रकम 

(ǽ.हजारमा) 

İोत 

आÛतǐरक 

İोत 

अÛतरसरकारȣ ǒवƣीय 
हèताÛतरण ऋ

ण
 

जनसहभाǓगता 
नेपाल 

सरकार 
Ĥदेश 

सरकार 
èथानीय 

तह 

९५  Ǔनमãचेत नाǐरग ुउĨङ हुँदै गङÊयाप ङचȶत दरवार कृǒष सडक 
वडा नं. ०३ 

  ७००  ७००     

९६  Ǔनमलचेत माने फालम ĤǓत¢ालय वडा नं. ०३   १५०  १५०     

९७  काǓलमाटȣ छाप छǍम खानेपानी अधरुो काम सàपǏ वडा नं. 
०३ 

  २००  २००     

९८  लगङ मèयȿङ थोपा Ǔसंचाई वडा नं. ०३   १०००  १०००     

९९  लामाटोल खेलमैदान Ǔनमा[ण वडा नं. ०३    ५००  ५००     

१००  Ëयाङसाङ-धाना[बेसी सडक Đमागत वडा नं. ०४   १०००  १०००     

१०१  घाàसा उईदङु गोरेटो बाटो वडा नं. ०४   ५००  ५००     

१०२  भोÊटेनी कुरȣ कÍची सडक वडा नं. ०४   ५००  ५००     

१०३  सãलेरȣ खेलकुद मैदान èतरोǏǓत वडा नं. ०४   ५००  ५००     

१०४  बेãचेत सामदुाǒयक भवन वडा नं. ०४   ७००  ७००     

१०५  उगाङ नेनǓसङ Ǔसंचाई वडा नं. ०४   २००  २००     

१०६  सǒहद गणेश तामाङ (ƮÛद) èमǓृत पाक[  Ǔनमा[ण वडा नं. ०४   ४००  ४००     

१०७  गडगुङ पǒहरो ǓनयÛğण वडा नं. ०४   ५००  ५००     

१०८  लोजोङ गàुबा फǓन[चर खǐरद वडा नं. ०४   १५०  १५०     

१०९  पाǓलकाèतरȣय मǒहला भवन पखा[ल Ǔनमा[ण वडा नं. ०४   ५००  ५००     

११०  ʪािÜलङ-गोàबोङ-बÍछला सडक वडा नं. ०५   ७००  ७००     
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१११  गोàबोङ सामदुाǒयक भवन वडा नं. ०५   ७००  ७००     

११२  राÈचोक खानेपानी आयोजना वडा नं. ०५   ८००  ८००     

११३  तãलो नÌसǐर जǍुèयोङ – गगुाव Ǔसंचाई वडा नं. ०५   ५००  ५००     

११४  थàबू àहेÛचेत Ħे-माहरु गोरेटो वडा नं. ०५   ३००  ३००     

११५  थालगाङ – आचȶत – Ħादȣ सालघारȣ सडक वडा नं. ०५   ७००  ७००     

११६  मानेटार-देǒवथान-केऊराग ुसडक èतरोǏǓत वडा नं. ०५    ७००  ७००     

११७  कोàपखोला थàपू Ǔसंचाई वडा नं. ०५   ४००  ४००     

११८  कुसोगङ – दǓमचेत नयाँ सडक Ǔनमा[ण वडा नं. ०५   ४००  ४००     

११९  Ħेमङ पेथेल एजी चच[ Þयबèथापन वडा नं. ०५   ५००  ५००     

१२०  Ǔसचगङ पǒहरो ǓनयÛğण वडा नं. ०५   ५००  ५००     

१२१  खǓनयाबास टोल Ǔसंचाई आयोजना डी.पी.आर. वडा नं. ०५   ४००  ४००     

१२२  मानेटार सडक पखा[ल Ǔनमा[ण वडा नं. ०५   ३००  ३००     

१२३  गोÊगाङ खानेपानी आयोजना वडा नं. ०५   ५००  ५००     

१२४  काĤ-ेथलगङ – चãुपा नयाँ सडक वडा नं. ०५   ५००  ५००     

गाउँ गौरबका आयोजनाहǽ 

१२५  कृǒष Ǔब£ान केÛġ Ǔनमा[ण तथा संचालन   १००० १०००     

१२६  नमनुा बिèत ǒवकास योजना Ǔनमा[ण वडा नं. ०३ कुरȣ   १५०० १५००     

वडागत आयोजनाहǽ 
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तह 

वडा नं. ०१ 

१२७  वाङउ-फेनसोङ खानेपानी मम[त   ३०० ३००     

१२८  उङगलु खानेपानी ʫांकȧ सǒहत मम[त   ८०० ८००     

१२९  छाÜचेत चच[ घेराबार (५०% लागत साझेदारȣ)   ४०० ४००     

१३०  आधारभतू èवाèØय चौकȧमा पाǓन र चपȸ Ǔनमा[ण   ३०० ३००     

१३१  ÏयोǓत Ĥा.ǒव. खानेपानी मम[त   २०० २००     

१३२  Ǔसङसर èवाèØय आमा समूह भवन Üलाèटर    २०० २००     

१३३  योÛजान माने Ǔनमा[ण (५०% लागत साझेदारȣ)   ३०० ३००     

१३४  Ǔसङला मा.ǒव. घेराबार   ३०० ३००     

१३५  सोलार बिƣ जडान काय[Đम   ७०० ७००     

१३६  वडा काया[लय पǐरसर Ǔनमा[ण   २०० २००     

१३७  वडा काया[लय ǓबǓबध खच[   ३०० ३००     

वडा नं. ०२ 

१३८  दङुदालȣ देिख तजȸ सàम सडक èतर उǏǓत   ६०० ६००     

१३९  ÛयाÛचो खोला नǑद ǓनयÛğण   ५०० ५००     

१४०  मिुƠ सोङ देिख थलȣ सàम पदमाग[   २०० २००     

१४१  इको होÜला èयोङ खानेपानी Ǔनमा[ण   ४०० ४००     

१४२  गसलȣ देिख अÈथलȣ पदमाग[   ४०० ४००     
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तह 

१४३  ǓसÛदूङ देिख Ǔमउ सàम पदमाग[   ३०० ३००     

१४४  कÛतरङ चच[ आगँन सàयाउन े   २०० २००     

१४५  चौतर देिख दङुदलȣ सàम पदमाग[   ४०० ४००     

१४६  Ǔतबेनेन देिख यङुगल सàम पदमाग[   २०० २००     

१४७  संग संगै समूह Þयबèथापन   १०० १००     

१४८  कàडपु देिख रावा सàम पदमाग[   ५०० ५००     

१४९  ǓबǓबध खच[   २०० २००     

वडा नं. ०३ 

१५०  िàलǒपत खानेपानी मम[त   १५० १५०     

१५१  कदोèयोङ देिख नयाँ बिèत ʫांकȧ Ǔनमा[ण   १०० १००     

१५२  Ħादङुखोर देिख पाटोगङ सàम गोरेटो बाटो Ǔनमा[ण   २०० २००     

१५३  ĤगǓतशील èवाèØय आमा समूहमा घेराबार Ǔनमा[ण   १५० १५०     

१५४  एक घर एक धारा काय[Đम (माझगाउँ/कोमोèयोङ)   ३०० ३००     

१५५  कोमोèयोङ देिख दलȣत बिèत सàम पदमाग[   ३०० ३००     

१५६  बाđाब ुगोरेटो बाटो Ǔनमा[ण   १०० १००     

१५७  संèकृǓतक सàपदा माने पनु:Ǔनमा[ण   ३०० ३००     

१५८  गङलेप èकुल टोल गोरेटो बाटो Ǔनमा[ण   ३०० ३००     

१५९  पङग ुदेिख मङलागङ गोरेटो बाटो Ǔनमा[ण   ३०० ३००     
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èथानीय 

तह 

१६०  ङरÊयाप देिख चेतेनचो सàम गोरेटो बाटो Ǔनमा[ण   ३०० ३००     

१६१  पाटोगङ देिख खãचेत हुँदै कोलगङ सàम पदमाग[ Ǔनमा[ण   ३०० ३००     

१६२  ǓसÛदङु देिख मेतेनखोर हुँदै तोङपते सàम पदमाग[ Ǔनमा[ण   ४०० ४००     

१६३  बचेृत मा.ǒव.मा डेÈस बेÛच Ǔनमा[ण    ३०० ३००     

१६४  वडा काया[लयको छेउको भागमा मेिशनरȣ वाल Ǔनमा[ण   २०० २००     

१६५  वडा काया[लयमा खानेपानी पाईप खǐरद तथा Ǔबƭतु लाइन 
ǒवèतार 

  १०० १००     

१६६  वडा काया[लय लाǓग ǓबǓबध खच[   २०० २००     

वडा नं. ०४ 

१६७  Ǔसàपानी – दङुदङु गोरेटो बाटो Ǔनमा[ण   २५० २५०     

१६८  पारĨङ-Ǔसàपानी पदमाग[ Ǔनमा[ण   २५० २५०     

१६९  मेथेनखोर – Éयǽुगङ – नयाँबिèत गोरेटो बाटो Ǔनमा[ण   २५० २५०     

१७०  मैनानेन-सãलेरȣ-बाđब ुगोरेटो बाटो Ǔनमा[ण   २५० २५०     

१७१  Ǔडèयोङ – लोङईखङु-घाàसा खानेपानी मम[त   २०० २००     

१७२  धाना[-डोङाÜलेङ-कुरȣ गोरेटो बाटो   ४०० ४००     

१७३  नेनǓसङ-Ǔबसान पदमाग[ Ǔनमा[ण   २५० २५०     

१७४  काǓलमाटȣ सातकÛया कँुकर Ǔनमा[ण   ३५० ३५०     

१७५  èवाँरा खानेपानी मम[त   २०० २००     
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सरकार 
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तह 

१७६  िचउरȣबोट Ǔसंचाई Ǔनमा[ण   २०० २००     

१७७  राउते साब[जǓनक शौचालय Ǔनमा[ण   ३०० ३००     

१७८  ǒकàताङफेदȣ – राàचे – डाँडाछाप गोरेटो Ǔनमा[ण   ५०० ५००     

१७९  धनुी – गणेशकुÖड गोरेटो Ǔनमा[ण   ३०० ३००     

१८०  ǓबǓबध   ३०० ३००     

वडा नं. ०५ 

१८१  Íयाàपी खोƠोङ कुमाल उपभोƠा Ǔसंचाई   ५०० ५००     

१८२  ओठले ĦेĨाङ खानेपानी   ५०० ५००     

१८३  आǑदवासी यवुा Èलब खेलमैदान Ǔनमा[ण   ५०० ५००     

१८४  Ǔडèयोङ ǒपमाĨाङ काħ ेखानेपानी   २०० २००     

१८५  आिशवा[द चोक ĤǓत¢ालय   २०० २००     

१८६  बÍछलाडाँडा साव[जǓनक शौचालय   ३०० ३००     

१८७  मàबल खानेपानी तथा मम[त   २०० २००     

१८८  तईǒपचेत ĤǓत¢ालय Ǔनमा[ण   २०० २००     

१८९  ĭादȣ खानेपानी Ǔनमा[ण   ३०० ३००     

१९०  मानधारा Ǔसàले खानेपानी   २०० २००     

१९१  बोनोङनोङ Íयेत पोखरȣ Ǔनमा[ण   ५०० ५००     

१९२  ǓसÛजगङ गोगङ फोङफोङ   २०० २००     
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१९३  ǓबǓबध खच[   २०० २००     

शाखागत काय[Đमहǽ 

कृǒष ǒवकास शाखा 
१९४  सामǒुहक खेǓत Ĥबƨ[न काय[कम (७०% अनदुान)   ५००   ५००   

१९५  एǒककृत शğजुीव åयवèथापन (कृषक पाठशाला)   २००   २००   

१९६  कफȧ Ĥबƨ[न काय[Đम   ४००   ४००   

१९७  हाइǓĦड तथा उǏतकरेसाबारȣ तरकारȣ बीउ ǒवतरण   ५००   ५००   

१९८  ७०% अनदुानमा ǒहउदे तथा बखȶ फलफुल Ǔबǽवा ǒवतरण    ३००   ३००   

१९९  èथलगत बालȣ Ǔबशेष Þयवासायीक ताǓलम    ३००   ३००   

२००  बालȣ ʸालेÖडर    ३००   ३००   

२०१  बेमौसमी तरकारȣ खेतीको लाǓग Üलािèटक टनेल ǒवतरण 
(७०% अनदुान) 

  
३०० 

  
३०० 

  

२०२  गʭौला मल उ×पादनतथा ǒवतरण    २००   २००   

२०३  कृǒष तथा पश ु¢ेğको ǒवकासका लाǓग सàभाåयता अÚययन   ५००   ५००   

२०४  साझेदारȣमा कृǒष उƭमशीलता (हेफर)   ५०००   ५०००   

पश ुǒवकास शाखा 
२०५  पश ुशाखा औषǓध खǐरद   ५०० ५००     

२०६  पश ुèवाèØय िशǒवर संचालन   ५०० ५००     
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तह 

२०७  पश ुǓबमा सàबिÛध अǓभमखुीकरण काय[Đम   २०० २००     

२०८  Þयबसाǒयक पशपुÛछȤ पालन ताǓलम   ३०० ३००     

२०९  भकारो सधुार काय[Đम   ५०० ५००     

िश¢ा, यवुा तथा खेलकुद शाखा 
२१०  Ûयनुतम दरविÛद भएका ४ वटा मा.ǒव र १ Ǔन.मा.ǒव. मा 

िश¢क åयवèथानपन अनदुान  

 

२५०० २५०० 

    

२११  वाल ǒवकास सहजकता[,लेखा कम[चारȣ, ǒवƭालय कम[चारȣ थप 
तलब भƣा  

 

४९०० ४९०० 

    

२१२  Ĥ.अ बैठक खाजा तथा यातायात   ५०० ५००     

२१३  क¢ा ८ को परȣ¢ा सʶालन तथा åयवèथापन   ५०० ५००     

२१४  शैि¢क ʸालेÖडर Ǔनमा[ण तथा छपाई   १०० १००     

२१५  SEE पǐर¢ामा GPA "B" वा सो भÛदा माǓथ अंक ĤाƯ 
गǐरिश¢ा संकाय अÚययन गनȶ ǒवƭाथȸहǽलाई छाğविृƣ 
काय[Đम  

 

५०० ५०० 

    

२१६  Ǔब£ान तथा ĤाǒवǓधक Ǔबषय अÚययनका लाǓग छाğविृƣ   ५०० ५००     

२१७  बाल ǒवकास सहजकता[हǽका लागी अǓभमिुखकरण काय[Đम   २०० २००     

२१८ 

 

 

ǒवƭालय अनगुमन तथा Ǔनरȣ¢ण   

 

२०० २०० 
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Đ. 
स. 

खच[  

िशष[क 
नं. 

काय[Đम आयोजनाको नाम 
काया[Ûवयन 
हनुे èथान 

लêय 
ǒवǓनयोिजत 

रकम 

(ǽ.हजारमा) 

İोत 

आÛतǐरक 

İोत 

अÛतरसरकारȣ ǒवƣीय 
हèताÛतरण ऋ

ण
 

जनसहभाǓगता 
नेपाल 

सरकार 
Ĥदेश 

सरकार 
èथानीय 

तह 

२१९  एǒककृत शैि¢क åयवèथापन सचुना Ĥणालȣ इǓमसतØयाǋ Ĥǒवǒƴ 
तथा åयबèथापन २ Ǒदने अǓभमिुखकरण काय[Đम   

 

२०० २०० 

    

२२०  ǒट.ǒप.Ǔड मा आधारȣत १० काय[Ǒदने  (५+३+२) ताǓलम    ३०० ३००     

२२१  Ǔबषयगत ताǓलम (गिणत, अÌĒजेी र ǒव£ान)    २०० २००     

२२२  Ĥ.अ र ǒव.åय.स िश. िश.अ.स ¢मता ǒवकास ताǓलम    २०० २००     

२२३  Ĥ.अ र लेखा åयबèथापन ताǓलम    २०० २००     

२२४  शैि¢क सधुार काय[Đम   ५०० ५००     

२२५  पाǓलकाèतरȣय खेलकुद काय[Đम   १००० १०००     

èवाèØय शाखा 
२२६  Ǔनशãुक èवाèØय सेवाको लाǓग औषǓध खǐरद   १५०० १५००     

२२७  èवाèØय कमȸहǽलाई र मǒहला सामदुाǒयक èवाèØय 
èवयàसेǒवकाहǽलाई DHIS Revised ताǓलम, म सा èवा èव से 
हǽको MOBILE HEALTH REPORTING काय[Đम 

  ४०० ४००     

२२८  ĒाǓमण अãĚासाउÖड काय[Đम, घàुती èवाèØय िशǒवरहǽ 
संचालन, Ĥसतुी ĤǓत¢ालय गहृ संचालन ǓनरÛतरता, èवाèØय 
Ǔबमा काय[Đम Ĥबƨ[न लगायत जनाèèवèØय Ĥबƨ[न 
काय[Đमहǽ 

  ३०० ३००     

२२९  झाला[ङ र भोगटेनी èवाèØय चौकȧमा Ĥयोगशाला ãयाब èथापना   १००० १०००     
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Đ. 
स. 

खच[  

िशष[क 
नं. 

काय[Đम आयोजनाको नाम 
काया[Ûवयन 
हनुे èथान 

लêय 
ǒवǓनयोिजत 

रकम 

(ǽ.हजारमा) 

İोत 

आÛतǐरक 

İोत 

अÛतरसरकारȣ ǒवƣीय 
हèताÛतरण ऋ

ण
 

जनसहभाǓगता 
नेपाल 

सरकार 
Ĥदेश 

सरकार 
èथानीय 

तह 

तथा संचालन 

२३०  मम[त, फǓन[चर, मेिशनरȣ तथा सामĒीहǽ (वडा नं. ०३ कुरȣ 
आधारभतू èवाèØय इकाई) 

  ८०० २०  ७८०   

२३१  èवाèØय Ǔबमा काय[Đम (ĒाǓमण अèपताललाई अनदुान)   ५०० ५००     

समपरुक अनदुानका काय[Đमहǽ 

२३२  खǓनयाबास दामन पािđन ǐरङरोड ĒाǓमण सडक   १५०००  १५०००    

२३३  खǓनयाबास िशतभÖडार Ǔनमा[ण   १००००  १००००    

२३४  मानेचौतारा चौकȧटोल गोदाम बचेृत Ēावेल सडक Ǔनमा[ण   १९८३२  १९८३२    

२३५  कुरȣ अÈथलȣ ĒाǓमण सडक   १९७२४  १९७२४    

२३६  ǒकàताङफेदȣ रातमाटे Ēावेल सडक   १९८३२  १९८३२    

२३७  नवĤबत[न साझेदारȣ कोष   १००००  १००००    

 

 



gLlt, jflif{s of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd–49 

 

खÖड-७ 
आ.व. २०७९/०८० मा Ĥदेश सरकारबाट खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको लाǓग ǒवǓनयोिजत बजेट तथा काय[Đम 

 

सभाबाट èवीकृत ǓमǓतः-२०७८/०३/३१ 

सशत[अनदुान:- 

Đ. 
स. 

काय[Đमको नाम 
ǒवǓनयोिजत रकम 

(हजारमा) 
१ खÔकǐर माǓथãलो राàचे खानेपानी आयोजना, खǓनयाबास गा.पा., धाǑदङ २५०० 

२ थलȣ Ǔसंचाई योजना, खǓनयाबास गा.पा., धाǑदङ २५०० 

३ èथानीय Ûयाǒयक सहजकता[ काय[Đम (पाǐरĮǓमक/पोशाक भƣा) ४६२ 

४ गोइसी मौर सडक खǓनयाबास ५, खǓनयाबास गा.पा., धाǑदङ ५००० 

५ राउते दाखा[ चौकȧ सडक खǓनयाबास ४, खǓनयाबास गा.पा., धाǑदङ ५००० 

६ माÚयǓमक तहमा शÛुय दरबÛदȣ भएका सामदुाǒयक माÚयǓमक ǓबƭालयमाअंĒजेी/गिणत/Ǔब£ान िश¢कका लाǓग िश¢ण सहयोग अनदुान २२७२ 

७ वाल Ǔबबाह अÛ×यका लाǓग सामदुाय पǐरचालन काय[Đम १५० 

८ अपाǍता भएका åयिƠहǽका लाǓग समदुायमा आधाǐरत पनुèथा[पनासहयोग काय[Đम ३०० 

९ बाल मैğी èथानीय तह घोषणा Ĥो×साहन काय[Đम १५० 

१० बाबआुमा Ǔबǒहन बालबाǓलका संर¢ण काय[Đम ७२ 

११ एक Ǔबƭालय एक नस[ काय[Đम संचालन ǓनरÛतरता तथा ǒवèतार १५०६ 

१२ èथानीय तहका अèपताल/èवाèØय चौकȧ/औषधालय भवन Ǔनमा[ण  (नयाँ तथा ǓनरÛतरता)-कुरȣ बथȸङ सेÛटरǓनमा[ण खǓनयाबास गाउँपाǓलका २००० 

१३ Ûयनुतम सेवा मापदÖड (minimum standard-MSS) सधुारका लाǓगèवाèØय संèथा (Ĥा.èवा.के./हे.पो.) लाइ सशत[ अनदुान ३५० 

 
Ǔबशषे अनदुान 

        
१ मौरȣ ĤबƧ[न काय[Đम ४००० 
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खÖड-८ 
आ.व. २०७९/०८० मा संघीय सरकारबाट खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको लाǓग ǒवǓनयोिजत बजेट तथा काय[Đम  

 

बजेट रकम (ǽ.हजारमा)  

बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

30700106 लघ ुउƭम ǒवकास काय[Đम 3000 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

30700106 लघ ुउƭमǒवकास काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.6.4.14 सàभाåयउ×पादनको उ×पादक×व र बजार 
ĤǓतèपधा[ बǒृƨ गन[का लाǓग किàतमा ५ जनाकोसमहुमा 
ĤǓबǓध हèताÛतरण 

140 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

30700106 लघ ुउƭमǒवकास काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.6.4.85 गǐरबीǓनवारणका लाǓग लघ ुउƭम ǒवकास 
काय[Đम संचालन Ǔनदȶ िशका, २०७७ बमोिजमउƭमीको 
èतरोǏती (आवæयकता पǒहचानका आधारमा पनुता[जगी र 
एडभाÛस सीप ǒवकासताǓलम काय[Đम) 

480 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

30700106 लघ ुउƭमǒवकास काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.6.4.86 गǐरबीǓनवारणका लाǓग लघ ुउƭम ǒवकास 
काय[Đम संचालन Ǔनदȶ िशका, २०७७ बमोिजम लघउुƭम 
ǒवकास मोडेलमा नयाँ लघ ुउƭमी Ǔसज[ना गनȶ 

2380 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

30800104 राǒƶय Ēामीण तथा नवीकरणीय उजा[ काय[Đम 800 

80103335 खǓनयाबास 30800104 राǒƶयĒामीण तथा नवीकरणीय 26336 सशत[ 11.4.22.5900 नवीकरणीयऊजा[ ĤवǓध जडान 800 
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

गाउँपाǓलका उजा[ काय[Đम अनदुान (पुजँीगत) (वायोÊयाँस/ǒवƭतुीय चलुो/सधुाǐरएको चलुो/सौय[ ऊजा[) 
  नगद 01 नेपाल सरकार/आÛतǐरकऋण 1400015  

31200101 कृǒष ǒवकास रणनीǓत अनगुमन तथा समÛवय काय[Đम 600 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31200101 कृǒष ǒवकासरणनीǓत अनगुमन 
तथा समÛवय काय[Đम 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.5.7.21 कृǒष तथा पशसेुवाका एक गाँउ एक 
ĤाǒवǓधकहǽको तलव भƣा 

210 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31200101 कृǒष ǒवकासरणनीǓत अनगुमन 
तथा समÛवय काय[Đम 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.15.129 ǒकसानसूचीकरण काय[Đम 290 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31200101 कृǒष ǒवकासरणनीǓत अनगुमन 
तथा समÛवय काय[Đम 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.15.130 कृǒष, पशपुÛछȤ तथा म×èय तØयाकं 
अÚयावǓधक काय[Đम 

100 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

31200106 ĤधानमÛğी कृǒष आधǓुनǒककरण पǐरयोजना 2500 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31200106 ĤधानमÛğी कृǒष आधǓुनǒककरण 
पǐरयोजना 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.15.338 आ.व. 2078/79 मा èथापना भएको आलबुालȣ 
पकेट ǒवकास काय[Đमको ǓनरÛ तरता 

600 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31200106 ĤधानमÛğी कृǒष आधǓुनǒककरण 
पǐरयोजना 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.15.354 आ.व. 2078/79 मा èथापना भएको माछा 
पकेट ǒवकास काय[Đमको ǓनरÛ तरता 

700 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 31200106 ĤधानमÛğी कृǒष आधǓुनǒककरण 26332 सशत[ 2.7.15.358 आ.व. 207९/८० मा नयाँ आलबुालȣ पकेट 1200 
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

गाउँपाǓलका पǐरयोजना अनदुान (चाल)ु ǒवकास काय[Đम सÑ चालन 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

31201011 कृǒष ǒवभाग 1600 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31201011 कृǒष ǒवभाग 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

1.1.2.22 कृǒष èनातककरार 480 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31201011 कृǒष ǒवभाग 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.15.326 खाƭाǏबालȣको उǏत बीउ उपयोगमा अनदुान 850 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31201011 कृǒष ǒवभाग 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.15.327 उǏत बीउǒवतरकलाई Ĥो×साहन अनदुान 120 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31201011 कृǒष ǒवभाग 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.15.328 सूचनाĤकाशन तथा उǏत बीउ उपयोग 
अनगुमन Ǔनरȣ¢ण 

150 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

31202011 पश ुसेवा ǒवभाग 300 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31202011 पश ुसेवाǒवभाग 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.18.40 कृǓğमगभा[धान Ǔमसन काय[Đम 250 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 31202011 पश ुसेवाǒवभाग 26332 सशत[ 2.7.18.88 पशपुÛछȤरोगको अÛवेषण, नमनुा सǋलन तथा 10 
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

गाउँपाǓलका अनदुान (चाल)ु Ĥषेण 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31202011 पश ुसेवाǒवभाग 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.18.236 इǒपडेǓमयोलोिजकल ǐरपोǒट[Ǎ 20 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31202011 पश ुसेवाǒवभाग 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.18.240 पश ुसेवाǒवभाग र Ĥादेिशक Ǔनकायमा 
पशपुÛछȤ तØयांक तथा पश ुसेवाका काय[Đमको 
ĤगǓतǐरपोǒट[ङ 

20 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

31401011 राǒƶय पǐरचयपğ तथा पʷीकरण ǒवभाग 1000 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31401011 राǒƶयपǐरचयपğ तथा पʷीकरण 
ǒवभाग 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.1.8.1 एम. आइ[. एस.अपरेटर र ǒफãड सहायको लाǓग 
सʶार खच[ 

5 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31401011 राǒƶयपǐरचयपğ तथा पʷीकरण 
ǒवभाग 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.3.2.1 मेिशनरȣ आजारतथा फǓन[चर मम[तसàभार (सेवा 
केÛġ सʶालानाथ[) 

60 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31401011 राǒƶयपǐरचयपğ तथा पʷीकरण 
ǒवभाग 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.4.14.3 सʶारसामाĒी Ĥसारण तथा छपाइ[ (सʶार र पहँचु 
अǓभयान सʶालान) 

150 



54-vlgofaf; ufp“kflnsf, wflbª 

बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31401011 राǒƶयपǐरचयपğ तथा पʷीकरण 
ǒवभाग 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.4.1.4 मसलÛद सामानखǐरद (सेवा केÛġ सʶालानाथ[) 120 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31401011 राǒƶयपǐरचयपğ तथा पʷीकरण 
ǒवभाग 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.5.7.4 एम. आइ[. एस.अपरेटर र ǒफãड सहायक 
पाǐरĮǓमक, चाडपव[ खत[ तथा पोशाक खच[ 

410 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31401011 राǒƶयपǐरचयपğ तथा पʷीकरण 
ǒवभाग 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.4.14.5 ǒवभागलेउपलåध गराउने ǒवǓध/पƧǓत अनसुार 
वडा èतरबाट घटना दता[ सƯाह अǓभयान सʶालन 

160 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31401011 राǒƶयपǐरचयपğ तथा पʷीकरण 
ǒवभाग 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.9.9.6 अÛय ǒवǒवधखच[-आयोजना, सामािजक सरु¢ा तथा 
घटना दता[ सàबÛधी ǒवǓभǏ बɇठककोिचयापान लगायतको 
खच[ 

35 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

31401011 राǒƶयपǐरचयपğ तथा पʷीकरण 
ǒवभाग 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.8.1.9 एम. आइ[. एस.अपरेटर र ǒफãड सहायक देǓनक 
ħमण भƣा/यातायात खच[/ईÛधन 

60 



gLlt, jflif{s of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd–55 

बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

34341011 राǒƶय खेलकुद पǐरषɮ 100 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

34341011 राǒƶयखेलकुद पǐरषɮ 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.14.1 राƶपǓतरǓनǍ Ǔसãड ĤǓतयोǓगता (èथानीय 
तहèतरȣय) 

100 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

35000014 सबैका लाǓग िश¢ा- आधारभतू तह 40600 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35000014 सबैका लाǓगिश¢ा- आधारभतू 
तह 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

1.1.3.3 आधारभतू तहकाèवीकृत दरवÛदȣका िश¢क, राहत 
अनदुान िश¢कका लाǓग तलब भƣा अनदुान (ǒवशेषिश¢ा 
पǐरषद अÛतरगतका िश¢क/कम[चारȣहǽ समेत) 

40600 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

35000015 माÚयाǓमक तह 7900 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35000015 माÚयाǓमक तह 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

1.1.3.4 माÚयǓमक तहकाèवीकृत दरवÛदȣका िश¢क, राहत 
अनदुान िश¢क लाǓग तलब भƣा अनदुान (ǒवशेषिश¢ा 
पǐरषद अÛतरगतका िश¢क/कम[चारȣ,ĤाǒवǓधक धारका 
Ĥिश¢क समेत) 

7900 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

35001801 ǒवƭालय िश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश तथा èथानीयतहका लाǓग) 18300 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35001801 ǒवƭालयिश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश 
तथा èथानीय तहका लाǓग) 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.11.1 तोǒकएकाǒवƭाथȸको Ǒदवा खाजाका लाǓग 
ǒवƭालयलाई अनदुान 

3845 



56-vlgofaf; ufp“kflnsf, wflbª 

बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

  शोधभना[ हनुे 
अनदुान 33 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35001801 ǒवƭालयिश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश 
तथा èथानीय तहका लाǓग) 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

7.2.1.1 साव[जǓनकǒवƭालयमा अÚययनरत ǒवƭाथȸहǽका 
लाǓग छाğबिृƣ (आवासीय तथा गैरआवासीय) 

456 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

  शोधभना[ हनुे 
अनदुान 33 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35001801 ǒवƭालयिश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश 
तथा èथानीय तहका लाǓग) 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.4.6.1 साव[जǓनकǒवƭालयका ǒवƭाथȸहǽका लाǓग Ǔनशãुक 
पाʬपèुतक अनदुान 

1436 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

  शोधभना[ हनुे 
अनदुान 33 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35001801 ǒवƭालयिश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश 
तथा èथानीय तहका लाǓग) 

26332 सशत[ 1.1.4.1 Ĥारिàभकबाल ǒवकास सहजकता[हǽको पाǐरĮǓमक 
तथा ǒवƭालय कम[चारȣ åयबèथापन अनदुान 

6717 
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

अनदुान (चाल)ु 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

  शोधभना[ हनुे 
अनदुान 33 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35001801 ǒवƭालयिश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश 
तथा èथानीय तहका लाǓग) 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.13.10 ǒवƭालयसʶालन तथा åयवèथापन अनदुान 1487 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

  शोधभना[ हनुे 
अनदुान 33 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35001801 ǒवƭालयिश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश 
तथा èथानीय तहका लाǓग) 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.13.11 शैि¢कपहुँच सǓुनिƱतता, अनौपचाǐरक तथा 
वैकिãपक िश¢ा काय[Đम (परàपरागतǒवƭालय, वैकिãपक 
ǒवƭालय, सा¢रता र ǓनरÛतर िश¢ाका काय[Đम समेत) 

600 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

  शोधभना[ हनुे 
अनदुान 33 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

  शोधभना[ हनुे ऋण एस.इ.एस.पी. 2116001  



58-vlgofaf; ufp“kflnsf, wflbª 

बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

43 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35001801 ǒवƭालयिश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश 
तथा èथानीय तहका लाǓग) 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.13.13 ǒवƭालयमाशैि¢क गणुèतर सǺुढȣकरण एवम ्
काय[सàपादनमा आधाǐरत Ĥो×साहन अनदुान 

1700 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

  शोधभना[ हनुे 
अनदुान 33 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35001801 ǒवƭालयिश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश 
तथा èथानीय तहका लाǓग) 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.13.23 सामदुाǒयकǒवƭालयका छाğाहǽलाई Ǔनशãुक 
èयाǓनटरȣ Üयाड Þयवèथापन 

546 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

  शोधभना[ हनुे 
अनदुान 33 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35001801 ǒवƭालयिश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश 
तथा èथानीय तहका लाǓग) 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.13.49 कोǓभड-१९बाट पगुेको शैि¢क ¢Ǔतको 
पǐरपरुण तथा अÛय ǒवपदको समयमा Ǔसकाइ 
ǓनरÛतरताकालाǓग काय[Đम 

400 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

  शोधभना[ हनुे 
अनदुान 33 

एस.इ.एस.पी. 2116001  



gLlt, jflif{s of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd–59 

बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35001801 ǒवƭालयिश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश 
तथा èथानीय तहका लाǓग) 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.13.50 ĤǓतǒवƭाथȸ लागतका आधारमा Ǔसकाइ सामĒी 
तथा Ǔडिजटल Ǔसकाइ समाĒी åयवèथाकालाǓग 
ǒवƭालयलाइ अनदुान 

580 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

  शोधभना[ हनुे 
अनदुान 33 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

35001801 ǒवƭालयिश¢ा ¢ेğ योजना-(Ĥदेश 
तथा èथानीय तहका लाǓग) 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.13.51 सèथागत¢मता ǒवकास,परȣ¢ा सʶालन एवम ्
ǒवƭाथȸ मãुयाǋन 

533 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

  शोधभना[ हनुे 
अनदुान 33 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

एस.इ.एस.पी. 2116001  

36500106 बह¢ेुğीय पोषण काय[Đम 300 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

36500106 बह¢ेुğीयपोषण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.16.1 पोषणसंवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृǒष, 

पशसेुवा, मǒहला तथा बालबाǓलका, िश¢ा रशासकȧय 
ĤवÛध) ¢ेğका काय[ĐमहǾ सʶानल) 

150 



60-vlgofaf; ufp“kflnsf, wflbª 

बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

36500106 बह¢ेुğीयपोषण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.16.2 पोपण ǒवशेष (èवाèØय) ¢ेğका काय[Đम सʶालन 150 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

36501103 झोलुंगे पलु ¢ेğगत काय[Đम 4000 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

36501103 झोलुंगे पलु¢ेğगत काय[Đम 26336 सशत[ 
अनदुान (पुजँीगत) 

11.4.8.2074 मङुगाङèयोङ (सासाङ खका[), ºादȣ àहेनचेत 
झो.प,ुधʣेखेत, पाǓत खेत झो.प,ु खǓनयाबासगाउँपाǓलका, 
धाǑदङ 

4000 

  नगद 01 नेपाल सरकार/आÛतǐरकऋण 1400015  

37001012 ĤाथǓमक èवाèØय सेवा 8600 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001012 ĤाथǓमकèवाèØय सेवा 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.88 èथानीयतहका èवाèØय चौकȧ, Ĥा.èवा.के. र 
अèपतालहǽमा काय[रत कम[चारȣहǽको तलव, महगी भƣा, 
èथानीय भƣा, पोषाक लगायत ĤशासǓनक खच[ समेत 

8600 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

37001101 ¢यरोग ǓनयÛğण 200 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001101 ¢यरोगǓनयÛğण 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.10292 आकिèमकअवèथामा औसǓध एवं ãयाब 
सामाĒी ढुवानी, रेकǓड[ङ तथा ǐरपोǒट[ङका लाǓग फम[फरमेट 
छपाइ, ई-ǒट.Ǔब रिजèटरअÚयावǓधक, ǒवƳ ¢यरोग Ǒदवस 
सàबÛधी काय[Đम, èथलगत अनिुश¢ण तथा सपुǐरवे¢ण, 

¢यरोगका काय[Đमको अध[ बाǒष[क सǓम¢ातथा कोहट[ 

99 
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

ǒवƲषेण 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001101 ¢यरोगǓनयÛğण 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.10293 ¢यरोगका जोिखम समहु तथा èवाèथ 
सेवाको पहचु कम भएका समदुायमा सकृय 
¢यरोगखोजपडताल काय[Đम। घरपǐरवारका सदèयहǾको 
सàपक[  पǐर¢ण, एवं पाँच वष[मǓुनका बालबाǓलमा ¢यरोग 
रोकथाम सàबÛधी टȣ.ǒप.टȣ. काय[Đम 

85 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001101 ¢यरोगǓनयÛğण 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.10295 कàयǓुनǒट डÒस काय[Đम काय[Đम 
संचालन, र èवाèØयकǓम[हǾ लाइ ¢यरोगमोडलुर ताǓलम 

16 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

37001103 पǐरवार कãयाण काय[Đम 5000 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001103 पǐरवारकãयाण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.218 पǐरवारǓनयोजन ǒकशोर ǒकशोरȣ तथा Ĥजनन ्
èवाèØय काय[Đम 

200 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001103 पǐरवारकãयाण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.9504 पोषणकाय[Đम 943 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001103 पǐरवारकãयाण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.9520 मात ृतथानविशश ुकाय[Đम अÛतग[त आमा 
सरु¢ा, गभ[वती, रƠसंचार, उ×Ĥरेणा सेवा, Ûयानो झोला र 

732 
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

Ǔनशãुक गभ[पतन काय[Đम 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001103 पǐरवारकãयाण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.10092 मात ृतथानविशश ुकाय[Đम संÛचालन 1823 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001103 पǐरवारकãयाण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.10504 ĤजनģÊुणता èवाèØय सेवा 100 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001103 पǐरवारकãयाण काय[Đम 26336 सशत[ 
अनदुान (पुजँीगत) 

11.3.9.13 Inj.Oxytocin भÖडारणका लागी ILR 

Refrigerator खरȣद 

400 

  नगद 01 नेपाल सरकार/आÛतǐरकऋण 1400015  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001103 पǐरवारकãयाण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.10012 CBIMNCI काय[Đम (काय[Đम सǓम¢ा, 
èथलगत अनिुश¢ण, समता तथा पहचु काय[Đम) 

500 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001103 पǐरवारकãयाण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.10143 कोǓभड १९ǒवǽƨ खोप अǓभयान तथा 
बèुटर खोप समेत संचालन Þयवèथापन खच[ 
(पाǓलकाèतǐरययोजना र पाǓलका तथा èवाèØय सèथा 
èतǐरय सपुǐरव¢ेण) 

171 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 37001103 पǐरवारकãयाण काय[Đम 26332 सशत[ 2.7.22.10155 ǓनयǓमतखोप सǺुढȣकरण, पूण[ खोप 131 
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

गाउँपाǓलका अनदुान (चाल)ु सǓुनƱतता र दȣगोपनाको लाǓग सêुमयोजना अƭावǓधक 
२Ǒदन र सरसफाई Ĥबũधन Üयाकेज पनु[ताजगी ताǓलम १ 
Ǒदन गरȣ ३ Ǒदन एवं पूण[खोपन.पा., गा.पा. सǓुनिƱतताको 
लाǓग èथाǓनय तह, वडा, खोप समÛवय सǓमती 
तथानवǓनवािच[त जनĤǓतǓनǓधहǽको अǓभमिुखकरण, 

èवाèØयकǓम[बाट वडामा घरधरुȣसवȶ¢ण, पाǓलकाबाट वडा 
भेǐरǒफकेसन, अनगुमन तथा घोषणा सभा åयवèथापन 
घोषणाबांकȧमा घोषणा तथा घोषणा भएकामा Ǒदगोपना 
कायम गनȶ åयवèथापन खच[ 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

37001105 महामारȣ रोग ǓनयÛğण काय[Đम 200 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001105 महामारȣ रोगǓनयÛğण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.5.5 पशपंु¢ीआदȣबाट हनुे ईÛफुएÛजा, बड[ Ýल,ु AMR, 

ǓसǒƴसकȾǓसस, टÈसोÜलाÏमोǓसस आǑदǒवǓभǏ सǽवारोग 
सàबिÛध रोकथाम तथा ǓनयÛğणका लाǓग सचेतना 
काय[Đम 

20 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001105 महामारȣ रोगǓनयÛğण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.25.48 औलो तथाकालाजार माहामारȣ हनुे ¢ेğको 
छनौट गरȣ ǓबषाǑद छक[ ने (रेèपोÛसीभ èĤइेङसमेत), 
ǒकटजÛय रोग ǓनयÛğण काय[Đमको अनगुमन एवम ्
मूãयाǋन तथा ǒकटजÛयरोग ǓनयÛğणका लाǓग बहǓुनकाय 
अÛतरǒĐया गनȶ 

155 
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001105 महामारȣ रोगǓनयÛğण काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.68 कोǓभड १९लगायत ǒवǓभǏ महामारȣजÛय 
रोगहǽको रोकथाम, ǓनयÛğण तथा Ǔनगरानीका 
लाǓगसरोकारवाला सँगको अÛतरǒĐया तथा RRT, 

èवाèØयकमȸ पǐरचालन 

25 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

37001107 èवाèØय Þयवèथापन काय[Đम 300 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001107 èवाèØयÞयवèथापन काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.9424 पाǓलकाèतरमा èवाèØय संèथाहǽको माǓसक 
बैठक, èवाèØय काय[Đमहǽको डाटाभेǐरǒफकेशन एवं 
गणुèतर सधुार साथै अध[बाǒष[क एवं बाǒष[क सǓम¢ा 

155 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001107 èवाèØयÞयवèथापन काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.9425 èवाèØयसूचना साथै आइ एम यू सǺुढȣकरण 
काय[Đम 

65 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001107 èवाèØयÞयवèथापन काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.9426 कोǓभड १९को ßयािÈसनको Ǔडिजटाइजेशन 
तथा ʸू आर कोड Ĥमािणकरण 

80 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

37001109 राǒƶय èवाèØय िश¢ा, सूचना तथा संचार केÛġ 100 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001109 राǒƶयèवाèØय िश¢ा, सूचना तथा 
संचार केÛġ 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.9427 ǒवƭालयèवाèØय िश¢ा/आमा समूह तथा 
मǒहला èवाèØय èवयं सेǒवकाहǽका लाǓग 

75 
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

सामािजकÞयवहार पǐरवत[न काय[Đम 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001109 राǒƶयèवाèØय िश¢ा, सूचना तथा 
संचार केÛġ 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.9429 सǓुत[जÛय पदाथ[ तथा मÚयपान सेवनको 
ÛयूǓनकरण सàबÛधी संचार काय[Đम 

25 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

37001115 उपचारा×मक सेवा काय[Đम 1600 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001115 उपचारा×मकसेवा काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.9421 आधारभतूतथा आकिèमक èवाèØय सेवाको 
लाǓग औषǓध खǐरद 

1375 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001115 उपचारा×मकसेवा काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.9422 èवाèØयचौकȧ (आधारभतु èवाèØय सेवा 
केÛġ) को Ûयनुतम सेवा मापदÖड काय[Đम 
(अǓभमखुीकरण, सǓम¢ा, फलो अप, अनगुमन तथा 
सǺुǓधकरण समेत) 

125 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001115 उपचारा×मकसेवा काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.9423 आखँा, नाक, कान, घांटȣ तथा मखु èवाèØय 
सàविÛध अǓभमखुीकरण 

100 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

37001116 नǓस[ङ तथा सामाजǒक सरु¢ा सेवा का[यĐम 700 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37001116 नǓस[ङ तथासामाजǒक सरु¢ा सेवा 
का[यĐम 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.22.67 राǒƶयमǒहला èवाèØय èवयंसेǒवका काय[Đम 
(पोशाक Ĥो×साहन, यातायात खच[, वाǒष[क सǓम¢ा गोƵी र 

700 
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

Ǒदवस मनाउने खच[ समेत) 
  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

37100102 ĤधानमÛğी रोजगार काय[Đम 1700 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100102 ĤधानमÛğी रोजगार काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.5.7.5 रोजगारसंयोजकको तलव 494 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100102 ĤधानमÛğी रोजगार काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.5.7.6 रोजगारसंयोजकको èथानीय भƣा 48 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100102 ĤधानमÛğी रोजगार काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.5.7.7 रोजगारसंयोजकको पोसाक 10 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100102 ĤधानमÛğी रोजगार काय[Đम 26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.3.7 रोजगारȣ सजृना (नेपाल सरकार) 1148 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

37100103 यवुा रोजगारȣका लाǓग ǽपाÛतरण पहल पǐरयोजना 3900 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100103 यवुारोजगारȣका लाǓग ǽपाÛतरण 
पहल पǐरयोजना 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.4.1.5 रोजगार सेवाकेÛġको सँचालन खच[ 265 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100103 यवुारोजगारȣका लाǓग ǽपाÛतरण 
पहल पǐरयोजना 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.5.3.5 रोजगारसहायकको तलब 393 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100103 यवुारोजगारȣका लाǓग ǽपाÛतरण 
पहल पǐरयोजना 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.5.3.6 रोजगार सहायकोèथानीय भƣा 39 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100103 यवुारोजगारȣका लाǓग ǽपाÛतरण 
पहल पǐरयोजना 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.5.3.7 रोजगारसहायकको पोशाक भƣा 10 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100103 यवुारोजगारȣका लाǓग ǽपाÛतरण 
पहल पǐरयोजना 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.3.8 रोजगारȣ सजृना (आई.Ǔड.ए.ì 2451 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100103 यवुारोजगारȣका लाǓग ǽपाÛतरण 
पहल पǐरयोजना 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.5.7.8 ĤाǒवǓधकसहायकको तलव 393 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  
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बजेट उपशीष[क काया[लय खच[ शीष[क काय[Đम 
जàमा  
रकम 

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100103 यवुारोजगारȣका लाǓग ǽपाÛतरण 
पहल पǐरयोजना 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.5.7.9 ĤाǒवǓधकसहायकको èथानीय भƣा 39 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100103 यवुारोजगारȣका लाǓग ǽपाÛतरण 
पहल पǐरयोजना 

26332 सशत[ 
अनदुान (चाल)ु 

2.5.7.10 ĤाǒवǓधकसहायकको पोसाक 10 

  शोधभना[ हनुे ऋण 
43 

आई Ǔड ए 2103001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

37100103 यवुारोजगारȣका लाǓग ǽपाÛतरण 
पहल पǐरयोजना 

26336 सशत[ 
अनदुान (पुजँीगत) 

11.3.7.6 रोजगार सेवाकेÛġको सǺुǒढकरण (कàÜयूटर, 

फǓन[चर ǒफÈचस[, ʸामरा, अÛय ǒवƭतुीयउपकरण) 
300 

  नगद 01 नेपाल सरकार 1100001  

80103335 खǓनयाबास 
गाउँपाǓलका 

305013001 कोष तथालेखा ǓनयÛğक 
काया[लय, धाǑदǍ. 

26333 ǒवशेष 
अनदुान (चाल)ु 

2.7.28.123 पाǓलकाèतरȣय कृǒष नस[रȣ भवन Ǔनमा[ण 5000 
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खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको आǓथ[क ऐन, २०७४ को पाचँɋ संसोधन अनसुार आǓथ[क वष[ २०७९/०८० का 
लाǓग Ǔनधा[रण भएको कर तथा सेवा शãुकको ǒववरण: 
१ Þयवसाय कर तफ[ ः बाǒष[क      

Đ. 
सं. 

िशष[क करको दर 
कैǒफ 

यत 

१ होटल, लज, रेƴुरेÖट, बार, ʸाफे, भोजनालय, ǓमƵान भÖडार   
क) खाजा घर १०००।  

ख) खाना नाèता  १५००।  

ग) खाना नाèता मǑदरा समेत २०००।  

क) ५ कोठा सàम लज २०००।  

ख) १० कोठा सàम लज २५००।  

ग) सो भÛदा माǓथ ३०००।  

२ टेÖट हाउस र ʸाटेǐरङ १५००।  

३ टेलǐरङ Þयवसाय   

 क) सǒटङ सǒुटङ लेǓडज जेÛस (कपडा सǒहत) २०००।  

ख) टेलǐरङ १०००।  

४ सैलनु ५००।  

५ åयǒुटपाल[र(ताǓलम समेत) १०००।  

६ कàÜयूटर ǒवĐȧ १५००।  

७ कàÜयूटर मम[त १०००।  

८ ǒट.भी. ǒĥज ǒवĐȧ १५००।  

९ ǒट.भी. ǒĥज मम[त १०००।  

१० रेǓडयो, मोवाईल, टेǓलफोन ʸालकुलेटर, घडी, ʸासेट Ǔसडी अǓडयो ǓभǓडयो 
ǒवĐȧ 

१५००।  

११ रेǓडयो, मोवाईल, टेǓलफोन ʸालकुलेटर, घडी, ʸासेट Ǔसडी अǓडयो ǓभǓडयो 
मम[त 

१०००।  

१२ जƣुा तथा चÜपल पसल (èथानीय उ×पादन) १०००।  

१३ जƣुा  तथा चÜपल पसल (थोक ǒवĐेता) २०००।  

१४ जƣुा तथा चÜपल पसल (खġुा ǒवĐेता) १०००।  
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Đ. 
सं. 

िशष[क करको दर 
कैǒफ 

यत 

१५ ǒकराना पसल (थोक ǒवĐेता) २५००।  

१६ ǒकराना पसल (खġुा ǒवĐेता) १५००।  

१७ ǒकराना पसल चरुोट ǒवडी सतुȸजÛय पदाथ[ समेत (खġुा ǒवĐेता) २५००।  
१८ ǒकराना पसल (Ǔडलरसीप) ३०००।  

१९ चरुोट, ǒवडी, सǓुत[जÛय पदाथ[ (थोक) २५००।  

२० चरुोट, ǒवडी, सǓुत[जÛय पदाथ[ (खġुा) १५००।  

२१ चरुोट, ǒवडी, सǓुत[जÛय पदाथ[ (Ǔडलरशीप) ४०००।  

२२ पजुा सामĒी पसल १०००।  

२३ मोटर पाट[ समान ǒवĐȧ Êयारेज सǒहत ३०००।  

२४ लǒुĭकेशन थोक पसल २५००।  

२५ लǒुĭकेशन खġुा पसल २०००।  

२६ धागो टाँक फèनर िèटकर खġुा पसल ५००।  

२७ धागो टाँक फèनर िèटकर थोक पसल १०००।  

२८ मोटरसाइकल Ǔडलर/इÛधनवाल अटोǐरÈसा ४०००।  

२९ इलेिÈĚक ǐरÈसा/ साइकल २०००।  

३० अÛय साइकल/ǐरÈसा १०००।  

३१ पàपीङ सेट जेनेरेटर थोक ३०००।  

३२ पàपीङ सेट जेनेरेटर खġुा २०००।  

३३ अटो सàवÛधी सेवा १०००।  

३४ ल फम[ तथा कानूनी परामश[ सेवा १५००।  

३५ Ǔमनरल वाटर उधोग ५०००।  

३६ Ǔसरक डसना पसल २०००।  

३७ कंǒĐट उधोग २०००।  

३८ कंǒĐट Þलक/तारवार उ×पादन गनȶ उधोग ३०००।  

३९ सनेटरȣ उधोग तथा Þयवसाय २०००।  

४० Đसर उधोग ३०,०००।  

४१ पğपǓğका Ĥकासन सेवा २०००।  

४२ एफ.एम Ĥशारण सेवा १०००।  
४३ FM/NCELL टावर सʶालन पूव[ èवीकृǓत/ Ǔसफाǐरस ३५०००।  
४४ NCELL टावर सʶालन सेवा शãुक (वाǒष[क) ४०००।  
४५ सवारȣ चालक ताǓलम केÛġ २०००।  
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Đ. 
सं. 

िशष[क करको दर 
कैǒफ 

यत 

४६ भाषा िश¢ा इिÛèटÍयूट कोिचङ सेÛटर १०००।  

४७ वैǑदशक रोजगार Þयवसाय शाखा काया[लय ५०००।  

४८ èनकुर/पलु हाउस २०००।  

४९ कुǐरयस[ सेवा १५००।  

५० सनुचाँदȣ पसल ४०००।  

५१ खाधǏ पसल २०००।  

५२ फलफूल पसल १०००।  

५३ तरकारȣ पसल खġुा ५००।  

५४ फुलǒवǾवा ǒवĐȧ पसल १०००।  

५५ औषधी पसल (एलोपǓेथक, होमोपǓेथक, आयवुȶǑदक)   

 क) थोक ǒवĐेता २०००।  

ख) खġुा ǒवĐेता १५००।  

 चèमा पसल १०००।  

५६ नीिज अèपताल तथा नǓस[ङ होम ५०००।  

५७ िÈलǓनक तथा ãयाव २०००।  

५८ डेÛटल िÈलǓनक १५००।  

५९ पान पसल ५००।  

६० Ĝाइ िÈलनस[ ५००।  

६१ Ǔसनेमा हल ५०००।  

६२ आट[ Þयवसाय १०००।  

६३ ǒवजलुȣ पसल (थोक ǒवĐेता) २५००।  

६४ ǒवजलुȣ पसल (खġुा ǒवĐेता) १५००।  

६५ फोटो èटुǓडयो कलर ãयाव २०००।  

६६ फोटो èटुǓडयो १५००।  

६७ भांडा पसल १५००।  

६८ ǓगÝट तथा कèमेǒटक पसल १०००।  

६९ Üलाइ, Ǔससा पसल १०००।  

७० फǓन[चर फǓन[Ǔसङ २०००।  

७१ पेĚोल पàप ५०००।  

७२ Êयास (थोक ǒवĐेता) १५००।  

७३ साईकल, ǐरÈसा मम[त तथा पाट[स ǒवĐȧ ५००।  
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Đ. 
सं. 

िशष[क करको दर 
कैǒफ 

यत 

७४ मोटर साईकल पाटपजा[ ǒवĐȧ तथा मम[त १०००।  

७५ पशपंु¢ी आहारा उधोग २०००।  

७६ लेखा पǐर¢क   

 क) Įेणीलाइ ४०००।  

ख) Įेणी ३०००।  

ग) Įेणी २०००।  

घ) Įेणी २०००।  

७७ वɇक, फाइनाÛस ǒविƣय संèथा तथा सहकारȣ वɇक (नाफामूलक)   

 क) वग[को वɇक तथा ǒविƣय संèथा १००००।  

ख) वग[को वɇक तथा ǒविƣय संèथा ८०००।  
ग) लघ ुǒवƣ ǒवƣीय संèथा ७०००।  
घ) सहकारȣ संèथा ५०००।  

७८ बचत तथा ऋण सहकारȣ संèथाको अǓडट ǐरपोट[ अनसुार ĤǓत एक लाख 
सàमको नाफा Ûयूनतम 

१०००।  

७९ बचत तथा ऋण सहकारȣ संèथाको अǓडट ǐरपोट[ अनसुार ĤǓत एक देिख दइु 
लाख सàमको नाफामा 

२०००।  

८० वेकरȣ उƭोग १५००।  

८१ नीिज िश¢ालय संचालन तफ[    

 क) ʸाàपस, उÍच मा.ǒव. १५,०००।  

ख) मा.ǒव. १००००।  
ग) आ.ǒव. (८ क¢ा सàम) ८०००।  

घ) आ.ǒव. (५ क¢ा सàम)  ५०००।  

८२ Þलक, ǐरङ टायल र तारवार पोल उƭोग १०००।  

८३ पोलोǓथन पाइप तथा अÛय Üलाǒƴकका समानहǾको उƭोग २०००।  

८४ मैनवƣी तथा अगरवƣी ५००।  

८५ घरेल ुमसला उƭोग ५००।  

८६ परामश[ सेवा सूिचकृत शãुक   

 क) इिÛजǓनयǐरङ २०००।  

ख) शैि¢क तथा अÛय ५००।  
८७ मǑदरा थोक ǒवĐेता ३०००।  

८८ मǑदरा खġुा ǒवĐेता २०००।  
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Đ. 
सं. 

िशष[क करको दर 
कैǒफ 

यत 

८९ झोला तयारȣ गनȶ उधोग २५००।  

९० डेरȣ उधोग (दÊुध तथा दÊुध सàवÛधी अÛय Þयवसाय)  १५००।  

९१ चाउǓमन उƭोग १५००।  
९२ फǓन[चर उƭोग, फǓन[चर सो Ǿम, स-मील २०००।  

९३ फǓन[चर उƭोग १५००।  

९४ Ēील सटर उƭोग १५००।  

९५ मील (कुटानी ǒपसानी) १५००।  

९६ िचउरा, भजुा चामल उƭोग १५००।  

९७ पोãĚȣ फम[ २०००।  

९८ माछा, मास ुपसल १०००।  

 मास ुउ×पादन तथा ǒवĐȧ ǒवतरण (सÜलायस[) २०००।  
९९ छाला संकलन तथा ǒवĐȧ १०००।  

१०० इंटा, ढँुगा, वालवुा तथा संकलन (Ǔडपो) ५०००।  

१०१ डोको, नाàलो, भकारȣ Üलाǒƴक तथा वेतवाँसका समानहǾ १०००।  

१०२ इÛटरेट सेवा Ĥदायक संèथा १०००।  

१०३ हाड[वेयर पसल (इटा, रोडा सǒहत अÛय) ३०००।  

१०४ हाड[ वयेर पसल  ३०००।  

१०५ मेटलको भांडा वनाउने पसल २०००।  

१०६ èटेशनरȣ पèुतक पसल (थोक ǒवĐेता) २०००।  

१०७ èटेशनरȣ पसल (खġुा ǒवĐेता) १०००।  

१०८ केवलु Ĥशारण १०००।  

१०९ फोटोकपी, ʺाÈस, लेǓमनेशन, ÞयािÛडङ, कुǐरयर ३०००।  

११० कàÜयूटर, डाइǓभङ तथा ईिÛèटÍयूट १०००।  

१११ कपडा पसल फेÛसी १५००।  

११२ Ǔडिजटल छापाखाना (अपसेट Ĥसे) २०००।  

११३ साईवर, नेट, गेम सेÛटर फोन सेवा (कàयǓुनकेशन सेवा) २०००।  

११४ Ǔनमा[ण Þयवसायी दता[/सेवा शãुक   

 क) Įेणी ३००००। सेवा  

शãुक  

वापत 

ख) Įेणी २००००। " 

ग) Įेणी १००००। " 
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Đ. 
सं. 

िशष[क करको दर 
कैǒफ 

यत 

घ) Įेणी ५०००।  

११५ समूह/सǓमǓत दता[ १०००।  
११६ महुान दता[  ३०००।  
११७ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोƠा सǓमǓत दता[ २०००।  
११८ रासायǓनक मल, वीउǒवजन, ǒकटनाशक औषधी, दाना, चãला ǒवĐȧ भेटनरȣ 

समेत 
२०००।  

११९ कृǒष सामĒी ǒवĐȧ केÛġ १०००।  

१२० एĒोभेट १५००।  

१२१ अनदुानको मल ǒवĐेता १५००।  
१२२ ǓभǓडयो ǓमिÈसङ १०००।  

१२३ ʫुसन सेÛटर २०००।  

१२४ मेǓसनरȣ समान, वǐेरङ ǐरपेǐरङ तथा ǓबĐȧ (मोटर, जेनेरेटर.) २०००।  

१२५ कृǒष उपकरण मम[त तथा ǒवĐȧ ५००।  

१२६ रेǓमटेÛस सेवा क Įेणी २५००।  

१२७ कवाडी Þयवसाय २५००।  

१२८ जǓडवटुȣ वनजÛय उƭोग (खोटो लगायत) १५००।  

१२९ बैकãपीक उजा[ (गोबर Êयाँस, सोलार) १५००।  

१३० ǒवमा कàपनी ५०००।  

१३१ ǒवमा एजेÛट १०००।  

१३२ रङरोगन पसल २०००।  

१३३ पोãĚȣ सÜलायस[  

क) दाना चãला ǒवĐेता 
 

२०००। 

 

ख) दाना चãला उ×पादन/ǒवĐेता  २०००।  
१३४ कृǒष Þयवसाय   

 कृǒष फम[ १५००।  

माछा पालन १५००।  

बङगरु फम[ १५००।  

भैसी फम[ १५००।  

बाđा फम[ १५००।  

गाई फम[ १५००।  

अÛय फम[ १५००।  



gLlt, jflif{s of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd–75 

पटके Þयवसाय करः माǓनस आफैले पोका पारȣ वा झोलामा समान राखी गा.पा.¢ेğ Ǔभğ घमुाएर ǒवĐȧ 
गनȶहǾका लाǓग 
क.सं. ǒववरण दर कैǒफयत 

१. फैÛसी, कèमेǒटक, खाƭाǏ जèता खġुा समान ĤǓत पटक १००।  

२. फलफूल, तरकारȣ ĤǓतपटक ५०।  

३. कुखरुाको चãला तथा अÛय पं¢ी ĤǓत पटक १००  
४. घàुती उƭोग सʶालन 

क) Ǔसरक डसना ĤǓत पटक 

 
५०००। 

 
 

åयवसाय संशोधन तफ[  
१. नाम / उƭेæय तथा अÛय ३००  

२. पूिँज ĤǓत एक लाख थप/घट वापत ǽ १००  
 

१. Þयवसाय नǒवकरण तफ[ ः 
क) Þयवसायको दता[ नǒवरकण गदा[ दता[को ५०% कर छुट हनुे र अÛय कर तथा सेवा शãुकको हकमा 

कर छुट नहनुे ।  

२.  जǐरवानाः 
क)  पǒहलो ३ मǒहनासàम (आिƳन मसाÛतसàम) नवीकरण गदा[ जǐरवाना लाÊने छैन । ×यसपǓछ पौष 

मसाÛत सàम नǒवकरण शãुकको २५ ĤǓतशत, चैğ मसाÛत सàम ५० ĤǓतशत र सो पǓछको हकमा 
शत ्ĤǓतशत जǐरवाना लाÊनेछ ।  

नोटः माǓथ उãलेिखत छुट हनु गएका ÞयवासायहǾलाई ĤकृǓत हेरȣ उãलेिखत Þयवसाय सँग मेल खाने 
ǒकǓसमको दरमा गाउँकाय[पाǓलकाबाट Ǔनण[य गरȣ Ǿ ५००। देिख ५०००। सàम Ǔलन सǒकने । 
माǓथ उãलेिखत Þयवसायको ĤकृǓत दोहोǐरएको भए दोहोǐरएको मÚये जनु Þयवसायको दर शãुक बढȣ 
छ सोहȣ अनसुार दर शãुक कायम हनुेछ ।  

१.  सेवा शãुक तफ[ ः 

Đ.सं. सेवाको ǒकǓसम दर  (Ǿ) कैǒफयत 

१ पʞा घरको सज[Ǔमन वापत १०००।  

२ अÛय सवै Ĥायोजनको सनाखत/सज[Ǔमन वापत ५००।  

३ सàपिƣ कर तफ[  ĤǓत लाख ǽ 

०. ०१ ĤǓतशत 

 

 पाँच लाख ǽपैयाँ सàम १०।  

पाँच लाख एक ǽपैयाँ देिख दश लाख ǽपैयाँ सàम १५।  

दश लाख एक ǽपैयाँ देिख बीस लाख ǽपैयाँसàम २०।  

वीस लाख एक ǽपैयाँदेिख तीस लाख ǽपैयासàम ३०।  

तीस लाख एक ǽपैयाँदेिख पचास लाख ǽपैयाँसàम ४०।  
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Đ.सं. सेवाको ǒकǓसम दर  (Ǿ) कैǒफयत 

पचास लाख एक ǽपैयाँदेिख एक करोड ǽपैयाँ सàम ५०।  

एक करोड एक ǽपैयाँदेिख माǓथ ७०।  

४ रकम कलम उठाइ Ǒदएवापत सयकडा २।  
५ योजना सàवÛधी Ǔसफाǐरस १०००।  
६ Ǔमलापğ शãुक -दवैु प¢ सँग आधा ५००।  

७ घर नàवǐरङ Üलेट ĤǓत गोटा १००।  

८ टोल सधुार सǓमǓत दता[/नǒवकरण १०००।  

९ टोल ǒवकास संèथा सिुचकृत शãुक २००।  
१० टोल ǒवकास संèथा दता[ (वडा èतरȣय) ५००।  
११ èथलगत ĤाǒवǓधक सेवा शãुक १०००।  
१२ घर Ǔनमा[णमा लाÊने पूवा[धार मम[त संभार शãुक संभार शãुक पʞी २०००।, 

कÍची ५००। 

 

१३ नागǐरƠा सज[Ǔमन मचुãुका शãुक ५००।  
१४ कृǒष/पशपंु¢ीजÛय Þयवसाय दता[को सज[Ǔमन ५००।  
१५ जÊगा नापी तथा èथलगत Ǔनरȣ¢ण शãुक ĤǓत ǒकƣाकाट  

क) साǒवकको दाखा[ गा.ǒव.स. २०००।  
ख) साǒवकको स×यदेवी गा.ǒव.स. २५००।  
ग) साǒवकको झाला[ङ गा.ǒव.स. ३०००।  

२. िश¢ा ¢ेğ 

Đ.सं. सेवाको ǒकǓसम दर ǽ. कैǒफयत 

१. क¢ा ८ को Ēडेसीट ĤǓतǓलǒप २००।  

२. ǒवǓभǏ Ǔनकाय वा संघ संèथालाई छाğविृƣ लगायतको Ǔसफाǐरस २००।  

३. नीिज ǒवƭालय सʶालन Ǔसफाǐरस १०००।  

४. नीिज ǒवƭालय क¢ा थपको Ǔसफाǐरस १५००।  

५. अÛतरपाǓलका सǽवा सहमǓत (Ĥा.ǒव. तह) १०००।  

६. अÛतरपाǓलका सǽवा सहमǓत (Ǔन.मा.ǒव. तह) १५००।  

७. अÛतरपाǓलका सǽवा सहमǓत (मा.ǒव. तह) २०००।  

८. करार िश¢क ǓनयिुƠ समथ[न शãुक (Ĥा.ǒव. तह) १०००।  

९. करार िश¢क ǓनयिुƠ समथ[न शãुक (Ǔन.मा.ǒव. तह) १२००।  

१०. करार िश¢क ǓनयिुƠ समथ[न शãुक (मा.ǒव. तह) १५००।  
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३. ǒवǓभǏ Ĥमािणत तथा Ǔसफाǐरस दèतरुः 

Đ.सं. बापत करको दर कैǒफयत 

१ घरवाटो साँध Ǔसमाना Ĥमािणत ५००।  

२ जÊगा नामसारȣ Ǔसफाǐरस ५००।  

३ नाम, थर जÛम ǓमǓत संशोधनको Ǔसफाǐरस ५००।  

४ घर Ǔनमा[ण सàपǏ Ĥमाणपğ (पʞी) १०००।  

५ घर Ǔनमा[ण सàपǏ Ĥमाणपğ (कÍची) २००।  

६ घर कायम (पʞी घर) Ǔसफाǐरस   

 क) १००० वग[ ǒफटसàम ५००।  

ख) १००० देिख २००० वग[ ǒफटसàम  १०००।  

ग) २००० देिख ३००० वग[ ǒफटसàम १५००।  

घ) सो भÛदा माǓथ २५००।  

७ घर कायम (कÍची घर)  २००।  

८ घर जÊगा नामसारȣ ५००।  

९ नाबालक पǐरचयपğ १००।  

१० नागǐरकता Ĥमाणपğको Ǔसफाǐरस (अनसूुची र फारम सǒहत) २००।  

११ नागǐरƠा ĤǓतǓलपी Ǔसफाǐरस ५००।  

१२ चारǒकãला Ĥमािणत Ǔसफाǐरस ५००।  

१३ छुट जÊगा दता[को Ǔसफाǐरस दèतरु १०००। (एक 
रोपनी भÛदा 

माǓथ Ĥ.रो. थप Ǿ 
१००। 

 

 

१४ ǒवधतु जडानको Ǔसफाǐरस दèतरु (åयिƠगत) ५००।  

१५ ǒवधतु जडानको Ǔसफाǐरस दèतरु (संèथागत) १०००।  

१६ ǒवधतु जडानको Ǔसफाǐरस दèतरु (उƭोग) २०००।  

१७ Ǔनिज धारा वा टेǓलफोन जडान Ǔसफाǐरस दèतरु ५००।  

१८ वैदेिशक रोजगारका लाǓग Ǔसफाǐरस ५००।  

१९ अंǓगकृत नागǐरकता Ǔसफाǐरस १०००।  

२० ǒववाह दता[ Ǔसफाǐरस (ǒवदेशी सँग)  २०००।  

२१ नाता Ĥमािणत दèतरु ५००।  
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Đ.सं. बापत करको दर कैǒफयत 

२२ नाता Ĥमािणत दèतरु अंĒजेी १०००।  

२३ जीǒवत रहेको Ǔसफाǐरस २००  

२४ हकवाला वा हकदार Ĥमािणत गनȶ २००  

२५ नामसारȣ गन[ Ǔसफाǐरस  ५००  

२६ जÊगाको हक सàबÛधमा Ǔसफाǐरस ५००  

२७ उƭोग ठाउँसारȣ Ǔसफाǐरस  ५००  

२८ ǒवƭालय ठाउँसारȣ गनȶ Ǔसफाǐरस ५००  

२९ बहाल करको लेखाजोखा Ǔसफाǐरस  ५००  

३० मोहȣ लगत कʣाको Ǔसफाǐरस  १०००  

३१ घरजÊगा करको लेखाजोखा Ǔसफाǐरस २००  

३२ åयापार åयवसाय बÛद भएको सʶालन नभएको वा åयवसाय हुँदै 
नभएको Ǔसफाǐरस 

१००० 

 

 

 

३३ घर पाताल Ĥमािणत  ५००  

३४ åयिƠगत ǒववरण Ĥमािणत २००  

३५ पाǐरवाǐरक ǒववरण Ǔसफाǐरस २००  

३६ जÊगाधनी दता[ Ĥमाणपूजा[मा घर कायम गन[ Ǔसफाǐरस ५००  

३७ कुनै åयिƠको नाम थर जÛमǓमǓत तथा वतन फरक फरक भएको 
भए सो åयिƠ एकै हो भǏे Ǔसफाǐरस 

२०० 

 

 

३८ जÊगा धनी लालपूजा[ हराएको Ǔसफाǐरस ५००  

३९ ǒकƣाकाट गनȶ Ǔसफाǐरस ५००  

४० संर¢क Ĥमािणत गनȶ तथा संèथागत र åयिƠगत संर¢क Ǔसफाǐरस २००  

४१ Ěाभल डकुममेÛट Ǔसफाǐरस ५००।  

४२ हकवाल संर¢ण सàविÛध Ǔसफाǐरस २००।  

४३ पǓत पिƤको सàवÛध ǒवÍछेद Ǔनवेदन दता[ दèतरु १००।  

४४ परȣ¢ा दèतरु   

 सहायक  èतर ७००।  

अǓधकृत èतर १०००।  

Ĥ×येक समावेशीका लाǓग थप १००।  
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Đ.सं. बापत करको दर कैǒफयत 

४५ घरपालवुा कुकुर दता[ र नवीकरण ३००।  

४६ भǾवा वÛदकु नवीकरण   

         िजãलाभर २०००।  

        Ĥदेशभर ३०००।  

        राÏयभर ५०००।  

४७ जनजाǓत /दǓलत Ĥमािणत Ǔसफाǐरस  १००।  

४८ वसोवास Ĥमािणत (èवदेशी Ĥयोजन) २००।  

४९ वसोवास Ĥमािणत (ǒवदेशी Ĥयोजन) १०००।  

५० नाफामूलक संèथा दता[/नǒवकरण Ǔसफाǐरस १०००।  

५१ गै.स.स. दता[ (गा.पा. Ǔभğ मÉुय काया[लय भएका)  ५००।  

५२ मोहȣ नामसारȣ Ǔसफाǐरस २००।  

५३ अंĒजेीमा Ǔसफाǐरस ५००।  

५४ ठूला उधोग èथापनाको Ǔसफाǐरस ३०००।  

५५ मझौला उधोग èथापनाको Ǔसफाǐरस २०००।  

५६ साना तथा घरेल ुउधोगको Ǔसफाǐरस ५००।  

५७ Ǿख काÒने Ǔसफाǐरस ĤǓत गोटा (èवीकृत आवæयक पनȶमा)  

क. कुकाठ 

ख. साल 

 

५००। 

१०००। 

 

 

५८ नेपालȣ पेÛसन पʣा नामसारȣ Ǔसफाǐरस १०००।  

५९ भारतीय पेÛसन पʣा नामसारȣ Ǔसफाǐरस १५००।  

६० अÛय मूलकुको पेÛसन पʣा नामसारȣ Ǔसफाǐरस २०००।  

६१ अपतुालȣ Ǔसफाǐरस (नेपालको लाǓग) १०००।  

६२ अपतुालȣ Ǔसफाǐरस (ǒवदेशको लाǓग) २०००।  

६३ मालपोत रǓसद र घटना दता[को ĤǓतǓलपी Ĥमािणत (सवै ǒकǓसमको 
ĤǓतǓलपी) 

२००।  

६४ उãलेिखत वाहेकका अÛय ǒवǒवध Ĥमािणत तथा Ǔसफाǐरस  २००।  

६५ ǒववाǒहत Ǔसफाǐरस ५००।  

६६ अǒववाǒहत Ǔसफाǐरस(नेपालȣ) ५००।  
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Đ.सं. बापत करको दर कैǒफयत 

६७ अǒववाǒहत Ǔसफाǐरस (अंĒजेी) ७००।  

६८ कÛसलुर Ĥमािणत  १०००।  

६९ आयİोत Ĥमािणत    

 क) १ लाखदेिख ५ लाखसàम १०००।  

ख) ५ लाखदेिख १० लाखसàम २०००।  

ग) १० लाखदेिख २० लाखसàम ३०००।  

घ) २० लाखदेिख ५० लाखसàम ४०००।  

ङ) ५० लाख भÛदा माǓथ ५०००।  

७० Annual Income / Property Verification २०००।  

७१ सामािजक संघ संèथा दता[ तथा नǒवकरण  १०००।  

७२ वन दता[, सबै ǒकǓसमको (राǒƶय, कबǓुलयत, सामदुायक Ǔनिज) ५००।  

७३ Èलब दता[ ५००।  

७४ गै.स.स. (गा.पा. बाǒहर मÉुय काया[लय भएका)  ५०००।  

७५ नागǐरकको घरमा आगलागी भएको Þयहोराको Ǔसफाǐरस Ǔनःशãुक  

७६ वैǑदशक रोजगारमा म×ृय ुभएको ÞयिƠको Ǔसफाǐरस Ǔनःशãुक  

७७ 
छाğविृƣ, उपचार, एकल मǒहला, राहत, अपाǍता, आǓथ[क सहायता 
सàविÛध Ǔसफाǐरस 

Ǔनःशãुक  

७८ अपाङगता भएको ÞयिƠको Ǔसफाǐरस Ǔनःशãुक  

७९ नाम छुटको Ǔसफाǐरस ३००।  

८० करचƠुा Ĥमाण पğ २००।  

८१ Tax Clearance १०००। 
 

åयिƠगत घटना दता[ तफ[  

Đ.सं. वापत करको दर कैǒफयत 

१. जÛमदता[ २०० ३५ Ǒदनसàम Ǔनशãुक ×यसपǓछ माğ शãुक लाÊने 
२. ǒववाहदता[ २०० 

३. बसाईसराɃ २०० 

४. म×ृयदुता[ २०० 

५. सàबÛध ǒवÍछेद २०० 

६. ĤǓतǓलǒप ५०० 
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   åयिƠगत घटना दता[ अÌĒजेीमा एकमƴु ǽ. १०००। 

४. घर नÈसा पास दèतरु तफ[ ः  

Đ.सं. बापत रकम (Ǿ) कैǒफयत 

१ भवन Ǔनमा[ण दरखाèत फारम ७००।  

२ पʞी घर र पखा[ल समेत ĤǓत वग[ फुट दèतरु ५।  

३ पʞी घरका लाǓग पखा[ल Ǔनमा[ण ĤǓत वग[ ǒफट दèतरु ३।  

४ कÍची घरको ĤǓत वग[ ǒफट दèतरु २।  

५ नयाँ घर Ǔनमा[ण गदा[ भौǓतक पूवा[धार सधुार शãुक (पʞी) १०००।  

६ गाँउपाǓलका हनु ुभÛदा अगाडी Ǔनमा[ण गरेको नÈशा पास गदा[  

(मापदÖड अनǾुप) ĤǓत वग[ǒफट  

२.५।  

७ साǒवक घर पǐरवत[न नहनुे गरȣ मम[त सàभार गनु[ परेमा एकमƴु १०००।  

८ नÈसा पास/नामसारȣ/संशोधन/àयाद थप तथा नवीकरण वापत १०००।  

९ Üलǒटɨ अनमुǓत   

 ५ रोपनी सàम ĤǓत रोपनी २०००।  

सो भÛदा वढȣ १५ रोपनी सàम ३०००।  

१५ रोपनी भÛदा वढȣ ĤǓत रोपनी  ४०००।  

५. बाǒष[क सवारȣ करः 

Đ.सं. बापत करको दर कैǒफयत 

१ बस, Ěक, लहरȣ १०००।  

२ भाडाको कार, जीप १०००।  

३ भाडाको टेàपो, अटोǐरÈशा (इलेÈĚक ǐरÈशा) ५००।  

४ भाडाको Ǔमनी वस १०००।  

५ Ǔनजी कार, टेàपो ǓमǓनवस ५००।  

६ èकुटर, मोटरसाइकल १५०।  

७ ठेला गाडा २५०।  

८ ĚयाÈटर ठूलो ४० हष[पावर भÛदा माǓथ ५००।  

९ ĚयाÈटर सानो ४०  हष[ पावर  भÛदा सानो २५०।  

१० पावर टेलर २००।  

११ लोडर, डोजर र एÈसाभेटर (ßयाकुम) २०००।  
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७. İोत साधन उपयोग करः 

Đ.सं. बापत करको दर कैǒफयत 

१ Ǔगटȣ वालवुा समेत ĤǓत ĚयाÈटर ६००। 
 

२ Ǔगटȣ ढंुगा, वालवुा समेत ĤǓत Ěक/ǒटÜपर ६ चʞे सàम ् ८००। 
 

३ Ǔगटȣ ढंुगा, वालवुा समेत ĤǓत Ěक/ǒटÜपर ६ चʞे माǓथ १२००। 
 

४ ǒटपर भाडा दैǓनक ९०००। 
तेल भाडामा Ǔलनेले  

हाãन ुपनȶ । 

५ 
Þयाकहोलोडर ĤǓत घÖटावाट संचाǓलत योजनामा/ योजना 
बाहेक 

३५००। इÛधन सǒहत 

६ 
Þयाकहोलोडर ĤǓत घÖटावाट संचाǓलत योजनामा/ योजना 
वाहेक 

२५००। इÛधन बाहेक 

७ रोडरोलर ĤǓतपटक ५,०००। Ĥवेश शãुक वापत 

८ रोडरोलर ĤǓतपटक ५०००। Ĥवेश शãुक वापत 

९ एÈसाभेटर ĤǓतपटक ५,०००। Ĥवेश शãुक वापत 

१० तलु Þयानर ĤǓत वग[फूट एक हƯाको लाǓग ३।५०  

११ तलु Þयानर ĤǓत वग[फूट १५ Ǒदनका लाǓग ४।  

१२ तलु Þयानर ĤǓत वग[फुट ३० Ǒदनका लाǓग ४।५०  

१३ Ǔडिजटल ǓडèÜले ĤकृǓतको ǒव£ापन   

१४ अǓडयो ǓभǓडयो ǓडèÜले १४ इÛच सàम १५०००।  

१५ अǓडयो ǓभǓडयो ǓडèÜले १४ इÛच भÛदा माǓथ ĤǓत इÛच थप १५०।  

१६ Ǔडिजटल ǓडèÜले माğ ĤǓत वग[फुट १००।  

१७ 
माǓथ उãलेिखत वाहेकका वोड[ तथा  पेिÛटङ एवं लेखन ĤǓत 
वग[फुट 

१५।  

१८ 
ǒव£ापन कर ठेʞामा लगाउदा ĤǓत वष[ Ûयूनतम १,५०,०००। का दरले ३ बष[का लाǓग Ǿ 
४,५०,०००। मा ठेʞा तोǒक सàझौता Ĥकृया अगाडी वढाइनेछ ।  

८.  अÛय मनोरʷन करः        

Đ.सं. बापत दर कैǒफयत 

१ जाद,ु ĤǓतǑदन २००।  

२ सक[ स ĤǓतǑदन १०००।  

३ खेलतमासा ĤǓतǑदन ३००।  
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Đ.सं. बापत दर कैǒफयत 

४ मेला आयोजना १० Ǒदनसàमका लाǓग-ĤǓतǑदन दर ४०००।  

५ मेला आयोजना १० Ǒदन भÛदा भाǓथ-ĤǓतǑदन दर ५०००।  

 कृǒष महो×सव मा ५० ĤǓतशत र पय[टन महो×सवमा २० 
ĤǓतशत छुट 

  

९. पाǒक[ ङ शãुकः                                                      

Đ.सं. बापत दर कैǒफयत 

१ गा.पा.ले Ǔनमा[ण गरेको ¢ेğमा (ĤǓत पटक) 
 

  

 

क) ठूला सवारȣ साधन २५०।   

ख) साना सवारȣ साधन १५०।   

ग) मोटरसाइकल, èकूटर  ५०।   

मालपोत संकलन तफ[  

ǒववरण करको दर कैǒफयत 

मÉुय सडक ¢ेğमा पनȶ घडेरȣ ĤǓत आना ǽ. ३०  

मÉुय सडकले छोएको खेत ĤǓत रोपनी ǽ. ५०  

मÉुय सडकले छोएको बारȣ  ĤǓत रोपनी ǽ. ४०  

सहायक बाटोले छोएको खेत ĤǓत रोपनी ǽ. ३०  

सहायक बाटोले छोएको बारȣ ĤǓत रोपनी २५  

सडक सʷालले नछोएको खेत ĤǓत रोपनी ǽ. १५  

सडक सʷालले नछोएको बारȣ ĤǓत रोपनी  ǽ. १२  
 

(नोटः सàभावना नभएका करका ¢ेğहǽलाई हटाइएको छ भन े Ǔनकट भǒवçयमा हनु सÈन े सàभाǒवत 
¢ेğहǽलाई कायम गǐरएको छ ।) 
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Ĥèतावनाः- 
खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको आǓथ[क वष[ २०७९/८० को लाǓग सिʶत कोषबाट केǒह रकम खच[ गनȶ 
अǓधकार Ǒदन र सो रकम ǒवǓनयोजन गन[ वाÍछनीय भएकोले, नेपालको संǒवधान २२९ को उपधारा (२) 
बमोिजम खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको दोİो गाउँसभाको पǒहलो अǓधबेशनले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संि¢Ư नाम र Ĥारàभ:- (१) यस ऐनको नाम “खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको ǒवǓनयोजन ऐन २०७९ 
रहेको छ । 

२. आǓथ[क वष[ २०७९/८० को ǓनǓमƣ सिʶत कोषबाट रकम खच[ गनȶ अǓधकार :- (१) आǓथ[क वष[ 
२०७९/८० को ǓनǓमƣ खǓनयाबास गाउँपाǓलका, वडा सǓमǓत, ǒवषयगत शाखाले गनȶ सेवा र 
काय[हǾका लाǓग खÖड-८ मा उिãलिखत चाल ुखच[, पजुीगत खच[ र ǒवƣीय åयवèथापनको रकम समेत 
गरȣ जàमा ǽ.४३,००,५०,०००/-(ǓğचाǓलस करोड पचास हजार माğ) रहेको छ । 

३. ǒवǓनयोजनः- (१) यस ऐन Ʈारा सिʶत कोषबाट खच[ गनȶ अǓधकार Ǒदइएको रकम आǓथ[क वष[ 
२०७९/८० को ǓनǓमƣ खǓनयाबास गाउँपाǓलका, वडा सǓमǓत र ǒवषयगत शाखाले गनȶ सेवा र 
काय[हǾको ǓनǓमƣ ǒवǓनयोजन गǐरएको माǓनने छ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पǓन काय[पाǓलका, वडा सǓमǓत र ǒवषयगत शाखाले 
गनȶ सेवा र काय[हǾको ǓनǓमƣ ǒवǓनयोजन गरेको रकम मÚये कुनैमा बचत र कुनैमा अपगु हनुे देिखन 
आएमा काया[पाǓलकाले बचत हनुे शीष[कबाट नपगु हनुे शीष[कमा रकम सान[ सÈनेछ । यसरȣ रकम 
सादा[ िशष[कको जàमा १०% नबÕने गरȣ कुनै एक वा एक भÛदा बढȣ िशष[कहǾबाट अकȾ एक वा 
एक भÛदा बढȣ िशश[कıूमा रकम सान[ तथा Ǔनकाशा र खच[ जनाउन सǒकनेछ । पुजँीगत खच[ र 
ǒवƣीय åयवèथा तफ[  ǒवǓनयोिजत रकम साँवा भƠुानी खच[ र Þयाज भƠुानी खच[ िशष[कमा बाहेक अÛय 
चाल ुखच[ िशष[कतफ[  सान[ र ǒवƣीय åयवèथा अÛतरगत साँवा भƠुानी खच[ तफ[  ǒवǓनयोिजत रकम 
Þयाज भƠुानी खच[ िशष[कमा बाहेक अÛयğ सान[ सǒकने छैन । 

 तर चाल ुतथा पुजँीगत खच[ र ǒवƣीय åयवèथाको खच[ åयहोन[ एक İोतबाट अकȾ İोतमा रकम सान[ 
सǒकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पǓन एक शीष[कबाट सो िशष[कको जàमा िèवकृत 
रकमको १० ĤǓतशत भÛदा बÕने गरȣ कुनै एक वा एक भÛदा बढȣ शीष[कहǾमा रकम सानु[ परेमा 
गाउँसभाको èवीकृत Ǔलनपुनȶछ । 

नपेालको संǒवधानको धारा २२९ (२) बमोिजम संिचत कोषबाट ǒवǓनयोिजत हनु ेरकम:- 
Đ.स. िशष[कको नाम चाल ुखच[ प ुजँीगत खच[ जàमा 
१ गाउँपाǓलकाको वाǒष[क 

बजेट  

२२,५६,६२,०००/- २०,४३,८८,०००/- ४३,००,५०,०००/- 
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१.  गैर सरकारȣ संèथाको नाम:-जैǒवक ǓबǓबधता, अनसुÛधान तथा ǒवकासका लाǓग èथानीय पहल (LI-BIRD) 
पǐरयोजनाको नाम:-LANN+पǐरयोजना 
ठेगाना:-साइट काया[लय, धाǑदङ-बेसी 

Đ. 
स. 

संचालन हनु ेकाय[Đम 
संचालन हनु े

èथान 

अनमुाǓनत 

बजेट 

कैǒफ 

यत 

१ 
कुपोषणकम गन[का लाǓग LANN+ को Ĥमािणत अबधारणा अनसुार सबलȣकरण èथानीय सामदुाǒयकसंèथा तथा नागǐरकहǽƮारा èथानीय, 

Ĥादेिशक तथा संघीय तहको काय[Đम 
  

१.१.३ बह-ुसरोकारवाला मंच बीच समÛवय + नीǓत Ǔनमा[ताहǽका लाǓग Ǔसकाइħमण आयोजना गनȶ । पाǓलकाकाया[लय १०००००   

१.२ सचुनासामाĒी/ £ान पिुèतका Ĥकाशन पाǓलकाभǐर १२५०००   

२ 
लि¢तपǐरवारहǽले पोषण-सàबेदनशील, जलवाय ुèमाट[ तथा एकȧकृत खेǓत Ĥणालȣ, ĤाकृǓतक Įोत Þयबèथापन, पोषण र èवÍछता अßयासहǽ 
सधुार 

  

२.१ कृषक पाठशाला/सहभाǓगतामूलक िश¢ण काय[- Ǒदगो एकȧकृत खेǓतĤणालȣ पाǓलकाभǐर ५०००००   

२.२ उ×पादन सामाĒी सहयोग पाǓलकाभǐर २०००००   

२.३ पोषण सàबिÛध सचेतना/Ǔसकाई सामाĒीहǽ Ĥकाशन/ǓबǓबधता मेला पाǓलकाभǐर ७५०००   

२.४ लान+आमासमहु, कृषक, यवुाका लाǓग Ĥिश¢ण- सहभाǓगतामूलक िश¢ण काय[ पाǓलकाभǐर ५०००००   

२.५ घर बगैचाǓबकास, जठेुãनाको पाǓन Þयबèथापन ǓबǓध पाǓलकाभǐर ८००००   

२.६ ǒपयर-टु-ǒपयरपोषण ħमणहǽ/ सकारा×मक ǓभǏ Þयबहार पǐरवार ħमण पाǓलकाभǐर ३००००   

३. लि¢त ¢ेğमा बÍचाको (<५) िशē कुपोषण कम हनु े   

३.१ èथानीय तहसंगको सहकाय[मा बÍचा (<५) कुपोषणको अबèथा जांचगनȶ तथा पोषण िश¢ा तथा पनुèथापना पाǓलकाभǐर १०००००   
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Đ. 
स. 

संचालन हनु ेकाय[Đम 
संचालन हनु े

èथान 

अनमुाǓनत 

बजेट 

कैǒफ 

यत 

केÛġ (NERP) संचालन 

३.२ सकारा×मकǓभǏ Þयबहार सवȶ¢ण/अÚययन पाǓलकाभǐर १००००   

४ 
èथानीयèतरका सामदुाǒयक संèथा, नागǐरक समाज योजना Ǔनमा[ण ĤǒĐयामा सहभागी तथासाब[जǓनक सेवा जèतै कृǒष èवाèØय तथा सरसफाइमा 
सधुार 

  

४.१ 
èथानीय èतरका सामदुाǒयक संèथा/नागǐरक समाज संजालहǽ पǒहचान, èथापना सǒĐय र सǺुढ पानȶ 
ताǓलम/¢मता अǓभबǒृƨ 

पाǓलकाभǐर ७००००   

४.२ गाउँèतरको बाǒष[क Ǔबकास योजनाहǽको Ǔबकास पाǓलकाभǐर ५७६००   

४.३ मानबअǓधकार र सहभाǓगतामूलक Ǔबकास ĤǒĐयामा èथानीय सरकारको ¢मता अǓभबǒृƨ पाǓलकाभǐर १३००००   

४.४ £ानआदान-Ĥदान गन[ र समÛवयका लाǓग èथानीय तहका काया[लयहǽमा सचुना डेèकèथापना र बैठक पाǓलकाकाया[लय ३००००   

४.५ 
सडक नाटक Ĥदश[न माफ[ त खाƭ अǓधकार, सचुनाको अǓधकार, लɇǓगकसमता तथा सामािजक समाबेिशता र 
अÛय कानǓुन तथा राजनैǓतक ढाँचाका बारेमा नागǐरकसचेतना पाǓलकाभǐर १४५०००   

४.६ èथानीयèतरमा सामािजक पǐर¢ण/जवाफदेǒहता र समदुाय èकोर काड[हǽ Ĥयोग पाǓलकाभǐर ८८०००   

४.७ पोषण तथाकृǒष सàबिÛध ¢मता अǓभबǒृƨ सàबाद तथा छलफल पालेकाभǐर ६००००   

४.८ बह¢ेुğीयपोषण योजना संग सàबिÛधत काय[Đमका लाǓग समहु सहयोग/अनदुान काय[Đम पाǓलकाभǐर ३६००००   

५ अÛय       

५.१ संयƠुअनगुमन पाǓलकाभǐर ५००००   

  जàमा   २७१०६००   

 

 

 



gLlt, jflif{s of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd–87 

२.  गसैरकारȣ संèथाको नाम:- हेफर ĤोजेÈट नेपाल   

पǐरयोजनाको नाम:- साझेदारȣमा कृǒष तथा पश ुउƭमशीलता Ǔबकास पǐरयोजना  

 ठेगाना:- काठमाडɋ नेपाल 

Đ. 
स. 

कृयाकलापको नाम 
आ.व. २०७८/७९  
को बाǒक बजेट 

आ.व. २०७९/८० 

बजेट योजना 
आ.व. २०७९/८० को  
लाǓग जàमा बजेट योजना 

कैǒफ 

यत 

१ कृǒष तथासामाĒी ǒवतरण १७६८१७७ ३९३५००० ५७०३१७७   

१.१ साना पशकुोलाǓग खोर ० १००००० १०००००   

१.२ ठुला पशकुोलाǓग खोर ५०००० ५०००० १०००००   

१.३ लोकलकुखरुाको लागी खोर ५०००० ५०००० ५००००   

१.४ साना पशकुोलाǓग जकुा माटेको औषǓध २००००० २००००० ४०००००   

१.५ ठुला पशकुोलाǓग जकुाको औषǓध १००००० १००००० २०००००   

१.६ लोकलकुखरुाको लाǓग जकुाको औषǓध २५००० २५००० ५००००   

१.७ भेटेǐरनरȣसामाĒी ७७८८३ ० ७७८८३   

१.८ केभका लाǓगएĒोभेट èथापना कोष ७५२९४ ० ७५२९४   

१.९ Ǔडिजटल तौलमेिशन ० ९०००० ९००००   

१.१ एनालग तौलमेशीन(तराज)ु २४०००० २१०००० ४५००००   

१.११ ठुला पशकुोलाǓग गोठ Ǔनमा[ण तथा सधुार २१०००० २१०००० ४२००००   

१.१२ साना पशकुोलाǓग खोर Ǔनमा[ण तथा सधुार ६९०००० ३००००० ९९००००   

१.१३ नमनुा खोरǓनमा[ण ५०००० ० ५००००   

१.१४ सानाǓसंचाई सहयोग ० ५००००० ५०००००   

१.१५ पकेट¢ेğ Ǔबकास ० ६००००० ६०००००   

१.१६ कृǒष उपज (एĒी) Ĥशोधन तथा Üयाकेिजंग ० १५००००० १५०००००   
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Đ. 
स. 

कृयाकलापको नाम 
आ.व. २०७८/७९  
को बाǒक बजेट 

आ.व. २०७९/८० 

बजेट योजना 
आ.व. २०७९/८० को  
लाǓग जàमा बजेट योजना 

कैǒफ 

यत 

२ बागबानीतथा ढुवानी ५७१४७५ ६८०००० १२५१४७५   

२.१ भइँु तथाडाले घाँसको बीउ सहयोग २५६४७५ ० २५६४७५   

२.२ भइँु तथाडाले घाँसको Ǔबǽवा सहयोग ३१५००० ० ३१५०००   

२.३ भइँु तथाडाले घाँसको ĮोतकेÛġ èथापना ० ८०००० ८००००   

२.४ उƭमीहǽकालाǓग अनदुान ० ६००००० ६०००००   

३ पश ुतथाढुवानी ५७१४००५ ६८३५०० ६३९७५०५   

३.१ बाđाउपहार ४५०६९३५ ० ४५०६९३५   

३.२ बोकाउपहार ७४९०७० ४८०००० १२२९०७०   

३.३ बाđाढुवानी २३७३४५ ० २३७३४५   

३.४ बोकाढुवानी ३३१५५ १६००० ४९१५५   

३.५ पशǓुबमा १८७५०० १८७५०० ३७५०००   

४ ĤाǓबǓधकसेवा ३१८२५२५ २४८३५०० ५६६६०२५   

४.१ सहकारȣèतरमा लेखा ताǓलम १८००० १८००० ३६०००   

४.२ समहुèतरमा सहभाǓगतामूलक èव-सǓम¢ा तथा योजना तजु[मा ४२००० १६८००० २१००००   

४.३ सचुनापाटȹ ६०००० ६०००० १२००००   

४.४ पशèुवाèØय िशǓबर ३५०००० ० ३५००००   

४.५ केभपǐरचालन २२८००० १५०००० ३७८०००   

४.६ मूãयशृंखला सàबिÛध अÚययन तथा मãुयांकन ९८०३०५ ० ९८०३०५   

४.७ संकǓलतबजारȣकरण काय[Đम ५०००० १५०००० २०००००   



gLlt, jflif{s of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd–89 

Đ. 
स. 

कृयाकलापको नाम 
आ.व. २०७८/७९  
को बाǒक बजेट 

आ.व. २०७९/८० 

बजेट योजना 
आ.व. २०७९/८० को  
लाǓग जàमा बजेट योजना 

कैǒफ 

यत 

४.८ Ĥो×सहानकालाǓग अनदुान ० १२००००० १२०००००   

४.९ Þयापारȣसǒहतको सहकारȣ èतरमा Þयबसायी Þयबसायीको बैठक ० १६५०० १६५००   

४.१ Þयापारȣसǒहतको Èलèटर èतरमा Þयबसायी åयवसायीको बैठक ३५००० १००००० १३५०००   

४.११ 

केभ, ĤाǓबǓधक र Ĥाइभेट ¢ेğहǽ संग काय[ योजना  

Ǔनमा[णका लाǓग सयƠुबैठक ९००० २७००० ३६०००   

४.१२ 

बɇक तथाǒवƣीय संèथाहǽ सǒहतको पǐरयोजना èथलमा  

Þयबसाय åयवसायीको बैठक ५०००० ५०००० १०००००   

४.१३ ǒवƣीयǓबकासका लाǓग èथानीय सेवा Ĥदायक पǐरचालन ६०००० १००००० १६००००   

४.१४ पǐरयोजनाÞयबèथापन तथा समÛवय सǓमǓत बैठक ५८४२५ १०५००० १६३४२५   

४.१५ उपभोƠासǓमǓतहǽको लाǓग अǓभमखुीकरण तथा पǐरचालन ४९७७० ६०००० १०९७७०   

४.१६ पǐरयोजनाÞयबèथापन तथा समÛवय सǓमǓत ǒफãड ħमण तथा अनगुमन ९२८६५ १२९००० २२१८६५   

४.१७ बैठक १००८५५ १५०००० २५०८५५   

४.१८ उप¢ेğकोयोजना Ǔनमा[ण ९९८३०५ ० ९९८३०५   

५ ताǓलम २२१८४२२ ० २२१८४२२   

५.१ समहु संजालगठन तथा अǓभमखुीकरण १५३०० ० १५३००   

५.२ समहुअगवुाहǽको संजाल बैठक ३६००० ० ३६०००   

५.३ समहुÞयबèथापन बैठक १८१४० ० १८१४०   

५.४ सहयोगीटोǓल पǐरचालन ११९८८० ० ११९८८०   

५.५ मǒहलासहकारȣ दता[ तथा संचालन सहयोग १५०००० ० १५००००   

५.६ सहकारȣÞयबèथापन ताǓलम ३९००० ० ३९०००   
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Đ. 
स. 

कृयाकलापको नाम 
आ.व. २०७८/७९  
को बाǒक बजेट 

आ.व. २०७९/८० 

बजेट योजना 
आ.व. २०७९/८० को  
लाǓग जàमा बजेट योजना 

कैǒफ 

यत 

५.७ सहकारȣलेखा Þयबèथापन ताǓलम ९५३०० ० ९५३००   

५.८ आधारिशलाताǓलम मूल समहु १४२०० ० १४२००   

५.९ आधारिशलाताǓलम उपहार समूह ५३३०७८ ० ५३३०७८   

५.१ आधारिशलाताǓलम अǓभभावक १६२४०० ० १६२४००   

५.११ आधारिशलाताǓलम यबुा समूह ११६००० ० ११६०००   

५.१२ केभताǓलम ६३९८ ० ६३९८   

५.१३ पशकुो उिचतÞयबèथापन ताǓलम मूल समहु ४७२० ० ४७२०   

५.१४ पशकुो उिचतÞयबèथापन ताǓलम उपहार समूह २९४००० ० २९४०००   

५.१५ लोकलकुखरुा पालन ताǓल ५०००० ० ५००००   

५.१६ सहकारȣèतरमा सधुाǐरएको दाना Ĥयोग सàबिÛध ताǓलम १०५४५० ० १०५४५०   

५.१७ ताǓलमअनगुमन ǒफãड ħमणका लाǓग Įोत åयिƠ पǐरचालन २८७६५४ ० २८७६५४   

५.१८ ÞयबसायǒवƲषेण तथा योजना Ǔनमा[ण ५०००० ० ५००००   

५.१९ ऋणीहǽसंगको सǓम¢ा बैठक २०००० ० २००००   

५.२ आधारिशलाताǓलम सरोकारवाला ५५६ ० ५५६   

५.२१ ताǓलमसमापन छपाई, सामािजक पुंजी Ǔनमा[ण ६९२ ० ६९२   

५.२२ ताǓलमसामाĒी छपाई, पश ुकãयाण (एक èवाèØय) ९९६५४ ० ९९६५४   

  जàमा १३४५४६०४ ७७८२००० २१२३६६०४   
 

नोट: माǓथ उãलेिखत ्बजेट गाउँपाǓलका र हेफर ĤोजेÈट नेपाल बीचभएको सàझौतामा उãलेख गǐरएका बमोिजमको बजेट रहेको हुँदा सàझौतामा उãलेख गǐरएबमोजम नै 
रािखएको छ । यसमा केǒह हेरफेर गन[ गाउँपाǓलकाले आबæयक ठानेमासोǒह बमोिजम हेरफेर गन[ सǒकनेछ । यस बजेमा आ.व. २०७८/७९ को असारसàम केǒहकाय[Đम 
सàपǏ हनुे भएकोले यस बजेट योजनामा केǒह हेरफेर हनुसÈनेछ । 
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ldltM @)&( cfiff9 !) ut] z'qmaf/ 
Ǔनण[यहǽ :- 

Ǔनण[य नं. १  
खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको गाउँसभाÚय¢ Įी रण बहादरु तामाङ Ïयूले सभामा Ĥèततु गनु[भएको आगामी 
आ.ब.२०७९/८० को नीǓत तथा काय[ĭmम सव[सàमत पाǐरत गनȶ Ǔनण[य गǐरयो । 

Ǔनण[य नं. २ 

गाउँपाǓलका उपाÚय¢ Įी सेʞेमान तामाङ Ïयूले सभामा Ĥèततु गनु[भएको आगामी आ.ब.२०७९/८० को 
ǓबǓनयोजन Ǔबधेयक र आǓथ[क Ǔबधेयक उपर छलफल Ĥारàभ गǐरयो ।  

Ǔनण[य नं. ३ 

सभाÚय¢को Ǔनदȶशन बमोिजम गाउँसभाको अकȾ बैठक ǓमǓत २०७८ साल असार ३१ गते शĐुबार Ǔबहान 
१०:०० बजे बèनेगǐर सभाको बैठक èथगन गनȶ Ǔनण[य गǐरयो । 

ǓमǓत :- २०७८/०३/३१ गते शĐुबार 
Ǔनण[य नं. १  
गाउँपाǓलका उपाÚय¢ Įी सेʞेमान तामाङ Ïयूले सभामा पèततु गनु[भएको आगामी आ.ब. २०७९/८० को 
ǓबǓनयोजन Ǔबधेयक (बजेट तथा काय[Đम)सब[सàमत पाǐरत गनȶ Ǔनण[य गǐरयो । 

Ǔनण[य नं. २  
गाउँपाǓलकाको राजƳ परामश[ सǓमǓतबाट काय[पाǓलकामा पेश भई आवèयक संसोधन सǒहत गाउँसभामा पेश 
हनु आएको आगामी आ.ब. २०७९/८० को  संसोधन आǓथ[क ऐन  सव[सàमत पाǐरत गनȶ Ǔनण[य गǐरयो । 

Ǔनण[य नं. ३  
गाउँसभा अǓधबेसन नबसेको समयमा गाउँसभाले गनु[पनȶ अ×याबसेक काय[हǽका लाǓग गाउँ काय[पाǓलकालाई 
अǓधकार Ĥ×यायोजन गनȶ र सो को अनमुोदन लगतै बèने गाउँसभाबाट हनुपनȶ Ǔनण[य गǐरयो । 

Ǔनण[य नं. ४  
दाǒय×व Ǔसज[ना भई भƠुानी Ǒदनपुनȶ बहबुǒष[य आयोजना तथा काय[Đमहǽ र दाǒय×व Ǔसज[ना भई काय[ सàपǏ 
भएका तर ǓबǓबध कारणबस भƠुानी Ǒदन बाँकȧ आयोजना तथा काय[Đमहǽलाई आगामी आ.ब. 
२०७९/८० मा दाǒय×व सारȣ काय[ सàपǏताको आधारमा भƠुानी Ǒदने Ǔनण[य गǐरयो । साथै उƠ 
आयोजना तथा काय[Đमहǽको Ǔबबरण Đमश: अनसूुची १ र अनसूुची २ मा समाबेश गनȶ Ǔनण[य गǐरयो । 

Ǔनण[य नं. ५  
चाल ुआ.व. २०७९/८० मा गाउँपाǓलका अÚय¢ एवं Ĥमखु Ĥशासकȧय अǓधकृत तथा गाउँ काय[पाǓलकाबाट 
Ǔनण[य भई भए/गरेका काय[हǽ,काय[सàपǏताको आधारमा Ǒदईएका भƠुानी तथा खच[ समेत अनमुोदन गनȶ 
Ǔनण[य गǐरयो । 
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Ǔनण[य नं. ६ 

खǓनयाबास गाउँकाय[पाǓलका र मातहतका काया[लयमा काय[रत करार सेवाका कम[चारȣहǽको करार सेवा 
अबǓध थप गनȶ सàबÛधमा करार सàझौतामा उãलेख भए बमोिजम हनुे गरȣ ǓमǓत २०७९ असार १९ गतेको 
काय[पाǓलका Ǔनण[यबाट Ǔसफाǐरस भई पेश हनु आए बमोिजम अनमुोदन गनȶ Ǔनण[य गǐरयो ।  

Ǔनण[य नं. ७  

राƶसेवक कम[चारȣलाई Ĥदान गǐरने तलब भƣा तथा अÛय सेवा सǓुबधालाई समय सापे¢ बनाउन खाई/पाई 
आएका सेवा सǓुबधालाई ǓनरÛतरता Ǒददै,èथायी कम[चारȣहǽको लाǓग नेपाल सरकारले Ǔलएको नीǓत अनǽुप 
हनुेगǐर तहगत ǽपमा तलब बǒृƨ गनȶ र करार सेवाका कम[चारȣहǽको हकमा करार सàझौतामा उãलेख भए 
बमोिजम हनु ेगरȣ तलबमान तथा अÛय सेवा सǓुबधा कायम गनȶ Ǔनण[य गǐरयो । 

Ǔनण[य नं. ८ 

आ.व.२०७९/८० को बाǒष[क बजेट तथा काय[Đम तजु[मा गदा[ अहोराğ खǒटएका तपǓसलका 
कम[चारȣहǽलाई तहगत ǽपमा एक मǒहनाको तलब बराबरको रकम Ĥो×साहन भƣा èवǽप उपलÞध गराउने 
र गाउँपाǓलकामा काय[रत तीन जना काया[लय सहयोǓगहǽलाई जनहȣ १०/१० हजारको दरले Ĥो×साहन भƣा 
उपलÞध गराउने Ǔनण[य गǐरयो ।  

तपǓसल 

१. Ĥमखु Ĥशासकȧय अǓधकृत Įी बालकृçण नेपालȣ 
२. शाखा अǓधकृत Įी नबराज ĮेƵ (अǓधकृत सातɋ) 
३. लेखा अǓधकृत Įी समुन पराजलुȣ (अǓधकृत छैठɋ) 
४. सचुना ĤǓबǓध अǓधकृत Įी राजेश ǐरजाल (अǓधकृत छैठɋ) 
५. सहायक पाचɋ Įी दगुा[ बहादरु शाहȣ 
६. ना.Ĥा.स. Įी पçुकल ĮेƵ (सहायक चɋथो) 
७. का.स. ३ (तीन) जनालाई जनहȣ १०÷१० हजारका दरले । 

Ǔनण[य नं. ९ 

आ.व. २०७९/८० को लाǓग गाउँसभाबाट पाǐरत भएको बाǒष[क बजेट तथा काय[Đम काया[Ûवयनका लाǓग 
गाउँपाǓलकाको Ĥमखु Ĥशासकȧय अǓधकृतलाई अिÉतयारȣ Ĥदान गनȶ Ǔनण[य गǐरयो । 

Ǔनण[य नं. १० 

गाउँपाǓलकाबाट आ.व.२०७५/७६ मा भएको संगठन तथा åयबèथापन (O&M) सवȶलाई समयसापे¢ बनाई 
जनशिƠ åयबèथापन गन[ गाउँ काय[पाǓलकालाई अिÉतयारȣ Ĥदान गनȶ Ǔनण[य गǐरयो । 

Ǔनण[य नं. ११ 

आ.व. २०७९/८० मा ढुवानी तफ[  आवèयकता अनसुार दररेट Ǔनधा[रण गन[ गाउँ काय[पाǓलकालाई 
अिÉतयारȣ Ǒदने र गाउँपाǓलकाको अÛय दररेट िजãला दररेट अनसुार नै कायम गनȶ Ǔनण[य गǐरयो । 
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अनसूुची-१ 

(खÖड-११ को Ǔनण[य नं. ४ संग सàबिÛधत) 
Đ.स. काय[Đम िशष[क ǒवǓनयोिजत रकम (ǽ. हजारमा) 

१ ǒवषयगत भवन पूण[ता ७००० 

२ सभाहल पूण[ता ८००० 

३ मानेचौतारा चौकȧटोल सडक २००० 

४ Ĥहरȣ चौकȧ पूवा[धार २५०० 

५ दामन पािđन èमǓृत भवन २००० 

६ पÛचǓसं èमǓृत भवन १००० 

७ झाला[ङ मा.ǒव.शैि¢क अनदुान १५०० 

८ रेǓडयो ǓसÌला संचालन अनदुान १५०० 

९ पिƱम १ नं ĐािÛत तथा दामन पािđन डकुमेÛĚȣ Ǔनमा[ण ५०० 

 

अनसूुची-२ 

(खÖड-११ को Ǔनण[य नं. ४ संग सàबिÛधत) 
Ǔस. 
नं. 

फम[/åयिƠको नाम कामको ǒववरण 
Ǔबल रकम  

(ǽ.हजारमा) 
कैǒफ 

यत 

१ ÏयोǓत ǓमǓडया हाउस २०७७/०७८ को सामािजक पǐर¢ण २९४  

२ इÛजीǓनयǐरङ एÖड एजकेुसन सǓभ[सेज 
Ĥा.Ǔल. 

बिèतǒवकास तथा भवन Ǔनमा[ण मापदÖड ४९७.९४  

३ सनराईज इÛटरनेसनल आइटȣ कàÜयटुर भच ु[अल संरचना Ǔनमा[णको लाǓग ĤǓबǓधक सभȶ¢ण ४९७.२  

४ मानवी कàÜयटुर तथा èटेशनरȣ भच ु[अल संरचना Ǔģमान १९९१.८३९  

५ पोिजǒटभ भाईĦेसन नेपाल Ĥा.Ǔल. बालǓबबाह Ûयूनीकरणका लाǓग योजना र बालमैğी  ४९४.४९९  
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Ǔस. 
नं. 

फम[/åयिƠको नाम कामको ǒववरण 
Ǔबल रकम  

(ǽ.हजारमा) 
कैǒफ 

यत 

èथानीय शासन तथा बाल संर¢ण काय[ǒवǓध Ǔनमा[ण 
६ Ǔभजनèमाट[ नेपाल Ĥा.Ǔल. काननु पǐरमाज[न तथा आवæयक काननु काय[ǒवǓधको मèयौदा Ǔनमा[ण ४२३.७५  

७ इǏोभेसन सोलसुन एÖड ǐरसच[ सेÛटर 
Ĥा.Ǔल. 

उƭमिशलता Ĥिश¢क Ĥिश¢ण ४५०.८७०  

८ Ǔभजनèमाट[ नेपाल Ĥा.Ǔल. संèथागत ¢मता ǒवकास योजना तथा सशुासन Ĥबƨ[न काय[Đम १९९४.५०५  

९ शौभाÊय ǓमǓडया Ĥा.Ǔल. गाउँपाǓलकाको वƣृिचğ Ǔनमा[ण २९७.५  

१० छंगम Ëयाङ गàुबा गàुवा Ǔनमा[णको Ǔबल रकमको १० ĤǓतशत ३९८.०६८  

११ लÈजो लङुपोतेल ढंुगा फुटाउने उ.स. पेæकȧ ǽ.३,००,०००/- कʣा गरȣ भƠुानी हनु े ११७४.३७८  

१२ Ĥदेश संचार Ĥा.Ǔल.  २०  

१३ धाǑदङ संचार Ĥा.Ǔल. खǓनयाबास दप[ण उ×पादन ३००  

१४ धाǑदङ संचार Ĥा.Ǔल. सूचना Ĥशारण ३३.९  

१५ Ĥ×यूष नेटवक[  सूचना Ĥकाशन ९०.४  

१६ रेǓडयो धाǑदङ सूचना Ĥशारण १०१.७  

१७ ǒĐयǒटभ ǓमǓडया ǒĤÛट Ĥा.Ǔल. यÛğीकरण सूचना Ĥकाशन ६३.३९३  

१८ Ǔधरज बèनेत बालÈलब ¢मता ǒवकास काय[Đम २३९.०५  

१९ बैठक भƣा तथा अÛय  ५००  

२० ǒहमाल मãटȣǓमǓडया Ĥा.Ǔल. खǓनयाबास गाउँपाǓलकाको ऐǓतहाǓसक एबम सामािजक संèकृǓतक प¢को 
अÚययन 

३००  

 

 
 
 


