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समदृ्ध पवरुवा सखुी पवरुवावासी 

शभु- कामना मन्तव्र्

संजिर् लोकताजन्िक गणतन्िात्मक नेपालको संपविान जारी भए पधछ दोस्रो पटक स्थाधनर् तहको 
धनवायचनमा र्स पवरुवा गाउुँपाधलकामा धनवायजचत गराउनहुनुे सबै जनसमदुार्मा हाददयक िन्र्बाद ज्ञापन 
गदै, जनताहरुको भावना अनसुार समदृ्ध पवरुवा सखुी पवरुवावासी वनाउने उच्च सोचका साथ पवरुवा 
गाउुँपाधलका अगाधड बपढरहेको जानकारी गराउन चाहान्छु । र्सै क्रममा एिारौ गाउुँ सभाबाट पारीत 
नीधत, कार्यक्रम तथा बजेट पजुस्तका प्रस्ततु गनय पाउुँदा गौरवको महशसु भएको छ ।
प्रस्ततु गररएको र्स बजेट, नीधत तथा कार्यक्रम टोल वजस्त तथा वडा तह, पवषर्गत सधमधतहरु, बजेट 
तथा कार्यक्रम तजुयमा सधमधत, राजश्व परामशय सधमधत, सामाजजक व्र्ावसापर्क संि, संस्थाहरु, राजनीधतक 
दलहरु, पवज्ञ समूहहरुको रार् तथा सझुाव संकलन गरर गाउुँ कार्यपाधलकाको धसफारीस तथा गाउुँ 
सभा बैठकमा दफावार छलफल गरर गाउुँ सभाबाट स्वीकृत भई प्रकाशनमा आएको छ ।
प्रस्ततु बजेट, नीधत तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गररएका पूवायिार धनमायण, आधथयक पवकास, सामाजजक 
पवकासका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको सफल कार्ायन्वर्न साथै आधथयक, सामाजजक एंवम सास्कृधतक 
अधभर्ानहरुको सफल संचालन र कार्ायन्वर्नबाट समदृ्ध पवरुवा सखुी पवरुवावासी को पररकल्पनालाई 
साथयक बनाउने अपेक्षा धलएको छु । धसधमत सािनहरुबाट अधसधमत आवश्र्कताहरु पूरा गने कार्य 
चनुौधतपूणय भएता पधन उपलब्ि स्रोत सािनहरुको अधिकतम उपर्ोग गरर आवश्र्कता पररपधुतयको 
ददशामा अगाधड बपढएको छ । बजेट, नीधत तथा कार्यक्रमले धलएका लक्ष्र्हरुको प्राधिको लाधग 
पाधलकाको एकल प्रर्ास माि पर्ायि नहनुे हदुा र्सको सफल कार्ायन्वर्नको लाधग नेपाल सरकार, 
गण्डकी प्रदेश सरकार, दात ृ धनकार्हरु, माननीर्ज्रू्हरु, अग्रजहरु, जनप्रधतधनधिज्रू्हरु, धनवयतमान 
जनप्रधतधनिज्रू्हरु, राजनैधतक दल, संि संस्थाहरु, नागररक समाज, आम सञ्चार जगत, बौपद्धक वगय र 
सचेत तथा जागरुक आम पाधलकाबासी जनसमदुार्को सामपुहक साथ सहर्ोग र सहकार्यको अपेक्षा 
गरेको छु ।
अन्त्र्मा, बापषयक नीधत तथा कार्यक्रम तजुयमा गनय सहर्ोग परु्ायउन ु हनुे सहकमी धनवायजचत 
जनप्रधतधनधिज्रू्हरु, राजनैधतक दलहरु, पवषर्गत सधमधत, बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सधमधत, राजश्व 
परामशय सधमधत, टोल पवकास संस्थाहरु, पवधभन्न संजाल, समूह, पवज्ञ समहु लगार्त व्र्ावसापर्क, 
सामदुापर्क र सामाजजक संि, संस्थाहरु, सञ्चारकमी र सम्पूणय गाउुँपाधलकाबासीहरु र पाधलकामा 
कार्यरत सम्पूणय कमयचारीहरुमा हाददयक िन्र्वाद ज्ञापन गदयछु ।

                                      सूर्य बहादरु कुुँ वर 
                                      अध्र्क्ष
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शभु- कामना मन्तव्र्

संजिर्ता कार्ायन्वर्न पधछको दोस्रो स्थाधनर् तहको धनवायचन पधछ पपहलो पवकास र्ोजना, नीधत तथा 
कार्यक्रम र बजेट समावेश भएको पवरुवा गाउुँपालकाको वापषयक पवकास र्ोजना पजुस्तका प्रकाशन 
गनय सफल भएका छौ । पाधलकाको आधथयक, सामाजजक, सांस्कृधतक एवम भौधतक पवकास लगार्त 
सबै क्षिेको पवकासको खाका कोने पसु्तक पवरुवा गाउुँपालकाको वापषयक पवकास र्ोजना प्रकाशनको 
अवसर प्रदान गनुयहनुे सम्पूणय नगरवासीहरुलाई हाददयक आभार व्र्क्त गदयछु ।
र्स पसु्तकमा एिारौ गाउुँ सभाबाट पाररत नीधत तथा कार्यक्रम र बजेटले पवरुवा गाउुँपाधलका धभिका 
सबै जनसमदुार्को र्ोजनाको मागयधनदेशन गनेछ भने्न कुरामा पवश्वस्त छु ।पवरुवा गाउुँपाधलकाको नीधत 
तथा कार्यक्रम तथा बजेट तजुयमामा प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष रुपमा सहर्ोग परु्ायउनहुनुे सबैमा हाददयक 
िन्र्वाद ज्ञापन गदै र्स नीधत तथा कार्यक्रम र बजेट सफल कार्ायन्वर्न गरर समदृ्ध पवरुवा सखुी 
पवरुवावासी वनाउने अधभर्ानमा र्हाुँहरु सबैको सकरात्मक सहर्ोगको अपेक्षा गदयछु ।

भगवती शमाय
       उपाध्र्क्ष
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शभु- कामना मन्तव्र्

एिारौ गाउुँ सभाबाट पारीत चाल ुआ. ब. २०७९/८०को बापषयक नीधत, कार्यक्रम तथा बजेट सपहत 
पाधलकाको संजक्षि पररचर् समेपटएको पजुस्तका बापषयक पवकास र्ोजना - २०७९ प्रस्ततु गनय पाउुँदा 
साहै्र खशुी लागेको  छ ।
र्स पसु्तक धभि समदृ्ध पवरुवा सखुी पवरुवावासी को लक्ष्र् हाधसल गनय चाल ुआ. ब. २०७९/८० 
पाधलकाले धलने नीधत, सोपह आ. ब. मा कार्ायन्वर्न गररने सम्पूणय पवकास र्ोजना तथा कार्यक्रम 
धतनको लाधग पवधनर्ोजजत बजेट सो को स्रोत एव कार्ायन्वर्नको पवधि समेत समेपटएको छ । जसले 
गदाय पाधलकाबाधस गाउुँपाधलकाका र्ोजना तथा कार्यक्रम बारे सचुोजचत भई सो प्रधत चासो तथा सरोकार 
एवम अपन्तव समेत बपृद्ध हनुे र कधम कमजोरीहरु भएमा समर्मा नै सिुार गरर प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्नमा समेत टेवा पगु्ने पवश्वास धलएको छु ।
जनप्रधतधनधिहरुको रोहवरमा आम जनताहरुले टोल बजस्तहरुबाट माग गरेका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु 
बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमाका पवधभन्न चरणहरु पार गरर गाउुँ सभाबाट पाररत हदुा सबै क्षेि वगय 
समदुार्को अथयपूणय सहभाधगता भएको महशसु गरेको छु ।पसु्तकमा धतनै र्ोजनाहरु प्रथाधमकताको 
आिारमा स्रोत र सािनको धसमा धभि रपह गाउुँ सभाले पाररत भएका र्ोजनाहरु तथा संि प्रदेशबाट 
प्राि समपरुक, पवशेष र शशयतका कार्यक्रमहरु समावेश गररएको छ ।प्रस्ततु गाउुँपाधलका पवकास 
र्ोजना प्रभावकारी कार्ायन्वर्मा सबैको पूणय सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु ।
र्ोजना छनौट, तजुयमा, बजेट पवधनर्ोजन, प्रथाधमपककरण लगार्तका पवषर्हरु लगार्त पसु्तक तर्ार 
गने कार्य सम्म सल्लाह सझुाव ददनहुनुे तथा सहर्ोग गनुयहनुे सम्पूणय जनप्रधतधनधिहरु, सरकारी तथा 
गैर सरकारी धनकार्हरु, संि संस्थाहरु, राजनैधतक दलहरु, बपुद्धजजपव, नागररक समाज स्थाधनर् 
जनसमदुार्हरु साथै र्ोजनागत पववरण संकलन, पवश्लषेण तथा सम्पादन तथा प्रकाशन कार्यमा महत्वपूणय 
सहर्ोग परु्ायउनहुनुे पवरुवा गाउुँपाधलकाका सम्पूणय कमयचारीहरुप्रधत हाददयक कृतज्ञता एवं िन्र्वाद ज्ञापन 
गदै प्रस्ततु बजेट, र्ोजना तथा कार्यक्रमको सफल कार्ायन्वर्नको लाधग सकरात्मक सहर्ोगको अपेक्षा 
गदयछु ।

अनन्त राज न्र्ौपाने
  प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत
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पषृ्ठभधूम, पवरुवा गाउुँपाधलकाको पररचर्
!= lj?jf ufpFkflnsfsf] kl/ro  

            ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGq g]kfnsf] u08sL k|b]z cGtu{t kg]{ :ofª\hf lhNnf Ps 

kxf8L lhNnf xf] . o; lhNnfsf] k|l;4 vf]nf HofUbLvf]nfsf] sfvdf lj?jf ufpFkflnsf /x]sf] 5 . 

clj/n ?kdf alu/xg] kf}/f0fLs dxTj af]s]sf] HofUbLvf]nfsf] ;fy} Dofªvf]nf, afF:tf/f vf]nf h:tf 

vf]nfx?n] lj?jf ufpFkflnsfsf] zf]ef a9fO/x]sf 5g\ . nf]stflGqs ;+3Lo u0ftGq g]kfnsf] :yfkgf 

kl5 ;fljssf lj?jf cr{n], dgsfdgf, cf]/i6], uf=lj=;=sf ;a} j8fx? / ;fljssf k]Nsfrf}/, 

/fªefª, lrGg]jf; / lsrgf; uf=lj=;=sf cf+lzs j8fx?nfO{ ;d]6]/ @)&# ;fn kmfNu'g @@ ut] 

lj?jf ufpFkflnsf gfdfs/0f u/L 3f]if0ff ul/Psf] xf] . of] ufpFkflnsf k|b]z g+= $ sf] /fhwfgL 

kf]v/f b]lv @ 306fsf] b'/Ldf /x]sf] 5 . k|b]z g+= $ sf] /fhwfgL kf]v/f b]lv k|b]z g+= % sf] 

;'gf}nL;Dd hf]8\g] l;4fy{ /fhdfu{sf] kf]v/f jflnª v08sf] /fªvf]nfaf6 sl/j !& ls=dL=sf] b'/Ldf 

lj?jf ufpFkflnsf kb{5 . of] ufpFkflnsf :ofª\hf lhNnfsf] ;b/d'sfd k'tnLahf/af6 blIf0f k"j{df 

cjl:yt /x]sf] 5 .  k|l;4 dgsfdgf dlGb/, bf]g/fª u'kmf, /fªefª /x:odo u'kmf, l;pF8L u'kmf, 

snr/n Do'lhod, 306n]v, ldgfxd u'kmf, kfgwf/f cflb h:tf wfld{s tyf ko{6sLo :yn /x]sf] o; 

ufpFkflnsf ;fF:s[lts tyf ko{6sLo lx;fan] lhNnf s} dxTjk"0f{ ufpFkflnsfsf ?kdf lrlgG5 .  

gfdfs/0fM     

          lj?jf ufp‘kflnsf j8f g+= ! -;fljssf] lj?jf cr{n] uf=lj=;=_ df kg]{ lj?jf ahf/ 

:ofª\hf lhNnfs} k|l;4 7fpF dflgG5 . kf}/fl0fs syg cg';f/ HofUbL vf]nf / Dofªvf]nfsf] bf]efgdf 

km/flsnf] kmfF6 /x]sf] / To; kmfF6nfO{ la/fP/ v]tLof]Uo hldg agfPsf] lyof] . la/fP/ agfPsf] xF'bf 

To; 7fpFnfO{ lj?jf elgPsf] xf] . ;Dd k/]sf] kmfF6 / v]tLof]Uo hldg ePsf]n] kl5 qmdzM dfly 

dflysf] a:tLsf dflg;x? ToxL 7fpFdf cfP/ 3/ agfP/ a:g yfn] . a:gnfO{ pko'Qm / ;'ljwf 

ePsf] x'Fbf To; 7fpFdf a:tL la:tf/ x'Fb} uof] . a:tL a9]kl5 lj?jf ahf/sf] ?kdf kl/0ft eof] / 

a]nf a]nfdf ljleGg d]nfx? nfUg klg ;'? eof] . clxn] klg kmfu' k"l0f{dfdf lj?jf d]nf nfUg] ub{5 

. oxL lj?jf ahf/sf] gfdaf6 lj?jf ufpFkflnsfsf] gfdfs/0f ul/Psf] xf] .    

  @= ef}uf]lns cjl:ylt Pj+ :j?kM   

s= ef}uf]lns cjl:yltM  

;d'Gb| ;tx b]lv s/La !%^$ ld6/ ;Ddsf] prfOdf k}mlnPsf] 5 .  

o; ufpFkflnsf @*° !'!%=()(^Æ pQ/L cIf+fz / *#°%#'#^=)%@*"  k"jL{ 

b]zfGt/ df kb{5 .  (%=&( ju{ ls=dL= If]qkmn /x]sf] o; ufpFkflnsfdf kxf8L 

le/fnf] hdLg /x]sf] 5 .  
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 v= ufpFkflnsfsf] l;dfgf  

  k"j{ M     xl/gf; ufpFkflnsf / tgx'F lhNnfsf] z'Snf u08sL gu/kflnsf        

klZrd M  le/sf]6 / jflnª gu/kflnsf        

pQ/ M    k'tnLahf/ gu/kflnsf  

       blIf0f M   rfkfsf]6 gu/kflnsf / xl/gf; ufpFkflnsf  

 

   u= /fhg}lts Pj+ k|zf;lgs ljefhg 

        k|b]z M   u08sL 

           lhNnf M  :ofª\hf,     

;b/d'sfd M lj?jf ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no M    la?jf ahf/,            

j8f ;+Vof M *  

;fljs uflj;x? M lj?jf cr{n], dgsfdgf, cf]/i6], uf=lj=;=sf ;a} 

j8fx? / ;fljssf k]Nsfrf}/sf # / (,  /fªefª, $ b]vL *, lrGg]jf; 

! b]vL ^ / lsrgf; ! b]vL % / & j8fx? kb{5g\ .   

 3= hg;+Vof ljj/0fM  

     s"n hg;+Vof M @%!&( -3/w'/L ;j]{If0f @)&$ cg';f/_             

k'?if M 12232  dlxnf M !@($& 3/kl/jf/ ;+Vof M #&#^      

s"n hg;+Vof M !*$!# -/fli6«o hgu0fgf @)^* cg';f/_     

s"n hg;+Vof M !^)&% -/fli6«o hgu0fgf @)&* sf] k|/f/lDes k|ltj]bg cg';f/_     

k'?if M&%(^ dlxnf M *$&( 3/kl/jf/ ;+Vof M #&^*     

ufpFkflnsf 3f]if0ff ldltM @)&#÷!!÷@@  

ङ. क्षते्रफल : 

नयााँ संरचना अनुसार विरुिा गाउाँपावलकाको कुल क्षेत्रफल ९५.७९ िगग ककलोविटर रहकेो छ । 

 च. विद्यालय  : 

िाध्यविक विद्यालय :९, 

आधारभूत विद्यालय (१-५):१७, 

आधारभूत विद्यालय (१-८): ८,  

वनजी विद्यालय:२, 

क्याम्पस:१, 

सािुदावयक बाल विकास केन्द्र:२ 
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वापषयक नीधत तथा कार्यक्रम 
पवरुवा गाउुँपाधलकाको एिारौ गाउुँसभामाधमधतिः २०७९/३/१० गते गाउुँपाधलकाका अध्र्क्ष श्री सूर्य 
बहादरु कुुँ वरज्रू्ले  प्रस्ततु गनुय भएको आ.व. ०७९/०८० को वापषयक नीधत तथा कार्यक्रम 

सभाका उपाध्र्क्षज्रू्, 
सदस्र्ज्रू्हरु, 

१. संजिर्ता पधछ पवरुवा गाउुँपाधलकाको दोस्रो धनवायचन धनष्पक्ष,स्वतन्ि,शाजन्तपूणय, स्वच्छ र 
भर्रपहत बातवरणमा सम्पन्न भएको छ । सोको लाधग संजिर् सरकारलाई हाददयक िन्र्बाद 
ज्ञापन गनय चाहान्छु । संजिर्ता पधछको दोस्रो स्थाधनर् धनवायचनमा अमलु्र् मत प्रदान गरर 
पवजर् गराउनहुनुे सम्पूणय जनसमदुार्, धनवायचन धनष्पक्ष,स्वतन्ि,शाजन्तपूणय, स्वच्छ र भर्रपहत 
बनाउन अहोराि खट्नहुनुे धनवायचन आर्ोग, राष्ट्र सेवक कमयचारी, सरुक्षाकधमय,पिकार, तथा 
र्स प्रपक्रर्ामा संलग्न सबै राजधनधतक दलहरु र पवरुवाबाधस सबै जनसमदुार्मा हाददयक आभार 
व्र्क्त गदयछु । 

र्स अवसरमा संजिर् लोकताजन्िक गणतन्ि स्थापनाका लाधग भएको ऐधतहाधसक जनआन्दोलन 
शसस्त्र संिषय एवं सामाजजक पररवतयनका क्रममा साहदत प्राि गनुयहनुे ज्ञात अज्ञात सपहदहरु 
प्रधत र्स िडीमा भावपूणय श्रद्वाञ्जली अपयण गनय चाहान्छु । साथै बेपता र िाईते नागररक प्रधत 
सम्मान व्र्क्त गदयछु । नेपालको र्गुान्तकारी पररवतयनका लाधग भएको लोकतान्िीक 
आन्दोलनमा नेततृ्वदार्ी र्ोगदान प-ुर्ाउन ुभएका नेपाल कम्रू्धनष्ट पाटीका संस्थापक नेता 
स्व. क.पषु्पलाल शे्रष्ठ, जननेता स्व.मदन भण्डारी, लोकपप्रर् प्रिानमन्िी मनमोहन अधिकारी, 
जननार्क स्व. पव.पप. कोईराला, स्व.गणेशमान धसंह तथा संजिर्ता प्रािका लाधग धबधभन्न 
आन्दोलनमा धबरुवा गाउपाधलकाबाट साहदत प्राि गने शपहदहरु प्रधत भावपूणय श्रद्धाञ्जली अपयण 
गनय चाहन्छु ।  

२. दईु वषय सम्म पवश्वव्र्ापी रुपमा फैधलएको कोरोना भाईरस COVID -19 को महामारी पवधभन्न 
सरकारहरुको समन्र्व र सहकार्यमा चाधलएका कदमहरुको पररणामस्वरुप र्सको असर कम 
हदैु गईरहेको छ । र्स अवस्थामा कोरोना भाईरसको कारण ज्र्ान गमुाउने नागररकहरु 
प्रधत श्रद्धासमुन व्र्क्त गदयछु । पवरुवा गाउुँपाधलकामा कोधभड धनर्न्िणको अधभर्ानमा सपक्रर् 
भधुमका धनवायह गने स्वास््र्कमी, जनप्रधतधनधिहरु तथा राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु प्रधत हाददयक 
आभार व्र्क्त गनय चाहान्छु । 

३. संपविानको भावना अनरुुप संिीर्तालाई कार्ायन्वर्न गने उदेश्र्का साथ सामाजजक न्र्ार् 
सपहतको पररष्कृत समाज, ददगो शान्ती, पवकास, सशुासन र समदृ्ध पवरुवा गाउुँपाधलका धनमायण 
गने अधभभारा सपहतको जजम्मेवारी परुा गनय पवगतका गाउुँ सभाद्वारा पाररत नीधत तथा 
कार्यक्रमलाई कार्ायन्वर्न गदै आज म आगामी आ.ब. २०७९/८० को लाधग र्ो गररमामर् 
सभाको एिारौ गाउुँसभामा नीधत तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गदयछु । 
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४. स्थानीर् सरकारको न्र्नु आन्तररक स्रोत, कमजोर भौधतक संरचना, कमयचारीको अभाव केन्रीर् 
ऐन, धनर्मको अष्पस्टताको बाबजदु पधन जनभावना, जन आकांक्षा र स्रोत पररचालन गरेर 
प्रशासधनक ससुासन, नागररकका अपेक्षा र समपृद्धको चाहाना परुा गनय दृढ संकजल्पत छौ । 
संवैिाधनक व्र्वस्था अनसुार गाउुँसभा र स्थानीर् सरकारको गठन भै संचालनमा आएको पाुँच 
वषय परुा भै सकेको छ । र्ो शासकीर् प्रणालीको सवलीकरणको माध्र्ामबाट संपविानको 
पूणय कार्ायन्वर्न गदै समाजबाद तफय को र्ािामा  अगाडी बढ्न प्रधतबद्ध छौ । 

नेपालको संपविानले अंगीकार गरेको तीन तहको संिीर् संरचनालाई कार्ायन्वर्न गने अधभभारा 
स्थानीर् तह र स्थानीर् सरकारको समक्ष रहेको छ । राजधनधतक दल, नीजज क्षेि, राष्ट्र सेवक 
कमयचारी,जशक्षक,सरुक्षा धनकार्, नागररक समाज, पिकारजगत लगार्त सबैले आ-आफ्नो 
क्षेिबाट संपविान कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग गनय अपपल गदयछु । 

सभाका उपाध्र्क्षज्रू्, सदस्र्ज्रू्हरु, 
र्ोजनाबद्ध पवकास 

१. आर्ोजनाको आवश्र्कता, महत्व र त्र्सबाट प्राि हनुे उपलजब्िको आिारमा र्ोजनाहरुको 
प्राथाधमकता धनिायरण गरर सोको आिारमा बजेट व्र्ववस्था र कार्ायन्वर्नको नीधत धलईनेछ 
। आवधिक र्ोजना तथा पवषर् क्षेिगत र्ोजना धनमायण गरर र्ोजनाबद्ध, मापनर्ोग्र्, सूचकमा 
आिारीत पवकासको नीधत धलईनेछ ।  

सभाका उपाध्र्क्षज्रू्, सदस्र्ज्रू्हरु, 
आधथयक पवकास  

कृपष तथा पशपुालन 

१. ग्राधमण क्षेिको पवकासको मेरुदण्ड कृपष नै रहेको हुुँदा कृपष उत्पादन वपृद्ध गनयका लाधग पवशेष 
कार्यक्रम संचालन गररनेछ । वीउ उत्पादन क्षेििोषण गरी वीउ उत्पादन कार्य शरुु गररनेछ 
। जसका लाधग प्रदेश सरकार र केन्र सरकारसंग सहकार्य गररनेछ । गाउुँपाधलका धभिका 
वडाहरुको भौगोधलक अवस्था, उवयर भधुमको अवस्था र धसंचाईको अवस्थालाई समेत ध्र्ानमा 
राखी वडा नं. १ र ६ तरकारी पकेट, वडा नं. २ र ३ बंगरु पकेट, वडा नं. ४ र ५ मौरी 
पकेट, वडा नं. ७ र ८ सनु्तलाब्लक क्षेिको रुपमा पवस्तार गने कार्य र्स आ.व मा सम्पन्न 
हनुेछ । आगाधम आ. व. मा पवधभन्न क्षेिमा नमनुा माटो पररक्षणगरी सोही आिारमा पवधभन्न 
वाधलहरुको पकेट क्षेि िोषणा गररपकेट क्षेिहरु पवस्तार गने नीधत धलइने छ ।  

२. आगामी आ.ब. बाट कृपष तथा पश ुव्र्वसार्को अधनवार्य धबमाको व्र्वस्था धमलाइनेछ जसका 
लाधग कृषक र गाउुँपाधलका धबच ५०/५० प्रधतशत साझेदारीमा आिाररत कार्यक्रम संचालनमा 
ल्र्ाईने छ । 

३. कृषकका उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहर्ोग परु्ाउने हेतलेु पवरुवा- १ पवरुवा बजारमा कृपष 
उपज संकलन केन्र संचालन गररनछे ।कृषकले उत्पादन गरेका कृपष उपजलाई बजारको 
सधुनजितता गनय पपहला चरणमा धबरुवा बजारमा गाउुँपाधलका स्तररर् हाट बजार सचालनमा 
ल्र्ाइने छ तथा क्रधमक रुपमा अन्र् बजारउन्मखु वडाहरुमा समेत हाटबजार सचालन गने 
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नीधत धलईनेछ ।साना पकसानहरुको आर्स्तर लाई माधथ उकास्नको लाधग साना व्र्ावसापर्क 
पकसान पपहचान गरर कृषक अनदुान कार्यक्रम अगाडी बढाउने नीधत धलईनछ l उत्पादन र 
उत्पादकत्त्व बढाऊनको लाधग धबरुवा गा.पा. धभिका कृषकहरुलाई र्ान्िीकरणको प्रर्ोग, 

न्रू्नतम मूल्र्मा  धबउ तथा मल पवतरण जस्ता कार्यकमलाइ अगाडी बढाई आगामी वषयहरुमा 
पधन थप गदै लैजाने नीधत धलईनेछl 

४. सनु्तला, पवधभन्न जातका फलफुल, कपफ, अदवुा, वेसार, कागती सपुरजोनको कार्यक्रम लाग ु
गने नीधत अवलम्वन गररनेछ ।दिु, तरकारी मास ुजस्ता पदाथयमा पवरुवा गाउुँपाधलकालाई 
आत्मधनभयर बनाई आर्ात धनरुत्साहन र धनर्ायत पवयद्धन गने नीधत धलईनेछ । त्र्स्ता उत्पादनमा 
आवश्र्क अनदुानको व्र्वस्था गने नीधत धलदै धनजज क्षेि, सहकारी र पाधलकाको संर्कु्त 
साझेदारीमा कृपष उपज संकलन केन्र संचालन गने र कृपष एम्बलेुन्स सेवा माफय त बजार 
सधुनजितता गने नीधत धलईनेछ । 

५. एक वडा एक कृपष तथा पश ुप्रापवधिकको नीधत धलईने छ।पशपुालनमा आिधुनपककरणको 
लाधग कृधिम गभायिानको व्र्वस्था धमलाइनेछ। प्रर्ोगधबपहन रुपमा रहेका माछा पोखरीको 
संरक्षण तथा धबस्तारका लागी कार्यक्रम संचालन गरर आगामी बषयहरुमा पधन थप गदै लधगन े
ब्र्बस्था धमलाईनेछ ।पश ुउपचारलाई सहज र सरल रुपमा संचालन गनयको लागी र्सै आ.ब 
देखी संचालन हनुे गरी १ िेधबज धनमायण कार्यलाई अगाडी बढाई आगामी बषय देखी प्रत्रे्क 
वडामा १ िेधबज धनमायण  गने कार्य के शरुुवाद गररनेछ। 

सहकारीिः 
१. सामूपहक भावना बोकेका पवरुवा गाउुँपाधलका जस्थत सहकारी संस्थाको कपोरेट गभनेन्स अनसुार 

अनमुधत, धनर्मन, पवस्तार, प्रजशक्षण सम्बजन्ि कार्यक्रम संचालन गररनेछ ।  

कपोरेट कल्चर को पवकास गदै सहकारी जशक्षा, सहकारी व्र्वसार् प्रवियन जस्ता सहकारी 
सम्बन्िी आवश्र्क ताधलम संचालन गररनेछ ।  

२. गाउुँपाधलका धभिका सहकारीको प्रधतवेदन प्रणाधललाइ सवधलकरण गदै माधसक रुपमा पववरण 
बझुाउनपुने व्र्वस्था गररनेछ । स्थानीर् सहकारीहरुलाई पवधि सम्मत ढंगबाट संचालन गनय 
र धनर्मन गनय नेपाल सरकारबाट पवकास भएको COPOMIS मा सम्पूणय सहकारीहरुलाई 
सामेल गराउन आवश्र्क पहल गरर सूचना प्रपवधिमा आिाररत एपककृत त्र्ाङ्क अद्यावधिक 
गररनेछ ।  

३. पवजतर् संस्थाहरुको त्र्ाङ्क अद्यावधिक गदै समाजजक उतरदापर्त्व प्रधत जजम्मेवार बनाइनेछ 
साथै कृपष,पशपुालन,रोजगारी धनमायण तथा अन्र् तलुनात्मक लाभका क्षेिमा गाउुँपाधलका, 
सहकारी र धनजज क्षेिको साझा प्रर्ास र सहकार्यमा सो सम्बजन्ि कार्यक्रमहरु सचालन गने 
नीधत धलइएको छ  । श्रम, सािन, सीप र पूुँजीको अधिकतम पररचालन गनय पवजतर् 
संस्थाहरुसुँग सहकार्य गररनेछ । सहकारी संस्थाहरुलाई एपककरणको लाधग प्रोत्सापहत गनय र 
सहजीकरण गनय कर धमनाह गररनेछ ।  
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४. पवरुवा गाउुँपाधलका धभि संचाधलत सहकारीहरु मध्रे् िेरैजसो संस्थाहरु वापषयकरुपमा नपवकरण 
नगररएको, माधसक प्रधतवेन नबझुाएको अवस्था रहेकोमा आ.व. २०७७।०७८ सपहत र्स 
अजिका आधथयक वषयहरुको नपवकरण शलु्कमा लाग्ने हजयना धमनाह ददइ सबै संस्थाहरुलाई 
मलुिारमा ल्र्ाइनेछ ।  

गररपव धनवारण तथा रोजगारी 
१. प्रिानमन्िी रोजगार कार्यक्रम अन्तगयत एक िर एक रोजगार कार्यक्रमलाई धनरन्तरता दददै 

आ.ब. २०७९/८० मारोजगारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको लाधग पाधलकाबाट 
साझेदारी गने नीधत धलईनछे । 

२. गररबीको रेखामनुी रहेको जनताहरुको पपहचान गरी र्सै वषय धभि पररचर्पि पवतरण गररनेछ 
। सोको आिारमा सेवा सपुविा र सहधुलर्त प्रदान गदै आएकोमा र्सलाई धनरन्तरता ददईनेछ 
। कृषकहरुलाई उत्पादनको आिारमा अनदुानको व्र्वस्था साथै सहधुलर्त व्र्ाजदरमा ऋण 
उपलब्ि गराउनको लाधग आवश्र्क काननुको व्र्वस्था गररनेछ । 

३. फुसको(खर) छाना भएका िर पररवारको लगत संकलन गरी प्राथाधमकताको आिारमा फुसको 
छानालाई पवस्थापपत गने नीधत धलईएको छ । िरबासै नभएका पररवारहरु पपहचान गरी आवास 
धनमायण गने कार्यक्रमको नीधत धलईनेछ ।सरुजक्षत नागररक आवास कार्यक्रम माफय त थप १५५ 
िरिरुीको फुसको छाना पवस्थापनको लाधग सम्झौता गररएको र आगामी आ.ब.मा पधन र्स 
कार्यक्रमलाई धनरन्तरता ददईनेछ ।  

४. स्थानीर् उद्योगी, व्र्ापारी र धनमायण व्र्वसार्ीहरुको समन्वर्मा  स्वरोजगार कार्यक्रममा जोड 
दददै र्वुा जनशजक्तलाई स्थानीर् क्षेिमा नै काम गने वातावरण सजृना गने नीधत धलईएको छ 
। परम्परागत रुपमा संचालन गदै आईरहेको िरेल ुउद्योगहरुलाई व्र्वसार्ीक रुपमा संचालन 
गनय प्रोत्साहन गने नीधत धलईनेछ । बैदेजशक रोजगार छोडी गाउुँफकेका र्वुाहरुलाई बैकजल्पक 
रोजगारको व्र्वस्था गनय लागत साझेदारीको कार्यक्रम संचालन गररनेछ । साथै प्रिानमन्िी 
रोजगार कार्यक्रम माफय त उनीहरुको ज्ञान, धसप र दक्षता अनसुार रोजगार ददने प्रर्त्न गररनेछ 
। 

५. परम्परागत रुपमा अबलम्बन गदै आएका परु्ख्र्ौली पेशालाई िरेल ुउिोगको रुपमा धबकास 
गने नीधत धलईनेछ। 

राजश्व 

१. पवरुवा गाउुँपाधलकालाई आत्म धनभयर बनाउन ुतपाईँ हाधम सबैको कतयब्र् हो । काननुको 
अधिनमा  रही एकीकृत सम्पजत कर, दहतर बहतरकर,िरबहाल कर, व्र्वसार् कर, नक्सा 
पास, सवारी सािन कर, धनमायण सामाग्री कर,मनोरञ्जन कर, पवज्ञापन  कर आदद करहरूलाई 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईनेछ साथैव्र्वजस्थत गदै सफ्टवर्रमा जोधडनेछ ।धबरुवा गाउुँपाधलकामा 
धनमायण गरीने सबै प्रकारका िर धनमायणमा नक्शा पासलाई अधनवार्य गररनेछ । र्स माफय त 
गाउुँपाधलकाको आन्तररक आम्दानी वपृद्ध हनुे अपेक्षा धलइएको छ । 

पर्यटन 
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१. पर्यटन क्षेि रापष्ट्रर् अथयतन्िको मूल आिार वन्दै आएको सन्दभयलाई मध्र्नजर रार्ख्दै पवरुवा 
गाउुँपाधलका क्षेि धभि रहेका ऐधतहाधसक, िाधमयक, साुँस्कृधतक एवं प्राकृधतक 
सौन्दर्यर्कु्तस्थानहरुको खोजी गने, पपहचान गने र प्राथधमकताको आिारमा पर्यटकीर् स्थलका 
रुपमा पवकास गदे लधगनेछ । ऐधतहाधसक मनकामना मजन्दर संरक्षण तथा पवुायिार धनमायणको 
कार्य सन्तोषजनक रुपमा अगाडी बढेको छ । नारार्णेश्वर जशवमजन्दर, क्रू्थान डाुँडा भ्रू्टावर, 
राङभाङ, गजेपोखरी, लेवा, काधलछाुँर्ा, धमनाहाम गफुा, िण्टेलेक क्षेि, दहपोखरीलाई िाधमयक 
एवं पवशेष पर्यटकीर् क्षेिको रुपमा अगाडी बढाईनेछ । 

२. पर्यटन पवकास तथा प्रवद्वयन गनय उपरू्क्त ठाउुँहरुमा होमस्टे स्थापना गने र संचालनमा रहेका 
होमस्टे पवयद्धनको नीधत धलईनेछ । 

औिोधगक पवकास 

१. औिोधगक ग्राम स्थापनाका धनजम्त उपरू्क्त जग्गाको खोजज गरी औिोधगक लगानीको बातावरण 
सजृना गने नीधत धलईनेछ । 

सभाका उपाध्र्क्षज्रू्, सदस्र्ज्रू्हरु, 
सामाजजक पवकास  

जशक्षा  

१. गाउुँपाधलका धभिका १० वटा आिारभतू धबद्यालर्लाइ  र्सै बषय नमनुा बालपवकास केन्रको 
रुपमा पवकास गररनेछ । अन्र् धबद्यालर्मा  पधन नमनुा बालपवकास केन्र क्रमस पवकास गदै 
लैजाने धनधत धलइनेछ । 

२. “हाम्रो धबद्यालर् राम्रो धबद्यालर्, हाम्रो जशक्षक राम्रो जशक्षक, हाम्रो धबद्याथी राम्रो धबद्याथी” भन्न े
नारालाई आत्मसाथ गररनेछ । उत्कृष्ट धबद्यालर्, जशक्षक तथा धबद्याथीलाई उत्कृष्ट नधतजाको 
लाधग उत्प्ररेरत गनय सम्मान गने नीधत धलईनेछ ।साथै धबिाथीहरुलाई प्रोत्साहन गनयका लाधग 
अध्र्क्षसंग धबिाथी कार्यक्रम संचालन गररनेछ। 

३. शैजक्षक सि २०७९ लाई शैजक्षक गणुस्तर सिुार बषयको रुपमा िोषणा गरर सबै धबद्यालर्मा 
धनर्धमत रुपमा अनगुमन, धनररक्षण तथा सपुररवेक्षणको नीधत धलईनेछ । 

४. संजिर् सरकारबाट सञ्चालनमा रहेको ददवाखाजा कार्यक्रमलाई गणुस्तररर् र प्रभावकारर बनाईने 
छ । सबै धबद्याथीहरुको माधसक रुपमा तौल धलने तथा िैमाधसक रुपमा स्वास््र् पररक्षणको 
व्र्वस्था धमलाईनेछ । 

५. “हाधम बनाउछौं हाम्रो धबद्यालर् राम्रो धबद्यालर्” अधभर्ान सञ्चालन गरर सबै गाउुँबाधसलाइ 
सामदुापर्क धबद्यालर्को पवकासको लाधग जवाफदेपह,जजम्मेवार र उत्प्ररेरत गने धनधत अबलम्बन 
गररनेछ ।  

६. धबद्याथी संर्ख्र्ा न्र्नु रहेका सामदुापर्क धबद्यालर्हरुलाइ गाभ्ने तथा आवश्र्कता अनसुार 
दरवन्दी धमलान गने नीधत धलईनेछ ।जशक्षामा गणुस्तर कार्म गनय प्रधबधिमैिी धबद्यालर्, जशक्षक 
र धबद्याथीको अविारणालाइ प्राथधमकता ददइनेछ । जशक्षक तथा कमयचाररहरुको लाधग क्षमता 
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पवकास तथा पूनतायजधग ताधलम सञ्चालन गने नीधत धलईनेछ ।धबरुवा गाउुँपाधलकाको पञ्चबपषयर् 
जशक्षा र्ोजना र्सै बषय धनमायण गररनेछ । 

७. सबै धबद्यालर्हरुमा बाल उिान, फूलबारर, करेसाबारी तथा हररर्ाली कार्यक्रम  सञ्चालन गरर 
धबद्यालर्हरुलाइ हराभरा ,मनोरम र आकषयक बनाउनउत्प्ररेरत गने  धनधत धलइनेछ । 

८. प्राधबधिक तथा ब्र्बसापर्क जशक्षालाई गणुस्तररर् र प्रधतस्प्रिी बनाउदै संिीर् सरकार तथा 
प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गररने पढ्दै कमाउदै तथा धसक्दै कमाउदै जस्ता कार्यक्रमलाई  
प्रभावकारर बनाउन थप प्रोत्साहन प्रदान गने धनधत धलइनेछ।साथै स्थाधनर् स्तरमा प्रापवधिक 
जशक्षा अध्र्र्नरत धबिाथीहरुलाई छािवधृतको ब्र्ावश्था गररनेछ। धबद्याथीहरुको सवाङयधगण 
पवकासको लाधग धनर्धमत रुपमा धबद्यालर् स्तरीर् अधतररक्त पक्रर्ाकलाप सञ्चालन गररनेछ । 
धबद्यालर्स्तरीर् राष्ट्रपधत रधनङ्ग जशल्ड प्रधतर्ोधगताको दार्रा बढाइनेछ । पाधलका धभिका 
धबद्यालर्हरु धबच शैजक्षक गणुस्तर सिुारको लाधग स्वच्छ प्रधतष्पिाय गने वातावारण सजृना गने 
नीधत धलईनेछ । 

९. धबरुवा सामदुापर्क  धसकाइ केन्रलाई ब्र्वजस्थत र प्रभावकारी बनाइनेछ । र्स केन्रको 
क्षमता पवकास गरर  धनरन्तर जशक्षा ससञ्चालन  तथा सचेतना फैलाउने काममा पररचालन गने 
नीधत धलईनेछ। स्थाधनर् कला,भाषा, संस्कृधत, सापहत्र् आददको संरक्षण गनयस्थानीर् प्रज्ञा 
प्रधतष्ठान स्थापना गररनेछ। 

स्वास््र् 

१. पाधलका धभिका सबै स्वास््र् चौपकहरुमा प्रर्ोगशाला स्थापना गरर ल्र्ाब अधसषे्टन्टको ब्र्वस्था 
गने नीधत धलईनेछ ।स्वास््र् संस्थाहरुको ब्र्वस्थापनलाई मजबतु बनाउदै सेवा प्रबाहलाइ थप 
प्रभावकारी बनाउने नीधत धलईनेछ ।स्वास््र्कमीहरुको मनोबल उच्च बनाइ सेवा प्रबाहलाइ 
थप प्रभावकारी बनाउन करारमा कार्यरत कमयचारीहरुको लागी महङ्गी भता तथा पोशाक 
भताको प्रबन्ि गररनेछ । 

२. सनुौला हजार ददन कार्यक्रमलाइ थप प्रभावकारर बनाइनेछ । र्स अन्तगयत हेल्दी बेवी 
कजम्पपटसन कार्यक्रम सञ्चालन गने नीधत धलईनेछ । 

३. धबद्यालर्हरुसंगको सहकार्यमा धबद्यालर्का जशक्षकहरुलाइ प्राथधमक उपचार सम्बजन्ि ताधलम 
तथा धबद्यालर् स्वास््र् जशक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । सबै धबद्यालर्हरुमा प्राथधमक 
उपचारका लाधग आवश्र्क औषिी तथा सामाग्रीको ब्र्वस्था गने नीधत धलईनछे । 

४. नागररक आरोग्र् केन्रको उजचत ब्र्वस्थापन गररनेछ ।र्स केन्र माफय त समदुार् तथा 
धबद्यालर् तहमा र्ोग जशधबर सञ्चालन गने नीधत धलईनेछ ।सरुवा तथा नसने रोग सम्बजन्ि 
जशधबर तथा  सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गने नीधत धलईनेछ । 

५. आगामी धतन बषयधभिमा धबरुवा गाउुँपाधलकालाई पूणय सरसफाईर्कु्त गाउुँपाधलका िोषणा गने 
धनधत धलइनेछ । र्स बषय कजम्तमा धतन वटा वडालाई पूणय सरसफाईर्कु्त वडाको रुपमा 
िोषणा गने नीधत धलईनेछ ।पाुँच बषय माथीका सबै नागररकहरुलाइ कोधभड -१९ धबरुद्बको 
खोप प्रदान गरी पूणय खोप सधुनजिताको िोषणा गररनेछ । 
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६. जन्मे देजख पाुँच बषय मधुनका बालबाधलकाहरुलाई ददइने सबै प्रकारका खोपहरु ददइ पूणय खोप 
सधुनजिचता िोषणा गने नीधत धलईनेछ । 

र्वुा तथा खेलकुद 

१. दधलत,आददबासी जनजाधत, गररब तथा आधथयक र सामाजजक रुपले पछाधड परेका र्वुाहरुलाई 
सरकारी सेवामा आकपषयत गनय एक टोल एक सरकारी जाधगर कार्यक्रम संचालन गनय लोकसेवा 
तथा जशक्षक सेवाका तर्ारी कक्षाहरु सञ्चालन गने नीधत धलईनेछ ।संि तथा प्रदेश सरकार 
संगको समन्वर्मा बेरोजगार र्वुाहरुलाइ धसपमलुक ताधलम प्रदान गरर स्वरोजगार बनाउने 
धनधत अबलम्बन गररनेछ। 

२. बनाउ कृपष चलार्मान हदैुनन ्र्वुा पलार्न भने्न नारालाई जोड दददै ब्र्वसापर्क कृपष गने र्वुा 
तथा र्वुा समहुलाई प्रोत्साहन गने गरर कार्यक्रम सञ्चालन गने धनधतमा जोड ददईने छ । 

३. र्वुाहरुमा अन्तधनयपहत प्रधतभा प्रस्फुटन गनय धबशेष कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । धबरुवाको 
शानर्वुाको सम्मान भने्न नारालाई जोड दददै सापहत्र्, कला,संस्कृधत, संधगत अधभनर् तथा 
खेलकुद माफय त धबरुवालाई जचनाउन र्ोगदान पूर्ायउने र्वुाहरुलाइ सम्मान गने नीधत अबलम्बन 
गररने छ । 

४. २५ बषय भन्दा मधुनका र्वुाहरुको बैर्जक्तक, सामाजजक तथा राजनैधतक नेततृ्व क्षमता पवकास 
गने उदे्दश्र्ले र्वुा संसदको अभ्र्ास थालधन गने धनधत अजर्ख्तर्ार गररनेछ । 

५. एक वडा एक खेलमैदान धनमायण गने धनधत लीइ र्सै बषय कजम्तमा दईु वटा वडामा खेलमैदान 
धनमायण गररनेछ । धनमायणाधिन खेलमैदानहरुको स्तरोन्नधतको लाधग संि तथा प्रदेश सरकारसंग 
सहकार्य  गररनेछ । 

६. गाउुँस्तरीर् खेलकुद पवकास सधमधतलाई शसक्त बनाइनेछ । हरेक बषय हदैु आएको अध्र्क्षकप 
प्रधतर्ोधगताको दार्रा बढाइ अन्र् धबद्याहरु समेत समेट्ने ब्र्वस्था धमलाइनेछ ।धबरुवा 
गाउुँपाधलकाको पपहचान बनेको भधलबल खेललाई थप प्रभावकारर बनाइनेछ अन्र् सम्भापवत  
खेलहरुको समेत पपहचान गरर पवकासमा जोड ददइनेछ । 

मपहला 
१. मपहला पहंसा,मपहला शोषण तथा उत्पीडन धनर्न्िणको लाधग धबशेष ब्र्वस्था धमलाइनेछ 

।मपहला पहंसा धबरुद्दको १६ ददने अधभर्ानलाइ प्रभावकारर रुपमा सञ्चालन गररनेछ । मपहला 
अधिकारको संरक्षण र प्रवद्दयन तथा मपहला शसजक्तकरणको लाधग स्थानीर् संि संस्था आमा 
समहुहरु पररचालन गने नीधत धलईनेछ ।मपहलाहरुलाइ आथीक उपाजयनसंग जोड्ने धनधत 
धलइनेछ । त्र्सको लाधग ब्र्बसापर्क तथा धसपमूलक ताधलम प्रदान गररनेछ । 

२. मपहलाको नतेतृ्वमा िरेल ुउिोगको अविारणा धलइ स्थानीर् स्तरका कच्चा पदाथयबाट सञ्चालन 
गनय सपकने िरेल ुउिोगको स्थापना र सञ्चालनको लाधग मपहलाहरुलाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 
त्र्स्ता िरेल ुउिोगबाट बनेका सामाग्रीहरुको बजाररकरणको लाधग आवश्र्क प्रबन्ि धमलाउन े
नीधत धलईनेछ । 

बालबाधलका 
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१. पाधलका स्तरीर् बालक्लब गठनको ब्र्बस्था गररनेछ । पाधलका तथा  समदुार् स्तरमा गठन 
गररने बालबाधलका सम्बजन्ि कूनै पधन सधमधत वा समहुमा  बालबाधलकाको प्रधतधनधित्व अधनवार्य 
हनुपुने ब्र्वस्था धमलाउने धनधत धलईनेछ ।बालपहंसा, बालशोषण, बालधबबाह जस्ता धबकृधतको 
धनर्न्िण गनय स्थानीर् स्तरका संि, संस्था तथा धबद्यालर्हरुलाइ पररचालन गने धनधत अबलम्बन 
गररनेछ । 

२. पाधलकास्तरबाट बने्न हरेक संरचनाहरु बालमैिी तथा अपाङ्गमैिी बनाइनेछ । अपाङ्गता भएका 
बालबाधलकाहरुको त्र्ाङ्क संकलन गरर त्र्स्ता बालबाधलकाहरुको लाधग धनशलु्क जशक्षाको 
ब्र्वस्था गने नीधत धलईनछे ।बाबआुमा  तथा पररवारका अन्र् सदस्र् गमुाइ साहाराधबपहन 
भएका बालबाधलकाहरुको त्र्ाङ्क संकलन गरर त्र्स्ता बालबाधलकाहरुको जशक्षा, स्वास््र् तथा 
दैधनक जजवनधनवायहको लाधग आवश्र्क ब्र्वस्था गने नीधत अजर्ख्तर्ार गररनेछ । 

अपाङ्ग 

१. अपाङ्गता भएका ब्र्जक्तहरुको  लाधग  उधनहरुको क्षमता अनसुारका धसपमलुक ताधलमहरु 
प्रदान गरर आत्मधनभयर बनाउने धनधत धलइनेछ । 

जेष्ठ नागररक 

१. जेष्ठ नागररकहरुको स्वास््र् अवस्थालाइ मध्र्नजर गदै हरेक धतन धतन मपहनामा िरमै गइ 
स्वास््र् पररक्षण गने ब्र्वस्था धमलाइनेछ ।समदुार्स्तरमा रहेका जेष्ठनागररक ददवा सेवा केन्र, 
सामदुापर्क भवन तथा आमा समहुका भवनहरुलाइ जेष्ठ नागररक धमलन केन्रको रुपमा पवकास 
गरर धत केन्रहरुमा  मनोरञ्जनको लाधग संस्कृधत अनसुारका मनोरञ्जनका सािनहरुको ब्र्वस्था 
गररनेछ । 

२. जेष्ठ नागररकका ज्ञान धसप तथा अनभुवहरु नर्ाुँ पसु्तामा पसु्तान्तरण गनयको लाधग िैमाधसक 
रुपमा हरेक वडामा जेष्ठ नागररकसंग एक ददन कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

३. पररवारका सदस्र् धबपहन एकल जेष्ठ नागररकको त्र्ाङ्क संकलन गररनछे । त्र्स्ता 
ब्र्जक्तहरुको जजवनर्ापन सहज होस भने्न उदे्दश्र्ले नेपाल सरकारले दददै आएको सामाजजक 
सरुक्षा भतामा  पाधलकाको तफय बाट थप गने ब्र्वस्था गने नीधत धलईनेछ। 

सभाका उपाध्र्क्षज्रू्, सदस्र्ज्रू्हरु, 
पूवायिार पवकास 

स्थाधनर् सडक, पलु तथा झोलङु्ग ेपलु 

१. स्थाधनर् सडकहरुको आवश्र्कता, महत्व र प्रर्ोग र त्र्सले समेटने क्षेिको आिारमा 
गाउुँपाधलकाका रणनीधतक सडक छनौट गरर  पवशेष महत्वकासाथ अगाधड बढाउने नीधत धलईन े
छ । गाउुँपाधलका रणनीधतक सडकमा कजम्तमा तत्काल पक्की नाला सपहत ग्राबेल र ददियकालमा 
कालोपिे गने नीधत धलईन ेछ । 

२. संिीर् सरकार र प्रदेश सरकार सुँगको सहकार्यमा जजल्ला सदमकुाम जोड्ने प्रथम रणनीधतक 
सडकको रुपमा राङखोला- िोबादी- पवरुवा सडकलाई ५ बषय धभि कालोपिे सपहत स्तरोन्नती 
गने नीधत धलईनेछ । 
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३. ज्र्ाग्दी कररडोरलाई पवशषे रणनीधतक सडकको रुपमा पवकास गने नीधत धलदै ५ वषयधभि 
कालोपिे सपहत स्तरोन्नती गने नीधत धलईने छ । 

४. प्रथम रणनीधतक सडक, पवशेष रणनीधतक सडक र रणनीधतक सडकमा पने ठूला खोला र 
नददमा मोटरेबल पूल धनमाणयको नीधत धलईनेछ । सो को लाधग संजिर् सरकार र प्रदेश सरकार 
सुँग सहकार्य गने ५ वषय  धभि धड.पप.आर. सम्पन्न भएका पवधभन्न पलुहरुको धनमायण गरर सक्ने 
नीधत धलईनेछ ।  

५. ३० धमनेट बढी समर् र्ािा छोटीने स्थानमा झोलङुगे पलुको अबिारणा पवकास गरर संजिर्, 
प्रदेश सरकार र पवधभन्न संि सस्था संगको समन्वर्, सहकार्य र साझेदारीमा धनमायण गने नीधत 
धलईनेछ । 

६. जनताको र्ोजना जनताकै साझेदारी पवरुवा गाउुँपाधलका वजार उन्मूख बजस्तहरु जस्तै पवरुवा 
बजार जचने्नबास, मेथाभरुुङ, कुसमुभञ्र्ाङका धभिी सडक गाउुँपाधलकाको ५० प्रधतशत र 
सम्बजन्ित उपभोक्ताको ५० प्रधतशत साझेदारीमा ढलान गने नीधत धलईने छ ।  

धसंचाई 

१. कृपष भधूममा पानी धसंचाईमा लगानी भन्ने अविारणा अनरुुप गाउुँपाधलका धभिका खेतीर्ोग्र् 
जधमनहरुमा धसचाईँको प्रबन्ि धमलाउने नीधत धलईनेछ । जचने्नबास, गैरी, पवरुवा, सामाडाडा 
लगार्तका फाुँटहरुमा ५ वषय धभि १२ मपहना धसंचाई सूपविा परु्ायउने नीधत धलईनेछ ।  

२. खोला नदद बाट धसचाई सूपविा परु्ायउन कदठनाईहनुे स्थानमा धलफ्टीङ धसंचाई र्ोजना 
संचालन गने नीधत धलईनछे । 

भवन तथा सहरी पवकास 

१. दीगो र पर्ायवरण मैिी पवकास, हररर्ाली र्कु्त बस्ती र सरुजक्षत आवास भन्न ेकार्यक्रमलाई 
आत्मसाथ गदै गाउुँपाधलका सदरमकुाम लगार्त सबै वडामा रहेका आवासर्ोग्र् स्थानहरुमा 
एकीकृत वस्ती पवकासको कार्यक्रमलाई अजि बढाउुँदै साना शहरको रुपमा पवकास गने नीधत 
धलईनेछ । र्सरी वस्ती पवकास गदै गदाय जैपवक पवपविताको संरक्षण, जलवार् ुप्रणालीलाई 
सन्तधुलत र प्राकृधतक स्रोतहरुको दीगो व्र्वस्थापनका लाधग स्थानीर् समदुार्लाई पररचाधलत 
गररनेछ । 

२. गाउुँपाधलका र वडा कार्ायलर्का अत्र्ािधुनक, सेवाग्रापह मैधि, अपाङ्ग मैिी प्रशासनीक भवन 
धनमायण गने नीधत धलईने छ । र्सै आ. व. मा ४ नं. वडा कार्ायलर् र आगाधम आ.व. मा 
कार्ायपाधलकाको प्रशासधनक कार्य नव धनधमयत भवन बाट सरुु गररने छ । साथै आगाधम आ.व. 
मा वडा कार्ायलर् नभएका र जजणय भएका वडाको अत्र्ािधुनक वडा कार्ायलर् भवन धनमायण 
गने नीधत धलदै कजम्तमा २ वटा वडा कार्ायलर्का अत्र्ािधुनक वडा कार्ायलर् भवन धनमायण 
गररनेछ । 

३. खोला पकनार, खोल्सी,पहाडको फेदी तथा सडकको मापदण्ड धनिायरण गरी भवन धनमायणको 
मापदण्ड तथा आचार संपहताको पणुय रुपमा कार्ायन्वर् गररनेछ । भवन मापदण्ड तथा आचार 
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संपहताको उलङिन गरेमा गाउुँपाधलकाबाट प्रदान गररने सेवामा रोक लगाउने धनधत धलईनेछ 
। 

४. समूदार्को माग, लगानी र साझेदारी स्थाधनर् मागका आिारमा लाभावजन्भत समदुार्को कजम्तमा 
५० प्रधतशत साझेदारी रहने गरर पवपद व्र्वस्थापन मा समेत सहर्ोग पगु्न ेगरर सामदुार्ीक 
भवनहरु धनमायणको नीधत धलईने र सो को लाधग पूवायिार साझेदारी कार्यक्रम संचालन गररन े
नीधत धलईने छ । 

५. धबरुवा गाउुँपाधलका धभि हनुे सभा, गोष्ठी, सेमीनार, ताधलम लगार्त कार्यको लाधग बहउुपर्ोगी 
सपुविा सम्पन्न सभाहलको व्र्वस्था गररनेछ। 

उजाय 
१. सामदुापर्क पवद्यधुतकरणलाई रापष्ट्रर् पवद्यतु प्रशारणमा लाने नीधत धलईनेछ । सो को लाधग 

संजिर् सरकार सुँग पवशेष पहल गरर ५ वषय धभि गाउुँपाधलका धभिका सबै वडाहरुलाई रापष्ट्रर् 
पवद्यतु प्रशारण लाईनमा जोड्ने नीधत धलईने छ । 

२. पवधभन्न स्थानहरुमा सरुजक्षत सडक र उन्नत वजस्तको पवकास गनय सडक बती जडानको नीधत 
धलईन ेछ । ५ वषय धभि गाउुँपाधलका धभिका कम्तीमा २५ प्रधतशत मरु्ख्र् सडकहरुमा सडक 
बतीको सधुबिा परु्ायउने नीधत धलईने ि । 

३. गाउुँपाधलका धभिका सामदुापर्क पवद्यालर् वडा कार्ायलर् एवं अन्र् सरकारी कार्ायलर्हरुमा 
वैकजल्पक एवं नपवकरणीर् उजाय प्रणाली जडान गने नीधत धलईनेछ । िर िरमा  वार्ोग्र्ास 
र सिुाररएको चलुो जडान कार्यलाई प्राथाधमकता ददईनेछ ।  

सञ्चार 
१. गाउुँपाधलका धभिका सबै बस्तीहरुमा सूचना तथा संचार र प्रपवधिको पहुुँच प-ुर्ाउन आबश्र्क 
प्रबन्ि धमलाउन ुसाथै सावयजधनकधनजज साझेदारी मोडलमा सामदुापर्क रेधडर्ो संचालन गने नीधत 
धलईने छ ।  

वातावरण तथा पवपद् व्र्वस्थापनिः 
१. महत्वपूणय वनस्पधत, जडीबटुी र अन्र् पैदावर पवस्तारमा जोड ददइनेछ । गाउुँपाधलकामा एक 

जधडबटुी पाकय  धनमायणको नीधत धलईनेछ । वनलाई वातावरण एवम ्जलवार् ुमैिी पूवायिारको 
रुपमा अगाडी वढाउुँदै वन संरक्षणको नीधत धलइनेछ । गाउुँपाधलका क्षेिधभि रहेका सीमसार 
र जलािार क्षेिको संरक्षण गने, वगैंचा, वकृ्षारोपण, हररर्ाली प्रवियन र सावयजधनक सौन्दर्य 
अधभवपृद्ध हनुे कार्यक्रम संचालन गररनेछ । न्रू्नतम १ िर २ फलफुलका पवरुवा रो्न े
अधभर्ान लाई धनरन्तरता ददईनेछ । साथै जधडबटुी संकलन तथा प्रशोिन गरी बजार 
व्र्वस्थापन गने नीधत धलईनेछ ।  

२. स्थानीर् नदी, खोला, पोखरी, ताल तलैर्ा, िाधमयक स्थल, खानेपानीको महुान, खलुा क्षेि, 
सडक, टोल वा अन्र् सावयजधनक क्षेिहरुमा सफाई सधुनजित गररनेछ । जलउत्पन्न प्रकोप 
धनर्न्िण गनयका लाधग आवश्र्क कार्यहरू थालनी गररनेछ ।  
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३. प्राकृधतक पवपद् बाट हनुे भौधतक तथा मानवीर् क्षधत न्रू्नीकरण गनय आवश्र्क कार्यहरू 
गररनेछ । साथै नदद धनर्न्िणका लाधग तटबन्िन धनमायण गररनेछ ।कोरोना भाईरस जस्तो 
महामारी भपवष्र्मा पधन आउन सक्ने हुुँदा पवपद व्र्वस्थापन कोष खडा गरी प्रत्रे्क वषय जम्मा 
गने प्रवन्ि धमलाईनेछ । 

संस्थागत पवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 

क्षमता पवकास सेवा प्रवाह र सशुासन 

१. प्रभाबकारी सेवा प्रबाह, पारदजशयता, जबाफदेहीता तथा प्रशासधनक शसुासनको पूणय रुपमा अभ्र्ास 
गदै र्स पवरुवा गाउुँपाधलका र वडा कार्ायलर्बाट संचालन गररने सावयजधनक सेवा प्रबाहलाई 
प्रभाबकारी बनाईनेछ। गाउुँपाधलकाको क्षमता धबकास र्ोजना बनाई सबै कमयचारीहरुलाई 
सेवाकाधलन तथा क्षमता धबकास ताधलम उपलब्ि गराईनेछ। साथै धबषर्गत रुपमा आवाश्र्क 
ताधलम, अधभमखुीकरण तथा अध्र्र्न भ्रमण जस्ता क्षमता धबकास कार्यक्रमका लाधग बजेट 
धबधनर्ोजन गरी प्रभाबकारी कार्ायन्वर्न गररनेछ। 

२. साबयजधनक सनुवुाई, सामाजजक पररक्षण, साबयजधनक पररक्षण लगार्तका साबयजधनक 
उतरदापर्त्वका औजारहरु प्रर्ोग गरी जवाफदेही शासन प्रणालीको स्थापना गररनेछ।सावयजधनक 
सेवा प्रबाहको ददगो सदुृढीकरणका लाधग संस्थागत स्वमूल्र्ाङ्कन (LISA), लैपङ्गक समानता तथा 
सामाजजक समाबेशीकरण पररक्षण (GESI AUDIT) तथा पवजतर् जोजखम मूल्र्ाङ्कन (FRA) कार्यलाई 
धनरन्तरता दददै सो क्रममा धनमायण गररएका कार्यर्ोजनाहरुको कार्ायन्वर्नमा जोड ददईनेछ। 

३. गाउुँपाधलका अन्तगयत कार्यरत स्थार्ी, अस्थार्ी एवं करार सेवामा कार्यरत कमयचारीहरुको 
सेवाको आधथयक सरुक्षा एवं स्थापर्त्वका लाधग कमयचारी कल्र्ाण कोषलाई धनरन्तर बपृद्ध गदै 
लधगनेछ।गाउुँपाधलकाको सेवा प्रबाह गणुस्तरलाई थप प्रभाबकारी बनाउन तथा सो बारेमा 
सधमक्षा गनय कार्यपाधलका, शाखा प्रमखु तथा वडा सजचब लगार्त अन्र् सरोकारवालाको 
सहभाधगतामा चौमाधसक सधमक्षा बैठक संचालन गररनेछ। 

४. गाउुँपाधलकाको भौगोधलक अवश्थालाई मध्र्नजर गदै पाधलका तथा अन्र् संिसंस्थासंगको 
समन्वर्मा नागररकता, िटना दताय, धबधभन्न पररचर्पि धबतरण, र्ोजना सम्झौता लगार्तका 
धबधभन्न कार्यक्रम संचालनमा लाधग वडागत रुपमा जशपवर तथा एकीकृत िमु्ती सेवा संचालन 
गरी नागररकलाई सहज र सलुभ रुपमा सावयजधनक सेवा परु्ायउने नीधत धलईनछे। 

५. आम नागररकको सचुनामा सहज पहुुँच धसजयना गनय गाउुँपाधलकाका सम्पूणय सचुनाहरु वेभसाईटमा 
अद्यावधिक गररनेछ।गाउुँपाधलका अन्तगयतका सम्पूणय कार्ायलर्हरुमा नागररक बडापिको 
प्रभाबकारी कार्ायन्वर्नमा जोड ददईनेछ। 

६. अन्र् स्थानीर् धनकार्हरुले गरेको नमनुा धबकासका मोडेलहरुको अध्र्र्न भ्रमण गरी धसकाई 
कार्ायन्वर्न गनयका लाधग अध्र्र्न भ्रमण तथा अनसुन्िानमूलक कार्य संचालनाथय आवाश्र्क 
बजेट ब्र्वस्था गररनेछ।कमयचारीको काम गने वातावरणमा उच्च मनोवल कार्म गनय 
उजचत प्रोत्सहानको व्र्वस्था गररनेछ ।  
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७. सामाजजक सरुक्षालाई प्रभावकारी बनाउन वडा कार्ायलर् स्तरबाटै प्राि गनय सपकने व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

८. गाउुँपाधलका लगार्त अन्तगयतका कार्ायलर्मा कमयचारी दरबन्दी व्र्ावस्थापन गनय र्सै आधथयक 
बषयमा O & M Survey गररनेछ। 

९. गाउुँपाधलकाबाट हनुे सवै प्रकृधतका भकु्तानीलाई आगामी आ.व. देजख फेसलेस र पेपरलेस 
बनाई पवद्यधुतर् प्रणाली माफय त भकु्तानी ददने व्र्वस्था धमलाईनेछ ।  

१०. जनप्रधतधनधि, कमयचारी, जशक्षक, पवद्याथी एवं आम नागररकको ज्ञानको दार्रा पवस्तार गनय 
पवरुवा गाउुँपाधलकाको प्रशासधनक भवनमा सपुविा सम्पन्न पाधलका स्तरीर् पसु्तकालर्को 
स्थापना गररनेछ । 

११. धबपद ब्र्वस्थापन, उद्दार, शान्ती सरुक्षा र सेवा प्रबाहमा सहजीकरण गनयको लाधग गाउुँ/ 
नगर प्रहरीको ब्र्वस्था गरर पररचालन गने नीधत धलइनेछ । 

१२. सम्रग गाउुँपाधलकाको र्ोजना धनमायण, बजेट तजुयमा लगार्तका पक्षहरुमा आवश्र्क सल्लाह 
सझुाब धलने प्रर्ोजनको लाधग धबज्ञसमहु गठन गरर परामशय धलने नीधत धलइनेछ । 

सूचना तथा संचार प्रपवधििः 
१. गाउुँपाधलकाको जनसाङजर्ख्र्क, प्राकृधतक, आधथयक, समाजजक, सांस्कृधतक, भौधतक पूवायिार, 

रोजगारीको अवस्था, कुल ग्राहस्थ उत्पादन, प्रधतव्र्जक्त आर्, मानव पवकास तथा लैपङ्गक 
सशजक्तकरण सूचकाङ्क, सावयजधनक सम्पाजत, सामदुापर्क भवन, सडक, पसल, व्र्वसार्को पववरण 
सपहतको त्र्ाङ्क अधभलेख संकलन गरर धडजजटल धभलेज प्रोफाइल तर्ार गररनेछ ।   

२. सेवा प्रवाहलाई अझ चसु्त, दरुुस्त र पारदशी बनाउन ८ वटै वडा कार्ायलर्हरुमा धडजजटल 
नागररक वडापिको व्र्वस्था गररनेछ ।  

३. मोबाइल टेधलफोन नेटवकय मा सिुार गनय टेधलफोन टावर स्थापनाका लाधग सेवा प्रदार्कसुँग समन्वर् 
गरर गणुस्तर पवकास गररनेछ । दूरसंचार प्रणाधललाई सबै वडामा सवयसलुभ बनाउन पहल गररनेछ 
। ICT प्रणाधललाई आिधुनकतम उपकरण उपर्ोग गरर प्रत्रे्क नागररकलाई सशूुजचत गररनेछ ।  

४. सूचना माग्ने र पाउने आम नागररकको नैसधगयक अधिकार भएकोले सोको प्रत्र्ाभधूत गनय 
गाउुँपाधलकाले आफ्ना गधतपवधिहरुलाई पवधभन्न माध्र्ामबाट सहज र सवयसलुभ रुपमा प्राि गने 
सक्ने तथा सावयजधनक गने, वेवसाईट का साथै सोसल धमधडर्ाहरु माफय त सूचनाको व्र्वस्था 
धमलाइनेछ । स्थानीर् पधिका, एफएम रेधडर्, केवल र टेधलधभजन माफय त गाउुँपाधलकाका 
गधतपवधिहरु आवश्र्कता अनसुार प्रकाशन र प्रसारण गररनेछ ।  

५. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लाधग सबै वडामा रहेका अनलाईन प्रणाधललाई अझ भरपदो, 
गणुस्तरीर् र प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

६. गाउुँपाधलकाले धलने पवधभन्न दस्तरु तथा करहरु पेमेन्ट गेटवे  माफय त भकु्तानीको व्र्वस्था धमलाइनेछ 
। कमयचारीहरुको ई-हाजजरी व्र्वस्थापन प्रणाली प्रर्ोग गरर मलु्र्ाङ्कन गने पवधिलाइ अझ व्र्वजस्थत 
गररनेछ ।  
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७. पवरुवा गाउुँपाधलका कार्ायलर् र र्स अन्तगयतका वडा कार्ायलर्, स्वास््र् संस्थाका कमयचारीपहरुलाई 
सूचना तथा संचार प्रपवधि सम्बजन्ि नपवनतम ्ज्ञान र धसप पवकासको लाधग सो सम्बन्िी ताधलमको 
व्र्वस्था गररनेछ ।  

८. डाटा सरुक्षा तथा साइवर सरुक्षा को व्र्वस्था धमलाइ कुनैपनी पकधसमको साइवर हमला हनुबाट 
बचाइनेछ । आफ्नै माइक्रो लेभल डाटा सेन्टरको व्र्वस्थापनका साथै गभमेन्ट क्लाउड बाट 
सबै ICT धसस्टमहरु संचालन गररनेछन ्।  

न्र्ापर्क धनरुपण तथा मेलधमलाप 

१. न्र्ापर्क सधमधत माफय त संपविानले ददएको क्षेिधिकार धभि रपह न्र्ापर्क मेलधमलाप र धनरुपण 
गररनेछ। मेलधमलाप कतायको छनोट र धतधनहरुको क्षमता पवकास गरर समदुार्स्तरमा मेलधमलाप 
तथा पववाद रपहत समाज धनमायण गने नीधत धलईनेछ ।न्र्पर्क सधमधतलाई ताधलम तथा मेलधमलाप 
कतायकोलाधग मेलधमलाप र न्र्ापर्क धनरुपण सम्बजन्ि ताधलम तथा क्षमता पवकासको व्र्वस्था 
धमलाईने छ। 

    िन्र्वाद । जर् पवरुवा गाउुँपाधलका ।  

प्रस्ततुकतायिः 
सूर्य बहादरु कुवुँर 

अध्र्क्ष 

पवरुवा गाउुँपाधलका स्र्ाङ्जा । 

धमधतिः २०७९/०३/१० 
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बजटे बक्तव्य 
विरुिा गाउाँपावलकाका उपाध्यक्ष श्री भगिती शिागज्यूले २०७९/०३/१० गत े गाउाँपावलकाको एघारौ गाउाँ  

सभािा पेश गनुग भएको बजेट बक्तव्य 

यस सभाका अध्यक्ष ज्य,ू सभाका सदस्यज्यहूरू, गाउाँ  कायगपावलकाको कायागलयका प्रिखु प्रशासकीय अवधकृत 

लगायत अन्द्य राष्ट्रसिेक किगचारीहरू । 

१. नेपालको संविधान धारा २३० बिोवजि विरुिा गाउाँ  कायगपावलकाले आर्थगक िर्गको राजश्व र व्ययको 

अनुिान गाउाँ  सभािा पेश गने व्यिस्था भए बिोवजि यस विरुिा गाउाँपावलकाको उपाध्यक्षको 

हवैसयतल े एघारौ गाउाँ  सभािा आगािी आर्थगक िर्ग ०७९/८० को लावग बजेट प्रस्तुत गरररहाँदा 

गौरिको िहससु गरेको छु  । यस िहत्िपुर्ग अबसरिा िुलुकलाई संघीय लोकतावन्द्त्रक गर्तन्द्त्रको 

युगिा ल्याउने क्रििा जीिन उत्सगग गनुगहुने सम्पुर्ग िहान सवहदहरु तथा राष्ट्रप्रवत सिर्पगत कदिङ्गत 

आदरर्ीय व्यवक्तत्िहरुिा भािपूर्ग श्रदाञ्जली अपगर् गदगछु । रावष्ट्रयता र स्िावधनताको रक्षा गद ै

न्द्यायपुर्ग सिाज वनिागर् र सिृविको िागगिा एकताबि रहकेा यस विरुिािासी जनता र राजनीवतक 

नेतृत्ि प्रवत उच्च सम्िान प्रकट गनग चाहान्द्छु ।  

२. संजिर्ता पधछ पवरुवा गाउुँपाधलकाको दोस्रो धनवायचन धनष्पक्ष,स्वतन्ि,शाजन्तपूणय, स्वच्छ र 
भर्रपहत बातवरणमा सम्पन्न भएको छ । सो को लाधग संजिर् सरकारलाई हाददयक िन्र्बाद 
ज्ञापन गनय चाहान्छु । संजिर्ता पधछको दोस्रो धनवायचनमा अमलु्र् मत प्रदान गरर पवजर् 
गराउनहुनु ेसम्पूणय जनसमदुार्मा र धनवायचन धनष्पक्ष,स्वतन्ि,शाजन्तपूणय, स्वच्छ र भर्रपहत 
बनाउन अहोराि खट्नहुनुे धनवायचन आर्ोग, राष्ट्र सेवक कमयचारी, सरुक्षाकधमय, पिकार, र्स 
प्रपक्रर्ामा संलग्न सबै राजधनधतक दलहरु र पवरुवाबाधस सबै जनसमदुार्मा हाददयक आभार 
व्र्क्त गदयछु । 

३. यस विरुिा गाउाँपावलकाले यस अवघ ४ आर्थगक िर्गको बजेट तजुगिा गरी पुर्ग रुपिा कायागन्द्ियन 

भईसकेको  र चालु आ.ि.को बजेट कायागन्द्ियनको अवन्द्ति चरर्िा रहकेो छ । यस अिस्था सम्ि 

आईपुग्दा संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको सिन्द्िय र सहकायगबाट श्रोत, साधन र अिसरको अवधकति 

पररचालन गद ैसिृवि तफग  अवघ बढ्ने आधारवशला तयार भएको छ । नेपाल सरकारको रावष्ट्रय आकंक्षा 

“सिृि नपेाल, सखुी नेपाली”  हावसल गने िागगिा दढृताका साथ अवघ बढेको अिस्थािा विरुिा 

गाउाँपावलकाले सिेत सािावजक न्द्याय सवहतको तीब्र विकास, सुशासन सवहतको जनउत्तरदायी स्थानीय 

सरकार र सभ्य, सुसंस्कृत एिं कतगव्यवनष्ठ सिाज वनिागर् गद ैपूर्ग लोकतन्द्त्र तथा सिाजिाद उन्द्िुख 

स्थानीय अथगव्यिस्था वनिागर्का लावग विरुिा गाउाँ  कायगपावलका प्रवतिि छ ।  

४. गण्डकी प्रदशेिा अिवस्थत यस विरूिा गाउाँपावलका प्राकृवतक श्रोत साधन, कृवर् तथा पशुजन्द्य विकास, 

पयगटनको विकासिा अद्वीवतय सम्भािना रहकेो गाउाँपावलका हो । सोही अनुरुप विरुिा गाउाँपावलकाका 

जनताको जीिनस्तर बृवि र यस गाउाँपावलका अन्द्तगगत रहकेा श्रोत साधनको अवधकति तथा कदगो 

पररचालन तथा उपलब्ध अन्द्य अिसर र सम्भािनाहरुको उपयोग गरी पुिागधार विकासका साथसाथ ै

आर्थगक सािावजक विकासको वनवम्त आधारशीला तयार भएको छ । चालु आर्थगक िर्गको विरुिा 

गाउाँपालकाको नीवत तथा कायगक्रि र बजेट कायागन्द्ियनबाट सुशासन, विकास र सिृविको आधारवशला 

वनिागर् तथा विरुिािासीको जीिनस्तरिा त्यसको सकरात्िक प्रवतफल दवेखन थालकेो छ । स्थानीय 

स्तरिा रोजगारीका अिसरहरु वसजगना गरी गररिी, विपन्नता, वनरक्षरता र पछौटेपनको अन्द्त्य गनग 
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गाउाँपावलका प्रवतिि रहकेो छ । विरुिा गाउाँपावलका अन्द्तगगत आधारभतू वशक्षा तथा प्राथविक स्िास््य 

सेिािा पहुाँच र सािावजक सरुक्षाको प्रत्याभूवत सुवनवित हुाँद ैगएको छ । 

५. अब ि आगािी आर्थगक िर्गको लावग योजना तथा कायगक्रिहरूको तजूगिा गदाग अपनाइएका िुख्य िुख्य 

आधार तथा विवधहरूको यहााँहरू सिक्ष संक्षेपिा वििेचना गनग चाहन्द्छु ।  

६. नेपालको केन्द्रीकृत शासन व्यिस्थालाई संघीय शासन व्यिस्थािा रूपान्द्तरर् गने गरी नेपालको 

संविधान जारी भई लागू भएको हािीहरू सबैलाई विकदत ैछ । सोही वशलवशलािा केन्द्रिा रहकेा 

अवधकार स्थानीय सरकारहरूिा हस्तान्द्तरर् भईरहकेो विद्यिान अिस्था छ । स्थानीय सरकारहरूको 

गठन पिात प्रत्येक िर्ग आर्ाढ १० गते वभत्र स्थानीय सरकारहरूले आगािी आर्थगक िर्गका लावग 

नीवत, योजना तथा कायगक्रिरू आ-आफ्नो सभािा पेश गनुग पने कानूनी व्यिस्था रहकेो छ । 

७. आगािी आर्थगक िर्गका लावग िस्तीस्तरबाट योजना तथा कायगक्रिहरू तयार भई िडा सविवतहरूले ती 

योजना तथा कायगक्रिहरूलाई विर्यगत सविवतको बैठकिा सिेत छलफल भई प्राथविकीकरर् गरी 

बजेट तथा कायगक्रि तजूगिा सविवतिा पठाउने व्यिस्था विलाइएको छ । सो कायगपूिग गाउाँपावलकाल े

संघ तथा प्रदशे सरकारबाट यस गाउाँपावलकाको लागी सिानीकरर्, सशतग, विशेर्,सिपुरक, राजश्व 

बााँडफााँड अनुदानिाफग त आगािी आ.ि. को लावग वसवलङ उपलब्ध गराएको वथयो । उपाध्यक्षको 

संयोजकत्ििा रहकेो राजश्व परािशग सविवतबाट करका दरहरू सवहत आगािी आर्थगक िर्गका लावग 

आन्द्तररक आयको प्रक्षेपर् भएको छ । श्रोत अनुिान सविवतको आन्द्तररक आय प्रक्षेपर् तथा संघ तथा 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त बजेट वसवलङको दायरािा रही गाउाँपावलकाका अध्यक्षको संयोजकत्ििा रहकेो 

श्रोत अनुिान तथा बजेट सीिा वनधागरर् सविवतले आगािी आर्थगक िर्गका लावग कूल वसवलङ वनधागरर् 

गरेको छ । गाउाँ  कायगपावलकािा बजेट वनिागर्का लावग विवभन्न विर्यगत सविवतहरू तथा विर्यगत 

क्षेत्र सिूहहरूको गठन गररएको छ । िडा स्तरबाट प्राथविकीकरर् गरर पठाएका योजनाहरूलाई 

कायगपावलका अन्द्तगगतका विवभन्न सविवतहरू तथा सिूहरूिा छलफल गरी प्राप्त सुझािहरुलाई सिेत 

सिेटी बजेट तथा कायगक्रि तजुगिा सविवतबाट आगािी आर्थगक िर्गको लावग बजेट तजूगिा गरी 

कायगपावलकाको बैठकबाट पाररत भई छलफलका लावग आजको यस गररिािय सभािा पेश गररएको 

छ । 

८. आगािी आर्थगक िर्गको बजेट तथा कायगक्रि तयार पादाग वनम्नानुसारका कानून/ नीवत तथा 

दस्ताबेजहरूको सहयोग वलइएको छ ।  

 नेपालको संविधान 

 नेपाल सरकारको पन्द्रौं योजना( २०७६/७७-२०८०/८१) को आधारपत्र  

 विरुिा गाउाँपावलकाको एकीकृत विकास योजना  

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

 सािगजवनक खररद ऐन, २०६३ र वनयिािली, २०६४ 

 विरुिा गाउाँपावलकाको  सािगजवनक खररद वनयिािली, २०७६ 

 स्थानीय तहको िार्र्गक योजना, बजेट तजूगिा कदग्दशगन, (पररिार्जगत) 

 नेपाल सरकारको आर्थगक िर्ग ०७९/८० को िार्र्गक नीवत तथा कायगक्रि 

 नेपाल सरकारको आर्थगक िर्ग०७९/८०  को बजेट िक्तव्य 

 गण्डकी प्रदशेको िार्र्गक नीवत तथा कायगक्रि 

 गण्डकी प्रदशेको िजेट िक्तव्य 
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 विरुिा गाउाँपावलकाको आर्थगक िर्ग ०७९/८० को नीवत तथा कायगक्रि 

 नेपाल सरकारले बेला बेला गरेका नीवतगत वनर्गयहरू 

 आर्थगक कायगवबवध तथा वबवत्तय उत्तरदावयत्ि ऐन, २०७६ 

 आर्थगक कायगवबवध तथा वबवत्तय उत्तरदावयत्ि वनयिािली, २०७७ 

 सािगजवनक खचगिा वितव्ययीता र प्रभािकाररता कायि गने सम्बन्द्धी नीवतगत िागगदशगन, २०७५ 

 दीगो विकास लक्ष्यहरू 

 बजेट तजूगिा सम्बन्द्धी प्रचवलत नेपाल कानूनका सान्द्दर्भगक दफा तथा वनयिहरू । 

 नेपाल सरकारले अन्द्तरावष्ट्रय स्तरिा जनाएका प्रवतििताहरु ।  

९. अब ि यस आ.ि. सककद ैलाग्दा यस आ.ब.को बजेट कायागन्द्ियनको बारे वििेचना गनग चाहान्द्छु । २ िर्ग 

सम्ि विश्वव्यपी रुपिा फैवलएको कोवभड-१९ कारर् सब ैिुलुकहरुको अथगतन्द्त्र सवहत विश्व अथगतन्द्त्र 

संकुवचत हुन पुग्यो । विश्व व्यापार र आर्थगक गवतविधिा आएको वशवथलता र रोजगारीक अिसरहरु 

न्द्यून हुन पुगे । रोजगारर र आयिा कवि आए सगै गररबी र असिानता बृवि भई कि आय भएका 

िावनसहरुको दवैनक जीिन यापन कष्टकर हुन पुग्यो ।कोवभड- १९ को िाहािारीबाट आक्रान्द्त भई 

रहकेो विश्व अथगतन्द्त्र खोपको उपलब्धता सगै आर्थगक –सािावजक गवतविवध सािान्द्य बन्द्द ैगएका छन ्

। आगावि कदनिा कोवभड-१९ को प्रभाि अथगतन्द्त्रिा कि हुद ै जान ेपूिागनुिान रहतेा पनी पेट्रोवलयि 

पदागथको िुल्य थप बृवि हुनसके्न अनुिानको आधारिा विश्व अथगतन्द्त्र ३.६  प्रवतशतले िात्र विस्तार हुन े

प्रक्षेपर् अन्द्तरावष्ट्रय िुरा कोर्ले गरेको छ ।कोवभड- १९  िाहािारीको प्रभाब क्रिश न्द्यून हुद ैगएको र  

उजाग क्षेत्रिा उत्साहप्रद विस्तार हुदा नेपालको अथगतन्द्त्र २०७८/२०७९ िा ५.८४ प्रवतशतले विस्तार 

हुने अनुिान तथा प्रक्षेपर् संघीय अथग िन्द्त्रालयले गरेको छ । 

१०.  विरुिा गाउाँपावलकाले चालु आ.ि.िा गाउाँपावलकाको िुख्य प्रशासकीय भिन वनिागर् सम्पन्न हुन ेक्रििा 

रहकेो छ । यो भिन सम्पन्नता पिात सेिा प्रिाह थप सरलीकृत तथा चुस्तदरुुस्त हुन ेदवेखन्द्छ । यस आर्थगक 

िर्गिा विरुिा गाउाँ  कायगपावलका र अन्द्तगगतका िडा कायागलयका काि काबागहीलाई सुचना प्रविवध िैत्री 

बनाउने कायगिा अत्यन्द्तै सफलता प्राप्त भएको छ । सम्पुर्ग िडािा ईन्द्टरनेटको पहुाँचको व्यिस्था विलाई 

व्यवक्तगत घटनादताग प्रर्ालीलाई पुर्गतया अनलाईन िा आधाररत गराईएको छ । भने पुरानो घटना दताग 

वडवजटाईजेसनको कायग सम्पन्न भएको छ । आन्द्तररक कर संकलन कायगको वनवम्त पुर्ग रुपले अनलाईन िेब 

बेसिा आधाररत सफ्टिेयर जडान गरी सम्बवन्द्धत किगचारीलाई तावलि सिेत प्रदान गरी सञ्चालनिा 

ल्याईएको छ । लेखा प्रर्ालीलाई नेपाल सरकार िन्द्त्रीपररर्द वनर्गयअनुसार िेब बेसिा आधाररत सुत्र 

प्रर्ाली िाफग त सञ्चालन गररएको छ  । 

११. यस गाउाँपावलका अन्द्तगगत आधारभुत वशक्षा, प्राथविक स्िास््य सेिाको सुवनवितताको वनवम्त यथेष्ठ 

कायगक्रि कायागन्द्ियनिा ल्याईएको छ । कक्षा ८ को अवन्द्ति पररक्षा पावलका स्तरिाट संचालन भएको छ । 

यस आ.ि.िा अवधकांश बजटे पुिागधार वनिागर् कायगिा विवनयोजन गरेको तथा जनताका आकंक्षा सिेत 

पुिागधार तफग  सडक वनिागर्िा रहकेोले ठूलो आकारको बजेट स्थानीय पुिागधार सडक वनिागर् कायगिा खचग 

भएको छ । 

१२.  पशु तथा कृवर् विकास सम्बवन्द्ध कायगक्रिहरु, एक िडा एक निुना कृवर् कायगक्रि, उपाध्यक्ष िवहला 

उििशील कृवर् कायगक्रि, युिा सीप विकास तथा रोजगार प्रबगिगन कायगक्रि, प्रधानिन्द्त्री रोजगार कायगक्रि 

संचालनिा ल्याई रोजगारी सृजना गररएको छ ।  
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१३. पयगटनको विकास गरी यस गाउाँपावलकालाई पयगटकीय गन्द्तव्यको रुपिा विकास गनग योजना सञ्चालनिा 

ल्याईएको छ । यसै गाउाँपावलकाको पयगटकीय सम्भािना भएको िनकािना िवन्द्दर नवजकै गहते िनकािना 

र सपाउद ेहोिस्टे सञ्चालनिा ल्याईएको छ ।  

१४. यस आ.ि.िा दवलत, जनजाती, िवहला  लवक्षत कायगक्रि सञ्चालनिा ल्याईएको छ । अवत विपन्न पररिारको 

वनवम्त विद्युतीय विस्तार कायगक्रि सञ्चालनिा ल्याइ प्रत्येक घरिा विद्युत आपुर्तगको व्यिस्था विलाउन 

कायगक्रि कायागन्द्ियनिा ल्याईएको छ ।  

अध्यक्ष िहोदय,  

१५. अब ि आर्थगक बर्ग २०७९/८० को बजेटका उदशे्य तथा प्राथाविकताहरु यस सभा सिक्ष पेश गदगछु । 

बजटेका उदशे्यहरुुः 

क. स्िास््य, वशक्षा, यातायात, िातािरर् सरंक्षर् लगायतका नागररकका िौवलक हकहरुको पररपुर्तग 

गद ैविरुिा गाउाँपावलका बावसको वजिन स्तरिा गुर्ात्िक सुधार ल्याउने । 

ख. गाउाँपावलकािा उपलब्ध वसवित स्रोत, साधन, जनशवक्त तथा क्षिताको अवधक्ति सदपुयोग गद ै

सािावजक न्द्याय सवहतको  सितािुलक सिाजको वनिागर् गने । 

ग. आधारभुत भौवतक, सािावजक तथा आर्थगक पूिागधारहरुको विकास गरर “सििृ विरुिा सवुख 

विरुिाबासी” को लक्ष्य हावसल गने । 

बजटेका उदशे्यहरु हावसल गन ेतपवशलका बिोवजि प्राथाविकताहरु वनधागरर् गरेको छु । 

क. व्यवक्तगत कृर्क, कृर्क सिुह तथा सहकारीहरुको पररचालन िाफग त कृर्र्गको व्यािसावयकरर् गरर 

कृवर् जन्द्य उत्पादनिा आत्िवनभगर िनाउने । 

ख. युिा पररचालन, उद्यिवशलताको विकास, साझेदारी तथा स्िरोजगारका कायगक्रि िाफग त रोजगारर 

अवभबृवि गने । 

ग. गाउाँपावलकालाई वजल्ला सदरिुकाि जोड्ने र गाउाँपावलकालाई िडा कायगलयसंग जोड्ने रर्नीवतक 

िहत्िका सडक पूिागधारको वबस्तार र संरक्षर् गने । 

घ. स्िास््य संस्थाहरुको स्थापना, स्तरोन्नती, पूिागधार विकास र आिश्यक जनशवक्तको व्यिस्था गरर 

गुर्स्तरीय स्िास््य सेिा प्रदान गने । 

ङ. विद्यालयहरुको भौवतक पुिागधारको सुधार,  प्रविवधिैत्री वशक्षर् वसकाईको पिगिन तथा वनरन्द्तर 

अनुगिन वनरीक्षर् िाफग त गरु्स्तरीय वशक्षाको प्रदान गने । 

च. सािगजवनक सेिा प्रिाहको लावग आिश्यक भौवतक पूिागधार, सुचना प्रविवध र तावलिको व्यिस्था 

गरर सािगजवनक सेिालाई वछटो, छररतो ,गुर्स्तरीय र पारदर्शग िनाई सुशासन पिगिन गने । 

छ. सिाजिा िवञ्चवतकरर्िा परेका िगग क्षेत्र र सिुदायलाई सम्बोधन हुने गरर सािावजक सुरक्षा तथा 

पुिागधारहरु विकास गरर गररवि वनिारर्िा सहयोग पुयागउने । 

ज. सडक, खानेपानी,पुल, भिन जस्ता पुिागधारहरुको वनिागर् गरी आर्थगक विकास र सिृवि हावसल 

गने । 

अध्यक्ष िहोदय,  

१६. अब ि चालु आर्थगक बर्ग २०७८/७९ को अन्द्त्यसम्ििा हुने आय व्ययको अनुिावनत वििरर् पेश गनग 

अनुिवत चाहान्द्छु । चालु आर्थगक िर्गिा नेपाल सरकार सशतग अनुदान तफग  रु २० करोड ०४ लाख प्राप्त 
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हुने अनुिान गररएकोिा संघीय सरकारबाट हस्तान्द्तररत कायगक्रििा बृवि भई  रु २१ करोड ८३ लाख 

३१ हजार प्राप्त हुने संशोवधत अनुिान रहकेो छ । चाल ुआर्थगक िर्गिा गत आर्थगक बर्गबाट खचग नभई 

हस्तान्नतरर् भएको रकि रु २ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुिान गररएकोिा उक्त रकि बृवि भई  रु 

५ करोड ९४ लाख २० हजार प्राप्त हुने संशोवधत अनुिान रहकेो छ ।त्यस्तै नेपाल सरकार सिानीकरर् 

अनुदान तफग  ९ करोड १० लाख, संघीय सरकार राजश्व बााँडफााँड तफग  ६ करोड २४ लाख ९६ हजार, 

गण्डकी प्रदशे प्रदशे सिानीकरर् अनुदान तफग  १ करोड ०१ लाख ०९ हजार, गण्डकी प्रदशे प्रदशे 

सिारी साधन कर बााँडफााँड तफग  ३६ लाख ६३ हजार , सवंघय सिपूरक अनुदान तफग  ४६ लाख, गण्डकी 

प्रदशे सिपुरक अनुदान तफग   १ करोड  प्राप्त हुने अनुिान गरेकोिा सोही अनसुार अनुदानहरु प्राप्त भई 

रहतेा पवन विश्वव्यापी रुपिा फैवलएको कोरोना भाईरस COVID-19 को िहािारी लगायतका 

कारर्ले गदाग विश्व अथगतन्द्त्रनै धरासायी हुन पुगेको अिस्थािा नेपाल सरकारिाट प्राप्त हुने राजश्व 

िाडाँफाड तफग को रकि ०७९ जेठ िसान्द्त सम्ििा रु. ५ करोड २० लाख ८२ हजार िात्र प्राप्त भएकोले 

अनुिान गरे अनुसारको सि ैरकि प्राप्त हुने अिस्था दवेखदनै । यस िाट गाउाँपावलकाले तय गरेका 

योजना तथा कायगक्रि प्रभावित हुन ेदवेखन्द्छ ।  

१७. त्यस्तै गरी जेष्ठ नागररक दीघग सेिा सम्िान र सािावजक सरुक्षा कायगक्रिको लावग १२ करोड २० लाख 

२४ हजार, गररि साँग विश्वशे्वर कायगक्रिको लावग ४ लाख ६४ हजार अनुदानहरु प्राप्त भएका छन । 

यसरी  अन्द्य अनुदान तफग  कुल १२ करोड २४ लाख ८८ हजार   रकि प्राप्त भएको छ । 

१८. चालु आ.ि. िा आन्द्तररक आम्दानी तफग  रु . ७५ लाख  प्राप्त हुने अनुिान गररएकोिा २०७९ जठे 

िसान्द्त सम्ि रु ५१ लाख ७१ हजार  िात्र संकलन भएको र असार िसान्द्त सम्ि आन्द्तररक आम्दावन 

संकलनको लक्ष्य हावसल गरर रु. ७५ लाख न ै सकंलन हुने अपेक्षा रहकेो छ ।  गत आर्थगक िर्गको अल्या 

तफग  २ करोड ५० लाख बचत हुन ेप्रारवम्भक अनुिान गररएकोिा कुल ५ करोड ९४ लाख २० हजार 

बचत भएको छ । गत आर्थगक िर्गको अल्या बचतिा बृवि भएको रकिबाट चाल ुआर्थगक बर्गको सघं 

राजश्व िााँडफाडिा वनकासा कि हुन े अिस्था दवेखएकोले अल्या बचत रकिबाट राजश्विााँडफाड 

वशर्गकिा विवनयोवजत योजना तथा कायगक्रििा खचग गने व्यिस्था विलाएको छु । सम्पुर्ग प्राप्त 

अनुदानहरु, आन्द्तररक आम्दानी तथा गत िर्गको अल्या बचत रकि गरी चालु आर्थगक बर्गिा विरुिा 

गाउाँपावलकाको कुल बजेट रु. ४८ करोड ७० लाख १९ हजार   कायि रहने संशोवधत अनुिान रहकेो 

छ । 

१९. अब ि यस आर्थगक िर्गिा हुने व्ययको अनुिान पेश गनग अनुिवत चाहान्द्छु । यस बर्गिा सशतग अनुदान 

र अन्द्य अनुदानिा प्राप्त भएको बजेट अन्द्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्द्तरर्  सवहत रकि रु ४८ करोड 

७० लाख १९ हजार   िध्ये चालु तफग  २९ करोड ७० लाख ७९ हजार र पुवजगत तफग  १८ करोड ९९ 

लाख  ४० हजार वबवनयोजन भएकोिा  यस आ.ब. को अन्द्त्य सम्ििा चालु तफग  रु २७ करोड ४० लाख 

७९ हजार खचग हुने अनुिान रहकेो छ । जुन ९२.२५ प्रवतशत हुन आउाँछ । त्यस्तै यस आ.ब. को अन्द्त्य 

सम्ििा पुवजगत तफग  रु १७ करोड ०४ लाख ४० हजार खचग हुने साँशोवधत अनुिान रहकेो छ । जुन 

विवनयोवजत रकिको ८९.७३ प्रवतशत हुन आउाँछ ।  त्यस्तै गरी चाल ु/पुजीगत गरी जम्िा रु ४४ करोड 

४५ लाख १९ हजार खचग हुने अनुिान रहकेो छ । जुन कुल विवनयोवजत रकिको ९१.२७ प्रवतशत हुन 

आउाँछ । यसरी चालु पुवजगतिा गरी कुल रकि रु ४ करोड २५ लाख बचत हुन आउने प्रारवम्भक 

अनुिान रहकेो छ । विश्वभरी िहािारीको रुपिा फैवलइरहकेो कोरोना भाईरस COVID-19 को 
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कारर्ले सियिा योजना तथा कायगक्रि संचालन हुन नसकी  विवभन्न वशर्गकिा विवनयोवजत  रकि 

खचग हुन नसक्दा, दरबन्द्दी अनुसारका किगचारी नहुाँदा सो रकि बचत हुन ेअनुिान गररएको हो । यसरी 

बचत रकि यस ै गाउाँपावलकाको आगािी आर्थगक िर्ग २०७९/०८० का योजना तथा कायगक्रििा 

विवनयोजन गने व्यिस्था विलाएको छु । 

२०. चालु आ.ि.िा संवघय सरकारको सिपुरक अनुदान रु. ४६ लाख र गाउपवलकाको रु. ५० लाख गरर रु. 

९६ लाखको  ८ न ंिडा कायागलय भिन वनिागर् कायग भईरहकेो छ । प्रदशे सिपुरक अनुदानको रु. १ 

करोड र गाउाँपावलकाको रु. १ करोड गरर रु. २ करोडको बजेटिा भञ्याङ्ग बाहु विरुिा सडकको 

वनिागर् कायग सम्पन्न भएको छ । संवघय विशेर् अनुदानको विरुिा िृहत खानेपानी योजनाको रु. ३ 

करोड लागत अनुिान भई ठेक्का प्रकक्रया सम्पन्न भई सम्झौता भई वनिागर् कायग अवन्द्ति चरर्िा पुगेको 

छ । 

अध्यक्ष िहोदय,  

२१. अि ि यस गररिािय सभािा आगािी आर्थगक िर्ग २०७९/८० को लावग अनुिावनत आय व्यय पेश 

गने अनुिवत चाहन्द्छु । आगािी आर्थगक िर्गको लावग अनुिावनत कूल बजेट रू. ४९ करोड ०३ लाख  

कायि हुने प्रारवम्भक अनुिान छ । जस िध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय सिानीकरर् अनुदान तफग  ९ 

करोड ६४ लाख, नेपाल सरकारबाट सशतग अनुदान तफग  २२ करोड ०६ लाख, संघीय राजश्व बााँडफााँड 

तफग  ७ करोड ५७ लाख ०७ हजार, प्रदशे वित्तीय सिानीकरर् अनुदान तफग  १ करोड ०६ लाख ९७ 

हजार, प्रदशे राजश्व बााँडफााँड तफग  ४३ लाख ९६ हजार,  प्रदशे सिपुरक अनुदान तफग  रु.७० लाख, 

प्रदशे शशतग रु ५० लाख, सघं विशेश अनुदान तफग  रु १ करोड र सघं सिपुरक तफग  रु ९० लाख  यस 

आ.ि. िा बचत ४ करोड २५ लाख र आन्द्तररक आयश्रोत तफग  ९० लाख रकि प्राप्त हुने अनुिान 

गररएको छ । झट्ट हदेाग आन्द्तररक आयश्रोतको प्रक्षेपर् केही िहत्त्िाकांक्षी दवेखएतापवन यसलाई साथगक 

बनाउन सबै गाउाँपावलकाबासी लाई हार्दगक अनुरोध गदगछु । साथै आगावि आ.ि.दखेी आन्द्तररक आयिा 

िृवि गराउने उदशे्यले घर नक्सा पास अवनिायग रुपिा कायगन्द्ियन गने प्रस्ताि पेश गरेको छु । आन्द्तररक 

आयश्रोत तफग का करका दरहरू छुटै्ट अनुसूचीिा प्रस्तुत गरेको छु । आगावि आ. ि. को लावग प्रदशे 

सरकार बाट प्राप्त हुने विर्शे अनुदान प्राप्त नभएकोल ेिावथ अनुिावनत कुल बजेट बृवि हुन ेअपेक्षा 

गरेको छु । 

२२. आगािी आर्थगक िर्गका लावग चालू खचग तफग  कूल रु. ३१ करोड ४७ लाख ८० हजार प्रस्ताि गरेको छु 

। यस िध्येबाट गाउाँपावलका अन्द्तगगत रहकेा सम्पूर्ग किगचारीहरूको तलब भत्ता तथा कायागलय सञ्चालन 

खचग प्रस्ताि गररएको छ । चालू खचग तफग  नै जनप्रवतवनधीहरूको लावग तलब भत्ता सिेत प्रस्ताि 

गररएको छ । किगचारी तलब भत्ता तफग  संवघय सरकारले बृवि गरेको १५ प्रवतशतका दरले बृवि गरेको 

छु । 

२३. आगािी आर्थगक िर्गका लावग पुाँजीगत खचग तफग  आर्थगक विकास क्षेत्रिा २२ प्रवतशत, सािावजक विकास 

क्षेत्रिा  ३० प्रवतशत, भौवतक पुिागधार विकास क्षेत्रिा ३५ प्रवतशत, िन िातािरर् तथा विपद 

व्यव्यस्थापन ८ प्रवतशत , ससं्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह क्षेत्रिा  ५ प्रवतशत गरी कुल  रु. १७ 

करोड ५५ लाख २० हजार रकि विवनयोजन गरेको छु ।  

२४. आगािी आर्थगक िर्गिा थुपै्र योजनाहरू संघ र प्रदशेको सहकायगिा सम्पन्न हुनेछन् । त्यस्ता ठूला खालका 

योजनाहरूिा संघ/ प्रदशे तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी रहने छ । लागत साझेदारीका 



 
 

30 

 

आयोजनाहरू सम्पन्न गनगका लावग छुटै्ट सिपूरक कोर्िा रू १ करोड ५० लाख बजेट प्रस्ताि गरेको छु 

।  

२५. गाउाँपावलकाको योजना वनिागर् प्रकृयालाई विकेन्द्रीत तथा िडाहरूलाई सिेत विकास योजनाहरू 

छनौट गनग स्िायत्तता विलोस भनी प्रत्येक िडालाई न्द्युनति रू. ४० लाख दखेी अवधकति रु ४५ 

लाखका दरले आयोजना तथा कायगक्रि छनौट गने व्यिस्था विलाईएको छ । ती आयोजना तथा 

कायगक्रिहरूको लावग कूल रु. ३ करोड ४० लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । प्रत्येक िडालाई उपलब्ध 

भएको श्रोत सुवनवितताबाट प्राप्त आयोजनालाई हुबहू योजना पुवस्तकािा प्रस्ताि गरर अनुसुवचिा 

संलग्न गरेको छु  ।  

योजनाबि विकास 

२६. आर्ोजनाको आवश्र्कता, महत्व र त्र्सबाट प्राि हनुे उपलजब्िको आिारमा र्ोजनाहरुको 
प्रथाधमकता धनिायरण गरर सोको आिारमा बजेट व्र्ववस्था र कार्ायन्वर्नको लाधग आवधिक 
र्ोजना तथा पवषर् क्षेिगत र्ोजना धनमायण गरर र्ोजनाबद्ध, मापनर्ोग्र्, सूचकमा आिारीत 
पवकास गने नीधत अनरुुप वबरुिा गाउाँपावलकाको आिवधक योजना वनिागर्का लावग रु २० लाख 

तथा गाउाँपावलकाको वशक्षा, स्िास््य, कृवर्, उत्पादन, उत्पादकत्ब लगायतका सबै तथाङकहरु संकलन, 

तथाङकिा आधारीत विकास र कायग सम्पादनको लावग गाउाँपावलकाको प्रोफाईल वनिागर्का लावग रु 

२० लाख बजेटको व्यािस्था गरेको छु । 

भिन पिूागधार 

२७. आगावि आर्थगक बर्गिा गाउाँपावलकाको प्रसाशककय भिन वनिागर् सम्पन्न गने गरर रु. १ करोड ३५ 

लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । ४ नं िडा कायागलय वनिागर् सम्पन्न हुन ेगरर बजेट व्यिस्था गरेको 

छु ।  साथ ैिडा न.ं १, ३ र ८ को िडा कायागलय भिन वनिागर्को  लावग रु.  ८० लाख बजेट विवनयोजन 

गरेको छु । 

सडक पिूागधार 

२८. राङखोला धोिादी वबरुिा सडक लाई पावलका सदरिकुाि र वजल्ला प्रदशे सदरिकुाि जोड्न ेप्रथि 

प्राथाविकताको सडक को रुपिा विकास गने वनवत अनुरुप सो सडकको स्तरउन्नतीका लावग प्रदशे शशगत 

अनुदानिा रु ५० लाख र गाउाँपावलका बाट रु ५० लाग गरर जम्िा रु. १ करोड बजेट व्यिस्था गरेको 

छु ।  

साथै गाउाँपावलकाको केन्द्रबाट िडा कायागलय जोड्ने गाउाँपावलकाका रर्नीवतक सडकहरु पवहचान गरी 

बाह्र ै िवहना यातायात सचंालन गनग खाली वबरुिा सडकका लावग रु ३० लाख, ललाङ तल े

कुसिुभन्द्ज्याङ सडकका लावग रु २५ लाख, बलेघारी िथेाभरुुङ एलादी रत्न ेसडकका लावग रु २५ लाख, 

वबरुिा वशखरवशह ंदह सडक स्तरोन्नतीका लावग रु २० लाख, ज्याग्दीखोला कररडोर स्तरोन्नतीका 

लावग रु १० लाख वबवनयोजन गरेको छु ।  

साथै िडा कायागलयबाट कवम्तिा १ िटा िडाको रर्नीवतक सडक छनौट गरी प्रत्येक रर्नीवतक 

सडकका लावग कवम्तिा रु ५ लाख बजेट वबवनयोजन गन ेव्यिस्था विलाएको छु । साथै अन्द्य सहायक 

सडक वनिागर्, विस्तार तथा स्तरउन्नवतको वनवम्त आिश्यक बजेटको व्यिस्था विलाएको छु । 
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२९. जनताको र्ोजना जनताकै साझेदारी पवरुवा गाउुँपाधलका वजार उन्मूख बजस्तहरु जस्तै पवरुवा 
बजार जचने्नबास, मेथाभरुुङ, कुसमुभञ्र्ाङका धभिी सडक गाउुँपाधलकाको ५० प्रधतशत र 
सम्बजन्ित उपभोक्ताको ५० प्रधतशत साझेदारीमा ढलान कार्यक्रम संचालन गनय आवस्र्क 
बजेटको व्र्वस्था गरेको छु । 

उजाय 
३०. सामदुापर्क पवद्यधुतकरणलाई रापष्ट्रर् पवद्यतु प्रशारणमा लाने नीधत साथ अगाधड बढ्दै विरुिा 

गाउाँपावलका अन्द्तगगत विद्युतीकरर् कायगक्रिको लावग रु. १० लाख बजटे व्यिस्था गरेको छु ।  

कृपष 

३१. विरुिा गाउाँपावलकाको सिग्र विकासका लावग कृवर्, पयगटन र पुिागधार क्षेत्रको विकास नै पवहलो शतग 

हो । त्यसैले कृवर् क्षेत्रको प्रििगन तथा परम्परागत कृवर् प्रर्ालीिा आधुवनक प्रविवधको प्रयोग गरी कृवर् 

क्षेत्रको विकासिा टेिा पु-याउने कायगक्रिहरू लागू गन े प्रस्ताि गरेको  छु । िडा स्तरबाट श्रोत 

सुवनवितता भएका कायगक्रिहरूलाई वनरन्द्तरताको लावग व्यिस्था गरेको छु । कृवर् कायगक्रि को लावग 

रु २० लाख, उपाध्यक्ष िवहला वबकास कायगक्रिका लावग रु. १२ लाख बजेटको प्रिन्द्ध विलाएको छु । 

युिा आय आजगन कायगक्रि तफग  रु.१० लाख ,िास्तविक कृर्कहरुको पवहचान गरी कृवर् उत्पादनलाई 

थप प्रभािकारी िनाउन कृर्क अनुदान िा रु.२० लाख ,वनशुल्क कृवर् विउविजन वितरर्, अगुिा कृर्क 

तावलि र अध्यक्ष उत्कृष्ट कृर्क पुरस्कारका सिेतका लागी रु. ५ लाख, हाटबजार सचंालनका लावग रु 

५ लाख र कृवर् तथा पशु कायगक्रि संचालनका लावग संभाब्यता अध्ययन प्रयोजनाथग रु १० लाख  

िजेटको व्यिस्था विलाएको छु । साथ ैपशु और्धी तथा कायगक्रिको वनवम्त आिश्यक बजेटको व्यिस्था 

विलाएको छु । 

पयगटन 

३२. विरुिा गाउाँपावलकािा पयगटक आगिनलाई प्रििगन गनग विशेर् कायगक्रिको प्रस्ताि गरेको छु । । िडा 

नं. ७ को अवत िहत्िपूर्ग, यस गाउाँपावलकाको धार्िगक आस्थाको धरोहर िनकािना िवन्द्दर, िडा नं ४ 

को घण्टलेक र िडा नं ५ को दहपोखरी क्षेत्र िृहत्तर विकासको संवघय सरकारबाट  बजेट वबवनयोजन 

भई आएको ब्यहोरा जानकारी गराउन चाहान्द्छु  । 

वशक्षा 

३३. विरुिा गाउाँपावलकाको वशक्षालाई गुर्स्तरीय, प्रर्तगस्पर्धग, व्यािसावयक बजाउन आिस्यक बजेट 

विवनयोजन गरेको छु । यस िर्ग कवम्तिा १० िटा निुना प्रारम्भक बाल विकास केन्द्र स्थापनाको लावग 

रु १५ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । प्रािवधक वशक्षा सुरुिात गरेको निज्योवत िा.वि िा थप 

दरिन्द्दीको लावग संवघय सरकार बाट बजेट विवनयोज भई आएको छ ।विरुिा बहुिुवख क्याम्पस, 

भुरुङचौकी िा. वि. र अन्द्य विद्यालयहरु लाई आिश्यक बजेटको व्यिस्था गरेको छु ।  

३४. हावि बनाउछौं हाम्रो वबद्यालय राम्रो वबद्यालय” अवभयान सञ्चालन गरर सबै गाउाँबावसलाइ सािुदावयक 

वबद्यालयको विकासको लावग जिाफदवेह, वजम्िेिार र उत्पे्रररत गनग आिास्यक ब्यिस्था गरेको छु। 

३५. वशक्षा अत्यन्द्तै िहत्िपुर्ग क्षेत्र हो । िाद्याविक तहसम्िको वशक्षाको व्यिस्थापनको अवधकार तथा कतगव्य 

स्थानीय तहको हो । आगािी िर्गिा यस गाउाँपावलका अन्द्तगगत सम्पुर्ग विद्यालयलाई विद्यालय 

व्यिस्थापन सुचना प्रर्ालीिा आिद्द गरी गाउाँ  कायगपावलकाको कायागलयबाट नै वनयन्द्त्रर्, अनुगिन, 
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िुल्याङ्कन , त्याङ्क प्राप्त गने व्यिस्था विलाएको छु । गत आ.ि.िा प्रारवम्भक बालवबकास कक्षाका 

सहजकतागहरुको प्रोत्साहनको लावग संवघय सरकारले प्रदान गरेको रु ८ हजार तलबिानिा रु ७ हजार 

थप गरी न्द्युनति पाररश्रविक सुवनविततालाई वनरन्द्तरता कदईएको छ । आकदिासी जनजातीको 

िाहुल्यता रहकेो यस गाउाँपावलका िा उनीहरुको भार्ा संस्कृवत संरक्षर्को वनवम्त जनवप्रय 

वपपलभञ्ज्याङ आ.वि., बाहुाँिा िगर भार्ा कक्षा सञ्चालनको  वनरन्द्तरताको व्यिस्था विलाएको छु । 

साथै अन्द्य विद्यालयको क्षिता िृवि तथा शैवक्षक गुर्स्तर अवभबृविको वनवम्त आिश्यक बजेट व्यिस्था 

विलाएको छु । विद्यालय व्यबस्थापन सविवत, प्र.अ. तथा लेखा किगचारीलाई  तावलिको लावग िजेटको 

व्यिस्था विलाएको छु । साथै विद्याथीलाई अवतररक्त बाह्य कक्रयाकलापिा सिेत सकक्रय गराउन  तथा 

उत्कृष्ट वशक्षक, वबधाथी तथा वबधालयलाई प्रोत्साहनका लावग आिश्यक बजेट व्यिस्था विलाएको छु 

। 

स्िास््य 

३६. यस गाउाँपावलका अन्द्तगगत सबै स्िास््य चौकीिा अवत आिश्यक और्वधहरु को सहज उपलब्धता तथा  

गाउाँपावलका वभत्रका सबै स्िास््य चौकीहरुिा आगावि आ.ि िा ल्याब स्थापना हुने गरर बजटे 

विवनयोजन गरेको छु । साथ ैआकवमिक रुपिा विरािीलाई उच्च स्तरको स्िाश््य केन्द्र िा लैजानको 

वनवम्त एम्िुलेन्द्स सचंालनिा आई सेिा प्रिाह गरररहकेो छ । िवहला स्िास््य स्ियं सेविकालाई 

प्रोत्साहनका लावग रु ९ लाख  साथै सरसफाई कायगक्रिको वनवम्त आिश्यक बजेट व्यिस्था विलाएको 

छु । 

३७. विरुिा गाउाँपावलका िडा नं. ६ िा रहकेो वचन्नेबास स्िास््य चौकी भिन लाई गाउाँपावलका स्तरीय 

अस्पतालको रुपिा विकास गनग भिन पूिागधार थप र सधुार को लावग संवघय सरकार िाफग त शशतग 

अनुदानिा रु. १ करोड बजेट व्यिस्था गरेको छु । 

अध्यक्ष िहोदय, 

िवहला बालबावलका जषे्ठ नागररक 

३८. लवक्षत िगगको क्षिता विकास, सािावजक उत्थान, सिािशेीकरर्, लवक्षत कायगक्रिको वनवम्त बजेटको 

व्यिस्था गरेको छु । दवलत िगग, अशक्त अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक, आकदिासी जनजाती, लैवङ्गक रुपिा 

वपछवडएको िगग, िवहला विकास तथा बालबावलका सम्बवन्द्ध कायगक्रिको वनवम्त आिाश्यक बजेटको 

व्यिस्था विलाएको छु  

३९. दवलत, आकदबासी जनजावत, गररब तथा आर्थगक र सािावजक रुपले पछावड परेका युिाहरुलाई 

सरकारी सेिािा आकर्र्गत गरी एक टोल एक सरकारी जावगर कायगक्रि सचंालन गनग आिास्यक बजेटको 

ब्यािस्था गरेको छु । 

४०. जेष्ठ नागररकका ज्ञान वसप तथा अनुभिहरु नयााँ पुस्तािा पुस्तान्द्तरर् गनगको लावग त्रैिावसक रुपिा 

हरेक िडािा जषे्ठ नागररक सगं एक कदन कायगक्रि सञ्चालन गनग आिस्यक बजेटको ब्यिस्था गरेको छु । 

यिुा तथा खलेकुद 

४१. युिा िगगिा उििवशलता जागृत गराउनको वनवम्त यिुा आयआजगन कायगक्रि र युिा स्िरोजगार 

कायगक्रिको वनवम्त आिश्यक बजेट व्यिस्था विलाएको छु । गत आ.ि.दखेी सुरु भएको प्रधानिन्द्त्री 

रोजगार कायगक्रिलाई स्थानीय तहका योजना तथा कायगक्रििा आबि गद ैलैजान आिश्यक व्यिस्था 

विलाईनेछ । प्रधानिन्द्त्री रोजगार कायगक्रिको लावग गाउाँपावलकाले साझेदारी गनग को लावग रु. ८ लाख 

बजेट प्रस्ताि गरेको छु । खेलकुद विकास को वनवम्त अध्यक्ष कप खेलकुद तथा राट्रपवत रवनङ वशल्ड 
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प्रवतयोवगताको वनवम्त रु १५ लाख बजेट व्यिस्था गरेको छु । विवभन्न खेल िैदान वनिागर् र स्तरोन्नतीको 

लावग आिश्यक बजेट व्यिस्था गरेको छु । 

ससं्थागत सशुासन सिेा प्रबाह 

४२. गाउाँपावलका लगायत अन्द्तगगतका कायागलयिा किगचारी दरबन्द्दी व्यािस्थापन गनग यसै आर्थगक बर्गिा 

O & M Survey गनग आिस्यक बजेटको ब्यिस्था गरेको छु । 

४३. कायागलयका काि काबागहीलाई सुचना प्रविवधिैत्री बनाई विद्युवतय सुशासन अवभबृवि गनगको वनवम्त 

आिश्यक बजेट व्यबस्था विलाएको छु ।  

४४. जनताका गुनासाहरु प्रत्यक्ष रुपिा  सम्बोधन गने प्रयोजनको वनवम्त जनतासाँग जनप्रवतवनधी कायगक्रि 

सञ्चालनिा ल्याउन आिश्यक व्यिस्था विलाएको छु । साथै योजना संचालनिा सहयोग होस भने्न 

उदशे्यले उपभोक्ता सविवतलाई तावलिको व्यिस्थाको लावग िजेटको व्यिस्था विलाएको छु ।  

विपद ्व्यिस्थापन 

४५. नकदजन्द्य जल उत्पन्न प्रकोप वनयन्द्त्रर्को लावग संवघय सरकार बाट विशेर् अनुदानको रुपिा विरुिा 

गाउाँपावलकाका िुख्य खोलाहरु बास्तारा खोला, म्याङ खोला तथा ज्याग्दी खोला नदी वनयन्द्त्रर्को 

लावग रु १ करोड बजेट व्यिस्था गरेको छु । प्रकोप व्यिस्थापनको लावग रू १५ लाख र आकवस्िक 

पररवस्थवतजन्द्य  वनिागर् उिारको लावग रू १५ लाख बजटेको व्यिस्था विलाएको छु ।  

अध्यक्ष िहोदय,  

४६. आगािी आर्थगक िर्गका लावग क्षेत्रगत रुपिा प्रस्तावित आयोजना तथा कायगक्रिहरूलाई छुट्टाछुटै्ट 

अनुसूचीिा प्रस्तुत गरेको छु । विस्तृत वििरर् अनुसचूीहरूबाट वलन सककनेछ ।  

 अध्यक्ष िहोदय,  

प्रस्तुत  बजेट तजुगिाको लावग िागग वनदशेन गनुगहुन ेगाउाँपावलका अध्यक्ष ज्यू, गाउाँ  र िवस्तहरुिा योजना 

छनौट गनग सहयोग पुयागउने िडा अध्यक्ष ज्यू, कायगपावलका सदस्य ज्यूहरु, िडा सदस्य ज्यूहरु, राजनैवतक 

दलहरु, नागररक सिाज, विवभन्न संघ संस्थाहरु, पत्रकार वित्रहरु सबै क्षेत्रका विवशष्टीकृत िहानुभािहरु 

एिं राष्ट्र सेिक किगचारीहरुिा हार्दगक धन्द्यिाद व्यक्त गनग चाहान्द्छु ।  

प्रस्तुत आर्थगक ऐन तथा वबवनयोजन ऐनिा व्यिस्था भएको नीवत, कायगक्रि र बजेटलाई गाउाँ  सभाबाट 

पारीत गरी प्रस्तुत बजेटको सफल कायागन्द्ियनिा सकारात्िक सहयोग गनुगहुन सम्पुर्ग गाउाँ  सभा 

सदस्यज्यूहरुलाई हार्दगक अनुरोध गदगछु । साथै बजेटको सफल कायागन्द्ियनको क्रििा आिश्यक 

सहयोगको लावग राजनैवतक दलहरु, विवभन्न संघ संस्थाहरु, पत्रकार वित्रहरु, सब ैक्षते्रका विवशष्टीकृत 

िहानुभािहरु एिं राष्ट्र सेिक किगचाररहरुिा विशेर् अनुरोध गदगछु । धन्द्यिाद ।                                                                                                                         

           

                  

          भगिती शिाग 

                                      उपाध्यक्ष  

२०७९।०३।१० 
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धबरुवा गाउुँपाधलका 
गाउुँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, स्र्ाङं्जा 

विरुिा गाउाँपावलकाको आर्थगक ऐन, २०७९ 

विरुिा गाउाँपावलकाको अथग सम्बन्द्धी प्रस्तािलाई कायागन्द्ियन गनग बनकेो ऐन 

प्रस्तािनाुः 

विरुिा गाउाँपावलकाको आर्थगक िर्ग २०७९/८० को अथग सम्बन्द्धी प्रस्तािलाई कायागन्द्ियन गनगको 

वनवित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गने, छुट कदने तथा आय संकलनको प्रशासवनक व्यिस्था 

गनग िाञ्छनीय भएकोल,े  

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोवजि विरुिा गाउाँ  सभाल े यो ऐन 

बनाएको छ ।  

१. सवंक्षप्त नाि र प्रारम्भुः (१) यस ऐनको नाि “आर्थगक ऐन, २०७९” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७९ साल श्रािर् १ गतेदवेख विरुिा गाउाँपावलका क्षते्रिा लागू हुनेछ । 

२. यस गाउाँपावलकािा अनुसूची १ िा उल्लखे गररए बिोवजिका कर तथा दस्तुरहरू वलइने 

छ । 

३. कर छुटुःयस ऐन बिोवजि कर वतने दावयत्ि भएका व्यवक्त िा संस्थाहरुलाई कुनै पवन 

ककवसिको कर छुट कदईने छैन ।  

४. कर तथा शलु्क सकंलन सम्बवन्द्ध कायगविवधुः यो ऐनिा भएको व्यिस्था अनुसार कर तथा 

शुल्क संकलन सम्बवन्द्ध कायगविवध गाउाँपावलका तोके अनुसार हुनेछ । 

५. अनुसुवच १ िा सिािेश भएका बाहकेका अन्द्य वशर्गकका करहरु संवघय सरकारले व्यिस्था 

गरे अनुरुप हुनेछ । 
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अनसूुजच- १
                                                           विरुिा गाउाँपावलका 

आ ब ०७९।०८० का वबरुिा गाउाँपावलकािा लगाइन ेकरका दरहरु: 

वस.नं राजस्िको क्षेत्रहरु चालु आ. ि प्रस्तावित कैकफयत 

 नविकरर्  

शुल्क 

 दताग शुल्क प्रस्तावित 

नविकरर्  

शुल्क 

प्रस्तावित 

दताग शलु्क 
  

१ व्यापाररक िस्त ु           

  वडलरवसप सबै प्रकारका १५०० २५०० १५०० २५००   

  वडपाटगिेन्द्टल स्टोर २००० ३००० २००० ३०००   

  सिारी साधन विके्रता     ० ०   

  साइकल १००० २००० १००० २०००   

  िोटर साइकल ३००० ४००० ३००० ४०००   

  वनिागर् सािग्री, कम््यूटर, 

विदू्यत सािान, क्यािेरा,टेवलवभजन, 

रेवडयो, कापेट,पेट्रोवलयि पदाथग 

१००० २००० १००० २०००   

  पेट्रोल पम्प २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  हाडगिोयर पसल सबै भाडाबतगन ३००० ४००० ३००० ४०००   

  फेन्द्सी जुत्तापसल सिेतका विश्रीत पसल २००० ३००० २००० ३०००   

  दैवनक उपभोग्य सािान १००० २००० १००० २०००   

  दैवनक उपभोग्य सािानको थोक विके्रता २००० ३००० २००० ३०००   

  साना ककराना पसल खुरा ८०० १८०० ८०० १८००   

  फलफूल तथा तरकारी पसल १५०० 

देवख 

२५०० 

१५०० देवख 

२५०० 

१५०० 

देवख 

२५०० 

१५०० देवख 

२५०० 
  

  विनी फेन्द्सी पसल १००० २००० १००० २०००   

  सून पसल ३००० ४००० ३००० ४०००   

२ वनिागर् व्यिसाय     ० ०   

  गाउाँपावलका क्षेत्रिा प्रधान कायागलय 

भएका वनिागर् व्यिसायी 
    ० ०   

      ० ०   
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  क िगग २०००० ४०००० २०००० ४००००   

  ख िगग १५००० ३०००० १५००० ३००००   

  ग िगग १०००० २०००० १०००० २००००   

  घ िगग ५००० १०००० ५००० १००००   

३ उत्पादनिलूक उद्योग     ० ०   

  साना घरेलु उद्योग िैनित्ती बेसार 

िसला दनुाटपरी 

५०० १५०० ५०० १५००   

  कापी उद्योग २००० ३००० २००० ३०००   

४ कृवर् तथा िनजन्द्य उद्योग ०   ० ०   

  तोरी पले्ने िील १००० २००० १००० २०००   

  कुटानी वपसानी घरायसी २ फेज बाट 

चल्ने विल 

५०० १५०० ५०० १५००   

  कुटानी वपसानी विल सवहत तले पले्न े

विल 

२००० ३००० २००० ३०००   

  कुटानी वपसानी विल १००० २००० १००० २०००   

  फर्नगचर उद्योग ३००० ४००० ३००० ४०००   

  पशु दाना उद्योग १५०० २५०० १५०० २५००   

  पोल्ट्री फिग उच्च १५०० २५०० १५०० २५००   

  पोल्ट्री फिग सानो १५०० २५०० १५०० २५००   

  िंगुर पालन १५०० २५०० १५०० २५००   

  भैंसी पालन व्यिसाय १५०० २५०० १५०० २५००   

  गाई पालन व्यिसाय १५०० २५०० १५०० २५००   

  िाख्रा पालन व्यिसाय १५०० २५०० १५०० २५००   

  िाछापालन व्यिसाय १५०० २५०० १५०० २५००   

  स- िील ३००० ४००० ३००० ४०००   

५ पयगटन उद्योग     ० ०   

  होटल िध्ययि १५०० २५०० १५०० २५००   
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  होटल सानो १००० २००० १००० २०००   

  अन्द्य स-साना वचया  खाजा तथा खाना 

पसल 

८०० १८०० ८०० १८००   

  रेषु्टरेन्द्ट एण्ड िार १५०० २५०० १५०० २५००   

  लज  ३००० ४००० ३००० ४०००   

  गजल/ दोहोरी रेषु्टरेन्द्ट ३५०० ४५०० ३५०० ४५००   

  िेला/िहोत्सि इजाजत शलु्क २००० ३००० २००० ३०००   

६ सेिा उद्योग     ० ०   

  अपसेट प्रेस २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  लेटर प्रेस १३०० २३०० १३०० २३००   

  चलवचत्र वभवडयो  १००० २००० १००० २०००   

  सािगजवनक पररिहन सेिा/ गाउाँपावलका 

वभत्र प्रधान कायागलय भएको 

५००० ६००० ५००० ६०००   

  सािगजवनक पररिहन सेिा/ गाउाँपावलका 

वभत्र शाखा कायागलय भएको 

३००० ४००० ३००० ४०००   

  फोटोग्राफी १००० २००० १००० २०००   

  प्रयोग शाला १२०० २२०० १२०० २२००   

७ वनिागर् उद्योग ०   ० ०   

  वसिेन्द्ट ब्लक उद्योग २००० ३००० २००० ३०००   

  िेटल/ ग्रील उद्योग ३००० ४००० ३००० ४०००   

  इट्टा उद्योग/ वचम्नी भट्टा ३५०० ४५०० ३५०० ४५००   

  इट्टा उद्योग/ साधारर् भट्टा ३००० ४००० ३००० ४०००   

  अन्द्य उद्योग १५०० २५०० १५०० २५००   

८ सञ्चार सिेा   १००० ० १०००   

  वनजी िोबाइल सेिा केन्द्र १००० २००० १००० २०००   

  वनजी टेवलफोन तथा फ्याक्स सेिा १००० २००० १००० २०००   

  फ्याक्स फोटोकपी तथा वप्रवन्द्टङ् १००० २००० १००० २०००   

  िोिाइल फोन विक्री, ििगत १५०० २५०० १५०० २५००   



 
 

39 

 

  कुररयर सेिा ५०० १५०० ५०० १५००   

  साइिर सेिा १२०० २२०० १२०० २२००   

  छपाई तथा प्रकाशन  १००० २००० १००० २०००   

  फोन इनक्वाएरी ८०० १८०० ८०० १८००   

  िोबाइल टािर २००० १०००० २००० १००००   

९ वित्तीय सिेा     ० ०   

  आर्थगक कारोबार सिते गन ेवित्तीय 

कम्पनीको िुख्य कायागलय 

१०००० ११००० १०००० ११०००   

  वित्तीय कम्पनीको शाखा/ उपशाखा 

कायागलय 

५००० ६००० ५००० ६०००   

  िावर्ज्य बैंक क िगग शाखा ७५०० ८५०० ७५०० ८५००   

  वििा कम्पनी ५५०० ६५०० ५५०० ६५००   

  विदेशी िुरा सटही २००० ३००० २००० ३०००   

  िनी ट्रान्द्सफर ३००० ४००० ३००० ४०००   

  वधतो पत्र कारोबार १५०० २५०० १५०० २५००   

  सहकारी संस्था ३ करोड बढी िार्र्गक 

कारोबार हुन े

४००० ५००० ४००० ५०००   

  सहकारी संस्था अन्द्य २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  वनजी क्षेत्रका बावर्ज्य बैकहरू ७५०० ८५०० ७५०० ८५००   

  वनजी क्षेत्र सिेतको स्िावित्ििा रहकेा 

बैंकका शाखा कायागलयहरू 

५००० ६००० ५००० ६०००   

  वििा कम्पनीका शाखा िा सम्पकग  

कायागलयहरू 

२५०० ३५०० २५०० ३५००   

  सभेयर सेिा केन्द्र १३०० २३०० १३०० २३००   

१० स्िास््य सिेा     ० ०   

  गैह् सरकारी अस्पताल ५००० ६००० ५००० ६०००   

  सािुदावयक अस्पताल ३००० ४००० ३००० ४०००   

  वनजीस्तरका अस्पताल तथा ररसचग 

सेन्द्टर 

५००० ६००० ५००० ६०००   

  नर्सगङ होि ५००० ६००० ५००० ६०००   
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  ल्याि तथा वक्लवनक २००० ३००० २००० ३०००   

  होवियो्याथी तथा प्राकृवतक वचककत्सा 

वक्लवनक 

१००० २००० १००० २०००   

  और्धी पसल थोक २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  और्धी पसल खुरा १५०० २५०० १५०० २५००   

  और्धी पसल आयुिेद १२०० २२०० १२०० २२००   

  और्धी पसल पशुस्िास््य १२०० २२०० १२०० २२००   

  पशु पंक्षी दाना पसल १३०० २३०० १३०० २३००   

  जडी बुटी पसल ५५० १५५० ५५० १५५०   

  विशेर्ज्ञ सेिा तथा अन्द्य व्यिसावयक 

सेिा 
    ० ०   

  वचककत्सक २००० ३००० २००० ३०००   

  दन्द्त वचककत्सक ररसचग १५०० २५०० १५०० २५००   

  पशु वचककत्सक १००० २००० १००० २०००   

  कविराज ७०० १७०० ७०० १७००   

  इवन्द्जवनयर १५०० २५०० १५०० २५००   

  कानून व्यिसायी १५०० २५०० १५०० २५००   

  लेखापररक्षक     ० ०   

  क िगग १५०० २५०० १५०० २५००   

  ख िगग १२०० २२०० १२०० २२००   

  ग िगग ९०० १९०० ९०० १९००   

  घ िगग ७०० १७०० ७०० १७००   

  वििा एजेण्ट ५०० १५०० ५०० १५००   

  सभेयर  १००० २००० १००० २०००   

  अनुिादक ७०० १७०० ७०० १७००   

  नोटरी पवललक सेिा ७०० १७०० ७०० १७००   
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  अनुसन्द्धानकताग तथा परािशग दाता/ 

भार्ा अनुिादक सिेत 

१००० २००० १००० २०००   

  कम््यूटर एनावलष्ट तथा प्रोग्रािर १००० २००० १००० २०००   

  शेयर दलाल १००० २००० १००० २०००   

  सािान ढुिानी कताग कम्पनी २००० ३००० २००० ३०००   

  संस्थागत पेन्द्टर ५२०० ६२०० ५२०० ६२००   

  वशक्षा सिेा     ० ०   

  वनजी क्षेत्रका स्कूल, क्याम्पस, 

विश्वविद्यालय 

    ० ०   

  वनजी क्षेत्रका क्याम्पस र ्लस टू ३००० ४००० ३००० ४०००   

  वनजी क्षेत्रका िा.वि. स्कूल २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  वनजी क्षेत्रका आधारभूत विद्यालय १५०० २५०० १५०० २५००   

  वनजी क्षेत्रका पूिग प्राथविक विद्यालय १५०० २५०० १५०० २५००   

  वनजी क्षेत्रका होस्टेलहरू १५०० २५०० १५०० २५००   

  तालीि तथा अनुसन्द्धान केन्द्र २००० ३००० २००० ३०००   

  वनजी प्राविवधक वशक्षालय २००० ३००० २००० ३०००   

  टाइवपङ, कम््यूटर तथा भार्ा प्रवशक्षर् 

केन्द्र संस्था 

१००० २००० १००० २०००   

  टाइवपङ १५०० २५०० १५०० २५००   

  कम््यूटर टाइवपङ १००० २००० १००० २०००   

  ट्यूसन तथा कोवचङ सेन्द्टर २००० ३००० २००० ३०००   

  भार्ा प्रवशक्षर् केन्द्र २००० ३००० २००० ३०००   

  कक्षाथप अनिुवत      ० ०   

  िन्द्टेश्वरी २००० ३००० २००० ३०००   

  सािदुावयक     ० ०   

  आधारभुत विद्यालय ५०० १५०० ५०० १५००   

  िाध्याविक विद्यालय १००० २००० १००० २०००   

  ससं्थागत   १००० ० १०००   

  आधारभुत विद्यालय १००० २००० १००० २०००   
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  िाध्याविक विद्यालय २००० ३००० २००० ३०००   

११ ििगत सभंार केन्द्र     ० ०   

  हभेी इक्यू्िेन्द्ट ििगत केन्द्र ३००० ४००० ३००० ४०००   

  बस,ट्रक,कार ३००० ४००० ३००० ४०००   

  िोटर साइकल १५०० २५०० १५०० २५००   

  साइकल तथा अन्द्य १००० २००० १००० २०००   

  रेवडयो रटभी ििगत केन्द्र १५०० २५०० १५०० २५००   

  रेवडयो तथा घडी ििगत केन्द्र १५०० २५०० १५०० २५००   

  घडी ििगत केन्द्र १००० २००० १००० २०००   

  प्रेसर कुकर, वहटर, टेवलफोन सेट, वसलाई 

िेशीन ििगत 

८०० १८०० ८०० १८००   

  कम््यूटर, विजुलीका सािान, क्यािेरा, 

रेवडयो, टेवलवभजन, फर्नगवसङ पसल 

२४०० ३४०० २४०० ३४००   

  फोटोकपी/ कम््यूटर विक्री तथा ििगत २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  अन्द्य इलेवक्ट्रक तथा इलेक्ट्रोवनक्स ििगत १४०० २४०० १४०० २४००   

  अन्द्य सिेा     ० ०   

  विज्ञापन एजेन्द्सी १५०० २५०० १५०० २५००   

  िैदेवशक रोजगार सेिा २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  स्िदेशी रोजगार सेिा १५०० २५०० १५०० २५००   

  हाउवजङ कम्पनी तथा घर जग्गा खररद 

विक्री/ ररयलस्टेट 

४००० ५००० ४००० ५०००   

  वू्यटी पालगर, केश श्रृगंार १००० २००० १००० २०००   

  ड्राई वक्लनसग ७०० १७०० ७०० १७००   

  फोटो स्टुवडयो १००० २००० १००० २०००   

  साइन्द्बोडग पेवन्द्टङ सेिा १२०० २२०० १२०० २२००   

  पशु िधशाला ३००० ४००० ३००० ४०००   

  िास ुविके्रता     ० ०   
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  कुखुरा १००० २००० १००० २०००   

  खशी/ बोका १५०० २५०० १५०० २५००   

  रांगा/ बंुगुर १००० २००० १००० २०००   

  िाछा १००० २००० १००० २०००   

  टेलसगुः कपडा सवहतको २००० ३००० २००० ३०००   

  वसलाई केन्द्रुः २ भन्द्दा बढी िेशीन 

भएको 

१००० २००० १००० २०००   

  वसलाई प्रवशक्षर् केन्द्र १००० २००० १००० २०००   

  किाडी २००० ३००० २००० ३०००   

१२ िावथको िगीकरर्िा नपरेका विविध 

सेिा व्यिसाय तथा कारोबारहरू 
    ० ०   

  कपडा जुत्ता पसल १५०० २५०० १५०० २५००   

  छाला जुत्ता पसल उच्च २००० ३००० २००० ३०००   

  छाला जुत्ता पसल साधारर् १००० २००० १००० २०००   

  छाला जुत्ता वनिागर् तथा ििगत केन्द्र १००० २००० १००० २०००   

  भाडा पसलुः उच्च २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  भाडा पसलुः िध्यि १५०० २५०० १५०० २५००   

  भाडा पसलुः साधारर् १००० २००० १००० २०००   

  चुरा पसलुः टंकीिा राखेको ६०० १६०० ६०० १६००   

  चुरा पसल ८०० १८०० ८०० १८००   

  काठ तथा वस्टल फर्नगचर पसल २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  चस्िा पसल १००० २००० १००० २०००   

  िेशीनरी पाटग पूजाग २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  हजाि पसल ५०० १५०० ५०० १५००   

  ड्राइवभङ इवन्द्स्टच्यूट २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  वडवजटल कलर ल्याि ३५०० ४५०० ३५०० ४५००   

  वडवजटल कलर ल्याि िध्ययि २५०० ३५०० २५०० ३५००   
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  फ्लेक्स वप्रन्द्टर सेिा १५०० २५०० १५०० २५००   

  कलर ल्याब १००० २००० १००० २०००   

  अवडयो तथा वभवडयो सेन्द्टर १००० २००० १००० २०००   

  दगु्धडेरी/ सहकारी संघ १३०० २३०० १३०० २३००   

  दगु्धडेरी १००० २००० १००० २०००   

  दगु्ध वचस्यान केन्द्र २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  स्यानीटरी सािानको पसल १५०० २५०० १५०० २५००   

  ्लावष्टक िेच कुसी तथा अन्द्य सािाग्रीको 

पसल 

१००० २००० १००० २०००   

  ग्यााँस वसवलण्डर विके्रता १५०० २५०० १५०० २५००   

  कोल्ड वड्रङ्क्स पसल १००० २००० १००० २०००   

  ऊन पसल ९०० १९०० ९०० १९००   

  होजीयारी उद्योग उच्च १४०० २४०० १४०० २४००   

  होजीयारी उद्योग िध्यि ९०० १९०० ९०० १९००   

  होजीयारी उद्योग साधारर् ७०० १७०० ७०० १७००   

  कस्िेटीक पसल उच्च २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  कस्िेटीक पसल िध्यि १५०० २५०० १५०० २५००   

  कस्िेटीक पसल साधारर् १००० २००० १००० २०००   

  स्टेशनरी होलसेल ३००० ४००० ३००० ४०००   

  स्टेशनरी खुरा १००० २००० १००० २०००   

  पत्र/पवत्रका पसल ९०० १९०० ९०० १९००   

  वचया पसल ६५० १६५० ६५० १६५०   

  विठाई पसलुः विष्ठान्न भण्डार  १५०० २५०० १५०० २५००   

  िुःि / रेषु्टरााँ ११०० २१०० ११०० २१००   

  भोजनालय १५०० २५०० १५०० २५००   

  कन्द्सल्टेन्द्सी तथा परािशग सेिा २००० ३००० २००० ३०००   
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  Manpower company शाखा 

कायागलय 

३००० ४००० ३००० ४०००   

  कृवर् फलफूल तथा िन नसगरी व्यिसाय १००० २००० १००० २०००   

  केिल लाइन प्रसारर् ३५०० ४५०० ३५०० ४५००   

  एफ.एि रेवडयो प्रसारर् ५००० ६००० ५००० ६०००   

  इन्द्टरनेट सेिा प्रदायक १५०० २५०० १५०० २५००   

  केिल तथा इन्द्टरनेट सेिा प्रदायक ५००० ६००० ५००० ६०००   

  एफ.एि रेवडयो सािुदावयक २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  पुल हाउस/ इस्नुकर १००० २००० १००० २०००   

  ट्रान्द्सपोटग सेिा ३५०० ४५०० ३५०० ४५००   

  ठेका भााँडा ८०० १८०० ८०० १८००   

  िाटाका भााँडा ८०० १८०० ८०० १८००   

  िादल ८०० १८०० ८०० १८००   

  डाला, नाङ्ला पसल ८०० १८०० ८०० १८००   

  दाना तथा आलु/ ्याज थोक विक्री पसल १५०० २५०० १५०० २५००   

  सोलार पािल स्लायसग २००० ३००० २००० ३०००   

  खेलौना तथा उपहार सािग्री पसल १००० २००० १००० २०००   

  चस्िा ििगत तथा विक्री केन्द्र १००० २००० १००० २०००   

  िकदराजन्द्य पसल ५००० ६००० ५००० ६०००   

  पेपर हणे्डीक्राफ्ट सम्बन्द्धी पसल ८०० १८०० ८०० १८००   

  जवडबुटी पसल ८०० १८०० ८०० १८००   

  पााँच िा सोभन्द्दा बढी व्यिसाय रहकेो 

प्रा.वल. 

५००० ६००० ५००० ६०००   

  अन्द्य प्रकारका प्रा.वल. ३५०० ४५०० ३५०० ४५००   

  दईु देवख ४ िटा व्यिसाय भएको प्रा.वल. ३५०० ४५०० ३५०० ४५००   

  फ्याक्स तथा वप्रन्द्टर सेिा १५०० २५०० १५०० २५००   

  ्लावस्टक िेच कुची पसल १५०० २५०० १५०० २५००   

  ्लावष्टक अन्द्य पसल १००० २००० १००० २०००   
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  चाउविन उद्योग ५०० १५०० ५०० १५००   

  विनरल िाटर उद्योग २५०० ३५०० २५०० ३५००   

  विनरल िाटर होलसेल पसल १५०० २५०० १५०० २५००   

  आल्िुवनयि उद्योग २५०० ३५०० २५०० ३५००   

१३ पटके कर (व्यिसाय)     ० ०   

  फेन्द्सी पसल/ प्रवत पसल ४५० १४५० ४५० १४५०   

  ठेका भााँडा प्रवत पसल ३०० १३०० ३०० १३००   

  िाटोको भााँडा पसल/ प्रवत पसल १०० ११०० १०० ११००   

  प्रोवभजनल प्रवत पसल २५० १२५० २५० १२५०   

  िादल प्रवत पसल २०० १२०० २०० १२००   

  औजार भााँडा प्रवत पसल १२५ ११२५ १२५ ११२५   

  सून चााँदी प्रवत पसल ५०० १५०० ५०० १५००   

  वचया नास्ता प्रवत पसल १५० ११५० १५० ११५०   

  डाला नाङ्ला प्रवत पसल २०० १२०० २०० १२००   

  चुरापोते प्रवत पसल २०० १२०० २०० १२००   

  वजरािसला प्रवत पसल ४०० १४०० ४०० १४००   

  जवडबुटी प्रवत  पसल २०० १२०० २०० १२००   

  वसरक डसना ४०० १४०० ४०० १४००   

  भाडा ितगन   १००० ० १०००   

  

अन्द्य पसल हरेेर 

१००-५००   १००-

५०० 
    

१४ सिारी कर (सिारी साधनको ककवसि)           

  डोजर, एक्साभेटर,  ३०००   ३०००     

  जेसीबी २०००   २०००     

  िस,ट्रक,लहरी तथा अन्द्य हभेी गाडी २०००   २०००     

  भाडाका कार,जीप,भ्यान र ट्याक्टर १०००   १०००     

  भाडाका टेम्पो,पािर टेलर ५००   ५००     

  भाडाका विनीबस/ विनीट्रक ५००   ५००     

  वनजी कार तथा टेम्पो,विनी बस,ट्रक ५००   ५००     

  स्कुटर,िोटरसाइकल तथा अन्द्य सिारी 

साधन 

२००   २००     

  ठेला गाडा तथा ररक्सा ५०   ५०     
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  दताग तथा सञ्चालन इजाजत दस्तुरुः 

ठेला,ररक्सा,टााँगा दताग गरी नम्बर कदए 

बापत 

१००   १००     

१५ िनोरञ्जन कर (िनोरञ्जन साधन )     ०     

  वसनेिा हल,वभवडयो हल, सााँस्कृवतक 

प्रदशगन स्थल, वथएटर संगीत तथा 

िनोरञ्जन प्रदशगन स्थलको प्रिेश शुल्किा 

१०   १०     

  जाद,ु सकगस, चटक आकदिा प्रवतकदन ५००   ५००     

  व्यिसावयक वभवडयो कर २५०   २५०     

१६ घर बहाल कर घरधनीले लगाउने  

बहाल रकिको १० प्रवतशतल ेहुन आउने रकि ।  

१७ पटके व्यिसाय कर  

(विक्री वितरर्को लावग ल्याउने र घुम्ती 

पसल) 

          

  भैंसी, रााँगा,प्रवत गोट प्रवत पटक रू. २५   २५ २५   

  खसी, बोका, प्रवत गोटा प्रवत पटक रू. १०   १० १०   

  हााँस कुखुराुः चल्ला बाहके प्रवत गोटा  

प्रवत पटक रू 

५   ५ ५   

  घुम्ती व्यिसायुः फेन्द्सी १००   १०० १००   

  घुम्ती व्यिसायुः अन्द्य १००   १०० १००   

  पश ुवनकासी कर 
यस गा पा बाट वनयागत हुन ेपशहुरुिा देहायबिोवजिको कर लाग्नेछ। 

( प्रवत गोटा) 

  

भैंसी रागााँ प्रवत गोटा 

          

  
पाडा पाडी बाच्छा बाच्छी 

          

  

बंगुर सुगुर 

          

  
बंगुर सुगुरको पाठा पाठी 

          

  
खसी बोका 

          

  कुखुरा हााँस परेिा           

१८ दहत्तरबहत्तर िा देहाय बिोवजिको शलु्क लगाई असलु उपर  गररनछे 

  रोडा वगट्टी गगे्रान     रु.५     

  वशर्गक     रु.५     

  वच्स     रु.४     
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  िाटो     रु.२     

  बालुिा     रु.४     

  चुन ढुङगा     रु.७     

  नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ 

दाउरा 
    

    
  

      

  
ढुङगा वगट्टी र बालिुा प्रवतघन विटर २४७ IEE प्रवतिदेन अनसुार 

१९ एकीकृत सम्पवत कर           

  कर योग्य सम्पवतको िलु्य           

  ५ लाख सम्ि 
    

एकिुष्ठ 

१०० 
    

  ६ लाख देवख १५ लाख सम्ि 
    

प्रवत 

लाख २५ 
    

  १६ लाख देवख ३० लाख सम्ि 
    

प्रवत 

लाख ३५ 
    

  ३१ लाख देवख ५० लाख सम्ि 
    

प्रवत 

लाख ५० 
    

  ५१ लाख देवख १ करोड सम्ि 
    

प्रवत 

लाख ६५ 
    

  १ करोड १ लाख देवख २ करोड सम्ि 
    

प्रवत 

लाख ८० 
    

  २ करोड १ लाख देवख ३ करोड सम्ि 

    

प्रवत 

लाख 

१०० 

    

  ३ करोड १ लाख देवख ४ करोड सम्ि 

    

प्रवत 

लाख 

१२५ 

    

  ४ करोड १ लाख देवख ५ करोड सम्ि 

    

प्रवत 

लाख 

१५० 

    

  ५ करोड सम्ि 

    

प्रवत 

लाख 

२०० 

    

२० न्द्यायीक सविवतिा उजरुी दताग      २००     

  विलापत्र दस्तरु     २५०     

  ससं्था र सविवत दताग  १०००   ५००     

  सािदावयक िन सवुचकरर् १०००   १०००     

  सुवचकरर् १००   १००     

२१ वसफाररस कर           
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  िंशजको नागररकता वसफाररसुः वनिेदन 

दस्तुर सिेत 

२००   २००     

  जन्द्िको आधारिा गररने नागररकता 
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  नागररकताको संशोधन वसफाररस ३००   ३००     

  नाता प्रिावर्त नेपाली ३००   ३००     

  नाता प्रिावर्त अगं्रेजी ५००   ५००     

  विदू्यत जडान वसफाररस ३००   ३००     

  विदू्यत जडान विफेज ५००   ५००     

  नाि संशोधन, नाि छुट तथा दईु नाि 

एकै वसफाररस 

३००   ३००     

  जन्द्िविवत प्रिावर्त नेपाली  ३००   ३००     

  स्थाई िा अस्थाई िसोिास सम्बन्द्धी 

वसफाररस 

२५०   २५०     

  नािथर जन्द्िविवत संशोधन वसफाररस ३००   ३००     

  घरजग्गा नािसारी वसफाररस ५००   ५००     

  सम्बन्द्ध विच्छेद भएको वसफाररस ३००   ३००     

  फुकुिा वसफाररस ३००   ३००     

  पेन्द्सन गाडग िा सो सम्बन्द्धी अन्द्य 

वसफाररस 

४००   ४००     

  हकिाला संरक्षक वसफाररस ३००   ३००     

  अवििावहत प्रिावर्करर् वसफाररस ३००   ३००     

  नक्कल प्रिावर्त दस्तरुुः िालपोत रसीद 

सिेत 

१००   १००     

  व्यिसाय दताग प्रिार्पत्रको नक्कल २००   २००     

  व्यिसाय दताग लगत कट्टाको वसफाररस २००   २००     

  घरनक्सा नािसारी ४००   ४००     

  घर वनिागर् सम्पन्न वसफाररसुः आरवससी १०००   १०००     

  घर वनिागर् सम्पन्न वसफाररसुः कच्ची ५००   ५००     

  वनजी क्षेत्रिा रुख कटान वसफाररस ३००   ३००     

  विलापत्र दस्तरु २५०   २५०     

  नािालक पररचयपत्र वसफाररस ३००   ३००     

  व्यवक्तगत घटना दताग ३५ कदनसम्ि वनुःशुल्क   वनुःशुल्क     

  व्यवक्तगत घटना दताग ३५ कदन पवछ  १००   १००     

  दवलत,जनजावत,आकदिासी वसफाररस ३००   ३००     
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  कर वक्लयर वसफाररसुः नेपाली ३००   ३००     

  पाररिाररक वििरर् वसफाररस ३००   ३००     

  खानेपानी जडान सम्बन्द्धी वसफाररस ३००   ३००     
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हजार 

रु.१  

    

  

वधतो िुल्याङकन 

    प्रवत 

हजार 

रु.१  

    

  

कन्द्सलुर प्रिावर्त 

१००   प्रवत 

गोटा 
    

२२ उद्योग दतागको लावग वसफाररस           

  क. साना ५०० १५०० ५०० १५००   

  ख. िझौला १००० २००० १००० २०००   

  ग. ठूला १५०० २५०० १५०० २५००   

२३ वनजी विद्यालय सञ्चालन तथा कक्षा थप 

अनिुवतको वसफाररस 

          

  क. िाल विकास केन्द्र सञ्चालन अनुिवत १०००   १०००     

  ख. आधारभूत विद्यालय १२००   १२००     
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  घ. स्नातक/ स्नातकोत्तर  २०००   २०००     

२४ सािदुावयक विद्यालय सञ्चालन तथा 

कक्षा थप सम्बन्द्धी वसफाररस 

          

  क. िाल विकास केन्द्र सञ्चालन अनुिवत     ५००     

  ख. आधारभूत विद्यालय     ७००     

  ग. िा.वि.     १०००     

  घ. स्नातक/ स्नातकोत्तर      १२००     

  अंग्रेजी भार्ािा गररन ेप्रवत वसफाररस 

दस्तुर 

    ५००     

  चारककल्ला प्रिावर्त     ३००     

  ग्राविर् क्षेत्रिा घरबाटो वसफाररस     ३००     
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  घर ढलान गदाग िाटो प्रयोग सम्बन्द्धी 

वसफाररस 
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  िावथ उल्लेख भएका बाहके सबै 

प्रकारका वसफाररस 
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  नक्शा प्रिावर्त     १०००     



 
 

51 
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  िुचुल्का प्रिावर्त     ३००     

  सरकारी छाया प्रवत प्रवत पजे     ५     
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  विरुिा वभत्री बजार क्षेत्र आसपास     ४     
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  भुिान बजार क्षेत्र आसपास         
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  अन्द्य क्षेत्रहरु (िाथी उल्लेवखत बाहकेका 
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रु. १ । र बाकी तलाहरुको लागी प्रवत िगगकफट सिान रु. २ । थप लाग्नेछ ।  



 
 

52 

 

अनसूुजच- २
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धबरुवा गाउुँपाधलका 
गाउुँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, स्र्ांङ्जा 

पवनर्ोजन ऐन 

धबरुवा गाउुँपाधलका, स्र्ांजा को आधथयक बषय २०७९/८० को सेवा र कार्यहरुको लाधग स्थानीर् सजञ्चत 
कोषबाट केही रकम खचय गने र पवधनर्ोजन गने सम्बन्िमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन 

सभाबाट स्वीकृत धमधत : २०७९/०३/११ 

प्रस्तावना : धबरुवा गाउुँपाधलका, स्र्ांजा २०७९/८० को सेवा र कार्यहरुको लाधग सजञ्चत कोषबाट 
केही रकम खचय गने अधिकार ददन र सो रकम पवधनर्ोजन गनय वाञ्छनीर् भएकोले, 

नेपालको संपविानको िारा २२९ को उप–िारा (२) बमोजजम धबरुवा गाउुँपाधलका, स्र्ांजाको गाउुँ 
सभाले र्ो ऐन बनाएको छ । 

१. संजक्षि नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “धबरुवा गाउुँपाधलका, स्र्ाजंाको पवधनर्ोजन ऐन, ” 

रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आधथयक वषय २०७९/८० को धनधमत सजञ्चत कोषबाट रकम खचय गने अधिकार : (१)आधथयक वषय 
२०७९/८०को धनधमत गाउुँ कार्यपाधलका, वडा सधमधत, पवषर्गत शाखाले गने सेवा र कार्यहरुका 
धनधमत अनसूुची १ मा उजल्लजखत चालू खचय, पूुँजजगत खचय र धबजतर् व्र्वस्थाको रकम समेत गरी 
जम्मा रकम ४९,०३,००,००० (अक्षेरुपी रुपैर्ाुँ उनन्चास करोड धतन लाख माि | ) मा नबढाई 
धनददयष्ट गररए बमोजजम सजञ्चत कोषबाट खचय गनय सपकनेछ । 

३ . पवधनर्ोजन : (१) र्स ऐनद्धारा सजञ्चत कोषबाट खचय गनय अधिकार ददइएको रकम आधथयक वषय 
२०७९/८०को धनधमत धबरुवा गाउुँपाधलका, स्र्ांजाको गाउुँ कार्यपाधलका, वडा सधमधत र पवषर्गत 
शाखाले गने सेवा र कार्यहरुको धनधमत पवधनर्ोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन कार्यपाधलका, वडा सधमधत र पवषर्गत 
शाखाले गने सेवा र कार्यहरुको धनधमत पवधनर्ोजन गरेको रकममध्रे् कुनैमा बचत हनुे र कुनैमा अपगु 
हनुे देजखन आएमा गाउुँ कार्यपाधलकाले बचत हनुे शीषयकबाट नपगु हनुे शीषयकमा रकम सानय सक्नेछ 
। र्सरी रकम सादाय एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा रकमको १० प्रधतशतमा नबढ्ने गरी कुनै 
एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीषयकहरुमा रकम सानय तथा 
धनकासा र खचय जनाउन सपकनेछ । पूुँजजगत खचय र पवतीर् व्र्वस्थातफय  पवधनर्ोजजत रकम साुँवा 
भकु्तानी खचय र व्र्ाज भकु्तानी खचय शीषयकमा बाहेक अन्र् चालू खचय शीषयकतफय  सानय र धबतीर् 
व्र्वस्था अ न्तगयत साुँवा भकु्तानी खचयतफय  धबधनर्ोजजत रकम ब्र्ाज भकु्तानी खचय शीषयकमा बाहेक 
अन्र्ि सानय सपकन े छैन । तर चाल ुतथा पूुँजजगत खचय र पवतीर् व्र्वस्थाको खचय व्र्होनय एक 
स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानय सपकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापधन एक शीषयकबाट सो शीषयकको जम्मा स्वीकृत 
रकमको १० प्रधतशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढीशीषयकहरुमा रकम सानय परेमा 
गाउुँ सभाको स्वीकृधत धलन ुपनेछ । 
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      अनसुचूी १ 

वबरुिा गाउाँपावलका 

गाउाँ  कायगपावलकाको कायागलय, स्याजंा 

बजटे म्यारट्रक्स 

विरुिा गाउाँपावलकाको आ. ि २०७९/८० को बजटे वसिा (रु. हजारिा) 

प्राप्त वनधागररत 

१ संवघय विवत्तय सिावनकरर् अनुदान ९६४०० १ संवघय विशेर् अनुदान १०००० 

२ संवघय विशेर् अनुदान १०००० २ संवघय सिपुरक अनुदान ९००० 

३ संवघय सिपुरक अनुदान ९००० ३ संवघय सशतग अनुदान २२०६०० 

४ संवघय सशतग अनुदान २२०६०० ४ प्रदेश विशेर् अनुदान ० 

५ संवघय राजश्व िाडफाड ७५७०७ ५ प्रदेश सिपरुक अनुदान ७००० 

६ प्रदेश विवत्तय सिावनकरर् अनदुान १०६९७ ६ प्रदेश सशतग अनुदान ५००० 

७ प्रदेश विशेर् अनुदान ० ७ चालु बजेट वसिा ८९१०३ 

८ प्रदेश सिपरुक अनुदान ७००० ८ िडा िजेट वसिा ३४००० 

९ प्रदेश सशतग अनुदान ५००० ९ गा. पा.बजेट वसिा ११५५९७ 

१० प्रदेश राजश्व िाडफाड ४३९६       

११ अनुिावनत आन्द्तरीक आम्दानी ९०००       

१२  अनुिावनत अल्या. २३०००       

१२ 

 गत बर्ग क्रिागत योजनाको बचत 

अनुिावनत अल्या. १९५००       

जम्िा ४९०३०० जम्िा ४९०३०० 
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      अनसूुची २ 
धबरुवा गाउुँपाधलका 

गाउुँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, स्र्ाजंा 
राजस्व तथा अनदुान प्राधिको अनमुान 

आ.व. : २०७९/८०  

रु. हजारमा 

शीषयक आ.व. २०७९/८० को अनमुान 

आर् ४९,०३,०० 

राजस्व १३,१६,०३ 

आन्तररक श्रोत ५,०५,०० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ८,०० 

११३१४ भधुमकर/मालपोत २०,०० 

११३२१ िरवहाल कर १,०० 

११६९१ अन्र् कर १,०० 

१४२४२ नक्सापास दस्तरु १०,०० 

१४२४३ धसफाररश दस्तरु १५,०० 

१४२४४ व्र्जक्तगत िटना दताय दस्तरु ५,०० 

१४२४५ नाता प्रमाजणत दस्तरु ५,०० 

१४२५३ व्र्ावसार् रजजषे्ट्रशन दस्तरु १५,०० 

३२१२१ नगद ० 

३२१२२ बैंक मौज्दात ४,२५,०० 

राजस्व बाुँडफाुँडबाट प्राि रकम ८,११,०३ 

११३१५ िरजग्गा रजजषे्टशन दस्तरु ४,०० 

११४११ बाुँडफाुँड भई प्राि हनुे मूल्र् अधभबपृद्ध कर ७,५७,०७ 

११४२१ बाुँडफाुँड भइय प्राि हनुे अन्त:शलु्क ० 

११४५६ बाुँडफाुँटबाट प्राि हनुे सवारी सािन कर ४३,९६ 

१४१५७ बाुँडफाुँड भई प्राि दहतर बहतरको पवपक्रबाट प्राि हनुे 
आर् 

६,०० 

अन्र् आर्   

अन्तर सरकारी पवतीर् हस्तान्तरण ३५,८६,९७ 

संिीर् सरकार ३३,६०,०० 

१३३११ समाधनकरण अनदुान ९,६४,०० 

१३३१२ शसतय अनदुान चाल ु १९,३९,०० 
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१३३१३ शसतय अनदुान पुुँजीगत २,६७,०० 

१३३१४ पवषेश अनदुान चाल ु 0  

१३३१५ पवषेश अनदुान पुुँजीगत १,००,०० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु 0  

१३३१७ समपरुक अनदुान पुुँजीगत ९०,०० 

प्रदेश सरकार २,२६,९७ 

१३३११ समाधनकरण अनदुान १,०६,९७ 

१३३१२ शसतय अनदुान चाल ु 0  

१३३१३ शसतय अनदुान पुुँजीगत ५०,०० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु 0  

१३३१७ समपरुक अनदुान पुुँजीगत ७०,०० 
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अनसूुची ३ 
धबरुवा गाउुँपाधलका 

गाउुँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, स्र्ाजंा 
व्र्र् अनमुान 

आ.व. : २०७९/८० 

शीषयक 

आ.व. 
२०७९/८० को 

अनमुान 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 

अन्तर सरकारी पवतीर् हस्तान्तरण 

ऋ
ण 

जन 

सह
भा
धग
ता 

बैदे
जशक नपेाल सरकार प्रदेश सरकार 

स्था
नीर् 

तह 

व्र्र् ४९,०३,००,००० १३,१६,०३,००० ३३,६०,००,००० २,२६,९७,००० ० ० ० ० 

चाल ु ३१,३२,८०,००० ११,६४,७३,००० १९,५३,००,००० १५,०७,००० ० ० ० ० 

२०००० 
खचय 

३१,३२,८०,००० ११,६४,७३,००० १९,५३,००,००० १५,०७,००० ० ० ० ० 

पंूजीगत १७,७०,२०,००० १,५१,३०,००० १४,०७,००,००० २,११,९०,००० ० ० ० ० 

३०००० 
सम्पती तथा 
दापर्त्व 

१७,७०,२०,००० १,५१,३०,००० १४,०७,००,००० २,११,९०,००० ० ० ० ० 
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अनसूुची ४ 

धबरुवा गाउुँपाधलका 
गाउुँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, स्र्ाजंा 

क्षिेगत व्र्र् अनमुान 

आ.व. : २०७९/८०                                                                          रु. हजारमा  

धस.नं. संकेत शीषयक पवधनर्ोजन 

स्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तर सरकारी पवतीर् हस्तान्तरण 

ऋण 

जनस
हभाधग
ता 

बैदे
जश
क 

नपेाल 
सरकार 

प्रदेश 

सरकार 

स्थानीर् 

तह 

१ २ आधथयक पवकास २,३९,४७ ८०,६५ १,५३,७५ ५,०७ ० ० ० ० 

१ २०१ कृपष १,१५,७२ ६६,६५ ४४,०० ५,०७ ० ० ० ० 

२ २०२ उद्योग ३०,०० ० ३०,०० ० ० ० ० ० 

३ २०३ पर्यटन ६४,५० ० ६४,५० ० ० ० ० ० 

४ २०६ 
जलश्रोत तथा 
धसंचाई 

११,२५ ० ११,२५ ० ० ० ० ० 

५ २०७ बन ५,०० ५,०० ० ० ० ० ० ० 

६ २०८ 
पशपुन्छी 
पवकास 

१३,०० ९,०० ४,०० ० ० ० ० ० 

२ ७ 
सामाजजक 

पवकास 
२३,४०,७५ १,९२,१० २०,९२,२५ ५६,४० ० ० ० ० 

१ ७०३ 
र्वुा तथा 
खेलकुद 

७०,०० ३२,०० ९,०० २९,०० ० ० ० ० 

२ ७०४ 
खानेपानी तथा 
सरसफाई 

९६,५० ५,५० ९१,०० ० ० ० ० ० 

३ ७०५ 
भाषा तथा 
संस्कृधत 

३२,४० १,०० २७,०० ४,४० ० ० ० ० 

४ ७०६ जशक्षा १६,५४,७५ १,०७,०० १५,३०,७५ १७,०० ० ० ० ० 

५ ७०७ स्वास््र् ४,३५,१० १०,१० ४,१९,०० ६,०० ० ० ० ० 
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६ ७०८ 

लैंधगक समानता 
तथा सामाजजक 
समावेशीकरण 

५२,०० ३६,५० १५,५० ० ० ० ० ० 

३ ३ पूवायिार पवकास १२,३४,९० ६७,०० १०,०७,४० १,६०,५० ० ० ० ० 

१ ३०१ 
र्ातर्ात 

पूवायिार 
७,७६,९० ५०,०० ५,८२,९० १,४४,०० ० ० ० ० 

२ ३०२ 

भवन, आवास 
तथा सहरी 
पवकास 

४,२९,०० १२,०० ४,००,५० १६,५० ० ० ० ० 

३ ३०३ उजाय १७,०० ० १७,०० ० ० ० ० ० 

४ ३०५ 
धबज्ञान तथा 
प्रधबधि 

३,०० ० ३,०० ० ० ० ० ० 

५ ३०७ सम्पदा पूवायिार ९,०० ५,०० ४,०० ० ० ० ० ० 

४ ४ 

सशुासन तथा 
अन्तरसम्बजन्ित 
क्षिे 

२,४२,८१ १,६४,२१ ७४,६० ४,०० ० ० ० ० 

१ ४०१ शासन प्रणाली २३,९६ २३,९६ ० ० ० ० ० ० 

२ ४०३ 
प्रशासकीर् 

सशुासन 
२७,५० २४,५० ३,०० ० ० ० ० ० 

३ ४०९ 
श्रम तथा 
रोजगारी 

६९,०० १६,०० ५३,०० ० ० ० ० ० 
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४ ४१२ 
र्ोजना तजुयमा र 
कार्यन्वर्न 

४०,०० ३०,०० १०,०० ० ० ० ० ० 

५ ४१३ 
अनगुमन तथा 
मूल्र्ांकन 

२०,०० २०,०० ० ० ० ० ० ० 

६ ४१५ 
वातावरण तथा 
जलवार् ु

२,०० ० २,०० ० ० ० ० ० 

७ ४१६ 
मानब संशािन 
पवकास 

१९,७५ १९,७५ ० ० ० ० ० ० 

८ ४१७ 
पवपद 

व्र्वस्थापन 
४०,६० ३०,०० ६,६० ४,०० ० ० ० ० 

५ १ 

कार्ायलर् 

सञ्चालन तथा 
प्रशासधनक 

८,४५,०७ ८,१२,०७ ३२,०० १,०० ० ० ० ० 

१ १०१ 

कार्ायलर् 

सञ्चालन तथा 
प्रशासधनक 

८,४५,०७ ८,१२,०७ ३२,०० १,०० ० ० ० ० 

कुल जम्मा ४९,०३,०० १३,१६,०३ ३३,६०,०० २,२६,९७         
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धबरुवा गाउुँपाधलका 
गाउुँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, स्र्ाजंा 

कार्ायलर्को कोड : ८०४४३५०५३०० 
 

बापषयक र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु 

  

रु. हजारमा 

धस.नं. 

कार्यक्रम/आर्ोजना/पक्रर्ाकलापको 
नाम 

खचय 
शीषयक 

स्रोत 

जम्मा कैपफर्त 

धबरुवा गाउुँपाधलका   

१ 

पवुय प्राथाधमक कक्षा सहजकताय 
तथा कमयचारी पाररश्रधमक २११११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ७०,००   

२ पाररश्रधमक कमयचारी २११११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १,४८,५०   

३ पाररश्रधमक कमयचारी २११११ आन्तररक श्रोत - नगद ४०,००   

४ पदाधिकारी सेवा सपुविा २१११२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ९५,००   

५ पोशाक २११२१ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ७,००   

६ महंगी भता २११३२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १५,००   

७ पफल्ड भता २११३३ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १०,००   

८ बैठक भता २११३४ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ७,००   

९ कमयचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार २११३५ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद २,००   

१० अन्र् भता २११३९ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ६,००   

११ 

मपहला स्वास्थर् स्वरं्सेपवका 
प्रोत्साहन भता २११३९ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ९,००   

१२ पदाधिकारी बैठक भता २११४१ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १७,००   
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१३ पदाधिकारीअन्र् सधुबिा २११४२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १,००   

१४ कमयचारी कल्र्ाण कोष २१२१४ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १५,००   

१५ पानी तथा धबजलुी २२१११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ५,००   

१६ संचार महसलु २२११२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १५,००   

१७ इन्िन (पदाधिकारी) २२२११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १५,००   

१८ इन्िन (कार्ायलर् प्रर्ोजन) २२२१२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १५,००   

१९ इन्िन अन्र् २२२१२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद २,००   

२० सवारी सािन ममयत २२२१३ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद २५,००   

२१ धबमा तथा नवीकरण खचय २२२१४ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ५,००   

२२ 

मेजशनरी तथा औजार ममयत सम्भार 
तथा सञ्चालन खचय २२२२१ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ८,००   

२३ 

अन्र् सम्पजतहरूको संचालन तथा 
सम्भार खचय २२२९१ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद २,००   

२४ फधनयचर तथा पफक्चर ममयत २२२९१ 

राजस्व बाुँडफाुँड - प्रदेश 
सरकार  - नगद ५,००   

२५ अन्र् कार्ायलर् संचालन खचय २२३११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद २,००   

२६ 

अन्र् कार्ायलर् संचालन तथा 
व्र्वस्थापन खचय २२३११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ७,००   

२७ मसलन्द तथा कार्ायलर् सामाग्री २२३११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ३०,००   

२८ 

वडा कार्ायलर् सञ्चाल तथा 
व्र्वस्थापन १ २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

२९ 

वडा कार्ायलर् सञ्चाल तथा 
व्र्वस्थापन २ २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   
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३० 

वडा कार्ायलर् सञ्चाल तथा 
व्र्वस्थापन ३ २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

३१ 

वडा कार्ायलर् सञ्चाल तथा 
व्र्वस्थापन ४ २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

३२ 

वडा कार्ायलर् सञ्चाल तथा 
व्र्वस्थापन ५ २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

३३ 

वडा कार्ायलर् सञ्चाल तथा 
व्र्वस्थापन ६ २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

३४ 

वडा कार्ायलर् सञ्चाल तथा 
व्र्वस्थापन 7 २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

३५ 

वडा कार्ायलर् सञ्चाल तथा 
व्र्वस्थापन 8 २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

३६ पसु्तक तथा सामग्री २२३१३ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ३,००   

३७ पिपधिका तथा प्रकाशन प्रशारण २२३१५ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १०,००   

३८ 

धमधडर्ा सम्प्रषेण तथा सूचना 
प्रकाशन खचय २२३१५ 

राजस्व बाुँडफाुँड - प्रदेश 
सरकार  - नगद ५,००   

३९ 

कमयचारी संगठन व्र्वस्थापन(O 

and M) सभे २२४११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ७,००   

४० 

कृपष तथा पश ुके्षिको सम्भाव्र्ता 
अध्र्ार्न २२४११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १०,००   

४१ सेवा र परामशय २२४११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - प्रदेश 
सरकार  - नगद १०,००   

४२ करार सेवा शलु्क २२४१३ 

राजस्व बाुँडफाुँड – 
स्थानीर् - नगद १०,००   

४३ 

अन्र् सेवा शलु्क(करार कमयचारी 
तलब भता) २२४१९ आन्तररक श्रोत - नगद ४०,००   

४४ 

अन्र् सेवा शलु्क(करार कमयचारी 
तलब भता) २२४१९ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ५८,८७   

४५ सतु्केरी बाटो खचय २२४१९ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद २,००   

४६ उपभोक्ता सधमधत ताधलम २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

४७ 

दधलत समदुार् आर् आजयन 
कार्यक्रम १-८ २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ८,००   
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४८ अध्र्क्ष उत्कृष्ठ कृषक परुस्कार २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १,४०   

४९ 

अध्र्क्षकप खेलकुद तथा राष्ट्रपधत 
रधनङ जशल्ड २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १५,००   

५० अन्र् सामाजजक सहार्ता २२५२२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ५,००   

५१ असक्त अपाङ्ग कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ४,००   

५२ आई धस टी ताधलम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

५३ आददवासी जनजाधत कार्यक्रम १-८ २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ८,००   

५४ 

उपाध्र्क्ष मपहला पवकास कार्यक्रम 
१-८ २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १२,००   

५५ कक्षा ८  तथा अन्र् पररक्षा संचालन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,५०   

५६ कृपषय कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०,००   

५७ कृपष पवउपवजन पवतरण २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

५८ कार्यक्रम खचय २२५२२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - प्रदेश 
सरकार  - नगद १५,००   

५९ 

गाउुँपाधलकाको Digital Village 

Profile धनमायण २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०,००   

६० 

जनता संग जनप्रधतधनिी तथा जेष्ठ 
बदृ्ध कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

६१ जेष्ठ नागररक कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

६२ दधलत सचेतना कार्यक्रम १-८ २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

६३ न्र्ापर्क सधमधत ताधलम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

६४ पश ुतथा कृपष पवमा कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

६५ पश ुतथा कृपष पवमा कार्यक्रम २२५२२ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ७   

६६ 

मपहला ससक्तीकरण/ददवश/धतज 
आदी २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

६७ रू्वा आर् आजयन कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १०,००   

६८ लैङधगक पहसा धनवारण कोष २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १,००   

६९ 

लाग ुऔषि दवु्र्यसन तथा 
पहंसापवरुद्धको अधभर्ान संचालन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १,००   
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७० वालबाधलका सम्बजन्ि कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

७१ पवजतर् साझरता कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

७२ पवद्यालर् स्तरीर्  कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ६,००   

७३ 

पवरुवा गाउुँपाधलकाको आवधिक 
र्ोजना धनमायण २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २०,००   

७४ 

पवरुवा बजार सरसफाई तथा 
व्र्वस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

७५ पवपवि कार्यक्रम खचय २२५२२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - प्रदेश 
सरकार  - नगद ९६   

७६ 

जशक्षा सुँग सम्वजन्ित पवधभन्न 
ताधलमहरु २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ८,००   

७७ जशक्षा सम्मान कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १,००   

७८ 

सनुौला हजार ददन आमा पोषण 
कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

७९ सरसफाई कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

८० साक्षरता कार्यक्रम साझेदारी २२५२२ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ५,००   

८१ सावयजधनक सनुवुाई कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

८२ अनगुमन तथा मलु्र्ाङकन २२६११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद २०,००   

८३ 

कमयचारी ताधलम तथा अध्र्ार्न 
भ्रमण २२६१२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - प्रदेश 
सरकार  - नगद ८,००   

८४ भ्रमण खचय २२६१२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद २०,००   

८५ पवपवि खचय २२७११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद २५,००   

८६ गाउ सभा सञ्चालन खचय २२७२१ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १०,००   

८७ भरुुङ्चौकी प्रापवधिक पवद्यालर् २५३११ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ५,००   

८८ पवरुवा बहमूुखी क्र्ाम्पस २५३११ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ५,००   

८९ स्थानीर् पाठ्यपसु्तक छपाई २५३११ आन्तररक श्रोत - नगद ८,००   
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९० 

गाउुँपाधलका स्तरीर् पसु्तकालर् 
धनमायण २५३१२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

९१ 

आकजस्मक पररजस्थती जन्र् धनमायण 
उद्धार २५३१५ आन्तररक श्रोत - नगद १५,००   

९२ कृषक अनदुान २५३१५ आन्तररक श्रोत - नगद २०,००   

९३ पवपद व्र्वस्थापन/प्रकोप धनर्न्िण २५३१५ आन्तररक श्रोत - नगद १५,००   

९४ स्वास््र् कार्यक्रम /औषिी खररद २७२१३ आन्तररक श्रोत - नगद ५,००   

९५ िर भाडा २८१४२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ८,००   

९६ अन्र् भाडा २८१४९ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ५,००   

९७ 

सवारी सािन तथा मेजशनरी औजार 
भाडा २८१४९ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ५,००   

९८ अन्र् पफताय २८२१९ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १,५०   

९९ भैपरी आउने चाल ुखचय २८९११ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद १०,००   

१०० बेल बहादरु स्मधृत भवन बाुँह ु ३११११ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ६,००   

१०१ गाउुँपाधलका सभाहल व्र्वस्थापन ३१११३ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान १,००   

१०२ सवारी सािन ३११२१ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद ३,२०   

१०३ सवारी सािन खररद ३११२१ आन्तररक श्रोत - नगद ६,००   

१०४ 

३ वटा स्वास््र् चौकीमा 
प्रर्ोगशाला धनमायण ३११२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १०,००   

१०५ 

एक वडा एक पश ुप्रापवधिक 
कार्य्यकमको लाधग उपकरण तथा 
सामाग्री खररद ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५,००   

१०६ 

कृपष सामाग्री खरीद ( ५० 
प्रधतशत साझेदारी) ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५,००   
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१०७ प्रापवधिक ल्र्ाव धनमायण ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५,००   

१०८ मेजशनरी तथा औजार ३११२२ 

राजस्व बाुँडफाुँड - संिीर् 
सरकार - नगद २०,००   

१०९ प्रशासकीर् भवन फधनयचर पफक्चसय ३११२३ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३०,००   

११० पश ुऔषिी खररद ३११३१ आन्तररक श्रोत - नगद २,५०   

१११ 

ओरषे्ट खिी गाउुँ सराङसे धसरुखेत 
सडक स्तरोन्नती ३११५१ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ४,००   

११२ 

ओरषे्ट खिी गाउुँ सराङसे धसरुखेत 
सडक स्तरोन्नती ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १,००   

११३ 

कुसमु भञ्र्ाङ गमडाडा सडक 
स्तरोन्नती ३११५१ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान २,००   

११४ 

खलडाुँडा दवुारडुँडा ग्राधमण सडक 
धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

११५ खाली पवरुवा सडक स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३०,००   

११६ 

ज्र्ाग्दी करीडोर स्तरोन्नती(गोपाले 
खण्ड ५०० र जचने्नबास खण्ड 
५००) ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १०,००   

११७ 

जोधगचौर खालीचोक गोरेटो बाटो 
धनमायण ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ४,००   

११८ 

तले धसमलगैरा ओके्तपानी धलधतंग्र े
ग्राधमण सडक स्तरोन्ती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,००   

११९ 

तल्लो धडपह अस्पताल माटे मोटर 
बाटो स्तरोन्नती ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

१२० 

दारा तलुधसचौर गौखा श्रीडाडा 
सडक स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   
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१२१ िोबादी खाधल सडक स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

१२२ िोबादी खाधल सडक स्तरोन्नती ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद ६,००   

१२३ प्रापवधिक जशक्षालर् मलडाुँडा सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

१२४ 

पाट्ने ऐसेलसु्वाुँरा शेरा सालडाुँडा 
िो्टे सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

१२५ 

बजार उन्मखु बस्तीमा सडक 
साझेदारी कार्यक्रम ३११५१ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ९,००   

१२६ 

बेलिारी मेथाभरुुङ सपाउदे एलादी 
सडक स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २५,००   

१२७ बाह्रहाते मनकामना सडक स्तरोन्ती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

१२८ 

बौर िनबुासे भालखुोला तल्लो 
बलेउ सडक स्तरोन्नती ३११५१ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ५,००   

१२९ भन्ज्र्ाङ बाह ुपवरुवा सडक ३११५१ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ७०,००   

१३० 

भवुान ढल्के काडे मान्के मोटर 
बाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

१३१ 

मालमलु मोचाबारी ठामडाुँडा 
ग्रामीण सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ६,००   

१३२ 

र्ादी देखी र्ादी भञ्र्ाङ सडक 
स्तरोन्नती ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

१३३ 

रंगेधलथर देखी डाुँडा सम्म गोरेटो 
बाटो धनमायण ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

१३४ 

राङखोला िोबादी पवरुवा सडक 
स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०,००   
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१३५ 

ललाङ तले कुसमुभञ्र्ाङ बसेनी 
सडक स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २५,००   

१३६ 

लाटापपपल िरादी आमडाडा सडक 
स्तरोन्नती ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद १२,००   

१३७ वडा कार्ायलर् हररनास जाने बाटो ३११५१ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ४,००   

१३८ 

पवरुवा स्वास््र् चौकी जाने सडक 
ममयत ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

१३९ 

पवरुवा धसंखरधसङ दह सडक 
स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २०,००   

१४० 

समपरुक कोष(भञ्र्ाङ बाह ुपवरुवा 
सडक स्तरोन्नती) ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४७,००   

१४१ 

समपरुक कोष(रहखोला धमलनचोक 
दजम्सदद बगररबोट सडक 
स्तरोन्नती) ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ९०,००   

१४२ 

गोपाले आमा समूह भवन ममयत 
संभार ३११५२ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान २,००   

१४३ भर्ानी धसंचाई कुलो धनमायण ३११५५ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

१४४ 

मनडाुँडा धतनिरे नाईडाडा 
खानीपानी ममयत र्ोजना ३११५६ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

१४५ खहरे खोल्सा धनर्न्िण ३११५७ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान २,००   

१४६ 

१ नं. वडा कार्ायलर् भवन धनमायण 
क्रमागत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १५,००   

१४७ 

१० वटा आिारभतु पवद्यालर्मा 
नमनुा बालपवकास व्र्वस्थापन ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १५,००   

१४८ 

३ नं. वडा कार्ायलर् भवन धनमायण 
क्रमागत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १५,००   



 
 

72 

 

१४९ 

४ नं. वडा कार्ायलर् भवन धनमायण 
क्रमागत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १०,००   

१५० ८ वडा कार्ायलर् धनमायण क्रमागत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४०,००   

१५१ 

अरधनको मापव खेल मैदान 
स्तरोन्नती ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

१५२ 

आरुखकय  समाज भवन तथा खेल 
मैदान धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ४,००   

१५३ 

एभरधग्रन र्वुा क्लब खेल मैदान 
धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ४,००   

१५४ कटहरे खानेपानी र्ोजना ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

१५५ 

कृपष संकलन केन्र तथा हाट 
बजार व्र्वस्थापन ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ५,००   

१५६ कुसमुभञ्र्ाङ खेल मैदान धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

१५७ काकीडाडा फेदी प्रधतक्षालर् ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान १,५०   

१५८ खदुी सामाज िर धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,००   

१५९ 

खाधल पवरुवा सडक जलकुनीबाट  

पानी धमल सम्म धसंचाई कुलो 
धनमाणय ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

१६० 

गाउुँपाधलका धभिका बाटो 
सरसफाई (हेराल)ु ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,००   

१६१ 

गाउुँपाधलका स्तरीर् फूटकर 
र्ोजना ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,००   

१६२ गोबे्रखोला सामदुापर्क भवन धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,००   
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१६३ चक्रदेवी मजन्दर ममयत/ सरकं्षण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,००   

१६४ 

चैतन्र् भवानी तारबार तथा वाल 
धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान २,००   

१६५ 

जनजागधृत आ. पव. खोल्छी 
धनर्न्िण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान २,००   

१६६ तल्लो बलेउ खेल मैदान धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ६,००   

१६७ तल्लो बलेउ सावयजनीक शौचालर् ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

१६८ 

न्रू् सनलाईट स्पोटयस क्लब 
खेलमैदानधनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान २,००   

१६९ नर्ाुँ प्रशासकीर् भवन नेटवपकय ङ ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

१७० नवज्र्ोधत मा. पव. खानेपानी र्ोजना ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

१७१ नवदगुाय आमा समहु भवन धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ६,००   

१७२ 

नाराणेश्वार जशव मजन्दर भवन 
धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ४,४०   

१७३ 

नाराणेश्वार जशव मजन्दर भवन 
धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,६०   

१७४ 

धनधमयत संरचना ममयत संभार तथा 
फधनयचर पफक्चर ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

१७५ 

प्रिानमन्िी रोजगार कार्यक्रम सुँग 
साझेदारी ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ८,००   

१७६ प्रशासकीर् भवन धनमायण क्रमागत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,३५,००   
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१७७ पषु्प खेल मैदान धनमायण धमलनचोक ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

१७८ 

पषु्प मदन खेलमैदान सावयजनीक 
शौचालर् ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

१७९ पपङ गैरा खेल मैदान धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान २,००   

१८० 

बेसारेडाुँडा बहउुदेश्शीर् सामदुापर्क 
भवन ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,००   

१८१ 

बालकन्र्ा र्वुा क्लव खेल मैदान 
धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान २,००   

१८२ 

मण्डधल थान दधलत बजस्त 
शौचालर् धनमायण ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १,००   

१८३ धमलेधनर्म िेक ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

१८४ राङभाङ भवन िष्ट धनमायण ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

१८५ 

लेवा सामदुापर्क स्वास््र् इकाई 
भवन धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ५,००   

१८६ 

वडा कार्ायलर् देखी राट्टोमाटो बाटो 
धनमायण ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

१८७ पवदू्यधतकरण कार्यक्रम ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

१८८ पवधभन्न प्रर्ोजनका DPR ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद १०,००   

१८९ 

पवरुवा बजार देखी आमा समूह  

भवन जाने बाटो स्तरोन्नती ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,००   

१९० पवरुवा बजार बसपाकय  धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,००   
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१९१ समपरुक कोष ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १०,००   

१९२ समबोट प्रधतक्षालर् धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

१९३ समाज कल्र्ाण  भवन धनमायण भोले ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ४,००   

१९४ 

समाज सिुार आमा समहु भवन 
धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ३,००   

१९५ 

सूर्यमूखी र्वुा क्लव खेलमैदान 
धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ३,००   

१९६ सरला सपना स्मधृत भवन धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ४,००   

१९७ 

स्वास््र् संस्था पवुायिार सहर्ोग 
कार्यक्रम ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

१९८ 

सापाउदे कोईवो धनमायण तथा खेल 
मैदान धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ४,००   

१९९ 

सावयजधनक/ सरकारी जग्गा 
पपहचान र संरक्षण कार्यक्रम ३११५९ आन्तररक श्रोत - नगद ५,००   

२०० 

साराङ्से दमु्सीगैरा सपाउुँदे खेल 
मैदान धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान २,००   

२०१ 

धसमलडाुँडा सामदुापर्क भवन वाल 
धनमायण ३११५९ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान १,००   

धबरुवा गाउुँपाधलकावडा नं.१   

२०२ नमनुा कृपष कार्यक्रम २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

२०३ 

आुँपको रुख देखी धभरकोटको 
धसमाना सम्म गोरेटोबाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२०४ 

खरखरे डाुँडा देखी लज्स गैरा 
सम्म कृपष सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   
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२०५ 

ज्र्ाधमरकुना हपटर्ा नागस्थान हदैु 
झाक्रीथमु्का ग्राधमण सडक ममयत ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२०६ 

जलकेनी बंगैचा सम्म धभधि बाटो 
स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२०७ 

टोल नं. ५ धभिका ग्राधमण सडक 
स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२०८ 

धतलडाुँडा फेदी देखी धतलडाुँडा 
सम्म गोरेटो बाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

२०९ 

बजाधत पपजक्नक स्पोट देखी 
मैधतश्र्वारा सम्म गोरेटो बाटो 
धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२१० 

बेलिारी देजख तल्लो मोचाबारी 
सम्म गोरेटो बाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२११ 

वरपीपल देखी दबुयली सम्म गोरेटो 
बाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२१२ 

पवरुवा बजार देजख भजेुडाुँडा सम्म 
ग्राधमण सडक स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

२१३ 

पवरुवा बजार बालकन्र्ा रू्वा 
क्लब भवन देखी चौतारी सम्म 
गोरेटो बाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

२१४ 

जशव पावयधत आमा समूह ललाङ 
शौचालर् धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२१५ 

समाज कल्र्ाण आमा समूह भवन 
देखी न्र्ौपाने डाडा सम्म ग्राधमण 
सडक स्तरोन्नती (हू्यमपाईप धनमायण 
समेत) ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२१६ 

धसजयना आमा समहु भवन देखी 
देउती पोखरी सम्म गोरेटो बाटो 
धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२१७ 

पवरुवा बजार सडक बती 
व्र्वस्थापन ३११५३ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   
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२१८ च्र्ाङनास धसंचाई कुलो धनमायण ३११५५ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२१९ 

हाुँसबारी मनटुार भालखुोला धसंचाई 
कुलो धनमायण ३११५५ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२२० 

१ नं. वडा धभिका खानेपानी मलु 
संरक्षण ३११५६ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,००   

२२१ इलेवन स्टार खेल मैदान धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

२२२ जनजागधृत आ.पव पूवायिार पवकास ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२२३ जनजागधृत आ.पव. रङ्गरोगन ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२२४ 

बालकन्र्ा र्वुा क्लब खेल मैदान 
धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२२५ पवद्यापवका आ.पव पूवायिार पवकास ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२२६ स्वास््र् चौकी बगैंचा धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

धबरुवा गाउुँपाधलकावडा नं.२   

२२७ मसलन्द तथा कार्ायलर् सामाग्री २२३११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२२८ 

वडास्तरीर् कृपष तथा पशपुालन 
कार्यक्रम २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,००   

२२९ 

स्वास््र् संस्था अत्र्ावश्र्क 
सामाग्री खररद २५३१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२३० झागादी खानेपानी धनमायण ३११५६ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२३१ 

दधलत बस्ती खानेपानी गोबे्रखोला 
ममयत ३११५६ आन्तररक श्रोत - नगद १,५०   
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२३२ बेसारडाुँडा खाने पानी ममयत ३११५६ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

२३३ मोचाबरी खानेपानी धनमायण ३११५६ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२३४ 

अचयले गाब ुआकेकोट पवरुवा 
सडक स्तरोन्नती ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

२३५ अचयले माईथान धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

२३६ गाब ुकामीडाुँडा धसंढी धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२३७ गोबे्रखोला कृपष सडक धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२३८ गौंखा सामदुापर्क भवन धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ६,००   

२३९ तजुल्सचौर ग्रा.स वाल धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

२४० 

बेसारडाुँडा देजख स्वास््र् इकाई 
ग्रा.स वाल धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२४१ श्री डाुँडा गोरेटो बाटो धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

धबरुवा गाउुँपाधलकावडा नं.३   

२४२ वडा कार्ायलर् व्र्वस्थापन २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद १,५०   

२४३ 

टोल सधमधत क्षमता पवकास 
कार्यक्रम २२५१२ आन्तररक श्रोत - नगद ६०   

२४४ 

फलफुल तरकारी तथा नसयरी 
कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

२४५ बाख्रा पालन कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ४,००   
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२४६ बंगरु पालन कार्यक्रम २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,००   

२४७ 

स्वास््र् स्वर्मसेपवका सामाग्री 
खररद ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगद ६०   

२४८ 

खाली टोकराङ खाङराङ धसउदद 
राङभाङ सडक स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

२४९ ढाुँड टोल धभि गोरेटो बाटो ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२५० 

भङचरु गैह्रा बराह मजन्दर गोरेटो 
बाटो ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२५१ 

धसद्ध पिेंरा देखी पवसौनी सम्म 
मोटरबाटो ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,००   

२५२ पाटाथर रानाथर खानेपानी र्ोजना ३११५६ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

२५३ टोकराङ पपहरो धनर्न्िण ३११५७ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२५४ 

बराह जनश्रम मा.पव. पपहरो 
धनर्न्िण ३११५७ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,८०   

२५५ क्र्ामनुे भञ्र्ाङ पोखरी िष्ट धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

२५६ जनज्र्ोती आमा समूह भवन ममयत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२५७ 

िोबादी भञ्र्ाङ प्रा.पव. पूवायिार 
पवकास ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२५८ िोवादी सामदुापर्क भवन संरक्षण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२५९ 

जशद्ध मण्डली आ. पव. पूवायिार 
पवकास ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

धबरुवा गाउुँपाधलकावडा नं.४   
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२६० च्र्ाउखेती ताधलम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ७५   

२६१ भोले प्रधतक्षालर् धनमायण ३१११२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२६२ सानाबाङ् प्रधतक्षालर् धनमायण ३१११२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२६३ 

वडा कार्ायलर् व्र्वस्थापन तथा 
फधनयचर पफक्चसय ३११२३ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

२६४ आरुपाटा खेतािर मोटर बाटो ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२६५ जचरडाुँडा ठोरी गोरेटो बाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२६६ 

तल्लो पाट्ने माधथल्लो पाट्न े
चक्रदेपव गोरेटो बाटो ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२६७ 

दईुिरे देखी पपपलडाुँडा मोटरबाटो 
धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२६८ 

पाखरेुडाडा देखी मजुखर्ा टोल हदैु 
पवद्यालर् भगरस्थान सम्म गोरेटो 
बाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२६९ 

पाट्ने ऐसेलसु्वाुँरा शेरा सालडाुँडा 
िो्टे सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

२७० मजड्कना धसरानिर गोरेटो बाटो ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२७१ 

माईथान देखी मोटरबाट सम्म 
गोरेटोबाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२७२ 

वडा कार्ायलर् ऐसेलसु्वारा 
मोटरबाटो स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२७३ वडा धभिका मोटर बाटो ममयत ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,५०   
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२७४ 

जशव मजन्दर देखी भञ्र्ाङ हदैु 
बजाडी सम्म गोरेटो बाटो ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

२७५ 

सापउदे धगठे पिेरा गोरेटो बाटो 
ममयत ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२७६ धसंचाई/ खानेपानी कार्यक्रम ३११५५ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२७७ ओरषे्ट स्वास््र् चौकी व्र्वस्थापन ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

२७८ 

कोखे ज्र्ाधमरे डाुँडा खानेपानी टंकी 
धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

२७९ खदुी खेल मैदान धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

२८० 

खोरसारे भजेुल समाज िर सम्म 
गोरेटो बाटो ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

२८१ छहरेखोला चेम्बर ममयत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

२८२ जामरुङ् खानेपानी टंकी धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२८३ 

धतलाहार सानो भोले खानेपानी 
ट्याङ्की धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

२८४ 

ददव्र्प्रकाश मा.पव. साउनेपानी 
झ्र्ालढोका ममयत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

२८५ पाखरेुडाुँडा प्रधतक्षालर् धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२८६ भपवष्र् धनमायण मा.पव. रङरोगन ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,२५   

२८७ 

मजुखर्ाटोल सारुथर सम्म गोरेटो 
बाटो ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   
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२८८ मल्र्ाङ खानेपानी कुवा ममयत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

२८९ सानाबाङ् सानो भोले गोरेटो बाटो ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

धबरुवा गाउुँपाधलकावडा नं.५   

२९० वडा कार्ायलर् व्र्वस्थापन २२३११ आन्तररक श्रोत - नगद २,५०   

२९१ 

कृपष सामाधग्र खररद ( ५० प्रधतशत 
साझेदारी) २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,५०   

२९२ 

खेलकुद सामाग्री तथा खेल 
व्र्वस्थापन २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १,००   

२९३ फलफुल पवरुवा खररद २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १,५०   

२९४ 

पकचनास आ.पव. शैजक्षक गणुस्तर 
बपृद्ध २५३११ आन्तररक श्रोत - नगद १,००   

२९५ 

देववाणी आ.पव. शैजक्षक गणुस्तर 
वृपद्ध २५३११ आन्तररक श्रोत - नगद १,००   

२९६ दजम्सदद स्वास््र् इकाई २५३१२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०   

२९७ अखयले चे्टे मोटरबाटो स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

२९८ 

कसेपानी धसखरधसंङ गोरेटो बाटो 
धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

२९९ 

डाुँडािर काउले चे्टे खोला 
मोटरबाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३०० 

धडपह पपपलडाली ररप पैसी दह धभि 
दहचोक ग्रधमण सडक सरसफाई ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,७५   

३०१ तलेदी पदमागय धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   
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३०२ 

तारेपहारा समाज भवन देजख खेत 
सम्म मोटर बाटो स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३०३ दजम्सदद ठूलाखेत सेरा पदमागय ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३०४ 

नाङ्गेडाडा देउरालीडाडा मोटर बाटो 
स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३०५ पषु्पगाउुँ पदमागय धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

३०६ 

फापरडाुँडा ढलेमडुा चापटारी 
धसखरधसंङ मोटरबाटो ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,२५   

३०७ 

बेसी मलुाबरी तल्लोचे्टे वडा 
कार्ायलर् मोटरबाटो स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३०८ भलडाडा पदमागय धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३०९ 

धभरगम्डी धनर्ाबारी मोटरबाटो 
स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३१० 

मलुाबारीचोक पपपलडाडा दवुार 
तासे मजन्दर चोक कररडोर 
मोटबाटो स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३११ 

धसखर धसं धमलनचोक सडक 
स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

३१२ पवद्यतु व्र्वस्थापन ३११५३ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

३१३ अचयले धसंचाई र्ोजना ३११५५ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

३१४ 

ढापस्वारा खानेपानी ररजभय ट्याङकी 
धनमायण ३११५६ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३१५ कल्र्ाजण आमा समूह भवन धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   
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३१६ 

पकचनास स्वा्र् चौकी पखायल 
धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३१७ 

धनर्ाबारी प्रधतक्षालर् तथा पदमागय 
धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३१८ सूनाखरी टोल पदमागय धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३१९ 

समाज भवन धनमायण पपपलडाली र 
प्रधतक्षालर् धनमायण दहपोखरी ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

धबरुवा गाउुँपाधलकावडा नं.६   

३२० कृपष तथा पशपुालन कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   

३२१ 

६ नं. वडा धभिका पवद्यालर्हरुको 
पररक्षा व्र्वस्थापन २५३११ आन्तररक श्रोत - नगद १,००   

३२२ 

६ नं. वडा स्तररर् खेलकुद 
कार्यक्रम ३११५१ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

३२३ गैरर गोरेटो बाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३२४ 

जचने्नवास क्वादी ग्राधमण सडक 
स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ६,००   

३२५ छिेआप ग्राधमण सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३२६ तारीथोक ग्राधमण सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३२७ दधलत बजस्त गोरेटो बाटो धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३२८ लामाखेत ग्राधमण सडक स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३२९ वडा नं ६ बाटो ममयत ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   
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३३० 

पवमाय खाल्टो ग्राधमण सडक 
स्तरोन्नती ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३३१ अमले धसंचाई कुलो धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३३२ क्वादी गोरेटो बाटो धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३३३ 

जचन्नी कृपष तथा पशपुालन 
कार्यक्रम ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३३४ जूनेली आमा समूह ठाुँटी धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३३५ ढल्के समाजिर धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३३६ 

तल्लो बलेउ समाजिर शौचालर् 
धनमायण तथा ्लाष्टर ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

३३७ 

ददपज्र्ोधत आमा समहु मजन्दर 
ममयत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३३८ िरादद आमा समूह भवन धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,५०   

३३९ बलमाटो धसंचाई कुलो धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

३४० भजेुल समाज भवन धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३४१ लेवा खेल मैदान धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३४२ 

धसजयनजशल आमा समूह भवन 
धनमायण (टार) ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

धबरुवा गाउुँपाधलकावडा नं.७   

३४३ कृपष कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ३,००   



 
 

86 

 

३४४ 

जजवनज्र्ोती मा.पव. शैजक्षक 
गणुस्तर सिुार २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १,५०   

३४५ 

दधलत समदुार् आर्आजयन 
कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १,००   

३४६ मपहला उद्यमजशल कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १,५०   

३४७ खलडाुँडा ग्राधमण सडक धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३४८ 

गोफादी ढाणापाखा गहते ग्राधमण 
सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

३४९ गोफादी पुँिेरा माधथ धसुँपढ धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३५० तल्लो बलेउ धतनिरे ग्राधमण सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३५१ देउराली लामस्वारा धसंपढ धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३५२ भालखुोला धसंढी धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३५३ लामडाुँडा जच्लाङ ररङरोड धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३५४ वडा स्तररर् ग्राधमण सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

३५५ 

सरुुङ पवक टोल जशल भंञ्र्ाङ 
धसंढी धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३५६ 

कुसमुभञ्र्ाङ सावयजधनक शौचालर् 
धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३५७ गमडाुँडा समाज भवन धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   
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३५८ 

गहते दधलत बजस्त सामदुापर्क 
भवन ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

३५९ धडही समाज भवन धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३६० प्रभात आ.पव पूवायिार पवकास ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३६१ धमददय सामादार्ीक भवन धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

३६२ र्ादद सामदुार्ीक भवन िष्ट धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

धबरुवा गाउुँपाधलकावडा नं.८   

३६३ उद्घोिोषण ताधलम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १,६५   

३६४ कृपष अध्र्र्न अवलोकन भ्रमण २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद १,००   

३६५ 

टोल संर्ोजक अधभमजुखकरण 
कार्यक्रम २२५२२ आन्तररक श्रोत - नगद ५०   

३६६ वडा कार्ायलर् व्र्वस्थापन ३११२२ आन्तररक श्रोत - नगद २,००   

३६७ 

वडा कार्ायलर् कम््रू्टर तथा 
पपन्टर खररद ३११२३ आन्तररक श्रोत - नगद १,५०   

३६८ 

कुसनु्दे धनब ुकृपष सडक वाल 
धनमायण ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३६९ िधतयखोला आरुखकय  कृपष सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

३७० ढुढङ्गा कृपष सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३७१ भासीपोखरी मनकामना कृपष सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,५०   



 
 

88 

 

३७२ 

वडा धभिका ग्राधमण सडक 
सरसफाई ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,४०   

३७३ 

स्र्ालडाुँडा, गैरीस्वारा- कुसमुभञ्र्ाङ 
ग्राधमण सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

३७४ धसउररनडाुँडा कृपष सडक ३११५१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

३७५ कलादी खेत धसंचाई कुलो धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ७५   

३७६ काधलका मनजचन्ते मजन्दर धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३७७ 

खसुायनीडाुँडा सामदुापर्क भवन 
धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३७८ 

गजच्छमा खानेपानी ररजबय ट्याङ्की 
धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३७९ जनसेवा आमा समूह भवन धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३८० 

तले पानिारा पपपलडाुँडा खानेपानी 
र्ोजना ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

३८१ 

थमु्केलीडाुँडा जशव मजन्दर गफुा 
संरक्षण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,४०   

३८२ द्धारेडाुँडा तार जाधल ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३८३ 

पोखरीडाुँडा सावयजधनक शौचालर् 
धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

३८४ बनौली साजबोटे भ-ु संरक्षण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

३८५ भरुुङचौकी मा.पव पूवायिार पवकास ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   
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३८६ मनकामना आ.पव.छाना ममयत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५०   

३८७ 

ललाङ सामदुापर्क भवन बाल 
धनमायण ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,३०   

३८८ 

पहमशृ्रखला आमा समूह भवन 
ममयत ३११५९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

संिीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (शसतय अनदुान)   

३८९ 

आिारभतू तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका जशक्षक, राहत अनदुान 
जशक्षकका लाधग  तलब भता 
अनदुान (पवशषे जशक्षा पररषद 
अन्तरगतका जशक्षक/कमयचारीहरु 
समेत) २११११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ९,२०,००   

३९० 

आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गजणत र पवज्ञान पवषर्मा 
जशक्षण सहर्ोग अनदुान २११११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) १,६८   

३९१ 

आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गजणत र पवज्ञान पवषर्मा 
जशक्षण सहर्ोग अनदुान २११११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ९,४१   

३९२ 

आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा 
अंग्रजेी,गजणत र पवज्ञान पवषर्मा 
जशक्षण सहर्ोग अनदुान २११११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) ३,४१   

३९३ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र  पफल्ड 
सहार्क देधनक भ्रमण 
भता/र्ातार्ात खचय/ईन्िन २११११ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) ६०   

३९४ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र  पफल्ड 
सहार्क पाररश्रधमक, चाडपवय खतय 
तथा पोशाक खचय २११११ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) ३,८८   

३९५ 

कृपष तथा पश ुसेवाका एक गाुँउ 
एक प्रापवधिकहरुको तलव भता २११११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ६,००   
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३९६ कृपष स्नातक करार २११११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

३९७ 

प्रारजम्भक बाल पवकास  

सहजकतायहरुको पाररश्रधमक तथा 
पवद्यालर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनदुान २११११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) २२,७१   

३९८ 

प्रारजम्भक बाल पवकास  

सहजकतायहरुको पाररश्रधमक तथा 
पवद्यालर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनदुान २११११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ६२,७५   

३९९ 

प्रारजम्भक बाल पवकास  

सहजकतायहरुको पाररश्रधमक तथा 
पवद्यालर् कमयचारी व्र्बस्थापन 
अनदुान २११११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) ११,१६   

४०० प्रापवधिक सहार्कको तलव २११११ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) ३,९३   

४०१ 

माध्र्धमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गजणत र पवज्ञान पवषर्मा 
जशक्षण सहर्ोग अनदुान २११११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) १,०५   

४०२ 

माध्र्धमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गजणत र पवज्ञान पवषर्मा 
जशक्षण सहर्ोग अनदुान २११११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,९२   

४०३ 

माध्र्धमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंग्रजेी,गजणत र पवज्ञान पवषर्मा 
जशक्षण सहर्ोग अनदुान २११११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) २,१५   

४०४ 

माध्र्धमक तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका जशक्षक, राहत अनदुान 
जशक्षक  लाधग तलब भता अनदुान 
(पवशेष जशक्षा पररषद अन्तरगतका 
जशक्षक/कमयचारी,प्रापवधिक िारका 
प्रजशक्षक समेत) २११११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,२९,००   

४०५ रोजगार संर्ोजकको तलव २११११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,९४   
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४०६ रोजगार सहार्कको तलब २११११ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) ३,९३   

४०७ 

स्थानीर् तहका स्वास््र् चौकी, 
प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा 
कार्यरत कमयचारीहरुको तलव, 

महगी भता, स्थानीर् भता, पोषाक 
लगार्त प्रशासधनक खचय समेत २११११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,२८,००   

४०८ प्रापवधिक सहार्कको पोसाक २११२१ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) १०   

४०९ रोजगार संर्ोजकको पोसाक २११२१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १०   

४१० रोजगार सहार्कको पोशाक भता २११२१ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) १०   

४११ प्रापवधिक सहार्कको स्थानीर् भता २११३९ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) ३९   

४१२ 

रापष्ट्रर् मपहला स्वास््र् स्वरं्सेपवका  
कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, 

र्ातार्ात खचय, वापषयक सधमक्षा गोष्ठी 
र ददवस मनाउन ेखचय समेत) २११३९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ११,००   

४१३ रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् भता २११३९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४८   

४१४ रोजगार सहार्को स्थानीर् भता २११३९ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) ३९   

४१५ 

एम. आइय. एस. अपरेटर र पफल्ड 
सहार्को लाधग सञ्चार खचय २२११२ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) ५   

४१६ 

मेजशनरी आजार तथा फधनयचर 
ममयत सम्भार (सेवा केन्र 

सञ्चालानाथय) २२२२१ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) ६०   
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४१७ 

आकजस्मक अवस्थामा औसधि एवं 
ल्र्ाब सामाग्री ढुवानी, रेकधडयङ तथा 
ररपोपटयङका लाधग फमय फरमेट 
छपाइ,  ई-पट.धब 
रजजस्टरअध्र्ावधिक,  पवश्व क्षर्रोग 
ददवस सम्बन्िी कार्यक्रम, स्थलगत 
अनजुशक्षण तथा सपुररवेक्षण, 

क्षर्रोगका कार्यक्रमको अिय बापषयक 
सधमक्षा तथा कोहटय पवश ् २२३११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,०१   

४१८ 

मसलन्द सामान खररद (सेवा केन्र 
सञ्चालानाथय) २२३११ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) १,२०   

४१९ 

रोजगार सेवा केन्रको सुँचालन 
खचय २२३११ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) २,६५   

४२० 

पवद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 
अनदुान २२३११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १४,४३   

४२१ 

पवद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 
अनदुान २२३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) २,५७   

४२२ 

पवद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन 
अनदुान २२३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) ५,२३   

४२३ 

सामदुापर्क पवद्यालर्का 
छािाहरुलाई धनशलु्क स्र्ाधनटरी 
्र्ाड ब्र्वस्थापन २२३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) ९२   

४२४ 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइय 
(सञ्चार र पुँहचु अधभर्ान सञ्चालान) २२३१५ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) १,५०   

४२५ 

कृपष, पशपुन्छी तथा मत्स्र् त्र्ाकं 
अध्र्ावधिक कार्यक्रम २२५१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

४२६ 

कोधभड १९ लगार्त पवधभन्न 
महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, 

धनर्न्िण तथा धनगरानीका लाधग 
सरोकारवाला सुँगको अन्तरपक्रर्ा 
तथा RRT, स्वास््र्कमी पररचालन २२५१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २५   
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४२७ 

गररबी धनवारणका लाधग लि ुउद्यम 
पवकास कार्यक्रम संचालन 
धनदेजशका, २०७७ बमोजजम 
उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्र्कता 
पपहचानका आिारमा पनुतायजगी र 

एडभान्स सीप पवकास ताधलम 
कार्यक्रम) २२५१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,८०   

४२८ 

गररबी धनवारणका लाधग लि ुउद्यम 
पवकास कार्यक्रम संचालन 
धनदेजशका, २०७७ बमोजजम लि ु
उद्यम पवकास मोडेलमा नर्ाुँ लि ु
उद्यमी धसजयना गने २२५१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २३,८०   

४२९ 

आ.व. 2078/79 मा स्थापना भएको 
सनु्तलाजात फलफूल बाली पकेट 
पवकास कार्यक्रमको धनरन् तरता २२५२१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ६,००   

४३० इपपडेधमर्ोलोजजकल ररपोपटयङ्ग २२५२१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २०   

४३१ 

पशपुन्छी रोगको अन्वेषण, नमनुा 
सङ्कलन तथा प्रषेण २२५२१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १०   

४३२ 

CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम 
सधमक्षा, स्थलगत अनजुशक्षण, समता 
तथा पहचु कार्यक्रम) २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

४३३ 

आ.व. 207९/८० मा नर्ाुँ 
अदवुा/बेसार पकेट पवकास 
कार्यक्रम सञ् चालन २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १२,००   

४३४ 

कम्र्धुनपट डट्स कार्यक्रम 
कार्यक्रम संचालन, र 
स्वास््र्कधमयहरू लाइ क्षर्रोग 
मोडुलर ताधलम २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १२   

४३५ 

कोधभड १९ को भ्र्ाजक्सनको 
धडजजटाइजेशन तथा क्रू् आर कोड 
प्रमाजणकरण २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ८०   
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४३६ 

कोधभड-१९ बाट पगेुको शैजक्षक 
क्षधतको पररपरुण तथा अन्र् 
पवपदको समर्मा धसकाइ 
धनरन्तरताका लाधग कार्यक्रम २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,६०   

४३७ प्रजनन ्रुग्णता स्वास््र् सेवा २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

४३८ 

प्रधत पवद्याथी लागतका आिारमा 
धसकाइ सामग्री तथा धडजजटल 
धसकाइ समाग्री व्र्वस्थाका लाधग 
पवद्यालर्लाइ अनदुान २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ६,५४   

४३९ 

प्रधत पवद्याथी लागतका आिारमा 
धसकाइ सामग्री तथा धडजजटल 
धसकाइ समाग्री व्र्वस्थाका लाधग 
पवद्यालर्लाइ अनदुान २२५२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) १,१६   

४४० 

पश ुसेवा पवभाग र प्रादेजशक 
धनकार्मा पशपुन्छी त्र्ांक तथा 
पश ुसेवाका कार्यक्रमको प्रगधत 
ररपोपटयङ २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २०   

४४१ 

पशपंुक्षी आदीबाट हनुे ईन्फुएन्जा, 
बडय फ्ल,ु AMR, धसपष्टसकोधसस, 

टक्सो्लाज्मोधसस आदद पवधभन्न 
सरुवारोग सम्बजन्ि रोकथाम तथा 
धनर्न्िणका लाधग सचेतना 
कार्यक्रम २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २०   

४४२ 

पाधलका स्तरमा स्वास््र् 
संस्थाहरुको माधसक बैठक, 

स्वास््र् कार्यक्रमहरुको डाटा 
भेररपफकेशन एवं गणुस्तर सिुार 
साथै अियबापषयक एवं बापषयक सधमक्षा २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५५   

४४३ पोषण कार्यक्रम २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,१५   

४४४ 

पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा 
सरसफाइ, कृपष, पशसेुवा, मपहला 
तथा बालबाधलका, जशक्षा र 
शासकीर् प्रवन्ि) क्षेिका 
कार्यक्रमहरू सञ्चानल) २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   
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४४५ 

मात ृतथा नवजशश ुकार्यक्रम 
अन्तगयत आमा सरुक्षा, गभयवती, 
रक्तसंचार, उत्प्ररेणा सेवा, न्र्ानो 
झोला र धनशलु्क गभयपतन 
कार्यक्रम २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ७,३२   

४४६ 

मात ृतथा नवजशश ुकार्यक्रम 
संन्चालन २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १४,६६   

४४७ 

राष्ट्रपधत रधनङ्ग धसल्ड प्रधतर्ोधगता 
(स्थानीर् तहस्तरीर्) २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००   

४४८ रोजगारी सजृना (आई.धड.ए.ì २२५२२ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) २६,५१   

४४९ 

पवभागले उपलव्ि गराउने 
पवधि/पद्दधत अनसुार वडा स्तरबाट 
िटना दताय सिाह अधभर्ान सञ्चालन २२५२२ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) ७०   

४५० 

पवधभन्न सरुवारोग, नसने रोग, 

जनुोपटक, मानधसक स्वास््र् 
सम्बजन्ि अन्तरपक्रर्ा कार्यक्रम तथा 
ददवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, 

आत्महत्र्ा रोकथाम ददवस, 

मानधसक स्वास््र् ददवस, 

अल्जाईमर ददवस, रेधबज ददवस, 

पवश्व औलो ददवस) मनाउन े २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५५   

४५१ 

सधुतयजन्र् पदाथय तथा मध्र्पान 
सेवनको न्रू्धनकरण सम्बन्िी संचार 

कार्यक्रम २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २५   

४५२ 

स्वास््र् सूचना साथै आइ एम रू् 
सदुृढीकरण कार्यक्रम २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ६५   

४५३ 

सस्थागत क्षमता पवकास,परीक्षा 
सञ्चालन एवम ्पवद्याथी मलु्र्ाङ्कन २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ४,२२   

४५४ 

सामदुापर्क पवद्यालर्का 
छािाहरुलाई धनशलु्क स्र्ाधनटरी 
्र्ाड ब्र्वस्थापन २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,१५   
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४५५ 

सामदुापर्क पवद्यालर्का 
छािाहरुलाई धनशलु्क स्र्ाधनटरी 
्र्ाड ब्र्वस्थापन २२५२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) १,८७   

४५६ 

अन्र् पवपवि खचय - आर्ोजना, 
सामाजजक सरुक्षा तथा िटना दताय 
सम्बन्िी पवधभन्न बैंठकको जचर्ापान 
लगार्तको खचय २२५२९ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) ४७   

४५७ 

क्षर्रोगका जोजखम समहु तथा 
स्वास्थ सेवाको पहचु कम भएका 
समदुार्मा सकृर् क्षर्रोग 
खोजपडताल कार्यक्रम।  

िरपररवारका सदस्र्हरूको  सम्पकय  
पररक्षण, एवं पाुँच वषय मधुनका 
बालबाधलमा क्षर्रोग रोकथाम 
सम्बन्िी टी.पप.टी. कार्यक्रम २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ८७   

४५८ पकसान सूचीकरण कार्यक्रम २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,००   

४५९ 

कोधभड १९ पवरुद्ध खोप अधभर्ान 
तथा बसु्टर खोप समेत संचालन 

ब्र्वस्थापन खचय (पाधलकास्तररर् 
र्ोजना र पाधलका तथा स्वास््र् 
सस्था स्तररर् सपुररवेक्षण) २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,५४   

४६० 

तोपकएका  पवद्याथीको ददवा खाजाका 
लाधग  पवद्यालर्लाई अनदुान २२५२९ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) ८,५२   

४६१ 

तोपकएका  पवद्याथीको ददवा खाजाका 
लाधग  पवद्यालर्लाई अनदुान २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २३,५०   
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४६२ 

धनर्धमत खोप सदुृढीकरण, पूणय खोप 
सधुनितता र दीगोपनाको लाधग 

सकु्ष्मर्ोजना अद्यावधिक २ ददन र 
सरसफाई प्रबद्र्िन ्र्ाकेज 
पनुयताजगी ताधलम १ ददन गरी ३ 
ददन एवं पूणयखोप न.पा., गा.पा. 
सधुनजितताको लाधग स्थाधनर् तह, 

वडा, खोप समन्वर् सधमती तथा 
नवधनवाजचयत जनप्रधतधन २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,३३   

४६३ 

प्रधत पवद्याथी लागतका आिारमा 
धसकाइ सामग्री तथा धडजजटल 
धसकाइ समाग्री व्र्वस्थाका लाधग 
पवद्यालर्लाइ अनदुान २२५२९ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) २,३७   

४६४ 

पररवार धनर्ोजन पकशोर पकशोरी 
तथा प्रजनन ्स्वास््र् कार्यक्रम २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,००   

४६५ 

पोपण पवशेष (स्वास््र्) के्षिका 
कार्यक्रम सञ्चालन २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,५०   

४६६ रोजगारी सजृना (नेपाल सरकार) २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ६,४८   

४६७ 

पवद्यालर् स्वास््र् जशक्षा/आमा 
समूह तथा मपहला स्वास््र् स्वरं् 

सेपवकाहरुका लाधग सामाजजक 
ब्र्वहार पररवतयन कार्यक्रम २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ७५   

४६८ 

सम्भाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व 
र बजार प्रधतस्पिाय बपृद्ध गनयका 
लाधग कजम्तमा ५ जनाको समहुमा 
प्रधबधि हस्तान्तरण २२५२९ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,४०   

४६९ 

कोधभड-१९ बाट पगेुको शैजक्षक 
क्षधतको पररपरुण तथा अन्र् 
पवपदको समर्मा धसकाइ 
धनरन्तरताका लाधग कार्यक्रम २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) ९४   

४७० 

कोधभड-१९ बाट पगेुको शैजक्षक 
क्षधतको पररपरुण तथा अन्र् २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) ४६   
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पवपदको समर्मा धसकाइ 
धनरन्तरताका लाधग कार्यक्रम 

४७१ 

तोपकएका  पवद्याथीको ददवा खाजाका 
लाधग  पवद्यालर्लाई अनदुान २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) ४,१९   

४७२ 

पवद्यालर्मा शैजक्षक गणुस्तर 
सदुृढीकरण  एवम ्कार्यसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनदुान २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) ३,१८   

४७३ 

पवद्यालर्मा शैजक्षक गणुस्तर 
सदुृढीकरण  एवम ्कार्यसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनदुान २५३११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १७,८५   

४७४ 

पवद्यालर्मा शैजक्षक गणुस्तर 
सदुृढीकरण  एवम ्कार्यसम्पादनमा 
आिाररत प्रोत्साहन अनदुान २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) ६,४७   

४७५ 

शैजक्षक पहुुँच सधुनजितता, 
अनौपचाररक तथा वैकजल्पक जशक्षा 
कार्यक्रम (परम्परागत पवद्यालर्, 

वैकजल्पक पवद्यालर्, साक्षरता र 
धनरन्तर जशक्षाका कार्यक्रम समेत) २५३११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,३०   

४७६ 

शैजक्षक पहुुँच सधुनजितता, 
अनौपचाररक तथा वैकजल्पक जशक्षा 
कार्यक्रम (परम्परागत पवद्यालर्, 

वैकजल्पक पवद्यालर्, साक्षरता र 
धनरन्तर जशक्षाका कार्यक्रम समेत) २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) ४७   

४७७ 

शैजक्षक पहुुँच सधुनजितता, 
अनौपचाररक तथा वैकजल्पक जशक्षा 
कार्यक्रम (परम्परागत पवद्यालर्, 

वैकजल्पक पवद्यालर्, साक्षरता र 
धनरन्तर जशक्षाका कार्यक्रम समेत) २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) २३   

४७८ 

सस्थागत क्षमता पवकास,परीक्षा 
सञ्चालन एवम ्पवद्याथी मलु्र्ाङ्कन २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) ७५   
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४७९ 

सस्थागत क्षमता पवकास,परीक्षा 
सञ्चालन एवम ्पवद्याथी मलु्र्ाङ्कन २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) १,५३   

४८० 

सावयजधनक पवद्यालर्का  
पवद्याथीहरुका लाधग धनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) १,९४   

४८१ 

सावयजधनक पवद्यालर्का  
पवद्याथीहरुका लाधग धनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) ३,९४   

४८२ 

सावयजधनक पवद्यालर्का  
पवद्याथीहरुका लाधग धनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान २५३११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १०,८६   

४८३ 

सावयजधनक पवद्यालर्मा अध्र्र्नरत 
पवद्याथीहरुका लाधग छािबजृत 

(आवासीर् तथा गैरआवासीर्) २५३११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ३,४७   

४८४ 

सावयजधनक पवद्यालर्मा अध्र्र्नरत 
पवद्याथीहरुका लाधग छािबजृत 

(आवासीर् तथा गैरआवासीर्) २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) १,३९   

४८५ 

सावयजधनक पवद्यालर्मा अध्र्र्नरत 
पवद्याथीहरुका लाधग छािबजृत 

(आवासीर् तथा गैरआवासीर्) २५३११ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) ७१   

४८६ 

सजृनशील आामा समहु पवरुवा 
गा.पा. ६, थमु्का २५३१५ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ५,००   

४८७ कृधिम गभायिान धमसन कार्यक्रम २६३३२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान २,५०   

४८८ 

आिारभतू तथा आकजस्मक 
स्वास््र् सेवाको लाधग औषधि 
खररद २७२१३ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १३,००   

४८९ जशव मजन्दर पवरुवा ६ जचने्नबास ३१११३ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण ६,००   

४९० 

Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR 

Refrigerator खरीद ३११२२ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण ४,००   
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४९१ 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 
पवद्यालर्,पवशेष पवद्यालर्को 
क्रमागत भवन धनमायण तथा कक्षा 
११ स्तोन्नधत भएका प्रापवधिक िार 
पवद्यालर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन 

अनदुान ३११२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
हनुे ऋण (बैदेजशक) २,००   

४९२ 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 
पवद्यालर्,पवशेष पवद्यालर्को 
क्रमागत भवन धनमायण तथा कक्षा 
११ स्तोन्नधत भएका प्रापवधिक िार 
पवद्यालर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन 

अनदुान ३११२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान ६,००   

४९३ 

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा 
पवद्यालर्,पवशेष पवद्यालर्को 
क्रमागत भवन धनमायण तथा कक्षा 
११ स्तोन्नधत भएका प्रापवधिक िार 
पवद्यालर्को ल्र्ाव व्र्वस्थापन 

अनदुान ३११२२ 

एस.इ.एस.पी. - सोिभनाय 
अनदुान (बैदेजशक) १,००   

४९४ 

नवीकरणीर् ऊजाय प्रवधि जडान 
(वार्ोग्र्ाुँस/पवद्यतुीर् 
चलुो/सिुाररएको चलुो/सौर्य ऊजाय) ३११२२ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण ८,००   

४९५ 

रोजगार सेवा केन्रको सदुृपढकरण 
(कम््रू्टर, फधनयचर पफक्चसय, 
क्र्ामरा, अन्र् पवद्यतुीर् उपकरण) ३११२२ 

आई धड ए - सोिभनाय हनुे 
ऋण (बैदेजशक) ३,००   

४९६ 

मनकामना मजन्दर संरक्षण पवरुवा 
गा पा ७ गहते मनकामना स्र्ाङजा ३११३२ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण ८,००   

४९७ बाह ुखापाआ, पवरुवा गापा, स्र्ांग्जा ३११५५ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण २५,००   

४९८ 

धबरुवा बहृत ्खापाआ (बलेउ र 
लेवासमेत) धबरुवा गापा, स्र्ागं्जा ३११५६ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण ४०,००   

४९९ 

कोल्माकोट पर्यटन पवुायिार धनमायण 
पवरुवा गाुँउपधलका ३११५९ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण १०,००   
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५०० 

ज्र्ाग्दी खोला सापहजत्र्क प्रधतष्ठान 
पवरुवा गा पा ६ स्र्ाङजा ३११५९ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण १०,००   

५०१ 

ज्र्ादी अस्पताल(जचने्नवास 
स्वास््र्चौकी वडा नं. ६) को 
भवनमा २ तला थप गनय पंूजीगत 
अनदुान ३११५९ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण १,००,००   

५०२ 

राङभाङ काधलका मजन्दर पवरुवा 
गाुँउपधलका ३११५९ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण ६,००   

५०३ 

वृहत मनकामना तथा िन्टलेक 
पर्यटन पूवायिार र्ोजना पवरुवा गा 
पा  स्र्ाङ्जा ३११५९ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण २०,००   

५०४ 

सरुजक्षत नागररक आवास कार्यक्रम 
:- गण्डकी प्रदेशको स्र्ाङजा 
जजल्ला के्षि नं. १ अन्तगयत धबरुवा 
गाउुँपाधलका- १५५ वटा 
(क्रमागत) ३११५९ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण १८,००   

संिीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (पवषशे अनदुान)   

५०५ 

वास्तारखोला,मेमखोला, ज्र्ाग्दीखोला 
नदी धनर्न्िण ३११५४ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनदुान १,००,००   

संिीर् सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम(समपरुक अनदुान)   

५०६ 

रहखोला धमलनचोक दजम्सदी 
बगरीबोट सडक ३११५१ 

आन्तररक ऋण - नगद 
ऋण ९०,००   

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कार्यक्रम (शसतय अनदुान)   

५०७ राङ्गखोला पवरुवा सडक ३११५१ 

गण्डकी प्रदेश - नगद 
अनदुान ५०,००   

कुल जम्मा ४९,०३,००   
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संि र प्रदेशमा धसफारीस गररएका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु 

क्र.स.  कायगक्रि/ आयोजनाको नाि िडा 
वसफारीस गररएको 

वनकाय 

१ 
राङखोला धोिादी विरुिा सडक स्तरोन्नती सवहत 

कालोपत्रे  
गाउाँपावलका संघ/ प्रदशे 

२ ज्यावग्द करीडोर कालोपत्रे सवहत स्तरोन्नती गाउाँपावलका संघ/ प्रदशे 

३ ७ नं. िडा कायागलय भिन वनिागर् विरुिा ७ संघ 

४ खाली विरुिा सडक स्तरोन्नती सवहत कालोपत्रे विरुिा ३ संघ/ प्रदशे 

५ 
भञ्याङ बाहु विरुिा सडक कालोपत्रे सवहत 

स्तरोन्नती विरुिा ४ संघ/ प्रदशे 

६ विरुिा ससंखरससंङ दह सडक स्तरोन्नती विरुिा ५ संघ/ प्रदशे 

७ 
विरुिा ललाङ तले कुशुिभञ्याङ सडक कालोपत्रे 

सवहत स्तरोन्नती विरुिा १/७/८ संघ/ प्रदशे 

८ 
लाटावपपल धरादी लेिा आिडाडा सडक 

स्तरोन्नती विरुिा ६ संघ/ प्रदशे 

९ 
बेलघारी िेथाभुरुङ एलादी रत्ने सडक कालोपत्रे 

सवहत स्तरोन्नती विरुिा ८ संघ/ प्रदशे 

१० विरुिा आकेकोट अचगले सडक स्तरोन्नती विरुिा २ प्रदशे 

११ तुलवसचौर दारा गौखा सडक स्तरोन्नती विरुिा २ प्रदशे 

१२ िेलघारी िालिुल थािडाडा सडक स्तरोन्नती विरुिा १ प्रदशे 

१३ कोल्ड स्टोसग वनिागर् विरुिा ७/८ संघ 

१४ राउसेघाट िोटरेबल पुल वनिागर् विरुिा १/८ संघ/ प्रदशे 

१५ गैरीघाट िोटरेबल पुल वनिागर् विरुिा ६ संघ/ प्रदशे 

१६ स्याङकद खोला िोटरेबल पुल िासखेत विरुिा ६ संघ/ प्रदशे 

१७ ओतके खोला िोटरेबल पुल विरुिा ८ संघ/ प्रदशे 

१८ झररओडार िोटरेबल पुल विरुिा ३ संघ/ प्रदशे 

१९ खुदी घो्टे विरुिा सडक स्तरोन्नती विरुिा ४/१ संघ/ प्रदशे 

२० रहखोला विलनचोक बगरबोट सडक स्तरोन्नती विरुिा ५ संघ/ प्रदशे 

२१ 
धोबादी खावल वसउकद अचागङबास राङभाङ सडक 

स्तरोन्नती विरुिा ३ संघ/ प्रदशे 

२२ िावथल्लो विरुिा खानेपानी योजना विरुिा १ संघ/ प्रदशे 

२३ भाङभुङे जोखोला झोलुङ्गे पुल वनिागर् विरुिा १ संघ 

२४ बैशाखीघाट झोलुङ्गे पुल वनिागर् विरुिा १ संघ 

२५ तुलवसचौर सािुदावयक भिन वनिागर् विरुिा २ प्रदशे 

२६ अलैवच खेती कायगक्रि विरुिा २ विरुिा २ प्रदशे 

२७ राङभाङ स्िास््य चौकी वनिागर् विरुिा ३ संघ 

२८ सेराखेत वसचाई कुलो वनिागर् विरुिा ४ प्रदशे 
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२९ बृहत दहपोखरी पयगटन योजना विरुिा ५ संघ/प्रदशे 

३० बलेउ वचने्नबास धनुबासे ग्राविर् सडक स्तरोन्नती विरुिा ६ संघ/प्रदशे 

३१ पुमपगाउाँ  सिाज भिन वनिागर् विरुिा ५ प्रदशे 

३२ 
भुिान खिारी खण्ड काड ेठकुरीगाउाँ  सडक 

स्तरोन्नती विरुिा ६ संघ/प्रदशे 

३३ 
कुशुि भञ्याङ गोफादी टोड्के विरुिा सडक 

स्तरोन्नती विरुिा ६ संघ/प्रदशे 

३४ बृहत िनकािना पयगटन योजना विरुिा ७ संघ/प्रदशे 

३५ 
वत्रयावस रत्ने कशुि भञ्याङ विरुिा दलुेगौडा 

सडक स्तरोन्नती 

िावलङ विरुिा ७/८/१/५/ 

शुक्लागण्डकी संघ/प्रदशे 

३६ 
िारेडााँडा खलडााँडा लािडााँडा सुरुङ ग्राविर् 

सडक स्तरोन्नती विरुिा ७ प्रदशे 

३७ 
बलेउ सुरुङ क्वादी वचने्नबास ग्राविर् सडक 

स्तरोन्नती विरुिा ७/६ संघ/प्रदशे 

३८ लािाखेत ससंचाई कुलो वनिागर् विरुिा ८ प्रदशे 

३९ भुरुङचौकी िा. वि. भौवतक पूिागधार वनिागर्  विरुिा ८ संघ 

४० 
भुरुङचौकी िा. वि. प्राविवधक वशक्षालय भौवतक 

पूिागधार वनिागर्  विरुिा ८ प्रदशे 

४१ गैरीस्िारा पोखरीडााँडा खानेपानी योजना विरुिा ८ संघ/प्रदशे 

४२ विनहाि गुफा संरक्षर् तथा पिगिन योजना विरुिा ८ प्रदशे 

४३ सुन्द्तला जोन कायगक्रि विरुिा ७/८ संघ /प्रदशे 

४४ िदन आश्रीत पाकग  वनिागर् विरुिा ८ प्रदशे 

४५ पुमप िदन रंगशाला वनिागर् विरुिा ८ संघ/ प्रदशे 

४६ बौरे पंधेरा फााँट ससंचाई योजना विरुिा ८ प्रदशे 
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एिारौ गाउुँसभाका प्रस्तावहरु 

 

१. गाउुँ कार्यपाधलकाद्वारा पेश हनु आएको संलग्न आ.ब. २०७८/७९ को आधथयक सवेक्षण स्वीकृत 
गने । 

२. गाउुँ कार्यपाधलकाद्वारा पेश हनु आएको संलग्न आ.ब. २०७९/८० को वापषयक नीधत तथा कार्यक्रम 
स्वीकृत गने । 

३. गाउुँकार्यपाधलकाबाट पेश भएको पवधनर्ोजन पविेर्क, २०७९ स्वीकृत गने । 

४. गाउुँकार्यपाधलकाबाट पेश भएको आधथयक पविेर्क, २०७९ स्वीकृत गने । 

५. गाउुँ कार्यपाधलकाद्वारा पेशहनु आएको संलग्न बमोजजम आ.ब. २०७९/८० को आर् व्र्र् पववरण 
( बजेट) एवं कार्यक्रम तथा र्ोजना स्वीकृत गने । 

६. चाल ुआ.ब. २०७८/७९ को श्रावण देखी आजका धमधत सम्म गाउुँ कार्यपाधलकाको बैठकबाट 
गररएका धनतीगत एवं अन्र् धनणयर्हरुलाई अनमुोदन गने । 

७. गाउुँकार्यपाधलका प्रस्ततु संलग्न बमोजजमको चाल ुआ.ब.को आधथयक पववरण स्वीकृत गने । 

८. र्स गाउपाधलकाको कार्ायलर् तथा अन्तगयतका कार्ायलर्हरुमा दरबन्दीमा कार्यरत स्थार्ी 
कमयचारीहरुलाई कार्यरत पद अनसुारको नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोके बमोजजमको 
तलब भता उपलब्ि गराउने । 

९. र्स गाउपाधलकाको कार्ायलर् तथा अन्तगयतका कार्ायलर्हरुमा दरबन्दीमा करारमा कार्यरत 
कमयचारीहरुलाई कार्यरत पद अनसुारको नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोके बमोजजमको 
तलब भता उपलब्ि गराउने । 

१०. र्स गाउपाधलकाको कार्ायलर् तथा अन्तगयतका वडा कार्ायलर्हरुमा करारमा कार्यरत शे्रणी 
पवपहन कमयचारीहरुलाई कार्यरत पद अनसुारको नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोके 
बमोजजमको तलब भता उपलब्ि गराउने । 

११. र्स गाउुँसभाबाट अन्र्था धनणयर् भएदेखी बाहेक पवगतका गाउुँ सभाका धनणयर्हरुलाई धनरन्तरता 
ददने। 

१२. र्स गाउुँपाधलकामा धनरन्तररुपमा कार्यरत करारका कमयचारीहरुलाई महंगी भता चाडपवय खचय 
तथा पोशाक खचय उपलब्ि गराउने । 

१३. संलग्न पववरण अनसुारका कार्यक्रम तथा र्ोजनाहरु संचालन तथा धनमायणका लाधग प्रदेश 
सरकार तथा संिीर् सरकारमा अनरुोि गने । 

१४. गाउुँ सभाबाट स्वीकृत नीधत तथा कार्यक्रम र बजेट कार्ायन्वर्न गने अजर्ख्तर्ारी गाउुँ 
कार्यपाधलका लाई प्रदान गने । 

१५. गाउुँपाधलकाको श्रोत र ससतय कार्यक्रम अन्तगयत करारमा कार्यरत कमयचारीहरुलाई पदपूधतय 
नभए सम्म म्र्ाद थप गने । 
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१६. पवरुवा गाउुँपाधलकाको आ.ब. २०७७/७८ को अजन्तम लेखा पररक्षणको प्रधतवेदन माथी 
व्र्ापक रुपमा छलफल गरर र सो सम्बन्िमा प्रधतवेदनले औल्र्ाईएका बेरुजहुरु फछौट गनय गाउुँ 
कार्यपाधलकालाई धनदेशन ददने । 

१७. आगामी आधथयक वषयको र्ोजना पजुस्तकामा हनु े सामान्र् भापषक शदु्धता तथा सामान्र् 
अंकगजणधतर् शदु्धता कार्म गनय गाउुँकार्यपाधलकाको कार्ायलर्लाई अधिकार प्रत्र्ार्ोजन गने । 

१८. आगामी वषयका लाधग तर्ार गररएका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्नमा आईपने बािा 
अडकाउ फुकाउनको लाधग गाउुँ कार्यपाधलकालाई अधिकार प्रत्र्ार्ोजन गने । 

१९. पवधभन्न कारणले सम्झौताको समर्मा तोपकएको म्र्ाद धभि सम्पन्न हनु नसकेका र्ोजनाहरुलाई 
वडा कार्ायलर्को धसफाररसको आिारमा म्र्ाद थपी भकु्तानी गररएकोमा उक्त धनणयर्लाई अनमुोदन 
गने। 

२०. पवरुवा गाउुँपाधलकाको आ.ब. २०७९/८० को गाउुँसभा तर्ारी बजेट धनमायण तथा पवधभन्न 
समर्मा कार्ायलर् समर्को अधतररक्त काममा खपटएका कमयचारीहरुलाई अधतररक्त समर् काममा 
खपटएवापतको पाररश्रधमक स्वरुप प्रोत्साहन रकम उपलब्ि गराउने। 

२१. एक गाउुँ एक पश ु प्रापवधिक, एम आई.एस अपरेटर र पफल्ड सहार्कको पाररश्रधमक 
धनर्मानसुार साझेदारी गने । 

२२. पवधभन्न पवषर्गत सधमधत गठन गने । 

२३. न्र्र्ापर्क सधमधत गठन गने । 

२४. स्थानीर् तहले माध्र्ाधमक तहको कक्षा संचालन गनय अनमुती ददएका पवद्यालर्मा जशक्षक 
व्र्वस्थापनको लाधग एकमषु्ठ अनदुान ददने । 

२५. पाधलका अन्तगयतका सामदुापर्क धसकाई केन्रमा कार्यरत सामदुापर्क पररचाधलकालाई संजिर् 
सरकारले दददै आएको तलबमानमा बपृद्ध गने । 

२६. गाउुँपाधलका धभिका आिारभतू स्वास््र् केन्र, सामदुापर्क स्वास््र् ईकाई र स्वास््र् 
संस्थाहरुमा कार्यरत बधथयङसेन्टर अनमी अहेब अनमी ल्र्ाव अधसस्टेन्ट र कार्यलर् सहर्ोगीको 
माधसक तलब बपृद्ध गने । 

२७. पवरुवा गाउुँपाधलका वडा नं. ६ जचने्नवासमा रहेको कोधभड अस्थार्ी अस्पतालमा कार्यरत 
कमयचारीहरुको तलब शीषयकबाट नपगु हनुे रकम संिीर् ससतय अनदुानको स्वास््र् चौकी र 
अस्पतालमा कार्यरत कमयचारीहरुको तलब शीषयकबाट भकु्तानी ददने । 
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एिारौ गाउुँसभाका धनणयर्हरु 

१. गाउुँ कार्यपाधलकाद्वारा पेश हनु आएको संलग्न आ.ब. २०७८/७९ को आधथयक सवेक्षण स्वीकृत 
गने धनणयर् गररर्ो । 

२. गाउुँ कार्यपाधलकाद्वारा पेश हनु आएको संलग्न आ.ब. २०७९/८० को वापषयक नीधत तथा कार्यक्रम 
स्वीकृत गने धनणयर् गररर्ो । 

३. गाउुँकार्यपाधलकाबाट पेश भएको पवधनर्ोजन पविेर्क, २०७९ स्वीकृत गने धनणयर् गररर्ो । 

४. गाउुँकार्यपाधलकाबाट पेश भएको आधथयक पविेर्क, २०७९ स्वीकृत गने धनणयर् गररर्ो । 

५. गाउुँ कार्यपाधलकाद्वारा पेशहनु आएको संलग्न बमोजजम आ.ब. २०७९/८० को आर् व्र्र् पववरण 
( बजेट) एवं कार्यक्रम तथा र्ोजना माथी दफावार छलफल गरी स्वीकृत गने धनणयर् गररर्ो । 

६. चाल ुआ.ब. २०७८/७९ को श्रावण देखी आजका धमधत सम्म गाउुँ कार्यपाधलकाको बैठकबाट 
गररएका धनतीगत एवं अन्र् धनणयर्हरुलाई अनमुोदन गररर्ो । 

७. गाउुँकार्यपाधलका प्रस्ततु संलग्न बमोजजमको चाल ुआ.ब.को आधथयक पववरण स्वीकृत गने धनणयर् 
गररर्ो । 

८. र्स गाउपाधलकाको कार्ायलर् तथा अन्तगयतका कार्ायलर्हरुमा दरबन्दीमा कार्यरत स्थार्ी 
कमयचारीहरुलाई कार्यरत पद अनसुारको नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोके बमोजजमको 
तलब भता उपलब्ि गराउने धनणयर् गररर्ो । 

९. र्स गाउपाधलकाको कार्ायलर् तथा अन्तगयतका कार्ायलर्हरुमा दरबन्दीमा करारमा कार्यरत 
कमयचारीहरुलाई कार्यरत पद अनसुारको नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोके बमोजजमको 
तलब भता उपलब्ि गराउने धनणयर् गररर्ो । 

१०. र्स गाउपाधलकाको कार्ायलर् तथा अन्तगयतका वडा कार्ायलर्हरुमा करारमा कार्यरत शे्रणी 
पवपहन कमयचारीहरुलाई कार्यरत पद अनसुारको नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोके 
बमोजजमको तलब भता उपलब्ि गराउने धनणयर् गररर्ो । 

११. र्स गाउुँसभाबाट अन्र्था धनणयर् भएदेखी बाहेक पवगतका गाउुँ सभाका धनणयर्हरुलाई धनरन्तरता 
ददन ेधनणयर् गररर्ो । 

१२. र्स गाउुँपाधलकामा धनरन्तररुपमा कार्यरत करारका कमयचारीहरुलाई महंगी भता चाडपवय खचय 
तथा पोशाक खचय उपलब्ि गराउने धनणयर् गररर्ो । 

१३. संलग्न पववरण अनसुारका कार्यक्रम तथा र्ोजनाहरु संचालन तथा धनमायणका लाधग प्रदेश 
सरकार तथा संिीर् सरकारमा अनरुोि गने धनणयर् गररर्ो । 

१४. गाउुँ सभाबाट स्वीकृत नीधत तथा कार्यक्रम र बजेट कार्ायन्वर्न गने अजर्ख्तर्ारी गाउुँ 
कार्यपाधलका लाई प्रदान गने धनणयर् गररर्ो । 

१५. गाउुँपाधलकाको श्रोत र ससतय कार्यक्रम अन्तगयत करारमा कार्यरत कमयचारीहरुलाई पदपूधतय 
नभए सम्म म्र्ाद थप गने धनणयर् गररर्ो । 
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१६. पवरुवा गाउुँपाधलकाको आ.ब. २०७७/७८ को अजन्तम लेखा पररक्षणको प्रधतवेदन माथी 
व्र्ापक रुपमा छलफल गररर्ो र सो सम्बन्िमा प्रधतवेदनले औल्र्ाईएका बेरुजहुरु फछौट गनय 
गाउुँ कार्यपाधलकालाई धनदेशन ददने धनणयर् गररर्ो । 

१७. आगामी आधथयक वषयको र्ोजना पजुस्तकामा हनु े सामान्र् भापषक शदु्धता तथा सामान्र् 
अंकगजणधतर् शदु्धता कार्म गनय गाउुँकार्यपाधलकाको कार्ायलर्लाई अधिकार प्रत्र्ार्ोजन गने धनणयर् 
गररर्ो । 

१८. आगामी वषयका लाधग तर्ार गररएका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्ायन्वर्नमा आईपने बािा 
अडकाउ फुकाउनको लाधग गाउुँ कार्यपाधलकालाई अधिकार प्रत्र्ार्ोजन गने धनणयर् गररर्ो । 

१९. पवधभन्न कारणले सम्झौताको समर्मा तोपकएको म्र्ाद धभि सम्पन्न हनु नसकेका र्ोजनाहरुलाई 
वडा कार्ायलर्को धसफाररसको आिारमा म्र्ाद थपी भकु्तानी गररएकोमा उक्त धनणयर्लाई अनमुोदन 
गने धनणयर् गररर्ो । 

२०. पवरुवा गाउुँपाधलकाको आ.ब. २०७९/८० को गाउुँसभा तर्ारी बजेट धनमायण तथा पवधभन्न 
समर्मा कार्ायलर् समर्को अधतररक्त काममा खपटएका कमयचारीहरुलाई अधतररक्त समर् काममा 
खपटएवापतको पाररश्रधमक स्वरुप प्रोत्साहन रकम चाल ुतफय को कमयचारी पाररश्रधमक तथा अन्र् 
सेवा शलु्क रकम शीषयकबाट उपलब्ि गराउने धनणयर् गररर्ो । 

२१. पवरुवा गाउुँपाधलका अन्तगयत कार्यरत एक गाउुँ एक पश ुप्रापवधिक, एम आई.एस अपरेटर र 
पफल्ड सहार्कको पाररश्रधमक धनर्मानसुार साझेदारी गनुय पने रकम गाउुँपाधलकाबाट साझेदारी गने 
धनणयर् गररर्ो । 

२२. कार्यपाधलका लाई सभाप्रधत उतरदार्ी बनाउन, स्थानीर् काननु धनमायण प्रपक्रर्ालाई व्र्वजस्थत 
बनाउन तथा कार्यपाधलकाबाट भएका कारबाहीको अनगुमन र मलु्र्ाङ्कन गरी आवश्र्क धनदेशन 
ददन समेत प्रर्ोजनको लाधग स्थानीर् तहको सभा संचालन कार्यपविी(ऐन) २०७५ को दफा ३५ 
बमोजजम देहार् अनसुारको पवषर्गत सधमधतको गठन गररर्ो । 

पवदे्यर्क सधमधतिः  

संर्ोजक- नपवन कुमार आले 

सदस्र् – लेख बहादरु राना 
सदस्र्- खगनाथ शमाय 
लेखा सधमधतिः  

संर्ोजक- मकु्त बहादरु गरुुङ 

सदस्र् – श्री कुमार थापा 
सदस्र् – पणुय बहादरु अधिकारी 
सशुासन सधमधतिः  

संर्ोजक – राजेन्र कुमार के.सी. 
सदस्र् – धतल बहादरु थापा मगर 

सदस्र् – सल्मा धमर्ाुँ 
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२३. गाउुँपाधलकामा पववादको धनरुपणको लाधग नेपालको संपविान २०७२ को िारा २१७ तथा 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७५ को दफा ४६ बमोजजम देहार् अनसुारको न्र्ापर्क सधमधत 
गठन गररर्ो । 
    न्र्ापर्क सधमधत  

संर्ोजकिः भगवती शमाय उपाध्र्क्ष 

सदस्र्िः भोज बहादरु थापा 
सदस्र्िः वेद कुमार गरुुङ 

 

२४. स्थानीर् तहले माध्र्ाधमक तहको कक्षा संचालन गनय अनमुती ददएका पवद्यालर्मा जशक्षक 
व्र्वस्थापनको लाधग एकमषु्ठ अनदुान ददने धनणयर् गररर्ो । 

२५. पाधलका अन्तगयतका सामदुापर्क धसकाई केन्रमा कार्यरत सामदुापर्क पररचाधलकालाई संजिर् 
सरकारले दददै आएको तलबमानमा रु ७०००/- थप गरी तलबभता गाउुँपाधलका स्तरीर् चाल ु
खचयतफय को पवुय प्राथाधमक कक्षा सहजकताय तथा पवद्यालर् कमयचारी पाररश्रधमक जशषयकबाट भकु्तानी 
ददने धनणयर् गररर्ो । 

२६. गाउुँपाधलका धभिका आिारभतू स्वास््र् केन्र, सामदुापर्क स्वास््र् ईकाई र स्वास््र् 
संस्थाहरुमा कार्यरत बधथयङसेन्टर अनमी अहेब अनमी ल्र्ाव अधसस्टेन्ट को माधसक तलब रु 
२५०००/- र कार्ायलर् सहर्ोगीको माधसक तलब रु १८०००/- धमधत २०७९/४/१ गते देखी 
लागहुनुे गरी संिीर् ससतय अनदुान तफय को मात ृतथा नवजशश ुकार्यक्रम एवं स्वास््र् चौकी र 
अस्पतालमा कार्यरत कमयचारीहरुको तलब शीषयकबाट भकु्तानी ददने धनणयर् गररर्ो । 

२७. पवरुवा गाउुँपाधलका वडा नं. ६ जचने्नवासमा रहेको कोधभड अस्थार्ी अस्पतालमा कार्यरत 
कमयचारीहरुको तलब शीषयकबाट नपगु हनुे रकम संिीर् ससतय अनदुानको स्वास््र् चौकी र 
अस्पतालमा कार्यरत कमयचारीहरुको तलब शीषयकबाट भकु्तानी ददने धनणयर् गररर्ो ।  



 
 

109 

 

विरुिा गाउाँपावलका 

गाउाँ  कायगपावलकाको कायागलय 

विरुिा गा.पा.१, स्याङ्जा 

जनप्रवतवनधीहरुको वििरर् 

क्र.स. जनप्रधतधनधिको नाम 
थर 

पद वडा Official मोवाइल 
नं 

Personal मोवाइल 
नं. कै 

१ सरु्य बहादरु कुुँ वर अध्र्क्ष   ९८५६०६७५५५ ९८४६२६६६२८   

२ भगवती शमाय उपाध्र्क्ष   ९८५६०६७५६५ ९८४५५५५१६६   

३ राजेन्र कुमार के सी वडा अध्र्क्ष १ ९८५६०६७५०१ ९८४६३३६४६४   

४ नोम बहादरु गरुुङ् वडा अध्र्क्ष २ ९८५६०६७५०२ ९८४६०७७२९६   

५ मन ुकुमारी राना वडा अध्र्क्ष ३ ९८५६०६७५०३ ९८०६५६८५२२   

६ मकु्त बहादरु गरुुङ वडा अध्र्क्ष ४ ९८५६०६७५०४ ९८४९५३८७४९   

७ ङन बहादरु थापा वडा अध्र्क्ष ५ ९८५६०६७५०५ ९८२९१६१३२२   

८ कृष्ण बहादरु के्षिी वडा अध्र्क्ष ६ ९८५६०६७५०६ ९८१८०९३८०१   

९ मेखराज गरुुङ वडा अध्र्क्ष ७ ९८५६०६७५०७ ९८५६०८१५५८   

१० नपवन कुमार आले वडा अध्र्क्ष ८ ९८५६०६७५०८ ९८४६२०३१०६   

११ कोपपला पव क 

कार्यपाधलका 
सदस्र्     ९८०६६०९९८४   

१२ पाल धसंङ पव क 

कार्यपाधलका 
सदस्र्     ९८४६५३९८५५   

१३ पूणय बहादरु अधिकारी वडा सदस्र् १   ९८१९१६५५७७   

१४ ददपेन्र काकी वडा सदस्र् १   ९८१३५०१०७८   

१५ कुसमु देवी शमाय शे्रष्ठ 

वडा सदस्र्, 

का.पा. सदस्र् १   ९८२९१५६७६१   

१६ पावयती पव क वडा सदस्र् १   ९८४०६०२६५८   

१७ ज्ञान बहादरु गरुुङ् वडा सदस्र् २   ९८१३१०३७२२   

१८ लेख बहादरु राना वडा सदस्र् २   ९८४८२५३९११   

१९ र मार्ा गरुुङ 

वडा सदस्र्, 

का.पा. सदस्र् २   ९८१७१९८४७८   

२० सापविी नेपाली वडा सदस्र् २   ९८१६१५७४७१   

२१ कृष्ण बहादरु थापा वडा सदस्र् ३   ९८२६१२१८७०   

२२ 

धतल बहादरु थापा 
मगर वडा सदस्र् ३   ९८५६०४३८५०   

२३ दमुाय देवी थापा 
वडा सदस्र्, 

का.पा. सदस्र् ३   ९८०६६४४२९५   

२४ कुन्ती नेपाली वडा सदस्र् ३   ९८२४१२३९२५   
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२५ रत्न बहादरु थापा वडा सदस्र् ४   ९८१३९५७५३९   

२६ भोज बहादरु थापा वडा सदस्र् ४   ९८२५१२१८६५   

२७ इजन्दरा पोखरेल 

वडा सदस्र्, 

का.पा. सदस्र् ४   ९८४६५२२७३४   

२८ सन्त कुमारी साकी वडा सदस्र् ४   ९८०५८३०८०९   

२९ बालकृष्ण वाग्ले वडा सदस्र् ५   ९८६०२३६६४९   

३० खगनाथ शमाय वडा सदस्र् ५   ९८१६६५३१२२   

३१ मथरुा उपाध्र्ा पौडेल वडा सदस्र् ५   ९८६४३६३४५०   

३२ सरु सनुार वडा सदस्र् ५   ९८०६५६७६३३   

३३ हेमराज मरासेनी वडा सदस्र् ६   ९८१५१५२९६९   

३४ श्री कुमार थापा वडा सदस्र् ६   ९८०४४४०८६२   

३५ मती सरा कोइराला वडा सदस्र् ६   ९८०६७०२३८६   

३६ हरर मार्ा नेपाली वडा सदस्र् ६   ९८१७१७९५९९   

३७ वेद कुमार गरुुङ वडा सदस्र् ७   ९८१५१६२२५५   

३८ धगर बहादरु थापा वडा सदस्र् ७   ९८१४१५१४१४   

३९ धलल कुमारी गरुुङ वडा सदस्र् ७   ९८४६५७१२०२   

४० कमला साकी वडा सदस्र् ७   ९८२४१५८२३४   

४१ 

दाम बहादरु राना 
मगर वडा सदस्र् ८   ९८१६१२७६२७   

४२ मन बहादरु गरुुङ वडा सदस्र् ८   ९८०६५२१६५३   

४३ सल्मा धमर्ा वडा सदस्र् ८   ९८२४११२३६५   

४४ जचन ुमार्ा साकी वडा सदस्र् ८   ९८०४१३८२४८   
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पवरुवा गाउुँपाधलका 

गाउुँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर् 

पवरुवा स्र्ाङजा 

कार्यरत कमयचारीहरुको पववरण 

क्र. 
स नाम थर  पद शाखा सम्पकय  नं. कैपफर्त 

१ अनन्त राज न्र्ौपान े प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत   ९८५६०५२११२   

२ गोगन धसंह थापा जनस्वास््र् धनरीक्षक स्वास््र् शाखा प्रमखु ९८४६०४०४४०   

३ पपताम्बर पोख्रले अधिकृत स्तर छैटौ 
प्रशासन शाखा प्रमखु/ 
सूचना अधिकारी ९८५६०१५७११   

४ जजवलाल भषुाल 

अधिकृत स्तर छैटौ 
(जशक्षा) जशक्षा शाखा प्रमखु ९८४७२७०२५६   

५ सरस मराधसनी अधिकृत स्तर छैटौ (कृपष) कृपष शाखा प्रमखु ९८४५१५३२८१   

६ बलराम पौडेल लेखापाल लेखा शाखा प्रमखु ९८४६०४३७२५   

७ ददपक ढंुगाना सहार्क पाुँचौ 

र्ोजना शाखा 
प्रमखु/न्र्ापर्क सधमधत 
सजचवालर् ९८५१२२६१९१   

८ शंकर चापागाई लेखापाल लेखा शाखा  ९८५६०५२११३   

९ बालकृष्ण पौडेल कम््रू्टर अपरेटर 

सूचना प्रपवधि शाखा 
प्रमखु ९८५६०७९८००   

१० पवज्ञान के. सी. सव- इजन्जधनर्र प्रापवधिक शाखा प्रमखु ९८५६०३२१४९   

११ जशव धगरी 
प्रापवधिक सहार्क 
पाुँचौ(जशक्षा) जशक्षा शाखा ९८६६९२८७१२   

१२ नपवन मल्ल 

प्रापवधिक सहार्क 
पाुँचौ(कृपष) कृपष शाखा ९८६८२७५०५५   

१३ राज कुमार गिुा सव- इजन्जधनर्र प्रापवधिक शाखा      

१४ इन्र प्रसाद पौडेल अहेव स्वास््र् शाखा  ९८४७२५२८०६   

१५ जनक भण्डारी एम. आई. एस. अपरेटर पजञ्जकरण शाखा ९८५६०७३६७८   

१६ भानभुक्त आले प्रापवधिक सहार्क  प्र.म.रो.का ९८१६१२६६४७   

१७ सजुन पोख्रले 

प्रापवधिक सहार्क 
पाुँचौ(कृपष) कृपष शाखा ९८६७८१८०९०   

१८ तारापधत भट्टराई खा.पा.स.टे प्रापवधिक शाखा ९८५६०८२०७०   

१९ सदुदप न्र्ौपान े अ.स.ई  

प्रापविक शाखा/१ नं 
वडा ९८६७०४१५२०   

२० आजशष बजगाई अ.स.ई  प्रापवधिक शाखा ९८०६७०६५२९   
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२१ थम्मन गाहा अ.स.ई  

प्रापविक शाखा/७ र 
८ नं वडा ९८४७५८०३११   

२२ खेम राज न्र्ौपान े ना.प्रा. स. चौथो कृपष शाखा ९८६८४२७६१२   

२३ 

वसन्त कुमार 
महतरा ना.प्रा. स. चौथो कृपष शाखा ९८४६६८८९८१   

२४ अधसन मंसरुी अ.स.ई  
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वनिागर्ावधन विरुिा गाउाँपावलकाको प्रशासकीय भिन              वनिागर् सम्पन्न िडा नं ४ को कायागलय भिन 

    धनमायणाधिन ८ नं. वडा कार्ायलर्          धनमायण समपन्न अचयलेभञ्र्ाङ आिारभतु स्वास््र् केन्र पवरुवा ३ 

 

धनमायण समपन्न कुशमु भञ्र्ाङ आिारभतु स्वास््र् केन्र पवरुवा-७              भञ्याङ बाहु विरुिा सडक स्तरोन्नती 
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कृवर् उपज संकलन केन्द्र, विरुिा १     सािुदावयक भिन विरुिा ८, िेथाभुरुङ् 

 

 

 

 

 

सम्पन्न भएको िृहत विरुिा खानेपानी आयोजना    कृवर् उपकरर् वितरर् 

 

 

 

 

 

िौरी पकेट क्षेत्रका कृवर्लाई िौरी घार वितरर् 
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