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दईु श द

कृिष, पश ु तथा पयर्टन िवकासको प्रया  स भावना भएको ककनी गाउँपािलकाको आ नै ऐितहािसक, 
धािमर्क, सामािजक तथा साँ कृितक पिहचान छ । नेपालको संघीय राजधानी काठमा डौ दिेख निजकै रहनलेु 
पिन यहाँको िवकास स भावनालाई थप अवसर प्रदान गरेको छ । संघीयताको ममर् अनु प तीन ओटै तहका 
सरकार िवच सहकारीता, सम वय र सहअि थ वको आधारमा थानीय सरकार आम नागिरकलाई िन पक्ष, 
छिरतो, पारदशीर् र गणु तरयकु्  सेवा सिुवधा उपल ध गराउँद ैसशुासनको प्र याभिुत गराउने िदशामा कृयािशल 
रहकेो छ । 

“हाम्रो ककनी राम्रो ककनी” भ ने मलू आदशर् वाक्यलाई आ मसात गदैर् िवगत ३ वषर्दिेख मरेो नेतृ वको थानीय सरकार 
गाउँपािलकाको समग्र िवकासमा उपल ध साधन ोतलाई अिधकतम पिरचालन गरी गाउँवासीको आव यकता पिरपिूतर् र िदगो 
िवकासको िदशामा द िच का साथ लािग परेको छ । कृिष, पयर्टन, िशक्षा, वा य र सामािजक यायलाई उ च प्राथिमकतामा राखी 
आिथर्क िवकास, पवूार्धार िवकास, सामािजक िवकास, वातावरण तथा िवपद ् यव थापनका क्षेत्रमा योजनावद्ध पमा िविभ न 
आयोजनाह  स चालन गदैर्  आईरहकेो यहोरा आम गाउँवासीह मा मरण गराउन चाह छु ।

संघीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट प्रा  हुने साधन ोतबाट मात्र गाउँपािलकाको समग्र िवकास स भव हुदँनै भ ने अनभुिुतका साथ 
गाउँपािलकालाई साधन ोतमा आ म िनभर्र बनाउद ै लैजान थानीय जनताको क्षमताका आधारमा करका दायराह लाई क्रमश 
फरािकलो बनाउद ैलगेका छ  । यस आ.ब. ०७७/०७८ का लािग बजेट िनमार्ण गदार् संघीय र प्रदशे सरकारबाट प्रा  हुने सशतर् अनदुान, 
समािनकरण अनदुान, िवशषे अनदुान तथा समपरुक अनदुान, राज को अव था र हाम्रा स भावनाह लाई आधार मानी टोल व ती हुदँ ै
वडा तरबाट योजनाह  छनौट तथा प्राथिमकरण भई आएका योजनाह लाई प्राथिमकताका साथ वजेटमा समटेने प्रय न गिरएको छ । 
हाम्रो िसिमत ोतका कारण जनसमदुायबाट आएका अिसिमत आव यकतालाई पणूर् पमा समटेन सिकएको छैन । यसरी समटेन 
नसिकएका आव यकता र चाहनालाई आगामी िदनह मा प्राथिमकताका साथ स बोधन गनेर् िदशामा थानीय सरकार लािग पनेर् 
िव ास िदलाउन चाह छु ।  

िवकास नीित, योजना तथा कायर्क्रम तजुर्मा गरी िदगो िवकासको अवधारणा कायार् वयन गनर्का लािग आम गाउँवासीह को सहभािगता 
तथा सहयोग आव यक पदर्छ । यस आ.ब.को लािग गाउँसभाबाट अि तम प िदइएको बजेट, योजना तथा कायर्क्रम लाई हामी सबैले 
िवकासको एक अवसरका पमा िलई कायार् वयन गनुर् हाम्रो कतर् य पिन हो । आयोजनाह  कायार् वयनमा िवगत वषर्ह मा ज तै यस 
वषर्मा पिन यहाँह को सिक्रय सहभािगता, चासो, सजगता र कृयािशलताको लािग हािदर्क अिपल गदर्छु । हामीलाई िव ास छ िक 
िनधार्िरत प्रकृयाबाट िनखािरएर आएका आयोजना तथा कायर्क्रमह ले गाउँपािलकाको समग्र शाि त, सशुासन, िवकास र समिृद्धमा 
मह वपणूर् भिुमका खे नेछ ।

अ तमा,

पाँचौ गाउँसभा सफलता पवूर्क स प न गनर् सहयोग गनुर्हुने स पणूर् जनप्रितिनिध यहू , राजनैितक दलका प्रितिनिध यहू , नागिरक 
समाज, कमर्चारी  लगायत ककनी वासी स पणूर् आमाबवुा, दाजभुाई, िददीविहनीह प्रित हािदर्क ध यवाद िदन चाह छु । साथै यो पु तक 
प्रकाशन गनर् सहयोग गनुर्हुने सबैमा आभार यक्त गदैर् यस वािषर्क िवकास योजनाको सफल कायार् वयनमा जटुन सबैमा हािदर्क अनरुोध 
गदर्छु ।

        

   मानबहादुर लामा

अ यक्ष
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मेरो भनाई
संघीय लोकताि त्रक गणत त्रा मक शासन प्रणाली अनु प थापना भएको थानीय सरकारलाई संिवधान 
तथा थानीय सरकार स चालन ऐन २०७४ ले िनि त काम, कतर् य  र अिधकार तोिकिदएको छ । थानीय 
सरकारले स पादन गनेर् भनी उ लेख भएका काम, कतर् य र अिधकारलाई जनताको चाहना अनु प 
कायार् वयनमा लैजान ुप्रमखू आव यकता भएको मलेै महशसु गरेकी छु । हामीलाई िनवार्िचत गरी पठाएको 
३ वषर् पिुग सकेको छ । उक्  अविधमा आम जनसमदुायको वहृ र िहत र आव यकतालाई के द्र िव दमुा 
रािख गाउँपािलकाले िविभ न कायर्क्रम तथा आयोजनाह  स चालनमा याएको यहोरा मरण गराउन 
चाह छु । हाम्रा आव यकता अिसिमत छन ्तर साधन ोत िसिमत छ । िसिमत साधन ोतलाई अिधकतम पमा उपयोग गरी 
गाउँवासीको आव यकता परुा गनुर् पनेर् चनुौित हामी साम ुिवद्यमान छ । तथापी आव यकतालाई प्राथिमकरण गरी सबै आव यकताह  
क्रमश परुा गदैर् जाने प्रण िलएकी छु ।

गाउँपािलकालाई  सशुासन, िवकास र समिृद्धको िदशामा अगाडी वढाउन जनप्रितिनिधको एक्लो प्रयासबाट मात्र स भव हुदँनै, यसमा 
सबै गाउँवासीह को साथ र सहयोग आव यक पदर्छ । थानीय सरकारलाई आ म िनभर्र, सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई िछटो, छिरतो, 
चु त र पारदिशर् बनाउन हामी सबैको सहभािगता, योगदान तथा ढ ई छाशिक् को आव यकता पदर्छ । यसका लािग जनप्रितिनिधको 
पमा खे न ुपनेर् भिुमकालाई मलेै आ नो क्षमता अनसुार योगदान गिरनै रहकेो यहोरा मरण गराउन चाह छु ।

जनताको घरदलैोमा नै सेवा उपल ध गराई आम गाउँवासीह लाई सशुासनको प्र याभिुत िदने िदशामा गाउँपािलका पणूर् पमा प्रितवद्ध 
छ । पाँचौ गाउँ सभा स म आउँदा जनताका चाहनाह  िदन प्रितिदन वढद ैगइरहकेो मलेै महशसु गरेकी छु । जनताका य ता चाहना 
तथा आव यकताह लाई प्राथिमकरण गरी यस आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को बजेट तथा कायर्क्रममा समटेने प्रयास गाउँपािलकाले 
गरेको छ । तथापी सबै चाहना तथा आव यकतालाई समटेन सिकएको पक्कै छैन ्। यस आिथर्क वषर्मा समटेन नसिकएका प्राथिमकता 
प्रा  आयोजनाह लाई क्रिमक पमा आगामी आिथर्क वषर्ह मा परुा गदैर् जाने प्रितवद्धता यहाँह  िबच दोहयार्उन चाह छु ।
अ तमा, 
नीित तथा कायर्क्रम र बजेट िनमार्णमा सहयोग पयुार्उन ुहुने सबैमा हािदर्क ध यवाद िदद ैपाँचौ गाउँ सभाबाट पािरत नीित तथा कायर्क्रम 
र बजेटको सफल कायार् वयनको लािग सबैको सकारा मक सहयोग र साथको अपेक्षा गदर्छु ।

िसता खितवडा लामा
उपा यक्ष



jflif{s gLlt tyf sfo{j|md / ah]6  ÷ 5

ljifo;"rL

ख ड-एक
ककनी गाउँपािलकाको सिंक्ष  पिरचय
१.१  ककनी गाउँपािलकाको सामा य पिरचय १

ख ड-दुई
 ककनी गाउँपािलकाको आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को लािग पाँच  गाउँसभाबाट वीकृत वािषर्क नीित 

तथा कायर्क्रम २
आ.व. २०७६।०७७ मुख्य-मुख्य कायर्ह को सिमक्षा मक िववरण  ४
१.  आिथर्क िवकास : ४
२.  सामािजक िवकास : ५
३.  पवूार्धार िवकास : ६
४. वातावरण तथा िवपद ् यव थापन- ८
५. सं थागत िवकास, सेवा प्रवाह  तथा सशुासन- ८

आ.व. २०७७/७८ को लािग तय गिरएका मखु्य नीित तथा कायर्क्रमह  : ११
१.  आिथर्क िवकास : ११
२.  सामािजक िवकास १४
३. पवुार्धार िवकास १७
४.  वातावरण तथा िवपद ् यव थापन १८
५ . सं थागत िवकास तथा सेवा प्रवाह : १८

ख ड-तीन
 पाँच  गाउँसभाको दो ो बैठकबाट वीकृत आ.ब.०७७/०७८ को वजेट वक्त य २२

ख ड-चार
 पाँच  गाउँसभाको दो ो बैठकबाट पािरत ककनी गाउँपािलकाको अथर् स बि ध प्र तावलाई 

कायार् वयन गनर् बनेको आिथर्क ऐन २०७७ २४

ख ड-पाँच
 ककनी गाउँपािलकाको आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को  िविनयोजन ऐन-२०७७ ३७

ख ड-छ
 आ.ब.०७७/०७८ को आय ययको अनुमािनत िववरण, राज  तथा अनुदान प्राि को अनुमान, चालु 
 तफर् को यय अनुमान, कायर्के्षत्रगत यय अनुमान र वीकृत कायर्क्रम तथा बजेट ३८
६.१  आ.ब.०७७/०७८ को आय ययको अनमुािनत िववरण : ३८
६.२  आ.ब.०७७/०७८ को राज व तथा अनदुान प्राि को अनमुान : ३९
६.३  आ.ब.०७७/०७८ को चाल ुतफर् को यय अनमुान : ४१
६.४ आ.ब. ०७७/०७८ को कायर्क्षेत्रगत यय िववरण ४४
६.५  आ.ब.०७७/०७८ को वीकृत कायर्क्रम तथा बजेट : ४७



6 / jflif{s gLlt tyf sfo{j|md / ah]6

ख ड – ७
 सघंीय तथा प्रदेश सरकारको उपके्षत्रगत सशतर् तथा समपुरक अनुदान आ.ब.०७७/०७८
७.१  संघीय सरकार तफर् को सशतर् अनदुान : ८३
७.२  प्रदशे सरकार ( वागमती प्रदशे ) सशतर् अनदुान : (वजेट  हजारमा) ९४
७.३ .  प्रदशे सरकारबाट वीकृत समपरुक अनदुानका आयोजनाह  : (वजेट  हजारमा) ९४
७.४ .  प्रदशे सरकारबाट वीकृत समपरुक अनदुानका आयोजनाह  : (वजेट  हजारमा) ९४

ख ड-आठ
 आ.ब.०७६/०७७ मा कायर्स प न भई भुक् ानी हुन वाँकी रहेका चालु तथा पुिँजगत तफर् का योजना तथा 

कायर्क्रमह
७.१.  योजना तथा कायर्क्रमह को नाम र वजेट : ९५

ख ड - न
 पाँचौ गाउँसभाका िनणर्यह  ९८

ख ड-१०
 िविवध
१०.१ जनप्रितिनिध तथा कमर्चारीह को स पकर्  नं १०४
१०.२  पाँचौ गाउँसभामा उपि थत पदािधकारीह को िववरण  ११२



jflif{s gLlt tyf sfo{j|md / ah]6  ÷ 1

ख ड-एक

ककनी गाउँपािलकाको सिंक्ष  पिरचय

१.१ ककनी गाउँपािलकाको सामा य पिरचय

के्षत्रफल र अवि थित : ककनी गाउँपािलका एक पहाडी गाउँपािलका हो, जनु समु द्र सतह दिेख १८२८ िम. को उचाईमा रहकेो छ । 
यस गाउँपािलका २७.२५७ उ री अक्षांस र ८५.२४६४ पिूवर् दशेा तरमा अवि थत छ । यसको पवूर्तफर्  काठमा डौ महानगरपािलका र 
िशवपरुी गाउँपािलका अवि थत छ । यसैगरी पि म तफर्  बेलकोटगढी नगरपािलका पदर्छ भने उ र तफर्  िलख ुगाउँपािलका पदर्छ र 
दिक्षणतफर्  धािदङ्ग िज लाको धिुनबेशी नगरपािलका पदर्छ । गाउँपािलकाको कुल क्षेत्रफल ८७.९७ वगर् िक.िम.रहकेो छ ।

पुन:सरंचना र िनमार्ण : ककनी गाउँपािलका रा यको पनु:संरचना अ तगर्त ओखरपौवा सािबक गा.िब.स. का वडाह  चाउथे, ककनी, 
मदानपरु, चतरुाली र थानिसङ्घ गा.िब.स. का सािबक वडाह लाई एिककृत गरी ८ वटा वडामा ककनी गाउँपािलका नयाँ थानीय 
संरचना िनमार्ण गिरएको हो । 

राि ट्रय जनगणना २०६८ अनुसारको मूख्य त याङ्क : ककनी गाउँपािलकाको घरधरुी संख्या ५१८४, कुल जनसंख्या २७०७३ 
म ये मिहला १३८४८ र पु ष  १३२२५ रहकेो र जनघन व ३०७.७५ रहकेो छ । गाउँपािलकाको ६ वषर् माथीको साक्षरता प्रितशत 
६०.४६ जसमा मिहला साक्षरता ५१.८३ र पु ष साक्षरता ६९.२ प्रितशत रहकेो छ तथापी १५ दिेख ६० वषर् उमरे समहूलाई आधार 
मािन यस अघीनै गाउँपािलका थापना हुन ुपवुर् यस गाउँपािलका िभत्र सािवकका सबै गािवस ह लाई साक्षर गािवस घोषणा गरी सकेको 
अव था रहकेो छ ।

शैिक्षक सथंाह  : गाउँपािलकामा  ज मा ४१ ओटा सामदुाियक िवद्यालय, २ ओटा सं थागत िवद्यालय र ३९ ओटा बालिवकास 
के द्र तथा २ ओटा सामदुाियक िसकाई के द्रह  रहकेा छन ्। प्रािविधक धार तफर् कोको १ ओटा र नमनुा िवद्यालय िवकास कायर्क्रम 
प्रा  गरी उक्  कायर्क्रम अनसुार संचालन भएका २ ओटा िवद्यालयह  छन ्।

वा य सं थाह  : वडा अ तगर्त प्राथिमक वा य उप के द्रह  दईु वटा, आधारभतू प्राथिमक वा य के द्र एक वटा र वा य 
चौकीह  पाँच वटा रहकेा छन ्। 

राजनैितक अवि थती :  यस गाउँपािलका नवुाकोटको संघीय सासंदको क्षेत्र नं. १ मा पदर्छ ।

मूख्य पेसा : कृिष, पश ुपंिक्ष पालन तथा यापार यस गाउँपालकाका मािनसह ले अवल बन गरेको मखू्य पेसा हो ।

प्रमूख पयर्टिकय थलह  : गाउँपािलकामा रानीपौवा ककनी हाइट, ओखरपौवा, चतरुालेपौवा, ब नेतपौवा, बस ती दरवार, 
बाराजाको दरवार, रानीपौवा िच टे र पदमागर्, ककनीहाइट िपकिनक पोट आिद प्रमखू पयर्टिकय थलह  रहकेा छन ्।

प्रमूख नदी/खोलाह  : को प ुखोला, ठूलो खोला, िस दरेु खोला यस गाउँपािलकाका प्रमखू खोलाह  हुन ।

प्रमूख धािमर्क थलह  : महाल मी मि दर, िच टे र मि दर, िशवालय मि दर, िस वारी गु वा, गो मोघयाङ्ग यस गाउँपािलकाका 
प्रमखू धािमर्क थलह  हुन । 

प्रमूख चाडपवर्ह  : दश,ै ितहार, होसार, बदु्ध पिुणर्मा, माघ ेसक्राि त, साउने सक्राि त यस गाउँपािलकामा मनाईने प्रमखू चाडपवर्ह  
हुन ।

प्रमूख धमार्वल वीह  : यस गाउँपािलकामा बसोवास गनेर् अिधकांश जनसमदुायह ले िह द,ु बौद्ध, िक्रि चयन, िकरात, मिु लम 
आिद धमर् मा ने गदर्छन ्।
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ख ड-दुई
ककनी गाउँपािलकाको आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को लािग पाँच  गाउँसभाबाट वीकृत 

वािषर्क नीित तथा कायर्क्रम

सभाबाट वीकृत िमित : २०७७/३/१०

“हाम्रो ककनी, राम्रो ककनी”

ककनी गाउँपािलकाको पाँचौ गाउँसभामा गाउँपािलकाका अ यक्ष ी मानबहादरु लामाद्वारा प्र ततु आ.व. २०७७/७८ को वािषर्क, 
नीित तथा कायर्क्रम

यस गाउँपािलकाका उपा यक्ष यू
अितिथ य,ू
गाउँसभा सद य यहू , थानीय राजनैितक दलका प्रमखु एवं प्रितिनिध यहू
विुद्धजीिव वगर्, 
गाउँपािलकाका स पणुर्  कमर्चारीह , पत्रकार िमत्रह
एवं तमाम गाउँवासी आमाववुा, दाजभुाई तथा िददीविहनीह  

यस ककनी गाउँपािलकाको पाँचौ गाउँसभाको नीित तथा कायर्क्रम सावर्जिनकरण समारोहमा उपि थत हुन ुहुने प्रमखु अितिथ य,ू 
िविश  अितिथ यहू , गाउँसभा सद य यहू , गाउँ तरीय राजनैितकदलका प्रमखु एवं प्रितिनिध यहू , पत्रकार, सरुक्षाकमीर्, स पणूर् 
गाउँसेवक कमर्चारीह , हामीलाई असा यै माया गनुर्हुने तमाम गाउँवासी दाजभुाई, िददीविहनी, ववुाआमाह मा गाउँपािलकाको 
तफर् वाट एवं आ नो यिक्तगत तफर् वाट हािदर्क वागत तथा स मान यक्त गदर्छु । 

सवर्प्रथम म यस मह वपणूर् घडीमा दशेका िविभ न लोकताि त्रक आ दोलनमा आ नो जीवन विलदान गनुर् हुने स पणूर् ज्ञात अज्ञात 
सिहदह  प्रित भावपणूर् द्धा जली अपर्ण गदर्छु तथा COVID-१९ का कारण आम सरोकारवालाह  सबैलाई आम त्रण गरी नीित तथा 
कायर्क्रम सावर्जिनकरण कायर्क्रममा सहभािग गराउन नसकेको प्रित दखु प्रकट गनर् चाह छु ।

नेपाल सरकारको िमित २०७३ चतै्र २७ को िनणर्यानसुार गठन भएको यस गाउँपािलका सामािजक िविवधतायकु्त, ऐितहािसक, धािमर्क, 
सा कृितक एवं राि ट्रय तथा अ तराि ट्रय पयर्टकीय क्षेत्रको पमा वेग्लै पिहचान वोकेको गाउँपािलका हो । यस गाउँपािलकामा कृिष, 
पश ु र पयर्टनमा अिधक िवकास गनर् सकेमा गाउँपािलकाको िवकास र सं विृद्ध स भव छ भ ने मलू सोचका साथ हामी अगाडी 
वढीरहकेो अव था छ । 

“सरुिक्षत लगानी, पयर्टकीय ककनी”
“आिथर्क क्राि त:  ट्राउट, ट्रवेरी, मूला र िकवी

हराभरा छ है, हाम्रो ककनी”
ज ता िविवध नाराका साथ अगाडी वढीरहकेो यस गाउँपािलका जनप्रितिनधी वहाल पिछको यो चौथो पणूर् नीित तथा कायर्क्रम 
सिहतको वजेट तयार गदैर् गदार् हामीले िनवार्चनका समयमा जनतासाम ूगरेका प्रितवद्धता अनसुारका काम कावार्हीह  क्रमागत पमा 
स पादन गदैर् आईरहकेा छ  । कृिष, पश ुर पयर्टन हाम्रा मह वपणूर् साधनह  हुन ्। उ लेिखत ितन वटै क्षेत्रलाई एक अकार्मा आवद्ध गरी 
अगाडी वढ्ने नीित अनसुार गाउँ कायर्पािलकाले िविवध कायर्ह  कायार् वयनमा लिगरहकेो छ । 
सिंवधानत: आ नो अिधकारको सीमािभत्र रही कर लगाउन र उठाउन, काननू िनमार्ण गनर् र आफैले छनौट गरेका िवकास आयोजना 
स चालन गनर् हामी अिधकार स प न छ  । नयाँ सोच र आयोजनाह लाई यवि थत गनर्का लािग गाउँसभा थानीय सरकारको 
सवैभ दा मह वपणूर् अगं भएको यहोरा समते मरण गराउन चाह छु । 

२०७४ साल वैशाख ३१ गतेको प्रथम ऐितहािसक थानीय तहको िनवार्चनमा हामीले ककनीवासी आमाबवुा, दाजभुाई तथा  
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िददीविहनीह को प्रया  माया र ममता प्रा  गरेकै ह  । हाम्रो िनवार्िचत सं थालाई नेपालको संिवधान तथा थानीय सरकार स चालन 
ऐन २०७४ ले प  पमा िकटानीका साथ हाम्रा काम, कतर् य र अिधकारको यव था गरेको छ । जनिनवार्िचत प्रथम गाउँ प्रमखुको 
हिैसयतबाट पाँचौ गाउँसभा आ.व. २०७७/७८ को वािषर्क नीित, कायर्क्रम तथा वजेट िनमार्ण तथा कायार् वयन गनेर् िविश  िज मवेारी 
िदन ुभएकोमा सबै गाउँवासी प्रित हािदर्क कृतज्ञता ज्ञापन गदर्छु । 

गाउँवासीह ले हामीलाई िनवार्िचत गरी पठाएको ३ वषर् १ मिहना  परुा भएको छ । यस अविधमा हामीले साना-ठूला गरी कय  संरचना 
तथा योजना िनमार्ण एवं िविभ न आयोजना स चालन माफर् त गाउँपािलकालाई िवकासको गितमा अगाडी वढाउने प्रयासमा 
किटवद्धताका साथ काम गिररहकेो यहोरा अवगत गराउन चाह छु । पवूार्धार िनमार्णका क्षेत्रमा धरैे ठाउँमा सडकको तरो नती, 
खानेपानीका पाईप िव याउने, सडकको नयाँ ट्याक खो ने, बाटो ढलान गनेर् लगायतका कायर् भएका छन ्। 

यस अविधमा गाउँपािलकामा आउने उजरुीह को कावार्ही िकनारा गदार् अपनाउन ुपनेर् िविभ न ऐन, िनयम, कायर्िविध िनमार्ण गरी याय 
स पादनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गिरएको छ भने यवसाय दतार् तथा निवकरण लगायतका कायर्लाई यवि थत गनर्का लािग 
औद्योिगक यवसाय ऐन, िवद्यालय स चालन तथा यव थापनका लािग िशक्षा ऐन जारी गरी गाउँपािलकालाई थानीय सरकारका 
पमा प्रभावकारी बनाउने प्रयास भएको छ । 

हामी पयर्टिकय थल ककनी, ट्रवेरी, मलूाका साथै रे वो ट्राउट माछा उ पादन क्षेत्रको मा यमवाट वदशे तथा िवदशेमा समते 
िचरपिरिचत छ  । जनु हाम्रो गाउँपािलकाको िवकासको मखू्य आधार र स भावना पिन हो । उ लेिखत स भावनालाई यवि थत गनर् 
सकेमा हाम्रो गाउँपािलका नमनुा ब न सक्नेमा कुनै दईु मत छैन । 

कायार्लयको आ नै सेवाग्राहीमतै्री भवन नहुन,ु प्रािविधक कमर्चारीको संख्या यनू हुन ुज ता कारणले  सोच ेअनु प प्रिविध तथा 
सेवाग्राही मतै्री सेवा प्रवाह हुन नसकेको हामीले अनभुतुी गरेका छौ र सोको यव थापनका लािग  क्रमवद्ध पमा अगाडी वढने िदशामा 
प्रयासरत छ  । िव यापी पमा फैिलएको कोिभड-१९ बाट हाम्रो गाउँपािलका पिन प्रभावमकू्  ब न सकेको छैन । यसबाट आम 
जनसमदुायमा परेको र पनर् सक्ने असर प्रित हामी सचते छ  । गाउँवासीह लाई यस महामारीले पारेको असर यिूनकरण, रोकथाम तथा 
िनय त्रणका लािग गाउँपािलकाले परीक्षण- उपचार तथा राहतमा कुनै कसर वाँकी राखकेो छैन र आगामी िदनमा समते यसबाट पनर् सक्ने 
प्रभावलाई यिूनकरण, रोकथाम र िनय त्रण गनेर् िदशामा हामी अगाडी वढ्ने नै छ  ।

गाउँवासीको क्षमता एवं आिथर्क हिैसयत र वतर्मान अव थालाई िव ेषण गरी जनप्रितिनधी एवं राज व परामशर् सिमितको िसफािरस 
अनसुार आगामी आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को करका दर र दायराह लाई िनधार्रण गनेर् नीित अिख्तयार गदैर् आगामी आिथर्क वषर्का 
लािग टोल व तीका गाउँवासीह , वौिद्धक यिक्त व लगायत सवै सरोकारवालाह  एवं माननीय संसाद यहू , राजनैितक दलका प्रमखु 
एवं प्रितिनिध यहू  लगायत जनप्रितिनिधह को घिनभतू छलफलका आधारमा िन न नीित तथा कायर्क्रम पेश गरेको छु ।

हामी दीघर्कालीन सोच र ल यका साथ अगाडी वढ्ने  ढ संक पका साथ य ता कायर्क्रममा जोड िदद ैअगाडी वढीरहकेा कारणले 
त कालै हामीले सोच ेअनु पको उपलि ध हािसल हुन समय लागेको अव था छ । तसथर् म सवर्प्रथम गत आिथर्क वषर् ०७६/०७७ को  
सिमक्षा मक िट पणी गनर् चाह छु ।

क. सम या तथा चुनौितह  : 

» आयोजनाह को कायार् वयन आिथर्क वषर्को सु वातबाट नै प्रार भ गनुर्पदर्छ भ ने सैद्धाि तक पमा सबैले भ ने तर 
कायार् वयनमा तदा कता दखेाउने प्रविृ  हामी सबैमा िवकास हुन नसकी समयम ैआयोजनाह  स झौता हुन नसक्न ु।

» आयोजना तथा कायर्क्रम साना-साना तथा धरैे संख्यामा हुन ु। 
» प्रािविधक कमर्चारीह को अप्रया ता तथा यव थापनमा किठनाई हुन ु। 
» गाउँ कायर्पािलकाको आ नै कायार्लय तथा वडा कायार्लयह को आ नै सेवाग्राही मतै्री भवन नहुन ु। 
» गाउँपािलकाको ोत र सामथर् भ दा धरैे जनअपेक्षा  हुन ु। 
» दीघर्कालीन आयोजना तथा कायर्क्रमह  समयमानै छनौट गनर् नसक्न ु। 
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» सवै खाले सावर्जिनक स पितको संरक्षणमा सम या हुन ु।
» आयोजना स चालन गनेर् मखू्य समय अविधमा िव यापी पमा फैिलएको कोिभड-१९ ले आयोजनाह  कायार् वयनमा 

बाधा सजृना हुन ु।
» भौगोिलक बनावट तथा िनमार्ण सामग्रीको अभाव ।

मािथ उलेि खत सम या तथा चुनौितका वावजुदपिन स प न भएका मुख्य-मुख्य कायर्ह को सिमक्षा मक िववरण 
तपिशल वमोिजम प्र तुत गनर् चाह छु । 

१. आिथर्क िवकास :
कृिष :
» ५० प्रितशत अनदुानमा १०६ ओटा कृषक समहू/कृिष सहकारी/कृिष फमर्लाई नमनूा लाि क घर िनमार्ण गिर  िकसानह लाई  

ह ता तरण गिरएको । 
» िनशु क पमा िसजन अनकुुलका उ नत जातका तरकारी वीउ िवजन िवतरण कायर्क्रम स चालन गिरएको । 
» एक घर एक फलफूलको वषेर्/िहउँद ेिव वा िविवध थानवाट संकलन तथा खिरद  गिर गाउँक्षेत्रका वडाह मा िनशु क पमा 

िवतरण गिरएको ।  
» ३० ओटा कृषक/कृषक समहू/कृिष सहकारी/कृिष फमर्लाई ५० प्रितशत अनदुानमा मौरीघार िवतरण कायर्क्रम संचालन 

गिरएको । 
» िकसानह लाई समयसापेिक्षत पमा तािलमको प्रब ध िमलाईएको ।
» ५० प्रितशत अनदुानमा ४० थान िमिनिटलर गाउँपािलकाका िविभ न वडामा रहकेा कृषक/कृषक समहू/कृिष सहकारी/कृिष 

फमर्लाई िवतरण गिरएको ।
» पािलका तरीय बेमौसमी तरकारी खतेी तािलम स चालन गिरएको ।
» गाउँपािलका िभत्रका ८ ओटै वडाका कृषकलाई घु ती तािलम स चालन गिरएको ।
» वडा नं ३ को २५ घरधरुीमा भकारो सधुार कायर्क्रम स प न गिरएको ।
» गाउँपािलकाका ५ ओटा कृषक समहू/कृिष सहकारी/कृिष फमर्लाई साना िसंचाई कायर्क्रम स चालन गिरएको ।

पशुसेवा :
» वडा नं १,२,३ र ८ मा पश ु वा य िशिवर संचालन गिरएको । 
» पश ुपंिक्षको औपिध िवतरण गिरएको । 
» वाख्रा पालन िकसानह लाई थप प्रो सिहत गनर् ५० प्रितशत क्रसको वोयर जातका बोका िवतरण गिरएको । 
» जैघाँसमा आ म िनभर्र बनाउनका लािग जैघाँस िवतरण गिरएको ।
» कायर्पािलकाबाट िनि त मापद ड िनमार्ण तथा वीकृत गरी गाई भसैी सु केरी भ ा स बि धत कृषकह लाई  ३००० का 

दरले उपल ध गराइएको ।
पयर्टन :
» ककनी हाईटको वहृत प्रयटिकय गु योजना तयार गिरएको ।

सं कृित सरंक्षण :
» बस ती दरवारको िनमार्ण कायर् भईरहकेो ।
» ककनी हाइटमा यटूावर िनमार्ण कायर् भईरहकेो ।
» गवार्सी मि दर संरक्षणको कायर् भईरहकेो ।
» गोणे र मि दर संरक्षणको कायर् तथा पािकर् ङ थल िनमार्ण कायर् भईरहकेो ।
» महाल मी मि दर िनमार्ण कायर् स प न भएको ।
» गो माघ्याङ गु वा आगािम वषर् स प न हुने गरी िनमार्ण कायर् अगाडी विढसकेको ।
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उद्योग तथा सहकारी :
» ककनी गाउँपािलकाको औद्योिगक यवसाय ऐन-२०७६ जारी गिरएको । 
» यस आ.ब. मा उद्योग दतार् कायर्को सु वात गरी कुल ९२ ओटा उद्योगह  गाउँकायर्पािलकाको कायार्लयमा दतार् भई  १ 

लाख रा व संकलन समते गिरएको  ।
२. सामािजक िवकास :
िशक्षा, यूवा तथा  खेदकूद शाखा :
» ककनी गाउँपािलकाको िशक्षा ऐन २०७६ जारी गिरएको ।
» िशक्षक दरवि द यनू भएका २४ ओटा िवद्यालयह लाई कुल ६० लाख िनधार्िरत मापद डका आधारमा िशक्षण िसकाई 

अनदुान व प उपल ध गराइएको । 
» SEE मा उ कृ  नितजा याउन सफल िशक्षक, िवद्याथीर् तथा िवद्यालयका लािग परु कार तथा स मान गनेर् कायर्को सु वात 

गिरएको ।
» कक्षा ८ को वािषर्क परीक्षालाई पणूर् पमा पािलका तरबाटै स चालन, उ रपिु तका परीक्षण, टेललेुसन, यव थापन तथा 

प्रमािणकरण गनेर् कायर्को शु वात गिरएको ।
» िवद्यालयका सबै िशक्षक तथा कमर्चारीह को बैयिक् क फायल तथा िवद्यालय िशक्षक -कमर्चारी प्रोफयाल स बि धत 

शाखामा अ याविधक गरी सिकएको  । 
» कक्षा १-३ स म अ ययन गनेर् बालबािलकाह लाई अगें्रजी मा यमबाट पठनपाठन गराउने कायर्को सिुनि तताका लािग 

संघीय सरकारबाट प्रा  हुने िनशु क पाठ्यपु तक अनदुानमा नपगु हुने प्रित िवद्याथीर् ५२८।– पैयाका दरले थप पाठ्यपु तक 
वापतको रकम िवद्यालयलाई उपल ध गराईएको ।

» बालिबकास के द्रमा अ यापन गनेर् ३९ जना सहजकतार्ह लाई मािसक  २०००।– का दरले १२ मिहनाको लािग थानीय 
ोतबाट प्रो साहन अनदुान उपल ध गराईएको ।

» शिैक्षक सत्र २०७७ मा कक्षा स चालन भए प ता कक्षा १-५ स मका सबै बालबािलकाह लाई गहृकायर् डायरी िनशु क 
उपल ध गराउने कुराको सिुन तता गिरएको ।

» यसै आ.ब.०७६/०७७ मा नै ९ ओटा पवूर् प्रािव कक्षा आ नै ोतमा स चालन गरेका िवद्यालयह लाई बालिबकास के द्रका 
लािग तयार गिरएका शिैक्षक सामग्री तथा गाउँपािलकाका िभत्रका आधारभतु तह कक्षा १-८ स म स चालन भएका सबै 
िवद्यालयह मा क यटुर, िप्र टर/फोटोकपी/ क्यानर मिेसन क तीमा १/१ ओटा उपल ध गराउने गरी कायर् अगाडी 
वढाइएको ।

» भवानी मा यिमक िवद्यालय वडा नं १, नवजीवन मा यिमक िवद्यालय वडा नं ६, महे द्र मा यिमक िवद्यालय वडा नं ७ मा 
ICT याव तथा कािलका मा यिमक िवद्यालय र िशवालय मा यिमक िवद्यालयमा िवज्ञान प्रयोगशाला िनमार्ण एवं 
ओखरपौवा मा यिमक िवद्यालयमा पु तकालय थापनाका लािग बजेट पठाई सिकएको  ।

» संघीय सरकारको अनदुानमा ी महे द्र मा यिमक िवद्यालयमा र वाग्मती प्रदशे सरकारको अनदुानमा ी मकुु दे री 
मा यिमक िवद्यालयमा नमनुा िवद्यालय िवकास कायर्क्रम अगाडी वढाइएको ।

» ी नवजीवन मा यिमक िवद्यालयलाई कक्षा ९ दिेख वािल िवज्ञानको प्रािविधक धार पठाई हुने िवद्यालयको पमा िवकास 
गदैर् लिगएको ।

» िवद्यालयका प्रधाना यापक तथा िवद्यालय यव थापन सिमितका पदािधकारीलाई दशेका नमनुा मािनएका ४ ओटा 
िवद्यालयह को अ ययन तथा अवलोकन भ्रमण गराईएको ।

» शिैक्षक सत्र २०७७ दिेख सामदुाियक िवद्यालयका िकशोरीह लाई मिहनाबारीका वेला प्रयोग हुने यानेटरी याड िनशु क 
पमा उपल ध हुने यव था िमलाइएको ।

वा य :
» प्राथिमक वा य के द्र तथा अ य वा य सं थाह को यनूतम अ याव यक आव यकताह  परुा गिरएको ।
» सबै वा य सं थाह मा कमर्चारीह  यव थापन गिरएको ।
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» गाउँघर िक्लिनक र खोप िक्लिनकलाई यव थापन गरी यनूतम आधारभतु वा य सेवा प्रदान गिरएको ।
» िनयिमत पमा गभर्जाँच तथा सरुिक्षत प्रसतुी सेवा प्रदान गरी उ लेखिनय प्रगित प्रा  गिरएको ।
» गभर्वती तथा सु केरीह लाई िन:शु क फोिलक एिसड िवतरण कायर्क्रम िनर तर संचालन गिरएको । 
» वा य सं थाह मा यनूतम आधारभतू सामाग्रीह  खिरद गिरएको । 
» मिहला वा य वयं सेिवकालाई प्रो साहन खचर् उपल ध गराएको ।
» मािसक तथा वािषर्क सिमक्षा भएको ।
» वा य सं थालाई टेचर तथा अ य औजार उपकरण खिरद गिर िवतरण गिरएको ।
» िवप न नागिरकलाई संवेदनिशल रोगह को उपचार खचर् उपल ध गराइएको ।
» कोिभड-१९ को संक्रमणको जोिखम यिूनकरणका लािग चतेनामलूक कायर्क्रमदिेख सरुक्षािविध तथा क्वारे टाईन िनमार्ण- 

यव थापन तथा राहत िवतरणलाई प्राथिमकतामा राखी कायर् स चालन गिरएको ।
» मिहला वा य वयंसेिवकाह लाई अधर्वािषर्क गो ी तथा कोष यव थापन तािलम िदई स मान गिरएको ।
» प्राथिमक वा य के द्रको प्रयोगशालालाई यवि थत गरी िनर तरता िदईएको ।
» िविभ न रोगह लाई लिक्षत गरी वा य िशिवरह  स चालन गिरएको ।
» वा य सं थाह लाई अनदुान उपल ध गराईएको ।
» सु केरीका लािग पोिषलो झोला सिहत नगद  ३ हजार गाउँपािलकाको तफर् बाट उपल ध गराउने कायर् स चालन 

गिरएको ।
» वा य सं थाह को लािग सिूचकृत औषधीह  खिरद गरी िवतरण गिरएको ।

लैिगंक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण :
जे नागिरक,मिहला तथा वालवािलका के्षत्र :
» गाउँपािलकाको ८ ओटै वडामा घु ती सेवा स चालन गरी क वगर्को ३६, ख वगर्को ६७, ग वगर्को ४१ र घ वगर्को २२ गरी 

कुल १६६ जना िभ न क्षमता भएका यिक् ह लाई अपाङ्ग पिरचयपत्र िवतरण गिरएको । 
» मलुकुकै जे नागिरक वाटुली लािमछाने यलूाई स मान गिरनकुा साथै नीजलाई ०७६ वैशाख दिेख नै मािसक १० हजार 

उपल ध गराईएको
» गाउँपािलकामा ०७५ चतै्र मसा त स म ९० वषर् परुा गरेका ३५ जना जे  नागिरकह लाई नगद  २०००।– दोस ला तथा 

थमार्कोट उपल ध गराई वडा तरमा नै स मान गिरएको ।
» यस आ.ब.मा कुल ७६ जना ये  नागिरकह लाई  पिरचयपत्र  िवतरण गिरएको ।
» मिहला समहू गठन तथा पिरचालन कायर्क्रम क्रमश वडा नं १ िसमटारबाट अगाडी वढाउद ैलिगएको ।

३. पूवार्धार िवकास :
सडक तथा पुल : 
आ.ब.०७६/०७७ मा िनिमर्त पूवार्धारह  :
सडक तथा भौितक पूवार्धार :
िस.नं. योजनाको नाम कायर् क्षेत्र िविनयोिजत रकम भौितक प्रगित
१ सेपगैरी हुदँ ैतङ्वाटोल ल सीवोट डाडोम्राङ गोठ डाडा जोडने 

मो.बा.
वडा नं ४ ५ लाख

स प न

२ उग्रेर्न सेडुप धाकेर् िलङ गु वा िनमार्ण वडा नं ३ १० लाख स प न
३

वडा कायार्लय भवन िनमार्ण वडा नं ५
१९ लाख ६४ हजार 

३ सय १८
िनमार्णािधन

४ को प ुमरणपाटी मोटरबाटो वडा नं ३ ५ लाख स प न
५ िस दरेुखोला मोटरबाटो वडा नं ८ ८ लाख ५० हजार स प न
६ पतुिलचौतारा मोटरबाटो वडा नं ८ ७ लाख स प न
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िस.नं. योजनाको नाम कायर् क्षेत्र िविनयोिजत रकम भौितक प्रगित
७

िचसोधारा पधलेी सडक ढलान वडा नं १
९ लाख ७ हजार 

५७४
स प न

८ भागेडाँडा वलार् चौर मोटरबाटो वडा नं ८ ८ लाख स प न
९ िप लेडाडा थली सडक ग्रािवल वडा नं ८ ८ लाख स प न
१० ठूलो गैरै लचु ेमोटरबाटो वडा ४ ५ लाख स प न
११ वागाभ याङटार भ म ेसेडाइ गाउँ मोबा वडा ७ १० लाख स प न
१३ शाखा मोटरबाटो उ.स. वडा नं ७ १५ लाख स प न
१४ चलेटार खानेपानी वडा नं २ ३ लाख स प न
१५ वधशाला घमाईलो मोटरबाटो वडा नं २ ३ लाख स प न

प्रदेश सरकारको सशतर् कायर्क्रम अ तगर्त :
िस.नं. योजनाको नाम कायर् क्षेत्र िविनयोिजत रकम कैिफयत

१ चौितसिकलो पातले घ्रङ्मङ् ननुचौर याकुटी सौरा लामाटोल 
ग्रा.स.

वडा नं ४ ४० लाख
स प न

सघंीय सरकार सशतर् कायर्क्रम :
िस.नं. योजनाको नाम कायर् क्षेत्र िविनयोिजत रकम कैिफयत
१

आधारभतु प्राथिमक वा य उपचार के द्र भवन िनमार्ण वडा नं ५
११ लाख ६६ हजार 

७६ पैसा
क्रमागत

ककनी गाउँपािलकाको लागतमा स प नताको चरणमा रहेका मुख्य मुख्य योजनाह  :

क्रस. योजना तथा कायर्क्रमको नाम िविनयोिजत रकम वडा नं. कैिफयत
१ मकुु दे री खानापानी आयोजना १५ लाख ३ प्रदशे सरकार 

२
िप लेडाडा डाडागाउँ छापथोक वा य चौकी हुदँ ै ककनी नाली 
सिहतको तरो नती

 १० लाख ८
िनवार्चन क्षेत्र पवूार्धार 

कायर्क्रम

ककनी गाउँपािलकाको िनमार्णािधन आयोजनाह  :

क्रस. योजना तथा कायर्क्रमको नाम टमटे रकम वडा नं. कैिफयत

१ महाल मी थान हुदँ ैनासघुर मोटरबाटो
४८ लाख ४६ हजार ७ 
सय ५९ पैया पैसा ९४

१
वोलपत्र वीकृत भई 
प्रकृयामा अगाडी वढेको

२ िव वा चाक्लेकुलो िहलेिभ ा मोटरबाटो
४८ लाख ४४ हजार ६ 
सय ३७ पैया पैसा ५५

२
वोलपत्र वीकृत भई 
प्रकृयामा अगाडी वढेको

३ राजे द्र प्रकाश सिहद मागर्
१ करोड ६ लाख ७६ 
हजार ९ सय ४५ पैया 
पैसा ११

३
वोलपत्र वीकृत भई 
प्रकृयामा अगाडी वढेको

४ रानीपौवा छहरे ध सार हुदँ ैवडा नं ६ जोडने मोटरबाटो
४८ लाख ४७ हजार ३ 
सय २५ पैया पैसा ६३

४
वोलपत्र वीकृत भई 
प्रकृयामा अगाडी वढेको

५
लामागाउँ ितनघरे पतुलीचौतारो, खोलापारी िसउडेनी िसमपानी 
मोटरबाटो

४८ लाख ४७ हजार १ 
सय १ पैया पैसा ०९

८
वोलपत्र वीकृत भई 
प्रकृयामा अगाडी वढेको

६ रानीपौवा िप लेडाडा भट्टीडाँडा सर वती मािव मोटरबाटो
४८ लाख ४७ हजार ३ 
सय ६७ पैया पैसा ४७ 

५
पनु:वोलपत्र आवहान 
गिरएको

७
जरेुथमुपा ले हुदँ ैवडा नं ४ जोड्ने र ३५ िकलो िभरकुना िसखरखते 
जोडने मोटरबाटो

४८ लाख ४६ हजार ९ 
सय १४ पैया पैसा ९४

६
पनु:वोलपत्र आवहान 
गिरएको
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िनमार्ण भएका गु योजनाह  :
१. ककनी हाइट पयर्टन गु योजना
२. गाउँपािलकाको गाउँ पा र्िचत्र
३. गाउँकायार्पिलकाको भवन िनमार्ण गु योजना

आवासीय पुनिनर्मार्ण तथा प्रविलकरण स बि ध िबवरण :
पनुिनर्मार्णको अव था प्रविलकरणको अव था जोिखम वगर्मा परेका लाभग्रही िववरण

कुल लाभग्राही संख्य ७००२ कुल लाभग्राही संख्या २३० कुल लाभग्राही संख्या ८५
अनदुान स झौता ६६४० अनदुान स झौता २१० पिहलो िक ता प्रा  गनेर् ८०
पिहलो िक ता प्रा  गनेर् ६६३० पिहलो िक ता १८९ दो ो िक ता प्रा  गनेर् ६७
दो ो िक ता प्रा  गनेर् ६३१० अि तम िक ता प्रा  गनेर् १० अि तम िक ता प्रा  गनेर् ५०
ते ो िक ता प्रा  गनेर् ५१३६
िनमार्ण स प न घरह ४१३०

सामािजक सरुक्षा : यस गाउँपािलकामा पिहलो चौमािसकमा १३४१ जना जे नागिरक , ६३ दिलत जे  नागिरक, ३५ जना एकल 
मिहला, ८०६ जना िवधवा मिहला, ३९ जना पणूर् अपाङ्ग, ५४ जना अित अशक्  अपाङ्गह लाई समािजक सरुक्षा भ ा तथा १०५ 
जनालाई बाल पोषण भ ा र १४८३ जनालाई उपचार खचर् गरी ज मा ३९२६ जनालाई कुल २ करोड ४८ लाख ७३ हजार ४ सय 
िवतरण गिरएको । यसै गरी दो ो चौमािसकमा १५०३ जना जे नागिरक , ६४ दिलत जे  नागिरक, ३५ जना एकल मिहला, ८१५ जना 
िवधवा मिहला, ४० जना पणूर् अपाङ्ग, ४५ जना अित अशक्  अपाङ्गह लाई समािजक सरुक्षा भ ा तथा १०५ जनालाई बाल पोषण 
भ ा र १४९३ जनालाई उपचार खचर् गरी  ज मा ४१०० जनालाई कुल २ करोड ६२ लाख ४४ हजार ४ सय िवतरण गिरएको र  ते ो 
चौमािसकमा १४४३ जना जे नागिरक , ६७ दिलत जे  नागिरक, ३६ जना एकल मिहला, ८५२ जना िवधवा मिहला, ४६ जना पणूर् 
अपाङ्ग, ६६ जना अित अशक्  अपाङ्ग ह लाई समािजक सरुक्षा भ ा तथा १०७ जनालाई बाल पोषण भ ा र १५८५ जनालाई 
उपचार खचर् गरी  ज मा ४१०० जनालाई कुल २ करोड ६६ लाख ६५ हजार २ सय िवतरण गनेर् प्रकृयामा रहकेो ।

वैकि पक उजार् :

» बजार क्षेत्रमा सोलार वि को प्रब ध िमलाउन वोलपत्र आहवान गिरएको ।

४. वातावरण तथा िवपद् यव थापन-
» कोिभड-१९ का लाई यव थापन गनर् ी मकुु दे री मा यिमक िवद्यालयमा ३५ सैयाको यवि थत क्वारे टाईन थापना 

गिरएको ।
» वषार्याममा पासाङ् हाम ुराजमागर्लाई गाउँपािलकाको बजेट प्रयोग गरी िनयिमत सचुा  गिरएको ।
» गाउँपािलकामा छुटै्ट कोरोना रोकथाम तथा िनय त्रण कोषको प्रब ध िमलाईएको ।
» गाउँपािलकामा िवपद ् यव थापन कोष थापना भएको ।
» पािलका  एवं वडा तरमा िवपद ् यव थापन सिमित गठन तथा पिरचालन गिरएको ।
» लक डाउनका अिवधमा िवप न तथा आिथर्क अव था कमजोर भएका नागिरकका लािग खाद्या न लगागतको राहत सामग्री 

िवतरण गिरएको ।

५. सं थागत िवकास, सेवा प्रवाह  तथा सशुासन-
» पि जकरण तथा समािजक सरुक्षा कायर्क्रमलाई MIS माफर् त अ याविधक गिरएको ।
» यायीक सिमितको सम वयमा मलेिमलाप स वि ध  आधारभतू तािलम संचालन गिरएको । 
» गाउँपािलकाको लेखा प्रशासनलाई सतु्रमा आधािरत लेखा प्रणालीमा यवि थत गिर िव ीय अनशुासन पालन गिरएको ।
»  सबै शाखाह मा क यटुर ई टरनेट सिहत आव यक फिनर्िशङको यव थापन गिरएको ।
» सचूना अिधकारी माफर् त सचूनाको हकलाई प्रचलनमा याईएको ।
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» ऐितहािसक व पको गाउँकायर्पािलकाको कायार्लय भवन िनमार्णको DPR तयार भई िनमार्णको चरणमा रहकेो । 

याियक सिमित  : 
» गाउँपािलका ि थत याियक सिमितमा ०७६ ावण दिेख हाल स म २० ओटा उजरुी दतार् भएकोमा १७ ओटा उजरुीको 

कायर्वाही िकनारा भईसकेको र ३ ओटा उजरुीह  छलफलको क्रममा रहकेो ।
» संिवधान कायार् वय र थानीय सरकार संचालनका क्रममा आ.ब.०७५/०७६ स म २७ ओटा ऐन, िनयम, िनदेर्िशका तथा 

कायर्िविध तयार गरी वीकृती भएकोमा यस आ.ब.०७६/०७७ को अविधमा िन न ऐन, काननुह  पािरत गिरएको ।
१.  ककनी गाउँपािलकाको िशक्षा ऐन -२०७६
२.  ककनी गाउँपािलकाको औद्योिगक यवसाय ऐन-२०७६
३. ककनी गाउँकायर्पािलकाको करार कमर्चारी भनार्/छनौट परीक्षा संचालन तथा यव थापन कायर्िविध २०७६
४.  ककनी गाउँपािलकाको अपाङ्गता भएका यिक् ह को पिरचय िवतरण कायर्िविध-२०७६

अव म आ.व २०७७/७८ को नीित कायर्क्रम तथा वजेटका सोच, ग त य, ल य, उ े य,  अपेिक्षत उपलि ध तथा 
प्राथिमकताका के्षत्रह  तपिशल वमोिजम प्र तुत गनर् चाहा छु :
क. सोच (VISION) :
नेपाल सरकारले अिघ सारेको समदृ्ध नेपाल सखुी नेपालीको अिभयानलाई सफल र साथर्क तु याउँद ैऐितहािसक, सां कृितक,पयर्टकीय 
समदृ्ध ककनीको आधार िशला तयार गनेर् । 

ख. ग त य (MISSION) :
आिथर्क िवकास, सामािजक िवकास, पवुार्धार िवकास, वातावरण तथा िवपद ् यव थापन र  सं थागत िवकास, सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन सधुार आिदका मा यमवाट मानवीय िवकास सूंचकाङ्कमा तरउ नती गदैर् िदगो िवकासको ल य हािसल गनेर् । 

ग . ल य (GoALS):
» पारदशीर् प्रशासन, िदगो िवकास र यायपणूर् आिथर्क समिृद्ध हािसल गदैर्, मिहलामतै्री, अपाङ्गमतै्री, बालमतै्री र वातावरणमतै्री 

सु दर  गाउँ िनमार्ण गनेर् । 
» सेवाग्राहीमतै्री कायार्लय भवन, भौितक पवुार्धार कायर्क्षमता सिहतको जनशिक्त िवकास गदैर् सेवाग्राहीमतै्री प्रशासन िनमार्ण 

गनेर् । 
» शदु्ध खानेपानीका लािग उिचत थानह मा िडप वोिरङ्ग जडान गनेर्  साथै गाउँका थानीय महुानह को संरक्षण गिर 

खानेपानीलाई गाउँपािलका ईलाकामा िवतरण गनेर् यव था िमलाउन पहल गनेर्   ।
» भ-ूउपयोग नक्साङ्कन योजना िनमार्ण गनेर् ।
» ितन वटै सरकारको संयकु्त पहलमा गाउँ अ पताल यवि थत पमा संचालन  गनेर् ।
» गाउँिभत्रका सवै सावर्जिनक स पितह को अिभलेखन गिर संरक्षण गनेर्  । 
» थप प्रािविधक िशक्षालयको थापना गनर् केि द्रय सरकार संग पहल गनेर्  । 
» गाउँ तिरय खलेकूद मदैान िनमार्णको लािग पहल गनेर् । 
» गाउँिभत्रका ऐितहािसक धरोहरह को पनुिनमार्ण तथा िजण द्धार गनर् िवषशे पहल गनेर्  । 
» प्रधानम त्री रोजगार कायर्क्रम माफर् त यवूा पिरचालन िक्रयािशलताको लािग िविभ न योजनाह  वनाई कायर्क्रम अिघ वढाउने 

साथै यवूा उद्यमिशलता एवं पिरचालनमा जोड िदने  । 

घ. उ े य (OBJECTIVES):-
» सशुासन ।
» गाउँको मौिलक िवषशेता र पिहचान प्रवद्धर्न । 
» सीपयकु्त द य जनशिक्त विृद्ध । 
» सामािजक सरुक्षा र िदगो शाि तको िवकास । 
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» वातावरण तथा वालमतै्री, मिहलामतै्री तथा अपाङ्गमतै्री व छ सु दर गाउँ िनमार्ण । 
» िवकिसत गाउँ । 
» पयर्टन पवुार्धार िनमार्ण र प्रवद्धर्न सिहत रोजगारीमा विृद्ध । 

ङ. अपेिक्षत उपलि ध :
» खानेपानीको सहज यव था िमलाउनको लािग िडपवोिरङ्ग तयार तथा थानीय महुानह को यव थापन  भ ैशदु्ध पानी 

िवतरण भएको हुनेछ  । 
» गाउँका गौरवका केिह योजनाह को DPR  तयार स प न भएको हुनेछ । 
» गाउँका मखु्य मखु्य सडकह मा नाली िनमार्ण भ ैग्राभिेलङ्ग भएको हुनेछ । 
» जनप्रितिनिध तथा कमर्चारीह मा अनभुव र क्षमतामा थप पिरपक्वता सजृना भई कायर् स पादनमा पिर कृत भएको हुनेछ । 
» राज व संकलनमा थप वढो री हुनेछ । 
» कमर्चारी -जनप्रितिध वीच स व ध सदु्धढृ तथा समुधरु भएको हुनेछ । 
» सचूना तथा संचारका ि ले  गाउँपािलकामा िवद्यिुतय प्रिविधको  प्रयोग वढ्द ैगएको हुनेछ । 
» गाउँ िवकास र संबिृद्धमा गाउँवासीको अपन व विृद्ध हुनेछ । 
» गाउँवासीमा थानीय सरकारको मह वमा विृद्ध भई थानीय सरकारको महशसु हुनेछ । 

च. प्राथिमकता 
मािथ उ लेिखत सोच, ग त य, ल य, उ े य,  अपेिक्षत उपलि ध तथा प्राथिमकताका आधारह मा दहेाय वमोिजमको िवषयगत 
क्षेत्रह मा कूल िवकास वजेटबाट रकम वाँडफाँड गनेर् गरी योजना छनौट गनेर् प्राथिमकता सिहतको नीितगत यव था िमलाएको छु ।  
जसका लािग  गाउँवासीका मौिलक हक र अिधकारका पमा रहकेा आव यकताह  क्रमागत पमा पिरपिुतर् गदैर् जीवनयापनमा 
गणुा मक सधुार गिरनेछ । उपल ध ोत-साधन, अवसर र क्षमताको अिधकतम ्उपयोग गनर् समानपुाितक िवतरण गदैर् सवै क्षेत्र, वगर्, 
समदूायलाई सामािजक यायसिहतको िवकास गिरनेछ । आगामी वषर्मा वजेट तथा कायर्क्रमले पिरलिक्षत गरेका सवै क्षेत्रको सहज 
िवकासका लािग सरकारी, नीिज, सहकारी र सामदुायीक क्षेत्रको सहकायर्वाट ल य हािसल गनुर् पनेर् हुदाँ सवै क्षेत्रलाई यस महान 
अिभयानमा लाग्न समते आ हान गदर्छु । यस नीित तथा कायर्क्रमले कोिभड-१९ को महामारी िनय त्रण तथा रोकथाम, मानवीय क्षमता 
िवकास, रोजगारी विृद्ध, पवुार्धार िनमार्ण, असमानता र गिरबी यिूनकरण, िदगो िवकास र पयार्वरणीय संरक्षण, शाि त, सदभाव, स-ु
यव था र िविधको शासनको प्र याभिूतलाई प्राथिमकतामा राखकेो छ । क्षेत्रगत कायर्क्रमह लाई िदगो िवकासका ल यह संग आवद्ध 
गिरनेछ ।  गाउँपािलकाको वजेट खचर्लाई प्रितफल मखुी वनाउद ैवजेटमा यव था भए वमोिजमको सतप्रितशत पजुीगत खचर् गनर् सक्ने 
क्षमता र पुँजीगत खचर्को गणु तर वढाउन थप महेनत गनुर् पनेर् अव था समते भएकोले आगामी आिथर्क वषर्मा यी िवषयह लाई यान 
िदद ैकायर्क्रम संचालन गनेर् तफर्  वजेट पिरलिक्षत गिरको छ । 

आदरणीय  गाउँसभा सद य यूह  :
नीित तथा कायर्क्रम र वजेट तजुर्मा गदार् अवल वन गिरएका मुख्य आधारह  िन नानुसार रहेका छन ्।
» नेपालको संिवधान  
» थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
» राि ट्रय प्राकृितक ोत तथा िव  आयोग ऐन, २०७४
» अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४
» संघीय र प्रदशे सरकारले जारी गरेका नीित, काननु तथा मापद ड
» थानीय तहको वािषर्क योजना तथा वजेट तजुर्मा दीग्दशर्न
» राज व परामशर् सिमितको प्रितवेदन
» ोत तथा वजेट सीमा िनधार्रण सिमितको िसफािरस । 
» संघीय तथा वाग्मती प्रदशे सरकारको वािषर्क वजेट । 
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» संघीय सरकारको िविभ न पिरपत्र तथा िनदेर्शनह  । 
» नेपाल सरकारले अ तराि ट्रय जगतमा जनाएका प्रितवद्धतावाट सिृजत दािय वह  । 
» िनवार्चनका वेला  गाउँवासी साम ूगरेका प्रितवद्धता एवं घोषणापत्रह  ।
» वडाह को जनसंख्या,भगूोल, क्षेत्रफल, खचर्को आव यकता, राज व क्षमता, पवुार्धारको अव था समतेका आधारमा 

व तगुत र वैज्ञािनक पद्धित अवल वन गिरएको ।
» यस क्षेत्रका संघीय सासंद य,ू प्रदशे सभा सद य यहू , राजनैितक दलका प्रितिनिधह  एवं िवषय िवज्ञह को स लाह 

सझुाव एवं मागर्िनदेर्शन आिद । 

अव म आगामी आ.व. २०७७/७८ को वजेटका उ े यह  हािसल गनर् िन न वमोिजमको प्राथिमकता िनधार्रण गरेको  देहाय 
वमोिजमको नीित कायर्क्रम प्र तुत गनर् चाहा छु । 
आगामी आ.व. २०७७/७८ को लािग तय गिरएका मुख्य नीित तथा कायर्क्रमह  :

१.  आिथर्क िवकास :
क.  कृिष तथा पशु सेवा

१.  यावसाियक कृिष उ पादनलाई प्रवद्धर्न गदैर् उ पािदत कृिषज य उ पादनलाई उिचत वजार यव थापनको लािग 
आव यक पहल गिरनेछ ।

२.  ट्रवेरी, मलूा, िकवी, आल,ु रे वो ट्राउट तरकारी फलफूल र जिडबटूी यस क्षेत्रका पिहचान प्रा  खतेीलाई थप 
यावसायीकता तथा आधिुनकीकरणको लािग आव यक पहल गिरनेछ । 

३.  यस पािलकामा रहकेो कृिष उवर्रभिूमलाई कृिष  हवका पमा िवकास गनर् आव यक कायर्क्रम बनाईनेछ ।
४.  सामिुहक तथा सहकारी खतेीलाई प्रो साहन गनेर् नीित िलईनेछ । कृषकह लाई प्रदशे सरकार तथा थानीय तहले 

उपल ध गराउने िविभ न सिुवधाह  तथा अनदुानह  प्रदान गनर् कायर्िविध बनाई यवि थत गिरनेछ ।
५.  िकसानलाई पो ट्री, डेरी, याउ खिेत, तरकारी खतेी र मह लगायतका उ पादनका क्षेत्रमा लाग्न िवशषे अनदुानको 

यव था गिरनेछ ।
६.  कृषकह को क्षमता अिभविृद्ध, प्रािविधक सेवा र  जनचतेना मलुक कायर्क्रम गरी CTEVT बाट Skill test गरी 

प्रमािणकरण गनेर्  आव यक प्रव ध िमलाईनेछ ।
७.  थानीय मौिलक पिहचान र उ च उ पादक व भएका वीउ िवजनको संरक्षण र िव तारमा जोड िदने र ककनीको जैिवक 

ोत र पर परागत ज्ञान िसपको संरक्षण र प्रचारप्रसार गिरनेछ  ।
८.  कृिष उ पादन विृद्धको लािग स वि धत िनकायसंगको सहकायर्मा कृषकह लाई उिचत तािलम तथा अनदुान एबं उ नत 

िवउ िवजन उपकरण लगायतका सामाग्रीह  उपल ध गराउन पहल गिरनेछ । साथै कृषकको लािग कृिषसंग स वि धत 
िवषयमा जानकारी गराउन कृषक पाठशाला/ कृिष सचूना के द्र लगायतका कृिषसंग स वि धत कायर्क्रमह  थानीय 
तरस म थानीय भाषाको मा यमवाट समते संचालन गनर् गराउन पहल गिरनेछ ।

९. हाल िव मा फैिलरहकेो िविभ न महामारीले िन याउन सक्ने भोकमरीको चरम सम यालाई म यनजर गदैर् कृिष 
उ पादनमा विृद्ध गनर् िवशषे कायर्क्रमको यव था गिरनेछ । जसका लािग कृिषमा “निवनतम प्रिविध ककनीको 
समृिद्ध” भ ने आदशर् वाक्यलाई आ मसाथ गदैर् कृषकलाई उ नत िवउ िवजनमा अनदुान, कृिष याि त्रिककरण िवशषे 
अनदुान, प्रािविधक सेवा लगायत कृषकको क्षमता अिभविृद्धको लािग आव यक कायर्क्रमको यव था गिरनेछ । 

१०. बाली तथा पश ुवीमा र कृिषकजार् सहजीकरणको लािग आव यक सम वय गिरनेछ ।
११. यवसाियक पश ुतथा कृिष फमर्को वगीर्करण गिर सोिह बमोिजम अनदुानको यव था गिरनेछ ।
१२. गाउँपािलकामा रहकेो कृिष तथा पश ुसेवाशाखालाई थप यवि थत गनर् भौितक पवूार्धारको यव था गिरनेछ ।
१३. पश ुन  सधुार पद्धतीको िवकास तथा यव थापनको लािग आधिुनक प्रिविधको उपयोग गिरनेछ ।
१४. यवसाियक पशपुालकह को लािग यवसाियक फमर् सु िणकरण गनर् आव यक पनेर् अनदुान सहयोग उपल ध ग

राईनेछ । गाउँपािलकामा आ नो फमर् दतार् तथा अिभलेखीकरण गनेर् कायर्लाई यबि थत गिरनेछ ।
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१५. पशहु मा लाग्ने महामारी रोगह को िब द्ध िनयिमत खोप (HSBQ, FMD, PPR र Anti-Rabies, आिद) िनशु क 
पमा लगाईनेछ ।

१६. पशपंुक्षीपालन  यवसायलाई यबि थत एवं प्रदषुणमकु्त गनर् यवसाियक संग आव यक सम वय गिरनेछ ।
१७. गोठ सधुार गिर गाउँवासीको वा यमा सहजता याउने खालका कायर्क्रमह  दाताको सहयोगमा संचालन गिरनेछ ।
१८. उ नतजातको वाख्रापाठा िवतरण  कायर्क्रमलाई िनर तरता िदईनेछ ।
१९. दश रोपनी भ दा वढी जग्गामा यावसाियक खतेी गनेर् कृषक तथा भिुमिहन यावसाियक कृिष गनेर् कृषकह लाई िवशषे 

अनदुानमलूक कायर्क्रमको यव था गिरनेछ ।
२०. कृषकह ले उ पादन गरेको कृिष तथा पशजु य उ पादनलाई वजार यव थापनको िज मवेारी गाउँपािलका तथा वडा 

कायार्लयको अगवुाईमा सहिजकरण गिरनेछ ।
२१. गाउँपािलका तिरय तरकारी संकलन के द्रलाई स चालनमा याईनेछ ।
२२. नेपालको थानीय जातको माछा पालनमा िवशषे जोड िदइनेछ । ट्राउट माछा भरुा उ पादनलाई प्राथिमकता िदद ै

यवसाियक प्रिविध अपनाई माछा पालन गनेर् कृषकलाई प्रो साहन गिरनेछ ।
२३. िशिक्षत यवुा तथा िवद्याथीर् वगर्मा कृिषलाई स मािनत पेशाको पमा िवकास गनर् िवद्यालय तरमा कृिष ज्ञान प्रबधर्न 

कायर्क्रमको यव था गिरनेछ । 
२४. ”कृिष िवकासको आधार युवा वरोजगार” भ ने आदशर् वाक्यलाई आ मसात गदैर् पिछ लो समय सिक्रय यवुा 

जनशिक् मा रहकेो बढदो वेरोजगारीलाई स वोधन गदैर् िवशषे प्राथिमकताका साथ कायर्क्रम स चालन गरी कृिष 
उ पादनमा यवुा जनशिक् को लागानी विृद्ध गरी रोजगारीलाई प्राथिमकता िदइनेछ साथै उ कृ  यवुा यावसाियक 
कृषक स मान कायर्क्रमको यव था गिरनेछ ।

२५. खिेतयोग्य जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई कायर्िविध बनाई दि डत गिरनेछ ।

ख.  पयर्टन के्षत्र
२६. गाउँका पयर्टिकय मह वका सवै क्षेत्रह को अ ययन गरी क्रमागत पमा यस क्षेत्रको दीघर्कालीन योजना तजुर्मा 

गिरनेछ । सो को उिचत िवकासका लािग िव ततृ पिरयोजना प्र ताव तयार गरी कायार् वयनका लािग संघीय एवं प्रदशे 
सरकारसंग आव यक पहल गिरनेछ ।

२७. आगामी आ.व २०७७/७८ मा पयर्टकीय क्षेत्र ककनीको एकीकृत िवकासको लािग थप पवुार्धारह  ( य ूटावर, आिद) 
िनमार्ण गनर् कायर् सु  गिरनेछ । साथै रानीपौवा, गोणे र, फूङफूङ झरना वडा नं ६ र ४, गवार्सी महादवे, िहले, 
जगरेपनी, वाराजाको दरवार, बस ती दरवार,गौरे र महादवे, ीजा पादिेव, गाग ुगो माघ्याङ गु बा,महाल मी 
मि दर, व छालादिेव मात्रागाउँ क्षेत्र लगायत अ य मठमि दर, मि जद, गु बा, चचर्ह लाई क्रमागत तिरकाबाट 
पयर्टिकय पवुार्धार क्षेत्रको पमा िवकास गदैर् लिगनेछ ।

२८. यस गाउँपािलका  क्षेत्रमा रहकेा ऐितहािसक, धािमर्क, सा कृितक मह वका स पदाह को तर नती तथा ममर्तस भार 
गिरनेछ ।

२९. पयर्टन क्षेत्र प्रबदनको लािग ऐितहािसक, धािमर्क, सा कृितक, प्राकृितक, आिद िविभ न क्षेत्रलाई समटेी बहृत पयर्टन 
गु योजना िनमार्ण गिरनेछ ।

३०. गाउँपािलका िभत्रका िविभ न क्षेत्रमा होम टे स भा यता अ ययन गनुर्को साथै सोको संचालनको लािग आव यक 
तािलम तथा सम वयको यव था िमलाईनेछ ।

ग.  सहकारी
३१. गाउँपािलकाको सहकारी दतार्, निवकरण, समायोजन तथा एिककरण तथा अ य उ े यह लाई थपघट गिरनेछ ।
३२. सहकारी वचत तथा ऋण पिरचालन स व धी मापद ड वमोिजम िनयमन गिरनेछ । साथै  सवै सहकारीह लाई सहकारी 

तथा गिरवी स वि ध यव थापन सचूना प्रणाली(CoPoMIS) मा आवद्ध गराई यवि थत वनाईनेछ ।
३३. मिहला, गिरब, िसमा तकृत, िभ न क्षमता भएका यिक्त, भिूमहीन तथा िपछिडएको वगर् र िमकको जीवन तर सधुार 
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याउन सहकारी प ितको यवसायमा पहुचँ बढाईनेछ ।
३४. सहकारीको वचतकतार्ह को बचतको सरुक्षाको प्र याभिूत गनर् आव यक यव था गिरनेछ ।
३५. सहकारी स ब धी त याङ्क यव थापन र अ ययन अनसु धान गिरनेछ ।
३६. थानीय सहकारीह को क्षमता अिभविृद्धको लािग तािलम तथा अवलोकन भ्रमणको यव था िमलाईनेछ ।
३७.  गाउँमा नै वरोजगार प्रवद्धर्नको लािग सहकारीका मा यमवाट आव यक यव था िमलाउन पहल गिर उद्यम िशलताको 

िवकास गिरनेछ ।
३८. कृिष सहकारीका मा यमवाट उ पादन मलूक क्षेत्रमा सामिूहक लगानी र करार खतेी गनर् आव यक सहिजकरण तथा 

पे्रिरत गिरनेछ ।

घ.  उद्योग तथा वािण य :
३९. लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगको िवकास लािग दतार्, निवकरण, क्षमता विृद्ध, पुँजी विृद्ध लगायतका कायर्ह लाई 

प्राथिमकताका साथ कायार् वयन गिरनेछ ।
४०. घरेल ुतथा साना उद्योगको क्षेत्रमा प्र येक गाउँमा उ पादन हुन सक्ने कृिष उपज ब त ुतथा सेवाको स भा यता अ ययन 

गरी एक गाउँ एक उ पादन/पिहचानको नीित िलईनेछ।
४१. यापािरक फमर्, पसलको दतार्, अनमुित, निवकरण तथा खारेजीको सहज यव था िमलाईनेछ ।
४२. सीप िवकास स व धी कायर् योजनाको प्रवद्धर्न गिरनेछ ।
४३. थानीय तरमा रोजगारी सजृना गनेर् उ पादनमलूक र िछटो प्रितफल प्रा  गनर् सिकने उद्यमह लाई प्राथिमकतामा राखी 

प्रो साहन गिरनेछ । य ता उद्यमह को िवकास, िव तार तथा प्रबधर्न गनर् उपयकु्  नीित िनयम िनमार्ण गरी कायार् वयन 
गिरनेछ ।

४४. गाउँपािलका िभत्र लघ,ु घरेल,ु साना उद्योगको थापना गनर् साझा सिुवधा के द्र (CFC) िनमार्ण गिरनेछ ।
४५. िव यापी महामारीका पमा फैिलएको कोिभड-१९ र यसले गदार् िव  अथर्त त्रमा आएको िशिथलताका कारण 

िवदशेबाट घर फकर् ने यवुालाई ि गत गरी रोजगारीका लािग थप अवसर खो न गाउँपािलका िभत्रको आ नो प्राकृितक 
ोतको िविश ता र स भा यता हरेी स भव भए स म सबै वडामा रहने गरी “एक वडा एक कायर्” थापना गनर् 

आव यक कायर्क्रम अगाडी वढाइनेछ ।
४६. गिरिव िनवारणका लािग लघउुद्यम िवकास कायर्क्रम माफर् त थानीय तरमा यनू आए भएका दिलत,आिदवासी, 

जनजाती,एकल मिहला,िभ न क्षमता भएका र िपछिडएको वगर्लाई लिक्षत गरी वडाम ैकायर्क्रम स चालनको प्रब ध 
िमलाइनेछ ।

४७. गाउँपािलका िभत्र रहकेा उद्योग, यवसाय, प्रित ानको प्रभावकारी पमा वजार अनगुमनलाई ित ता िदइनेछ ।
४८. िव यापी पमा फैिलएको कोिभड-१९ का कारण यवसायीमा परेको मकार्लाई ि गत गरी िनि त मापद डका 

आधारमा कर छुटको यव था िमलाइनेछ ।

ङ.  िव ीय के्षत्र
४९.  वैक, लघिुव  क पनी आिदलाई क्रमश वडा तरमा िव तार गदैर् लिगने नीित िलईनेछ ।
५०. सं थागत सामािजक उ रदािय व (Social Corporate Responsibility) अ तगर्त िव ीय क्षेत्रह लाई पवुार्धार 

िनमार्ण तथा अ य सामािजक कायर्का लािग िज मवेार वनाईनेछ ।

च.  प्रधानम त्री रोजगार कायर्क्रम
५१. ककनी गाउँपािलका िभत्रका दिलत तथा िवप न पिरवारलाई आ-आ नो स मािनत पेशालाई मयार्िदत तु याउन क्षमता 

अिभविृद्ध तािलम तथा िसपको यव थापन गदैर् लिगनेछ ।
५२.  प्रधानम त्री रोजगार कायर्क्रमलाई थप यवि थत र प्रभावकारी पमा स चालन गनेर् प्रब ध िमलाइनेछ ।
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२.  सामािजक िवकास
क .  िशक्षा

५३. प्रािविधक िशक्षा तथा यावसायीक तािलम समते लाई समावेश गरी  गाउँ िशक्षा योजना तजुर्मा गिर कायार् वयनमा 
याईनेछ ।

५४. आव यकताको आधारमा नयाँ िवद्यालय खो ने, तर विृद्ध गनेर्, एकीकृत गनेर्, कक्षा थप गरी समदुायको िहतमा   प्रयोग 
गनेर् नीित लाई िनर तरता िदइनेछ ।

५५. िवद्यालयह को अनमुित, िनयमन र अनगुमन तथा मु याङ्कन प्रणालीलाई यवि थत र प्रभावकारी वनाईनेछ ।
५६. िशक्षक तथा कमर्चारीह को पेशागत क्षमता विृद्ध, तािलम, अवलोकन भ्रमणको उिचत यव थापनको लािग आव यक 

कायर्क्रम बनाई लाग ूगिरनेछ ।
५७. सामदुाियक िवद्यालयह को शिैक्षक पवुार्धार िनमार्ण, ममर्त स भारकायर्लाई प्राथिमकता िदईने छ । साथै िशक्षकह लाई 

पेशा प्रित िज मवेार वनाईनकुा साथै िवद्यालयको प्रणालीगत सधुारका लािग िशक्षकह को मू याङ्कनको आधारमा 
द ड र परु कारको यव था  िमलाईनेछ ।

५८. गाउँपािलकािभत्र रहकेा सं थागत िवद्यालयह संग आव यक सम वय गरी गिरव, जेह दार, िपछडीएका वगर्, िवप न, 
जनजाित, दिलत, अपाङ्ग, मिहला, जन-आ दोलन र जनयदु्धका घाईते, द्व द िपिडत, सिहद, वेप ा पिरवारका स तती 
लगायतलाई छात्रविृतको आव यक यव था िमलाइनेछ ।

५९. सामदुाियक िवद्यालयका िशक्षक तथा िवद्याथीर्ह को क्षमता अिभविृद्धका लािग िवशषे कायर्क्रमह  संचालन गदैर् 
लिगनेछ ।

६०. "गुण तिरय तथा सवैको लािग िशक्षा"भ ने नाराका साथ  सवै गाउँवासीह लाई िशक्षामा पहूचँ पयुार्उन िवशषे 
योजना तथा कायर्क्रम संचालन गिरनेछ ।

६१.  सामदुाियक िवद्यालयह लाई वातावरणमतै्री र प्रिविधयकु्त वनाउन “Smart School” को अवधारणामा लैजान 
िवद्यिुतय मा यमवाट ( माटर् वोडर्, क यटूर, प्रोजेक्टर, य य, आिद) शिैक्षक िक्रयाकलापह  संचालन गनेर् कायर्लाई 
अझ  यवि थत गरी िनर तरता िदइनेछ ।

६२. िवचमैा िवद्यालय छोड्ने कायर्लाई  पिहचान गनर् आव यक संय त्रको यव था गरी सो कायर्लाई िन सािहत गिरनेछ ।
६३. थानीय पु तकालय, वाचनालय तथा सामदुाियक िसकाई के द्रको गणुा मक सधुार गिरनेछ ।
६४. अिभभावक िशक्षा, िनर तर िशक्षा, जीवन उपयोगी िसकाई तथा मिहला िशक्षामा जोड िदईनेछ ।
६५. आधारभतु तहको िशक्षामा थानीय भगूोल, स पदा, पिहचान, आिथर्क, सामािजक, भाषा,सं कृित तथा पर परालाई 

स वद्धर्न र जगेनार् हुने गरी थानीय पाठ्यक्रम प्रा प तयार गिर लाग ूगिरनेछ ।
६६. िवद्यालयका सवै वालवािलकाह को लािग िबिभ न अितिरक्त िक्रयाकलापह  तथा प्रितभा पिहचानका कायर्क्रमह  

संचालन गिर बालबािलकाह को बहुआयािमक िवकास गिरनेछ ।
६७.  थप प्रािविधक िवद्यालय थापना तथा संचालनको लािग थान पिहचान गिर संघ र प्रदशेमा आव यक पहल गिरनेछ ।
६८. हरेक िवद्यालयलाई “अ यापन जनशिक्  युक्  िवद्यालय” बनाउन िनि त मापद ड बनाई िशक्षण िसकाई 

स चालन तथा यव थापन अनदुान कायर्क्रमलाई िव तार गदैर् लिगनेछ ।
६९. जनप्रितिनधी तथा िवद्यालय बीच समुधरु स ब ध कायम गरी सबैमा अपन वको भावना िवकास गनर् िवशषे जोड 

िदइनेछ 
७०. िवद्याथीर्को मू याङ्कन प्रणालीलाई यवि थत बनाउन िवद्यालयले गदैर् आएका सबै िकिसमका परीक्षाह  

गाउँपािलकाबाट क्रमश यवि थत गदैर् लिगनेछ ।
७१. वडा कायार्लय समतेको सहभािगता र सम वयमा गाउँपािलकाका सबै िवद्यालयमा क तीमा १ ओटा बालिबकास के द्र 

कायम गनेर् नीितलाई अिंगकार गरीनेछ ।
७२. िव यापी पमा फैिलएको कोरोना भाईरस कोिभड -१९ का कारण बालबािलकाह को पढनपाठनमा अवरोध सजृना 

भएको प्रित चनाखो हुदँ ैसोको बैकि पक यव थालाई अनसुरण गदैर् िवद्यालय खो दाका बखत हुन सक्ने संक्रमणलाई 
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िनय त्रण गनर् वा य शाखाको सम वयमा कक्षा स चालनको उिचत मोडािलटी तय गरी कायार् वयन गिरनेछ ।

ख   लैङ्िगक समानता र सामािजक समावेशीकरण
७३. जे  नागिरकमा भएको अनभुव, ज्ञान  र  सीपलाई नयाँपु तामा ह ता तरण गनर् नीित िनमार्ण, अनसु धान तथा वौिद्धक 

ज्ञान िव तारका क्षेत्रमा जे  नागिरकह लाई सहभािग गराउने नीित अवल वन गिरनेछ ।
७४. नेपाल सरकारवाट उपल ध सामािजक सरुक्षा भ ा िवतरणलाई थप यवि थत तथा सहज बनाउन पहल गिरनेछ ।
७५. मिहलाह को आयमलूक,  सीपमलूक, क्षमता अिभविृद्ध, नेतृ व िवकास गरी दक्ष जनशिक्त िनमार्णमा योजनावद्ध पहल 

गनर् िविवध आयमलूक कायर्क्रमह  संचालन गरी यवि थत तथा जीवन उपयोगी वनाईनेछ । दिलत, एकल मिहला, 
आिदवासी जनजाित, द्ध द्ध प्रभािवतह लाई लिक्षत वगर् कायर्क्रम (सावनु वनाउने तािलम, क यटूर तािलम, आिद) 
संचालनमा  िबशषे प्राथिमकता िदईनेछ ।

७६. लैङ्िगक िहसंा, शोषण, मानव वेचिवखन, िवभदे तथा दु यर्वहारलाई शु य सहनिशलताको नीित अवल वन गिरनेछ । 
यसका लािग िविभ न संघ सं थाह  संगको सहकायर्मा िविभ न प्रकारका सचतेनामलूक कायर्क्रमह  संचालन गदैर् 
लिगनेछ ।

७७. बालअिधकार र बालसंरक्षणलाई सिुनि त गनर् बालक्लब र बाल संजालह  गठन तथा प्रिशक्षणको यव था िमलाईने 
छ 

७८. िकशोरीह को लािग सचूना तथा परामशर् के द्रको थापनाको साथै िकशोरी समहूह लाई क्षमता अिभविृद्ध कायर्क्रम 
संचालन गिरनेछ ।

७९. गिरब तथा िबप न मिहलाह को लािग लघ ुउ म िवकास कायर्क्रम संचालन गिरनेछ ।
८०. िभ न क्षमता भएकाह को लािग क्षमता िवकास, िसप िवकास तथा आय-आजर्नका कायर्क्रम संचालन गिरनेछ । साथै 

आव यकता अनसुार िभ न क्षमता भएका यिक् ह लाई आव यक पनेर् सहयोग सामाग्री गाउँपािलकाको क्षमता 
अनसुार क्रमश उपल ध गराउँद ैलिगनेछ । गाउँपािलकावाट िनमार्ण गिरने पवुार्धारह  (सडक, भवन लगायत सावर्जिनक 
भौितक संरचनाह ) आगामी िदनमा अपाङ्गमतै्री, बालमतै्री तथा मिहलामतै्री वनाउद ैलिगनेछ ।

८१. कृिष स बि ध पेशाका लािग नभई नहुने औजार बनाउनको लािग ककनी गाउँपािलका िविभ न थानह मा सधुािरएको 
अ याधिुनक मिेसनबाट स चािलत आरनको लािग उिचत वजेटको यव थापन गरी कायार् वयनमा याईनेछ ।

८२.  “सवैले यो सो नु पदर्छ, वालिववाह रोक्नु पदछर्  “ भ ने नाराका साथ वालिववाहलाई पणूर् पमा शु यमा 
लिगनेछ ।

८३.  सबै वडाह मा  मिहला स जाल गठन गरी “एक स जाल एक उ पादन” कायर्क्रम लाग ुगिरनेछ ।
८४.  िहसंा िपिडत मिहलाह लाई यव थापनका लािग सरुिक्षत घर ( Safe House) िनमार्ण गनर् पहल गिरनेछ ।
८५. दिलत वगर्ले अपनाउद ैआएको पेशालाई थप यवि थत तथा प्रभावकारी बनाउन पेशा संग स बि धत क्षमता िवकास 

कायर्क्रमलाई प्राथिमकताका साथ कायार् वयनमा याईनेछ ।

ग. युवा तथा खेलकुद
८६. खलेकूदका मा यमवाट गाउँपािलकालाई अगाडी वढाउन तथा सवै साम ुपिरिचत गराउन अ यक्ष कप खलेकूदको 

आयोजना  गिरनेछ ।
८७.  अ तर गाउँ तिरय खलेकूद प्रितयोिगता संचालन गनर् पहल गिरनेछ ।
८८.  गाउँपािलका तरीय क तीमा एक ओटा र प्र येक वडामा एक खलेकूद मदैान िनमार्णकायर्लाई प्राथिमकता िदईनेछ ।
८९. सामदुाियक िवद्यालयह का खलेकूद मदैानको तरउ नती गरी खदेकूद सामाग्री िवतरण गिरनेछ ।

घ.  वा य
९०.  गाउँपािलकामा क तीमा २५ शयैाको अ पताल िनमार्ण गरी संचालनमा याइनेछ ।
९१. वा यकमीर् तथा वंयमसेवीकाह लाई आव यक तािलम तथा अ य सहयोग उपल ध गराई क्षमता िवकास गिरनेछ ।
९२. थानीय वा य चौकीह को भौितक पवुार्धार िनमार्ण तथा ममर्त स भारलाई िनर तरता िदईने छ । वा य चौकीह लाई 
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भौितक पवूार्धार सिुबधा स प न बनाईनेछ ।
९३. कोरोना भाइरस ( COVID-19 ) तथा स भािवत अ य महामारी  िनय त्रण गनर्  RRT तथा क ट्रयाक टे्रिसङ िटमलाई 

प्रभावकारी पमा पिरचालन गनेर् प्रब ध िमलाईनेछ ।
९४. “िकशोरी सगं उपा यक्ष” कायर्क्रम माफर् त िवद्यालय तरमा िकशोरी वा य पोषण कायर्क्रम लाग ुगिरनेछ, िकशोर 

िकशोरीह लाई प्रजनन वा य स बि ध िशक्षा िदइनेछ  ।
९५. असहाय तथा अित िवप न आमाह को लािग “आकि मक आमा सरुक्षा कोष” लाई िनर तरता िदइनेछ ।
९६.  िनयिमत पमा गभर्जाँच गराउने गभर्वती मिहलाह लाई  प्रो साहन गिरनेछ ।
९७.  तन तथा पाठेघर क्या सर तथा मानिसक वा य लगायत अ य रोगह  स ब धी िनजी संघ-स थासंग सम वय गरी 

िविभ न सचतेनामलुक कायर्क्रम र िशिवरह  संचालन गिरनेछ ।
९८.  वा य वयंसेिवकाह को कामको उ चतम मु यांकन गदैर् िवषशे स मान गिरनेछ । 
९९.  नेपाल सरकारवाट िन:शु क िवतरण गिरने औषिधह  सवै गाउँवासीको सहज पहूचँमा पयुार्ईनेछ ।
१००. “जे  नागिरक सगं अ यक्ष” कायर्क्रम माफर् त जे  नागिरकह को वा य प्रबधर्न गनर् स वि धत वा य चौकीह  

माफर् त जे नागिरक वा य जाँच घरदलैो कायर्क्रम लाई िनर तरता िदइनेछ ।
१०१. सनुौला हजार िदनका आमा तथा ब चा लिक्षत कायर्क्रमह  गैर सरकारी सं था समतेको सम वयमा संचालन गिरनेछन ्
१०२. वा य कायर्क्रम प्रित आकषर्ण गनर् सचतेनामलूक कायर्क्रम स चालन गिरनेछ ।
१०३. अित संवेदनिशल रोगह को उपचारका लािग अनदुान प्रदान गनेर् नीितलाई िनर तरता िदइनेछ ।
१०४. खोप तथा गाउँघर िक्लिनकलाई यवि थत गरी गणु तरीय सेवा प्रदान गनेर् कायर्क्रमलाई िनर तरता िदइनेछ ।
१०५. गाउँपािलकामा ए बलेु स संख्या थप गरी आव यकताको आधारमा प्रभावकारी पमा पिरचालन गनेर् यव था 

िमलाइनेछ ।
१०६.  महामारी तथा स वा रोग िनय त्रण तथा रोकथामका लािग उिचत यव था गिरनेछ ।
१०७.  वा य सेवाका आयामह  प्रितकारा मक सेवा, प्रवधर्ना मक सेवा, उपचारा मक सेवा, पनु थार्पना मक र प्रसामक 

सेवाह  समटेेर वा यका कायर्क्रमह  बनाइनेछ । साथै प्रयोगशाला सेवालाई थप गदैर् लिगनेछ ।
१०८. ककनी प्राथिमक वा य के द्रमा X-ray सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१०९. पणूर् सं थागत सु केरी तथा पणूर् गभर्वती जाँच सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
११०. पिरवार िनयोजन सेवालाई थप प्रभावकारीता सिहत िव तार गिरनेछ ।
१११. पणूर् खोप सिुनि तता वडा तथा गापाको अव थालाई कायम गदैर् हरेक वडाह मा खोपको अव थाको हरेक वषर् सिमक्षा 

गिरनेछ । साथै बैशाख मिहनामा गाउँपािलकामा खोप िदवस मनाइ पणूर्खोपको अव थालाई हरेक वषर् सिुनि त रहकेो 
घोषणा गिरनेछ ।

११२. खोप कायर्क्रमलाई थप यवि थत बनाउनको लािग खोपको शु म योजना तजुर्मा कायर्लाई िनर तरता िदइनेछ ।
११३. गाउँघर िक्लिनक तथा खोप िक्लिनक स चालन गनेर् िफ ड बाहकेा कमर्चारीह का लािग प्रो साहनको यव था गिरनेछ 
११४. पणूर् गभर्वती जाँच, पणूर् सं थागत सु केरी एवं ग्रािमण अ ट्रासाउ ड कायर्क्रमलाई प्राथिमकताका साथ लाग ुगिरनेछ ।
११५. क्षयरोग िनय त्रण कायर्क्रमलाई प्रभावकारी पमा कायार् वयनमा याईनेछ ।
११६. साठी वषर् परुा भएका तथा अ य कारणले सेवा प्रदान गनर् किठन भएका मिहला वा य वयंसेिवकाह लाई स- स मान 

िवदाइ गनेर् प्रब ध िमलाईनेछ र मिहला वा य वयं सेिवका कायर्क्रमलाई थप प्रभाकारी बनाई कायार् वयन गिरनेछ ।
११७. वा य सं थाह लाई सं थाको सामा य दिैनक खचर् स चालन गनर्का लािग आव यक बजेटको प्रब ध िमलाइनेछ ।
११८. ओभर टक र अ डर टक औषधी यव थापनका लािग गाउँपािलका िभत्रका वा य सं थामा औपिध सापटी तथा 

ह ता तरण कायर्क्रम लाग ुगिरनेछ ।
११९. ८० वषर् र सोभ दा माथीका िदघर् रोगीह ले दिैनक पमा सेवन गनेर् औषधी िनशु क पमा उपल ध गराउने यव थालाई 

प्राथिमकताका साथ कायार् वयनमा याइनेछ ।
१२०. ककनी गाउँपािलका वडा नं ३ ि थत मकुु दे री मा यिमक िवद्यालयको परुानो भवनलाई अ पतालको पमा िवकास 
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गनर्को लािग स बि धत िनकायमा िसफािरस तथा दरबि दका लािग त काल पहल गिरनेछ ।
ङ.  सं कृित प्रवद्धर्न

१२१. गाउँ क्षेत्र िभत्रको ऐितहािसक एवं परुाताि वक स पदा तथा थानह  ज तै गु वा, चचर्, मठमि दर, पाटीपौवा, सतल, 
कुवा, पंधरेो, ढंुगेधारा, अि तम दाहासं कार गनेर् घाट लगायतलाई जीव त राख्न संरक्षण र स बद्धर्न गिरनेछ ।

१२२. सां कृितक प्रवद्धर्न तथा िवकासका लािग िवशषे कायर्क्रमह  संचालन गिरनेछ ।

३. पुवार्धार िवकास
क.  भवन तथा शहरी िवकास

१२३. गाउँकायर्पािलकाको कायार्लयको DPR तयार भईसकेको हुदँा िनमार्ण कायर् सु  गिरनेछ तथा भवन आव यक भएका 
वडा कायार्लयह को क्रमागत पमा भवन िनमार्णको कायर् शु वात गिरनेछ ।

१२४. भवन िनमार्ण आचार संिहतालाई पणूर् पमा कायार् वयनमा याईनेछ ।
१२५. गाउँपािलकाका सवै घरह लाई दतार् प्रकृयामा आवद्ध गराईने छ, साथै शहरी क्षेत्रमा अिनवायर् पमा घर िनमार्ण अनमुित 

िलएर मात्र घर िनमार्ण गनेर् पद्धतीलाई िनर तरता िदइनेछ ।
१२६. यस गाउँपािलका क्षेत्रलाई SMART VILLAGE को पमा िवकास गदैर् लिगनेछ ।

ख. खानेपानी पुवार्धार कायर्क्रम
१२७. एक घर एकधारा नीितलाई िनर तरता िदद ैस भािवत थानह मा िरजभ यर ट्याङ्की िनमार्ण गरी वा छ खानेपानी 

उपल धताको सिुनि तता गिरनेछ ।
१२८. यस गाउँपािलका िभत्र रहकेा खानेपानीको महुान पिहचान गिर सो को उिचत संरक्षण गरी संचालनमा याईनेछ ।

ग . ऊजार्, वैकि पक उजार्
१२९. गाउँपािलकाका सबै वडाका घरह मा िवद्यिुतकरण गिर उ यालो घरको पमा पा तरण गनर्को लािग िवद्यतू प्रािधकरणको 

सम वयमा काठको पोललाई क्रमश िव तापन गरी िवद्यिुतकरण कायर् स प न ्गनर् पहल गिरनेछ । 
१३०. सावर्जिनक मखू्य-मखू्य  चोक, मठ-मि दर, िबद्यालय, वडा कायार्लयह मा सौयर् उजार् जडान कायर्लाई िनर तरता 

िदइनेछ ।

घ. िसचंाई
१३१ खतेीयोग्य जग्गाह मा पक्की कुलो/नहर/ ERT को यव था गरी साना िसंचाई योजना संचालन कायर्लाई िनर तरता 

िदईनेछ ।
१३२. स भािवत नयाँ िसंचाई योजनाह  िनमार्ण गनेर् र संचािलत योजनाह को ममर्त तथा तर उ नती गरी वा ै   मिहना िसंचाई 

सिुवधा पयुार्ईने छ  ।
१३३. पानीको ोत कम भएको थानमा पलाि टक पोखरी िनमार्ण गरी िसंचाई सिुवधालाई थप िव तार गिरनेछ ।

ङ.  सडक, पुल  तथा झोलुङ्गे पुल
१३४. ग्रािमण यातायात गु योजना (RTMP) तयार गरी कायार् वयनमा लिगनेछ ।
१३५. गणु तरीय कायर् प्रगितको लािग उपा यक्षको संयोजक वमा प्रािविधक सिहतको संलग्नतामा अनगुमन तथा मु याङ्कन 

कायर्लाई िनर तरता िदइनेछ ।
१३६. नितजामा आधािरत अनगुमन प्रणालीको यव था गिरनेछ ।
१३७. जनसहभािगतामा आधािरत िवकास िनमार्णका लािग अिधकतम ्जनसहभािगता हुने योजनाह लाई समपरुक कोषवाट 

आव यक वजेट िविनयोजन गिर िवकास कायर्लाई अगाडी वढाउने कायर्लाई िनर तरता िदईनेछ । ( ७०% -३०%)
१३८. िसमा जोिडएका पािलकालाई फाइदा पगु्ने खालका दईु वा दईु भ दा वढी पािलकाको साझदेारीमा संचालन हुने पवुार्धार 

िनमार्णका कायर्क्रमह लाई िवषशे जोड िदइने छ । यसको लािग समपरुक कोषबाट आव यक वजेट यव था 
गिरने छ ।
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१३९. ककनी गाउँपािलकाको आयोजना/पिरयोजनाको योजना बैक वनाई प्राथिमकता प्रा  क्षेत्रमा कायर्क्रम संचालन 
गिरनेछ । साथै िविभ न दात ृिनकायह संग सहयोग िलई संचालन गिरनेछ ।

१४०. सडक िनमार्णमा िदगोपना याउनको लािग वायो ईि जिनयिरङ्गको आधारमा रिह Side Drain िनमार्ण र अ य कायर्ह  
गिरनेछ ।

१४१. गाउँपािलका िभत्रका वडाह  जोडने मलू मोटरबाटो तरउ नती गरी नाली/ग्रावेलमा मखू्य पमा जोड िदद ैप्रािविधक 
पले उपयकु्  नभएका बाटोह  िनमार्णलाई िन सािहत गिरनेछ ।

१४२. “एक वडा एक मूख्य गाउँपािलका तरको मोटरबाट” भ ने सािवकको अवधारणालाई िनर तरता िदईनेछ ।

४.  वातावरण तथा िवपद् यव थापन
१४३.  गाउँपािलका िभत्र रहकेा नाङ्गा डाँडाह लाई  वकृ्षारोपण गरी हिरयाली वनाईने छ ।
१४४. वन िवनास कायर् (आगलािग, वनकटान, आिदवाट) रोक्नको लािग सचतेना कायर्क्रम संचालन गिर सवै गाउँवासीह लाई 

सचते गराईनेछ ।
१४५. िवपद जोिखम  क्षेत्रह  पिहचान गरी उक्त क्षेत्रह मा जोिखम यिूनकरण सचतेना कायर्क्रमह  संचालन गिरनेछ । 
१४६. नेपाल सरकारको नीित अनु प यनूतम पमा एक घर एक फलफुलको िव वा अिभयानलाई िनर तरता िदइनेछ 
१४७. िवपदज य जोिखम यिूनकरण तथा सरुक्षाको प्र याभिूत िदलाईनेछ ।
१४८. वषार्तको समयमा हुने जल उ प न प्रकोपलाई यिूनकरण गनर् जोिखमयकु्त थानह  पिहचान गरी तारजाली तथा 

वकृ्षारोपणका मा यमवाट िनय त्रणका कायर्ह  गिरनेछ ।
१४९. गाउँपािलकालाई पयार्वरण मतै्री (Eco-Friendly) गाउँको पमा िवकास गिरने छ ।
१५०. फोहोर डि पङ् साईटको पमा रहकेो िससडोललाई यवि थत गनर् वहृत छलफल गरी दीघर्कालीन उपायह  अवल वन 

गिरनेछ ।
१५१. शहरी क्षेत्र िभत्र उिचत थानह को पिहचान गिर सावर्जिनक शौचालयह को िनमार्ण कायर्लाई िनर तरता िदइनेछ ।
१५२. फोहोर डि पङ् साईटको कारणबाट मानव व ती र वा यमा परेको असरलाई यिूनकरण गनर् जग्गा अिधकरण गराउन 

पहल गरी खाली रहकेा थानमा वकृ्षारोपण गरी हिरयाली बनाईनेछ ।
१५३. गाउँ क्षेत्र िभत्र रहकेा पोखरी, ढंुगे धारा र कुवाको संरक्षण तथा स बद्धर्न गिरनेछ।
१५४. गाउँपािलकामा खडा गिरएको िवपद यव थापन कोषलाई बजेट यव था गरी िनर तरता िदइनेछ ।

५ . सं थागत िवकास तथा सेवा प्रवाह :
क. सशुासन,मानव सशंाधन िवकास र सेवा प्रवाह 

१५५. नागिरक वडापत्र अद्याविधक गिर सेवा प्रवाहलाई सिुनि तता प्रदान गिरनेछ ।
१५६. गाउँपािलका संग स वि धत सेवाग्राहीले मागेका िववरणह  सचूना अिधकारी माफर् त समयमानै उपल ध गराईनेछ ।
१५७. यिक्तगत घटना दतार् कायर्लाई अनलाईन प तीमा आवद्ध गराईनेछ ।
१५८. गाउँपािलकाको  िबद्यमान संगठन संरचनामा कायर्वोझको आधारमा पनुरावलोकन (O & M Survey) गिरनेछ 
१५९. जनप्रितिनिध तथा गाउँपािलकामा कायर्रत कमर्चारीह को क्षमता िवकास कायर्क्रमलाई िनर तरता िदइनेछ ।
१६०.  कमर्चारीलाई कायर्स पादन मू यांकनको आधारमा द ड र परु कारको यव था गिरनेछ । 
१६१.  नितजामा आधािरत अनगुमन प्रणालीलाई कायार् वयनमा याउन िवशषे यव था िमलाईनेछ ।
१६२. गाउँपािलकाको राि ट्रय तथा अ तराि ट्रय नगरह संग भिगनी स व ध कायम गिरने नीित िलईनेछ । यस कायर्मा गाउँको 

पिहचान र िहतलाई उ च प्राथिमकतामा रािखनेछ ।
१६३. गाउँका गितिवधीह  गाउँवासी समक्ष पयुार्उन थानीय राजपत्र र गाउँ वलेुिटन प्रकाशन गदैर् लिगनेछ ।
१६४. गाउँपािलकावाट संचािलत योजना तथा कायर्क्रमह को सहभािगतामलूक, िदगो तथा अपन व बोध गराउन सावर्जिनक 

सनुवुाई, सामािजक परीक्षण ज ता कायर्लाई िनर तरता िदईनेछ ।
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ख. सचूना प्रिविध तथा अिभलेख यव थापन
१६५. गाउँपािलकाका सावर्जिनक जग्गा, साबर्जिनक स पित, घर-नक्सा पास, यिक्तगत घटना दतार्, िनणर्यह  लगायत सवै 

िकिसमको अिभलेखह को िडिजटलाईज गरी यवि थत गिरनेछ ।
१६६. गाउँपािलकाका सचूना, जानकारी तथा गितिविधह  वेब साईट, मोवाईल एि लकेसन र सामािजक स जाल माफर् त 

गाउँवासीह ले सहजताका साथ जानकारी प्रा  गनेर् प्रव ध िमलाईनेछ । 
१६७. गाउँपािलका तथा वडा कायार्लयह वाट संकलन गिरने राज व, योजनाका कायर्ह , दतार् चलानी, िज सी यव थापन 

आिदलाई स टवेयर माफर् त क यटूरकृत गिरनेछ ।
१६८. सामािजक सरुक्षा यव थापन सचूना प्रणाली (VERSP-MIS) लाई यवि थत वनाईनेछ ।
१६९. गाउँपािलकामा सािवक दिेख भएका कायर्ह को अिभलेखह लाई Digitize  गिरनेछ ।

ग. सरुक्षा यव थापन
१७०. गाउँपािलका एवं स वि धत कायार्लयह मा िसिसटीभी जडान गनेर् यव था िमलाईनेछ ।
१७१. मखु्य मखु्य चोकह मा सडक व ीको यव था गिरनेछ ।
१७२. मिदराको िविक्र िवतरण कायर्लाई यवि थत बनाईनेछ ।
१७३. गाउँकायर्पािलकाको स पि  सरुक्षा गनर्का लािग आव यक जनशिक्  तथा िविभ न उपकरणह को प्रयोगलाई 

प्राथिमकताका साथ कायर् वयनमा याईनेछ ।

घ. याय स पादन
१७४. याियक सिमितको क्षमता अिभविृद्ध गदैर् गाउँपािलकाबाट याय स पादन गनर् उपयकु्  िकिसमको ईजलास िनमार्ण गरी 

ईजलास माफर् त याय स पादन गनेर् यव था िमलाईनेछ ।
१७५. याियक सिमितमा परेका उजरुीह लाई सकेस म मलेिमलापको मा यमवाट िन पण गनेर् नीित िलईनेछ । साथै 

आव यकता अनसुार थानीय मलेिमलापकतार् थप गिरनेछ ।
१७६. याियक सिमितमा प्रा  उजरुीलाई यथास भव िछटो िकनारा लगाईनेछ ।
१७७. मलेिमलाप कतार्लाई प्रो सािहत गनेर् नीितलाई िनर तरता िदईनेछ ।
१७८. िहसंा िपिडत मिहला, एकल मिहला, िभ न क्षमता भएका यिक्  दिलत, बालबािलका र जे  नागिरकमा यायमा िशघ्र 

पहुचँ पयुार्उन आव यक यव था िमलाईनेछ ।
१८९. यायीक सिमित र जनप्रितिनिधह को लािग क्षमता िवकासको कायर्क्रम स चालन गिरनेछ ।
१८०. यायीक सिमितको कायर्बोझमा कमी याउन वडाको िववाद सकेस म वडा तरम ैिमलाई सबै मलेिमलापकतार्लाई 

आव यक थप क्षमता अिभविृद्ध तािलम तथा भ्रमणको यव था िमलाई मलेिमलाप के द्र यव थापनमा जोड 
िदनईनेछ । 

ङ. अि तम लेखापरीक्षण तथा वे जु
१८१. सािवक गाउँ िवकास सिमितको समय दिेखनै रहकेा पे की वे ज ुरकमह  िनयिमत गनेर् कायर्मा िवषय िवज्ञको समते 

राय स लाह िलई परुानो पे की तथा वे ज ुफ यौट कायर्लाई ित ता िदईनेछ ।
१८२. गत आ.व को वे जहु  िनयिमत गनुर् पनेर्लाई िनयिमत गिर असलु उपर गनुर्पनेर् खालका वे जहु  स वि धत यिक्त तथा 

संघसं थाह  संग िनयमानसुार असलुउपर गराईनेछ ।
१८३. जनप्रितिनिध तथा कमर्चारीह ले समयमानै पे की तथा वे ज ुफछय ट नगरेमा पािर िमक, तलव भ ा समते रोक्का गिर 

असलु उपर गिरनेछ ।

च.  लेखाकंन तथा राज व पिरचालन
१८४. यवि थत लेखा प्रणालीको प्रभावकारी कायार् वयनका लािग कायार्लयको सं थागत क्षमता अिभविृद्ध गनर् पहल 

गिरनेछ ।
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१८५. संघीय सरकारवाट वीकृत  सतु्रमा आधािरत लेखा प्रणालीलाई पणूर् पमा लाग ूगिरनेछ ।
१८६. कर तथा  शु क  द तरुको नयाँ क्षेत्र समते पिहचान गरी करको दायरा फरािकलो वनाईनेछ ।
१८७. संिचत कोषमा संकिलत राज वलाई आव यकता तथा  औिच यताको आधारमा पणुर् िमत ययीता अपनाई गाउँवासीको 

उ चतम ्िहतमा प्रयोग गिरनेछ ।
१८८. राज व संकलन तथा करदाताको अिभलेख यवि थत वनाईनेछ ।
१८९. ”मैले ितनेर् कर मेरै गाउँ िवकासका लािग” भ ने आम करदातालाई महशसु हुने गरी सेवा प्रवाह गिरनेछ । करको 

दायरामा नआएका करदाताह लाई करको दायरामा याउन अिभयान संचालन गिरनेछ 
१९०. करदातालाई करितनर् प्रो सािहत गनर् िनि त समयमा आव यक छुट तथा सवैभ दा वढीकर ितनेर् करदातालाई स मान 

गिरनेछ ।
१९१. राज व संकलनको लािग कर िशक्षा एवं संकलन कायर्क्रम माफर् त करमतै्री वातावरणको यव था िमलाइनेछ ।
१९२. थानीय कर आधार संरक्षण गरी करको दर र दायरा िव तार गनेर्, थानीय संरचना अनकूुल कर तथा गैर करका 

क्षेत्रह को पनुरावलोकन गिरनेछ ।
१९३. गाउँपािलकाले प्रवाह गनेर् सेवासंग करको आवद्धता गनेर् गरी स पित कर, वहाल कर, यावसाय कर र िवज्ञापन करलाई 

एकीकृत पमा आवद्ध गिरनेछ । 

छ.  िवि य शुसासन तथा जोिखम यूिनकरण
१९४.  िवि य सशुासन कायम गनर् आ दानी र खचर्लाई पारदिशर् र िमत यमी बनाईनेछ ।
१९५. खिरद प्रकृयालाई प्रित पधीर्, पारदशीर् र गणु तरीय वनाउद ैलिगनेछ ।
१९६. आिथर्क िक्रयाकलापह को मािसक, चौमािसक र वािषर्क िववरणह  सचूनापाटी, Website साथै स चार मा यमह बाट 

सावर्जिनक गिरनेछ ।
१९७. तपिशल वमोिजमका कोषह  लाई िनर तरता िदईनेछ ।

क. समपुरक कोष
ख. ममर्त स हार कोष
ग. वातावरण तथा िवपद ् यव थापन कोष
घ. सरुिक्षत मातृ व कोष
ङ. कमर्चारी क याण कोष
च.  सं कृित संरक्षण कोष
छ. वा य उपचार िवशेष कोष

१९८. आ तिरक लेखापरीक्षण शाखाको गठन गरी कायर्स पादलाई प्रभावकारी गराईनेछ  ।

ज. सामािजक परीक्षण
१९९. थलगत लेखापरीक्षण, खचर् सावर्जिनकीकरण िनदेर्िशकाको प्रावधानलाई पालना गिरनेछ ।
२००. िवषय िवज्ञह  समतेको सेवा िलई  आयोजनाह को थलगत सामािजक परीक्षण कायर् गिरनेछ ।
२०१. गाउँवासी, जनप्रितिनधी, कमर्चारी समतेको संलग्नतामा समािजक परीक्षणलाई सिुनि तता प्रदान गिरनेछ ।

झ .  सावर्जिनक सनुुवाई
२०२. िनयिमत पमा सावर्जिनक सनुवुाईको आयोजना गनेर् र जनगनुासोको यथाशीघ्र स वोधन गिरनेछ ।
२०३. गनुासो अिभलेख, उजरुीपेटीका, सझुाव पेटीका यवि थत पमा कायार्लयमा यव थापन गिर सोही आधारमा 

कायर्संचालन यव थापन गिरनेछ ।
२०४. सावर्िजनक सनुवुाईबाट प्रा  हुन आउने सझुावलाई पनु: कायार् वयन गनर् एउटा सिमित गठन गरी सावर्जिनक सनुवुाईलाई 

प्रभावकारी बनाईनेछ ।
 मािथ उ लेिखत नीित तथा कायर्क्रम अनसुार सो कायर् स पादनको लािग  आगामी आ.व ०७७/०७८ को कूल वजेट  
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४८२०१३६९०। (अठचािलस करोड िबस लाख ते  हजार छ सय न बे) प्रारि भक अनमुान सिहत िविनयोजन  गिर  
नीित तथा कायर्क्रममा उ लेिखत िवषय क्षेत्रह मा आव यक वजेटको यव था िमलाएको छु ।  

दीघर्कालीन योजना:
हाम्रो गाउँपािलकालाई एउटा नमनूा गाउँको पमा िवकास गनेर् हामी सबैको प्रितवद्धता हो । यसका लािग हामीले अ पकािलन, 
म यकािलन र दीघर्कालीन योजनाह  तजुर्मा गरी सो योजनामा उ लेिखत ल य हािसल गनर् तदअनु पको कायर्क्रमलाई कायार् वयन 
गनर् ज री छ । य ता योजनाह  आगामी आ.व. िभत्र तजुर्मा गिरनेछ । यो नीित तथा कायर्क्रमह  पेश गिररहदँा केही दीघर्कालका 
योजना तथा कायर्क्रमह को  प्राथिमकता सिूचमा परेका छन ्। 

१. ग्रािमण यातायात गु योजना (RTMP)
२. पयर्टन गु योजना 
३. वहृत खानेपानी योजना 
४. सा कृितक पिहचानलाई िजव त राख्न िवषशे कायर्िविध तजुर्मा तथा कायार् वयन योजना ।
५. गाउँ िशक्षा योजना

अ यमा, प्र ततु नीित तथा कायर्क्रमको पणूर् िववरण सबैले अ ययन गनेर् गरी अिवल व यस गाउँपािलकाको वेवपेजमा अपलोड 
गिरनेछ । साथै नीित तथा कायर्क्रमको पणूर् िववरण, गाउँ िवकास योजना तजुर्माका प्र ततु आधार तथा िलईएको नीितह को िव तािरत 
खाका समिेटएको वािषर्क गाउँ िवकास योजना पु तक यथािशघ्र यहाँह  समक्ष उपल ध गराईने यहोरा अनरुोध गदर्छु । 
आदरणीय गाउँवासी दाजभुाई तथा िददीविहनीह , यस गाउँले अव गनुासो गनेर् होईन उ वल भिव य दखे्ने र उ साहका साथ अगाडी 
वढ्ने समय आएको छ । हामी जनुसकैु राजनैितक आ थाको भएपिन गाउँको िवकास र यहाँको सविृद्धको हकमा यो गाउँसभामा कोही 
पक्ष र प्रितपक्ष छैन । आजको यस गाउँसभावाट यस गाउँलाई हामी नवुाकोटकै उदाहरणीय गाउँ वनाई छाड्ने  साझा संक प गर  । यस 
अवसरलाई सदपुयोग गदैर् स पणूर् गाउँवासीह लाई व छ, िन पक्ष, यायपणुर् र प्रितवद्ध नेतृ व प्रदान गर  । साथै ककनी गाउँपािलकाले 
अिघ सारेका प्र ततु नीित तथा कायर्क्रम कायार् वयनमा सहयोग पयुार्उन नेपाल सरकार,  प्रदशे सरकार, गै सरकारी क्षेत्र, नीिज क्षेत्र, 
गाउँपािलकाका कमर्चारीह  र तमाम गाउँवासीह मा हािदर्क अिपल गदर्छु । 
                                                                                                        ध यवाद ्।  
        

जय ककनी, जय ककनी वासी  
(मान वहादरु लामा)

अ यक्ष
आषाढ २०७७ असार १० 
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ख ड-तीन
पाँचौ गाउँसभाको दो ो बैठकबाट वीकृत आ.ब.०७७/०७८ को वजेट वक्त य

सभाबाट वीकृत िमित : २०७७/३/२५

प्र तुतकतार् : गाउँपािलका उपा यक्ष ी िसता खितवडा लामा
गाउँसभाका दे्धय अ यक्ष महोदय, 
सभा सद य यूह  
ककनी गाउँपािलकाको उपा यक्षको हिैसयतले यस सावर्भौम सभा समक्ष यस गाउँपािलकाको आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को बजेट 
प्र ततु गनर् पाउँदा अ य तै गौरवाि वत भएकी छु । यस अवसरमा राजनीितक पिरवतर्नका लािग जीवनको विलदानी िदने स पणूर् 
शिहदह  प्रित भावपणूर् ाद्धा जली यक्  गदर्छु । 
हामी िनवार्िचत भएर थानीय सरकारको वागडोर स हालेको ३ वषर् भ दा वढी भईसकेको छ । हाम्रो आगमन सँगै गाउँवासीको िवकास 
प्रितको अपेक्षा िदनानिुदन बढ्द ैगएको मलेै महशसु गरेकी छु । िसिमत साधन ोतको अिधनमा रही गाउँवासीका िवकास प्रितका ती 
सबै अिसिमत अपेक्षा र आव यकता स वोधन गनुर् िन यनै किठन कायर् हो । कोिभड-१९ ले सबैलाई आक्रा त पािररहकेो वतर्मान 
अव थामा यसबाट हाम्रा गाउँवासीमा परेको र पनर्सक्ने अव था समतेलाई म यनजर गदैर् गाउँपािलकामा आिथर्क वषर् ०७७/०७८ मा 
प्रा  हुन सक्ने अनमुािनत आयलाई आधार मानी प्र ततु वजेट तयार गिरएको छ ।

थानीय सरकार स चालन ऐन २०७४ तथा थानीय तहको वािषर्क योजना तथा वजेट तजुर्मा िदग्दशर्नको मागर्दशर्न बमोिजम व ती 
तरबाट संकिलत योजना तथा कायर्क्रमह लाई समानपुाितक िहसावले भगुोल र जनसङ्ख्याको आधारमा वडा सिमितको िसफािरसलाई 
आधार मानी योजना छनौट गिरएको छ । यस पटको बजेटमा गाउँवासीको आव यकता र िदगो िवकासको अवधारणालाई मखू्य 
प्राथिमकतामा राखी ठूला योजनाह  स चालन गनेर् र स-साना योजनाह  वडा तरबाटनै स बोधन हुने गरी आव यक वजेटको प्रब ध 
िमलाइएको छ । गाउँपािलकाको िमित २०७७/३/१० गते सभामा प्र ततु भई अनमुोदन भएको नीित तथा कायर्क्रमको मागर्दशर्न 
बमोिजमका योजना तथा कायर्क्रमह लाई यथास भव बजेटमा स बोधन गनेर् प्रय न गिरएको छ ।

अ यक्ष महोदय, स पूणर् सभा सद यह
अब म गाउँपािलकाको चाल ुआिथर्क वषर्को संिक्ष  यहोरा जानकारी गराउन चाह छु ।
चाल ुआिथर्क वषर् ०७६/०७७ को लािग िविनयोिजत   ४३ करोड २४ हजार १ सय ९७ म ये आ तिरक राज को आ दानी २ करोड 
४७ लाख २४ हजार १ सय ९७ हुने अनमुान गिरएको िथयो । उ लेिखत बजेट कायार् वयन स प न भएको यहोरा अ यक्ष य ूमाफर् त 
स पणूर् गाउँसभाका सद य यहू मा जानकारी गराउन चाह छु । उ लेिखत बजेटको कायार् वयनको क्रममा २०७७ जे  मसा त स म 
चाल ुतफर्  १८ करोड ११ लाख ५८ हजार ७ सय र पुँिजगत तफर्  ५ करोड ४९ लाख ७१ हजार ३ सय २ पैया गरी कुल २३ करोड ६१ 
लाख ३० हजार १२ पैया खचर् भएको यहोरा जानकारी गराउन चाह छु ।
आिथर्क बषर् ०७७/०७८ का लािग कुल ६० करोड ४० लाख ६९ हजार ७ सय ९२ पैया प्र ताव गरेको छु । उ लेिखत बजेट प्रा  हुने 
ोतमा संघीय सरकार सशतर् अनदुान २० करोड ६८ लाख, संघीय सरकार समािनकरण अनदुान १० करोड, प्रदशे सरकार सशतर् 

अनदुान १ करोड ४९ लाख २७ हजार, प्रदशे सरकार समािनकरण अनदुान १ करोड १ लाख २६ हजार, प्रदशे सरकार समपरूक अनदुान 
३ करोड, प्रदशे सरकार िवशषे अनदुान ३० लाख, प्रदशे सरकार राज  वाँडफाड १ करोड ९२ लाख ५ हजार, संघीय सरकार राज  
बाँडफाड ६ करोड ९९ लाख ५५ हजार ६ सय ९० पैया र सि चत कोषमा मौ दात समते गरी आ तिरक आय तफर्  १५ करोड ५६ 
हजार १ सय २ पैया रहकेो । यसै गरी समािजक सरुक्षा भ ा  ७ करोड ७७ लाख ५३ हजार आय हुने अनमुान गरेको छु ।

अ यक्ष महोदय,
अव म आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को वजेटका प्राथिमकताह  प्र ततु गनेर् अनमुित चाह छु ।
प्राथिमकताह  :
१.  कोरोना भाइरस कोिभड-१९ ले आम जनसमदुायमा पारेको असर यिूनकरण, रोकथाम तथा िनय त्रण ।
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२.  कृिष तथा पशपुालन यवसायको िविविधकरण, याि त्रिककरण तथा वजारीकरण ।
३.  पयर्टन क्षेत्रको प्रबधर्न ।
४. िशक्षा, वा य लगागतका सामािजक क्षेत्रमा सहज पहुचँ तथा गणु तरमा सधुार ।
५.  सडक, खानेपानी पवूार्धारको िनमार्ण, तरो नती तथा ममर्त स भार ।
६. थानीय सं कृती र सां कृितक स पदाह को संरक्षण तथा प्रबधर्न ।
७.  लिक्षत वगर्को उ थान, गिरवी यिूनकरण तथा रोजगार ।
८.  सशुासन तथा सावर्जिनक सेवा प्रवाहमा सहजै पहुचँको यव था ।
अ यक्ष महोदय,
अब म आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को लािग प्र तािवत वजेटको मखू्य मखू्य िववरण िशषर्कगत पमा प्र ततु गनेर् अनमुती चाह छु ।

१. आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को लािग कुल कुल ६० करोड ४० लाख ६९ हजार ७ सय ९२ पैया म ये कायार्लय स चालन तफर्  
६ करोड ५२ लाख प्र ताव गरेको छु ।

२.  सामािजक सरुक्षा तफर्  नेपाल सरकारबाट ७ करोड ७७ लाख ५३ हजार हुने अनमुान गरी िविनयोजन गरेको छु ।
३.  नेपाल सरकारबाट प्रा  हुने सशतर् अनदुान २० करोड ६८ लाख िशक्षा, वा य, कृिष, पश ुसेवा, उद्योग लगायतका िविभ न 

तोिकएका िशषर्कमा संघीय सरकारले िनधार्रण गरेका योजना तथा कायर्क्रम कायार् वयनमा खचर् हुनेछ ।
४.  प्रदशे सरकारबाट प्रा  हुने सशतर् अनदुान १ करोड ४९ लाख २७ हजार पैया प्रदशे सरकारले तोकेको िविभ न योजना तथा 

कायर्क्रममा खचर् हुनेछ ।
५.  वडाको जनसंख्या तथा भगुोलका आधारमा वडाह लाई ६३ लाख दिेख ९० लाख स म का आयोजनाह ह लाई प्राथिमकरण 

गरी कायार् वयन गनर् वजेटको प्रब ध िमलाएको छु ।
६.  गाउँपािलका तरीय आयोजना स चालनका लािग कुल बजेट बाट वडा तरका योजनाह मा िविनयोजन गरी वाँकी रकमबाट 

गाउँपािलका तरी योजनाह  स चालनमा याउन उिचत वजेटको प्रब ध िमलाएको छु ।
७.  समपरुक अनदुानबाट िविभ न योजनाह  स चालन गनर् आव यक बजेटको प्रब ध िमलाएको छु ।
८.  चाल ुआिथर्क वषर्मा रकम िविनयोजन भई िविवध कारणले स प न हुन नसकेका केही मह वपणूर् आव यक योजनाह लाई 

आिथर्क वषर् ०७७/०७८ मा िनर तरता िदने यव था िमलाएको छु ।
९.  लिक्षत वगर्का योजना तथा कायर्क्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन िवशषे यव था िमलाएको छु ।
१०. भपैिर आउने िविभ न आकि मक खचर्ह लाई यवि थत बनाउन कायर्िविध बनाई खचर् गनेर् गरी आव यक बजेटको यव था 

िमलाएको छु ।
११. आिथर्क िवकास, सामािजक िवकास, पवूार्धार िवकास, वातावरण तथा िवपद ् यव थापन र सं थागत िवकास सेवा प्रवाह तथा 

सशुासन लगायतका िवषयगत क्षेत्रह मा समानपुाितक आधारमा आव यक वजेटको प्रब ध िमलाएको छु ।
अ तमा गाउँपािलकाको वजेट तथा कायर्क्रमको िव ततृ िववरण यस सभामा प्र ततु गनर् हाल स भव नभएको हुदँा यथािशघ्र प्रकाशन 
गिर सावर्जिनक गिरनेछ यहोरा अवगत गराउन चाह छु ।

ध यवाद्
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ख ड-चार

पाँचौ गाउँसभाको दो ो बैठकबाट पािरत ककनी गाउँपािलकाको अथर् स बि ध 
प्र तावलाई कायार् वयन गनर् बनेको आिथर्क ऐन २०७७

सभाबाट वीकृत िमित : २०७७/३/२५

प्र तावनाः ककनी गाउँपािलकाको आिथर्क वषर् २०७७/७८ को अथर् स ब धी प्र तावलाई कायार् वयन गनर्को िनिम  थानीय कर 
तथा शु क संकलन गनेर्, छुट िदने तथा आय संकलनको प्रशासिनक यव था गनर् वा छनीय भएकोले, 

नेपालको संिवधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोिजम ककनी गाउँपािलकाको पाँचौ गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. सिंक्ष  नाम र प्रार भः (१) यस ऐनको नाम “ककनी गाउँपािलकाको आिथर्क ऐन, २०७७” रहकेो छ ।

 (२) यो ऐन २०७७ साल ावण १ गतेदिेख ककनी गाउँपािलका क्षेत्रमा लाग ूहुनेछ ।

२. स पित करः गाउँपािलकाका क्षेत्रिभत्र अनसुिूच (१) बमोिजम स पि  करलगाइने र असलू उपर गिरनेछ ।

३. भूिम कर (मालपोत): गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र अनसुिूच (२) बमोिजम भिूम कर (मालपोत) लगाइने र असलू उपर गिरनेछ । 

४. घर वहाल करः  गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र कुनै यिक्त वा सं थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छ पर, जग्गा वा पोखरी 
परैू आिंशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनसुिूच (३) बमोिजम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असलू गिरनेछ । 

५. यवसाय करः गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र यापार, यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथर्क कारोवारका आधारमा अनसुिूच 
(४) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असलू उपर गिरनेछ ।

६. जिडबुटी, कवाडी र जीवज तु करः गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र कुनै यिक्त वा सं थाले ऊन, खोटो, जिडबटुी, वनकस, कवाडी माल 
र प्रचिलत काननूले िनषधे गिरएको जीवज त ुवाहकेका अ य मतृ वा मािरएका जीवज तकुो हाड, िसङ, वाँख, छाला ज ता 
ब तकुो यवसाियक कारोवार गरेवापत अनसुिूच (५) बमोिजमको कर लगाइने र असलू उपर गिरनेछ ।

७. सवारी साधन करः गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र दतार् भएका सवारी साधनमा अनसुिूच (६) बमोिजम सवारी साधन कर लगाइने र 
असलु उपर गिरनेछ । 

८. िवज्ञापन करः गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र हुने िवज्ञापनमा अनसुिूच (७) बमोिजम िवज्ञापन कर लगाइने र असलू उपर गिरनेछ  । 

९. मनोर जन करः गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र हुने मनोर जन यवसाय सेवामा प्रदशे काननुले िनधार्रण गरे वमोिजमको दररेटमा अनसुिूच 
(८) वमोिजम गाउँपािलकाले संकलन गनेर्छ ।

१०. टे्रिकङ्ग, क्यानोइङ्ग: गाउँपािलकाले आ नो क्षेत्रिभत्र टे्रिकङ्ग, क्यानोइङ्ग, वा यवसाय संचालन गरेवापत अनसुिूच (९) 
बमोिजमको शु क लगाइने र असलू उपर गिरनेछ ।

११. सेवा शु क, द तुरः गाउँपािलकाले िनमार्ण, संचालन वा यव थापन गरेका अनसूिूच (१०) मा उि लिखत थानीय पवूार्धार र 
उपल ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुिूचमा यव था भए अनसुार शु क लगाइने र असलू उपर गिरनेछ ।

१२. पयर्टन शु कः गाउँपािलकाले आ नो क्षेत्रिभत्र प्रवेश गनेर् पयर्टकह वाट अनसुचूी ११ मा उि लिखत दरमा पयर्टन शु क 
लगाईने र असलु उपर गिरनेछ ।तर, प्रदशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम 
हुनेछ ।

१३. कर छुटः यस ऐनमा उ लेख भए वाहके  कर ितनेर् दािय व भएका यिक्त वा सं थाह लाई कुनै पिन िकिसमको कर छुट िदईने 
छैन । 

१४. कर तथा शु क सकंलन स बि ध कायर्िविधः यो ऐनमा भएको यव था अनसुार कर तथा शु क संकलन स बि ध कायर्िविध 
तथा छुट िशषर्कका हकमा गाउँकायर्पािलकाले तोके अनसुार हुनेछ ।
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अनुसिूच-१
(दफा २ सगं स वि धत)

स पितकर
स पित कर द तरु

घरको िववरण 
ग्रामीण 

पर परागत घर
िप लर िवनाको 
आर िस िस घर

िप लर िस टमको आर िस िस 
घर पिहलो त ला 

िप लर िस टको 
आर िस िस 

ढलान घर दो ो 
त ला

ते ो त ला
 ते ो त ला 
भ दा मािथ त ला ३ कोठा 

स मको 
४ कोठा वा सो 
भ दा मािथ 

राज व दर २०० ३०० ५०० ६०० ३०० २०० ५००

अनुसिूच-२
(दफा ३ सगं स वि धत)
मालपोत/ भूिमकर

ककनी गाउँपािलका क्षेत्रका जग्गाह मा  तपिशल वमोिजम मालपोत/भिूमकर लगाईनेछ ।
s_ ! /f]kgL b]lv @) /f]kgL ;Dd k|lt /f]kgL ?=!%  
v_ @) /f]kgL b]lv dfly k|lt /f]kgL ?=@%  

अनुसिूच-३
(दफा ४ सगं स वि धत)

वहाल कर
ककनी गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र कुनै यिक्त वा सं थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छ पर, जग्गा आिद वहालमा िदएकोमा 
िनजको व;घोषणा तथा स झौतानसुार तपिशल वमोिजमको वहालकर लगाईने छ ।

s_ 3/ axfn s/ !) k|ltzt

v_ hUuf jxfn s/ -s[lif k|of]hg_ @ k|ltzt

u_ hUuf jxfn s/ -Jofkfl/s k|of]hg_ % k|ltzt

अनुसिूच-४
(दफा ५ सगं स वि धत)

यवसाय कर

 s/sf If]qx? 
 )&&.)&* sf nflu :jLs[t 

b/ ?=df
s}lkmot 

xf]6n ÷nh tkm{

s_  xf]6n tyf l/;f]6{ s >]0fLsf] !%)))=))
 २५ लाख भ दा वढी लगानीमा 

संचािलत

v_  xf]6n tyf l/;f]6{ v >]0fLsf] !))))=))
 १५ दिेख २५ लाख स म 
लगानीमा संचािलत

u_  xf]6n tyf l/;f]6{ u >]0fLsf] %)))=))
 १५ लाख भ दा कम लगानीमा 

संचािलत

/]i6'/]G6 P08 af/   

s_ s >]0fLsf] /]i6'/]G6 %)))=))
 ५ लाख भ दा वढी लगानीमा 

संचािलत

v_ v >]0fLsf] /]i6'/]G6 #)))=))
 ५ लाख भ दा कम लगानीमा 

संचािलत
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 s/sf If]qx? 
 )&&.)&* sf nflu :jLs[t 

b/ ?=df
s}lkmot 

kf6L{ Kofn];÷Sof6l/Ë   
s_ kf6L{ Kofn]; #)))=))  
v_ Sof6l/Ë !%))=))  
u_ 6]06 %))=))  

dlb/f k;n ÷ k]o kbfy{   
s_ l8li6«Jo"6/ %)))=))  
v_ r'/f]6 k;n !%))  
u_ l8n/÷yf]s k;n %)))=))  
3_ xNsf k]o kbfy{-l8n/_ !%))=))  

lrof÷ld7fO{ k;n ÷ kmfi6 km'8 tkm{   
s_ ;a} k|sf/sf ld7fO{ kfO{g] k;n %))=))  

v_ kmfi6 km'8 Sofkm] &%)=))  
u_ ;fwf/0f lrof k;n %))=))  

 :6]zg/L tyf k':ts k;n÷kmf]6f] :6'l8of]   
s_ :6]zg/L tyf k':ts l8li6«Jo"6;{ !)))=))  
v_ :6]zg/L tyf k":ts yf]s !)))=))  
u_ :6]zg/L tyf k":ts v'b|f !)))=))  
3_ k':ts 5fkfvfgf %)))=))  
ª_ d'b|0f ;fdfu|L vl/b ljlqm tyf sfkL pBf]u %)))=))  
r_ ˆn]S; lk|G6 !)))=))  
5_ kmf]6f]skL, ˆofS;, n]ldg]zg %))=))  
h_ sn/ Nofa @%))=))  
em_ kmf]6f] :6'l8of] !%))=))  
`_ lel8of], u|fkmL Joj;fo @)))=))  

ls/fgf k;n tkm{   
s_ xf]n;]n 7"nf k;n !*))=))

 ५ लाख भ दा कम लगानीमा 
संचािलत

v_ demf}nf k;n !@))=))
 ५ लाख भ दा वढी लगानीमा 

संचािलत

u_ ;fgf k;n %))=))  
l8kf6{d]06n   
s_ l8kf6{d]06n :6f]/ #)))=))  
ख) िमनी मार्ट @%))  

u_ k"hf ;fdfu|L %))=))  
3_ s:d]l6s yf]s k;n !)))=))  
ª_ s:d]l6s v'b|f k;n %))=))  
r_ Ao"l6kfn;{ !)))=))  
5_ ;}n"g k;n !)))=))  
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 s/sf If]qx? 
 )&&.)&* sf nflu :jLs[t 

b/ ?=df
s}lkmot 

h_ kfg k;n v'b|f ;fdfg ;lxt !)))=))  
em_ kfg k;n laz'4 %))=))  

;'grfFbL k;n %)))=))  
k]6«f]lnod kbfy{ tkm{   
s_ k]6«f]n, l8hn / dl§n]n Pp6} ePdf &%))=))  
v_ k]6«f]n / l8hn kDk &%))=))  
u_ l8hn kDk÷k]6«f]n dfq &%))=))  
3_ dl§t]n kDk !%))=))  

:jf:Yo ;+:yf tkm{   
s_ lghL c:ktfn÷u}x| ;/sf/L c:ktfn %)))=))  
v_ gl;{ª xf]d OlG6«Ro"6 /lxt $%))=))  
u_ kf]lnlSnlgs @%))=))  
3_ lSnlgs 8fS6/ k/fdz{ ;lxt !)))=))  
ª_ r:df k;n cfFvf hfr ;lxt %))=))  
r_ lSnlgs Nofa ;lxt %))=))  
5_ 8]06n lSnlgs %))=))  
h_ lSnlgs k|flS6g;{ ;lxt %))=))  
em_ Nofa÷PS;/] %))=))  
`_ cfo"j]lb{s cf}ifwL k;n k|flS6zg/ ;lxt !)))=))  
6_ cfo"a{]lbs cf}ifwL k;n k|flS6zg/ /lxt %))=))  
7_ hl8a'6L xj{n vl/b, k|zf]wg lalqm %))=))  
8_ Pu|f]e]6 %))=))  
ढ) औषधी पसल !%))=))

On]lS6«s÷On]S6«f]lgS;   
s_ On]lS6«s k;n !)))=))  
v_ ;f}o{ phf{kf6{;, %))=))  
u_ df]jfOn k;n !)))=))  
3_ sDKo"6/ tyf sDKo"6/ ;fdfg ljlqm !%))=))  
ª_ l6= eL=, lk|mh, jfl;Ëd]l;g, UofF; r'Nxf] v'b #)))=))  
r_ 38L, /]l8of], Sofd/f, ;fgf On]S6«f]lgS; v'b !)))=))  
5_ UofF; l;ln08/ l8n/ #)))=))  
h_ UofF; l;ln08/ v'b|f !%))=))  
em_ l8; xf]d !)))=))  

lzIff If]q-lghL lzIff If]q_   
s_ SofDk; %)))=))  
v_ dfWoflds tx #)))=))  
u_ k"j{ afnlzIff !)))=))  
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 s/sf If]qx? 
 )&&.)&* sf nflu :jLs[t 

b/ ?=df
s}lkmot 

3_ k|fljlws lzIffno @%))=))  
ª_ 8«fOleË OlG6«Ro'6 !%))=))  
r_ Ph's]zg sG;N6]G;L ÷ o";g\6 ÷efiff k|lzIf0f !%))=))  
5_ k|lzIf0f, tflnd, cg';Gwfg s]Gb| !%))=))  
h_ sDKo'6/ OlG6«Ro'6 !)))=))  
झ सं थागत िवद्यालय ठाँउसारी !))))
ञ कक्षा ८ को माकर् िसट प्रितिलिप %)

a}Í tyf kmfO{gfOG; sDkgL tkm{   
s_ jfl0fHo a}Í d'Vo sfof{no !%)))=))  
v_ jfl0fHo a}Í zfvf sfof{no !))))=))  
u_ ljsf; a}Í d'Vo sfof{no !))))=))  
3_ ljsf; a}Í zfvf sfof{no &)))=))  
ª_ kmfOgfG; sDkgL d'Vo sfof{no %)))=))  
r_ kmfOgfG; sDkgL zfvf sfof{no #)))=))  
5_ n3'ljQ sDkgL !)))=))  
h_ jLdf sDkgL %)))=))  
em_ /]ld6\ofG;÷dgL PSr]Gh/ !%))=))  
`_ jLQLo ;xsf/L ;F:yf s–Ps %)))=))  

6_
jLQLo ;xsf/L ;F:yf v -krf; nfv b]lv Ps 
s/f]8 ;Dd k'lh ePsf]_

#)))=))  

7_
jLQLo ;xsf/L ;F:yfu -krf; nfv ;Dd k'lh 
ePsf]_

@)))=))  

s'6fgL, lk;fgL, k]nfgL tkm{   
s_ s'6fgL, lk;fgL, k]]nfgL ljlqm ;lxt %)))=))  
v_ s'6fgL, lk;fgL, k]nfgL ldn dfq #)))=))  
u_ lrp/f ldn #)))=))  
3_ d;nf s'6fgL, lk;fgL %))=))  

lgdf{0f;Fu ;DalGwt   
s_ xf8{jo/ l8n/ ६०००=))  

v_ xf8{jo/ k;n >]0fL s ४०००.००  १५ लाख भ दा कम लगानीमा 
संचािलत

u_ xf8{jo/ k;n >]0fL v ३०००.००  १५ लाख भ दा वढी लगानीमा 
संचािलत

3_ l;;f, KnfO{, ;GdfOsf २०००.००  

ª_ lul§, 9'Ëf, O§f, afn'jf l8kf] tyf ljlqm ७०००.००  
r_ cGt/fli6«o lgdf{0f Joj;foL Pj+ k/fdz{bftf ४000.००  
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 s/sf If]qx? 
 )&&.)&* sf nflu :jLs[t 

b/ ?=df
s}lkmot 

5_ 3 ju{sf] lgdf{0f Jofj;foL

१००००=)) btf{

५०००=))
O{hfhtkq gljs/0f 
->fj0f b]lv cflZjg ;Dd_

#)))=))

O{hfhtkq gljs/0f yk 
b:t'/ -sflt{s b]lv r}q 
d;fGt ;Dd ;f] kZrft :jt 
vf/]h_ 

@)))=)) gfd;f/L

!)))=))
k|ltlnkL÷7fpF;f/L÷ 
z]o/xf]N8/ yk 36

ejg lgdf{0f ;DaGwL 7]Ssf k§f   
s_ ;6l/Ë !)))=))  
v_ af/ j]lG8Ë !%))=))  
u_ 6fOn dfj{n @%))=))  
3_ /Ë, /f]ug ३५००=))  
ª_ KnlDaË २%))=))  
r_ On]lS6«l;og jfOl/Ë २%))=))  
5_ sf/k]G6«L !)))=))  
h_ 8sdL{ 7]Ssf %))=))  
em_ 6«fG;kf]6{ 9'jfgL ;]jf @%))=))  

pBf]u tkm{   
s_ 7"nf pBf]u -k"hLsf cfwf/df_ #%)))=)) ५० लाख भ दा मािथ 

v_ demf}nf pBf]u -k"hLsf cfwf/df_ @%)))=)) ३५०५- लाख स म

u_ ;fgf pBf]ux? १५०००  
3_ O§f pBf]u ५०००००=))  
ª_ u]ljog hfnL a'Gg] d]l;g %)))=))  
r_ u]ljog hfnL a'Gg] xft @%))=))  
5_ a]s/L÷kfp/f]6L pBf]u ३०००=))  
h_ crf/÷cu/aQL tyf d}gaQL pBf]u %))=))  
em_ a/km cfO{;lqmd pBf]u %))=))  
`_ uf/d]06 pBf]u #)))=))  
6_ l;d]06, Ans, s+lqm6 %)))=))  
7_ l;/s, 8;gf, skf; pBf]u #)))=))  
8_ u|Ln ;6/ pBf]u २%))=))  
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 s/sf If]qx? 
 )&&.)&* sf nflu :jLs[t 

b/ ?=df
s}lkmot 

9_ s|;/ pBf]u %))))=))  
0f_ lkm/lkm/] #))))=))  
t_ h'Qf rKkn pBf]u-;fdfGo_ ५०००=))  
y_ h'Qf rKkn pBf]u-sf/vfgf_ १५०००=))  
b_ 8]/L pBf]u २०००=))  
w_ Xofr/L pBf]u ५०००=))  
g_ bfgf pBf]u ५०००  
k_ kfk8 pBf]u १०००  
km_ rfpldg÷rfprfp pBf]u २०००  
a_ bfndf]7, e'lhof, gdlsg २०००  
e_ ;'grfFbL u/uxgf lgdf{0f tyf ljqmL ६०००  

d_
Hof;n  jf  cf/g  /flv  sfFz,  tfdf,  
lkQn nufotsf wft'hGo efF8f lgdf{0f २०००=))  

o_ kmlg{r/ pBf]u १००००=))  
/_ ;–ldn १२०००=))  
n_ kmlg{r/ pBf]u ;f] ?d ;lxt १५०००=))  
j_ ;–ldn kmlg{r/ pBf]u ;lxt १७०००=))  

 cGo k;nx?   
s_ kmnkm'n tyf t/sf/L k;n yf]s १०००=))  
v_ kmnkm'n tyf t/sf/L k;n v'b|f ८००=))  
u_ df5f df;' k;n v'b|f २५००=))  
3_ v]nf}gf uLˆ6 tyf pkxf/ ;dfu|L k;n !)))=))  
ª_ xf]d 8]sf]/ k;n !)))=))  
r_ km]G;L ljljw k;n !)))=))  
5_ yfg sk8f k;n s'tf{ ;'/jfn, ;f8L k;n ३०००=))  
h_ efF8f wft'hGo k;n १५००=))  
em_ efF8f, k;n Knfli6s hGo !)))=))  
`_ k]lG6Ë, cf6{ k;n !)))=))  
6_ cb'jf, cld|;f]-s'rf]_ vl/b ljlqm ug]{ k;n %))=))  
7_ 8«fO lSng/ !)))=))  
8_ h'Qf rKkn ljqmL ug]{ xf]n;]n k;n *))=))  
9_ ;l6Ë ;'l6Ë l;nfO{ k;n sk8f ljqmL ;lxt !)))=))  
0f_ ;l6Ë ;'l6Ë l;nfO{ k;n dfq *))=))  
t_ Jof08 afhf, k~r]afhf / gf}dtL afhf %))=))  
y_ ;fp08 l;i6d !)))=))  
b_ c08f k;n १०००=))  
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 s/sf If]qx? 
 )&&.)&* sf nflu :jLs[t 

b/ ?=df
s}lkmot 

ध) वाईनरी उद्योग  दतार् ५००००
न) वाईनरी उद्योग निवकरण १००००
प) अिक्सजन ग्याँस उद्योग दतार् ३०००००
फ) अिक्सजन ग्याँस उद्योग निवकरण ५००००

cGo Jofkf/ Joj;fo   
s_ ufO{, e};L afv|f kfng Joj;fo %))=))

  निवकरण शु क १ लाख स म 

पुँिज भएकोलाई १००।- १ लाख 

दिेख ३ लाख स मको लािग 

३००।- ३ लाख दिेख १० लाख 

स मको लािग ५००।- १० लाख 

दिेख २० लाख स मका लािग 

८००।- २० लाख दिेख ५० लाख 

स मको पुँिज भएको भए १२००।-

५० लाख भ दा माथी भएमा २ 

हजार । िमित समा  भएको ३५ िदन 

स म कुनै जिरवाना नलाग्ने । ३५ 

िदन भ दा माथी ३ मिहना िभत्र 

भएमा १० प्रितशत जिरवाना । 

अक  ३ मिहना िभत्र आएमा २० 

प्रितशत र तत पश ्चात आएमा ३० 

प्रितशत जिरवाना लाग्नेछ ।  

v_ df}/L kfng Joj;fo %))=))

u_ a+u'/ kfng %))=))
3_ df5f kfng Joj;fo $)))=))
ª_ kf]N6«L kmd k|lt ju{ km'6 )=%)
r_ l6s6 a'lsË sfp06/ %))=))
5_ lj1fkg P]h]G;L Joj;fo !)))=))
h_ s]a'n ;~rfng Joj;fo @)))=))
em_ ;fOj/ Sofkm] !)))=))
`_ OG6/g]6 ;]jf k|bfos Joj;fo !)))=))

6_ g;{/L Joj;fo %))=))

7_ sjf8L vl/b laqmL !)))=))

8_ lhd xfp; @%))=))

9_ :g's/, k'n xfp; @%))=))

0f_ 6]lnkmf]g 6fj/ %)))=))

t_ Pkm=Pd= /]l8of] :yfkgf ;~rfng cg'dtL %)))=))

y_ n]vfkl9 Joj;fo @)))=))

b_ 7]nf Joj;fo l/S;f !@%=))

w_ d]sflgsn-UofF; j]lN8Ë_ @)))=))

g_ a;, 6«s, nx/L !%))=))

k_ ldgL a;, ldgL 6«s !@))=))

km_ dfOqmf] a; !)))=))

a_ ef8fsf] lhk sf/ Doflhs, ofS;L\6 *))=))
e_ lghL lhk, sf/ &))=))

d_ 6\ofS6/, kfj/ 6]n/, O{ l/S;f %))=))

o_ h]=l;=aL=, Aofs x' nf]8/ @)))=))

/_ PS;fe]6/ @%))=))

n_ 6]Dkf] %))=))
j_ l/on :6]6 P08 xfplhË k|f= ln= %)))=))
z_ खसी वोका िनकाशी प्रित गोटा @%=))
if_ /fuf] e};L िनकाशी प्रित गोटा !))=))

!=!=^ ;jf/L s/ tkm{   
;jf/L ;fwg dd{t ;Def/ ÷ljqmL   
s_ ;fOsn ljqmL tyf dd{t %))=))  
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 s/sf If]qx? 
 )&&.)&* sf nflu :jLs[t 

b/ ?=df
s}lkmot 

v_ ;fOsn kf6{k'hf{ tyf dd{t %))=))  
u_ df]6/ ;fOsn ÷kfj/ 6]n/ ÷O–l/S;f laqmL !%))=))  
3_ kf6{k'hf{ tyf dd{t !)))=))  
ª_ df]6/;fO{sn js{zk २५००=))  

xn'sf ;jf/L   
s_ zf] ?d %)))=))  
v_ kf6{k"hf{ tyf dd{t #%))=))  
u_ dd{t dfq #)))=))  

x]jL ;jf/L OSo'Kd]06   
s_ zf] ?d !))))=))  
v_ kf6{k"hf{ tyf dd{t %)))=))  
u_ dd{t dfq #)))=))  
3_ af]8L ljN8/ ;a} %)))=))  
ª_ 8]lG6Ë k]lG6Ë ;a} #%))=))  

6fo/   
s_ zf]?d #)))=))  
v_ l/;f]lnª @%))=))  
u_ dd{t tyf k~r/ %))=))  
3_ n]y d]lzg >]0fL s @%))=))  
ª_ n]yd]lzg >]0fL v @)))=))  
r_ kDk;]6 h]g]/]6/ l8n/ tyf dd{t २०००=))  

Jof6«L   
s_ ljqmL !)))=))  
v_ dd{t १५००  
u_ laqmL tyf dd{t २०००  

अनुसिूच-५
(दफा ६ सगं स वि धत)

जिडवुटी, कवाडी र िजवज तु कर
हाड प्रित केीज. १।-  
िसंङ प्रित केीज. २।-  
खरु प्रित केीज. २।-  
छाला ठुलो प्रित गोटा ३०।-  
छाला सानो प्रित गोटा १५।-  
फलामको टुक्रा प्रित केीज. २।-  
पित्रका प्रित केीज. २।-  
कागज प्रित केीज. १।-  
वोतल िससाको प्रित गोटा १।-  
वोतल सानो िससाको प्रित गोटा २५ पैसा दिेख ५० पैसा स म  
लाि क प्रित केीज. १।-  
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अनुसिूच-६
(दफा ७ सगं स वि धत)
सवारी साधन कर

टाङ्गा िरक्सा १२५।-  
टाङ्गा िरक्सा निवकरण ५०।-  
अटो िरक्सा र इ िरक्साको मात्रदर १२५।-  

अनुसिूच-७
(दफा ८ सगं स वि धत)

िवज्ञापन  कर
s_ xf]l8Ë  jf]8{sf]  jflif{s  b:t'/ -?=k|lt  :Sjfo/ lkm6df_ ? कैफियत 
!= !@ :Sjfo/ lkm6 ;Dd !)))=))  
@= ;f] eGbf dfly #) :Sjfo/ lkm6 ;Dd !%))=))  
#= ;f] eGbf dfly k|lt :Sjfo/ lkm6 %)=))  
$= leQ] n]vg k|lt :Sjfo/ lkm6 @%=))  
%= !@ :Sjfo/ lkm6 ;Dd k|lt Aofg/ $)=))  
^= !@ :Sjfo/ lkm6 eGbf dfly k|lt Aofg/ ^)=))  
&= kf]ndf /fVg] jf]8{ a9Lx# ;Ddsf]# dfq lbg] u/L &%)=))  
*= ˆn]S; jf]8{ Jofkf/ Joj;fo !@ :Sjfo/ lkm6; *))=))  
(= ˆn]S; jf]8{ Jofkf/ Joj;fo !@ :Sjfo/ lkm6 d !@))=))  
!)= a9Ldf ^ :Sjfo/ lkm6 ;Ddsf] kf]ndf /fVg] %))=))  

अनुसिूच-८
(दफा ९ सगं स वि धत)

मनोरज जन कर
िस.नं. िववरण करको दर

१ चलिचत्र घरमा चलिचत्र प्रदशर्न गदार् दशर्कह वाट प्रित िटकट ५%

२
िभिडयो घर, सा कृितक प्रदशर्न हल क सटर्, िथयटररघकटान /, फनपाकर् , वाटर गाडेर्न, वालउद्यान, दोहरी 
साँझ,डाँ सवार, क्यािसनो, फूट्सल, जु वा लगायतमा प्रित िटकट िवल 

५%

३ तीन मिहनास म जाद ूसकर् स मलेा स चालन गराए बापत प्रितिदन . १००

४ तीन मिहना भ दा बढी जाद ूसकर् स मलेा वा मनोर जन प्रदायक कायर्क्रम सं चालन गराए बापत मािसक . ५०००

अनुसिूच-९
(दफा १० सगं स वि धत)

टे्रिकङ्ग, क्यानोइङ्ग स बि ध कर
टे्रिकङ्ग तथा क्यानोइङ्ग शु क स व धी यव था आव यकता अनसुार गाउँकायर्पािलकाले िनधार्रण गरेवमोिजम हुनेछ ।

अनुसिूच-१०
(दफा ११ सगं स वि धत)

सेवा शु क द तुर
sG;N6]G;L ;'lrs[t tkm{ ?  कैफियत

s_ sG;N6]G;L ;'lrs[t b:t'/ %)))=))  
v_ sG;N6]G;L gljs/0f b:t'/ @)))=))  
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u_ O{lGhlgo/÷k/fdz{bftf ;'lrs[t b:t'/ @%))=))  
3_ O{lGhlgo/÷k/fdz{bftf gljs/0f b:t'/ @)))=))  

Knl6Ë Joj;fo k|lt /f]kgL -cg'dtL k|fKt ePsfsf] xsdf dfq_
k|lt cfgf ? 
!)))=))

 

!=#=@ lgsf;L s/   
 s_ lu6L tyf 9'+uf   

 l6|km/÷ 6«s
k|b]z sfg'g cg';f/ 

:jLs[t b/
 

 ldlg 6f6f   
 lg;fg uf8L   
 6«fofS6/   
 v_ jfn'jf lgsf;L   
 l6|km/÷ 6«s   
  ldlg 6f6f   
  lg;fg uf8L   
 6«fofS6/   
 u_ df6f]   
                l6|km/÷ 6«s   
                ldlg 6f6f   
                lg;fg uf8L   
                6«fofS6/   
 3_ sjf8L ;fdfg   
                l6|km/÷ 6«s k|tL l6«k ? %))  
                ldlg 6f6f k|tL l6«k ? #))  
                lg;fg uf8L k|tL l6«k ? @))  
                6«ofS6/ k|tL l6«k ? @))  

!=#=# gS;f kf; b:t'/   
gS;fkf; k|lt ju{ km'6 आरिसिस dfq  

s_ klxnf] !))) ju{km"6 ;Dd %=))
v_ !))! b]lv @%)) ju{km"6  ;Dd ^=))
u_ @%)! b]lv %))) ju{km"6 ;Dd !)=))
3_ %))! ju{km"6 dfyL !@=))
ª_ gS;f kf; lstfasf] b:t'/ !)))=))  
r_ gS;f gfd;f/L b:t'/ !%))=))  
5_ lgdf{0f ;DkGg l;kmfl/; !)))=))  
h_ c:yfoL 3/ 6x/f Joj;flos k|of]hg k|lt ju{km"6 @=))

em_
clen]lvs/0f ;DaGwdf dfyL pNn]lvt b:t'/df %) k|ltzt 
z'Ns yk nfUg]

`_ k/Dk/fut 3/ btf{ z'Ns #))=))  
!=#=$ l;kmfl/; tyf aS;f}gL b:t'/   
1 lgj]bg z"Ns 0  
2 #/ hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 500  
3 df]xL nut s§f l;kmfl/; 500  
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4 #/ sfod l;kmfl/; 500  
5 %fq j[QL l;kmfl/; lgz"Ns  
6 ljkGg ljWofyL{ %fqj[QL l;kmfl/; lgz"Ns  
7 ckfé l;kmfl/; lgz"Ns  
8 c:yfoL j;f]jf; l;kmfl/; 300=00  
9 :yfoL j;f]jf; l;kmfl/; 200  
10 cfly{s cj:yf jlnof] jf ;DkGgtf k|dfl)ft 500=00  
11 cfly{s cj:yf sdhf]/ jf ljDkGgtf k|dfl)ft lgz"Ns  
12 ljB"t h*Fg l;kmfl/; 200  
13 wf/f h*fg l;kmfl/; 200  
14 lhljt /x]sf] l;kmfl/; 200  
15 b"j}gfd u/]sf JoQmL Ps} xf] eGg] l;kmfl/; 200  

16 hUuf d"Nof°gl;kmfl/;÷k|dfl)ft k|lt xhf/ 
?=2.00  

17 Joj;fo jGb l;kmfl/; 200  
18 Joj;fo ;~rfng gePsf] l;kmfl/; 200  
19 Jofkf/ Joj;fo gePsf] l;kmfl/; 200  
20 sf]^{lkm ldgfxf l;kmfl/; lgz"Ns  
21 gfjfns kl/rokq l;kmfl/; lgz"Ns  
22 pBf]u &fp+;f/L l;kmfl/; 500  
23 ljBfno ;~rfng :jLs[t÷sIff j[l$ l;kmfl/; 1000  
24 JolQmut ljj/)f l;kmfl/; 200  
25 hUuf btf{ l;kmfl/; 200  
26 ;+/Ifs l;kmfl/; -JolQmut_ 200  
27 ;+/Ifs l;kmfl/; -;+:yfut_ 500  
28 g]kfn ;/sf/sf] gfddf af^f] sfod l;kmfl/; lgz"Ns  
29 lhljt;+usf] gftf k|dfl)ft 200  
30 d[ts;+usf] gftf k|dfl)ft lgz"Ns  
31 lgMz"Ns jf ;Mz"Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; lgz"Ns  
32 ;+:yf btf{ l;kmfl/; 500  
33 #/af^f] k|dfl)ft 500  
34 rf/ lsNnf k|dfl)ft 300  
35 hGdldlt k|dfl)Ft 200  
36 ljjfx k|dfl)ft 200  
37 #/ kftfn k|dfl)ft 100  
38 sfuh÷dGh"/Lgfdf k|dfl)ft 200  
39 xsjfnf jf xsbf/ k|dfl)Ft 200  
40 cljjflxt k|dfl)ft 200  
41 hUuf /]vf+sg sfo{÷;f]] sfo{df /f]xj/ 500=00  
42 hUufwgL k|df)f k"hf{ x/fPsf] l;kmfl/; 200  
43 k"hf{df #/ sfod l;kmfl/; 200  
44 c+u|]hL l;kmfl/; tyf k|dfl)Ft j}b]lzs k|of]hg 3000=00  
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45 ldnfkq sfuh÷ph"/L btf{ lgz"Ns  

46 JolStut #^gf btf{ lgz"Ns
घटना घटेको ३५ िदन पिछ 

 ५०

47
pNn]lvt jfx]s cGo :yfgLo cfjZostf cg";f/sf 
l;kmfl/;÷k|dfl)ftx?

200  

48 d'$f lgj]bg÷ph'/L btf{ 100=00  
49 of]hgf ;Demf}tf l;kmfl/; 50
50 of]hgf km/kmf/s l;kmfl/; 50
51 kl/jfl/s ljj/)f k]G;g k|of]hg 500  
52 s/ r"Qmf l;kmfl/; 200  
53 tfnfjGbL jxfn sf]&f vf]Ng] ;]jf z"Ns 200  
54 kmf]xf]/ d}nf ;+sng cg"dtL b:t"/ 1000  
55 kmf]xf]/ d}nf ;+sng cg"dtL gljs/)f b:t"/ 300  
56 jsfntgfdf b:t"/ 100  
57 ldnfkq b:t"/ b"j}kIf 500  
58 n]gb]g k|dfl)ft Psnfv ;Dd 1000  
59 n]gb]g k|dfl)ft Psnfv eGbf j(L 0=5Ü  
60 gS;f l*hfO{g/ ;"lrs[t 1000  

;DkQL d'NofFsg ;]jf z'Ns M   
 -s_ lwtf]sf] nflu k|lt xhf/df ? ! .–   

-v_ ljb]zdf cWoog ug{ hfg] ljBfyL{x?sf] k|of]hgsf] nflu M   
61 !=%) nfv ;Ddsf] d'NofFsgdf  1500.0  
62 2=50 nfv eGbf dfly 1 s/f]* ;Dd 5000.0  
63 #=! s/f]8 eGbf dflysf]df      10000.0  
64 cfo >f]t k|dfl0ft b:t'/   

-s_ cfo >f]t k|dfl0ft b:t'/ k|lt xhf/ ?= !.–   
 -v_ ljb]zdf cWoog ug{ hfg]sf] nflu   
 != % nfv ;Dddf 1500.0  
 2=10 nfv ;Dddf 2500.0  
 #= !) nfv eGbf dfyLdf 4000.0  

पुन  –
१. दवैीप्रकोप  िपडीत िसफािरस,नेपाली नागिरकता िसफािरस र िवद्याथीर् छात्रविृ  िसफािरस िनःशु क गिरनेछ । 
२. एकै प्रकृितका एउटै िसफािरस तथा प्रमािणतमा वडा तथा गाउँपािलकावाट छुट्टा छुटै द तरु िलईने छैन । 
३. गाउँपािलकालाई वझुाउन ुपनेर् जनुसकैु प्रकृितको कर तथा द तरुह मा मािथ उ लेख भएको हकमा सोिह अनसुार र उ लेख 

नभएको हकमा  िवल व शु क  प्रित वषर् थप ५ % का दरले लाग्नेछ । 
४. कायार्लयह वाट सेवा प्रवाह गदार् गाउँपािलकालाई ितनुर् पनेर् कर, शु क दािखला भए पिछमात्र सेवा प्रवाह गिरनेछ ।

अनुसिूच-११
(दफा १२ सगं स वि धत)

पयर्टन शु क
पयर्टन शु क स व धी यव था आव यकता अनसुार गाउँ कायर्पािलकाले िनधार्रण गरे वमोिजम हुनेछ ।
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ख ड-पाँच
ककनी गाउँपािलकाको आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को  िविनयोजन ऐन-२०७७

सभाबाट वीकृत िमित : २०७७/३/२५

प्र तावना : ककनी गाउँपािलकाको आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को लािग सि चत कोषबाट केही रकम खचर् गनेर् अिधकार िदन र सो 
रकम िविनयोजन गनर् वा छनीय भएकोले, नेपालको संिवधान २२९ को उपधारा (२) बमोिजम ककनी गाउँपािलकाको पाँचौ गाउँसभाले 
यो ऐन बनाएको छ ।

१. सिंक्ष  नाम र प्रार भ : (१)  यस ऐनको नाम “ककनी गाउँपािलकाको िविनयोजन ऐन, २०७७” रहकेो छ ।

(२) यो ऐन २०७७ ावण १ गतेबाट प्रार भ हुनेछ ।

२. आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को िनिम  सि चतकोषबाट रकम खचर् गनेर् अिधकार : (१) आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को िनिम  
ककनी गाउँपािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गनेर् सेवा र कायर्ह का िनिम  अनसुचूी १ मा उ लेिखत चाल ुखचर्, पूँिजगत खचर् 
र िवि य यव थापनको रकम समते गरी ज मा रकम  ६०४०६९७९२।- ( साठी करोड चािलस लाख उना स री हजार सात सय 
वयान बे ) मा नबढाई िनिदर्  गिरए बमोिजम सि चत कोषबाट खचर् गनर् सिकनेछ ।

३. िविनयोजन : (१) यस ऐन द्वारा सि चतकोषबाट खचर् गनर् अिधकार िदइएको रकम आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को िनिम  ककनी 
गाउँपािलकाको गाउँकायर्पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गनेर् सेवा र कायर्ह को िनिम  िविनयोजन गिरनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन कायर्पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गनेर् सेवा र कायर्ह को िनिम  
िविनयोजन गरेको रकम म ये कुनैमा बचत र कुनैमा अपगु हुने दिेखन आएमा गाउँकायर्पािलकाले बचत हुने िशषर्कबाट नपगु हुने 
िशषर्कमा रकम सानर् सक्नेछ । यसरी रकम सादार् एक िशषर्कबाट सो िशषर्कको ज मा रकमको १० प्रितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा 
एक भ दा बढी िशषर्कह बाट अक  एक वा एक भ दावढी िशषर्कह मा रकम सानर् तथा िनकाशा र खचर् जनाउन सिकनेछ । पुँिजगत 
खचर् र िवि य यव था तफर्  िविनयोिजत रकम साँवा भकु् ानी खचर् र याज भकु् ानी खचर् िशषर्कमा बाहके अ य चाल ुखचर् िशषर्कतफर्  
सानर् र िवि य यव था अ तरगत साँवा भकु् ानी खचर् तफर्  िविनयोिजत रकम याज भकु् ानी खचर् िशषर्कमा बाहके अ यत्र सानर् सिकने 
छैन ्।

तर चाल ुतथा पुँिजगत खचर् र िवि य यव थाको खचर् यहोनर् एक ोत बाट अक  ोतमा रकम सानर् सिकनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन एक िशषर्कबाट सो िशषर्कको ज मा वीकृत रकमको १० प्रितशत भ दा बढ्ने 
गरी कुनै एक वा एक भ दा बढी िशषर्कह मा रकम सानुर् परेमा गाउँसभाको वीकृित िलनपुनेर्छ ।

अनुसचूी-१
( दफा २ सगं स बि धत)

नेपालको सिंवधानको धारा २२९ (२) बमोिजम सिंचतकोषबाट िविनयोजन हुने  रकम

क्र.सं िशषर्कको नाम चाल ुखचर् पूँिजगत खचर् िवि य यव था ज मा

१ गाउँकायर्पािलकाको वािषर्क वजेट ३१५७४७००० २८८३२२७९२ ० ६०४०६९७९२
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ख ड-छ
आ.ब.०७७/०७८ को आय ययको अनुमािनत िववरण, राज  तथा अनुदान प्राि को अनुमान,चालु तफर् को यय अनुमान, कायर्के्षत्रगत 
यय अनुमान र वीकृत कायर्क्रम तथा बजेट

सभाबाट वीकृत िमित : २०७७/३/२५
६.१ आ.ब.०७७/०७८ को आय ययको अनुमािनत िववरण :

ककनी गाउँपािलका
गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय
आय ययको  अनुमािनत िववरण

आ.व.२०७७/७८
 

अनसुचूी-१
.

घर बहाल कर २०००००
थानीय तह िसफािरस द तरु १००००००

भिुमकर मालपोत १००००००

मालपोत संकलन ३००००००

शीषर्क
आ.व.२०७५/७६ 

को यथाथर्
आ.व.२०७६/७७ को  
ससंोिधत अनुमान

आ.व. २०७७/७८ को 
अनुमान

दह र वह र (ढंुगा,िगटी,वालवुा) १५००००००

आयः  ४३००२४.१९७ ६०४०६९७९२.००
अ य थानीय तहबाट प्रा  िवशषे 
अनदुान

१०००००००

 राज वः  १३९१८३.२० २२८७१६७९२ अ य ३८०००००
 आ तिरक राज व  २४७२४.१९७ ८०५५६१०२
 राज व बाँडफाँडबाट प्रा  रकम  ८४४५९ ८३१६०६९०
 अ य आय अ या समते  ३०००० ६५००००००
 अ तर सरकारी िव ीय ह ता तरण  २९०८४१ ३७५३५३०००
 नेपाल सरकारबाट प्रा  २६३८०० ३०६८०००००
 प्रदशे सरकारबाट प्रा  १२०४१ ५८०५३०००
 अ तर थानीय तहबाट प्रा  १५००० १०५०००००
 जनसहभािगताः  ० ०
 नगद सहभािगता    
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 म तथा व तगुत सहायता    
ययः  ० ६०४०६९७९२

 चाल ुखचर्   ६५००००००
 सशतर् नेपाल सरकार   २०६८०००००
 सशतर् प्रदशे सरकार   १४९२७०००
 पूँिजगत खचर्   ३१७३४२७९२
     

बजेट बचत (+)/ यून (-)   ०
  

िव ीय यव था    
 खुद ऋण लगानी    
 ऋण लगानी (-)    
 ऋण लगानीको सावाँ िफतार् प्रा ी (+)    
     
 खुद शेयर लगानी    
 शयेर लगानी (-)    
 शयेर िबक्रीबाट लगानी िफतार् प्रा ी (+)    
     
 खुद ऋण प्रा ी  ०  

 ऋणको साँवा भकु्तानी (-)    

 ऋण प्रा ी (+)    
अि तम बजेट बचत (+)/ यून (-)   ०

६.२ आ.ब.०७७/०७८ को राज व तथा अनुदान प्राि को अनुमान :

ककनी गाउँपािलका
गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय

राज व तथा अनुदान प्राि को अनुमान
आ.व.२०७७/७८

अनसुचूी-२
. हजारमा

शीषर्क
आ.व.२०७५/७६ 

को यथाथर्
आ.व.२०७६/७७ को 
सशंोिधत अनुमान

आ.व.२०७७/७८ को 
ल य

राज वः  ४०५६५४ ६०४०६९.७९२

 आ तिरक राज वः  २६९०० ८१०५६
 स प ी कर  ० ०
 घरबहाल कर  १०० २००
 घरजग्गा रिज टे्रशन शु क  ०  
 सवारी साधन कर  ०  
 सेवा शु क ( थानीय पवूार्धार तथा सेवा उपयोगमा)  ०  
 द तरु ( थानीय तहबाट हुने िसफािरस लगायतमा)  ८०० १०००
 पयर्टन शु क  ०  
 िवज्ञापन कर  ०  
 यवसाय कर  ०  
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 भिूमकर (मालपोत)  ९०० १०००
 द ड जिरवाना  ०  
 मनोर जन कर  ०  

 मालपोत संकलन  २७०० ३०००

 बहाल िवटौरी कर  ०  

 रोय टी संरिक्षत क्षेत्र बन  ०.००  

 दह र बह र (ढंुगा िगटी बालवुा)  २०७०० १५०००

 
शयेर लगानीबाट प्रा  लाभांश तथा पूँिजगत लाभ 
आय

 ०  

 अ य राज  ० ५६५५६.१०२

 अ य आय  १७०० ४३००.०००
    
 राज व बाँडफाँडः ० ७६४५९ ८३१६०.६९०

 राज व बाँडफाँड प्राि  (+) ० ८४४५९ ८९१६०.६९०

 राज व बाँडफाँड ह ता तरण (-) ० ८००० ६०००.०००
  ० ०  
 अ य आयः ० २६८०० ६५०००.०००

 
सािवक थानीय िनकायबाट ह ता तरण भई प्रा  
रकम

० ०  

 बे ज ुअसलुी ० ०  
 गत वषर्को नगद मौ दात  २६८०० ६५०००.०००

अ तर सरकारी िव ीय ह ता तरणः ० २७५४९५ ३७४८५३.०००

 नेपाल सरकारबाट प्रा  अनुदानः ० २४०१०० ३०६८००.०००
 िव ीय समानीकरण अनदुान  ८८१०० १०००००.०००
 सशतर् अनदुान ० १५२००० २०६८००.०००
 समपरूक अनदुान ० ०  
 िवशषे अनदुान ० ०  
 प्रदेश सरकारबाट प्रा  अनुदानः ० २५३९५ ५८०५३.०००
 िव ीय समानीकरण अनदुान ० ७९३७ १०१२६.०००
 सशतर् अनदुान ० १५०५८ १४९२७.०००
 समपरूक अनदुान ० २४०० ३००००.०००
 िवशषे अनदुान ० ० ३०००.०००
 अ य थानीय तहबाट प्रा  अनुदानः ० १०००० १००००
 सशतर् अनदुान ०   
 समपरूक अनदुान ० ०  
 िवशषे अनदुान ० १०००० १००००

जनसहभािगताः ० ०  
 नगद सहभािगता ० ०  
 म तथा व तगुत सहायता ० ०  
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६.३ आ.ब.०७७/०७८ को चालु तफर् को यय अनुमान :

ककनी गाउँपािलका
गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय
चालु तफर् को यय अनुमान

आ.व.२०७७/७८
वजेट  हजारमा अनुसचूी-३

  
आ.व.२०७६/७७ को 
सशंोिधत अनुमान

आ ब 
०७७/०७८ को 
अनुमािनत 
बजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय ह ता तरण  
ऋण जनसहभािगतासघंीय 

सरकार
प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

राज  
बाडफाँड

लेखा सकेंत नं. खचर् िशषर्क/ कूल ज मा ० ६५२०१.७९ २००५१.७९  ० ० ४५१५०   

२११११ पािर िमक कमर्चारी  २१०००.००     २१०००   

२१११२ पािर िमक पदािधकारी          

२११२१ पोशाक भ ा  ७५०.००     ७५०   

२११२३ औषिध उपचार खचर्  ५००.००     ५००   

२११३२ महगंी भ ा  १५००.०० ७५०    ७५०   

 िफ ड भ ा  २००.०० २००       

२११३४ कमर्चारी वैठक भ ा  १००.०० १००       

२११३५ कमर्चारी प्रो साहन तथा परु कार  १००.०० १००       

२११३९ अ य भ ा  ४०१.७९ ४०२       

२११४१ पदािधकारी वैठक भ ा  ५००.०० ५००       

२११४२
पदािधकारी अ य सिुवधा 
(पोशाक,संचार,औषिध उपचार)

 ७०००.०० ७०००       

२१२११ सामािजक सरुक्षा कोष          
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२१२१२
योगदानमा आधािरत िनविृ भरण 
तथा उपदान

 ४००.००     ४००   

२१२१४ कमर्चारी क याण कोष          

२२१११ पानी तथा िवजलुी  ६००.००     ६००   

२२११२ संचार  ५००.००     ५००   

२२२११ ई धन पदािधकारी  ७००.०० ७००       

२२२१२ ई धन कायार्लय प्रयोजन  ४८०.००     ४८०   

२२२१३ सवारी साधन ममर्त खचर्  १०००.००     १०००   

२२२१४ वीमा तथा निवकरण  ४००.००     ४००   

२२२२१
मिेशनरी तथा औजार ममर्त स भार 
तथा संचालन 

 ३००.००     ३००   

२२३११ मसल द तथा  कायार्लय सामाग्री  ४०००.००     ४०००   

२२३१३ पु तक तथा सामाग्री  १००.००     १००   

२२३१४ ई धन अ य प्रयोजन  १००.००     १००   

२२३१५
पत्रपित्रका ,छपाई तथा सचूना 
प्रकाशन खचर्

 १३००.००     १३००   

२२३१९ अ य कायार्लय संचालन खचर्  १५००.००     १५००   

२२४११ सेवा तथा परामशर्  ४००.००     ४००   

२२४१२
सचूना प्रणाली तथा स टवेयर 
संचालन खचर्

 ७००.००     ७००   

२२४१३ करार सेवा शु क  ७०००.०० ७०००       

२२४१४ सरसफाई सेवा शु क          

२२४१९ अ य सेवा शु क  ५००.००     ५००   

२२५११ कमर्चारी तािलम खचर्  ५००.००     ५००   



jflif{s gLlt tyf sfo{j|md / ah]6  ÷ 43

२२५१२
सीप तथा जनचतेना तािलम तथा 
गो ी स व धी खचर्

         

२२५२१ उ पादन सामाग्री/ सेवा खचर्          

२२५२२ कायर्क्रम खचर्  ७००.००     ७००   

२२५२९ िविवध कायर्क्रम खचर्          

२२६११ अनगुमन , मु याङ्गन खचर्  २०००.००     २०००   

२२६१२ भ्रमण खचर्          

 भ्रमण खचर् पदािधकारी  ८००.००     ८००   

२२७११ िविवध खचर्  ३५००.००     ३५००   

२२७२१ सभा संचालन खचर्  ८००.०० ८००       

२७१११ सामािजक सरुक्षा          

२७११२ अ य सामािजक सरुक्षा          

२८१४२ घरभाडा  २५००.०० २५००       

२८१४३
सवारी साधन तथा मिेशनरी औजार 
भाडा

 ६००.००     ६००   

२८९११ भपैरी आउने चाल ुखचर्  १०००.००     १०००   

 राज व िफतार्          

 
वा य, िशक्षा, कृिष, पश ु

,सहकारीको िनिदर्  ससतर् कायर्क्रम 
खचर् 

         

 ज मा          

पुजीगत तफर्           

३१११५ फिनर्चर तथा िफक्सचसर्  ७७०.००     ७७०   

 ज मा ० ७७०.००     ७७०   

 कूल ज मा ०.०० ६५२०१.७९० २००५१.७९० ० ० ० ४५१५०  ०



44 / jflif{s gLlt tyf sfo{j|md / ah]6

६.४ आ.ब. ०७७/०७८ को कायर्के्षत्रगत यय िववरण

ककनी गाउँपािलका
गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय

कायर्के्षत्रगत यय िववरण आ.ब.०७७/०७८
अनसुचूी-५

बजेट  हजारमा

सकेंत नं. शीषर्क
आ.व.२०७७/७८ 
को अनुमान

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय ह ता तरण
ऋण

जन 
सहभािगतानेपाल सरकार 

सशतर् समेत
प्रदेश सरकार सशतर् 
र िवशेष समेत

थानीय तह राज व वाँडफाँड

१० आिथर्क िवकास २७२४० १३१४० ११६०० २५००     

१०१० कृिष / पशु १९१२० ११०२० ७६०० ५००     

१०२० उद्योग तथा वािण य ४२७० २७० ४०००      

१०३० पयर्टन २३५० ३५०  २०००     

१०४० सहकारी १५०० १५००       

१०५० िव ीय क्षेत्र         

          

२० सामािजक िवकास २५१८१७ ४९८९० १८७५०० ६४२७ ८०००    

२०१० िशक्षा १७१७३२ १९१५० १४९१०० ३४८२     

२०२० वा य ४३९०३ १०२३० ३१७०० १९७३     

२०३० खानेपानी तथा सरसफाइ ६२५० ६२५०       

२०४० सं कृित प्रवद्धर्न १३०८० १००८०   ३०००    

२०५० लैिगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण ६८७२ ३६०० ३०० ९७२ २०००    
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२०६० यवुा तथा खलेकुद ३६८० ५८० १००  ३०००    

२०७० सामािजक सरुक्षा र संरक्षण ६३००  ६३००      

३० पूवार्धार िवकास २३३५३० १०६४०७ ९८५९० १९१२६ १००० ८४०७   

३०१० थानीय सडक, पलु तथा झोलङ्ुगेपलु १११६०० १००१४ ८५४६० १६१२६     

३०२० िसचांई १०९५० १०१५० ८००      

३०३० भवन तथा सहरी िवकास १७८३० १६८३०   १०००    

३०४०
उजार्, लघ ुतथा साना जलिवद्यतु (वैकि पक उजार् 
समते)

८८० ८८०       

३०५० ढल यव थापन         

३०६० खानेपानी पवूार्धार १५३३०  १२३३० ३०००     

३०७० िविवध ७६९४० ६८५३३    ८४०७   

४० वातावरण तथा िवपद यव थापन १४११०  २९००  १००० १०२१०   

४०१० वन तथा भ-ुसंरक्षण २१००  २१००      

४०२० जलाधार संरक्षण         

४०३० वातावरण संरक्षण, जलवाय ुपिरवतर्न ८००  ८००      

४०४० फोहरमलैा तथा ढल यव थापन ५००     ५००   

४०५० जलउ प न प्रकोप िनय त्रण         

४०६० िवपद यव थापन १०७१०    १००० ९७१०   

४०७० वा ण य त्र स चालन         

          

५० सं थागत िवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन ७६२५३  ५७१०   ७०५४३   

५०१० सामा य सेवा (कायार्लय संचालन ) ६५२०१.७९२     ६५२०२   

५०२० सरुक्षा यव थापन १२६०  १२६०      

५०३० सचूना प्रिविध १०५०  १०५०      
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५०४० पि जकरण यव थापन ३४००  ३४००      

५०५०
थानीय त याङ्क संकलन र अिभलेख 
यव थापन

        

५०६० सशुासन प्रवद्धर्न ४४१५     ४४१५   

५०७० अनसु धान तथा िवकास         

५०८० अ यत्र विगर्कृत नभएको         

५०९० सं थागत पवुार्धार ९२६     ९२६   

६० िव ीय यव थापन तथा सशुासन ११२० ११२०       

६०१० लेखांकन तथा राज व पिरचालन २०० २००       

६०२० सामािजक पिरक्षण         

६०३० सावर्जिनक सनुवुाई         

६०४० गनुासो यव थापन ९२० ९२०       

 ज मा ६०४०६९.७९२ १७०५५७ ३०६३०० २८०५३ १०००० ८९१६०   
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६.५ आ.ब.०७७/०७८ को वीकृत कायर्क्रम तथा बजेट :

ककनी गाउँपािलका
गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय

आ.ब.०७७/०७८ को वीकृत कायर्क्रम तथा बजेट
अनसुचूी-६

बजेट  हजारमा

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र  कायर्क्रमको नाम वडा नं. लिक्षत समूह

 
 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

१ आिथर्क िवकास कृिष
प्र तावका आधारमा 
यवुा लिक्षत वरोजगार 
कायर्क्रम

गा.पा तर कृषक १ ४५० ४५०  ४५०      

२ आिथर्क िवकास कृिष
पचास प्रितशत 
अनदुानमा थायी टनेल 
िनमार्ण कायर्क्रम

गा.पा तर कृषक १ १००० १०००  १०००      

३ आिथर्क िवकास कृिष
पचास प्रितशत 
अनदुानमा िमिनिटलर 
िवतरण कायर्क्रम

गा.पा तर कृषक १ ७०० ७००  ७००      

४ आिथर्क िवकास कृिष
टनेल लाि टक िवतरण 
कायर्क्रम

गा.पा तर कृषक १ ४०० ४००  ४००      

५ आिथर्क िवकास कृिष
पािलका अ यक्ष उ कृ  
कृषक स मान कायर्क्रम

गा.पा तर कृषक १ ५० ५०  ५०      

६ आिथर्क िवकास कृिष

साना कृिष 
याि त्रिककरण प्रबधर्न 
कायर्क्रम (५० प्रितशत 
अनदुानमा िमिनिटलरको 
फाली,धान गहु ँचटुने 
पाईडल थ्रसेर, पे्रयस 
तथा अ य)

गा.पा तर कृषक १ २०० २००  २००      
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क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र  कायर्क्रमको नाम वडा नं. लिक्षत समूह

 
 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

७ आिथर्क िवकास कृिष
आपतकािलन वाली 
उपचार कायर्क्रम

गा.पा तर कृषक १ २०० २००  २००      

८ आिथर्क िवकास कृिष
तरकारी िमिनिकट िवउ 
िवतरण कायर्क्रम

गा.पा तर कृषक १ ४०० ४००  ४००      

९ आिथर्क िवकास कृिष
राि ट्रय धान िदवस 
कायर्क्रम

गा.पा तर कृषक १ १५० १५०  १५०      

१० आिथर्क िवकास कृिष

पािलका तरीय 
यावसाियक तरकारी 
खतेी स बि ध ३ िदने 
तािलम स चालन 
कायर्क्रम

गा.पा तर कृषक १ १०० १००  १००      

११ आिथर्क िवकास कृिष
वडा नं १ मा ५० 
प्रितशत अनदुानमा 
आलकुो िवउ िवतरण

गा.पा तर कृषक १ १५० १५०  १५०      

१२ आिथर्क िवकास कृिष

वडा नं २ मा गहु ँिवज 
विृद्ध कायर्क्रम (५० 
प्रितशत अनदुानमा 
गहुकँो मलू िवउ 
िवतरण)

गा.पा तर कृषक १ १५० १५०  १५०      

१३ आिथर्क िवकास कृिष

वडा नं ३ मा धान िवउ 
विृद्ध कायर्क्रम (५० 
प्रितशत अनदुानमा 
धानको मलू िवउ 
िवतरण)

गा.पा तर कृषक १ १५० १५०  १५०      

१४ आिथर्क िवकास कृिष

वडा नं ४ मा िकिव खतेी 
िव तार कायर्क्रम (५० 
प्रितशत अनदुानमा 
िकिवको िव वा 
िवतरण)

गा.पा तर कृषक १ १५० १५०  १५०      
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क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र  कायर्क्रमको नाम वडा नं. लिक्षत समूह

 
 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

१५ आिथर्क िवकास कृिष

वडा नं ५ मा िकिव खतेी 
िव तार कायर्क्रम ( ५० 
प्रितशत अनदुानमा 
िकिवको िव वा 
िवतरण)

गा.पा तर कृषक १ १५० १५०  १५०      

१६ आिथर्क िवकास कृिष
वडा नं ६ मा किफ खतेी 
िव तार कायर्क्रम ( ५० 
प्रितशत अनदुानमा)

गा.पा तर कृषक १ १५० १५०  १५०      

१७ आिथर्क िवकास कृिष

वडा नं ७ मा 
यावसाियक मौरी 
पालन तथा 
यावसाियक तरकारी 
खतेी प्रिविध स बि ध 
तािलम

गा.पा तर कृषक १ १५० १५०  १५०      

१८ आिथर्क िवकास कृिष

वडा नं ८ मा अदवुा 
खतेी प्रबद्धर्न कायर्क्रम ( 
५० प्रितशत अनदुानमा 
अदवुाको िवउ िवतरण)

गा.पा तर कृषक १ १५० १५०  १५०      

१९ आिथर्क िवकास कृिष

कायार्लय प्रयोजनका 
लािग माटो जाँच तथा 
याब स बि ध अ य 
सामाग्री खिरद ( माटो 
जाँच, िरएजे ट, 
माईक्रो कोप, िडिजटल 
तराज,ु फोरसेफ, 
सिजर्कल ग्ल स, ले स, 
लाईड)

गा.पा तर कृषक १ २०० २००  २००      
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ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर
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सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

२० आिथर्क िवकास कृिष

कायार्लय मसल द  ( 
िचयापानी, क यटुर 
खिरद, फोटोकपी मिेसन 
तथा अ य)

गा.पा तर कृषक १ ३०० ३००  ३००      

२१ आिथर्क िवकास कृिष

कृिष शाखाको 
कायार्लय प्रयोजनका 
लािग मोटरसाईकल 
खिरद

गा.पा तर कृषक १ ३०० ३००  ३००      

२२ आिथर्क िवकास कृिष
कायर्क्रम अनगुमन तथा 
िनरीक्षण

गा.पा तर कृषक १ २०० २००  २००      

२३ आिथर्क िवकास
उद्योग तथा 
वािण य

वजार अनगुमन गा.पा तर गाउँवासी १ २७० २७०  २७०      

२४ आिथर्क िवकास पशु
पश ु वा य िशिवर 
स चालन ८ ओटै 
वडाह

गा.पा तर कृषक १ ८०० ८००  ८००      

२५ आिथर्क िवकास पशु औषिध खिरद गा.पा तर कृषक १ ३०० ३००  ३००      

२६ आिथर्क िवकास पशु
गाईभसैी सु केरी भ ा 
िवतरण

गा.पा तर कृषक १ १४०० १४००  १४००      

२७ आिथर्क िवकास पशु
पशजु य प्राकृितक 
प्रकोप तथा महामारी 
अनदुान सहयोग

गा.पा तर कृषक १ १०० १००  १००      

२८ आिथर्क िवकास पशु
िहउँद ेजैघाँस खिरद तथा 
िवतरण

गा.पा तर कृषक १ १०० १००  १००      

२९ आिथर्क िवकास पशु
डालेघाँस खिरद तथा 
िवतरण

गा.पा तर कृषक १ १०० १००  १००      

३० आिथर्क िवकास पशु अनगुमन तथा िनरीक्षण गा.पा तर कृषक १ २०० २००  २००      

३१ आिथर्क िवकास पशु
कायार्लय स चालन 
औजार खिरद

गा.पा तर कृषक १ ५० ५०  ५०      
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 वजेट
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आ तिरक 
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अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

३२ आिथर्क िवकास पशु िविवध खचर् गा.पा तर कृषक १ १०० १००  १००      

३३ सामािजक िवकास वा य

आ.ब. ०७६।०७७ को 
टे डर गिरएको 
औषिधको भकु् ानी िदन 
वाँकी रकमको भकु् ानी

गा.पा तर गाउँवासी १ १७५० १७५०  १७५०      

३४ सामािजक िवकास वा य
िन:शु क वा य 
िशिवर

गा.पा तर गाउँवासी १ ३०० ३००  ३००      

३५ सामािजक िवकास वा य
वािषर्क सिमक्षा तथा 
डाटा भिेरिफकेशन

गा.पा तर गाउँवासी १ १०० १००  १००      

३६ सामािजक िवकास वा य वा य सं था अनदुान गा.पा तर गाउँवासी १ २०० २००  २००      

३७ सामािजक िवकास वा य
मिहला वा य वयं 
सेिवका अधर्वािषर्क 
गो ी

गा.पा तर गाउँवासी १ ५७० ५७०  ५७०      

३८ सामािजक िवकास वा य
प्राथिमक वा य के द्र 
यव थापन

गा.पा तर गाउँवासी १ २०० २००  २००      

३९ सामािजक िवकास वा य
मिहला वा य वयं 
सेिवका िवशषे स मान

गा.पा तर गाउँवासी १ १०३० १०३०  १०३०      

४० सामािजक िवकास वा य
गाउँपािलका तरीय 
वा य सिमित बैठक

गा.पा तर गाउँवासी १ १०० १००  १००      

४१ सामािजक िवकास वा य
वा य चौकी दिैनक 
स चालन खचर्

गा.पा तर गाउँवासी १ १५० १५०  १५०      

४२ सामािजक िवकास वा य
निसर्ङ टाफ नाइट 
िडउटी

गा.पा तर गाउँवासी १ १५० १५०  १५०      

४३ सामािजक िवकास वा य
िकशोरी संग उपा यक्ष 
कायर्क्रम

गा.पा तर गाउँवासी १ १०० १००  १००      

४४ सामािजक िवकास वा य
अ यक्ष सँग जे  
नागिरक कायर्क्रम

गा.पा तर गाउँवासी १ १०० १००  १००      
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एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

४५ सामािजक िवकास वा य
औषिध सापटी कायर्क्रम 
ढुवानी

गा.पा तर गाउँवासी १ १०० १००  १००      

४६ सामािजक िवकास वा य
गाउँघर िक्लिनक 
यव थापन

गा.पा तर गाउँवासी १ २०० २००  २००      

४७ सामािजक िवकास वा य
वा य कायर्क्रमको 
अनगुमन

गा.पा तर गाउँवासी १ १०० १००  १००      

४८ सामािजक िवकास वा य
िनयिमत गभर्वती जाँच 
तथा सरुिक्षत सु केरी 
सेवा प्रो साहन

गा.पा तर गाउँवासी १ ६०० ६००  ६००      

४९ सामािजक िवकास वा य औजार उपकरण खिरद गा.पा तर गाउँवासी १ १०० १००  १००      

५० सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

िवद्याथीर्,उपल ध 
िशक्षक,तह एवं 
स चािलत कक्षाको 
आधारमा िवद्यालयलाई 
िशक्षण िसकाई संचालन 
तथा यव थापन 
अनदुान

गा.पा तर िवद्यालय १ ६५०० ६५००  ६५००      

५१ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

कक्षा १,२,३ र ४ का 
लािग अगें्रजी  
पाठ्यपु तक 
यव थापन अनदुान

गा.पा तर िवद्याथीर् १ ९०० ९००  ९००      

५२ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

बालिवकास के द्रका 
सहजकतार्का लािग 
मािसक २००० का 
दरले प्रो साहन अनदुान

गा.पा तर सहजकतार् १ ९३६ ९३६  ९३६      

५३ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

सट्टा िशक्षक तथा अ य 
तलबभ ा

गा.पा तर िशक्षक १ ६३५ ६३५  ६३५      
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 वजेट
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आ तिरक 
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अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

५४ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

गाउँपािलका तरमा 
कक्षा  ५ र ८ को 
वािषर्क परीक्षा 
स चालन , यव थापन 
तथा अ य कक्षाका 
परीक्षा यव थापन

गा.पा तर िवद्यालय १ ९०० ९००  ९००      

५५ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

गाउँ िशक्षा योजना 
िनमार्ण

गा.पा तर गाउँवासी १ १५० १५०  १५०      

५६ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

िशक्षक तािलम गा.पा तर िशक्षक १ १०० १००  १००      

५७ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

कक्षा ८, एसईई, कक्षा 
१२ मा उ कृ  नितजा 
याउने िवद्यालय, 
िवद्याथीर्, िशक्षक तथा 
िदघर्सेिव िशक्षकह लाई 
परु कार तथा स मान

गा.पा तर
िवद्याथीर्/
िशक्षक

१ १०० १००  १००      

५८ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

िवद्यालयका 
परीक्षाह को अनगुमन 
(SEE,Class 11,12  
र अ य कक्षा)

गा.पा तर िवद्यालय १ ७५ ७५  ७५      

५९ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

गाउँपािलका तरीय प्रअ 
बैठक स चालन तथा 
यव थापन

गा.पा तर िशक्षक १ १०० १००  १००      

६० सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

शिैक्षक क्यािल डर 
प्रकाशन

गा.पा तर िवद्यालय १ १०० १००  १००      

६१ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

गाउँपािलका तरीय 
अितिरक्  कृयाकलाप 
स चालन

गा.पा तर िवद्याथीर् १ १०० १००  १००      
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सरकार

थानीय 
तह

६२ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

वािषर्क कायर्क्रम 
प्रवोिधकरण 

गा.पा तर प्रअ १ ५० ५०  ५०      

६३ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

िसकाइ उपलि ध 
िव ेषण सिहत वािषर्क 
शिैक्षक वलेुिटन 
प्रकाशन

गा.पा तर िवद्यालय १ १०० १००  १००      

६४ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

गाउँपािलका तरीय 
खलेकुद कायर्क्रम 
यव थापन

गा.पा तर यवुा १ १०० १००  १००      

६५ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

गाउँ िशक्षा सिमित 
लगायत िशक्षा स बद्ध 
सिमितह को बैठक 
स चालन

गा.पा तर सिमित १ ५० ५०  ५०      

६६ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

िशक्षकह को लगवकु र 
िशक्षण योजना िनमार्ण 
यव थापन

गा.पा तर िशक्षक १ २०० २००  २००      

६७ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

प्रािव तहका िवद्याथीर्का 
लािग गहृकायर् डायरी 
िवतरण

गा.पा तर िवद्याथीर् १ २०० २००  २००      

६८ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

िशक्षकले कक्षामा 
िवताउने समय, 
उपि थती, िनयिमतता 
तथा िशक्षण 
प्रभावकारीताको 
अनसु धान, िव ेषण र 
पृ पोषण

गा.पा तर िवद्यालय १ ५४ ५४  ५४      
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

६९ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

थानीय पाठ्यक्रम 
िनमार्ण ( तामाङभाषा 
लगायत अ य िवषय 
स बद्ध िवषयको 
आव यकता पिहचान 
अनसुार) 

गा.पा तर िवद्याथीर् १ ६०० ६००  ६००      

७० सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

क यटुरको यव थापन 
नभएका िवद्यालयका 
लािग क यटुर/िप्र टर 
िवतरण

गा.पा तर िवद्यालय १ २५० ३००  ३००      

७१ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

िवद्यालय अनगुमन तथा 
िनरीक्षण

गा.पा तर िवद्यालय १ २०० २००  २००      

७२ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

असहाय तथा आिथर्क 
अव था कमजोर भएका 
िवद्याथार्का लािग 
टेशनरी िवतरण

गा.पा तर िवद्याथीर् १ ३०० ३००  ३००      

७३ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

कायर्क्रमह को 
यव थापन खचर्

गा.पा तर िवद्यालय १ ५० ५०  ५०      

७४ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

प्रअह को मािसक 
बैठक/तािलम हल 
फिनर्ङ ( भवानी मािव 
ोतके द्र) फोटोकपी 

समते

गा.पा तर िशक्षक १ २०० २००  २००      

७५ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

मानव वेचिवखन तथा 
ओसारपसार िव द्धको 
कायर्क्रम

गा.पा तर गाउँवासी १ २०० २००  २००      

७६ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

मिहला पु ष समिवकास 
कायर्क्रम

गा.पा तर गाउँवासी १ २०० २००  २००      
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

७७ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

जे  नागिरक पिरचयपत्र 
िवतरण िशिवर

गा.पा तर गाउँवासी १ १०० १००  १००      

७८ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

समहू सिमित अनगुमन 
तथा िनरीक्षण

गा.पा तर गाउँवासी १ १०० १००  १००      

७९ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

नारी िदवस स चालन 
तथा यव थापन

गा.पा तर गाउँवासी १ १०० १००  १००      

८० सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

िकशोरी संग उपा यक्ष 
कायर्क्रम

गा.पा तर गाउँवासी १ २०० २००  २००      

८१
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सरुक्षा यव था हे थपो  हरेाल ुखचर् १ वडावासी १ ६० ६०  ६०      

८२
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सशुासन तथा 
मानव संशाधन 
िवकास

वडा कायार्लय सहयोगी 
खचर्

१ वडावासी १ १६० १६०  १६०      

८३
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सरुक्षा यव था
कागतीगाउँ खानेपानी 
हरेालु

१ वडावासी १ १८० १८०  १८०      

८४ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

भवानी मािव 
शिैक्षक तर विृद्ध

१ वडावासी १ ५०० ५००  ५००      

८५
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन
आगलागी/वाढीपिहरो 
लगायत िवपद ्
यव थापन

१ वडावासी १ १०० १००  १००      

८६ पवुार्धार िवकास सडक साइड अिफस मोटरबाटो १ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

८७ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
ना वाल नयाँ व ती 
खानेपानी

१ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

८८ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
िसमटार, दिलतव ती 
खानेपानी

१ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

८९
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन बादर यव थापन १ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

९० पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार रातमाटे खानेपानी १ वडावासी १ २०० २००  २००      

९१ पवुार्धार िवकास सडक पधेली सडक ढलान १ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

९२ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न पधलेी गु वा िनमार्ण १ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

९३ पवुार्धार िवकास सडक पधेली सडक सरसफाई १ वडावासी १ १०० १००  १००      

९४ पवुार्धार िवकास सडक
भवानी मािव हुदँ ै
पौचाडाडा सडक

१ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

९५ आिथर्क िवकास कृिष टनेल यव थापन १ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

९६ पवुार्धार िवकास सडक
हे थपो  मोटरबाटो 
वाल िनमार्ण

१ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

९७ पवुार्धार िवकास उजार् िवद्यतु पोल यव थापन १ वडावासी १ १०० १००  १००      

९८ पवुार्धार िवकास सडक
दलुाल टोल िसढी 
िनमार्ण

१ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

९९ पवुार्धार िवकास सडक
थपे्रक मोटरबाटो ममर्त 
सरसफाई

१ वडावासी १ १०० १००  १००      

१०० पवुार्धार िवकास सडक
लु ज मोटरबाटो 
हयमुपाइप, सरसफाई

१ वडावासी १ २०० २००  २००      

१०१ पवुार्धार िवकास सडक
गजाटार मोटरबाटो 
सरसफाई

१ वडावासी १ १०० १००  १००      

१०२ पवुार्धार िवकास सडक
बाजखरक मोटरबाटो 
सरसफाई, नयाँ ट्रयाक

१ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१०३ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार वलवुा विसव ुखानेपानी १ वडावासी १ १०० १००  १००      

१०४ पवुार्धार िवकास सडक वा माईल िसढीं १ वडावासी १ १५० १५०  १५०      
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

१०५ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

रचना मिहला समहू 
भ्रमण

१ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१०६ आिथर्क िवकास कृिष
वलामी समदुाय 
कृिष,पशपुालन भ्रमण

१ वडावासी १ २०० २००  २००      

१०७ पवुार्धार िवकास सडक
डाडावारी मोटरबाटो 
वाल िनमार्ण

१ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१०८ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

महाल मी आधारभतु 
िवद्यालय पवूर्प्रािव कक्षा 
अनदुान

१ वडावासी १ १०० १००  १००      

१०९ पवुार्धार िवकास सडक
वलवुा विसव ुआरनपा 
मोटरबाटो

१ वडावासी १ २०० २००  २००      

११० पवुार्धार िवकास सडक लङगाचा मोटरबाटो १ वडावासी १ १०० १००  १००      

१११ पवुार्धार िवकास सडक िपपलवोट मोटरबाटो १ वडावासी १ १०० १००  १००      

११२ पवुार्धार िवकास सडक
पखत मोटरबाटो 
सरसफाई

१ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

११३ पवुार्धार िवकास सडक
डाडागाउँ मोटरबाटो 
वाल िनमार्ण

१ वडावासी १ २०० २००  २००      

११४ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

लोकसेवा आयोग 
तयारी कक्षा स चालन

१ वडावासी १ २०० २००  २००      

११५ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

वहुिववाह सचतेना 
कायर्क्रम

१  १ २०० २००  २००      

११६
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन
कोरोना भाईरस
( कोिभड-१९) लगायत 
िवपद ् यव थापन

१ वडावासी १ २०० २००  २००      
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

११७
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सशुासन तथा 
मानव संशाधन 
िवकास

वडा तरीय घिु त 
िशिवर स चालन

१ वडावासी १ १०० १००  १००      

११८ सामािजक िवकास यवुा तथा खलेकुद खलेकुद प्रिशक्षण खचर् १ वडावासी १ १०० १००  १००      

११९ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
महाल मीथान मि दर 
भजन कृतन सामाग्री 
यव थापन

१ वडावासी १ १०० १००  १००      

१२० सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
डाडागाउँ मि दर तथा 
मोटरबाटो

१ वडावासी १ ५०० ५००  ५००      

१२१
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सशुासन तथा 
मानव संशाधन 
िवकास

वडा तरीय अनगुमन 
भ ा

१ वडावासी १ १०० १००  १००      

१२२
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन पिहरो रोकथाम १ वडावासी १ २०० २००  २००      

१२३ पवुार्धार िवकास सडक
सानोिचते्र मोटरबाटो 
(थप)

२ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

१२४ पवुार्धार िवकास सडक खोलाखते मोटरबाटो २ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१२५ पवुार्धार िवकास सडक
गािवस भवन 
पु छारटोल मोटरबाटो

२ वडावासी १ ५०० ५००  ५००      

१२६ पवुार्धार िवकास सडक
सेतेडाडा हाि डाडा 
मोटरबाटो (थप)

२ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१२७ पवुार्धार िवकास सडक
वधशाला घमाईलो 
मोटरबाटो

२ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१२८ पवुार्धार िवकास सडक
िचसोधारा लसनुटोल 
मोटरबाटो (थप)

२ वडावासी १ २०० २००  २००      

१२९ पवुार्धार िवकास सडक काडे मोटरबाटो ढलान २ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१३० पवुार्धार िवकास सडक तमिभ ा मोटरबाटो २ वडावासी १ २०० २००  २००      



60 / jflif{s gLlt tyf sfo{j|md / ah]6

क्र.स के्षत्र उप-के्षत्र  कायर्क्रमको नाम वडा नं. लिक्षत समूह

 
 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

१३१ पवुार्धार िवकास सडक
िहलेिभ ा महाकाली 
कूल गैरीटोल 
मोटरबाटो ढलान

२ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१३२ पवुार्धार िवकास सडक घमुावे चल मोटरबाटो २ वडावासी १ २०० २००  २००      

१३३ पवुार्धार िवकास सडक हुलाक डाडा मोटरबाटो २ वडावासी १ २०० २००  २००      

१३४ पवुार्धार िवकास सडक
स यासी खोला सा टार 
मोटरबाटो

२ वडावासी १ १०० १००  १००      

१३५ पवुार्धार िवकास सडक
िततङु टोल खोराङ 
मोटरबाटो

२ वडावासी १ २०० २००  २००      

१३६ पवुार्धार िवकास सडक ओख्ले मोटरबाटो २ वडावासी १ २०० २००  २००      

१३७ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
वाि व छे त लो 
िसउडेनी खानेपानी ममर्त

२ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

१३८ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
पातलोटोल पधरेो 
िनमार्ण

२ वडावासी १ १०० १००  १००      

१३९ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
असेंलिुसम िक्रयापतु्री 
भवन खानेपानी

२ वडावासी १ १०० १००  १००      

१४० पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
िवचारीगाउँ खानेपानी 
ट्याङ्की िनमार्ण

२ वडावासी १ २०० २००  २००      

१४१ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
सनुारटोल खानेपानी 
िसउडेनी

२ वडावासी १ २०० २००  २००      

१४२ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
त लो माझगाउँ 
खानेपानी ट्याङ्की 
िनमार्ण

२ वडावासी १ २०० २००  २००      

१४३ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
कोषडाडा खानेपानी 
(थप)

२ वडावासी १ २०० २००  २००      

१४४ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
पिरयार टोल ट्याङ्की 
िनमार्ण

२ वडावासी १ १५० १५०  १५०      
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

१४५ सामािजक िवकास
खानेपानी तथा 
सरसफाई

लसनुटोल खानेपानी 
ममर्त

२ वडावासी १ १०० १००  १००      

१४६ पवुार्धार िवकास सडक/िसडी
डाडाथोक ग छी 
खडुिकलो बाटो िनमार्ण

२ वडावासी १ २०० २००  २००      

१४७ पवुार्धार िवकास िसंचाई वाि व छे िसंचाई २ वडावासी १ २०० २००  २००      

१४८ पवुार्धार िवकास सडक/िसडी
मलुाडाडा दिेख कोड 
खडुिकलो बाटो िनमार्ण

२ वडावासी १ २०० २००  २००      

१४९
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन िवपद ् यव थापन कोष २ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१५० पवुार्धार िवकास िसंचाई खलुेर् खोला िसंचाई २ वडावासी १ २०० २००  २००      

१५१ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

मिहला िसलाइ तािलम २ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१५२ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

वडा नं २ दिलत  
कायर्क्रम

२ वडावासी १ २०० २००  २००      

१५३ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
सानोिचते्र िसटु गु वा 
(थप)

२ वडावासी १ १०० १००  १००      

१५४ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
सानिुचते्र मरणपाटी एवं 
घाट िनमार्ण

२ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१५५ पवुार्धार िवकास भवन
सानिुचते्र गाउँघर 
िक्लिनक पला टर

२ वडावासी १ १०० १००  १००      

१५६ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न सनुारटोल मि दर पैरे २ वडावासी १ २०० २००  २००      

१५७ सामािजक िवकास यवुा तथा खलेकुद
सु मा यवुाक्लव 
खलेकुद मदैान िनमार्ण

२ वडावासी १ २०० २००  २००      

१५८ पवुार्धार िवकास भवन
नव िवहानी कृिष 
सहकारी भवन ममर्त

२ वडावासी १ २०० २००  २००      
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

१५९ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
िचत्रडाडा मरणपाटी 
तथा घाट िनमार्ण

२ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

१६० आिथर्क िवकास कृिष
टवेरी वेनार् उ पादन 
तथा िवतरण

२ वडावासी १ १०० १००  १००      

१६१ पवुार्धार िवकास भवन
पौरखी मिहला 
सामािजक उदे्यमी 
सहकारी भवन

२ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

१६२ पवुार्धार िवकास िसंचाई सानिुचते्र िसंचाई २ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

१६३ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न गैरीटोल मि दर घरेावार २ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

१६४ पवुार्धार िवकास सडक
कािलमारे मानेखकर्  
मोटरबाटो

३ वडावासी १ २००० २०००  २०००      

१६५ पवुार्धार िवकास सडक
को पपुलु कािलका 
मािव लामगाउँ 
मोटरबाटो

३ वडावासी १ २००० २०००  २०००      

१६६ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
दलेै री महादवे मि दर 
िनमार्ण

३ वडावासी १ ५०० ५००  ५००      

१६७ पवुार्धार िवकास सडक
राताटार मकुु दे री 
मोटरबाटो

३ वडावासी १ ५०० ५००  ५००      

१६८ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

भरैवकु ड महादवे 
मि दर र मिहला समहू

३ वडावासी १ ५०० ५००  ५००      

१६९
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन
वडा तरीय िवपद ्
यव थापन

३ वडावासी १ ५०० ५००  ५००      

१७० सामािजक िवकास वा य
 चाउँथे वा य चौकी 
अनदुान

३ वडावासी १ ५०० ५००  ५००      

१७१ पवुार्धार िवकास सडक
वडा तिरय मोटरबाटो 
सफाई

३ वडावासी १ ५०० ५००  ५००      
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

१७२ पवुार्धार िवकास सडक
जरेुथमु भमुे थान कटु जे 
मोटरबाटो नाली सिहत 
ढलान

४ वडावासी १ ६०० ६००  ६००      

१७३ पवुार्धार िवकास सडक
िनगाले ड डीवील 
मोटरबाटो नाली तथा 
वाल िनमार्ण

४ वडावासी १ ६०० ६००  ६००      

१७४ पवुार्धार िवकास सडक
ठूलो सौरा गोठडाँडा 
मोटरबाटो हयमुपाईप  
तथा ग्रावेल

४ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१७५ पवुार्धार िवकास सडक
वडा नं ४ भरी 
शाखाबाटो सरसफाई

४ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१७६ पवुार्धार िवकास सडक
लािमछाने गाउँ 
मोटरबाटो किटङ

४ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१७७ पवुार्धार िवकास सडक
हुलाकी छहरे मोटरबाटो 
हयमुपाईप तथा ग्रावेल

४ वडावासी १ २०० २००  २००      

१७८ पवुार्धार िवकास सडक
चौितस िकलो क्याकुटी 
बाटो सरसफाई तथा 
तरो नती

४ वडावासी १ २०० २००  २००      

१७९ पवुार्धार िवकास सडक
नामलाङ्गे मोटरबाटो 
नाली हयमुपाईप

४ वडावासी १ २०० २००  २००      

१८० पवुार्धार िवकास सडक
ध सार साँधीखोला 
मोटरबाटो नाली तथा 
हयमुपाईप

४ वडावासी १ २०० २००  २००      

१८१ पवुार्धार िवकास सडक

हासो याफु ला 
ना ताङ ओख्ले 
मोटरबाटो हयमुपाईप 
नाली िनमार्ण

४ वडावासी १ १५० १५०  १५०      
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 वजेट
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आ तिरक 
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अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

१८२ पवुार्धार िवकास सडक
लसोप लामाटोल 
मोटरबाटो हयमु पाईप 
ग्रावेल

४ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

१८३ पवुार्धार िवकास सडक
नामघाङ मोटरबाटो नयाँ 
ट्रयाक िनमार्ण

४ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

१८४ पवुार्धार िवकास सडक
दोभान मोटरबाटो 
तरो नती

४ वडावासी १ २०० २००  २००      

१८५ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

प्रगितिशल कृषक 
मिहला समहू

४ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

१८६ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

गवार्सी जगरे कृषक 
मिहला समहू

४ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

१८७ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

भमुे थान कृषक मिहला 
समहू

४ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

१८८ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

वरोजगार कृषक 
मिहला समहू

४ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

१८९ पवुार्धार िवकास भवन
छहरे छाहारी मिहला 
समहू भवन िनमार्ण

४ वडावासी १ १०० १००  १००      

१९० पवुार्धार िवकास भवन
सयपत्री मिहला समहू 
भवन वाल िनमार्ण

४ वडावासी १ २०० २००  २००      

१९१ पवुार्धार िवकास भवन
थो ला हे दो मिहला 
समहू भवन

४ वडावासी १ १०० १००  १००      

१९२ पवुार्धार िवकास भवन
को योसोम यवुा क्लव 
भवन

४ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१९३ पवुार्धार िवकास भवन
रानीपौवा सामदुाियक 
भवन िनमार्ण

४ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      
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१९४ पवुार्धार िवकास भवन
वडा कायार्लय भवन 
ममर्त

४ वडावासी १ ८०० ८००  ८००      

१९५ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
गणशेखो सी खानेपानी 
ट्याङ्की िनमार्ण

४ वडावासी १ २५० २५०  २५०      

१९६ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
खानेपानी पाईप 
यव थापन

४ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

१९७ सामािजक िवकास
खानेपानी तथा 
सरसफाई

रानीपौवा फोहरमैला 
यव थापन

४ वडावासी १ १०० १००  १००      

१९८ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
 पँयवुोट मि दर िनमार्ण 
िनगाले

४ वडावासी १ २०० २००  २००      

१९९ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
धनपती महाकालदिेव 
मि दर िनमार्ण छहरे

४ वडावासी १ १०० १००  १००      

२०० पवुार्धार िवकास सडक/िसडी हयाकुले िसंडी िनमार्ण ४ वडावासी १ २०० २००  २००      

२०१ पवुार्धार िवकास सडक/िसडी िनगाले िसंडी िनमार्ण ४ वडावासी १ २०० २००  २००      

२०२ पवुार्धार िवकास िसंचाई ध सार िसंचाई योजना ४ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

२०३ सामािजक िवकास यवुा तथा खलेकुद
जगरे फुटवल खले 
मदैान िनमार्ण

४ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

२०४ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
ओख्ले, कटु जे, 
टाटिवसौनी संयकु्त 
मरणपाटी

४ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

२०५
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सचूना प्रिविध
वडा कायार्लयका लािग 
यापटप खिरद

४ वडावासी १ १०० १००  १००      

२०६ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
िरनछेननाङपाईको 
गु बामा शौचालय 
िनमार्ण

४ वडावासी १ १०० १००  १००      

२०७
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन िवपद ् यव थापन कोष ४ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      
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२०८
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सशुासन तथा 
मानव संशाधन 
िवकास

वडा तरीय योजनाह को 
अनगुमन खचर्

४ वडावासी १ १०० १००  १००      

२०९
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सरुक्षा यव था
काउले थाना प थको 
मोड मोटरबाटो हरेाल ु
पािर िमक

५ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

२१० पवुार्धार िवकास सडक
गैरीसौरा हुदँ ैनागे री 
ग्रािमण मोटरबाटो

५ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

२११ पवुार्धार िवकास सडक
ब्राईटर कूल हुदँ ैमजवुा 
जालपा कूल ग्रािमण 
मोटरबाटो

५ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

२१२ पवुार्धार िवकास सडक
भट्टी डाँडा िस ले हुदँ ै
घटे्टखोला मोटरवाटो

५ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

२१३ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार खानेपानी पाईप खिरद ५ वडावासी १ १८० १८०  १८०      

२१४ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
डाँडा गाउँ गु वा डाँडा 
खानेपानी टयाङ्की 
िनमार्ण

५ वडावासी १ ४०० ४००  ४००      

२१५ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

िवरे द्र आधारभतु 
िवद्यालय िशक्षण 
िसकाई अनदुान

५ वडावासी १ ९० ९०  ९०      

२१६ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

सर वती मा यिमक 
िवद्यालय िशक्षण 
िसकाई अनदुान

५ वडावासी १ ९० ९०  ९०      

२१७ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

जा पादिेव आधारभतु 
िवद्यालय िशक्षण 
िसकाई अनदुान

५ वडावासी १ ९० ९०  ९०      
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प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

२१८ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

नमनुा आधारभतु 
िवद्यालय िशक्षण 
िसकाई अनदुान

५ वडावासी १ ९० ९०  ९०      

२१९ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

ककनी गणशे 
आधारभतु िवद्यालय 
िशक्षण िसकाई अनदुान

५ वडावासी १ ९० ९०  ९०      

२२० सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न तम ुलोहो सार ५ वडावासी १ ९० ९०  ९०      

२२१ सामािजक िवकास यवुा तथा खलेकुद
साङ्िग्रला यवुा क्लव 
भोटथानिसं

५ वडावासी १ १८० १८०  १८०      

२२२ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
ककनी हाइट मरणपाटी 
िनमार्ण

५ वडावासी १ २७० २७०  २७०      

२२३ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
जा पादिेव मि दर 
िनमार्ण भोट थानिसंङ

५ वडावासी १ ४५० ४५०  ४५०      

२२४ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
जय भरैवी मि दर िनमार्ण 
भोट थानिसंङ

५ वडावासी १ २७० २७०  २७०      

२२५ पवुार्धार िवकास सडक/िसडी
धारापानी हुदँ ैककनी 
हाइट िसडी िनमार्ण

५ वडावासी १ १८० १८०  १८०      

२२६ पवुार्धार िवकास वैकि पक उजार्
ककनी हाइट सोलार 
वि

५ वडावासी १ ३६० ३६०  ३६०      

२२७ आिथर्क िवकास कृिष
वडा अ तरगत टनेल 
िनमार्ण

५ वडावासी १ २५० २५०  २५०      

२२८
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन
िवपद ् यव थापन कोष 
वडा नं ५

५ वडावासी १ ९० ९०  ९०      

२२९
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िविवध
ममर्त स भार कोष वडा 
नं ५

५ वडावासी १ १२०० १२००  १२००      

२३० पवुार्धार िवकास भवन
५ नं वडा कायार्लय 
भवन िनमार्ण

५ वडावासी १ १००० १०००  १०००      
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२३१ पवुार्धार िवकास भवन
५ नं वडा कायार्लय 
भवन रगंरोगन

५ वडावासी १ १८० १८०  १८०      

२३२ आिथर्क िवकास कृिष
कृिष स बि ध प्रािविधक 
तािलम

५ वडावासी १ ९० ९०  ९०      

२३३ आिथर्क िवकास कृिष
कृिष पलाि टक खिरद  
वडा नं ५

५ वडावासी १ १८० १८०  १८०      

२३४ आिथर्क िवकास सहकारी
कृिष सहकारी गाडी 
अनदुान

५ वडावासी १ १५०० १५००  १५००      

२३५
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सशुासन तथा 
मानव संशाधन 
िवकास

 अनगुमन तथा भ्रमण 
खचर् वडा नं ५

५ वडावासी १ १८० १८०  १८०      

२३६ पवुार्धार िवकास सडक सोमनी चौतारा िनमार्ण ६ वडावासी १ २०० २००  २००      

२३७ पवुार्धार िवकास सडक
लो चनवारी हुदँ ै
वा यघर मोटरबाटो 
ग्राभले

६ वडावासी १ २०० २००  २००      

२३८ पवुार्धार िवकास सडक
नेपालटोल हुदँ ैिभरकुना 
मोटरबाटो वाल िनमार्ण

६ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

२३९ पवुार्धार िवकास सडक
३५ िक.िम. पा ले हुदँ ै
कोरढंुगा मोटरबाटो

६ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

२४० पवुार्धार िवकास सडक
फुलबारी वा य चौकी 
भवन

६ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

२४१ पवुार्धार िवकास सडक
पा ले हुदँ ैमािथ लो 
वा डाँडा मोटरबाटो

६ वडावासी १ २०० २००  २००      

२४२ पवुार्धार िवकास सडक
वाराही गु वा हुदँ ै
दिेव थान याग ु
मोटरबाटो

६ वडावासी १ ११०० ११००  ११००      
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 वजेट
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आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

२४३ पवुार्धार िवकास सडक
दिेव थान हुदँ ै याग ु
चनारडाँडा मोटरबाटो

६ वडावासी १ २५० २५०  २५०      

२४४ पवुार्धार िवकास सडक
िडडाडा याँग ु
मोटरबाटो

६ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

२४५ पवुार्धार िवकास सडक
िमनघर हुदँ ैपे्रमडेाँडा 
मोटरबाटो

६ वडावासी १ २०० २००  २००      

२४६ पवुार्धार िवकास सडक
केउरेनी ड ले लामाटोल 
मोटरबाटो

६ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

२४७ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
खानेपानी पाईप खिरद 
वडा नं ६

६ वडावासी १ ५५० ५५०  ५५०      

२४८ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
त लो पा ले खानेपानी 
ट्याङ्की िनमार्ण

६ वडावासी १ ३५० ३५०  ३५०      

२४९ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार नेपालटोल खानेपानी ६ वडावासी १ ५० ५०  ५०      

२५० पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
मािथ लो केउरेनी 
खानेपानी ट्याङ्की 
िनमार्ण

६ वडावासी १ २५० २५०  २५०      

२५१ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

दिेव थान आधारभतु 
िवद्यालय िशक्षण 
िसकाई अनदुान

६ वडावासी १ १०० १००  १००      

२५२ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

नवदगुार् आधारभतु 
िवद्यालय िशक्षण 
िसकाई अनदुान

६ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

२५३ पवुार्धार िवकास भवन
चि डकादिेव मिहला 
भवन िनमार्ण

६ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

२५४ पवुार्धार िवकास भवन
फुलवारी मिहला भवन 
िनमार्ण

६ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

२५५ पवुार्धार िवकास िसंचाई दउेताथान गु बा िसंचाई ६ वडावासी १ १०० १००  १००      
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वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

२५६ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
घो माघ्याङ गु वा 
िनमार्ण

६ वडावासी १ ६०० ६००  ६००      

२५७ पवुार्धार िवकास सडक/िसडी
टोक्टडाँडा हुदँ ैिवरौटी 
िसढी िनमार्ण

६ वडावासी १ २०० २००  २००      

२५८ आिथर्क िवकास पयर्टन
किफ फमर् हुदँ ैफुङफुङ 
झरना पैदलमागर्

६ वडावासी १ २०० २००  २००      

२५९
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन
िवपद ् यव थापनकोष 
ककनी ६

६ वडावासी १ १०० १००  १००      

२६० सामािजक िवकास यवुा तथा खलेकुद खलेकुद मदैान िनमार्ण ७ वडावासी १ ५७० ५७०  ५७०      

२६१
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन िवपद ् यव थापन ७ वडावासी १ ३८० ३८०  ३८०      

२६२ पवुार्धार िवकास भवन
वडा कायार्लयको लािग 
जग्गा खिरद

७ वडावासी १ १४२५ १४२५  १४२५      

२६३ सामािजक िवकास वा य
वडा यक्ष वा य 
कायर्क्रम

७ वडावासी १ १४३ १४३  १४३      

२६४ सामािजक िवकास वा य
चतरुाले वा य चौकी 
याव स चालन तथा 
ममर्त स भार

७ वडावासी १ २३८ २३८  २३८      

२६५ पवुार्धार िवकास सडक
चतरुाले बजार िस वारी 
खोलापारी मोटरबाटो

७ वडावासी १ ५७० ५७०  ५७०      

२६६ पवुार्धार िवकास सडक
चतरुाले बजार चे टेढंुगा 
िसकारखते मोटरबाटो

७ वडावासी १ ६६५ ६६५  ६६५      

२६७ पवुार्धार िवकास सडक
बागाभ याङ भ म े
सेढाईगाउँ तलुसीडाँडा 
मोटरबाटो

७ वडावासी १ ६६५ ६६५  ६६५      

२६८ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
क्षेत्रपाल दिेव थान 
मि दर िनमार्ण

७ वडावासी १ ३८० ३८०  ३८०      
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

२६९ पवुार्धार िवकास िसंचाई
अ बोटे िस ले िसंचाई 
ट्याङ्की िनमार्ण

७ वडावासी १ २८५ २८५  २८५      

२७० पवुार्धार िवकास सडक शाखा मोटरबाटो ममर्त ७ वडावासी १ १०९३ १०९३  १०९३      

२७१ पवुार्धार िवकास सडक
झाक्रीटोल बोलाडाँडा 
मोटरबाटो

७ वडावासी १ ९५ ९५  ९५      

२७२ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
थपुर् खानेपानी ६० 
घरधरुी योजना

७ वडावासी १ ४७५ ४७५  ४७५      

२७३ पवुार्धार िवकास सडक
घमुाउनेडाँडा गैरीगाउँ 
मोटरबाटो

७ वडावासी १ ९५ ९५  ९५      

२७४ पवुार्धार िवकास सडक
र नबहादरु रामे रटोल 
मोटरबाटो

७ वडावासी १ ९५ ९५  ९५      

२७५ पवुार्धार िवकास सडक
किबलासेमोड भाङबारी 
मोटरबाटो तरो नती

७ वडावासी १ १४३ १४३  १४३      

२७६
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन
वालवुा पि चस खते 
िस दरेुखोला निद 
िनय त्रण

७ वडावासी १ १४३ १४३  १४३      

२७७ पवुार्धार िवकास सडक
मनकामना आधारभतु 
िवद्यालय माथीको 
सडकमा वाल िनमार्ण

७ वडावासी १ ९५ ९५  ९५      

२७८ पवुार्धार िवकास सडक
बरब दी ितनघरे 
मोटरबाटो

७ वडावासी १ ९५ ९५  ९५      

२७९ पवुार्धार िवकास सडक
िस वारी झकंनाथको 
घरअगाडी सडकमा 
सोिलङ

७ वडावासी १ १४३ १४३  १४३      

२८० पवुार्धार िवकास िसंचाई
िस नेरी छहरे डुम्रीचौर 
िसंचाई

७ वडावासी १ १९० १९०  १९०      

२८१ पवुार्धार िवकास सडक
रानीपौवा चतरुाले 
ढाँडेफेदी मोटरबाटो

७ वडावासी १ २८५ २८५  २८५      
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

२८२
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सशुासन तथा 
मानव संशाधन 
िवकास

वडा तरीय 
आयोजनाको अनगुमन 
तथा यव थापन

७ वडावासी १ १४३ १४३  १४३      

२८३ पवुार्धार िवकास सडक
थरीको वारी थु का 
मोटरबाटो

७ वडावासी १ ९५ ९५  ९५      

२८४ पवुार्धार िवकास सडक
बरव दी िसमखते 
मोटरबाटो

७ वडावासी १ १९० १९०  १९०      

२८५ पवुार्धार िवकास सडक
वालवुाखते ल याङ 
िस दरेुखोला मोटरबाटो

७ वडावासी १ १९० १९०  १९०      

२८६
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सरुक्षा यव था
वडा कायार्लय िग्रल 
तथा रेिलङवार िनमार्ण

७ वडावासी १ १९० १९०  १९०      

२८७ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
िबरबहादरु गौतम टोल 
खानेपानी

७ वडावासी १ ४८ ४८  ४८      

२८८ पवुार्धार िवकास सडक

बाघाभ याङ हािड 
खोला मोटरबाटोको 
सु वाती िव दमुा वाल 
िनमार्ण

७ वडावासी  ९५ ९५  ९५      

२८९ पवुार्धार िवकास
खानेपानी तथा 
सरसफाई

कालीमाटी खानेपानी 
संरक्षणाथर् वाल िनमार्ण

७ वडावासी  ९५ ९५  ९५      

२९० पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
वालवुाखते 
िबरालीडाँडा खानेपानी

७ वडावासी  ९५ ९५  ९५      

२९१
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सरुक्षा यव था
थपुर्गाउँ बािवयोडाँडा 
वार िनमार्ण

७ वडावासी  ९५ ९५  ९५      

२९२ पवुार्धार िवकास भवन
ककनी गापा वडा नं ८ 
को वडा कायार्लय  तथा 
वा य भवन िनमार्ण

८ वडावासी १ १८०० १८००  १८००      
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 वजेट
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आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

२९३ पवुार्धार िवकास पलु िस दरेुखोला पलु ढलान ८ वडावासी १ ८०० ८००  ८००      

२९४ पवुार्धार िवकास सडक
ककनी ८ वडा तरीय 
मोटरबाटो सरसफाई

८ वडावासी १ ५०० ५००  ५००      

२९५ पवुार्धार िवकास सडक

पतुिलचौतारा, 
खोलापारी, िसउडेनी हुदँ ै
िस पानी जोडने 
मोटरबाटो

८ वडावासी १ ९०० ९००  ९००      

२९६ पवुार्धार िवकास सडक
रानीपौवा ढुङ्गेपौवा 
लामागाउँ मोटरबाटो

८ वडावासी १ १०० १००  १००      

२९७ पवुार्धार िवकास सडक
लामागाउँ प्रािव 
किमर्टोल क ानटोल हुदँ ै
वासकोटे मोवा

८ वडावासी १ ३०० ३००  ३००      

२९८
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सशुासन तथा 
मानव संशाधन 
िवकास

जलक या कृिष भवन 
िफिनिसङ/फिनर्िसङ

८ वडावासी १ २०० २००  २००      

२९९ आिथर्क िवकास पयर्टन
चा डाडा सईुिमङपलु 
िनमार्ण

८ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

३०० पवुार्धार िवकास भवन आमा कृिष समहू भवन ८ वडावासी १ २०० २००  २००      

३०१ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न रानीपौवा कुवा िनमार्ण ८ वडावासी १ ५० ५०  ५०      

३०२ आिथर्क िवकास कृिष

वडा तिरय अदवुा खिेत 
पतुिलचौतारा  कृिष 
सहकारी माफर् त 
िवउिवजन िवतरण

८ वडावासी १ १०० १००  १००      
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प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

३०३ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार

ितनघरे, लामाटोल, 
िखउटोल,दिलतव ती 
िसउडेनी, यामबहादरु 
टोल , छापथोक, 
गोिव द हुमागाईटोल,  
खानेपानी (पाइप)

८ वडावासी १ ६०० ६००  ६००      

३०४ सामािजक िवकास वा य
वा य चौिकलाई 
अनदुान

८ वडावासी १ १०० १००  १००      

३०५ सामािजक िवकास वा य
वा य वयंसेिवका 
अक्षयकोष

८ वडावासी १ ३० ३०  ३०      

३०६
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन िवपद ् यव थापन ८ वडावासी १ १०० १००  १००      

३०७
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन
भवुन दिलतव ती पिहरो 
रोकथाम

८ वडावासी १ ७० ७०  ७०      

३०८ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न जामनेु मरणपाटी ८ वडावासी १ १०० १००  १००      

३०९ पवुार्धार िवकास उजार् ककनी ८ सडक वि ८ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

३१०
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सशुासन तथा 
मानव संशाधन 
िवकास

ढुङ्गेपौवा टोल सधुार 
समाज

८ वडावासी १ १०० १००  १००      

३११
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सरुक्षा यव था मोटरबाटो हरेालु ८ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

३१२ सामािजक िवकास
खानेपानी तथा 
सरसफाई

त लो ितनघरे मोटरबाटो 
नाली

८ वडावासी १ १५० १५०  १५०      

३१३ आिथर्क िवकास कृिष
कृिष मल अनदुान ( 
वाँझोखते ख नेलाई)

८ वडावासी  १०० १००  १००      
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सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

३१४ पवुार्धार िवकास सडक
िस नेरी जगरे िहले 
मोटरबाटो नाली सिहत 
सोङिलङ ( हयमुपाईप)

४ गापा तर १ १८०० १८००  १८००      

३१५ पवुार्धार िवकास सडक
छहरे ध सार मोटरबाटो 
नाली हयमुपाईप

४ गापा तर १ १८०० १८००  १८००      

३१६ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
गवार्सी मि दर ट्रस तथा 
वाल िनमार्ण

४ गापा तर १ ९०० ९००  ८८० २०     

३१७ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
महाँल मी मि दर तथा 
वाल िनमार्ण

१ गापा तर १ २५०० २५००   २५००     

३१८ पवुार्धार िवकास सडक
नाहारडाँडा सडक वाल 
तथा नाली िनमार्ण

१ गापा तर १ ५०० ५००   ५००     

३१९ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

ओखरपौवा मािव वाल 
िनमार्ण

१ गापा तर १ ५०० ५००   ५००     

३२० पवुार्धार िवकास सडक
िस टार जलकेुनी 
मोटरबाटो वाल िनमार्ण

१ गापा तर १ ५०० ५००   ५००     

३२१ पवुार्धार िवकास िसंचाई
ककनी १ िसंचाई 
िनमार्ण

१ गापा तर १ ५०० ५००   ५००     

३२२ पवुार्धार िवकास सडक
पैितसिकलो कफी फमर् 
केउरेिन दिेख याग ु
मोटरबाटो

६ गापा तर १ ३१०० ३१००   ३१००     

३२३ पवुार्धार िवकास सडक
केउरेनी जालीवाल 
िनमार्ण

६ गापा तर १ ६०० ६००   ६००     

३२४ पवुार्धार िवकास सडक यागवेुसी वाल िनमार्ण ६ गापा तर १ ३०० ३००   ३००     

३२५ पवुार्धार िवकास सडक
केउरेनी अ तरथोक 
मोटरबाटो ग्रावेल

६ गापा तर १ ३०० ३००   ३००     

३२६ पवुार्धार िवकास सडक
केउरेनी छेउघर 
मोटरबाटो वाल िनमार्ण

६ गापा तर १ २०० २००   २००     

३२७ पवुार्धार िवकास सडक
पोखरीडाडा दिेख 
कुलेगाउँ सडक ढलान

२ गापा तर १ २५०० २५००   ११०६  १३९४   
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ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
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सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

३२८ पवुार्धार िवकास भवन
कुले मिहला समहू भवन 
िनमार्ण (थप)

२ गापा तर १ १००० १०००     १०००   

३२९ पवुार्धार िवकास भवन
गहृ िमक मिहला कृिष 
सहकारी सं था 
िल.भवन िनमार्ण (थप)

२ गापा तर १ ५०० ५००     ५००   

३३० आिथर्क िवकास कृिष
वडा नं २ पचास 
प्रितशत अनदुान कृिष 
टनेल

२ गापा तर १ ५०० ५००     ५००   

३३१ पवुार्धार िवकास िविवध
समपरूक कोषमा 
आयोजनाह  स चालन

गापा तर गाउँवासी १ ६६७०० ६६७०० ५७३१८    ९३८२   

३३२
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन िवपद ् यव थापन कोष गापा तर गाउँवासी १ ६२०० ६२००     ६२००   

३३३ पवुार्धार िवकास भवन
गाउँपािलका भवन 
िनमार्ण

गापा तर गाउँवासी १ ७६५० ७६५०     ७६५०   

३३४ सामािजक िवकास यवुा तथा खलेकुद
गाउँपािलका तरीय 
खलेकुद मदैान िनमार्ण

गापा तर गाउँवासी १ १८०० १८००     १८००   

३३५ पवुार्धार िवकास सडक
वडा तरीय मोटरबाटो 
सरसफाई

गापा तर गाउँवासी १ ३१५० ३१५०     ३१५०   

३३६ पवुार्धार िवकास िविवध िड.िप.आर.बैक गापा तर गाउँवासी १ १३५० १३५०     १३५०   

३३७
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सचूना प्रिविध
गाउँपािलकामा िसिस 
क्यामरा जडान

गापा तर गाउँवासी १ ४५० ४५०     ४५०   

३३८
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

िविवध अितथी स कार गापा तर गाउँवासी १ ८४० ८४०     ८४०   

३३९ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

दिलत वगर् लिक्षत 
कायर्क्रम (िसप िवकास 
समते)

गापा तर गाउँवासी १ ४५० ४५०     ४५०   
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

३४० सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

आिदवासी जनजाती 
वगर् लिक्षत कायर्क्रम 
(िसप िवकास समते)

गापा तर गाउँवासी १ ४५० ४५०     ४५०   

३४१ सामािजक िवकास वा य
जिटल रोगका िवरामी 
औषधी उपचार सहयोग 

गापा तर गाउँवासी १ ४५० ४५०     ४५०   

३४२ पवुार्धार िवकास वैकि पक उजार्
सोलार वि  ममर्त तथा 
जडान

गापा तर गाउँवासी १ २७० २७०     २७०   

३४३
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

याय स पादन याियक सिमित गापा तर गाउँवासी १ ४५० ४५०     ४५०   

३४४
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

याय स पादन मलेिमलाप कायर्क्रम गापा तर गाउँवासी १ २७० २७०     २७०   

३४५
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सरुक्षा यव था प्रहरी प्रशासन सहयोग गापा तर गाउँवासी १ २७० २७०     २७०   

३४६
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सशुासन तथा 
मानव संशाधन 
िवकास

सवारी साधन खिरद गापा तर गाउँवासी १ ११२५ ११२५     ११२५   

३४७ सामािजक िवकास वा य
ककनी वा य के द्र 
भवन ममर्त स भार

गापा तर गाउँवासी १ ९०० ९००     ९००   

३४८ पवुार्धार िवकास िविवध
ढंुगा िगटी वालवुा IEE 
कायर्क्रम

गापा तर गाउँवासी १ ३६० ३६०     ३६०   

३४९ सामािजक िवकास
खानेपानी तथा 
सरसफाई

खानेपानी पाईप खिरद 
तथा िवतरण

गापा तर गाउँवासी १ २०० २००     २००   

३५० पवुार्धार िवकास िविवध
फोहरमैला प्रभािवत 
वडाह  १,२ र ३ का 
आयोजनाह

१,२ र ३ वडावासी १ ९००० ९०००    ९०००    

३५१ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार रयाल टोल खानेपानी २ वडावासी १ २०० २००     २००   
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

३५२ पवुार्धार िवकास सडक/िसडी
खानीखोला चचर् िसंडी 
िनमार्ण

२ वडावासी १ २०० २००     २००   

३५३ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
िचसोपानी सुंगरेु 
ट्याङ्कीटोल खानेपानी

३ वडावासी १ ३०० ३००     ३००   

३५४ पवुार्धार िवकास िसंचाई
ग टे खोला वारघरे हुदँ ै
ढकालटारी िसंचाई

३ वडावासी १ ४०० ४००     ४००   

३५५ पवुार्धार िवकास िसंचाई
खडका टोल इ टेक 
िनमार्ण

३ वडावासी १ ५० ५०     ५०   

३५६ पवुार्धार िवकास िसंचाई
वालवुाखोला चनौटे 
िसंचाई

३ वडावासी १ ५० ५०     ५०   

३५७ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
वलराम वास ुरामे र 
टोल खानेपानी

३ वडावासी १ ३०० ३००    ३००    

३५८ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
नमनुा िशव पावर्ती 
मि दर िनमार्ण

३ वडावासी १ ४०० ४०० ४००       

३५९ पवुार्धार िवकास सडक
पशपुितटार ढोका 
भ याङ मोटरबाटो

३ वडावासी १ ७०० ७००    ७००    

३६० पवुार्धार िवकास िसंचाई
पा लेखोला वालवुाखते 
िसंचाई

३ वडावासी १ १०० १०० ५१    ४९.०००   

३६१ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

राधाकृ ण कृिष मिहला 
समहू अनदुान

३ वडावासी १ १०० १०० १००       

३६२ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

गौरीखकर्  आधारभतु 
िवद्यालय िशक्षण 
िसकाई अनदुान

३ वडावासी १ २०० २०० २००       

३६३ पवुार्धार िवकास
खानेपानी तथा 
सरसफाई

भवानी मा यिमक 
िवद्यालय पछाडी मगंल 
िनमार्ण

४ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
ोत

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

३६४ सामािजक िवकास
लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण

प्रगितिशल कृषक 
मिहला समहू

४ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३६५ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
जगरे त लोटोल 
खानेपानी ट्याङ्की 
िनमार्ण

४ वडावासी १ ४०० ४०० ४००       

३६६ पवुार्धार िवकास सडक
सु दरा दिेव थान 
भ याङ हुदँ ैनागे री 
मोटरबाटो तरो नती

५ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३६७ पवुार्धार िवकास भवन फूलवारी वा य भवन ६ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३६८ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

नवजीवन मा यिमक 
िवद्यालय आवास 
यव थापन

६ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३६९ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार वलामी गाउँ खानेपानी ७ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३७० पवुार्धार िवकास िसंचाई दईु छाङे कूलो िनमार्ण ८ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३७१
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

याय स पादन मलेिमलापकतार् भ्रमण गापा गापा तर १ २०० २०० २००       

३७२
सं थागत िवकास 
सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन

सशुासन तथा 
मानव संशाधन 
िवकास

जनप्रितिनधी तािलम गापा गापा तर १ ४०० ४०० ४००       

३७३ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
पारीपाटा कृयापतु्री भवन 
िनमार्ण

१ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३७४ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
महाल मीथान मि दर 
ममर्त

१ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३७५ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
दउेिसङ बा राजा 
दरवार संरक्षण

१ वडावासी १ ३०० ३०० ३००       
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 वजेट
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ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

३७६ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
टाँचाब ुघर संरक्षण वाल 
िनमार्ण

१ वडावासी १ २०० २०० २००       

३७७ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार यौपानेटोल खानेपानी २ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३७८ पवुार्धार िवकास सडक/िसडी दउेराली टोल िसडी २ वडावासी १ २०० २०० २००       

३७९ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न कािलका मि दर िनमार्ण २ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३८० पवुार्धार िवकास सडक
वदशाला ककनी 
मोटरबाटो

२ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३८१ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
आलेटार त लो 
िसउडेनी हयमु पाईप

२ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३८२ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
ढोका भ याङ 
खानेपानी ट्याङ्की 
िनमार्ण

३ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३८३ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
फाले मरणपाटी िनमार्ण 
को पखुोला

३ वडावासी १ ३०० ३०० ३००       

३८४ सामािजक िवकास यवुा तथा खलेकुद
गौरीखकर्  खलेमदैान 
िनमार्ण

३ वडावासी १ २०० २०० २००       

३८५ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न चौतारा िनमार्ण ३ वडावासी १ २०० २०० २००       

३८६ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
रानीपौवा चौतारा 
िनमार्ण

४ वडावासी १ ४५० ४५० ४५०       

३८७ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार लामाटोल खानेपानी ४ वडावासी १ २५० २५० २५०       

३८८ पवुार्धार िवकास सडक/िसडी
जरेुथमु सो यात हुदँ ै
लामाटोल िसढी िनमार्ण

४ वडावासी १ २५० २५० २५०       

३८९ पवुार्धार िवकास सडक
रानीपौवा पछुार 
(शरेबहादरुको घरदिेख) 
दिेख बाटो ढलान

४ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

३९० पवुार्धार िवकास सडक
हाि गौडा सालघारी हुदँ ै
ढुङ्गेन िसरान मोटरबाटो

५ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       
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 वजेट

ोत

आ तिरक 
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अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण

जन
सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

३९१
वातावरण तथा 
िवपद ् यव थापन

िवपद ् यव थापन
साउने खो चा वाल 
िनमार्ण

५ वडावासी १ १००० १००० १०००       

३९२ सामािजक िवकास
खानेपानी तथा 
सरसफाई

माझघर िसम खानेपानी 
महुान संरक्षण

५ वडावासी १ १०० १०० १००       

३९३ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न गु बा चौतारा िनमार्ण ६ वडावासी १ २०० २०० २००       

३९४ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
टोटोघङ केउरेनी 
मरणपाटी िनमार्ण

६ वडावासी १ २५० २५० २५०       

३९५ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार स तेटोल खानेपानी ६ वडावासी १ १०० १०० १००       

३९६ पवुार्धार िवकास भवन
मिहला समहू भवन 
िनमार्ण पातले

६ वडावासी १ ४०० ४०० ४००       

३९७ आिथर्क िवकास कृिष कफी नसर्री यव थापन ६ वडावासी १ १०० १०० १००       
३९८ सामािजक िवकास यवुा तथा खलेकुद करातेडोजो ( याय)ु ६ वडावासी १ १०० १०० १००       

३९९ पवुार्धार िवकास सडक
भ याङ हाडीखोला 
भाङवारी जोडने 
मोटरबाटो

७ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

४०० पवुार्धार िवकास सडक
खिरको वारी थु को 
बनलामा ढुङ्गे हुदँ ै
अधरेी मोटरबाटो

७ वडावासी १ ३०० ३०० ३००       

४०१ पवुार्धार िवकास िसंचाई
काभ्र ेमहुान हुदँ ैभ म े
िसंचाई

७ वडावासी १ २०० २०० २००       

४०२ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार थु का खानेपानी ८ वडावासी १ ३०० ३०० ३००       

४०३ सामािजक िवकास सं कृित प्रवद्धर्न
राधाकृ ण मि दर िनमार्ण 
आ चौर

८ वडावासी १ ३०० ३०० ३००       

४०४ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
बराबोट स तोषटोल 
खानेपानी

८ वडावासी १ १०० १०० १००       

४०५ पवुार्धार िवकास िसंचाई िछिपथोक िसंचाई ७ वडावासी १ १०० १०० १००       

४०६ पवुार्धार िवकास खानेपानी पवुार्धार
दवेरको खो चा 
िज वालटोल खानेपानी

८ वडावासी १ १०० १०० १००       
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ह ता तरण राज व 

वाँडफाँड
ऋण
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सहभािगताएकाई

प्रित
एकाई दर

ज मा 
.हजारमा

सघंीय 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

थानीय 
तह

४०७ सामािजक िवकास
िशक्षा, यवूा तथा 
खलेकूद

मकुु दे री मािव िशक्षण 
िसकाई अनदुान

३ वडावासी १ ५०० ५०० ५००       

ज मा २३४३५५.०००० ७४०६९ ९९५०० १०१२६ १०००० ४०६५९.६८३ ० ०

िबशेष बजेटको योजनाह ३०००.००००        

सघंीय +प्रदेश सरकारको ससतर् अनुदान              २२१७२७        

अनुसचूी ३ मा समावेश भएको कायर्क्रह ६५२०१.७९२ १६७०१.७९२    ४८५००.०००   
स झौता भएका र भुक् ानी हुन वाँकी रहन सक्ने पुिँजगत तथा चालु तफर् का योजना तथा कायर्क्रमह को 

भुक् ानी गनुर्पनेर्
६८३३६ ६८३३६.०००       

गत आ.ब.०७६/०७७ मा वीकृत भई यस आ.ब.०७७/०७८ मा िनर तरता िदन सािरएका योजनाह  स चालन ११४५० ११४५०.०००     सशतर् िवशषे

कूल ज मा ६०४०६९.७९२ १७०५५७.१०९ ९९५००.००० १०१२६.००० १००००.००० ८९१५९.६८३ २२१७२७.००० ३०००.०००
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ख ड – ७
सघंीय तथा प्रदेश सरकारको उपके्षत्रगत सशतर् तथा समपुरक अनुदान आ.ब.०७७/०७८

७.१ सघंीय सरकार तफर् को सशतर् अनुदान :
उपके्षत्र : कृिष

क्र.सं कायर्क्रमको नाम
खचर् 
िशषर्क

Primary 
Source

Secondary Source

िविनयोजन  रकम  हजारमा

ज मा
प्रथम 

चौमािसक
दो ो 

चौमािसक
ते ो 

चौमािसक

१
Artificial Insemination स ब धी 
कायर्क्रम

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद अनदुान ३० ४० ३० १००

२ आधिुनक तरकारी खतेी कायर्क्रम २२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद अनदुान ३०० ४०० ३०० १०००
३ कृषक दतार् यव थापन कायर्क्रम २२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद अनदुान ९० १२० ९० ३००

४
कृिष तथा पशपु छी स वि ध त यांक 
अ याविधक कायर्क्रम

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद अनदुान ४० ३० ३० १००

५

फलफूल दशक अ तरगत थानीय तहमा 
सु तलाजात (सु तला, कागित, जनुार) 
िब वा रोपण अिभयान कायर्क्रम (५०% 
अनदुान)

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद अनदुान ० ८४० १२६० २१००

६
बाख्राको साना यवसाियक कृिष उ पादन 
के द्र (पकेट) िवकास कायर्क्रम संचालन

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद अनदुान ६०० ४५० ४५० १५००

७

राि ट्रय र थानीय मह वका खाद्य तथा 
पोषण सरुक्षाममा टेवा पयुार्उने वाली 
व तको साना यवसाियक कृिष उ पादन 
के द्र (पकेट) िवकास कायर्क्रम संचालन

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद अनदुान ७२० ९६० ७२० २४००

८
हाल भएका फलफूल नसर्री क्षमताको 
अिभविृद्ध

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद अनदुान ४० ३० ३० १००

ज मा १८२० २८७० २९१० ७६००

उपके्षत्र : उद्योग

क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क Primary 
Source

Secondary Source
िविनयोजन रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक

ज मा

१ अित गिरब पिरवारह को लािग कि तमा 
१० जनाको लािग हुने गरी साझा सिुवधा 
के द्रको थापना

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

१५० २०० १५० ५००

२ प्रित पधार्मा छनौट भएका यवसाय 
िवकास सेवा प्रदायक सं थाह  माफर् त 
उद्यमीको तरो नित (आव यकता 
पिहचानका आधारमा पनुतार्जगी र 
एडभा स सीप िवकास तािलम कायर्क्रम)

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

१८० २४० १८० ६००

३ प्रित पधार्मा छनौट भएका यवसाय 
िवकास सेवा प्रदायक सं थाह  माफर् त लघ ु
उद्यम िवकास मोडेलमा नयाँ लघ ुउद्यमी 
िसजर्ना गनेर्

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

८२८ ११०४ ८२८ २७६०
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४ स भा य उ पादनको उ पादक व र बजार 
प्रित पधार् बिृद्ध गनर्का लािग कि तमा ५ 
जनाको समहुमा प्रिबिध ह ता तरण

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

४२ ५६ ४२ १४०

ज मा १२०० १६०० १२०० ४०००

उपके्षत्र : जल ोत तथा िसचंाई

क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क
Primary 
Source

Secondary Source

िविनयोजन रकम  हजारमा

ज मा
प्रथम 

चौमािसक
दो ो 

चौमािसक
ते ो 

चौमािसक

१ नीितगत, प्रशासिनक तथा यब थापन खचर् २२५२२ नेपाल सरकार आ तिरक ऋण- नगद ऋण ३० ४० ३० १००

२ बायोग्यास जडान २२५२२ नेपाल सरकार आ तिरक ऋण- नगद ऋण ६० ८० ६० २००

३ सधुािरएको चलुो (बायोमास) प्रिबिध जडान २२५२२ नेपाल सरकार आ तिरक ऋण- नगद ऋण ६० ८० ६० २००

४ सौयर् उजार् प्रिबिध जडान २२५२२ नेपाल सरकार आ तिरक ऋण- नगद ऋण ९० १२० ९० ३००

ज मा २४० ३२० २४० ८००

उपके्षत्र : भुिम यव था

क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क
Primary 
Source

Secondary 
Source

िविनयोजन  रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक

ज मा

१
गिरब पिहचान तथा पिरचयपत्र िवतरण 
कायर्क्रम ट्या लेट खिरद

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान

९० १२० ९० ३००

२
गिरब पिहचान तथा पिरचयपत्र िवतरण 
कायर्क्रम प्रचारप्रसार

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान

४० ३० ३० १००

३

गिरब पिहचान तथा पिरचयपत्र िवतरण 
कायर्क्रम पािर िमक (गणक/सपुरीवेक्षक/
गनुासो सनुवुाई अिधकारी/अितिरक्त कायर् 
प्रो साहन भ ा)

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान

४३२ ३२४ ३२४ १०८०

४
गिरब पिहचान तथा पिरचयपत्र िवतरण 
कायर्क्रम महशलु (गणक/सपुरीवेक्षक 
इ टरनेट खचर्)

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान

१८ २४ १८ ६०

५
गिरब पिहचान तथा पिरचयपत्र िवतरण 
कायर्क्रम िविवध (गणक/सपुरीवेक्षक 
यातायात खचर् र िविवध)

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान

१११ १४८ १११ ३७०

६
गिरब पिहचान तथा पिरचयपत्र िवतरण 
कायर्क्रम भ्रमण तथा अनगुमन

२२६११ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान

५७ ७६ ५७ १९०

ज मा ७४८ ७२२ ६३० २१००

उपके्षत्र : प्रशासिनक सशुासन

क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क
Primary 
Source

Secondary 
Source

िविनयोजन रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक

ज मा

१
झांक्री - यांग_ु, 6, नागे री टील ट्रस, 
ककनी गाउँपािलका, नवुाकोट

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान

५६० ४२० ४२० १४००
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उपके्षत्र : िशक्षा

क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क
Primary 
Source

Secondary Source

िविनयोजन रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक

ज मा

१

आधारभतू तहका वीकृत 
दरव दीका िशक्षक, राहत अनदुान 
िशक्षकका लािग तलब भ ा 
अनदुान (िवशषे िशक्षा पिरषद 
अ तरगतका िशक्षक/कमर्चारीह  
समते)

२११११ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

३१८८० २३९१० २३९१० ७९७००

२

मा यिमक तहका वीकृत 
दरव दीका िशक्षक, राहत अनदुान 
िशक्षक लािग तलब भ ा अनदुान 
(िवशषे िशक्षा पिरषद अ तरगतका 
िशक्षक/कमर्चारी,प्रािविधक धारका 
प्रिशक्षक समते)

२११११ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

५१६० ६८८० ५१६० १७२००

३
तोिकएका िवद्याथीर्को िदवा 
खाजाका लािग िवद्यालयलाई 
अनदुान

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

२०२५.९ २०२५.९ २७०१.२ ६७५३

४
तोिकएका िवद्याथीर्को िदवा 
खाजाका लािग िवद्यालयलाई 
अनदुान

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
अनदुान (बैदिेशक)

४७४.९ ६३३.२ ४७४.९ १५८३

५
तोिकएका िवद्याथीर्को िदवा 
खाजाका लािग िवद्यालयलाई 
अनदुान

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक)

३३५.७ ४४७.६ ३३५.७ १११९

६
प्रित िवद्याथीर् लागतका आधारमा 
िशक्षण िसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा 
८ को परीक्षा यव थापन अनदुान

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
अनदुान (बैदिेशक)

१०१.४ १३५.२ १०१.४ ३३८

७
प्रित िवद्याथीर् लागतका आधारमा 
िशक्षण िसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा 
८ को परीक्षा यव थापन अनदुान

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक)

१४३.४ १९१.२ १४३.४ ४७८

८
प्रित िवद्याथीर् लागतका आधारमा 
िशक्षण िसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा 
८ को परीक्षा यव थापन अनदुान

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

६११.४ ८१५.२ ६११.४ २०३८

९

प्रारि भक बाल िवकास 
सहजकतार्ह को पािर िमक तथा 
िवद्यालय कमर्चारी यब थापन 
अनदुान

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक)

४४७ ५९६ ४४७ १४९०

१०

प्रारि भक बाल िवकास 
सहजकतार्ह को पािर िमक तथा 
िवद्यालय कमर्चारी यब थापन 
अनदुान

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
अनदुान (बैदिेशक)

३१५.९ ४२१.२ ३१५.९ १०५३

११

प्रारि भक बाल िवकास 
सहजकतार्ह को पािर िमक तथा 
िवद्यालय कमर्चारी यब थापन 
अनदुान

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

१९०६.५ २५४२ १९०६.५ ६३५५
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क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क
Primary 
Source

Secondary Source

िविनयोजन रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक

ज मा

१२

शिैक्षक पहुचँ सिुनि तता, 
अनौपचािरक तथा वैकि पक िशक्षा 
कायर्क्रम (पर परागत िवद्यालय, 
वैकि पक िवद्यालय, साक्षरता र 
िनर तर िशक्षाका कायर्क्रम समते)

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
अनदुान (बैदिेशक)

२१.३ २८.४ २१.३ ७१

१३

शिैक्षक पहुचँ सिुनि तता, 
अनौपचािरक तथा वैकि पक िशक्षा 
कायर्क्रम (पर परागत िवद्यालय, 
वैकि पक िवद्यालय, साक्षरता र 
िनर तर िशक्षाका कायर्क्रम समते)

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

१२८.७ १७१.६ १२८.७ ४२९

१४

शिैक्षक पहुचँ सिुनि तता, 
अनौपचािरक तथा वैकि पक िशक्षा 
कायर्क्रम (पर परागत िवद्यालय, 
वैकि पक िवद्यालय, साक्षरता र 
िनर तर िशक्षाका कायर्क्रम समते)

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक)

३० ४० ३० १००

१५
सामदुाियक िवद्यालयका 
छात्राह लाई िनशु क यािनटरी 
याड यव थापन

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

४१४ ५५२ ४१४ १३८०

१६
सामदुाियक िवद्यालयका 
छात्राह लाई िनशु क यािनटरी 
याड यव थापन

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक)

९६.९ १२९.२ ९६.९ ३२३

१७
सामदुाियक िवद्यालयका 
छात्राह लाई िनशु क यािनटरी 
याड यव थापन

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
अनदुान (बैदिेशक)

६८.७ ९१.६ ६८.७ २२९

१८
सावर्जिनक िवद्यालयमा अ ययनरत 
िवद्याथीर्ह का लािग छात्रबिृ  
(आवासीय तथा गैरआवासीय)

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
अनदुान (बैदिेशक)

४५ ६० ४५ १५०

१९
सावर्जिनक िवद्यालयमा अ ययनरत 
िवद्याथीर्ह का लािग छात्रबिृ  
(आवासीय तथा गैरआवासीय)

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक)

४२.६ ५६.८ ४२.६ १४२

२०
सावर्जिनक िवद्यालयमा अ ययनरत 
िवद्याथीर्ह का लािग छात्रबिृ  
(आवासीय तथा गैरआवासीय)

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

२३२.२ ३०९.६ २३२.२ ७७४

२१
िवद्यालय भौितक पवुार्धार िनमार्ण 
अनदुान

२५३११ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक)

७६३.२ ५७२.४ ५७२.४ १९०८

२२
िवद्यालय भौितक पवुार्धार िनमार्ण 
अनदुान

२५३११ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
अनदुान (बैदिेशक)

४०४.७ ५३९.६ ४०४.७ १३४९

२३
िवद्यालय भौितक पवुार्धार िनमार्ण 
अनदुान

२५३११ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

२४४३.८ ३२५८.४ २४४३.८ ८१४६

२४
िवद्यालय स चालन तथा 
यव थापन अनदुान

२५३११ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक)

११६.७ १५५.६ ११६.७ ३८९

२५
िवद्यालय स चालन तथा 
यव थापन अनदुान

२५३११ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
अनदुान (बैदिेशक)

८२.५ ११० ८२.५ २७५
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क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क
Primary 
Source

Secondary Source

िविनयोजन रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक

ज मा

२६
िवद्यालय स चालन तथा 
यव थापन अनदुान

२५३११ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

४९८.६ ६६४.८ ४९८.६ १६६२

२७
िवद्यालयमा शिैक्षक गणु तर 
सु ढीकरण एवम ्कायर्स पादनमा 
आधािरत प्रो साहन अनदुान

२५३११ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक)

५२९.८ ७०६.४ ५२९.८ १७६६

२८
िवद्यालयमा शिैक्षक गणु तर 
सु ढीकरण एवम ्कायर्स पादनमा 
आधािरत प्रो साहन अनदुान

२५३११ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

२२६१.४ ३०१५.२ २२६१.४ ७५३८

२९
िवद्यालयमा शिैक्षक गणु तर 
सु ढीकरण एवम ्कायर्स पादनमा 
आधािरत प्रो साहन अनदुान

२२५२२ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
अनदुान (बैदिेशक)

३७४.४ ४९९.२ ३७४.४ १२४८

३०
सावर्जिनक िवद्यालयका 
िवद्याथीर्ह का लािग िनशु क 
पाठ्यपु तक अनदुान

२५३११ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

६६७.५ ८९० ६६७.५ २२२५

३१
सावर्जिनक िवद्यालयका 
िवद्याथीर्ह का लािग िनशु क 
पाठ्यपु तक अनदुान

२५३११ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
अनदुान (बैदिेशक)

११०.४ १४७.२ ११०.४ ३६८

३२
सावर्जिनक िवद्यालयका 
िवद्याथीर्ह का लािग िनशु क 
पाठ्यपु तक अनदुान

२५३११ नेपाल सरकार
एसएसिडपी- सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक)

१५६.३ २०८.४ १५६.३ ५२१

ज मा ५२८९१ ५०८०४ ४५४०५ १४९१००

उपके्षत्र : युवा तथा खेलकुद

क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क
Primary 
Source

Secondary 
Source

िविनयोजन रकम  हजारमा
प्रथम 

चौमािसक
दो ो 

चौमािसक
ते ो चौमािसक ज मा

१
रा ट्रपित रिनङ्ग िस ड 
प्रितयोिगता ( थानीय 
तह तरीय)

२२५२२ नेपाल सरकार
नेपाल सरकार- नगद 
अनदुान

३० ४० ३० १००

उपके्षत्र : वा य

क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क Primary 
Source

Secondary 
Source

िविनयोजन  रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक ज मा

१

थानीय तहका वा य चौकी, 
प्रा. वा.के. र अ पतालह मा 
कायर्रत कमर्चारीह को तलव, 
महगी भ ा, थानीय भ ा, 
पोषाक लगायत प्रशासिनक 
खचर् समते

२११११ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ७४४० ९९२० ७४४० २४८००
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क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क Primary 
Source

Secondary 
Source

िविनयोजन  रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक ज मा

२

उपचार के द्रह मा आकि मक 
अव थामा औसिध एवं याब 
सामाग्री ढुवानी, कायर्क्रमका 
लािग आव यक टेशनरी, 
ट्याली सीट लगायतका फमर् 
फरमेट फोटोकपी, कायर्क्रमको 
िनयिमत अनगुमन तथा 
मु यांकन, थलगत अनिुशक्षण, 
क्षयरोगका िबरामीको 
चौमािसक कोहटर् िव ेषण र 
ई-िट.िब रज

२२३११ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ४०.४ ३०.३ ३०.३ १०१

३
िवरामीको लािग ओ.िप.िड.
िटकट (कावर्न कपी सिहतको ) 
छपाई

२२३१५ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ३७.५ २२.५ १५ ७५

४
वा य सं था नभएका 
वडाह मा आधारभतू वा य 
सेवा के द्रह को संचालन खचर्

२२३१९ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ३०० ४०० ३०० १०००

५

आधारभतू तथा आकि मक 
सेवाको सिुन ततका लािग 
औषधीको आपिूतर् र उपयोग, 
स वि ध कायर्क्रमह को 
अनगुमन तथा मू याङकन 
(अनगुमन मु याङ्कन तथा 
कायर्क्रम कायार् वयन भ्रमण 
खचर्)

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान २२.५ ३० २२.५ ७५

६

आिथर्क ि थित कमजोर रहकेा 
पनुःउपचारमा रहकेा पी.िब.सी. 
िबरामीह लाई उपचार 
अविधभर पोषण खचर् तथा 
स पकर्  परीक्षण

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान १०.४ ७.८ ७.८ २६

७

औलो तथा कालाजार 
माहामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी 
िबषािद छकर् ने (रे पो सीभ 
पे्रइङ समते), िकटज य रोग 
िनय त्रण कायर्क्रमको अनगुमन 
एवम ्मू याङ्कन तथा 
िकटज य रोग िनय त्रणका 
लािग बहुिनकाय अ तरिक्रया 
गनेर्

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान १२ ९ ९ ३०
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क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क Primary 
Source

Secondary 
Source

िविनयोजन  रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक ज मा

८

क्षयरोगका जोिखमयकु्त 
जनसंख्यामा (दगूर्म व ती, 
िपछिडएको वगर् बसोवास 
थल, कायर्क्रम वा य 
सं थाबाट टाढा रहकेा ब ती 
तथा वा य सेवामा पहूच कम 
भएका, कारागार, गु बा, कुल, 
बधृा म, द्योिगक क्षेत्र)सकृय 
क्षयरोग खोजपडताल कायर्क्रम

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान २० १५ १५ ५०

९

कोिभड १९ लगायत िविभ न 
महामारीज य रोगह को 
रोकथाम, िनय त्रण तथा 
िनगरानीका लािग सरोकारवाला 
सँगको अ तरिक्रया तथा RRT, 
वा यकमीर् पिरचालन

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान १० ७.५ ७.५ २५

१०

डग ुलगायतका िकटज य 
रोगह को िनय त्रणका लािग 
लामखटेु्टको वास थान खोजी 
गरी लाभार् न  गनेर् अिभयान 
संचालन गनेर् तथा 
सरोकारवालाह संग 
अिभमिुखकरण गनेर्

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ४६ ३४.५ ३४.५ ११५

११

प्रयोगशालामा क्षयरोग संक्रमण 
िनय त्रण (भिे टलेसन,एक्जह ट 
यान, फिनर्चर,अटोक्लेभ, 
ममर्त-स भार तथा पिरवतर्न) 
स ब धी िक्रयाकलाप

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान १.५ २ १.५ ५

१२

पशपंुक्षी आदीबाट हुने 
ई फुए जा, बडर् ल,ु AMR, 
िसि सक िसस, 
टक्सो ला मोिसस आिद 
िविभ न स वारोग स बि ध 
रोकथाम तथा िनय त्रणका 
लािग सचतेना कायर्क्रम

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ६ ८ ६ २०

१३

पािलका तरमा वा य 
सं थाह को मािसक सचूना 
संकलन, भिेरिफकेशन एवं 
गणु तर सधुार साथै चौमािसक 
एवं बािषर्क सिमक्षा

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ८० ६० ६० २००
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क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क Primary 
Source

Secondary 
Source

िविनयोजन  रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक ज मा

१४

पािलका तरमा खोप र 
सरसफाई प्रवद््रधन कायर्क्रमको 
सिमक्षा, सू मयोजना 
अ याविधक र पािलका खोप 
सम वय सिमितको 
अिभमिुखकरण समते पािलका 
तरमा २ िदन, वडा खोप 
सम वय सिमितको वा य 
सं था, वडा सतरमा 
अिभमिुखकरण १ िदन तथा पणूर् 
खोप सिुन तताको लागी 
घरधरुी सर

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ५२.२ ६९.६ ५२.२ १७४

१५ पोषण कायर्क्रम २२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान १९४.४ १४५.८ १४५.८ ४८६

१६

बा  खोप के द्र बाट गणु तिरय 
खोप सेवा प्रदान गनर् खोप 
के द्रमा यव थापनको लािग 
फिनर्चर यव था, स बि धत 
वडा खोप सम वय सिमित 
माफर् त तयारी एवं खिरद, 
३००० खोप के द्रमा प्रित खोप 
के द्र  १०००० दरले, कि तमा 
टेवल १, कुसीर् १ र सानो बे च 
१ र हात

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान १२ १६ १२ ४०

१७ िबद्यालय वा य िशक्षा तथा 
िवद्यालय नसर् पिरचालन २२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 

नगद अनदुान ७.२ ५.४ ५.४ १८

१८

िबद्यालय वा य िशक्षा, 
आमा समहू तथा थानीय 
तहमा वा यका लािग 
सामािजक यवहार पिरवतर्न 
प्रव दर्न अिभयान

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ३० ४० ३० १००

१९
मलेिरया, डग,ु कालाजार, क्रब 
टाइफस आिद िकटज य रोगको 
डाटा भिेरिफकेशन

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ३ ३ ४ १०

२० मात ृतथा नविशश ुकायर्क्रम २२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ३४० २५५ २५५ ८५०

२१

मात ृतथा नविशश ुकायर्क्रम 
अ तगर्त आमा सरुक्षा, गभर्वती 
उ पे्ररणा सेवा, यानो झोला र 
िनशु क गभर्पतन कायर्क्रम

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान २६० १९५ १९५ ६५०
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क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क Primary 
Source

Secondary 
Source

िविनयोजन  रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक ज मा

२२

राि ट्रय मिहला वा य 
वयंसेिवका कायर्क्रम (पोशाक 
प्रो साहन, यातायात खचर्, 
वािषर्क सिमक्षा गो ी र िदवस 
मनाउने खचर् समते)

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ४५० ६०० ४५० १५००

२३

िविभ न स वारोग, नसनेर् रोग, 
जनुोिटक, मानिसक वा य 
स बि ध अ तरिक्रया कायर्क्रम 
तथा िदवसह  
(Hypertension, Diabetes, 
COPD, Cancer Days, 
आ मह या रोकथाम िदवस, 
मानिसक वा य िदवस, 
अ जाईमर िदवस, रेिबज 
िदवस, िव  औलो िदवस) 
मनाउने

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ३० ४० ३० १००

२४

थानीय तह िभत्रका 
वा यकमीर्ह ,म. वा. वय.से. 
का लािग आधारभतू तथा 
आकि मक सेवा अ तगर्त 
आखँा, नाक, कान, घाटी तथा 
मखु वा य स वि ध प्राथिमक 
उपचार बारे अिभमिुखकरण / 
तािलम

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ३० ४० ३० १००

२५

समदुायमा आधािरत नवजात 
िशश ुतथा बाल रोगको 
एकीकृत यव थापन 
(IMNCI) कायर्क्रम सिमक्षा 
तथा वा य सं थाह मा 
onsite coaching

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ३० ४० ३० १००

२६

वा य चौकीको यनुतम सेवा 
मापद ड कायर् वयन, 
सिुद्रढीकरण तथा सिमक्षा 
( वा य चौकीको यनुतम 
सेवा मापद ड कायर्क्रमको 
सिमक्षा )

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ७५ १०० ७५ २५०

२७

आधारभतू तथा आकि मक 
सेवाको लािग औषिध र 
वा य सरुक्षा सामग्री (PPE 
बाहके) खिरद तथा औषिध 
लगायतका सामग्रीको ढुवानी 
तथा िर यािकंग र िवतरण समते

२७२१३ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान २४० ३२० २४० ८००

ज मा ९७८० १२४१६ ९५०४ ३१७००
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उपके्षत्र : लैङ्िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण

क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क Primary 
Source

Secondary 
Source

िविनयोजन रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक

ज मा

१ १) समाजमा रहकेा कुरीित, कुप्रथा, 
लैङ्िगक िहसंा, मानव वेचिवखन तथा 
ओसारपसार िव द्ध सचतेनामलूक 
कायर्क्रम तथा अिभयान संचालन 2) 
मिहला िवकास कायर्क्रमद्धारा प्रवर्िदत 
मिहला सहकारी सं थाह को सु ढीकरण 
एवं थानीय तहको मिहला उद्यमी संजाल 
थापनाको लािग सहजीकरण

२२५२२
नेपाल 
सरकार

नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान

४० ३० ३० १००

२ मिहला, बालबािलका तथा ये  नागिरक 
म त्रालयको कायर् क्षेत्र (मिहला, 
बालबािलका, अपांगता भएका यिक्त, 
जे  नागिरक तथा यौिनक तथा लिगक 
अ पसंख्यक) का त यांक संकलन तथा 
अद्याविधक गिर मिहला, बालबािलका 
तथा ये  नागिरक म त्रालयमा 
पठाउनका लािग

२२५२२ नेपाल 
सरकार

नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान

३० ४० ३० १००

३ थानीय तहको लैिगक िहसंा िनवारण 
कोषमा रकम

२२५२२ नेपाल 
सरकार

नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान

३० ४० ३० १००

ज मा १०० ११० ९० ३००

उपके्षत्र : सामािजक सरुक्षा तथा सरंक्षण

क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क Primary 
Source

Secondary 
Source

िविनयोजन रकम  हजारमा

प्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक ज मा

१ प्रािविधक सहायकको तलव २११११ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक) १४६.८ ११०.१ ११०.१ ३६७

२ रोजगार संयोजकको तलव २११११ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान १४०.४ १८७.२ १४०.४ ४६८

३ प्रािविधक सहायकको पोसाक २११२१ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक) ० ० १० १०

४ रोजगार संयोजकको पोसाक २११२१ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ० ० १० १०

५ रोजगार सेवा के द्रको 
सु ढीकरण

२२२२१ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक) ५६.७ ७५.६ ५६.७ १८९

६ रोजगार सेवा के द्रको 
सँचालन खचर् २२३११ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् 

हुने ऋण (बैदिेशक) १९.२ ० ४४.८ ६४

७
िवप न िमकको याला 
(दिैनक . 517 * संख्या 
100 * िदन 100)

२२५२२ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् 
हुने ऋण (बैदिेशक) १५५१ २०६८ १५५१ ५१७०

८
िवप न िमकको याला 
(दिैनक . 517 * संख्या 
100 * िदन 100)

२२५२२ नेपाल सरकार नेपाल सरकार- 
नगद अनदुान ६.६ ८.८ ६.६ २२

ज मा २४४९.७ १९२९.६ ६३००
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उपके्षत्र : शाि त तथा सु यव था

क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क Primary 
Source Secondary Source

िविनयोजन   रकम  हजारमा

ज माप्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक

१ इ टरनेट सेवा शु क २२११२ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 
ऋण (बेदिेशक) ४८ ३६ ३६ १२०

२ एम. आइर्. एस. अपरेटर र िफ ड 
सहायको लािग स चार खचर् २२११२ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 

ऋण (बेदिेशक) २ १.५ १.५ ५

३
मिेशनरी आजार तथा फिनर्चर 
ममर्त स भार (सेवा के द्र 
स चालानाथर्)

२२२२१ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 
ऋण (बेदिेशक) १२.६ १६.८ १२.६ ४२

४ मसल द सामान खिरद (सेवा 
के द्र स चालानाथर्) २२३११ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 

ऋण (बेदिेशक) २४ १८ १८ ६०

५

यक्तीगत घटना दतार् तथा 
सामािजक सरुक्षा यव थापन 
सचूना प्रणाली स चालानाथर् 
वडा कायार्लयह को लािग 
डेक्सटप क पयटुर, िप्र टर, 
क्यानर तथा 4G Wireless 

Dongol खिरद

२२३११ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 
ऋण (बेदिेशक) २५२ ३३६ २५२ ८४०

६
दतार् िसिवर स चालानाथर् सेवा 
प्रदायक छनौटको लािग 
िवज्ञापन/सचूना प्रकाशन खचर्

२२३१५ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 
ऋण (बेदिेशक) ७.५ १० ७.५ २५

७
यिक्तगत घटना दतार्का दतार् 
िकताब िडजीटाइर्जेशनका लािग 
परामशर् सेवा

२२४११ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 
ऋण (बेदिेशक) ७८ १०४ ७८ २६०

८

(१) आयोजना स ब धी 
अिभमिुखकरण कायर्क्रम 
स चालन (२) दतार् िसिवर 
स चालन स ब धी 
अिभमिुखकरण/कायर्शाला/
तािलम कायर्क्रम स चालन (३) 
गनुासो सनुवुाइ स ब धी 
अिभमिुखकरण कायर्क्रम 
स चालन । सहभागीह : हरेक 
वडाका प्रितिनधी, थानीय 
CSO, थानीय िनकायका अ य 
क

२२५२२ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 
ऋण (बेदिेशक) ६६ ८८ ६६ २२०

९

अ य िविवध खचर्-
Mobilization of CSOs, 
Civic Groups, NGOs for 
increased social 
accountability

२२५२२ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 
ऋण (बेदिेशक) ५.४ ७.२ ५.४ १८

१० अ य िविवध खचर्-Periodic 
meeting costs of LGPCC २२५२२ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 

ऋण (बेदिेशक) ६.६ ८.८ ६.६ २२

११ घटना दतार् तथा सामािजक सरुक्षा 
दतार् िसिवर स चालन २२५२२ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 

ऋण (बेदिेशक) २९१.६ २१८.७ २१८.७ ७२९

१२
एम. आइर्. एस. अपरेटर र िफ ड 
सहायक दिेनक भ्रमण भ ा तथा 
यातायत खचर्

२२६११ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 
ऋण (बेदिेशक) ४०.८ ३०.६ ३०.६ १०२
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क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क Primary 
Source Secondary Source

िविनयोजन   रकम  हजारमा

ज माप्रथम 
चौमािसक

दो ो 
चौमािसक

ते ो 
चौमािसक

१३
थानीय तहका कमर्चारी र 
जनप्रितिनिधह को लािग 
अनगुमन तथा मु याकन खचर्

२२६११ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 
ऋण (बेदिेशक) १९.२ २५.६ १९.२ ६४

१४
एम. आइर्. एस. अपरेटर र िफ ड 
सहायक पािर िमक, चाडपवर् 
खतर् तथा पोशाक खचर्

२११२१ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 
ऋण (बेदिेशक) ३१९.६ २३९.७ २३९.७ ७९९

१५
स चार सामाग्री प्रसारण तथा 
छपाइर् (स चार र पँहुच अिभयान 
स चालन)

२२३१५ नेपाल सरकार आईिडए-सोधभनार् हुने 
ऋण (बेदिेशक) २८.२ ३७.६ २८.२ ९४

ज मा १२०२ ११७९ १०२० ३४००

७.२ प्रदेश सरकार ( वागमती प्रदेश ) सशतर् अनुदान : (वजेट  हजारमा)

क्र.सं कायर्क्रमको नाम खचर् िशषर्क वीकृत वजेट

१ मिहला वा य वयं सेिवकाह का लािग स चार खचर् 6.2.2.363 २५८

२
यनूतम सेवा मापद ड ( Minimum Service Standerd-MSS) सधुारका लािग वा य ( प्रा वाके/
हपेो लाई सशतर् अनदुान)

6.2.2.364 १५०

३ एक िवद्यालय एक नसर् कायर्क्रम स चालन िनर तरता तथा िव तार 6.2.2.368 १५६५

४
मा यिमक तहमा शु य दरव दी भएका सामदुाियक मा यिमक िवद्यालयमा अगें्रजी/गिणत/िवज्ञान 
िशक्षकका लािग िशक्षण सहयोग अनदुान

6.2.2.374 ९३६

५ प्रारि भक बालिबकास कक्षाका िशक्षकह लाई प्रो साहन खचर् 6.2.2.375 ५४६
६ बालिववाह अ यका लािग समदुाय पिरचालन कायर्क्रम 6.2.2.378 ३००
७ अपाङ्गता भएका यिक् ह का लािग समदुायमा आधािरत पनुर थापना सहयोग कायर्क्रम 6.2.2.379 ३००
८ बालमतै्री थानीय तह घोषणा प्रो साहन कायर्क्रम 6.2.2.380 ३००
९ बाबआुमा िविहन बालबािलका संरक्षण कायर्क्रम 6.2.2.386 ७२

१०
थानीय तहमा िमिन/िडिजटल मोवाईल माटो याब थापना तथा परीक्षण कायर् स चालनको लािग सशतर् 
अनदुान

6.2.2.388 ५००

११ डाँफेखोला महुानगरी सौयर्खोला हुदँ ैपतुलीचौतारा िसंचाई ककनी-८ 6.2.2.726 २०००
१२ फूङफूङे झरना पयर्टक थल िनमार्ण ककनी-४ 6.2.2.727 २०००
१३ काउलेदिेव आधारभतु िवद्यालय ककी-२ र जा पादिेव आधारभतु िवद्यालय ककनी-५ खलेकुद मदैान 6.2.2.728 २०००
१४ ढाडेखोला पलु ककनी-७ 6.2.2.729 २०००
१५ आलेटार िसउडेनी ग्रािमण मोटरबाटो तरो ती ककनी-२ 6.2.2.730 २०००

ज मा १४९२७

७.३ . प्रदेश सरकारबाट वीकृत समपुरक अनुदानका आयोजनाह  : (वजेट  हजारमा)

क्र.सं आयोजनाको नाम खचर् िशषर्क वीकृत वजेट
१ वडा नं ७ ि थत रानीपौवा चतरुाले ढाडेफेदी हुदँ ैिबदरु न.पा. जोडने मोटरबाटो 6.2.4.463 १००००
२ वडा नं ३ ि थत राजे द्रप्रकाश शिहद मागर् िस नेरी मानेखकर्  कालीको प ुसडक 6.2.4.464 १००००

३ वडा नं ५ ि थत रानीपौवा डाडागाउँ छापथोक छहरेफाँट मोटरबाटो 6.2.4.465 १००००

ज मा ३००००

७.४ . प्रदेश सरकारबाट वीकृत समपुरक अनुदानका आयोजनाह  : (वजेट  हजारमा)

क्र.सं आयोजनाको नाम वीकृत वजेट

१ ड डेिबरे जगरे िहले गबार्सी मि दर स म खानेपानी ३०००
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ख ड-आठ
आ.ब.०७६/०७७ मा कायर्स प न भई भुक् ानी हुन वाँकी रहेका चालु 

 तथा पुिँजगत तफर् का योजना तथा कायर्क्रमह

७.१. योजना तथा कायर्क्रमह को नाम र वजेट :

क्र.सं आयोजना तथा कायर्क्रमह को नाम रकम  हजारमा

१ इ टरनेट जडान ८ नं वडा ५०

२ पु तक छपाइ िशक्षा तफर् १५०

३ अलैची प्रशोधन के द्र वडा न ५ साझदेारी कोष २६१.०५२५

४ कुले मिहला समहु वडा नं २ ५००

५ खलेकुद प्रिशक्षण तथा यब थापन १५०

६ चतभुुर्ज आले कृषक सहकारी संकलन के द्र साझदेारी कायर्क्रम ६५३.४५

७ चतभुुर्ज सहकारी तरकारी संकलन के द्र ३५०

८ प्रगतीशील मिहला समहू कृषक समहू समपरुक कोष २५३.७०७५

९ प्रिसद्ध कफी फमर् िव तार कायर्क्रम १००

१० फोहोर यब थापन काउले बजार ५०

११ बढुौली खो ची बरब दी पिहरो िनय त्रण वडा नं ७ २००

१२ बरब दी कृिष सहकारी सं ठा िल ४५५

१३ बरब दी तरकारी संकलन वाल िनमार्ण वडा नं ७ १००

१४ बरब दी पधरेी खो चा पिहरो िनय त्रण वडा नं ७ २००

१५ मजवुा आमा समहू २००

१६ सयपत्री यवुा क्लब मजवुा वडा नं ५ २००

१७ वरोजगार मिहला कृषक समहू समपरुक कोष २५४.४५७५

१८ सानोिचत्रे मिहला कृिष समहु १००

१९ िस नेरी छहरे डुम्रीचौर िसंचाइ अनदुान(हरेाल ु यब थापन र कायार्लय संचालन समते) ४००

२० ओखरपौवा मा िब हुदँ ैदलुालटोल िसढीं िनमार्ण ३००

२१ ओखलेडाँडा नम चले िचहानडाँडा मोटरबाटो वडा नं २ ३००

२२ कालीमारे मानेखकर्  मोटरबाटो तरो नती वडा नं ३ ५००

२३ खोलाखते मोटरबाटो वडा नं २ १०००

२४ गािवस भबन पु छारटोल मोटरबाटो १०००

२५ चतरुाले बजार िस वारी हुदँ ैखोलापारी मोटरबाटो तरो नती १३००

२६ चाक्लेकुलो मोटरबाटो वडा नं २ १०००

२७ िचसोधारा लसनुटोल मोटरबाटो वडा नं ८ ३००

२८ चौतारा म छेडाँडा जगरे मोटरबाटो वडा नं ३ ७००

२९ छवाँस ककर्  मोटरबाटो वडा नं १ ५००

३० जरेुथमु पा ले हुदँ ै४ नं जोड्ने र ३५ िकलो िभरकुना िशखरखते जोड्ने मोटरबाटो २९०६.५१४
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क्र.सं आयोजना तथा कायर्क्रमह को नाम रकम  हजारमा

३१ डाँफेखोला ब दबेी हुदँ ैभाँगेडाँडा मोटरबाटो २००

३२ तमिभ ा मोटरबाटो ३००

३३ थपुर् चतरुाले ढाँडफेदी मोटरबाटो ५००

३४ दिलतब ती भलटोल ग्रािमण मोटरबाटो १००

३५ नाहार िचहानडाँडा सडक ढलान १०००

३६ बासघारी नमनुाटोल मोटरबाटो िनमार्ण १००

३७ भवानी मा िव सोिसप सडक वाल तथा ग्राभले िनमार्ण ४००

३८ महाल मी थान नासघुर मोटरबाटो ३५७२.८३३

३९ महाल मीथान हुदँ ैमहाकाल हाि डाँडा मोटरबाटो वडा नं १ १२००

४० रयालीटोल मोटरबाटो वडा नं २ ११००

४१ राजे द्र प्रकाश सिहद मागर् ४७००.

४२ रानीपौवा छहरे ध सार हुदँ ै६ नं जोड्ने मोटरबाटो ३०३५.९९५

४३ रानीपौवा िप लेडाँडा भट्टीडाँडा सर वती मा िब मोटरबाटो वडा नं ५ २९४४.३६६

४४ लामागाँउ ितनघरे पतुली चौतारो खोलापारी िसउडेनी िसमपानी जोड्ने मोटरबाटो वडा नं ८ ३७५७.२०५

४५ वा छिव छे ढकालटोल मकुु दे री चौतारा िसमचौर इ रीडाँडा वारसैनी घर मोटरबाटो वडा नं ३ ५००

४६ वालवुा तह र मोटरबाटो िनमार्ण ६००

४७ िव वा चाक्लेकुलो िहलेिभ ा मोटरबाटो वडा नं २ २९६८.९४६

४८ िव वा यौपानेटोल मोटरबाटो वडा नं २ १०००

४९ सेतेडाँडा हाि डाँडा मोटरबाटो वडा नं २ १०००

५० सानोिचत्रे मोटरबाटो १०००

५१ डाफेखोला मरणघाट महुान भ ैप ध्र ममुरेु िसंचाइ समपरुक कोष ५३९.८५

५२ भटे्टडाँडा ठूलोिचते्र िसंचाइ २००

५३ भबुने िसचाइ वडा नं २ ५०

५४ भबुने िसचाइ वडा नं २ २५०

५५ टेबरी िसंचाइ ठुलोिचते्र वडा नं २ २००

५६ १ नं वडा कायार्लय पाइप खिरद ४००

५७ आलटोक लौके खानेपानी िनमार्ण (िडप) १०००

५८ कागतीगाँउ खानेपानी यब थापन वडा नं १ १०००

५९ कालीमारे मगरगाँउ खानेपानी वडा नं ३ २००

६० कोषडाँडा खानेपानी वडा न  २ २००

६१ गणशे बहादरु लामा खानेपानी ममर्त २५

६२ चतरुाले खानेपािन पाइप ६००

६३ ठुलोिसम रैलडाँडा खानेपानी वडा नं ३ ३००

६४ डाँडा गाउ मा नीटोल खानेपानी वडा नं ५ १००

६५ डाँडागाँउ खानेपानी वडा नं ५ १००

६६ थपुर् खानेपानी ६० घरधरुी ३००
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क्र.सं आयोजना तथा कायर्क्रमह को नाम रकम  हजारमा

६७ थापागाँउ ढकालटोल खानेपानी वडा नं ३ ३००

६८ धारापानी खानेपानी वडा नं ५ १००

६९ पाङ्गे टोल खानेपानी २००

७० िभरकुना खानेपानी वडा न  ६ १५०

७१ म छेडाँडा खानेपानी िनमार्ण वडा नं ३ ३००

७२ महाल मी यालढोका ममर्त तथा खानेपानी ममर्त ४००

७३ मा टरकुलो खरानेखो सी खानेपानी पाइप यब थापन वडा नं ३ ३००

७४ राताटार भतेुटार बोिरङ खानेपानी िनमार्ण वडा नं ३ २०७०

७५ ाइटर कुल फलेटो मजवुा हुदँ ैमहाकाल मि दर मु पाइप तथा मोटरबाटो ममर्त सधुार ४००

७६ मु पाइप खिरद वडा नं ७ १०००

७७ आरनखो चो िहमपाइप यब थापन २००

७८ आलेटार िसउडेनी रातमाटे खानीडाँडा र िव वाटोल मोटरबाटो वडा नं २ ५००

७९ क्षेत्रपाल आ िव िस वारी वाल िनमार्ण वडा नं ७ ६००

८० गणशे थु का मि दर िनमार्ण वडा न  ५ १००

८१ गहृल मी मिहला भबन िनमार्ण ५००

८२ िटमरेु गैरो ढंुगा ग्रािवल खानी संचालक सडक ७५

८३ थोत्रोखोला वाल िनमार्ण वडा नं २ ३००

८४ दिलत ब ती मसेीनरी वाल िनमार्ण वडा नं १ २००

८५ पौवाटोल वाल िनमार्ण १५०

८६ बरब दी िसमलखते वाल िनमार्ण १००

८७ मजवुा मिहला भवन िनमार्ण १००

८८ रानीपौवा सामदुाियक भबन िनमार्ण ७००

८९ वडा कायार्लय भवन ममर्त वडा नं २ २००

९० िशवालय मि दर िनमार्ण वडा नं २ ८००

९१ सनुारटोल मि दर िनमार्ण २००

९२ सानोिचत्रे िसटुगु बा िनमार्ण वडा नं २ २००

९३ साबर्जिनक सौचालय िनमार्ण वडा नं ५ ५००

९४ िसदे्ध र महादबे मि दर िनमार्ण वडा नं १ ५००

९५ डाफेखोला पलु (िड.िप.आर.) ककनी ७ वे.ग.१३ जोडने पक्की पलु िड.िप.आर ५६

९६ गापाको िडपीआर बैकबाट भकु् ानी िदनपुनेर् ३००

९७ वडा नं ७ िवपद ् यव थापन १००

९८ रानीपौवा चतरुाले ढाँडेफेदी मोटरबाटो ४३५७

९९ चाल ुतफर् को भकु् ानी २५००

ज मा ६८३३६
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ख ड - न
पाँचौ गाउँसभाका िनणर्यह

 

पिहलो बैठकका िनणर्यह  : 

१. पाँचौ गाउँसभामा गाउँसभा अ यक्ष ी मानबहादरु लामाबाट प्र ततु आिथर्क वषर् ०७७/०७८ को वािषर्क नीित तथा 
कायर्क्रम सवर्स मत पमा पािरत गनेर् ।

दो ो बैठकका िनणर्यह  :

िनणर्य नं १ : आ.ब.०७७/०७८ को बजेट बक्त य, ककनी गाउँपािलकाको अथर् स बि ध प्र तावलाई कायार् वयन गनर् बनेको 
आिथर्क ऐन २०७७, गाउँपािलकाको आिथर्क बषर् २०७७/२०७८ को सेवा र कयर्ह को लािग थानीय सि चतकोषबाट केही 
रकम खचर् गनेर् र िविनयोजन गनेर् स ब धमा यव थापन गनर् बनेको िविनयोजन ऐन २०७७, अनसुचूी १ अनसुारको 
आ.ब.०७७/०७८ को आय ययको अनमुािनत िववरण, अनसुचूी २ अनसुारको आ.ब.०७७/०७८ को राज  तथा अनदुानको 
प्रा ीको अनमुान, अनसुचूी ३ अनसुारको आ.ब.०७७/०७८ को चाल ु तफर् को यय अनमुान, अनसुचूी ६ अनसुारको 
आ.ब.०७७/०७८ को कायर्क्रम तथा वजेट, िवषयगत शाखाको आ.ब.०७७/०७८ को संघीय सरकारको सशतर् अनदुान तफर् का 
कायर्क्रमह  वीकृत गनेर् ।

िनणर्य नं २ : आ.ब. ०७६/०७७ को जे  मसा त स मको आ दानी तफर्  कुल  ३६०५०७१९९।– र खचर्  
२३६१३००१२।-अनमुोदन गनेर् ।

िनणर्य नं ३ : चाल ुआ.ब.०७६/०७७ मा बसेको गाउँ कायर्पािलकाको ४१ औ  बैठक स मका सबै िनणर्यह लाई अनमुोदन 
गनेर्  ।

िनणर्य नं ४ : गाउँकायर्पािलकामा कायर्रत थायी, अ थायी तथा करार कमर्चारीह को वािषर्क तलबी प्रितवेदन पािरत गनेर् ।

िनणर्य नं ५: गाउँसभाबाट वीकृत नीित, ऐन, काननुको पिरिधिभत्र रही आव यक िनयम, कायर्िविध, िनदेर्िशका, तथा मापद ड 
बनाई लाग ुगनेर् अिधकार गाउँ कायर्पािलकालाई प्र यायोजन गनेर् ।

िनणर्य नं ६ : गाउँकायर्पािलका तथा अ तरगत आ.ब.०७६/०७७ मा करारमा कायर्रत रहकेा कमर्चारीह को  कायर्स पादन 
तर स तोषजनक भएकाले उक्त सबै कमर्चारीह को करार अविध अिधकतम एक वषर्स म थप गनेर् गरी प्र येक ६/६ मिहनामा 
कायर्स पादन करार निवकरण गनेर् ।

िनणर्य नं ७ : गाउँपािलकाको कायर्बोझ धरैे भई कायार्लय समय बाहके अितिरक्त समय काम गनुर् पदार् य तो कायर् गनेर् 
कमर्चारीलाई प्रित पाँचघ टा  एक िदन मानी खाईपाई आएको तलब बराबर थप पािर िमक उपल ध गराउने ।

िनणर्य नं ८ : ककनी गाउँकायर्पािलकाले आ.ब.०७७/०७८ मा िविभ न िकिसमका तािलम, गो ी तथा अिभमिूखकरण ज ता 
कायर्क्रम स चालन गदार् दहेाय बमोिजमको खचर्को मापद ड अनसुार गनेर् गरी उक्त मापद ड वीकृत गनेर् ।

क्र.सं खचर् क्षेत्र इकाई दर िसमा

१ वाहय ोत यिक् को पािर िमक
प्रित यिक्  १:३० 
घ टा

२०००
ोत सामग्री ५००।- सिहत, बढीमा २ 

वटा कक्षा १ प्रिशक्षकले िलन पाउने

२ आ तिरक ोत यिक् को पािर िमक
प्रित यिक्  १:३० 
घ टा

१५००
ोत सामग्री ४००।- सिहत, बढीमा २ 

वटा कक्षा १ प्रिशक्षकले िलन पाउने

३  कायर्क्रम संयोजक खचर् प्रितिदन १०००
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क्र.सं खचर् क्षेत्र इकाई दर िसमा

४ पानी/चीया/खाजा प्रितिदन/प्रित जना १५०

५ खाना खचर् प्रितछाक/प्रित जना २५०

६ सहभािग टेशनरी
प्रित यिक् /प्रित 
तािलम/uf]li7

७५ डटपेन/कापी लगायत

७ मसल द प्रित तािलम/ uf]li7 
अिधकतम

२५००
१ िदन मात्र संचालन हुनेमा अिधकतम 
१५०० र सो भ दा मािथ जितिदन भए पिन 
अिधकतम २५००

८ तािलम सामग्री आव यकता अनसुार प्रचिलत बजार भाउ दर अनसुार

९ आवािसय तािलम प्रित यिक्  प्रितिदन १३०० खान ब न समते

१० कायर्क्रम उदघाटन खचर् प्रित तािलम/ uf]li7 १०००

११ समापन खचर् प्रित तािलम ५००

१२ प्रितवेदन लेखन प्रित तािलम/ uf]li7 ३००० स म
१ िदनको तािलमको १००० र अ य 
िदनको प्रितिदन ५०० का दरले  अिधकत 
३००० मा नवढ्ने गरी

१३ वाहय प्रिशक्षक यातायात खचर् प्रितिदन १०००

१४
सहभािग यातायात खचर् गाउँपािलका 
के द्र स म अिधकतम

प्रित कायर्क्रम ५०० आतेजाते एकमु

१५ सहभािगका लािग सहभािग भ ा प्रितिदन ७००

१६ कायर्क्रम सहयोगी पािर िमक प्रितिदन ५००

१७ िविवध प्रित तािलम/ uf]li7 ५ प्रितशत वीकृत बजेटको बढीमा ५ प्रितशत

१८ तािलम मनेअुल लेखन ( याकेज तयारी) प्रित सेसन १५०० क तीमा १:३० घ टाको

१९
िविभ न लेख तथा प्रकाशन संकलन, 
िव ेषण, लेखन  तथा स पादन 

प्रित एकाई 
३००० दिेख 
४५०० स म

क तीमा ७ पेज स मको संकलन, 
िव ेषण,लेखन तथा स पादनलाई 
३००० र सोभ दा माथी ४५००

२० कायर्क्रम अनगुमन प्रित यिक्  प्रितिदन १६००

िनणर्य नं ९ : भाडाको घरमा स चालनमा रहकेा गाँउकायर्पािलकाको कायार्लय, वडा कायार्लय तथा अ य िवषयगत शाखा 
कायार्लयह लाई अक  यव था नभएस मका लािग घरभाडा स झौतालाई िनर तरता िदने ।

िनणर्य नं १० : कुनै कारणबाट आ.ब.०७६/०७७ मा कायर्स प न भई भकु् ानी हुन वाँकी रहमेा चाल ु तथा पुँिजगत तफर् का 
स पणूर् योजना तथा कायर्क्रमह को आगामी आ.ब.०७७/०७८ मा भकु् ानी गनेर् िनणर्य गिरयो । साथै सोको लािग अनमुािनत 
वजेट  ६ करोड ८५ लाख िविनयोजन गनेर् ।

िनणर्य नं ११ : गाउँपािलकाको कायर् संचालनलाई सहज वनाउन गाउँपािलकाको अ यक्षलाई तपिशल वमोिजमको रकमको 
पिरिधिभत्र रही खचर् गनेर् अिख्तयारी प्रदान गनेर् । 

तपिशल :

क) योजना तथा कायर्क्रमको लािग गाउँकायर्पािलकाको बैठकबाट अनमुोदन हुने गरी औिच य र आव यकताको आधारमा 
गाउँपािलकाका अ यक्षलाई . १ लाख स म बजेट खचर् गनेर् अिधकार प्र यायोजन गिरयो ।
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िनणर्य नं १२ : िविभ न कोष अ तरगतको योजना तथा कायर्क्रमह  छनौट गनेर् अिधकार गाउँ कायर्पािलकालाई प्र यायोजन 
गनेर् ।

िनणर्य नं १३ : गाउँसभाबाट िनणर्य भई वािषर्क नीित तथा कायर्क्रममा उ लेिखत भएका िविभ न कोषह को स चालन तथा 
यव थापन कायर्िविध तयार गरी कायार् वयन गनेर् अिधकार गाउँ कायर्पािलकालाई प्र यायोजन गनेर् ।

िनणर्य नं १४ : कायर्लयको िज सी िनिरक्षण प्रितवेदनलाई अ ययन गरी प्रचिलत काननु वमोिजम िललाम, िवक्री, तथा 
िमनाहा गनेर् अिधकार गाउँकायर्पािलकाको वैठकलाई  प्र यायोजन गनेर् ।

िनणर्य नं १५ : िवकास िनमार्ण कायर्मा सावर्जिनक नीिज साझदेारी नीितलाई अिंगकार गनेर् ।

िनणर्य नं १६ : प्र येक वडा कायार्लयलाई कायार्लय स चालन तथा िचयापान खचर् मािसक अिधकतम  २५०००।- उपल ध 
गराउने ।

िनणर्य नं १७ : गाउँपािलकाको आ तिरक आ दानी अनमुान भ दा बढी भएमा तथा नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार लगायत 
गैरसरकारी सं थाबाट थप रकम सशतर् वा िनशतर् पमा प्रा  भई आ दानी र खचर् गनुर् परेमा साथै त काल गाउँसभा ब न सक्ने 
अव था नभएमा लग  ैब ने गाउँसभाबाट अनमुोदन हुने गरी आव यक िनणर्य गनर् गाउँकायर्पािलका लाई अिधकार प्र यायोजन 
गनेर् ।

िनणर्य नं १८ : गाउँकायर्पािलकाको आ तिरक लेखा परीक्षणका लािग आ तिरक लेखा परीक्षण शाखाको गठन गनेर् ।

िनणर्य नं  १९ : यस गाउँपािलकाका सवारी चालकह  लाई  िवहान वेलकुा अितिरक्त समयमा पिन कामकाज लगाउनपुनेर् हुदँा 
िनजले खाईपाई आएको तलब भ ामा प्रित मिहना थप अितिरक्त भ ा  ३०००।- उपल ध गराउने । 

िनणर्य नं २० : गाउँसभाबाट पािरत बजेट तथा कायर्क्रममा योजना प  हुन नसकेका, कायार् वयन हुने थान एिकन हुन 
नसकेका योजना तथा कायर्क्रमलाई याख्या गिर कायार् वयन गनेर् अिधकार गाउँकायर्पािलकालाई प्र यायोजन गनेर् ।

िनणर्य नं २१ : िफ डमा कामकाज गनेर् प्रािविधक तफर् का कमर्चारीह लाई यस भ दा अगाडी िदद आएको िफ ड भ ा मािसक 
४०००।- उपल ध गराउने ।

िनणर्य नं २२ : यस कायार्लयमा रहकेो सवारी साधन /गाडीलाई लगबकु अनसुार आव यक ई धन उपल ध गराउने । साथै 
प्रदशे काननु अनसुार थानीय तहका जनप्रितिनिधलाई उपल ध गराउद ैआईएको सेवा सिुवधा म ये गाउँपािलका मा रहकेा २ 
वडा गाडीका हकमा प्रदशे काननु अनसुारको ई धन सिुवधा निलने गरी मािसक वढीमा १००/१०० िलटर ई धन उपल ध 
गराउने िनणर्य गिरयो । अ य जनप्रितिनिधह को हकमा प्रदशे काननु अनसुारको सेवा सिुवधा उपल ध गराउने । साथै सवारी 
साधन ( मोटरसाईकल/ कूटर) प्रयोग गनेर् कमर्चारीका हकमा मािसक २० िलटर पेट्रोल उपल ध गराउने िनणर्य गिरयो ।

िनणर्य नं २३ : यस गाउँपािलका तरका ५० लाख र सो भ दा मािथका योजनाह  टे डर प्रकृया माफर् त गनेर् र उपभोक् ाबाट 
समय िसमा िभत्र कायार् वयन हुन नसकेका योजनाह  पिन सोही प्रकृयाबाट गनेर् ।

िनणर्य नं २४ : गाउँसभा पवूर् तयारी बैठकका लािग वडा कायार्लयह बाट वडाको िविभ न टोल व तीह मा हुने वडा भलेाको 
िचयापन खचर् वापत  प्र येक वडालाई वािषर्क १५ हजार िदने ।

िनणर्य नं २५ : यस गाउँपािलकाबाट स चालन हुने योजनाह को अनगुमन गदार् ३ लाख स मको योजनाह  वडाह बाट वडा 
तरीय अनगुमन सिमित गठन गरी गठन भएको सिमितको प्रितवेदनका आधारमा र ३ लाख भ दा मािथका योजनाह मा 
गाउँपािलका तरीय अनगुमन सिमित गठन गरी  गिठत सिमितको प्रितवेदन अनसुार भकु् ानी प्रकृया अगाडी वढाउने ।

िनणर्य नं २६ : गाउँपािलकाको आ.ब.०७७/७८ को ोत साधनबाट स प न हुन नसक्ने दहेाय अनसुारका योजनाह  संघ, 
प्रदशे तथा स बि धत िनकायमा बजेट िविनयोजन गनर् अनरुोध गरी पठाउने ।
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क्रसं. वडा नं योजनाको नाम

१ १ डाडागाउँ ख्याउडोल महाल मीथान खिुशमार हुदँ ैकाउलेथाना जोडने बाटो

२ २ काउलेथाना ठूलोिचते्र सानोिचते्र हुदँ ैमानेखकर्  मोटरबाटो

३ ३ आलेटार भडारथु का डोकाभ याङ मोटरबाटो

४ ४ रानीपौवा छहरे थ सार दोभान मोटरबाटो

५ ५ काउलेथाना भोटथानिसं छहरे फेदी मोटरबाटो

६ ६ केउरेनी छाप याग ुमोटरबाटो

७ ७ लामागाउँ वरव दी चतरुाले डाँडेफेदी मोटरबाटो

८ ८ रानीपौवा ढंुगेनपौवा लामागाउँ पतुलीचौतारा मोटरबाटो

िनणर्य नं २७ : गाउँसभामा प्र ततु भएको आ.व २०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रितवेदन उपर छलफल गदार् लेखापरीक्षकवाट 
औं याईएका असलु उपर गनुर् पनेर् वे ज ुअसलु गनेर्, िनयिमत गनुर् पनेर् वे जलुाई स परीक्षण गरी वे ज ुफ यौट गनेर् िज मवेारी 
गाउँ कायर्पािलकालाई िदनेगरी लेखापरीक्षण प्रितवेदन पािरत गिरयो । 

िनणर्य नं २८ : गाउँसभाले िनणर्य गनेर् भिन िकटान भएका बाहकेका नीित कायर्क्रम, योजना, वजेट संशोधन वा थपघट र 
अ याव यक वाधा अड्काउ सम याको वारेमा िनणर्य गनर् सक्ने अिधकार कायर्पािलकालाई िदने । 

िनणर्य नं २९ : गाउँपािलकाको आ.व  २०७७/७८ मा वैठक भ ा खचर् मापद ड अथर्म त्रालयको न स अनसुारनै गनेर् साथै 
नपगु भएको िववरणह को ख डमा वीकृत गनर् कायर्पािलकालाई अिधकार प्र यायोजन गनेर् ।

िनणर्य नं ३० : यस कायार्लयवाट परामशर्दाता माफर् त संचालन गरीने िविभ न कायर्क्रमह  िज लाको याला दर, स बि धत 
िवभाग तथा म त्रालयको वीकृत मापद ड तथा वजार मु यको आधारमा कायर्क्रम वीकृत  गिर कायार् वयन गराउने ।

िनणर्य नं ३१ : आ.व २०७७/७८ को िज ला दररेट िनमार्णको क्रममा रहकेोले आव यक अ ययन गरी लाग ूगनर् गाउँ 
कायर्पािलकालाई अिख्तयारी िदने ।

िनणर्य नं ३२ : गाउँकायर्पािलकाको कायर्लयमा कायर् स पादन गनर् िन न कमर्चारीह  अित आव यक भएको हुदँा उक्  
पदह मा िनयमानसुार कमर्चारी करारमा भनार् प्रकृया अगाडी वढाउने । 

िन न :

१. IT Officer अिधकृत तर छैठौ तह- १ जना

२. सव-ईि जिनयर चौथो तह- १ जना

३. ए बलेु स चालक- १ जना

िनणर्य नं ३३ : गाउँकायर्पािलकाको आ.ब.०७७/०७८ को बजेट तथा कायर्क्रममा कायर्क्रमको ोत (िवि य समािनकरण, 
राज  वाँडफाड, आ तिरक ोत) जनुसकैु उ लेख गिरएको भएता पिन आव यकता अनसुार जसुसकैु ोतबाट पिन खचर् 
लेख्ने अिधकार अिख्तयार वालालाई िदने ।

िनणर्य नं ३४ : आ.ब.०७७/०७८ का लािग प्रधानम त्री रोजगार कायर्क्रम अ तरगत वडाबाट छनौट भई आएका िन न 
आयोजनाह लाई अनमुोदन गनेर् िनणर्य गिरयो ।

िन न :
क्र.सं सामदुाियक योजनाको नाम वडा नं अनमुािनत लागत

१ ताचाबु ार िसंचाई ममर्त १ ५०००००

२ िचमलार कुलो िसंचाई ममर्त १ ५०००००

३ ओखरपौवा मािव वाल िनमार्ण १ १००००००
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४ मािथ लो िसउडेिन चाक्ले कुलो सनसेु खोला िसंचाई ममर्त २ १००००००

५ त लो िसउडेनी बाछिब छे िसंचाई ममर्त २ १००००००

६ रातमाटे हुदँ ैनयाँ कािलका मािव कूल जाने िसडी िनमार्ण ३ १००००००

७ पा लेखोला हुदँ ैसबेुटार िसंचाई कुलो िनमार्ण ३ १००००००

८ याकुले हुदँ ैगोडे र मि दर जोडने िसडी िनमार्ण ४ १००००००

९ िनगाले हुदँ ैपयर्टिकय फूङफूङ झरना जोडने िसडी िनमार्ण ४ १००००००

१० धारापानी हुदँ ैपयर्टिकय थान ककनी हाइट स म िसडी िनमार्ण ५ १००००००

११ रानीपौवा िप लेडाडा मजवुा हुदँ ैिस ले स म मो.बा.ममर्त ५ १००००००

१२ टोमट डाँडा हुदँ ैिवरौट यािमरे िसिड िनमार्ण ६ १००००००

१३ िस नेरी खलेमदैान हुदँ ैभदौरे केउरेनी याग ुिसंचाई कुलो ६ १००००००

१४ रानीपौवा चतरुाले ढाँडेफेदी मोटरबाटो ममर्त ७ ६५००००

१५ चतरुाले बजार िस वारी हुदँ ैखोलापारी मोटरबाटो ममर्त ७ ३५००००

१६ िस नेरी छहरे डुम्रीचौर िसंचाई ममर्त ७ १००००००

१७ दईुछागे िसंचाई िनमार्ण ८ ४५००००

१८ िबच कुलो िसंचाई िनमार्ण ८ ३०००००

१९ सेरेखोला भते्र िसंचाई ८ २५००००

२० खलेकुद मदैान िनमार्ण यानडाँडा ८ १००००००

ज मा १६००००००

िनणर्य नं ३५. गत आिथर्क वषर् ०७६/०७७ मा वजेट िविनयोजन भई िविवध कारणले कायर्स प न हुन नसकेका िन न 
योजना तथा कायर्क्रमह लाई वजेट िविनयोजन गरी कायार् वयन गनेर् िनणर्य गिरयो ।

क्र.सं आयोजनाको नाम ठेगाना
सािर कायार् वयन गनेर् 

रकम
क्र.सं/पेज नं संशोिधत कायर्क्रम

१ रानीपौवा चतरुाले ढाँडेफेदी मोटरबाटो वडा नं १ ५०००००० ४११/ ७४ ०

२ मलेिमलाप कतार् भ्रमण गापा २००००० ४५४/७७ ०

३ मिहला िसप िवकास तािलम गापा ५००००० ४५७/७७ ०

४
सिहद पिरवार,द्व द िपिडत िवप न तथा 
जेहनदार िवद्याथीर्लाई छात्रविृ

गापा १०००००० ४१/५३ ०

५ वा य स बि ध कायर्क्रम गापा १००००००
िमित २०७६/११/२८ को 
िवशषेसभाको  िनणर्य नं २ को 
क्रम संख्या ५ मा उ लेिखत  

जिटलरोगका 
िवरामीका लािग 
आिथर्क सहायता

६ सोिसप मोटरबाटो वडा नं १ २००००० १।३६

७ कु लेघर ढलान वडा नं १ ३०००००
िमित २०७६/११/२८ को िवशषेसभाको  िनणर्य नं 
१२ को क्रम संख्या ४ मा उ लेिखत  

८
रातमाटे हाि डाडा मोटरबाटो ग्रावेल 
हयमुपाईप नाली

वडा नं १ ४०००००
िमित २०७६/११/२८ को िवशषेसभाको  िनणर्य नं 
१२ को क्रम संख्या ६ मा उ लेिखत  

९ ट्याग ुखोला क भटर्पलु वडा नं १ ८५००००
िमित २०७६/११/२८ को िवशषेसभाको  िनणर्य नं 
१२ को क्रम संख्या २ मा उ लेिखत  
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क्र.सं आयोजनाको नाम ठेगाना
सािर कायार् वयन गनेर् 

रकम
क्र.सं/पेज नं संशोिधत कायर्क्रम

१० कागतीगाउँ खानेपानी वडा नं १ ८०००००
िमित २०७६/११/२८ को िवशषेसभाको  िनणर्य नं 
१२ को क्रम संख्या १ मा उ लेिखत  

११
ए बलेु स ममर्त तथा िससडोल 
वा य चौकी स चालन

वडा नं २ ५०००००
िमित २०७६/११/२८ को िवशषेसभाको  िनणर्य नं 
१२ को क्रम संख्या २२ मा उ लेिखत  

१२ चाक्लेकुलो िसंचाई वडा नं २ २००००० १४१।५९

१३ नयाँघर महादवेखकर्  खानेपानी वडा नं ३ ५००००० टोखा नपाबाट प्रा  वजेट माफर् त

ज मा ११४५००००

िनणर्य नं ३६ : यस गाउँकायर्पािलकाको कायार्लयमा आ.ब.०७६/०७७ का लािग प्रदशे सरकारबाट काननुी सहजकतार्को 
पदमा रामबाब ु फँुयालले िनयिुक्  िलइ यस गाउँकायर्पािलकामा कामकाजमा गदैर् आइएकोमा आ.ब.०७७/०७८ बाट उक्त 
पदका लािग प्रदशे सरकारबाट वजेट प्रा  नहुने तथा थानीय सरकारले आव यकता अनसुार उक्त पदमा कामकाज लगाउन 
सक्ने भनी जानकारी आएको हुदँा र यस गाउँपािलकामा उक्  पदमा कमर्चारी आव यक रहकेो हुदँा गाउँपािलकाको ोतबाट 
तलवभ ा पाउने गरी नीज रामवाव ु फँुयाललाई काननुी सहजकतार् ( सहायक तर पाँचौ सरह) तलब भ ा उपल ध गराई 
कामकाजमा िनर तर पामा लगाउने िनणर्य गिरयो । 
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ख ड-१०
िविवध

१०.१ जनप्रितिनिध तथा कमर्चारीह को स पकर्  नं
१. ककनी गाँपािलकाका जनप्रितिनिधह को स पकर्  नं :

क्र.सं गाउँपािलका/वडा पद नामथर स पकर्  नं

१ गाउँपािलका अ यक्ष मानबहादुर लामा ९८५१०८२७२७

२ गाउँपािलका उपा यक्ष िसता खितवडा लामा ९८५१२५४१२६

३ वडा नं १ अ यक्ष च द्रबहादुर े  बलामी ९८५११८२४९६

४ वडा नं १ मिहला सद य संिगता लमाङ ९८४१८०२८३५

५ वडा नं १ दिलत मिहला सद य स झना सनुार ९८१३९९५५७५

६ वडा नं १ सद य योगनाथ फूयाल ९८०८६९०९१४

७ वडा नं १ सद य राजेश बलामी ९८०३२०९६६१

८ वडा नं २ अ यक्ष केदार पौडेल ९८४९०५४९९७

९ वडा नं २ मिहला सद य ल मी लामा ९८६१४६१५४३

१० वडा नं २ दिलत मिहला सद य ल मी िदवाली ९८४०४४११६६

११ वडा नं २ सद य पे्रमबहादरु तामाङ ९८१८३५१७२३

१२ वडा नं २ सद य ठाकुर िघिमरे ९८४१२०६४८३

१३ वडा नं ३ अ यक्ष घननाथ बजागाई ९८५११४७०५७

१४ वडा नं ३ मिहला सद य िसता यौपाने ढंुगाना ९८४९७५६४३३

१५ वडा नं ३ दिलत मिहला सद य पा कामी ९८०४५४१६७४

१६ वडा नं ३ सद य मकुु द राई ९८४९१९४१९०

१७ वडा नं ३ दिलत मिहला सद य सेतमुान तामाङ ९८६१०६४३४८

१८ वडा नं ४ अ यक्ष िदपेश तामाङ ९८५१२०९०३७

१९ वडा नं ४ मिहला सद य सानमुाया लामा ९८१८३६३५२१

२० वडा नं ४ दिलत मिहला सद य िमनकुुमारी तामाङ (नेपाली) ९८२३०२८८३०

२१ वडा नं ४ सद य रािधका लामा ९८४३५६०४९५

२२ वडा नं ४ सद य सु तली लामा तामाङ ९८०९८३९७०१

२३ वडा नं ५ अ यक्ष रामबहादुर लमा िथङ ९८४१८२९७३१

२४ वडा नं ५ मिहला सद य भक्त कुमारी तामाङ ९८४११९११७२

२५ वडा नं ५ दिलत मिहला सद य जनुी साकीर् ९८४९१५४३९१

२६ वडा नं ५ सद य कृ णबहादरु घले ९८४३११७६५४

२७ वडा नं ५ सद य सानकुा छा लामा ९८०८३२५५३९

२८ वडा नं ६ अ यक्ष गोपाल लामा ९८५१०८२८३१
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क्र.सं गाउँपािलका/वडा पद नामथर स पकर्  नं

२९ वडा नं ६ मिहला सद य िवमला तामाङ ९८४३६३९६१५

३० वडा नं ६ दिलत मिहला सद य उ याली सनुार ९८०३३७०५८५

३१ वडा नं ६ सद य िवनोद लामा ९८४१०८८५९१

३२ वडा नं ६ सद य ल मण तामाङ ९८४३०८६५९१

३३ वडा नं ७ अ यक्ष पु कर वोगटी ९८५१२५८६७५

३४ वडा नं ७ मिहला सद य स झना सेढाइ ( िजसस सद यमा िनवार्िचत) ९८१८८५५२१५

३५ वडा नं ७ दिलत मिहला सद य िसता सनुार ९८१३०३१५४७

३६ वडा नं ७ सद य कुलराज थपिलया ९८४१०८४६५६

३७ वडा नं ७ सद य पद्मराज थपिलया ९८४३५१३६१२

३८ वडा नं ८ अ यक्ष शेषमान लामा ९८६६९९५५७७

३९ वडा नं ८ मिहला सद य ठूिलमाया तामाङ ९८१३०९५५४८

४० वडा नं ८ दिलत मिहला सद य इ री सनुार ( कािलकोटे) ९८०८७६६९०९

४१ वडा नं ८ सद य िदिलप े ९८१०२२८००१

४२ वडा नं ८ सद य रामहरी लािमछाने ९८४१८२७१२८

४३ कायर्पािलका सद य शंकर नेपाली ९८४११२४३९१

४४ कायर्पािलका सद य अशोक िमजार ९८६०६४६६७२

२. अ यक्ष यूको विकय सिचवालय :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ िनतेश नेपाली रा.प.अनं (िद्धतीय वा सो सरह) ९८४१२१३५२० करार

३. कायार्लय प्रमूख कक्ष :

क्र.सं कमर्चारीको नामथर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ टुनाबहादरु े प्रमखू प्रशासिकय अिधकृत ९८५१२४१६६० थायी

४. प्रशासन शाखा :

क कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ सिुनल आचायर् अिधकृत तर छैठ ९८५२०२६६६५ थायी

२ सु मा लामा का.स. ९८०३८७६८४० करार

५. योजना तथा अनुगमन शाखा :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ रामशरण भ डारी अिधकृत तर छैठ ९८६००८५५४० थायी

२ शाि त लामा का.स. ९८०३७४६५११ करार
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६. आिथर्क प्रशासन शाखा :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ संिगता पौडेल लेखा अिधकृत (सातौ) ९८४९११५५३९ थायी

२ ऋिष अिधकारी लेखा अिधकृत (छैठ ) ९८४१४१२०६५ थायी

३ नरायण बहादरु लामा का.स. ९८४१८७७९३८ थायी

७. राज  शाखा :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ शारदा वे वासे सहायक तर चौथो ९८४३०९५०७४ थायी

८. याियक सिमित सिचवालय :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ रामवाव ुफँुयाल काननुी सहजकतार् ९८५१००१०६० करार

९. िशक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ केशव ज्ञवाली िशक्षा अिधकृत ( आठौ) ९८४८७७७१८८ थायी

२ रिवप्रसाद थपिलया ोत यिक्  ( मािव िद्धतीय) ९८५११२६५१३ थायी

३ अजुर्न िव का.स. ९८४३४१०७५८ थायी

१०. वा य तथा सरसफाई शाखा :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ जीवनारायण भट्टराई शाखा प्रमखू ( िसअहवे छैठ   ) ९७४१०३०८७० थायी

२ िवनायक मनैाली शाखा उप- प्रमखू (अहवे चौथ  ) ९८६००६५४९० थायी

११. मिहला तथा बालवािलका शाखा :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ अि मता लािमछाने सहायक तर चौथो ९८४९८७२१८७ थायी

२ शारदा े सामािजक पिरचािलका ९८४१२२९२६४ करार

१२. घरेलु तथा उद्योग िवकास शाखा :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ सिुनल आचायर् अिधकृत तर छैठ ९८५२०२६६६५ थायी

२ किवता कपाली सहायक तर पाँच ९८६०१७५१५१ थायी
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१३. कृिष सेवा शाखा :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ श भ ुिसलवाल कृिष प्रसार अिधकृत ९८४१३६५७४५ थायी

२ सिुनता तामाङ प्रािविधक सहायक ९८४२७२५९८७ थायी

३ श भ ुप्रसाद राई नायव प्रािविधक सहायक ९८६२८०७१५२ थायी

४ रिव द्र प्रसाद पा डे नायव प्रािविधक सहायक ९८४९६८३५४२ करार

५ अ सरा रेग्मी का.स. ९८४१९७१२८५ करार

१४. पशुसेवा शाखा :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ नवीना िशवभक् ी ना.प.से.प्रा. ९८६१३२२५९७ करार

२ प्रिवन लामा ना.प.से.प्रा. ९८६०६४६६६६ करार

३ निवन े ना.प.से.प्रा. ९८४१४४८८२५ करार

१५. प्रािविधक शाखा :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ शकंर सवेुदी ईि जिनयर ९८४६५२९९७२ करार

२ याम भजुेल सव-ईि जिनयर ९८४१०८६१०४ थायी

३ वषार् कुमार रोका सव-ईि जिनयर ९८६४७४२१३० करार

४ लोके द्र बढुा सव-ईि जिनयर ९८६८३७१९४१ करार

५ छक्क बहादरु रावल सव-ईि जिनयर ९८६८३८२०८० करार

१६. राि ट्रय पिरचयपत्र तथा पि जकरण िवभाग ककनी गाउँपािलका सेवा इकाई :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ पजुन वजगाई एमआइएस अपरेटर ९८६०४७१५७९ करार

२ िनमर्ला लािमछाने िफ ड सहायक ९८४९१६३१०१ करार

१७. प्रधानम त्री रोजगार सेवा के द्र :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ िवनोद प्रसाद अिधकारी रोजगार संयोजक ९८४०६३९६३७ करार

१८. सवारी चालकह  :

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ सयूर् तामाङ सवारी चालक ९८५१२३१०६४ करार

२ याम व नेत सवारी चालक ९८४०८४३६६५ करार
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१९. वडा कायार्लय वडा नं – १

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ सागर के.सी. वडा सिचव ( अिधकृत तर छैठ ) ९८४१८९८१८६ थायी

२ गौरी के.सी. सहायक तर चौथो ९८४९५९०८४७ थायी

३ ई द्रिजत वलामी का.स. ९८६६९९५६३४ करार

४ विुद्ध बहादरु वलामी का.स. ९८६३२२१०५० करार

२०. वडा कायार्लय वडा नं- २

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ सिुनता गौतम  वडा सिचव (सहायक तर पाँचौ) ९८६०१७५१५१ थायी

२ प्र लाद थापा का.स. ९८४१०३०४८६ करार

३ जसराम तामाङ का.स. ९७४११९५८२८ करार

२१. वडा नं कायार्लय वडा नं- ३

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ दवेे द्रराज पौडेल वडा सिचव  (सहायक चौथो) ९७४११९१८८५ अ थायी

२ सदुशर्न व नेत का.स. ९८४७०८२०६६ करार

२२. वडा कायार्लय वडा नं – ४

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ शारदा वे वासे  वडा सिचव (सहायक तर चौथो ) ९८४३०९५०७४ थायी

२ राजकुमार तामाङ का.स. ९८४९०६६७५४ करार

३ शाि तमाया तामाङ का.स. ९८०८१७३७९५ करार

२३. वडा कायार्लय वडा नं- ५

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ मानबहादरु लामा वडा सिचव ( सहायक तर चौथो) ९८४१८८७७७६ थायी

२ पा लामा का.स. ९८६७०५००७२ करार

३ प्रिमला लामा का.स. ९८४७३०८५२३ करार

२४. वडा कायार्लय वडा नं – ६

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ मानबहादरु लामा वडा सिचव ( सहायक तर चौथो) ९८४१८८७७७६ थायी

२ लालमाया लामा का.स. ९८६१६४७८६४ करार
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२५.वडा कायार्लय वडा नं – ७

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ शकुदवे गौतम वडा सिचव (सहायक तर ते ो) ९८४१२६७१९३ थायी

२ अ णराज पाठक प्रािविधक सहायक ९८५१०१५२०४ करार

३ सिुमत्रा े का.स. ९८४०३१६९८९ करार

२६. वडा कायार्लय वडा नं – ८

क्र.सं कमर्चारीको नाम थर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ शकुदवे गौतम वडा सिचव (सहायक तर ते ो) ९८४१२६७१९३ थायी

२ िदपक े का.स. ९८४१६३३७९१ करार

३ कोिपला गु ङ का.स. ९८६०५२६२७९ करार

२७. वा य तथा सरसफाई शाखा अ तरगतका िनकायह को िववरण :
२७.१ ओखरपौवा वा य चौकी- वडा नं १

क्र.सं कमर्चारीको नामथर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ दामोदर खनाल िसअहवे अिधकृत ९८४१९७५०५३ थायी

२ लिलता नेपाली िसअनमी अिधकृत ९८६१६०१९१५ थायी

३ िदपे द्र प्रसाद मनैाली िसअहवे पाँचौ ९८४१४९१९५२ थायी

४ िहमादिेव वािनयाँ िसअनमी पाँचौ ९८४२८५७६३९ थायी

५ नर िवक्रम वलामी कास चौथो ९८४१४९१२६५ थायी

२७.२ िससडोल वा य चौकी- वडा नं २

क्र.सं कमर्चारीको नामथर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ रेखा े िसअहवे अिधकृत ९८४३४४८११६ थायी

२ पनुम यौपाने हअे पाँचौ ९८६०२९०५४४ थायी

३ िबमला थापा िसअनमी पाँचौ ९८६०४१३६७२ थायी

४ दनेकुा रेग्मी अनमी चौथो ९८४३२९२३३३ थायी

२७.३ चाउथे वा य चौकी- वडा नं ३

क्र.सं कमर्चारीको नामथर पद स पकर्  नं कैिफयत
१ वासपु्रसाद सेढाई िसअहवे अिधकृत ९८६१०६९८०२ थायी
२ ल मी शाह हअे पाँचौ ९८४१९६४६७५ थायी
३ होमनारायण खडका अहवे चौथो ९८४३६३८७८९ थायी
४ बालकुमारी वोगटी अनमी चौथो ९८४९६४७१३५ थायी
५ महे र े अहवे चौथो ९८४१२४८२७१ करार
६ िलला तामाङ अनमी ९८६१९१६३५४ करार
७ गंगा व नेत कास ९८१८९६९३३९ करार
८ च द्रबहादरु िधताल कास ९८२२५०९२७३ करार
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२७.४  ककनी प्राथिमक वा य के द्र- वडा नं ४

क्र.सं कमर्चारीको नामथर पद स पकर्  नं कैिफयत
१ राकेश िम मिेडकल अिधकृत ९८४७५४२७७२ थायी
२ िमलन गैरे मिेडकल अिधकृत ९८५१२०८६६५ करार
३ अ ज ुिरजाल हअे पाँचौ ९८४९६२९१७२ थायी
४ िदपा यौपाने अनमी चौथो ९८४९२४५२७७ थायी
५ प्रितज्ञा े अनमी चौथो ९८४९७३४८२२ थायी
६ िदपा कुमारी िहतावे अनमी चौथो ९८६०५६९४३३ थायी
७ भवानी पोख्रले अहवे चौथो ९८४९४३८८८८ थायी
८ गीता गै े अहवे चौथो ९८४३७९९६६६ थायी
९ िस ला गु ङ याव अिस टे ट ९८६१४६१८६१ करार
१० ल मण इटनी डाकर् म एिस टे ट 9860472600 करार
११ गीता े कास ९८६१९३९५०० थायी
१२ कुमारी घले कास ९८६३६५७२६४ करार

२७.५ आधारभुत वा य उपचार के द्र- वडा नं ५

क्र.सं कमर्चारीको नामथर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ शोभा कुमारी ठकुराठी अनमी चौथो ९८६०४८०००८ करार

२७.६ आधारभुत वा य उपचार के द्र- वडा नं ६

क्र.सं कमर्चारीको नामथर पद स पकर्  नं कैिफयत

१ सिुमत्रा े अनमी ९८६०९७५६४० करार

२७.७ चतुराले वा य चौकी- वडा नं ७

क्र.सं कमर्चारीको नामथर पद स पकर्  नं कैिफयत
१ पु षो म पौडेल िसअहवे पाँचौ ९८४१३७७३९७ थायी

२ गंगा बजगाई िसअनमी पाँचौ ९८४१०४९४६५ थायी

३ िनरज कुमार भट्ट अहवे चौथो ९८४९९३०५५४ थायी

४ पातली े िसअनमी पाँचौ ९८४३१६३१२१ थायी
५ सिुनता तामाङ अनमी चौथो ९८०३३३५२८१ करार

६ िदपक े कास ९८४९०८३१३८ करार

२७.८. थानिसङ वा य चौकी- वडा नं ८

क्र.सं कमर्चारीको नामथर पद स पकर्  नं कैिफयत
१ धमानिसंह राई िसअहवे अिधकृत ९८६१५७१७५८ थायी
२ ज्ञानी पाठक िसअनमी छैठ ९८६२२६०८८८ थायी
३ भक्तबहादरु मान धर िसअहवे पाँचौ ९८१८४१५३६६ थायी
४ सर वती खडका िसअहवे पाँचौ ९८४११७४२३३ थायी
५ पावर्ती खाती िवक अनमी चौथो ९८४८४२२३१७ थायी
६ सोन ुलामा अनमी चौथो ९८१८६१७९५५ थायी
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२८. िशक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा अ तरगतका िवद्यालयह को िववरण :

क्र.सं प्र. अ. को नाम िवद्यालयकोनाम ठेगाना मोबाइल न.
१ शकंर प्र .लोहनी ी भवािन मािव ककनी-४ ९८५१११८७६०
२ शिश कु.थपिलया ी महे द्र मािव ककनी-७ ९८५११९१६७८
३ चडुामिण उपे्रती ी कािलका मािव ककिन-३ ९८४१६५५५५९
४ प्रकाश  िघिमरे ी िशवालय मािव ककिन-२ ९८५१००४०५५
५ नारायणप्र.फुयाल ी ओखरपौवा मािव ककिन-१ ९८४१८४३०९२
६ िबनोद  लामा ी नवजीवन मािव ककिन-६ ९८५११८४६५५
७ राजे द्र प्र. यौपाने ीमकुु दे िर मािव ककिन-३ ९८६०२०९१६५
८ खडान द ख डी ीभवानी मािव ककिन-१ ९८४१६२७६३०
९ नारायण बा.गु ङ ी सर वती मािव ककिन-५ ९७४१४७५६५९
१० अिनता कोइराला ी रा ट्रीय मािव ककिन-८ ९८४३६१६०००
११ बैकु ठ ढंुगाना ी गवार्सी मािव ककिन-४ ९८४१७३८१९४
१२ राज ु े ीमहाकाली आिव ककिन-२ ९८५११३२६०४
१३ सानकुा छातामाङ गौरीखकर्  आिव ककिन-३ ९८६०१८८४४०
१४ सीतादवेी बा ककनी गणशे आिव ककनी-५ ९८४११७२३६९
१५ भोज ब.आचायर् क्षेत्रपाल आिव ककनी-७ ९८२३८२३३८०
१६ नवराज पाठक ब्र ाणी आिव ककनी-७ ९८५११७४४२०
१७ सिुशला लामा नवदगुार् भवानी आिव ककनी-६ ९८४१७९४७३४
१८ लोक ब. घले ब्र े री आिव ककनी-४ ९८६९१९८८३१
१९ प्रिवन े अ णोदय आिव ककनी-८ ९८४१८४३८१८
२० िशव भ डारी आ खकर् छाप आिव ककनी-८ ९८४९१५७०२५
२१ कारी यादव लामागाउँ आिव ककनी-८ ९८६९०२७२०७
२२ वश ती ठकुरी सयूर् आिव ककनी-२ ९८४१२४५५६५
२३ िशबप्रसाद मनैाली काउलेदवेी आिव ककनी-२ ९८४१७७८८७२
२४ रामकृ ण गु ङ शा तीदवेी आिव ककनी-२ ९८५११९३९७६
२५ िबक्रम े महाल मी आिव ककनी-१ ९८४१५१५७६४
२६ राजपु्रसादढुङ्गाना आगँेटार आिव ककनी-१ ९८५११६१७३२
२७ बलराम खड्का वागे री आिव ककनी-३ ९८४०४४१३००
२८ गोपी तामाङ मानेघ्याङ आिव ककनी-३ ९८६३६३५२११
२९ श तोष भटुेवाल वीरे द्र  आिव ककनी-५ ९८४११४१५९४
३० ब च ुिज.िस जालपादवेी आिव ककनी-५ ९७४१२२७१२६
३१ क पना दवेकोटा धनपतीमहाकाल आिव ककनी-४ ९८४१९१७०४४
३२ सोनाम  लामा सु दरीक या आिव ककनी-४ ९८४१७५५८३६
३३ हषर्बहादरु लामा सातक या  आिव ककनी-५ ९८४१७२८३७१
३४ कमला  पाठक पाँचक या रक् कािल आिव ककनी-४ ९८६६८८७३९०
३५ िडलबहादरु लामा मानकामना आिव ककनी-७ ९८४०५१५४२६
३६ शषेमान लामा दउेरालीमहाकाली आिव ककनी-७ ९८४१६०५५०५
३७ गणुराज थपिलया िशलादवेी आिव ककनी-७ ९८५१२२१८५४
३८ िदनेश तामाङ मङ्गलादवेी आिव ककनी-३ ९८५१२७६८५०
३९ रीता  तामाङ नविसजर्नशील आिव ककनी-३ ९८५११४५७५०

४० ;'lZdtf 3n] नमनुा आधारभतु िवद्यालय ककनी-५ 9861291704
४१ प्रकाश कुइकेँल लाङटाङ नो य ूमािव ककनी-४ ९८४१४४४१०४
४२ िवनोद दलुाल ककनी ब्राइटर मािव ककनी-४ ९८०३३५०३३२
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१०.२ पाँचौ गाउँसभामा उपि थत पदािधकारीह को िववरण : -klxnf] a}7s @)&& c;f/ !) ut]_
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पाँचौ गाउँसभामा उपि थत पदािधकारीह को िववरण : -bf]>f] a}7s @)&& c;f/ @% ut]_
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