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दुई शबद

स्ानीर सरकार गठन भएको  चार बर्य पगुन िालग सकेको छ । “हाम्ो ककनी राम्ो ककनी” भनने मिू 
आदश्य वाकरिाई आतमसाि गददै  लवगि ४ वर्यदलेि मरेो नेितृवको स्ानीर सरकारिे गाउँपालिकाको 
आल ््यक, सामालिक, पवूा्यधार िगारि समग्र लवकासका िालग उपिबध साधन स्ोििाई अलधकिम पररचािन 
गनने प्ररास गरेकै हो । रस अवलधमा कृलर, पर्यटन, लशक्ा, सवास्थर ि्ा सामालिक नरारिाई उचच 
प्रा्लमकिामा रािी लवलभनन क्ेत्रको रोिनावद्ध लवकासका िालग लवलभनन आरोिनाहरु कारा्यनवरनमा 
लराईएको छ । स्ानीर सरकार सञचािनको पलहिो अनभुव भएको हुदँा सरुुका लदनहरुमा सरकारका आफना 
गलिलवलध सञचािन गन्य काननुको अभाव रहकेो ल्रो । हाि उकत्त अवस्ा िगभग सामानर भईसकेको छ 
। गाउँपालिकाको आवलधक रोिना, क्ेत्रगि लवकास रोिनाहरु लनमा्यण भई सकेका छन ्। िसिे गाउँपालिकाको आगामी कार्यलदशािाई 
प् प्रदलश्यि गरेको छ । 

गाउँपालिकाको आफनो आनिररक स्ोि नरनू रहन,ु रािश्व संकिन ि्ा पररचािनमा क्मिा लवकास भईनसकन,ु गाउँवासीको सरकार 
संगको अपेक्ा  अतरालधक हुनिेु प्राप्त स्ोि साधन संगको िादमरिा लमिाउन सरुुका वर्यहरुमा जराद ैकलठन नै भएको हो । लवलभनन 
अवलधमा भएका क्मिा लवकास कार्यक्रमहरुबाट समग्र िनप्रलिलनधी ि्ा कम्यचारीहरुको क्मिा क्रमश लवकास हुदँ ैगएको छ । लसकद,ै 
गददै, अगाडी वढद ैगनु्य पनने अवस्ािे गदा्य गाउँवासीको सबै आकांक्ाहरु रो अवलधमा सि प्रलिशि परुा गन्य नसलकएकै हो । ि्ालप 
िनसेवािाई केनद्र लवनदमुा रािी सरकार अगाडी वढीरहकेो छ । 

रस आ.ब. ०७८/०७९ का िालग बिेट ििु्यमा गदा्य संघीर र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने सशि्य अनदुान, समालनकरण अनदुान, लवशरे 
अनदुान ि्ा समपरुक अनदुान, गाउँपालिकाको रािश्व क्मिा िाई आधार मानी ििु्यमा गररएको छ । हाम्ो लसलमि स्ोिका कारण 
िनसमदुारबाट आएका अलसलमि आवशरकिािाई पणू्य रुपमा समटेन सलकएको छैन । ि्ापी तरसिा आरोिनाहरुिाई आगामी 
लदनहरुमा प्रा्लमकिाका सा् समबोधन गनने प्रण गद्यछु ।  

लवकासका िालग गाउँवासीको सहभालगिा अपररहार्य छ । सरकारिे िर गरेका आरोिनाहरु सञचान गनु्य हामी सबैको कि्यवर पलन  
हो । आरोिनाहरु कारा्यनवरनमा लवगि वर्यहरुमा िसिै रस वर्यमा पलन रहाँहरुको सलक्रर सहभालगिा, चासो, सिगिा र कृरालशििाको 
िालग हालद्यक अलपि गद्यछु । हामीिाई लवश्वास छ लक लनधा्यररि प्रकृराबाट लनिाररएर आएका आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरुिे 
गाउँपालिकाको समग्र शालनि, सशुासन, लवकास र समलृद्धमा महतवपणू्य भलुमका िलेनेछ ।

अनिमा,
सािौं गाउँसभा सफििा पवू्यक समपनन गन्य सहरोग गनु्यहुने समपणू्य िनप्रलिलनलध जरहूरु, रािनैलिक दिका प्रलिलनलध जरहूरु, नागररक 
समाि, कम्यचारी  िगारि ककनी वासी समपणू्य आमाबवुा, दािभुाई, लददीवलहनीहरुप्रलि हालद्यक धनरवाद लदन चाहनछु । सा्ै रो पसुिक 
प्रकाशन गन्य सहरोग गनु्यहुने सबैमा आभार वरक्त गददै रस वालर्यक लवकास रोिनाको सफि कारा्यनवरनमा िटुन सबैमा हालद्यक अनरुोध 
गद्यछु ।        

   मानबहादुर िामा

अधरक्ष
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गणिनत्र स्ापना भएको १५ वर्य ि्ा संघीर िोकिालनत्रक गणिनत्रको संलवधान िारी भएको ६ वर्य परुा हुन 
िालग सकेको छ  भने स्ानीर सरकार गठन भएको कररव चार वर्य भसैकेको छ । लदगो शालनि, सशुासन र 
लवकासको मिू िक् लिएको संलवधान अनसुार हामीिे ककनी गाउँवासी आमाबवुा दािभुाई ि्ा लददी 
वलहनीहरुको अपार मारािे गदा्य स्ानीर सरकारको प्रलिलनलधको रुपमा कार्य गनने अवसर पाएकै हौं । रस 

अवलधमा हामी िनसमदुार र समािको लवकासका िालिर दत्त लचत्त भएर िालग परेको पलन हो । स्ानीर सरकारको नौिो अभरासका 
कारण लसकद-ैगददै िानपुनने अवस्ािे गदा्य सोच ेअनरुुप प्रगलि हालसि गन्य नसकेको वरहोरा समरण गराउन चाहनछु । ि्ापी सरकार 
सञचािनका िालग आवशरक पनने ऐन काननु, आवलधक रोिना, क्ेत्रगि रोिनाहरुको लनमा्यण गरी सेवा प्रवाह र लवकासको िग िरार 
गन्य पककै सफि भएको मिेै अनभुलुि गरेकी छु । 

संलवधानिे स्ानीर सरकारिाई लदएको २२ ओटा अलधकार, प्रचलिि काननु अनसुार िारी भएका लवलभनन मापदणडहरुिे लदएका 
३५५ ओटा लिममवेारीहरु परुा गन्य लिव्र रुपमा िालग परेकै हो । सरकार संग भएको लसलमि स्ोिका कारण सबै अपेक्ाहरु एकैसा् परुा 
गन्य गाहहो भएको वरहोरा रहाँहरुिाई समरण गराउन चाहनछु ।

गाउँपालिकािाई  सशुासन, लवकास र समलृद्धको लदशामा अगाडी वढाउन िनप्रलिलनलधको एकिो प्ररासबाट मात्र समभव हुदँनै, रसमा 
सबै गाउँवासीहरुको सा् र सहरोग आवशरकिा पद्यछ । स्ानीर सरकारिाई आतम लनभ्यर, सरकारबाट प्रवाह हुने सेवािाई लछटो, 
छररिो, चसुि र पारदलश्य बनाउन हामी सबैको सहभालगिा, रोगदान ि्ा दृढ ईचछाशलकत्तको आवशरकिा पद्यछ । रसका िालग 
िनप्रलिलनलधको रुपमा िलेन ुपनने भलुमकािाई मिेै आफनो क्मिा अनसुार रोगदान गररनै रहकेो वरहोरा समरण गराउन चाहनछु ।

सािौं गाउँ सभा समम आउँदा िनिाका चाहनाहरु लदन प्रलिलदन वढद ैगइरहकेो मिेै महशसु गरेकी छु । िनिाका तरसिा चाहना ि्ा 
आवशरकिाहरुिाई प्रा्लमकरण गरी रस आल ््यक वर्य ०७८/०७९ को बिेट ि्ा कार्यक्रममा समटेने प्ररास गाउँपालिकािे गरेको  
छ । ि्ापी सबै चाहना ि्ा आवशरकिािाई समटेन सलकएको पककै छैन ्। रस आल ््यक वर्यमा समटेन नसलकएका प्रा्लमकिा प्राप्त 
आरोिनाहरुिाई क्रलमक रुपमा आगामी आल ््यक वर्यहरुमा परुा गददै िाने प्रलिवद्धिा रहाँहरु लबच दोहरा्यउन चाहनछु ।
अनिमा, 
नीलि ि्ा कार्यक्रम र बिेट लनमा्यणमा सहरोग परुा्यउन ुहुने सबैमा हालद्यक धनरवाद लदद ैसािौं गाउँ सभाबाट पाररि नीलि ि्ा कार्यक्रम 
र बिेटको सफि कारा्यनवरनको िालग सबैको सकारातमक सहरोग र सा्को अपेक्ा गद्यछु ।

रसिा खरिवडा िामा
उपाधरक्ष
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स्ानीर सरकारको अभरास भएको कररब चार वर्य परुा हुन िागेको छ । राजरबाट िनिािे प्राप्त गनने सेवा 
सलुवधा ि्ा लवकासको फििाई अझबढी गणुसिररर बनाउने अलभप्रारका सा् नेपािमा ७५३ स्ानीर 
सरकारहरु सकृर रुपमा िागेका छन ्। रसै सनदभ्यमा ककनी गाउँपालिका पलन उपिबध मानलवर ि्ा आल ््यक 
स्ोि साधनिाई अलधकिम प्ररोग गरर िनिाको सेवामा सकृर रुपमा िागेको छ । लवकासिाई अझ वढी 
िनमिुी, लदगो र िन आवशरकिा संग िादमरिा कारम गनने लदशामा स्ानीर सरकार िालग परेको मिेै 
अनभुलुि गरेको छु । सेवा प्रवाह र लवकास सरकार एकिैको प्ररासबाट मात्र समभव हुदँनै । रसका िालग आम ककनीवासी आमा बवुा, 
दाि ुभाई, लददी वलहनी, िनप्रलिलनलध, कम्यचारी ि्ा सरोकारवािा सबैको अ ््यपणू्य सहभालगिा आवशरक हुनछ । लवकास लनमा्यण र सेवा 
प्रवाहिाई वदलिदो पररवेश, लवश्ववरापी अभरास, लवकलसि नराँ प्रलवलध अनकुुि बनाउने प्ररासका िालग गाउँपालिका िालग परेकै छ 
र आगामी लदनमा रसिाई अझ बढी नागररक मतै्री बनाउने प्ररासमा हामी कम्यचारीहरुको िफ्य बाट गनु्य पनने दालरतवका िालग अझ वढी 
सलक्रर रहने लवश्वास आम िनसमदुारहरुिाई लदिाउन चाहनछु ।

रस आ.ब.०७८/०७९ का िालग वालर्यक लवकास कार्यक्रम िरार गनने सनदभ्यमा प्रचलिि काननुका मापदणड, प्रकृरा, र िनसहभालगिािाई 
बढी भनदा वढी आतमसा् गनने प्ररास गररएको छ । स्ानीर िहिे विेट ििु्यमाका िालग अविमबन गनु्य पनने साि चरणहरु, संघीर 
सरकार ि्ा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त माग्यदश्यन एवं विेट िाका, िनप्रलिलनलधहरुको सोच ि्ा गाउँपालिकाबाट पाररि वालर्यक नीलि 
ि्ा कार्यक्रम अनरुुप आरोिना र कार्यक्रमहरु िर भएका छन ् । ि्ापी आरोिनाहरु अलधक संखरामा रहन,ु लवकासका िालग 
बहुवलर्यर आरोिनाहरु कमी हुन ुिसिा कलमकमिोरी पलन रहकेो मिेै महसशु गरेको छु ।

लदगो लवकासका िक्र, रालट्रिर सोच, आवलधक रोिनािे पररिलक्ि गरेका लदघ्यकालिन रणनीलि ि्ा दरुदृलटि िाई टेवा पगुने गरी 
लवकास आरोिना सञचािन गनु्य स्ानीर सरकारको दालरतव सलमझ सो अनरुुप लवकासका गलिलवलध अगाडी वढाउने लदशामा 
कम्यचारीको िफ्य बाट िलेन ुपनने भलुमकामा हामी सबै प्रलिवद्ध छौं । लदगो शालनि, सशुासन, लवकास र समलृद्ध िाई केनद्र लवनदमुा  रालि 
िनप्रलिलनलधहरुिाई कम्यचारीको िफ्य बाट परुा्यउन ुपनने सहरोग, सलिाह, सझुावमा कुनै कमी हुन नलदई आगामी लदनमा समिे उकत्त 
कार्यका िालग लनरनिर िालग पनने प्रलिवद्धिा वरकत्त गन्य चाहनछु ।

लवकासका िालग स्ानीर िनसहभालगिा र पारदलश्यिा पवू्य सि्य हो । आरोिना छनौट गनु्य, विेट लवलनरोिन गनु्य, स्ोि प्रबनध गनु्य  भनदा 
पलन सो पश्ािको को कारा्यनवरन चरण महतवपणू्य हुने मिेै ठानेको छु । आरोिना कसरी कारा्यनवरन भरो, समरमा समपनन भरो भएन, 
गणुसिर कसिो रहरो, िनिािे प्रतरक् िाभ पाए पाएनन भनने कुरा महतवपणू्य हुनछ । िसका िालग हामी सबै िागन ुआिको आवशरकिा 
हो ।

अनतरमा रस गाउँपालिकाको सािौं गाउँसभाको दोस्ो बैठकबाट सवीकृि भएको रस पसुिकमा उलिेलिि आ.ब.०७८/०७९ को विेट 
ि्ा कार्यक्रमहरु कारा्यनवरन गन्य ककनीवासी सबैको आवशरक सहरोग, सा् र सम ््यन रहने लवश्वास लिद ैसबै सहरोकारवािाहरुिाई 
सलक्ररिाका सा् लवकास लनमा्यणमा सहभालगिा िनाउन हालद्यक अलपि गद्यछु । सा्ै विेट लनमा्यणका क्रममा सहरोग परुा्यउन ु हुने 
िनप्रलिलनलध, कम्यचारी ि्ा सबै सरोकारवािाहरुिाई हृदर दलेि धनरवाद लदन चाहनछु ।

महेनद्रबहादुर नेपाि

प्रमूख प्रशासरकर अरिकृि
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खणड-एक
ककनी गाउँपारिकाको पररचर

१.१  ककनी गाउँपालिकाको सामानर पररचर १
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खणड-एक
ककनी गाउँपारिकाको पररचर

१.१  ककनी गाउँपारिकाको सामानर पररचर

के्षत्रफि र अवर्थरि : ककनी गाउँपालिका एक पहाडी गाउँपालिका हो, िनु समनुद्र सिह दलेि १८२८ लम. को उचाईमा रहकेो छ । 
रस गाउँपालिका २७.२५७ उत्तरी अक्ांस र ८५.२४६४ पलूव्य दशेानिरमा अवलस्ि छ । रसको पवू्यिफ्य  काठमाणडौ महानगरपालिका र 
लशवपरुी गाउँपालिका अवलस्ि छ । तरसैगरी पलश्म िफ्य  बेिकोटगडी नगरपालिका पद्यछ भने उत्तर िफ्य  लिि ुगाउँपालिका पद्यछ र 
दलक्णिफ्य  धालदङ्ग लिलिाको धलुनबेशी नगरपालिका पद्यछ । गाउँपालिकाको कुि क्ेत्रफि ८७.९७ वग्य लक.लम.रहकेो छ ।

पुन:सरंचना र रनमाषिण : ककनी गाउँपालिका राजरको पनु:संरचना अनिग्यि ओिरपौवा सालबक गा.लब.स. का वडाहरु चाउ्े, ककनी, 
मदानपरु, चिरुािी र ्ानलसङ्घ गा.लब.स. का सालबक वडाहरुिाई एलककृि गरी ८ वटा वडामा ककनी गाउँपालिका नराँ स्ालनर 
संरचना लनमा्यण गररएको हो । 

रारट्रिर जनगणना २०६८ अनुसारको मूखर िथराङ्क : ककनी गाउँपालिकाको घरधरुी संखरा ५१८४, कुि िनसंखरा २७०७३ 
मधरे मलहिा १३८४८ र परुुर  १३२२५ रहकेो र िनघनतव ३०७.७५ रहकेो छ । गाउँपालिकाको ६ वर्य मा्ीको साक्रिा प्रलिशि 
६०.४६ िसमा मलहिा साक्रिा ५१.८३ र परुुर साक्रिा ६९.२ प्रलिशि रहकेो छ ि्ापी १५ दलेि ६० वर्य उमरे समहूिाई आधार 
मालन रस अघीनै गाउँपालिका स्ापना हुन ुपवु्य रस गाउँपालिका लभत्र सालवकका सबै गालवस हरुिाई साक्र गालवस घोरणा गरी सकेको 
अवस्ा रहकेो छ ।

शैरक्षक सथंाहरु : गाउँपालिकामा  िममा ४१ ओटा सामदुालरक लवद्ािर, २ ओटा संस्ागि लवद्ािर र ३९ ओटा बािलवकास 
केनद्र ि्ा २ ओटा सामदुालरक लसकाई केनद्रहरु रहकेा छन ्। प्रालवलधक धार िफ्य कोको १ ओटा र नमनुा लवद्ािर लवकास कार्यक्रम 
प्राप्त गरी उकत्त कार्यक्रम अनसुार संचािन भएका २ ओटा लवद्ािरहरु छन ्।

्वा्थर सं् थाहरु : वडा अनिग्यि प्रा्लमक सवास्थर उप केनद्रहरु दईु वटा, आधारभिू प्रा्लमक सवास्थर केनद्र एक वटा र सवास्थर 
चौकीहरु पाँच वटा रहकेा छन ्। 

राजनैरिक अवर्थिी :  रस गाउँपालिका नवुाकोटको संघीर सासंदको क्ेत्र नं. १ मा पद्यछ ।

मूखर पेसा : कृलर, पश ुपंलक् पिान ि्ा वरापार रस गाउँपािकाका मालनसहरुिे अविमबन गरेको मखूर पेसा हो ।

प्रमूख परषिटरकर ्थिहरु : गाउँपालिकामा रानीपौवा ककनी हाइट, ओिरपौवा, चिरुािेपौवा, बसनेिपौवा, बसनिी दरवार, 
रुमबारािाको दरवार, रानीपौवा लचमटेश्वर पदमाग्य, ककनीहाइट लपकलनक सपोट आलद प्रमिू पर्यटलकर स्िहरु रहकेा छन ्।

प्रमूख नदी/खोिाहरु : कोलप ुिोिा, ठूिो िोिा, लसनदरेु िोिा रस गाउँपालिकाका प्रमिू िोिाहरु हुन ।

प्रमूख िारमषिक ्थिहरु : महािक्मी मलनदर, लचमटेश्वर मलनदर, लशवािर मलनदर, लसरुवारी गमुवा, गोलमोघराङ्ग रस गाउँपालिकाका 
प्रमिू धालम्यक स्िहरु हुन । 

प्रमूख चाडपवषिहरु : दश,ै लिहार, लहोसार, बदु्ध पलुण्यमा, माघ ेसक्रालनि, साउने सक्रालनि रस गाउँपालिकामा मनाईने प्रमिू चाडपव्यहरु 
हुन 

प्रमूख िमाषिविमवीहरु : रस गाउँपालिकामा बसोवास अलधकांश िनसमदुारहरुिे लहनद,ु बौद्ध, लक्रलसचरन, लकराि, मलुसिम आलद 
धम्य मानने गद्यछन ्।
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खणड-दुई
रमरि २०७८।३।१० गिे सािौं गाउँसभाबाट ्वीकृि वार ष्िक नीरि िथा कारषिक्रम

सभाबाट ्वीकृि रमरि : २०७८/३/१०

“हाम्रो ककनी, राम्रो ककनी”
रस गाउँपारिकाका उपाधरक्ष जरू
अलिल्जर,ू
गाउँसभा सदसरजरहूरु, 
वलुद्धिीलव वग्य, 
गाउँपालिकाका समपणु्य  कम्यचारीहरु, पत्रकार लमत्रहरु
एवं िमाम गाउँवासी आमाववुा, दािभुाई ि्ा लददीवलहनीहरु 

रस ककनी गाउँपालिकाको सािौं गाउँसभामा उपलस्ि हुन ुहुने गाउँसभा सदसरजरहूरु, पत्रकार, सरुक्ाकममी, समपणू्य गाउँसेवक 
कम्यचारीहरु, हामीिाई असाधरै मारा गनु्यहुने िमाम गाउँवासी दािभुाई, लददीवलहनी, ववुाआमाहरुमा गाउँपालिकाको िफ्य वाट 
एवं आफनो वरलक्तगि िफ्य वाट हालद्यक सवागि ि्ा सममान वरक्त गद्यछु । 

सव्यप्र्म म रस महतवपणू्य घडीमा दशेका लवलभनन िोकिालनत्रक आनदोिनमा आफनो िीवन वलिदान गनु्य हुने समपणू्य ज्ाि 
अज्ाि सलहदहरु ि्ा कोलभड-१९ का कारण मतृरवुरण हुन ुभएका वरलकत्तहरु प्रलि हालद्यक श्रद्धानििी अप्यण गद्यछु । कोलभड-
१९ को दोस्ो िहरका कारण आम सरोकारवािाहरु सबैिाई आमनत्रण गरी नीलि ि्ा कार्यक्रम प्रसििु हुने रस गररमामर 
सभामा सहभालग गराउन नसकेको प्रलि दिु प्रकट गन्य चाहनछु ।

आदरणीर  गाउँसभा सद्रजरूहरु :

२०७४ साि वैशाि ३१ गिेको प्र्म ऐलिहालसक स्ानीर िहको लनवा्यचनमा हामीिे ककनीवासी आमाबवुा, दािभुाई ि्ा  
लददीवलहनीहरुको प्रराप्त मारा र ममिा प्राप्त गरेकै हौं । उकत्त कुरािाई आतमसा् गरी नेपािको संलवधान ि्ा स्ानीर सरकार 
सञचािन ऐन २०७४ िे हाम्ो लनवा्यलचि संस्ािाई िोलकलदएका काम, कि्यवर र अलधकार िाई ईमानदारीिाका सा् पािना 
र कारा्यनवरन गन्य कलटवद्धिाका सा् िालग परेकै छौं । िनलनवा्यलचि प्र्म गाउँ प्रमिुको हलैसरिबाट सािौं गाउँसभामा आ.व. 
२०७८/७९ को वालर्यक नीलि, कार्यक्रम ि्ा विेट लनमा्यण ि्ा कारा्यनवरन गनने लवलशटि लिममवेारी लदन ुभएकोमा सबै गाउँवासी 
प्रलि हालद्यक कृिज्िा ज्ापन गद्यछु । 

गाउँवासीहरुिे हामीिाई लनवा्यलचि गरी पठाएको ४ वर्य १ मलहना  परुा भएको छ । रस अवलधमा हामीिे गाउँपालिकाको 
कार्यसमपादनका िालग आवशरक पनने लवलभनन ऐन, लनरमाविी, लनदनेलशका, कार्यलवलध ि्ा रोिनाहरु लनमा्यण गरेका छौं भने 
करौं साना-ठूिा आरोिना ि्ा संरचना सञचािन ि्ा लनमा्यण गरी गाउँपालिकािाई लवकासको गलिमा अगाडी वढाउने 
प्ररास गरररहकेा छौं ।

आदरणीर  गाउँसभा सद्रजरूहरु :

कारा्यिरको आफनै सेवाग्राहीमतै्री प्रशासलनक भवन नहुन,ु स्ानीर सरकारका िालग आवशरक पनने काननु लनमा्यणमा सहििा 
नहुन,ु स्ारी प्रालवलधक कम्यचारीको संखरा प्रराप्त नहुन ुर स्ानीर सरकारको नौंिो अभरास िसिा कारणिे  सोच ेअनरुुप 
सेवाग्राही मतै्री सेवा प्रवाह हुन नसकेको हामीिे अनभुिुी गरेका छौ िर हाम्ो क्मिा र साम्थर्यिािे भराए समम सोका िालग 
कलटवद्ध रुपमा प्ररासरि नै छौं । लवश्ववरापी रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ दोस्ो िहरबाट बाट हाम्ो गाउँपालिका पलन 
प्रभावमकूत्त बनन सकेको छैन । रसबाट आम िनसमदुारमा परेको र पन्य सकने असर प्रलि हामी सचिे छौं । गाउँवासीहरुिाई 
रस महामारीिे पारेको असर नरलूनकरण, रोक्ाम ि्ा लनरनत्रणका िालग गाउँपालिकािे परीक्ण- उपचार ि्ा राहिमा कुनै 
कसर वाँकी रािकेा छैनौं र आगामी लदनमा समिे रसबाट पन्य सकने प्रभाविाई नरलूनकरण, रोक्ाम र लनरनत्रण गनने लदशामा 
हामी अगाडी वढ्ने नै छौं ।
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आदरणीर  गाउँसभा सद्रजरूहरु :

गाउँवासीको क्मिा एवं आल ््यक हलैसरि र वि्यमान अवस्ािाई लवशे्रण गरी िनप्रलिलनधी एवं रािसव परामश्य सलमलिको 
लसफाररस अनसुार आगामी आल ््यक वर्य ०७८/०७९ को करका दर र दारराहरुिाई लनधा्यरण गनने नीलि अलखिरार गददै आगामी 
आल ््यक वर्यका िालग टोि वसिीका गाउँवासीहरु, वौलद्धक वरलक्ततव िगारि सवै सरोकारवािाहरु एवं माननीर संसादजरहूरु, 
रािनैलिक दिका प्रमिु एवं प्रलिलनलधजरहूरु िगारि िनप्रलिलनलधहरुको घलनभिू छिफिका आधारमा नेपािको संलवधानमा 
वरवस्ा भएको लशक्ा, सवास्थर रोिगारी, सवचछ वािावरण, सचूना र सामालिक नरार िसिा मौलिक हक एवं राजरका 
लनदनेशक लसद्धानिको आल ््यक उद्शेरमा उलिेलिि रालट्रिर अ ््यिनत्रिाई आतमलनभ्यर, सविनत्र एवं उननिलशि बनाउद ैसमािवाद 
उनमिु सविनत्र र समदृ्ध अ ््यिनत्र लनमा्यणका िालग स्ानीर सिरम ैसवा्यङ्लगण लवकासको आधारलशिा िरार गन्य २०४ बुँद े
नीलि ि्ा कार्यक्रम ०७७/०७८ दलेि नै कारा्यनवरनमा िगेका छौं । नीलि ि्ा कार्यक्रमको वाचन मात्रिे पररवि्यनको लवगिु 
फुकन सकदनै, रसका िालग नीलि ि्ा कार्यक्रममा समावेश गररएका लवररवसिहुरु कारा्यनवरन गन्य स्ोि/साधन समिेको 
सलुनलश्ि हुन ुपद्यछ । लवगि दलेिनै उपिबध स्ोि साधनको र्ोलचि िािमिे गददै आ ््यक वर्य ०७८/०७९ मा समिे लवगिको 
नीलि ि्ा कार्यक्रममा केही पररट्कृि गरी लवरर क्ेत्रगि सलहिको पनु १९६ बुँद ेनीलि ि्ा कार्यक्रम रो गररमामर सभा समक् 
पेश गन्य गईरहकेो छु । 

आदरणीर  गाउँसभा सद्रजरूहरु :

गाउँपालिकाको प्रमिू हुनकुो नािािे आ.ब.०७८/०७९ को नीलि ि्ा कार्यक्रम प्रसििु गनु्य पवू्य आल ््यक वर्य ०७७/०७८ मा 
हामीिे महशसु गरेका समसरा र चनुौिी ि्ा समपादन गरेका मखूर मखूर कृराकिापहरुको क्ेत्रगि रुपमा सलमक्ातमक लटपपणी 
पेश गन्य चाहनछु ।

क. सम्रा िथा चुनौरिहरु : 

»» संघीर काननुको अभावमा स्ानीर सरकारका िालग आवशरक पनने सबै िािे काननुहरु लनमा्यणमा लवलभनन वाधाहरु 
कारम ैरहन ु।
»» स्ारी प्रालवलधक कम्यचारीहरुको अप्रराप्तिा ि्ा वरवस्ापनमा कलठनाई हुन ु। 
»» गाउँ कार्यपालिकाको आफनै प्रशासलनक भवन ि्ा वडा कारा्यिरहरुको आफनै सेवाग्राही मतै्री भवन नहुन ु। 
»» गाउँपालिकाको श्रोि र साम्थर्य भनदा धरैे िनअपेक्ा  हुन ु। 
»» दीघ्यकािीन आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु समरमानै छनौट गन्य नसकन ु। 
»» आरोिना सञचािन गनने मखूर समर अवलधमा लवश्ववरापी रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ िे आरोिनाहरु कारा्यनवरनमा 

बाधा सिृना गनु्य ।
»» भौगोलिक बनावट ि्ा लनमा्यण सामग्रीको अभाव र सडक असलुवधा कारम ैरहन ु।

माल् उिेललिि समसरा ि्ा चनुौलिका वाविदुपलन आ.ब.०७७/०७८ को अवलधमा समपनन भएका मखुर-मखुर 
कृराकिापहरुको क्ेत्रगि सलमक्ातमक लटपपणी लनमन बमोलिम वमोलिम प्रसििु गन्य चाहनछु । 

रनमन :

१. आरथषिक रवकास :

कृर्:
»» कृरकहरुका िालग ७३ ओटा लमलनलटिर लविरण गररएको, 
»» ५० प्रलिशि अनदुानमा ४३ स्ारी र ९० ओटा अस्ारी टनेि लनमा्यण गररएको, 
»» ५० प्रलिशि अनदुानमा वडा नं ४ र ५ मा १४०० ्ान लकलवको लवरुवा लविरण गररएको, 
»» वडा नं ६ मा ५० प्रलिशि अनदुानमा १२ हिार कलफको लवरुवा कृरकहरुिाई लविरण गररएको, 
»» ५० प्रलिशि अनदुानमा िमुि ४ र िमुि ८ िािको उननि लवउ २१९० लकिो लविरण गररएको,
»» ५० प्रलिशि अनदुानमा वडा नं १ मा २५०० लकिो आिकुो उननि लवउ लविरण गररएको,
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»» ६० िना कृरकिाई वडाम नं ७ मा वरवसालरक िरकारी र वरवसालरक मौरी पािन िालिम प्रदान गररएको,
»» २५ िना कृरकिाई पालिकासिरमा वरवसालरक िरकारी ििेी समबलनध िालिम सञचािन गररएको,
»» २५ िना कृरक िाई वडा नं ३ मा आधलुनक िरकारी ििेी िालिम प्रदान गररएको,
»» ५० प्रलिशि अनदुानमा १४ हिार वटा वरने फिफुिका लवरुवाहरु लविरण गररएको ।

पशुसेवा :
»» साि ओटा वडामा पश ुसवास्थर लशलवर सञचािन भएको,
»» ४६५ िान पशपुािकिाई गाई भसैी सतुकेरी भत्ता लविरण गररएको, 
»» महामारी प्रकोपमा परेका ५ िान पशपुािकहरुिाई २० हिारका दरिे नगद सहरोग उपिबध गराईएको, 
»» पशपुािक कृरकिाई िैघास र औपलध लनशलुक लविरण गररएको ।

परषिटन :
»» ककनी हाडटमा भरटूावर लनमा्यण कार्य समपनन गररएको,
»» संघीर ि्ा प्रदशे सरकारको सहरोगमा वहृि पर्यटन गरुुरोिना िरार भएको,
»» होमसटे ि्ा रिरालकङ समबलनध िालिमहरु समपनन गररएको,
»» पर्यटन पदमाग्य लनमा्यण भई रहकेो,
»» फूङफूङ झरना लसडी लनमा्यण कार्य भईरहकेो ।

सं् कृरि सरंक्षण :
»» बसनिी दरवारको लनमा्यण कार्य समपनन भएको,
»» गवा्यसी मलनदर संरक्णको कार्य समपनन भएको,
»» गोणशे्वर मलनदर संरक्णको कार्य ि्ा पालक्य ङ स्ि लनमा्यण कार्य भईरहकेो,
»» महािक्मी मलनदर ि्ा लशवािर मलनदर लनमा्यण कार्य समपनन भएको,
»» गोलमाघराङ गमुवा लनमा्यण कार्य समपनन भएको ।

उद्ोग िथा सहकारी :
»» रस आ.ब. मा कुि ३६० ओटा उद्ोगहरु गाउँकार्यपालिकाको कारा्यिरमा दिा्य भई रु साि िाि लबस हिार राश्वव 

संकिन गररएको,
»» अवैध रुपमा उतिनन ्गररएको वािवुा िफि ि्ा लििाम लवक्री गरी सोबाट रु १ करोड २६ िाि रािश्व संकिन 

गररएको, 
»» लवगि आ.ब.दलेि दिा्य भई सञचािन भएका कृलर ि्ा पशपुंक्ी फम्यहरुिाई दिा्य गरेको लमलि दलेि ५ वर्य समम 

नलवकरण गन्य नपनने वरवस्ािाई कारा्यनवरन गररएको,
»» ढंुगा, लगटी, वािवुा उतिनन ्ि्ा प्रशोधन कार्यलवलध २०७७ कारा्यनवरनमा लराईएको,
»» ककनी गाउँपालिका लभत्र रहकेा ४२ ओटा सहकारी संस्ाहरुको लववरण अधरावलधक गररएको ।

रोजगार सेवा केनद्र :
प्रधानमनत्री रोिगार कार्यक्रम अनिरगि रस आ.ब.०७७/०७८ को हाि समम अवलधमा कुि २०२ िनािाई ७१ लदन वरावरको 
प्रलिलदन ५१७।– रुपैराका दरिे रोिगार प्रदान गरी १३ ओटा आरोिना समपनन गररसलकएको ।

रवरतिर वरव्थापन र अव्था :
»» आ.ब.०७७/०७८ का िालग पाँचौ गाउँसभाबाट सवीकृि भएको कुि विेट रु ६० करोड ४० िाि ६९ हिार ७ सर 

९२ रुपैरा मधरे २०७८ िेठ मसानि समम चाि ुिफ्य  २४ करोड ९१ िाि ७८ हिार १७८ रुपैंरा र पुँलिगि िफ्य  १२ 
करोड ७३ िाि २९ हिार २११ रुपैरा  गरी कुि ३७ करोड ६५ िाि ७ हिार ३९० रुपैरा िच्य भएको छ भने आ.व 
०७७/०७८ मा कररव ५ करोड ८३ िाि ५१ हिार ९३२ रुपैरा घाटा विेट सवीकृि गरी आरोिनाहरु कारा्यनवरनमा 
लराईएको कारण स्ोि वरवस्ापमा केही असहििा महससु भएको छ । 
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२. सामारजक रवकास :
रशक्षा, रूवा िथा  खेदकूद :
»» ककनी गाउँपालिकाको दश वरने नराँ लशक्ा क्ेत्र रोिना २०७८-२०८८ लनमा्यण गररएको,
»» कक्ा एक दलेि पाँच सममको स्ानीर पाठ्रक्रम लनमा्यण भएको,
»» लशक्ा ि्ा मानव स्ोि लवकास केनद्र सानोलठमी भक्तपरु सँग पहि गरी प्रा्लमक िहकको िालग १५ ओटा दरवलनद 

प्राप्त गररसलकएको र अझ ै्प ५ ओटा प्राप्त हुने क्रममा रहकेो सा्ै काठमाणडौ महानगरपालिकाबाट लनमालव िहमा 
११, मालव (कक्ा ९-१०) का िालग १३ र मालव ( कक्ा ११-१२) िालग २ ओटा लशक्क अनदुान प्राप्ती गररएको, 
िसिे गदा्य लशक्क वरवस्ापनमा सहििा आएको,
»» सालवकको सामदुालरक लवद्ािर काउिेदलेव आधारभिु लवद्ािर र संस्ागि लवद्ािर ककनी ब्ाईटर सेकेणडरी 

सकूि िाई समारोिन गरी काउिेदलेव ककनी ब्ाईटर माधरलमक लवद्ािरको नामिे सामदुालरक लवद्ािर रुपमा 
सञचािन हुने प्रबनध लमिाईएको,
»» िाईलट नेपाि कमपनी प्रालिबाट गाउँपालिकाको नाममा कररव १३ रोपनी िगगा प्राप्ती हुने कुराको सलुनलश्ििा गररएको,
»» लशक्क दरवलनद नरनू भएका २४ ओटा लवद्ािरहरुिाई कुि ६५ िाि लनधा्यररि मापदणडका आधारमा लशक्ण 

लसकाई अनदुान सवरुप उपिबध गराइएको, 
»» संघीर सरकारको छात्रवलृत्तका अिावा गाउँपालिका लभत्रका लवलभनन सामदुालरक लवद्ािरमा अधररनरि १२० िना 

टुहुरा, अपाङ्ग, लवपनन, ि्ा कक्ा ११ र १२ मा लवज्ान लवरर अधररन गनने छात्रा छात्रहरुिाई पालिका सिरीर 
छात्रवलृत्त प्रदान गररएको,
»» कक्ा १-४ समम अधररन गनने बािबालिकाहरुिाई अगं्रेिी माधरमबाट पठनपाठन गराउने कार्यको सलुनलश्ििाका 

िालग संघीर सरकारबाट प्राप्त हुने लनशलुक पाठ्रपसुिक अनदुानमा नपगु हुने प्रलि लवद्ा्मी ३७७।– रुपैराका दरिे ्प 
पाठ्रपसुिक वापिको रकम लवद्ािरिाई उपिबध गराईएको,
»» बािलबकास केनद्रमा अधरापन गनने ३९ िना सहिकिा्यहरुिाई मालसक रु २०००।– का दरिे १२ मलहनाको िालग 

स्ानीर स्ोिबाट प्रोतसाहन अनदुान उपिबध गराईएको,
»» कक्ा १-५ सममका सबै बािबालिकाहरुिाई गहृकार्य डाररी, लशक्कका िालग लशक्ण रोिना डाररी, लशक्क 

िगबकु लनशलुक उपिबध गराउने कुराको सलुनश्ििा गररएको,
»» सबै लवद्ािरमा कपरटुर ि्ा ईनटरनेटको सलुनलश्ििा हुने गरी विेट प्रबनध गरी पठाई सलकएको,
»» नवदगुा्य भवानी आधारभिु लवद्ािर, गवा्यसी माधरलमक लवद्ािर र महाकािी आधारभिु लवद्ािरमा पसुिकािर 

स्ापना गररएको, 
»» गौरीिक्य  आधारभिु लवद्ािर र रालट्रिर माधरलमक लवद्ािरमा आईलसलट लराव लनमा्यण गररएको,
»»  सरसविी माधरलमक लवद्ािर र ब्हमारणी आधारभिु लवद्ािरमा लवज्ान प्ररोगशािा लनमा्यण भईरहकेो,
»» संघीर सरकारको अनदुानमा श्री महनेद्र माधरलमक लवद्ािरमा र वागमिी प्रदशे सरकारको अनदुानमा श्री मकुुनदशे्वरी 

माधरलमक लवद्ािरमा नमनुा लवद्ािर लवकास कार्यक्रम अगाडी वढाइएको,
»» लशवािर माधरलमक लवद्ािर र नविीवन माधरलमक लवद्ािरमा एक लवद्ािर एक नस्य कार्यक्रम लवसिार  

गररएको ।
»» नविीवन माधरलमक लवद्ािरमा प्रालवलधक धार िफ्य को कक्ा ९-१२ सममको पठनपाठनको प्रबनध लमिाईएको,
»» सामदुालरक लवद्ािरका लकशोरीहरुिाई मलहनाबारीका वेिा प्ररोग हुने सरानेटरी पराड लनशलुक रुपमा उपिबध हुने 

वरवस्ा लमिाइएको,
»» प्रारलमभक बािलबकास केनद्र दलेि कक्ा ५ सममका लवद्ा्मीका िालग लवद्ािरमा लनशलुक िािा िवुाउने प्रबनध 

लमिाईएको 
»» गाउँपालिकाका ७ ओटा आधारभिु लवद्ािरमा िािा घर लनमा्यण र अनर सबै लवद्ािरमा िािा पकाउने र िाने 

भाडाहरु लनशलुक रुपमा उपिबध गराउने प्रबनध लमिाईएको,
»» कक्ा १-१० सममका सबै बािबालिकाहरुिाई लनशलुक पाठ्रपसुिक उपिबध गराईएको,
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»» अनिरपालिका सिरीर लवलभनन ििेकुदमा भाग लिनका िालग ििेाडीहरुिाई आवशरक सहरोग उपिबध  
गराईएको ।

्वा्थर :
»» दश वेडको आधारभिु असपिाि को लनमा्यण कार्य प्रारमभ गररएको,
»» कोरोना भाईरस ( कोलभड-१९) संक्रमण रोक्ाम, उपचारकोर सञचािन ि्ा राहि लविरण कार्यलवलध २०७७ 

अनसुार संक्रलमििाई रु ५ हिार र मतृर ुभएका पररवारिाई कृरा िच्य सवरुप रु २५ हिार उपिबध गराउने प्रबनध 
लमिाईएको,
»» मलहिा सवास्थर सवरं सेलवकािाई प्रोतसाहन िच्य वालर्यक १० हिारका दरिे उपिबध गराईएको,
»» संवेदनलशि रोगहरुको उपचार गन्य लवपनन नागररक मधरे ५९ िनािाई  रु २५ हिारका दरिे नगद रकम सहरोग 

गररएको,
»» कोलभड-१९ बाट संक्रलमि भएका नागररकको लिवन रक्ा गन्य सलुवधा समपनन आईसोिेसन केनद्र सञचािनमा 

लराईएको र उकत्त केनद्रबाट प्रवाह हुने सबै सेवाहरु लनशलुक गनने प्रबनध लमिाईएको,
»» िोप सेवािाई वरवलस्ि गन्य गाउँपालिकामा ILR लरििको वरवस्ा लमिाईएको,
»» सवास्थर संस्ाहरुिाई लनरलमि रुपमा अनदुान उपिबध गराईएको,
»» संस्ागि सतुकेरीका िालग रु ३०००।- र पोलरिो झोिाका िालग १५००।- उपिबध गराउने कार्यिाई लनरनिर रुपमा 

कारा्यनवरनमा लराईएको,
»» सवास्थर संस्ाहरुको िालग सलूचकृि औरधीहरु िररद गरी लविरण गररएको ।

सामारजक सरुक्षा : 

»» ७० वर्य मा्ीका कुि १५४८ िना िेष्ठ नागररक, ६२ िना िेष्ठ नागररक दलिि, ३३६ िेष्ठ नागररक एकि मलहिा, 
४६८ िना लवधवा, ६५ िना पणू्य अपाङ्ग, ९७ िना अलि अपाङ्ग र ८६ िना दलिि बािबालिका गरी िममा २६६२ 
िनािाई सामालिक सरुक्ा भत्ता चौमालसक रुपमा प्रदान गररएको ।

 िैरगंक समानिा िथा सामारजक समावेशीकरण :

जेष्ठनागररक,मरहिा िथा वािवारिका के्षत्र :
»» रस आ.ब.०७७/०७८ को हाि सममको अवलधमा क वग्यको ६ िना, ि वग्यको ५ िना, ग वग्यको २ िना र घ वग्यको 

१ िना गरी िममा १४ िनािाई अपाङ्ग पररचर पत्र लविरण गररएको,
»» मिुकुकै िेष्ठनागररक वाटुिी िालमछानेिाई गाउँपालिकाबाट लनरलमि रुपमा मालसक रु १० हिार उपिबध गराईएको,
»» रस आ.ब. ०७७/०७८ को  हाि समम अवलधमा १६७ िना जरेष्ठ नागररकहरुिाई  पररचरपत्र  लविरण गररएको,
»» बािलबवाह लवरुद्धको िनचिेनामिूक अलभरान लवलभनन लवद्ािरहरुमा लनरलमि रुपमा सञचािन गररएको,
»» वडा नं ८ र ६ मा मानव वेच लबचलविन ि्ा ओसार पसार लवरुद्धको कार्यक्रम समपनन गररएको,
»» िेष्ठ नागररक पररचर पत्र लविरणका िालग लशलवर सञचािन गररएको, 
»» दलिि समदुारको लसपिाई प्रोतसाहन गन्य लसिाई कटाई समबलनध सामग्री लविरण गररएको ।

३.पूवाषििार रवकास :
सडक िथा भौरिक पूवाषििार :
गि आ.व.मा ठेकका भई रस आ.ब मा समपनन भएका आरोिनाहरु :

लस.नं. रोिनाको नाम समझौिा रकम भकुत्तानी रकम
१ रानीपौवा छहरे सडक २९४४९१४.३७ २९४०७६३.६६
२ िामागाउँ लिनघरे पिुिी चौिारा िोिापानी लसउडेनी लसमपानी 

सडक
३६४४४८८.११

३६४२३०३.९७
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लस.नं. रोिनाको नाम समझौिा रकम भकुत्तानी रकम
३ रािेनद्रप्रकाश सलहद माग्य ७०८२५८३.९० ६६५७७३५.९४
४ रानीपौवा लपतिेडाडा भट्ीडाडा सरसविी मालव सडक २८५६०३४.४५ २६००१९३.५३
५ पैलिसलकिो लभरकुना लशिरििे सडक २८२१९१८.४९ २८०७५७६.९१
६ महािक्मी ्ान नासघुर सडक मम्यि ३४६५६४७.८७ ३४६२०८८.७०
७ लवरुवा चाकिेकुिो लहिे लभत्ता सडक २८७९८७६.३४ २८७५९८६.३४

आ.ब.०७७/०७८ मा ठेकका प्रकृरामा भएका समपुरक िफषि का आरोजनाको अव्था:

लस.नं. रोिनाको नाम समझौिा रकम भकुत्तानी रकम अवस्ा
१ रािेनद्र प्रकाश सलहद माग्य ९१०४३२८.९८ ९१००३३० समपनन
२ रानीपौवा चिरुािे डाडाफेदी सडक समपनन हुने क्रममा रहकेो
३ रानीपौवा डाडागाउँ छाप्ोक सडक समपनन हुने क्रममा रहकेो

रस आ.ब.०७७/०७८ मा वजेट गाउँपारिकाबाट नै रकम रवरनरोजन भई समपनन भएका मूखर मूखर आरोजनाहरु :

लस.नं. आरोिनाको नाम कार्य क्ेत्र लवलनरोलिि रकम प्रगलि अवस्ा
१ कृरापतु्री भवन लनमा्यण वडा नं १ ५ िाि समपनन
२ लसमटार ििकेलन मोटरबाटो वाि लनमा्यण वडा नं १ ५ िाि समपनन
३ ककनी १ लसंचाई लनमा्यण वडा नं १ ५ िाि समपनन
४ ओिरपौवा मालव वाि लनमा्यण वडा नं १ ५ िाि समपनन
५ पासाङिाम ुसडक पलहरो सफाई ि्ा मम्यि वडा नं १ १० िाि समपनन
६ मदानपरु लसंचाई लनमा्यण वडा नं २ ५ िाि ८७ हिार समपनन
७ वधशािा ककनी मोटरबाटो वडा नं २ ५ िाि समपनन
८ गालवस भवन पछुार टोि मोटरबाटो वडा नं २ ५ िाि समपनन
९ चिेटार लवरुवा वाि लनमा्यण वडा नं २ ५ िाि समपनन

१० वडा सिरीर मोटरबाटो सरसफाई वडा नं ३ ८ िाि ५० हिार समपनन
११ दिेैश्वरी महादवे मलनदर लनमा्यण वडा नं ३ ५ िाि समपनन
१२ कािीमारे मानेिक्य  मोटरबाटो वडा नं ३ २० िाि समपनन
१३ कोलपपुिु कालिका मालव िामागाउँ मोटरबाटो वडा नं ३ २० िाि समपनन
१४ ढोका भञजराङ् िानेपानी ट्राङ्की लनमा्यण वडा ३ ५ िाि समपनन
१५ भरैवकुणड महादवे मलनदर र मलहिा समहू वडा नं ३ ५ िाि समपनन
१६ रािाटार मकुुनदशे्वरी मोटरवाटो लनमा्यण वडा नं ३ ५ िाि समपनन
१७ गवा्यसी मलनदर वाि ि्ा रिस लनमा्यण वडा नं ४ ९ िाि समपनन
१८ शािा मोटरबाटो सरसफाई वडा नं ४ ६ िाि ५० हिार समपनन
१९ छहरे धनसार मोटरबाटो नािी हरमुपाईप वडा नं ४ १८ िाि समपनन
२० भवानी मालव पछाडी मगंि लनमा्यण वडा नं ४ ५ िाि समपनन
२१ वडा कारा्यिर भवन मम्यि समभार वडा नं ४ ८ िाि समपनन
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लस.नं. आरोिनाको नाम कार्य क्ेत्र लवलनरोलिि रकम प्रगलि अवस्ा
२२ ककनी सवास्थरकेनद्र मम्यि समभार वडा नं ४ ९ िाि समपनन
२३ लससनेरी िगरे गवा्यसी मलनदर हुदँ ैसडक लनमा्यण वडा नं ४ १० िाि समपनन
२४ िरेु्मु भमुसे्ान कटुनिे मोटरबाटो नािी सलहि ढिान वडा नं ४ ६ िाि समपनन
२५ वडा कारा्यिर भवन लनमा्यण वडा नं ५ १६ िाि ८० हिार समपनन
२६ मिवुा मलहिा आमा ि्ा सरपत्री रवुाकिव भवन लनमा्यण वडा नं ५ ५ िाि समपनन
२७ सनुदरादलेवस्ान भञजराङ हुदँ ैनागेश्वरी मोटरबाटो सिरोननिी वडा नं ५ ५ िाि समपनन
२८ साउने िोलचा वाि लनमा्यण वडा नं ५ १० िाि समपनन
२९ हालत्तगौडा सािघारी हुदँ ैढंुगेन लसरान मोटरबाटो वडा नं ५ ५ िाि समपनन
३० केउरेनी िािी वाि लनमा्यण वडा नं ६ ६ िाि समपनन
३१ फुिवारी सवास्थर भवन वडा नं ६ ५ िाि समपनन
३२ पैलिसलकिो कफी फम्यदलेि सराग ुमोटरबाटो वडा नं ६ ३१ िाि समपनन
३३ िहरे आमवोटे लसमिे लसंचाई मम्यि वडा नं ७ ५ िाि ३४ हिार समपनन
३४ वागा भञजराङ भसमसेेडाईगाउँ ििुसीडाडा मोटरबाटो वडा नं ७ ६ िाि ६५ हिार समपनन
३५ चिरुािे विार लसरुवारीिोिापारी मोटरबाबाटो वडा नं ७ ५ िाि ७० हिार समपनन
३६ भञजराङ हाडीिोिा भाङवारी िोडने मोटरबाटो वडा नं ७ ५ िाि समपनन
३७ चिरुािे विार चपेटेढागा लसकारििे मोटरबाटो सिरउननिी वडा नं ७ ६ िाि ६५ हिार समपनन
३८ क्ेत्रपाि आलव लसरुवारी वाि लनमा्यण वडा नं ७ ६ िाि समपनन
३९ शािा मोटरबाटो मम्यि वडा नं ७ १० िाि ९३ हिार समपनन
४० ििेकुद मदैान लनमा्यण वडा नं ७ ५ िाि ७० हिार समपनन
४१ विामीगाउँ िानेपानी वडा नं ७ ५ िाि समपनन
४२ पिुिीचौिारा िोिापारी लसउडेनी हुदँ ै लसमपानी िोडने 

मोटरबाटो
वडा नं ८ ९ िाि

समपनन

४३ लसनदरेुिोिा पिु ढिान वडा नं ८ ८ िाि समपनन
४४ ककनी ८ वडासिररर मोटरबाटो वडा नं ८ ८ िाि समपनन

प्रदेश सरकारको कारषिक्रम अनिगषििका आरोजनाहरु :

लस.नं. अारोिनाको नाम कार्य क्ेत्र लवलनरोलिि रकम कैलफरि
१ काउिेदलेव आलव कमपाउणड लनमा्यण वडा नं २ १० िाि समपनन
२ डणड लवरे िगरेलहिे गवा्यलस मलनदर िानेपानी वडा नं ४ ३० िाि समपनन
३ फुङफुङे झरना पर्यटक स्ि लनमा्यण वडा नं ४ २० िाि समपनन
४ लसमिे लनपनु्ञ िाकुरी हुदँ ैसरसविी मालव मोटरबाट वडा नं ५ १० िाि समपनन
५ पौवा ढंुगेन नागेश्वरी मोटरबाटो वडा नं ५ १० िाि समपनन
६ डाँपेिोिा महुानगरी सौर्यिोिा हुदँ ैपिुिीचौिारा लसंचाई वडा नं ८ २० िाि समपनन
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सघंीर सरकार अनिरगिका आरोजना :

लस.नं. अारोिनाको नाम कार्य क्ेत्र लवलनरोलिि रकम कैलफरि
१ िामागाउँबाट अिरंग लहिेिोिा सडक लनमा्यण वडा नं ३ १० िाि समपनन

वैकर्पक उजाषि :

»» रानीपौवामा ्प १६ सडक वलत्तको लवसिार भईसकेको ।
४.  वािावरण िथा रवपद् वरव्थापन-

»» कोलभड-१९ िाई वरवस्ापन गन्य आईसोिेसन केनद्र लनमा्यण भएको,
»» रस आ.ब.०७७/०७८ को हाि समम ३४ िनािाई रु २५ हिारका दरिे राहि सहरोग उपिबध गराईएको,
»» वरा्यराममा पासाङ्लहाम ुरािमाग्यिाई गाउँपालिकाको बिेट प्ररोग गरी लनरलमि सचुारु गररएको,
»» गाउँपालिकामा छुटै् कोरोना रोक्ाम ि्ा लनरनत्रण कोरको प्रबनध लमिाईएको,
»» गाउँपालिकामा लवपद ्वरवस्ापन कोर स्ापना भएको,
»» पालिका  एवं वडा सिरमा कोलभड ि्ा अनर लवपद ्वरवस्ापन सलमलिहरु गठन ि्ा पररचािन गररएको ।

५.  सं् थागि रवकास, सेवा प्रवाह  िथा सशुासन-
»» पलञिकरण ि्ा समालिक सरुक्ा कार्यक्रमिाई MIS माफ्य ि अधरावलधक गररएको  र बैंक माफ्य ि िािा िोलि 

बैंङ्लकङ् प्रणािीबाट भकुत्तानीको प्रबनध लमिाईएको,
»» नरारीक सलमलिको समनवरमा मिेलमिाप समवलनध  आधारभिू िालिम संचािन गररएको,
»» गाउँपालिकाको िेिा प्रशासनिाई सतु्रमा आधाररि िेिा प्रणािीमा वरवलस्ि गरर लवत्तीर अनशुासन पािन  

गररएको ।
»» सचूना अलधकारी माफ्य ि सचूनाको हकिाई प्रचिनमा लराईएको,
»» गाउँकार्यपालिकाको भवन लनमा्यण टेणडर प्रकृरा अगाडी वढाइएको, 
»» भलुमलहन सकुुमवासीको वरवस्ापनका िालग िगि संकिन गररएको,
»» वडा नं ८ मा सवास्थर चौकी भवन र वडा नं ७ मा वडा कारा्यिर लनमा्यण भईरहकेो ।

नराररक सरमरि  : 
»» गाउँपालिका लस्ि नरालरक सलमलिमा ०७७ श्रावण दलेि हाि १७ ओटा मदु्ा दिा्य भएकोमा १४ ओटा फछ्यरौट 

भई सकेको र अनर फछ्यरौटको क्रममा रहकेो,
»» कम्यचारी ि्ा िनप्रलिलनलधका िालग क्मिा लवकास िालिम सञचािन भएको,
»» नरालरक सलमलिका पदालधकारी ि्ा मिेलमिापकिा्यहरुिाई अनिर लिलिा भ्रमण अविोकन गराईएको,
»» रस आ.ब. ०७७/०७८ मा लनमन लिलिि ४ ओटा काननु लनमा्यण गररएको:

1. ढंुगा, लगटी वािवुा उतिनन ्ि्ा प्रशोधन कार्यलवलध २०७७
2. कोरोना भाईरस (कोलभड-१९) संक्रमण रोक्ाम, उपचारकोर सञचािन ि्ा राहि लविरण कार्यलवलध 

२०७७
3. गाउँपालिका सिरीर लवपद ्वरवस्ापन कोर सञचािन कार्यलवलध २०७७
4. ककनी गाउँपालिकाको कार्यसञचािन लनदनेलशका, २०७७

आदरणीर  गाउँसभा सद्रजरूहरु :
अव म आ.व २०७८/७९ को नीलि कार्यक्रम ि्ा विेटका सोच, गनिवर, िक्र, उद्शेर, अपेलक्ि उपिलवध ि्ा प्रा्लमकिाका 
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क्ेत्रहरु िपलशि वमोलिम प्रसििु गन्य चाहानछु :
(क) सोच (VISION):
नेपाि सरकारिे अलघ सारेको समदृ्ध नेपाि सिुी नेपािीको अलभरानिाई सफि र सा ््यक िलुराउँद ै ऐलिहालसक, 
सांसकृलिक,पर्यटकीर समदृ्ध ककनीको आधार लशिा िरार गनने । 
(ख)  गनिवर (MISSION):
आल ््यक लवकास, सामालिक लवकास, पवुा्यधार लवकास, वािावरण ि्ा लवपद ्वरवस्ापन, संस्ागि लवकास, सेवा प्रवाह ि्ा 
सशुासन सधुार आलदका माधरमवाट मानवीर लवकास सूंचकाङ्कमा सिरउननिी गददै लदगो लवकासको िक्र हालसि गनने । 
(ग)  िक्र (GOALS):

»» पारदशमी प्रशासन, लदगो लवकास र नरारपणू्य आल ््यक समलृद्ध हालसि गददै, मलहिामतै्री, अपाङ्गमतै्री, बािमतै्री र 
वािावरणमतै्री सनुदर  गाउँ लनमा्यण गनने । 

»» सेवाग्राहीमतै्री कारा्यिर भवन, भौलिक पवुा्यधार कार्यक्मिा सलहिको िनशलक्त लवकास गददै सेवाग्राहीमतै्री प्रशासन 
लनमा्यण गनने । 

»» शदु्ध िानेपानीका िालग उलचि स्ानहरुमा लडप वोररङ्ग िडान गनने  सा्ै गाउँका स्ानीर महुानहरुको संरक्ण गरर 
िानेपानीिाई गाउँपालिका ईिाकामा लविरण गनने वरवस्ा लमिाउन पहि गनने   ।

»» भ-ूउपरोग नकसाङ्कन रोिना लनमा्यण गनने ।
»» लिन वटै सरकारको संरकु्त पहिमा गाउँ असपिाि वरवलस्ि रुपमा संचािन  गनने ।
»» गाउँलभत्रका सवै साव्यिलनक समपलिहरुको अलभिेिन गरर संरक्ण गनने  । 
»» ्प प्रालवलधक लशक्ािरको स्ापना गन्य केलनद्रर सरकार संग पहि गनने  । 
»» गाउँपालिकासिररर ि्ा वडा सिरीर ििेकूद मदैान लनमा्यणको िालग पहि गनने । 
»» गाउँलभत्रका ऐलिहालसक धरोहरहरुको पनुलनमा्यण ि्ा लिणहोद्धार गन्य लवरशे पहि गनने  । 
»» प्रधानमनत्री रोिगार कार्यक्रम माफ्य ि रवूा पररचािन लक्ररालशििाको िालग लवलभनन आरोिनाहरु वनाई कार्यक्रम 

अलघ वढाउने सा्ै रवूा उद्मलशििा एवं पररचािनमा िोड लदने  । 

(घ) उदे्शर (OBJECTIVES):
»» सशुासनको प्रतराभलुि ।
»» गाउँको मौलिक लवरशेिा र पलहचान प्रवद्ध्यन । 
»» सीपरकु्त दक्र िनशलक्त लवकास । 
»» सामालिक सरुक्ा र लदगो शालनिको लवकास । 
»» वािावरणमतै्री, वािमतै्री, मलहिामतै्री ि्ा अपाङ्गमतै्री सवचछ सनुदर गाउँ लनमा्यण । 
»» लवकलसि गाउँ । 
»» पर्यटन पवुा्यधार लनमा्यण र प्रवद्ध्यन सलहि रोिगारीमा वलृद्ध । 

(ङ) अपेरक्षि उपिरवि:
»» गाउँपालिकाको आफनै प्रशासलनक भवन लनमा्यण समपनन भई सेवा प्रवाह ्प वरवलस्ि हुनेछ ।
»» िानेपानीको सहि वरवस्ा लमिाउनको िालग लडपवोररङ्ग िरार ि्ा स्ानीर महुानहरुको वरवस्ापन  भ ैशदु्ध 

पानी लविरण भएको हुनेछ  । 
»» गाउँका गौरवका केलह रोिनाहरुको DPR  िरार समपनन भएको हुनेछ । 
»» गाउँका मखुर मखुर सडकहरुमा नािी लनमा्यण भ ैग्राभलेिङ्ग भएको हुनेछ । 
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»» िनप्रलिलनलध ि्ा कम्यचारीहरुमा अनभुव र क्मिामा ्प पररपकविा सिृना भई कार्य समपादनमा पररसकृि भएको 
हुनेछ । 

»» रािसव संकिनमा ्प वढोत्तरी हुनेछ । 
»» कम्यचारी -िनप्रलिलध वीच समवनध सदु्धढृ ि्ा समुधरु भएको हुनेछ । 
»» सचूना ि्ा संचारका दृलटििे  गाउँपालिकामा लवद्लुिर प्रलवलधको  प्ररोग वढ्द ैगएको हुनेछ । 
»» गाउँ लवकास र संबलृद्धमा गाउँवासीको अपनतव वलृद्ध हुनेछ । 
»» गाउँवासीमा स्ानीर सरकारको महतवमा वलृद्ध भई स्ानीर सरकारको महशसु हुनेछ । 

(च) प्राथरमकिा 
माल् उलिेलिि सोच, गनिवर, िक्र, उद्शेर,  अपेलक्ि उपिलवध ि्ा प्रा्लमकिाका आधारहरुमा दहेार वमोलिमको 
लवररगि क्ेत्रहरुमा कूि लवकास विेटबाट रकम वाँडफाँड गनने गरी आरोिना छनौट गनने प्रा्लमकिा सलहिको नीलिगि 
वरवस्ा लमिाएको छु । 

१.  कोलभड-१९ को महामारी लनरनत्रण ि्ा रोक्ाम, 
२. संस्ागि संरचना लनमा्यण,
३, लशक्ा, सवास्थर, कृलर, उद्ोग र पशपुािन,
३.  पवुा्यधार लनमा्यण,
४.  रोिगारी वलृद्ध,
५. असमानिा र गररबी नरलूनकरण,
६.  मानवीर क्मिा लवकास,
७.  लदगो लवकास र परा्यवरणीर संरक्ण,
८.  शालनि, सदभाव, स-ुवरवस्ा र लवलधको शासनको प्रतराभलूि ।

आदरणीर  गाउँसभा सद्रजरूहरु :
अव म रस गररमामर सभामा प्रसििु नीलि ि्ा कार्यक्रम र विेट ििु्यमा गदा्य अविमवन गररएका मखुर आधारहरु लनमन 
अनसुार रहकेो वरहोरा अवगि गराउन चाहनछु ।

रनमन :
»» नेपािको संलवधान, 
»» स्ानीर सरकार संचािन ऐन, २०७४
»» रालट्रिर प्राकृलिक श्रोि ि्ा लवत्त आरोग ऐन, २०७४
»» अनिर सरकारी लवत्त वरवस्ापन ऐन, २०७४
»» संघीर र प्रदशे सरकारिे िारी गरेका नीलि, काननु ि्ा मापदणड,
»» स्ानीर िहको वालर्यक रोिना ि्ा विेट ििु्यमा दीगदश्यन, 
»» रािसव परामश्य सलमलिको प्रलिवेदन.
»» श्रोि ि्ा विेट सीमा लनधा्यरण सलमलिको लसफाररस, 
»» संघीर ि्ा वागमिी प्रदशे सरकारको वालर्यक विेट,
»» संघीर सरकारको लवलभनन पररपत्र ि्ा लनदनेशनहरु, 
»» नेपाि सरकारिे अनिरालट्रिर िगिमा िनाएका प्रलिवद्धिावाट सलृिि दालरतवहरु,
»» लनवा्यचनका वेिा  गाउँवासी साम ूगरेका प्रलिवद्धिा एवं घोरणापत्रहरु,
»» वडाहरुको िनसंखरा,भगूोि, क्ेत्रफि, िच्यको आवशरकिा, रािसव क्मिा, पवुा्यधारको अवस्ा,
»» रस क्ेत्रका संघीर सासंद जर,ू प्रदशे सभा सदसर जरहूरु, रािनैलिक दिका प्रलिलनलधहरु एवं लवरर लवज्हरुको 

सलिाह सझुाव एवं माग्यलनदनेशन आलद । 
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आदरणीर  गाउँसभा सद्रजरूहरु:
अव म आगामी आ.व २०७८/७९ को विेटका उद्शेरहरु हालसि गन्य दहेार वमोलिमको नीलि कार्यक्रम प्रसििु गन्य चाहानछु । 

१. आरथषिक रवकास :
(क) कृर् िथा पशुपािन:

1. “ककनीको शान उद्ममरशि रकसान” को आदश्य वाकरिाई वरवहाररक रुपमा कारा्यनवरन गन्य गाउँपालिकाको 
कृलर शािामा माटो परीक्ण केनद्र स्ापना गरी स्ानीर भगुोि र हावापानी सहुाउँदो वरवसालरक कृलर पेशा 
अविमबन गन्य ईचछुक समपणू्य कृरकहरुिाई लनशलुक माटो परीक्ण गनने वरवस्ा लमिाईनेछ, िसका िालग 
आवशरक पनने बिेटको र्ेष्ठ प्रबनध गररनेछ ।

2. पोरणरकुत्त लहउँद ेर वरने िरकारी उतपादनिाई प्रोतसालहि गन्य िागि साझदेारीमा लमलन लटिर ि्ा टनेि लविरण 
कार्यिाई लनरनिरिा लदद ैस्ान सहुाउँदो लवउलविन र फिफुिका लवरुवा लविरणिाई लनशलुक उपिबध गराउने 
कार्यिाई लनरनिरिा लदईनेछ भने कृरका िालग मकै छोडाउने मलेसन उपिबध गराई कृलरिाई रालनत्रकरण गन्य ्प 
िोड लदईनेछ ।

3. संघीर ि्ा प्रदशे सरकार संगको साझदेारीमा गाउँपालिकाको सदरमकुाम केनद्रमा लसि भणडारको प्रबनध लमिाई 
लकलव, सटवेरी, मिुा, आि ुिगारिका फिफुि ि्ा िरकारी भणडारण गनने प्रबनध लमिाई बिारको सलुनलश्ििा 
गररनेछ ।

4.  सरिवेरी, मिूा, लकवी, आि ु, रेनवो रिाउट िरकारी फिफूि र िलडबटूी रस क्ेत्रका पलहचान प्राप्त ििेीिाई ्प 
वरावसारीकिा ि्ा आधलुनकीकरणको िालग आवशरक पहि गररनेछ । 

5. सामलुहक ि्ा सहकारी ििेीिाई प्रोतसाहन गनने नीलि लिईनेछ, कृरकहरुिाई प्रदशे सरकार ि्ा स्ानीर िहिे 
उपिवध गराउने लवलभनन सलुवधाहरु ि्ा अनदुानहरु प्रदान गन्य कार्यलवलध बनाई वरवलस्ि गररनेछ ।

6. स्ानीर मौलिक पलहचान र उचच उतपादकतव भएका वीउ लविनको संरक्ण र लवसिारमा िोड लदने र ककनीको 
िैलवक स्ोि र परमपरागि ज्ान लसपको संरक्ण र प्रचारप्रसार गररनेछ  ।

7. हाि लवश्वमा फैलिरहकेो लवलभनन महामारीिे लनमतराउन सकने भोकमरीको चरम समसरािाई मधरनिर गददै कृलर 
उतपादनमा वलृद्ध गन्य लवशरे कार्यक्रमको वरवस्ा गररनेछ, िसका िालग कृलरमा “नरवनिम प्ररवरि ककनीको 
समृरधि” भनने आदश्य वाकरिाई आतमसा् गददै कृरकिाई उननि लवउ लविनमा अनदुान, कृलर रालनत्रलककरण 
लवशरे अनदुान, प्रालवलधक सेवा िगारि कृरकको क्मिा अलभवलृद्धको िालग आवशरक कार्यक्रमको वरवस्ा 
गररनेछ । 

8. बािी ि्ा पश ुवीमा र कृलरकिा्य सहिीकरणको िालग आवशरक समनवर गररनेछ ।
9. दश रोपनी भनदा वढी िगगामा वरावसालरक ििेी गनने कृरक ि्ा भलुमलहन वरावसालरक कृलर गनने कृरकहरुिाई 

लवशरे अनदुानमिूक कार्यक्रमको वरवस्ा गररनेछ ।
10. वरवसालरक पश ुि्ा कृलर फम्यको वगमीकरण गरर सोलह बमोलिम अनदुानको वरवस्ा गररनेछ ।
11. पश ुनश् सधुार पद्धिीको लवकास ि्ा वरवस्ापनको िालग आधलुनक प्रलवलधको उपरोग गररनेछ ।
12. वरवसालरक पशपुािकहरुको िालग वरवसालरक फम्य सदुृलणकरण गन्य आवशरक पनने अनदुान सहरोग उपिबध 

गराईनेछ, गाउँपालिकामा आफनो फम्य दिा्य ि्ा अलभिेिीकरण गनने कार्यिाई बरबलस्ि गररनेछ ।
13. वडा नं १ िाई आि ुर िरकारी, वडा नं २ िाई सटवेरी र वाख्ा, वडा नं ३ िाई वाख्ा र आि,ु वडा नं ४ िाई लकलव 

र मिुा, वडा नं ५ िाई अिैची, वडा नं ६ िाई कफी, वडा नं ७ िाई वाख्ा र वडा नं ८ िाई आि ुर सनुििा पकेट 
क्ेत्रको रुपमा अगाडी वढाई सोही बमोलिम कार्यक्रमहरु सञचािनमा लराईनेछ ।

14. पशहुरुमा िागने महामारी रोगहरुको लबरुद्ध लनरलमि िोप (HSBQ, FMD, PPR र Anti-Rabies, आलद) 
लनशलुक रुपमा िगाईनेछ ।

15. गोठ सधुार गरर गाउँवासीको सवास्थरमा सहििा लराउने िािका कार्यक्रमहरु दािाको सहरोगमा संचािन  
गररनेछ ।
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16. गाउँपालिका सिररर िरकारी संकिन केनद्रिाई लनरनिरिा लदई ्प वरवलस्ि बनाईनेछ  ।
17. रिाउट माछा भरुा उतपादनिाई प्रा्लमकिा लदद ैवरवसालरक प्रलवलध अपनाई माछा पािन गनने कृरकिाई प्रोतसाहन 

गररनेछ ।
18. गाउँपालिका लभत्रका सबै वडामा कृलर पेशा वरवसार गरी उतकृष्ठ रुपमा कार्य गरररहकेा कृरकहरुिाई मापदणडका 

आधारमा परुसकृि गररने छ ।

(ख) परषिटन के्षत्र:
19. “परषिटरकर के्षत्रको रवकासमा वरृधि ककनीको समृरधि” भनने आदश्य वाकरका सा् उतकृटि पर्यटलकर 

गनिवरका रुपमा रस गाउँपालिकािाई लवश्वम ै लचनाउने गाउँपालिकाको प्रमिू पर्यटलकर क्ेत्रहरु ककनीहाईट, 
फूङफूङे झरना, िौके झरना, मिूमिेू झरनामा िाने सहालसक पदमाग्य लनमा्यण आरोिना गाउँपालिकाको गौरवको 
आरोिनाको रुपमा सञचािनमा लराईनेछ भने सञचािनमा रहकेा ककनी काउिे्ाना-रानीपौवा गोडेश्वर- िगरे 
लहिे-गवा्यसे महादवे मलनदर हुदँ ैलचमटेश्वर िोडने पदमाग्यिाई प्रदशे सरकारको साझदेारीमा समपनन गररनेछ ।

20. ककनी गाउँपालिका वडा नं २ मा िनमन ुभएका खरािी प्राप्त रालट्रिर किाकार श्ी अजुषिन रघरमरे ( पाँडे ) िाई 
ककनीको छोरोको उपनामिे सममान गरी वहाँिाई सदभावना परषिटन दुि को रुपमा लनरलुकत्त गररनेछ, सा्ै 
स्ानीर किाकारहरुिाई पर्यटन लवकासमा आवद्ध गररनेछ ।

21. ककनी भ्रमणमा आउने सवदशेी ि्ा लवदशेी पर्यटकहरुिाई प् प्रदश्यनमा सहरोग गनने िनशलकत्त स्ानीर सिरमा 
उतपादन गन्य पर्यटन संग समबलनधि आधारभिु िालिम सञचािन गररनेछ ।

22. रस गाउँपालिका  क्ेत्रमा रहकेा ऐलिहालसक, धालम्यक, सांसकृलिक महतवका समपदाहरुको सिरोंननिी ि्ा मम्यिसमभार 
कार्यिाई लनरनिरिा लदईनेछ ।

23. गाउँपालिका लभत्रका लवलभनन क्ेत्रमा होमसटेको समभावरिा अधररन गनु्यको सा्ै सोको संचािनको िालग 
आवशरक िालिम ि्ा समनवरको वरवस्ा लमिाईनेछ ।

(ग)  सहकारी:
24. ककनी गाउँपालिकाको लिलिा सहकारी सँघ ककनी गाउँपालिका समनवर उपसलमलिको सहकार्यमा सहकारी 

समबलनध अनिरकृरा, क्मिा ि्ा नेितृव लवकास िालिम ि्ा अविोकन भ्रमण कार्यक्रम सञचािन गररनेछ । 
25. गाउँपालिकाको सहकारी दिा्य, नलवकरण, समारोिन ि्ा एलककरण ि्ा अनर उद्शेरहरुिाई ्पघट गररनेछ ।
26. सहकारी वचि ि्ा ऋण पररचािन मापदणड वमोलिम लनरमन गररनेछ, सा्ै  सवै सहकारीहरुिाई सहकारी ि्ा 

गररवी समवलनध वरवस्ापन सचूना प्रणािीमा आवद्ध गराई वरवलस्ि बनाईनेछ ।
27. मलहिा, गररब, लसमानिकृि, लभनन क्मिा भएका वरलक्त, भलूमहीन ि्ा लपछलडएको वग्य र श्रलमकको िीवनसिर 

सधुार लराउन सहकारी पद्लिको वरवसारमा पहुचँ बढाईनेछ ।
28. सहकारीको वचिकिा्यहरुको बचिको सरुक्ाको प्रतराभलूि गन्य आवशरक वरवस्ा गररनेछ ।
29. कृलर सहकारीका माधरमवाट उतपादन मिूक क्ेत्रमा सामलूहक िगानी र करार ििेी गन्य आवशरक सहलिकरण ि्ा 

पे्रररि गररनेछ ।

(घ)  उद्ोग िथा वारणजर:
30. “गाउँमै रोजगार गवषिको आिार” भनने आदश्य वाकरका सा् बैदलेशक रोिगारबाट फलक्य एका स्ानीर रवुा, 

कोलभड-१९ बाट संक्रलमि, नरनू आए भएका एवं गररव पररवारिाई उद्मम सञचािनमा लवशरे सलुवधा उपिबध 
गराईनेछ ।

31. “सीप रसकौं रोजगार बनौं” अलभरानिाई लनरनिरिा लददैं उकत्त अलभरानिाई ्प सा ््यक बनाउन स्ानीर 
सिरमा रहकेा लवपनन, दलिि वग्यहरुिाई लवशरे कार्यक्रमहरु िर गरी कारा्यनवरन गररनेछ ।

32. िघ,ु घरेि ुि्ा साना उद्ोगको लवकास िालग दिा्य, नलवकरण, क्मिा वलृद्ध, पुँिी वलृद्ध िगारिका कार्यहरुिाई 
प्रा्लमकिाका सा् कारा्यनवरन गररनेछ ।

33. वरापाररक फम्य, पसिको दिा्य, अनमुलि, नलवकरण ि्ा िारेिीको सहि वरवस्ा लमिाईनेछ ।
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34. गाउँपालिकाको उपरकु्त स्ानमा औद्ोलगकग्रामको समभावरिा अधररन गरी सोको स्ापना गन्यका िालग संघीर 
सरकार सँग लवशरे पहि गररनेछ ।

35. स्ानीर सिरमा रोिगारी सिृना गनने उतपादनमिूक र लछटो प्रलिफि प्राप्त गन्य सलकने उद्महरुिाई प्रा्लमकिामा 
रािी प्रोतसाहन गररनेछ, रसिा उद्महरुको लवकास, लवसिार ि्ा प्रबध्यन गन्य उपरकुत्त नीलि लनरम लनमा्यण गरी 
कारा्यनवरन गररनेछ ।

36. गाउँपालिका लभत्र िघ,ु घरेि,ु साना उद्ोगको स्ापना गन्य साझा सरुविा केनद्र लवसिार गररद ैिलगनेछ ।
37. गररलव लनवारणका िालग िघउुद्म लवकास कार्यक्रम माफ्य ि स्ानीर सिरमा नरनू आर भएका दलिि, आलदवासी, 

िनिािी, एकि मलहिा, लभनन क्मिा भएका र लपछलडएको वग्यिाई िलक्ि गरी वडाम ैकार्यक्रम सञचािनको 
प्रबनध लमिाइनेछ ।

38. गाउँपालिका लभत्र रहकेा उद्ोग, वरवसार, प्रलिष्ठानको प्रभावकारी रुपमा विार अनगुमनिाई लिव्रिा लदइनेछ ।

(ङ.) रवतिीर के्षत्र:
39. वैक, िघलुवत्त कमपनी आलदिाई क्रमश वडासिरमा लवसिार गददै िलगने नीलि लिईनेछ ।
40. संस्ागि सामालिक उत्तरदालरतव अनिग्यि लवत्तीर क्ेत्रहरुिाई पवुा्यधार लनमा्यण ि्ा अनर सामालिक कार्यका िालग 

लिममवेार वनाईनेछ ।

(च)  प्रिानमनत्री रोजगार कारषिक्रम:
41. गाउँपालिका लभत्र रहकेा वेरोिगार हरुको शकु्म रुपमा पलहचान गरी प्रधानमनत्री रोिगार कार्यक्रममा आवद्धिाको 

लवशरे प्रबनध लमिाउद ैकार्यक्रमिाई ्प वरवलस्ि र प्रभावकारी रुपमा सञचािन गनने प्रबनध लमिाइनेछ ।
42. रोिगार सेवा केनद्रको संस्ागि लवकासमा िोड लदईनेछ ।

२. सामारजक रवकास:
(क) रशक्षा:

43. गाउँपालिकाको दश वरने नराँ लशक्ा क्ेत्र रोिना २०७८-२०८८ िाई प्रा्लमकिाका सा् क्रमश: कारा्यनवरनमा  
िलगनेछ ।

44. आवशरकिाको आधारमा नराँ लवद्ािर िोलने, सिर वलृद्ध गनने, एकीकृि गनने, कक्ा ्प गरी समदुारको लहिमा   
प्ररोग गनने नीलि िाई लनरनिरिा लदइनेछ ।

45. सनुर दरवलनद रहकेा गाउँपालिकाका लवलभनन लवद्ािरहरुिाई पलहिो प्रा्लमकिामा रािी लशक्ण लसकाई अनदुान 
माफ्य ि लशक्क वरवस्ापनिाई ्प प्रभावकारी वनाईनेछ  ।

46. लवद्ािर वरवस्ापन सलमलिका पदालधकारी, लशक्क ि्ा कम्यचारीहरुको पेशागि क्मिा वलृद्धका िालग िालिम, 
अविोकन भ्रमणको उलचि वरवस्ापनको िालग आवशरक कार्यक्रम बनाई िाग ूगररनेछ ।

47. लशक्कहरुिाई कार्यसमपादनका आधारमा मलुराङ्कन गरी  परुसकार र दणडको वरवस्ा िाई ्प प्रभावकारी  
बनाईनेछ ।

48. गाउँपालिकालभत्र संचािनमा रहकेा संस्ागि लवद्ािरहरुिाई सेवामिुक बनाइनेछ ।
49. सामदुालरक लवद्ािरका लशक्क ि्ा लवद्ा्मीहरुको क्मिा अलभवलृद्धका िालग लवशरे कार्यक्रमहरु संचािन गददै  

िलगनेछ ।
50. “सबैका िारग गुण्िरीर रशक्षा” भनने आदश्य वाकरिाई आतमसाि गददै  सवै गाउँवासीहरुिाई लशक्ामा पहूचँ 

परुा्यउन लवशरे रोिना ि्ा कार्यक्रम संचािन गररनेछ ।
51. सामदुालरक लवद्ािरहरुिाई वािावरणमतै्री र प्रलवलधरकु्त वनाउन “एक रशक्षक एक ्रापटप एक कक्षाकोठा 

एक प्रोजेकटर” िथा Smart School अवधारणािाई संघीर ि्ा प्रदशे सरकारको समनवरमा कारा्यनवरनमा 
लराईनेछ ।

52. स्ानीर पसुिकािर, वाचनािर ि्ा सामदुालरक लसकाई केनद्रको गणुातमक सधुार गररनेछ ।



jflif{s gLlt tyf sfo{j|md / ah]6  ÷ 15

53. अलभभावक लशक्ा, लनरनिर लशक्ा, िीवन उपरोगी लसकाई ि्ा मलहिा लशक्ामा िोड लदईनेछ ।
54. स्ानीर पाठ्रक्रमिाई  प्रभावकारी रुपमा कारा्यनवरनमा लराईनेछ ।
55. पढाई मिेा, अलिररकत्त ि्ा सहकृराकिाप सञचािन गरी पठन संसकृलिको लवकास गररनेछ  ।
56. ्प प्रालवलधक लवद्ािर ि्ा लशक्ािर स्ापना ि्ा संचािनको िालग स्ान पलहचान गरर संघ र प्रदशेमा 

आवशरक पहि गररनेछ ।
57. टुहुरा, अपाङ्ग, द्वनद लपलडि, सलहद वेपत्ता, घाईिे ि्ा अपाङ्ग पररवारका बािबालिकािाई लवशरे छात्रवलृत्त 

लविरण कार्यिाई लनरनिरिा लदद ैतरसिा बािबालिकाहरुिाई पोशाक उपिबध गराउने प्रबनध लमिाईनेछ  ।
58. लवद्ा्मीको मलूराङ्कन प्रणािीिाई वरवलस्ि बनाउन लवद्ािरिे गददै आएका सबै लकलसमका परीक्ाहरु 

गाउँपालिकाबाट क्रमश वरवलस्ि गददै िलगनेछ ।
59. बैकललपक लसकाइका िालग CUG SIM, Free Wife Zone, टोि लशक्ा, फोनइन लसकाई ि्ा सवअधररनको 

वािावरण सिृना गरी कोलभड-१९ बाट हुने शलैक्क क्िीिाई नरलूनकरण गररनेछ ।
60. लवद्ािर कम्यचारी, बािलबकास केनद्रका लशक्कहरुको िालग श्रम ऐनिे िोके अनसुारको नरनूिम ििब सलुवधा 

लदने वरवस्ा क्रमश कारा्यनवरनमा लराईनेछ । 
61. गाउँपालिका लभत्रका लवलभनन लवद्ािर, सवास्थर संस्ा िगारि गाउँपालिकाको मािहिमा सञचािनमा रहकेा 

कारा्यिरहरुमा कार्यरि लशक्क, कम्यचारी ि्ा सवास्थर सवरंसेलवकाहरुिे उमरे वढी भएका कारण सेवावाट 
सवेलचछक अवकास लिन चाहमेा तरसिा लशक्क, कम्यचारी ि्ा सवास्थर सवरंसेलवकाहरुिाई मापदणडका आधारमा 
प्रोतसाहन पराकेिको प्रबनध लमिाइनेछ ।

62. एक लवद्ािर एक नस्य कार्यक्रमिाई प्रदशे सरकारको समनवरमा ्प लवसिार गररनेछ ।
63. गाउँपालिका लभत्रको सामदुालरक लवद्ािरबाट SEE परीक्ामा उतकृष्ठ नलििा लराउने एक-एक िना छात्र र 

छात्रािाई ब्ाणडेड लरापटप सलहि सममान गनने कार्यको ्ािनी गररनेछ ।
64. ककनी गाउँपालिका लभत्रका सबै सामदुालरक लवद्ािरहरुमा प्रारलमभक बािलबकास केनद्रदलेि कक्ा ५ समम 

बािबालिकािाई उपिबध हुने िािा घरेि ुउतपादन (Home Grown School Feeding Approach ) मा 
आधाररि बनाई पालिकासिरमा एकरुपिा कारम गनने प्रबनध लमिाईनेछ ।

(ख) िैङ्रगक समानिा र सामारजक समावेशीकरण:
65. िेष्ठ नागररकमा भएको अनभुव, ज्ान  र  सीपिाई नराँपसुिामा हसिानिरण गन्य नीलि लनमा्यण, अनसुनधान ि्ा 

वौलद्धक ज्ान लवसिारका क्ेत्रमा िेष्ठ नागररकहरुिाई सहभालग गराउने नीलि अविमवन गररनेछ ।
66. नेपाि सरकारवाट उपिवध गराईने सामालिक सरुक्ा भत्ता बैंक माफ्य ि उपिबध भई आएकोमा सोिाई ्प सहि र 

प्रभावकारी वनाईनेछ ।
67. मलहिा, दलिि, एकि मलहिा, आलदवासी िनिालि, द्धनद्ध प्रभालवि, सलहद पररवार, अपाङ्ग ि्ा घाईिेहरुिाई 

आरमिूक,  सीपमिूक, क्मिा अलभवलृद्ध र िलक्ि वग्य कार्यक्रम  संचािनमा  लबशरे प्रा्लमकिा लदईनेछ ।
68. िैङ्लगक लहसंा, शोरण, मानव वेचलविन, लवभदे ि्ा दबुर्यवहारिाई शनुर सहनलशििाको नीलि अविमवन 

गररनेछ । 
69. बािअलधकार र बािसंरक्णिाई सलुनलश्ि गन्य बािकिब र बाि संिािहरु गठन ि्ा प्रलशक्णको वरवस्ा  

लमिाईने छ ।
70. लकशोरीहरुको िालग सचूना ि्ा परामश्य केनद्रको स्ापनाको सा्ै लकशोरी समहूहरुिाई क्मिा अलभवलृद्ध कार्यक्रम 

संचािन गररनेछ ।
71. पाँच दलेि पनध्र वर्य सममका टुहुरा बािबालिकाका िालग नगद सहारिा प्रदान गनने नीलि अविमबन गररनेछ ।
72. लभनन क्मिा भएकाहरुको िालग क्मिा लवकास, लसप लवकास ि्ा आरमिूक कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 
73. “ककनीको भरवट्र बािरववाहको अन्तर” भनने आदश्य वाकरका सा् वािलववाहिाई पणू्य रुपमा शनुरमा  

िलगनेछ ।
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74. “एक सञजाि एक उ्तपादन” कार्यक्रम िाई लनरनिरिा लदइने ।
75. लहसंा लपलडि मलहिाहरुिाई वरवस्ापन गन्यका िालग सरुलक्ि घर ( Safe House) लनमा्यण गन्य पहि गररनेछ ।
76. “एकि मरहिा सगं उपाधरक्ष” कार्यक्रम माफ्य ि एकि मलहिा सञिाि गठन गरी लनिहरुिाई आरआि्यनमिूक 

कृराकिापमा संिगन गनने प्रबनध लमिाईनेछ । 
77. अनिरालट्रिर श्रलमक मलहिा लदवस िगारिका लदवस मलहिा लवरुद्ध हुने लहसंाको सप्ताहवरापी कार्यक्रम िर गरी 

भवर रुपमा गररनेछ ।
78. दलिि एकि मलहिाको रोिगारीका िालग आवशरक िालिमको प्रबनध लमिाईनेछ ।

(ग)  रुवा िथा खेिकुद:
79. समग्र ििेकुद क्ेत्रको लवकास र लवसिारका िालग गाउँपालिका सिरीर ििेकुद लवकास सलमलि गठन गरी 

ििेकुद समबलनध गलिलवलधिाई गाउँपालिकाको िफ्य बाट आवशरक सहरोग गनने वरवस्ा लमिाईनेछ ।
80. गाउँपालिकामा ििेकुद प्रलशक्कको प्रबनध गरी िदेकुदका गलिलवलधहरुिाई प्रभावकारी गराईनेछ ।
81. हाि गाउँपालिकाको वडा नं ४ मा रहकेो ििेकुद मदैानिाई ्प सिरोननिी गरी प्रतरेक वडामा वडाधरक् कप र 

पालिका सिरमा अधरक् कप ििेकूदको आरोिना  गरी ििेकुदको प्रवध्यन गन्य आवशरक प्रबनध  
लमिाईने छ ।

82. कम्यचारी िनप्रलिलनलध मतै्री ििेकुद प्रलिरोलगिाको आरोिना गनने वरवस्ा लमिाईनेछ ।
83. अनिर गाउँपालिकासिररर ििेकूद प्रलिरोलगिा संचािन गन्य पहि गररनेछ ।
84. प्रतरेक वडामा एक ििेकूद मदैान लनमा्यण कार्यिाई प्रा्लमकिाका सा् कारा्यनवरन गररनेछ ।
85. सामदुालरक लवद्ािरहरुका ििेकूद मदैानको सिरउननिी गरी िदेकूद सामाग्री लविरण गररनेछ ।

(घ)  ्वा्थर:
86. लचलकतसक ि्ा सवास्थर कममीको लसफाररसमा ७० वर्य र सोभनदा मा्ीका िेष्ठ नागररक, लभनन क्मिा भएका 

वरलकत्त, एकि मलहिा, सलहद ि्ा वेपत्ता पररवारका सनििी, घाईिे ि्ा अपाङ्ग, टुहुरा बािबालिका र लदघ्य 
रोगीहरुिाई गाउँपालिकाबाट सञचालिि लराव एवं XRAY, ECG सेवा र औरधी लनशलुक रुपमा उपिबध 
गराउने वरवस्ािाई प्रा्लमकिाका सा् कारा्यनवरनमा लराइनेछ ।

87. गाउँपालिका लभत्र प्रशलुि हुन नसलक रेफर गररएका गभ्यवलि मलहिा, वाढी, पलहरो, चट्राङ िसिा प्राकृलिक 
प्रकोपबाट घाईिे भई अनरत्र रेफर गररने स्ानीरवासी, ७० वर्य मा्ीका िेष्ठ नागररक, क वग्यको अपाङ्गिा 
पररचरपत्र प्राप्त गरेका वरलकत्त र सलहद ि्ा वेपत्ता पाररएका वरलकत्तको एकासगोिको पररवार ि्ा घाईिे ि्ा 
अपाङ्गहरुिाई गाउँपालिकाबाट सञचािनमा लराईने एमबिेुनस सेवा लनशलुक गररनेछ ।

88. लचलकतसा लशक्ा आरोगबाट सञचािन हुने MBBS अधररनको प्रबेश परीक्ा उलत्तण्य गरी रकम अभावमा 
MBBS पढन नपाएका गाउँपालिका क्ेत्रलभत्रका आल ््यक रुपिे लवपनन भएका १ िनािाई गाउँपालिकामा 
कमिीमा २ वर्य लनशलुक लचलकतसलकर सेवा उपिबध गराउने शि्यमा ५० प्रलिशि साझदेारीमा छात्रवलृत्त सलुवधा 
उपिबध गराईनेछ, रस छात्रवलृत्त कार्यक्रमिाई ्प वरवलस्ि र पारदलश्य बनाउन सरोकारवािा लनकारको 
समनवरमा मापदणड ििु्यमा गररनेछ ।

89. कोलभड-१९ को संक्रमण लनरनत्रण ि्ा वरवस्ापनका िालग अग्रपङ्िी (Front Line) मा कार्य गनने 
सवास्थरकममीहरु िाई कामको आधारमा १०० प्रलिशि समम लदइद ैआएको िोलिम भत्ता िाई लनरनिरिा लदईनेछ 

90. कोरोना भाईरस लवरुद्धको िोप आम ककनीवासीहरुिाई उपिबध गराउन संघ र प्रदशे संग समनवर ि्ा सहकार्य 
गरी िोपको सलुनलश्ििा गररनेछ ।

91. गाउँपालिकामा १० शरैाको सलुवधा समपनन आधारभिु असपिाि लनमा्यण कार्यिाई िदारुकिाका सा् अगाडी 
वढाईनेछ ।

92. कोलभड-१९ िगारि लवलभनन महामारी रोग लनरनत्रणका िालग वरवस्ापन सलमलि, RRT, CICT Team गठन 
गरी रोग लनरनत्रणका िालग प्रभावकारी कदम चालिनेछ ।
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93. आम नागररकिाई सवास्थर लवमाको दाररा लभत्र लराउन वेशरे पहि गददै िेष्ठ नागररक, पणू्य अपाङ्गिा भएका 
वरलकत्तहरु, सलहद ि्ा वेपत्ता पररवार, घाईिे अपाङ्ग र लदघ्यरोगीिाई सोको िालग लवशरे प्रवनध गररनेछ ।

94. कोलभड-१९ का कारण संक्रलमि ि्ा प्रभालवि भएका आम ककनी वासीहरु िाई लवशरे राहि सहरोग उपिबध 
गराउने नीलि अविमबन गररनेछ ।

95. कोलभड-१९ बाट संक्रमण पलुटि भएका संक्रलमिहरुिाई पोरणरकुत्त िानपानमा सहरोग गनने हिेिेु प्रतरेक 
लवरामीिाई रु ५ हिार उपिबध गराउने र सोका कारण मतृर ुभएका मिृकको पररवारिाई कािकृरा िच्य वापि 
रु २५ हिार उपिबध गराउने कार्यिाई लनरनिरिा लदईनेछ ।

96. ककनी प्रा्लमक सवास्थर केनद्रमामा फामनेशी सेवाको सरुुवाि गररनेछ ।
97. कोलभड-१९ परीक्णका िालग घरदिैो सेवािाई लनरनिरिा लदईनेछ ।
98. ककनी गाउँपालिकामा सञचालिि आइसोिेसन असपिाििाई ्प वरवलस्ि गरी लनरनिरिा लदईनेछ ।
99. सवास्थरकममी ि्ा सवंरमसेवीकाहरुिाई आवशरक िालिम ि्ा अनर सहरोग उपिवध गराई क्मिा लवकास 

गररनेछ ।
100. कोलभड-१९ बाट संक्रमण भई Home आइसोिेसनमा बसेका नागररक िालग औपलध पराकेि प्रवनध  

गररनेछ ।
101.  ककनी प्रा्लमक सवास्थर केनद्रमा लचलकतसलकर सेवािाई लनरनिरिा लदद ै्प वरवलस्ि गररनेछ ।
102. सवास्थर चौकीहरुिाई नराँ लनमा्यण ि्ा मम्यि सधुार गरी भौलिक रुपमा समपनन गराईनेछ र आधारभिु सवास्थर 

केनद्रिाई सवास्थर चौकीमा पररणि गररनेछ ।
103. ककनी प्रा्लमक सवास्थर केनद्रमा रहकेो x-ray सेवािाई लनरनिरिा लदद ैUSG सेवा सञचािन गररनेछ सा्ै 

ग्रालमण USG सेवा िाई लनरनिरिा लदद ैलराव र ECG सेवािाई ्प लवसिार गररनेछ ।
104. ओिरपौवा, लससडोि र चिरुािे सवास्थर चौकीमा प्रदशे सरकार संगको सहकार्यमा प्ररोगशािा सेवा उपिबध 

गराउन लवशरे पहि गररनेछ ।
105. नेपाि सरकारबाट उपिबध हुने लनशलुक औरलध सेवा प्रवाहिाई ्प वरवलस्ि वनाईनेछ ।
106. औरधी सापटी कार्यक्रम सञचािन गरी Over Stock र Under Stock िाई एक रुपिा कारम गरी औरधीको 

अलधकिम प्ररोग गररनेछ ।
107. मलहिा सवास्थर सवरं सेलवकाका िालग ्प प्रोतसाहनका कार्यक्रमहरु सञचािनमा लराईनेछ ।
108.  “रकशोरी सगं उपाधरक्ष” कार्यक्रम माफ्य ि लवद्ािर सिरमा लकशोरी सवास्थर पोरण कार्यक्रम िाग ुगररनेछ, 

लकशोर लकशोरीहरुिाई प्रिनन सवास्थर समबलनध लशक्ा लदइनेछ ।
109. सेलनटरी पराड स्ानीर िहमानै उतपादन गरी लविरण गनने कार्यिाई प्रा्लमकिाका सा् कारा्यनवरनमा  

लराईनेछ । 
110. लनरलमि रुपमा गभ्यिाँच गराउने गभ्यविी मलहिाहरुिाई लदद ैआएको प्रोतसाहनिाई लनरनिरिा लदइनेछ 
101. सिन ि्ा पाठेघर करानसर ि्ा मानलसक सवास्थर िगारि अनर रोगहरुको उपचारका िालग लनिी संघ-संस्ा 

संघ समनवर गरी आवशरक उपचारको प्रबनध लमिाईनेछ ।
102. पणू्य िोप सलुनलश्ििा ि्ा लदगोपनाका िालग िोपको शकु्म रोिना कार्यिाई लनरनिरिा लदईनेछ र बैशाि 

मलहनािाई िोप मलहनाका रुपमा मनाईनेछ ।
103. “जेष्ठ नागररक सगं अधरक्ष” कार्यक्रम माफ्य ि िेष्ठ नागररकहरुको सवास्थर प्रबध्यन गन्य समवलनधि सवास्थर 

चौकीहरु माफ्य ि िेष्ठनागररक सवास्थर िाँच घरदिैो कार्यक्रम िाई लनरनिरिा लदइनेछ ।
104. सनुौिा हिार लदनका आमा ि्ा बचचा िलक्ि कार्यक्रमहरु गैर सरकारी संस्ा समिेको समनवरमा संचािन 

गररनेछन ्।
105. अलि संवेदनलशि ि्ा िलटि रोगहरुको उपचारका िालग अनदुान प्रदान गनने नीलििाई लनरनिरिा लदइनेछ ।
106. िोप ि्ा गाउँघर लकिलनकिाई वरवलस्ि गरी गणुसिरीर सेवा प्रदान गनने कार्यक्रमिाई लनरनिरिा लदइनेछ ।
107. सवास्थर सेवाका आरामहरु प्रलिकारातमक सेवा, प्रवध्यनातमक सेवा, उपचारातमक सेवा, पनुस्ा्यपनातमक र 
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प्रसामक सेवाहरु समटेेर सवास्थरका कार्यक्रमहरु बनाइनेछ । 
108. “Zero Home Delivery गाउँपारिका” घोरणा गन्य एक वडा एक वल ््यकङ सेनटर अलभरानिाई लनरनिरिा 

लदईनेछ, रसका िालग वल ््यङ सेनटर लवलहन वडा नं ५, ६ र ८ मा वल ््यकङ सेनटर स्ापना गरी सञचािनमा 
लराईनेछ ।

109. पररवार लनरोिन सेवािाई ्प प्रभावकारीिा सलहि लवसिार गररनेछ ।
110. गाउँघर लकिलनक ि्ा िोप लकिलनक िाई ्प वरवलस्ि बनाई उकत्त कार्यमा िलटएका कम्यचारीहरुका िालग 

प्रोतसाहनको वरवस्ा गररनेछ ।
111. क्ररोग लनरनत्रण कार्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कारा्यनवरनमा लराईनेछ ।

(ङ.) सं् कृरि प्रवधिषिन:
112. गाउँपालिका क्ेत्र लभत्रको ऐलिहालसक एवं परुािालतवक समपदा ि्ा स्ानहरु िसिै गमुवा, चच्य, मठमलनदर, 

पाटीपौवा, सिि, कुवा, पंधरेो, ढंुगेधारा, अलनिम दाहासंसकार गनने घाट िगारििाई िीवनि राखन संरक्ण र 
समबद्ध्यन गररनेछ ।

113. स्ानीर सिरको धम्य, किा र संसकृलिको संरक्ण र प्रचार प्रशार गनने कार्यक्रमहरुिाई वरवलस्ि रुपमा 
कारा्यनवरनमा िलगनेछ ।

114. गाउँपालिकामा अलधक िनसंखरा भएको िामाङ िािीहको मौलिकिा संरक्ण गन्य  गाउँपालिकाको उपरकु्त 
स्ानमा िामाङ संग्राहिर स्ापना गररनेछ ।

115. दलिि वग्यको स्ानीर किा लसपको प्रवध्यन र संरक्ण गन्य उनीहरुिे अपनाउद ैआएको पेशािाई ्प पररट्कृि 
गराउन िालिम ि्ा क्मिा लवकासका कार्यक्रम सञचािन गररनेछ ।

३.पुवाषििार रवकास:
(क) भवन िथा शहरी रवकास:

116.  लमलि २०७८ साि श्रावण १ गिेका लदन गाउँपालिकाको प्रशासलकर भवन लसिनरास गरी लमलि २०७९ साि 
वैशाि मलहना लभत्र उदघाटन गनने गरी लनमा्यण कार्य समपनन गन्य आवशरक बिेट ि्ा कार्यक्रम सञचािनमा 
लराईनेछ ।

117. आफनै वडा कारा्यिरको प्रशासलनक भवन नभएका वडाहरुमा भवन लनमा्यणको िालग आवशरक पहि गररने छ 
र लनमा्यणालधन वडाकारा्यिरहरुिाई समपनन गनने कार्यिाई लनरनिरिा लदईनेछ ।

118. गाउँपालिकामा १० सैराको आधारभिु असपिाि लनमा्यणका िालग सवीकृि लडिाईन बमोलिमको लनमा्यण 
प्रकृरािाई अगाडी वढाईनेछ ।

119. भवन लनमा्यण आचार संलहिािाई पणू्य रुपमा कारा्यनवरनमा लराईनेछ ।
120. गाउँपालिकाका सवै घरहरुिाई दिा्य प्रकृरामा आवद्ध गराईने छ, सा्ै शहरी क्ेत्रमा अलनवार्य रुपमा अनमुलि 

लिएर मात्र घर लनमा्यण गनने पद्धिीिाई लनरनिरिा लदइनेछ ।
121. गाउँपालिका क्ेत्रको आवशरक स्ानहरुमा प्रलिक्ािरहरु लनमा्यण गनने कार्यिाई क्रलमक रुपमा अगाडी वढाइनेछ 

(ख)  खानेपानी पुवाषििार कारषिक्रम:
122. “एक घर एकिारा” नीलििाई लनरनिरिा लदद ैरस अलभरानिाई पणू्य रुपमा कारा्यनवरन गन्यका िालग िानेपानीको 

धारा िडान हुन वाँकी रहकेा घरधरुीमा िानेपानीको धारा िडान गरी “एक घर एक िारा मैत्री वडा”  
कार्यक्रम घोरणा गददै िलगनेछ ।

123. रस गाउँपालिका लभत्र रहकेा िानेपानीको महुान पलहचान गरर सो को उलचि संरक्ण गरी संचािनमा  
लराईनेछ ।
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(ग)  ऊजाषि, वैकर्पक उजाषि:
124. गाउँपालिकाका सबै वडाका घरहरुमा लवद्लुिकरण गरर उजरािो घरको रुपमा रुपानिरण गन्यको िालग लवद्िू 

प्रालधकरणको समनवरमा काठको पोििाई क्रमश लवसिापन गरी लवद्लुिकरण कार्य समपनन ्गन्य पहि गररनेछ । 
125. साव्यिलनक मखूर चोक, मठमलनदर, लवद्ािर, वडा कारा्यिरहरुमा सौर्य उिा्य िडान कार्यिाई लनरनिरिा  

लदईनेछ । 

(घ)  रसचंाई :
126. ििेीरोगर िगगाहरुमा पककी कुिो/नहर/ ERT/लिफलटङ को वरवस्ा गरी साना लसंचाई रोिना संचािन 

कार्यिाई लनरनिरिा लदईनेछ 
127. समभालवि नराँ लसंचाई रोिनाहरु लनमा्यण गनने र संचालिि रोिनाहरुको मम्यि ि्ा सिर उननिी गरी वाहै्   मलहना 

लसंचाई सलुवधा परुा्यईने छ  ।
128. पानीको स्ोि कम भएको स्ानमा पिालसटक पोिरी लनमा्यण गरी लसंचाई सलुवधािाई ्प लवसिार गररनेछ ।

(ङ)  सडक, पुि िथा झोिुङ्गे पुि:
129. वडालभत्रका मखूर सडक माग्यहरुिाई ग्रावेि गनने कार्यिाई प्रा्लमकिाका सा् कारा्यनवरनमा िलगनेछ ।
130. गाउँपालिका लभत्रका लवलभनन स्ानमा लनमा्यण गन्य आवशरक दलेिएका स्ानमा झोिंगेपिु लनमा्यण कार्यिाई 

संघीर ि्ा प्रदशे सरकारको समनवरमा लनरनिरिा लदईनेछ ।
131. गणुसिरीर कार्य प्रगलिको िालग उपाधरक्को संरोिकतवमा प्रालवलधक सलहिको संिगनिामा अनगुमन ि्ा 

मलुराङ्कन कार्यिाई लनरनिरिा लदद ैअनगुमन प्रणािीिाई नलििामा आधाररि बनाईनेछ ।
132. िनसहभालगिामा आधाररि लवकास लनमा्यणका िालग अलधकिम ्िनसहभालगिा हुने रोिनाहरुिाई समपरुक 

कोरवाट आवशरक विेट लवलनरोिन गरर लवकास कार्यिाई अगाडी वढाउने कार्यिाई लनरनिरिा लदईनेछ । 
133. लसमा िोलडएका पालिकािाई फाइदा पगुने िािका दईु वा दईु भनदा वढी पालिकाको साझदेारीमा संचािन हुने 

पवुा्यधार लनमा्यणका कार्यक्रमहरुिाई लवरशे िोड लदइने छ, रसको िालग समपरुक कोरबाट आवशरक विेट 
वरवस्ा गररने छ ।

134. सडक लनमा्यणमा लदगोपना लराउनको िालग वारो ईलनिलनरररङ्गको आधारमा रलह Side Drain लनमा्यण र अनर 
कार्यहरु गररनेछ ।

135. गाउँपालिका लभत्रका वडाहरु िोडने मिू मोटरबाटो सिरउननिी गरी नािी/ग्रावेिमा मखूर रुपमा िोड लदद ै
प्रालवलधक रुपिे उपरकुत्त नभएका बाटोहरु लनमा्यणिाई लनरुतसालहि गररनेछ ।

136. “एक वडा एक मूखर गाउँपारिका ्िरको मोटरबाटो” भनने सालवकको अवधारणािाई लनरनिरिा  
लदईनेछ ।

४.  वािावरण िथा रवपद् वरव्थापन:
137. गाउँपालिका क्ेत्र लभत्र प्राकृलिक ि्ा गैर प्राकृलिक लवपदबाट सव्यसाधारणको लिउधन, साव्यिलनक, लनिी ि्ा 

वरलकत्तगि समपलत्त, प्राकृलिक एवं सांसकृलिक समपदा र भौलिक संरचनाको संरक्ण गन्यका िालग दलैवप्रकोप 
वरवस्ापन कोरमा उपरकुत्त रकम लवलनरोिन गररनेछ ।

138. कोरोना भाईरस (कोलभड-१९) संक्रमण रोक्ाम, उपचारकोर सञचािन ि्ा राहि लविरण कार्यलवलध २०७७ 
कारा्यनवरनका िालग आवशरक पनने बिेटको सलुनलश्िा गररनेछ ।

139. गाउँपालिका क्ेत्र लभत्र लनिी ि्ा सामदुालरक वनमा भरैहकेो वन फडानीिाई रोकन स्ानीर समदुारिाई समिे 
पररचािन गररनेछ, सा्ै गाउँपालिका लभत्र रहकेा नाङ्गा डाँडाहरुिाई  वकृ्ारोपण गरी हरररािी वनाईने छ ।

140. वन लवनास कार्य (आगिालग, वनकटान, आलदवाट) रोकनको िालग सचिेना मिूक कार्यक्रम संचािन गरर सवै 
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गाउँवासीहरुिाई सचिे गराईनेछ ।
141. नेपाि सरकारको नीलि अनरुुप नरनूिम रुपमा “एक घर एक फिफुिको रवरुवा” अलभरानिाई लनरनिरिा 

लदइनेछ ।
142. वरा्यिको समरमा हुने िि उतपनन प्रकोपिाई नरलूनकरण गन्य िोलिमरकु्त स्ानहरु पलहचान गरी िारिािी ि्ा 

वकृ्ारोपणका माधरमवाट लनरनत्रणका कार्यहरु गररनेछ ।
143. फोहोर डलमपङ् साईटको रुपमा रहकेो लससडोििाई वरवलस्ि गन्य वहृि छिफि गरी दीघ्यकािीन उपारहरु 

अविमवन गररनेछ ।
144. वािावरण अधररन प्रलिवेदन (IEE) िे औलराएको स्ानबाट मात्र नलदिनर सामाग्री उतिनन गनने गराउने 

वरवस्ािाई कडाइका सा् कारा्यनवरन गररनेछ ।
145. गाउँपालिकाको वडा नं ४ मा रहकेो साव्यिलनक शौचािरिाई सञचािनमा लराई ्प वरवलस्ि गररनेछ ।
146. फोहोर डलमपङ् साईटको कारणबाट मानव वसिी र सवास्थरमा परेको असरिाई नरलूनकरण गन्य िगगा अलधकरण 

गराउन पहि गरी िािी रहकेा स्ानमा वकृ्ारोपण गरी हरररािी बनाउने नीलििाई कारा्यनवरनमा िलगनेछ ।

५ . सं् थागि रवकास िथा सेवा प्रवाह :
क. सशुासन,मानव सशंािन रवकास र सेवा प्रवाह:

147. नराँ लनमा्यण हुने गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवनमा र वडा कारा्यिरको प्रशासलनक भवनमा “धिार एक सेवा 
अनेक” (One Door Service More) को अवधारणामा अलडरो लभलडरो सलहिको नागररक वडापत्र 
िगारिका सेवाग्राहीमतै्री कक्को वरवस्ा लमिाईनेछ ।

148. “कारा्यिरको काम अराएर मात्र होईन मन पराएर पलन गनने” संसकार लवकास गन्य गाउँपालिकाको कारा्यिर, वडा 
कारा्यिर, सामदुालरक लवद्ािर र सवास्थर संस्ा मधरेबाट एक आल ््यक वर्य भरीमा उतकृष्ठ र रचनातमक कार्य 
समपादन गनने पाँचिना उतकृष्ठ कम्यचारीिाई सममान गनने पररपाटीको वरवस्ा लमिाईनेछ ।

149. गाउँपालिका संग समवलनधि सेवाग्राहीिे मागेका लववरणहरु सचूना अलधकारी माफ्य ि समरमानै उपिवध  
गराईनेछ ।

150. गाउँपालिकाको  लबद्मान संगठन संरचनामा कार्यवोझको आधारमा पनुराविोकन गरी O & M Survey 
गररनेछ ।

151. िनप्रलिलनलध ि्ा गाउँपालिकामा कार्यरि कम्यचारीहरुको क्मिा लवकास कार्यक्रमिाई लनरनिरिा लदइनेछ ।
152. गाउँपालिकाको रालट्रिर ि्ा अनिरालट्रिर नगरहरुसंग भलगनी समवनध कारम गररने नीलि लिईनेछ । रस कार्यमा 

गाउँको पलहचान र लहििाई उचच प्रा्लमकिामा रालिनेछ ।
153. गाउँका गलिलवधीहरु गाउँवासी समक् परुा्यउन स्ानीर रािपत्र र गाउँ विेुलटन प्रकाशन गददै िलगनेछ ।
154. गाउँपालिकावाट संचालिि रोिना ि्ा कार्यक्रमहरुको सहभालगिामिूक, लदगो ि्ा अपनतव बोध गराउन 

साव्यिलनक सनुवुाई, सामालिक परीक्ण िसिा कार्यिाई लनरनिरिा लदईनेछ ।
155. स्ानीर िहको संस्ागि लवकास क्मिा सवमलूराङ्न (LISA) का आधारहरुिाई धरानमा रािी कार्यसमपादनिाई 

्प वरवलस्ि बनाईनेछ ।
(ख)  सचूना प्ररवरि िथा अरभिेख वरव्थापन:

156. आ.ब.०७८/७९ लभत्र गाउँपालिका क्ेत्र लभत्रका सबै वडा कारा्यिर, सवास्थर संस्ाहरु र सामदुालरक 
लवद्ािरहरुमा ईनटरनेटको पहुचँ परुा्यईनेछ ।

157. गाउँपालिकाका साव्यिलनक िगगा, साब्यिलनक समपलि, घरनकशा पास,  वरलक्तगि घटना दिा्य, लनण्यरहरु िगारि 
सवै लकलसमको अलभिेिहरुको लडलिटिाईि गरी वरवलस्ि गररनेछ ।

158. गाउँपालिकाका सचूना, िानकारी ि्ा गलिलवलधहरु वेब साईट, मोवाईि एलपिकेसन र सामालिक सञिाि 
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माफ्य ि गाउँवासीहरुिे सहििाका सा् िानकारी प्राप्त गनने प्रवनध लमिाईनेछ । 
159. गाउँपालिका ि्ा वडा कारा्यिरहरुवाट संकिन गररने रािसव, रोिनाका कार्यहरु, दिा्य चिानी, लिनसी 

वरवस्ापन आलदिाई सफटवेरर माफ्य ि कमपरटूरकृि गररनेछ ।
160. स्ानीर एफएम/रेलडरोबाट समिे सरोकारवािाहरुको गनुासो एवं लिज्ासा समबोधन गन्य प्रतरेक मलहनाको एक 

लदन “जनिा सगं अधरक्ष” नामक रेलडरो कार्यक्रम सञचािनमा लराईनेछ ।
ग. सरुक्षा वरव्थापन:

161. गाउँपालिका एवं समवलनधि कारा्यिरहरुमा लसलसटीभी िडान गनने कार्यिाई लवसिार गररनेछ  ।
162. मखुर मखुर चोकहरुमा सडक वत्ती लवसिार कार्यिाई लनरनिरिा लदईनेछ ।
163. मलदराको लवलक्र लविरण कार्यिाई वरवलस्ि बनाईनेछ ।
164. कारा्यिरको भौलिक समपलत्तको संरक्ण गन्य र वरवलस्ि रुपिे कारा्यिर सञचािन गन्य आवशरक पनने सरुक्ा 

गाड्य, मािी ि्ा नगर प्रहरी िगारिको िनशलकत्त वरवस्ापन गररनेछ ।
(घ)  नरार समपादन:

165. “गरौं रमिाप नगरौं रविाप” अलभरान कारा्यनवरन गन्य गाउँपालिका सिरमा मिेलमिाप केनद्रिाई प्रभावकारी 
बनाई आधारभिु िालिम लिई सचूीकृि भएका स्ानीर मिेलमिापकिा्यहरुिाई िलक्ि गरी पनुिा्यिगी िालिम 
कारा्यनवरन गददै नरालरक सलमलििाई ्प संस्ागि गररनेछ ।

166. नराँ लनमा्यण हुने प्रशासलनक भवनमा उपरकुत्त लकलसमको ईििास लनमा्यण गरी ईििास माफ्य ि नरार समपादन 
गनने कार्यिाई वरवलस्ि बनाईनेछ  

167. नरालरक सलमलिमा परेका उिरुीहरुिाई सकेसमम मिेलमिापको माधरमवाट लनरुपण गनने नीलि लिईनेछ, सा्ै 
आवशरकिा अनसुार स्ानीर मिेलमिापकिा्य ्प गररनेछ ।

168. नरालरक सलमलिमा प्राप्त उिरुीिाई र्ासमभव लछटो लकनारा िगाईनेछ ।
169. मिेलमिाप किा्यिाई प्रोतसालहि गनने नीलििाई लनरनिरिा लदईनेछ ।
170. लहसंा लपलडि मलहिा, एकि मलहिा, लभनन क्मिा भएका वरलकत्त दलिि, बािबालिका र िेष्ठ नागररकमा 

नरारमा लशघ्र पहुचँ परुा्यउन आवशरक वरवस्ा लमिाईनेछ ।
171. नरारीक सलमलि र िनप्रलिलनलधहरुको िालग क्मिा लवकासको कार्यक्रम सञचािन गररनेछ ।
172. वर्यमा कमिीमा एक िना उतकृष्ठ मिेलमिापकिा्यिाई मापदणडका आधारमा परुसकृि गनने नीलि लिईनेछ ।
173. मिेलमिापकिा्य सरुक्ाकोर िडा गरर विेटको प्रबनध लमिाईनेछ ।
174. आल ््यक अवस्ा कमिोर भएका मलहिाहरुको अशं नािा कारम िगारिका लवररमा नरालरक सलमलिबाट 

अदाििमा लनशलुक काननुी सहारिा उपिबध गराइनेछ ।
175. संलवधानबाट प्रदत्त सामालिक र समावेशीकरण समबलनध नीलि अलनवार्य रुपमा िाग ुगररनेछ ।

(ङ)  अरनिम िेखापरीक्षण िथा वेरुजु:
176. लवत्तर सशुासन कारम गन्य महािेिा परीक्कको कारा्यिरबाट भएको आल ््यक वर्य ०७६/०७७ सममको िेिा 

परीक्ण प्रलिवेदनिे औलराएको लनरलमि गनु्यपनने, असिुउपर गनु्यपनने, प्रमाण कागिाि पेश गनु्यपनने िगारिका 
वेरुि ुफछ्यरौट गन्य समबद्ध पक्िाई सलूचि गरने र िोलकएको समर अवलधमा वेरुि ुफछ्यरौट नगननेको लववरण 
साव्यिलनक गनने वरवस्ा लमिाईनेछ ।

177. िनप्रलिलनलध ि्ा कम्यचारीहरुिे समरमानै पेशकी ि्ा वेरुि ुफछरयौट नगरेमा पाररश्रलमक, ििव भत्ता समिे 
रोकका गरर असिु उपर गररनेछ ।
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(च)  िेखाकंन िथा राज्व पररचािन:
178. संघीर सरकारवाट सवीकृि  सतु्रमा आधाररि िेिा प्रणािीिाई पणू्य रुपमा िाग ूगररनेछ ।
179. कर ि्ा  शलुक  दसिरुको नराँ क्ेत्र समिे पलहचान गरी करको दाररा फरालकिो वनाईनेछ ।
180. संलचि कोरमा संकलिि रािसविाई आवशरकिा ि्ा  औलचतरिाको आधारमा पणु्य लमिवररीिा अपनाई 

गाउँवासीको उचचिम ्लहिमा प्ररोग गररनेछ ।
181. रािसव संकिन ि्ा करदािाको अलभिेि वरवलस्ि वनाईनेछ ।
182. ”मैिे रिनने कर मेरै गाउँ रवकासका िारग” भनने धारणा लवकास गरी आम करदािािाई महशसु हुने गरी सेवा 

प्रवाह गररनेछ । 
183. रािसव संकिनको िालग कर लशक्ा एवं संकिन कार्यक्रम माफ्य ि करमतै्री वािावरणको वरवस्ा लमिाइनेछ ।
184. गाउँपालिकािे प्रवाह गनने सेवासंग करको आवद्धिा गनने गरी समपलि कर, वहाि कर, वरावसार कर र लवज्ापन 

करिाई एकीकृि रुपमा आवद्ध गररनेछ । 
185. करको दर घटाउने, दाररा वढाउने, करदािामतै्री प्रशासनको लवकास गनने, कर संकिन क्मिा वढाउने र दोहोरो 

कर हटाउने नीलि अविमबन गररनेछ ।

(छ)  रवरतिर शुसासन िथा जोरखम नरूरनकरण:
186. लवलत्तर सशुासन कारम गन्य आमदानी र िच्यिाई पारदलश्य र लमिवरमी बनाईनेछ ।
187. िररद प्रकृरािाई प्रलिसपधमी, पारदशमी र गणुसिरीर वनाउद ैिलगनेछ ।
188. आल ््यक लक्रराकिापहरुको मालसक, चौमालसक र वालर्यक लववरणहरु सचूनापाटी, Website सा्ै सञचार 

माधरमहरुबाट साव्यिलनक गररनेछ ।
189. समपरुक कोर, मम्यि समभार कोर, लवपद वरवस्ापन कोर िाई लनरनिरिा लदद ैसरुलक्ि माितृव कोर, कम्यचारी 

कलराण कोर, सवास्थर उपचार लवशरे कोर र संसकृलि संरक्ण कोरको स्ापना गररनेछ ।
190. अस्ारी, जरािादारी र करारमा कार्यरि कम्यचारीहरुको आल ््यक सरुक्ाका िालग सामालिक सरुक्ाकोरमा 

आवद्ध गन्य आवशरक प्रबनध लमिाईनेछ ।
191. आनिररक िेिापरीक्ण शािाको गठन गरी कार्यसमपादिाई प्रभावकारी गराईनेछ  ।

(ज)  सामारजक परीक्षण:
192. स्िगि िेिापरीक्ण, िच्य साव्यिलनकीकरण लनदनेलशकाको प्रावधानिाई पािना गररनेछ ।
193. लवरर लवज्हरु समिेको सेवा लिई  आरोिनाहरुको स्िगि सामालिक परीक्ण कार्य गररनेछ ।
194. गाउँवासी, िनप्रलिलनधी, कम्यचारी समिेको संिगनिामा समालिक परीक्णिाई सलुनलश्ििा प्रदान गररनेछ ।

(झ)  सावषिजरनक सनुुवाई:
195. सचूनाको हक समबलनध ऐन २०६४ र लनरमाविी २०६५ बमोलिम त्रैमालसक रुपमा लवलत्तर लववरण साव्यिलनक 

गररनेछ र लनरलमि रुपमा साव्यिलनक सनुवुाईको आरोिना ि्ा िनगनुासोको र्ाशीघ्र समवोधन गनने प्रबनध 
लमिाईनेछ ।

196. गनुासो अलभिेि, उिरुीपटेीका, सझुाव पेटीका वरवलस्ि रुपमा कारा्यिरमा वरवस्ापन गरर सोही आधारमा 
कार्यसंचािन वरवस्ापन गररनेछ ।

आदरणीर  गाउँसभा सद्रजरूहरु :
माल् उलिेलिि नीलि ि्ा कार्यक्रम, सोच, िक्र, उद्शेर र प्रा्लमकिा अनसुार सो कार्य समपादनको िालग  आगामी आ.व 
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०७८/०७९ का िालग चाि ुिफ्य  ३१ करोड ६ िाि र पुँलिगि  िफ्य  १९ करोड १५ िाि ८९ हिार ३७० रुपैरा गरी  िममा 
५० करोड २१ िाि ८९ हिार ३७० रुपैरा प्रारलमभक अनमुान सलहि लवलनरोिन  गरर  नीलि ि्ा कार्यक्रममा उलिेलिि 
लवरर क्ेत्रहरुमा आवशरक विेटको वरवस्ा लमिाएको छु ।  
अनतरमा, उपरोकत्त अनसुारको १९६ बुँद ेनीलि ि्ा कार्यक्रमिाई वरवलस्ि र पारदलश्य िवरिे गाउँपालिका क्ेत्र लभत्र क्रमश 
कारा्यनवरनमा लराउन समपणू्य गाउँसभा सदसर, स्ानीर रािनैलिक दि, समपणू्य सरकारी ि्ा गैरसरकारी संघ संस्ा, 
कम्यचारीलमत्रहरु, गाउँवासी आमाबवुा, दािभुाई ि्ा दीदी लवलहनी िगारि सरोकारवािा सबैमा हालद्यक अनरुोध गददै लवदा हुन 
चाहनछु ।
धनरवाद ्।  

िर ककनी, िर ककनी वासी  (मान वहादरु िामा)
अधरक्

२०७८ असार १० 
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खणड-िीन
सािौं गाउँसभाको दोस्ो बैठकबाट ्वीकृि आ.ब.०७८/०७९ को वजेट वक्तवर

सभाबाट ्वीकृि रमरि : २०७८/३/२५

प्र्िुिकिाषि : गाउँपारिका उपाधरक्ष श्ी रसिा खरिवडा िामा
गाउँसभाका श्धेिर अधरक्ष महोदर,
सभा सद्र जरूहरु 
ककनी गाउँपालिकाको उपाधरक्को हलैसरििे रस साव्यभौम सभा समक् रस गाउँपालिकाको आल ््यक वर्य ०७८/०७९ को बिेट 
प्रसििु गन्य पाउँदा अतरनिै गौरवालनवि भएकी छु । रस अवसरमा रािनीलिक पररवि्यनका िालग िीवनको वलिदानी लदने समपणू्य 
शलहदहरु प्रलि भावपणू्य श्राद्धानििी वरकत्त गद्यछु । 
हामी लनवा्यलचि भएर स्ानीर सरकारको वागडोर समहािेको ४ वर्य भनदा वढी भईसकेको छ । हाम्ो आगमन सँगै गाउँवासीको लवकास 
प्रलिको अपेक्ा लदनानलुदन बढ्द ैगएको मिेै महशसु गरेकी छु । लसलमि साधन स्ोिको अलधनमा रही गाउँवासीका लवकास प्रलिका िी 
सबै अलसलमि अपेक्ा र आवशरकिा समवोधन गनु्य लनश्रनै कलठन कार्य हो । कोलभड-१९ िे सबैिाई आक्रानि पारररहकेो वि्यमान 
अवस्ामा तरसबाट हाम्ा गाउँवासीमा परेको र पन्यसकने अवस्ा समिेिाई मधरनिर गददै गाउँपालिकामा आल ््यक वर्य ०७८/०७९ मा 
प्राप्त हुन सकने अनमुालनि आरिाई आधार मानी प्रसििु विेट िरार गररएको छ ।

स्ानीर सरकार सञचािन ऐन २०७४ ि्ा स्ानीर िहको वालर्यक रोिना ि्ा विेट ििु्यमा लदगदश्यनको माग्यदश्यन बमोलिम वसिी 
सिरबाट संकलिि रोिना ि्ा कार्यक्रमहरुिाई समानपुालिक लहसाविे भगुोि र िनसङ्खराको आधारमा वडा सलमलिको लसफाररसिाई 
आधार मानी रोिना छनौट गररएको छ । रस पटको बिेटमा गाउँवासीको आवशरकिा र लदगो लवकासको अवधारणािाई मखूर 
प्रा्लमकिामा रािी ठूिा रोिनाहरु सञचािन गनने र स-साना रोिनाहरु वडासिरबाटनै समबोधन हुने गरी आवशरक विेटको प्रबनध 
लमिाइएको छ । गाउँपालिकाको लमलि २०७८/३/१० गिे सभामा प्रसििु भई अनमुोदन भएको नीलि ि्ा कार्यक्रमको माग्यदश्यन 
बमोलिमका रोिना ि्ा कार्यक्रमहरुिाई र्ासमभव बिेटमा समबोधन गनने प्ररतन गररएको छ ।

अधरक्ष महोदर, समपूणषि सभा सद्रहरु
अब म गाउँपालिकाको चाि ुआल ््यक वर्यको संलक्प्त वरहोरा िानकारी गराउन चाहनछु ।
आ.ब.०७७/०७८ का िालग पाँचौ गाउँसभाबाट सवीकृि भएको कुि विेट रु ६० करोड ४० िाि ६९ हिार ७ सर ९२ रुपैरा 
मधरे २०७८ िेठ मसानि समम चाि ुिफ्य  २४ करोड ९१ िाि ७८ हिार १७८ रुपैंरा र पुँलिगि िफ्य  १२ करोड ७३ िाि २९ 
हिार २११ रुपैरा  गरी कुि ३७ करोड ६५ िाि ७ हिार ३९० रुपैरा िच्य भएको छ । भने सोही अवलधमा आनिररक रािश्व 
िफ्य  रु २ करोड २४ िाि २२ हिार ८ सर २१ रुपैरा संकिन भएको छ । 

अधरक्ष महोदर,
अव म आल ््यक वर्य ०७८/०७९ को विेटका प्रा्लमकिाहरु प्रसििु गनने अनमुलि चाहनछु ।

प्राथरमकिाहरु :
१.  कोरोना भाइरस कोलभड-१९ िे आम िनसमदुारमा पारेको असर नरलूनकरण, रोक्ाम ि्ा लनरनत्रण ।
२.  कृलर ि्ा पशपुािन वरवसारको लवलवलधकरण, रालनत्रलककरण ि्ा विारीकरण ।
३.  पर्यटन क्ेत्रको प्रबध्यन ।
४. लशक्ा, सवास्थर िगागिका सामालिक क्ेत्रमा सहि पहुचँ ि्ा गणुसिरमा सधुार ।
५.  सडक, िानेपानी पवूा्यधारको लनमा्यण, सिरोननिी ि्ा मम्यि समभार ।
६. स्ानीर संसकृिी र सांसकृलिक समपदाहरुको संरक्ण ि्ा प्रबध्यन ।
७.  िलक्ि वग्यको उत्ान, गररवी नरलूनकरण ि्ा रोिगार ।



jflif{s gLlt tyf sfo{j|md / ah]6  ÷ 25

८.  सशुासन ि्ा साव्यिलनक सेवा प्रवाहमा सहिै पहुचँको वरवस्ा ।

अधरक्ष महोदर,
अब म आल ््यक वर्य ०७८/०७९ को िालग प्रसिालवि विेटको मखूर मखूर लववरण लशर्यकगि रुपमा प्रसििु गनने अनमुिी चाहनछु । चाि ु
आल ््यक वर्य ०७७/०७८ को िालग लवलनरोलिि रु  ६० करोड ४० िाि ६९ हिार ७ सर ९२ मधरे आनिररक रािश्वको आमदानी ८ 
करोड १० िाि ५६ हिार अनमुान गररएको ल्रो । उलिेलिि बिेट कारा्यनवरन समपनन भएको वरहोरा अधरक् जर ूमाफ्य ि समपणू्य 
गाउँसभाका सदसरजरहूरुमा िानकारी गराउन चाहनछु । उलिेलिि बिेटको कारा्यनवरनको क्रममा आ.ब.०७७/०७८ का िालग पाँचौ 
गाउँसभाबाट सवीकृि भएको कुि विेट रु ६० करोड ४० िाि ६९ हिार ७ सर ९२ रुपैरा मधरे २०७८ िेठ मसानि समम 
चाि ुिफ्य  २४ करोड ९१ िाि ७८ हिार १७८ रुपैंरा र पुँलिगि िफ्य  १२ करोड ७३ िाि २९ हिार २११ रुपैरा  गरी कुि 
३७ करोड ६५ िाि ७ हिार ३९० रुपैरा िच्य भएको वरहोरा िानकारी गराउन चाहनछु । आल ््यक बर्य ०७८/०७९ का िालग 
कुि ५७ करोड २७ िाि ६ हिार ६ सर ३७ रुपैरा प्रसिाव गरेको छु । उलिेलिि बिेट प्राप्त हुने स्ोिमा संघीर सरकार सशि्य अनदुान 
२२ करोड ६ िाि, संघीर सरकार समालनकरण अनदुान १० करोड २० िाि , संघीर सरकार रािश्व वाँडफाड ७ करोड ४४ िाि ८ 
हिार, प्रदशे सरकार सशि्य अनदुान १ करोड ७६ िाि ७१ हिार, प्रदशे सरकार समालनकरण अनदुान ८४ िाि ३२ हिार, प्रदशे 
सरकार समपरुक अनदुान ३ करोड प्रदशे सरकार लवशरे अनदुान २५ िाि, प्रदशे सरकार रािश्व वाँडफाड १ करोड ८५ िाि ३८ हिार 
७ सर ९०रुपैरा, कामनपा सशि्य अनदुान १ करोड, आनिररक स्ोि ७ करोड ५१ िाि ६ हिार ८ सर ४७ रुपैरा र संलचि कोरमा 
मौजदाि २ करोड आर हुने अनमुान गरेकी छु ।िस मधरे मखूर मखूर लवलनरोिन लनमन अनसुार रहकेो छ ।

१. आल ््यक वर्य ०७८/०७९ को िालग कुि ५७ करोड २७ िाि ६ हिार ६ सर ३७ रुपैरा मधरे कारा्यिर सञचािन िफ्य  ७ करोड 
प्रसिाव गरेको छु ।

२.  नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने सशि्य अनदुान २२ करोड ६ िाि लशक्ा, सवा्थर, कृलर, पश ुसेवा, उद्ोग िगारिका लवलभनन 
िोलकएका लशर्यकमा संघीर सरकारिे लनधा्यरण गरेका रोिना ि्ा कार्यक्रम कारा्यनवरनमा िच्य हुनेछ ।

४.  प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने सशि्य अनदुान १ करोड ७६ िाि ७१ हिार रुपैरा प्रदशे सरकारिे िोकेको लवलभनन रोिना ि्ा 
कार्यक्रममा िच्य हुनेछ ।

५.  वडाको िनसंखरा ि्ा भगुोिका आधारमा वडाहरुिाई ५० िाि दलेि ७५ िाि समम का आरोिनाहरुहरुिाई प्रा्लमकरण 
गरी कारा्यनवरन गन्य विेटको प्रबनध लमिाएको छु ।

६.  गाउँपालिका सिरीर आरोिना सञचािनका िालग कुि बिेट बाट वडा सिरका रोिनाहरुमा लवलनरोिन गरी वाँकी रकमबाट 
गाउँपालिका सिरी रोिनाहरु सञचािनमा लराउन उलचि विेटको प्रबनध लमिाएको छु ।

७.  समपरुक अनदुानबाट लवलभनन रोिनाहरु सञचािन गन्य आवशरक बिेटको प्रबनध लमिाएको छु ।

८.  चाि ुआल ््यक वर्यमा रकम लवलनरोिन भई लवलवध कारणिे समपनन हुन नसकेका केही महतवपणू्य आवशरक रोिनाहरुिाई 
आल ््यक वर्य ०७८/०७९ मा लनरनिरिा लदने वरवस्ा लमिाएको छु ।

९.  िलक्ि वग्यका रोिना ि्ा कार्यक्रमिाई ्प प्रभावकारी बनाउन लवशरे वरवस्ा लमिाएको छु ।

१०. भपैरर आउने लवलभनन आकलसमक िच्यहरुिाई वरवलस्ि बनाउन कार्यलवलध बनाई िच्य गनने गरी आवशरक बिेटको वरवस्ा 
लमिाएको छु ।

११.  आल ््यक लवकास, सामालिक लवकास, पवूा्यधार लवकास, वािावरण ि्ा लवपद ्वरवस्ापन र संस्ागि लवकास सेवा प्रवाह ि्ा 
सशुासन िगारिका लवररगि क्ेत्रहरुमा समानपुालिक आधारमा आवशरक विेटको प्रबनध लमिाएको छु ।

अनिमा गाउँपालिकाको विेट ि्ा कार्यक्रमको लवसििृ लववरण रस सभामा प्रसििु गन्य हाि समभव नभएको हुदँा र्ालशघ्र प्रकाशन 
गरर साव्यिलनक गररनेछ वरहोरा अवगि गराउन चाहनछु ।

िनरवाद्



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

खणड-चार

सािौं गाउँसभाको दोस्ो बैठकबाट पाररि ककनी गाउँपारिकाको अथषि समबरनि 
प्र्िाविाई काराषिनवरन गनषि बनेको आरथषिक ऐन २०७८

सभाबाट ्वीकृि रमरि : २०७८/३/२५

प्र्िावनाः ककनी गाउँपालिकाको आल ््यक वर्य २०७८/७९ को अ ््य समबनधी प्रसिाविाई कारा्यनवरन गन्यको लनलमत्त स्ानीर कर 
ि्ा शलुक संकिन गनने, छुट लदने ि्ा आर संकिनको प्रशासलनक वरवस्ा गन्य वाञछनीर भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोलिम ककनी गाउँपालिकाको सािौं गाउँसभािे रो ऐन बनाएको छ । 

१. सरंक्षप्त नाम र प्रारमभः (१) रस ऐनको नाम “ककनी गाउँपालिकाको आल ््यक ऐन, २०७८” रहकेो छ ।

 (२) रो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गिेदलेि ककनी गाउँपालिका क्ेत्रमा िाग ूहुनेछ ।

२. समपरि करः गाउँपालिकाका क्ेत्रलभत्र अनसुलूच (१) बमोलिम समपलत्त करिगाइने र असिू उपर गररनेछ ।

३. भूरम कर (मािपोि): गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र अनसुलूच (२) बमोलिम भलूम कर (मािपोि) िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

४. घर वहाि करः  गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र कुनै वरलक्त वा संस्ािे भवन, घर, पसि, गरारेि, गोदाम, टहरा, छपपर, िगगा वा पोिरी 
परैू आलंशक िवरिे वहािमा लदएकोमा अनसुलूच (३) बमोलिम घर िगगा वहाि कर िगाइने र असिू गररनेछ । 

५. वरवसार करः गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र वरापार, वरवसार वा सेवामा पूँिीगि िगानी र आल ््यक कारोवारका आधारमा अनसुलूच 
(४) बमोलिम वरवसार कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ ।

६. जरडबुटी, कवाडी र जीवजनिु करः गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र कुनै वरलक्त वा संस्ािे ऊन, िोटो, िलडबटुी, वनकस, कवाडी माि 
र प्रचलिि काननूिे लनरधे गररएको िीविनि ुवाहकेका अनर मिृ वा माररएका िीविनिकुो हाड, लसङ, पवाँि, छािा िसिा 
बसिकुो वरवसालरक कारोवार गरेवापि अनसुलूच (५) बमोलिमको कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ ।

७. सवारी सािन करः गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र दिा्य भएका सवारी साधनमा अनसुलूच (६) बमोलिम सवारी साधन कर िगाइने र 
असिु उपर गररनेछ । 

८. रवज्ापन करः गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र हुने लवज्ापनमा अनसुलूच (७) बमोलिम लवज्ापन कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ  । 

९. मनोरनजन करः गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र हुने मनोरनिन वरवसार सेवामा प्रदशे काननुिे लनधा्यरण गरे वमोलिमको दररेटमा अनसुलूच 
(८) वमोलिम गाउँपालिकािे संकिन गननेछ ।

१०. रेिरकङ्ग, करानोइङ्ग: गाउँपालिकािे आफनो क्ेत्रलभत्र रेिलकङ्ग, करानोइङ्ग, वा वरवसार संचािन गरेवापि अनसुलूच (९) 
बमोलिमको शलुक िगाइने र असिू उपर गररनेछ ।

११. सेवा शु्क, द्िुरः गाउँपालिकािे लनमा्यण, संचािन वा वरवस्ापन गरेका अनसूलूच (१०) मा उललिलिि स्ानीर पवूा्यधार र 
उपिबध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुलूचमा वरवस्ा भए अनसुार शलुक िगाइने र असिू उपर गररनेछ ।

१२. परषिटन शु्कः गाउँपालिकािे आफनो क्ेत्रलभत्र प्रवेश गनने पर्यटकहरुवाट अनसुचूी ११ मा उललिलिि दरमा पर्यटन शलुक 
िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।िर, प्रदशे काननु सवीकृि भई सो काननुमा अनर्ा वरवस्ा भएको अवस्ामा सोलह बमोलिम 
हुनेछ ।

१३. कर छुटः रस ऐनमा उलिेि भए वाहके  कर लिनने दालरतव भएका वरलक्त वा संस्ाहरुिाई कुनै पलन लकलसमको कर छुट  
लदईने छैन । 

१४. कर िथा शु्क सकंिन समबरनि कारषिरवरिः रो ऐनमा भएको वरवस्ा अनसुार कर ि्ा शलुक संकिन समबलनध कार्यलवलध 
ि्ा छुट लशर्यकका हकमा गाउँकार्यपालिकािे िोके अनसुार हुनेछ ।
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अनुसरूच-१
(दफा २ सगं समवरनिि)

समपरिकर
समपलि कर दसिरु

घरको लववरण 
ग्रामीण 

परमपरागि घर
लपलिर लवनाको 
आर लस लस घर

लपलिर लससटमको आर लस लस 
घर पलहिो िलिा 

लपलिर लससटको 
आर लस लस 

ढिान घर दोश्रो 
िलिा

िेश्रो िलिा
 िेश्रो िलिा 
भनदा माल् िलिा ३ कोठा 

सममको 
४ कोठा वा सो 

भनदा माल् 

रािसव दर रु २०० ३०० ५०० ६०० ३०० २०० ५००

अनुसरूच-२
(दफा ३ सगं समवरनिि)

मािपोि/ भूरमकर

ककनी गाउँपालिका क्ेत्रका िगगाहरुमा  िपलशि वमोलिम मािपोि/भलूमकर िगाईनेछ ।

s_ ! /f]kgL b]lv @) /f]kgL ;Dd k|lt /f]kgL ?=!%  

v_ @) /f]kgL b]lv dfly k|lt /f]kgL ?=@%  

अनुसरूच-३
(दफा ४ सगं समवरनिि)

वहाि कर
ककनी गाउँपालिका क्ेत्रलभत्र कुनै वरलक्त वा संस्ािे भवन, घर, पसि, गरारेि, गोदाम, टहरा, छपपर, िगगा आलद वहािमा लदएकोमा 
लनिको सव;घोरणा ि्ा समझौिानसुार िपलशि वमोलिमको वहािकर िगाईने 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_ ५ k|ltzt

अनुसरूच-४
(दफा ५ सगं समवरनिि)

वरवसार 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] !%)))=))
रु २५ िाि भनदा वढी िगानीमा 
संचालिि

v_  xf]6n tyf l/;f]6{ v >]0fLsf] !))))=))
रु १५ दलेि २५ िाि समम 
िगानीमा संचालिि
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 s/sf If]qx? 
 )&*.)&( sf nflu 

:jLs[t b/ ?=df
s}lkmot 

u_  xf]6n tyf l/;f]6{ u >]0fLsf] %)))=))
रु १५ िाि भनदा कम िगानीमा 
संचालिि

/]i6'/]G6 P08 af/

s_ s >]0fLsf] /]i6'/]G6 %)))=))
रु ५ िाि भनदा वढी िगानीमा 
संचालिि

v_ v >]0fLsf] /]i6'/]G6 #)))=))
रु ५ िाि भनदा कम िगानीमा 
संचालिि

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 २%))=))  

em_ kmf]6f] :6'l8of] १५००=))  

`_ lel8of], u|fkmL Joj;fo २०))=))  

ls/fgf k;n tkm{

s_ xf]n;]n 7"nf k;n !*))=))
रु ५ िाि भनदा कम िगानीमा 
संचालिि
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 s/sf If]qx? 
 )&*.)&( sf nflu 

:jLs[t b/ ?=df
s}lkmot 

v_ demf}nf k;n !@))=))
रु ५ िाि भनदा वढी िगानीमा 
संचालिि

u_ ;fgf k;n %))=))  

l8kf6{d]06n

s_ l8kf6{d]06n :6f]/ #)))=))  
ि लमनी माट्य २५००  

v_ k"hf ;fdfu|L %))=))  

u_ s:d]l6s yf]s k;n !)))=))  

3_ s:d]l6s v'b|f k;n %))=))  

ª_ Ao"l6kfn;{ १०००=))  

r_ ;}n"g k;n १०००=))  

5_ kfg k;n v'b|f ;fdfg ;lxt १०००=))  

h_ kfg k;n laz'4 %))=))  

;'grfFbL k;n ५०००=))  

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 २५००=))  

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 %))=))  

`_ Nofa÷PS;/] %))=))  

6_ cfo"j]lb{s cf}ifwL k;n k|flS6zg/ ;lxt १०००=))  

7_ cfo"a{]lbs cf}ifwL k;n k|flS6zg/ /lxt %))=))  

8_ hl8a'6L xj{n vl/b, k|zf]wg lalqm %))=))  

9_ Pu|f]e]6 %))=))  

ण औरधी पसि १५००=))
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 s/sf If]qx? 
 )&*.)&( sf nflu 

:jLs[t b/ ?=df
s}lkmot 

On]lS6«s÷On]S6«f]lgS;

क_ On]lS6«s k;n !)))=))  

ि_ ;f}o{ phf{kf6{;, %))=))  

ग_ df]jfOn k;n !)))=))  

घ_ sDKo"6/ tyf sDKo"6/ ;fdfg ljlqm !%))=))  

ङ_ l6= eL=, lk|mh, jfl;Ëd]l;g, UofF; r'Nxf] v'b #)))=))  

च_ 38L, /]l8of], Sofd/f, ;fgf On]S6«f]lgS; v'b !)))=))  

छ_ UofF; l;ln08/ l8n/ #)))=))  

ि_ UofF; l;ln08/ v'b|f !%))=))  

झ_ l8; xf]d !)))=))  

lzIff If]q -lghL lzIff If]q_

s_ SofDk; %)))=))  

v_ dfWoflds tx #)))=))  

u_ k"j{ afnlzIff !)))=))  

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 संस्ागि लवद्ािर ठाँउसारी १००००

्ञ कक्ा ८ को माक्य लसट प्रलिलिलप ५०

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 ;:yf s -Ps_ ५०००=))  

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

३०००=))  
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 s/sf If]qx? 
 )&*.)&( sf nflu 

:jLs[t b/ ?=df
s}lkmot 

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

२०००=))  

s'6fgL, lk;fgL, k]nfgL tkm{

s_ s'6fgL, lk;fgL, k]]nfgL ljlqm ;lxt ५०००=))  

v_ s'6fgL, lk;fgL, k]nfgL ldn dfq ३०००=))  

u_ lrp/f ldn ३०००=))  

3_ d;nf s'6fgL, lk;fgL ५००=))  

lgdf{0f;Fu ;DalGwt   

s_ xf8{jo/ l8n/ ६०००=))  

v_ xf8{jo/ k;n >]0fL s ४००० रु १५ िाि भनदा कम िगानीमा 
संचालिि

u_ xf8{jo/ k;n >]0fL v ३००० रु १५ िाि भनदा वढी िगानीमा 
संचालिि

3_ l;;f, KnfO{, ;GdfOsf २०००  

ª_ lul§, 9'Ëf, O§f, afn'jf l8kf] tyf ljlqm ७०००=))  

r_ cGt/fli6«o lgdf{0f Joj;foL Pj+ k/fdz{bftf ४)))=))  

छ_ 3 ju{sf] lgdf{0f Jofj;foL

१००००=)) btf{

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

#)))=))

O{hfhtkq gljs/0f ्प दसिरु 
-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 @%))=))  
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 s/sf If]qx? 
 )&*.)&( sf nflu 

:jLs[t b/ ?=df
s}lkmot 

pBf]u tkm{   

क_ 7"nf pBf]u -kF"hLsf cfwf/df_ #%)))=)) ५० िाि भनदा माल् 

ि_ demf}nf pBf]u -kF"hLsf cfwf/df_ @%)))=)) ३५-५० िाि समम

ग_ ;fgf pBf]ux? १५०००  

घ_ O§f pBf]u ५०००००=))  

ङ_ u]ljog hfnL a'Gg] d]l;g %)))=))  

च_ u]ljog hfnL a'Gg] xft @%))=))  

छ_ a]s/L÷kfp/f]6L pBf]u ३०००=))  

ि_ crf/÷cu/aQL tyf d}gaQL pBf]u %))=))  

झ_ a/km cfO{;lqmd pBf]u %))=))  

्ञ_ uf/d]06 pBf]u #)))=))  

ट_ l;d]06, Ans, s+lqm6 %)))=))  

9_ l;/s, 8;gf, skf; pBf]u #)))=))  

ड_ u|Ln ;6/ pBf]u २%))=))  

ढ_ s|;/ pBf]u %))))=))  

ण_ lkm/lkm/] #))))=))  

ि_ h'Qf rKkn pBf]u-;fdfGo_ ५०००=))  

्_ h'Qf rKkn pBf]u-sf/vfgf_ १५०००=))  

द_ 8]/L pBf]u २०००=))  

ध_ Xofr/L pBf]u ५०००=))  

न_ bfgf pBf]u ५०००  

प_ kfk8 pBf]u १०००  

फ_ rfpldg÷rfprfp pBf]u २०००  

ब_ bfndf]7, e'lhof, gdlsg २०००  

भ_ ;'grfFbL u/uxgf lgdf{0f ि्ा लवलक्र ६०००  

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

२०००=))  

र_ kmlg{r/ pBf]u १००००=))  

र_ ;–ldn १२०००=))  

ि_ kmlg{r/ pBf]u ;f] ?d ;lxt १५०००=))  

व_ ;–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=))  

ग_ df5f df;' k;n v'b|f २५००=))  
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 s/sf If]qx? 
 )&*.)&( sf nflu 

:jLs[t b/ ?=df
s}lkmot 

घ_ v]nf}gf uLˆ6 tyf pkxf/ ;dfu|L k;n !)))=))  

ङ_ xf]d 8]sf]/ k;n !)))=))  

च_ km]G;L ljljw k;n !)))=))  

छ_ yfg sk8f k;n s'tf{ ;'/jfn, ;f8L k;n ३०००=))  

ि_ efF8f wft'hGo k;n १५००=))  

झ_ efF8f, k;n Knfli6s hGo !)))=))  

्ञ_ k]lG6Ë, cf6{ k;n !)))=))  

ट_ cb'jf, cld|;f]-s'rf]_ vl/b ljlqm ug]{ k;n %))=))  

ठ_ 8«fO lSng/ !)))=))  

ड_ h'Qf rKkn ljqmL ug]{ xf]n;]n k;n *))=))  

ढ_ ;l6Ë ;'l6Ë l;nfO{ k;n sk8f ljqmL ;lxt !)))=))  

ण_ ;l6Ë ;'l6Ë l;nfO{ k;n dfq *))=))  

ि_ Jof08 afhf, k~r]afhf / gf}dtL afhf %))=))  

्_ ;fp08 l;i6d !)))=))  

द_ c08f k;n १०००=))  
ध वाईनरी उद्ोग दिा्य ५००००

न वाईनरी उद्ोग नलवकरण १००००

प अलकसिन गराँस उद्ोग दिा्य ३०००००

फ अलकसिन गराँस उद्ोग नलवकरण ५००००

ब गाउँपालिकाको कृलर हाटविार सटर भाडा प्रलि सकवारर लफट रु २३

cGo Jofkf/ Joj;fo   
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 s/sf If]qx? 
 )&*.)&( sf nflu 

:jLs[t b/ ?=df
s}lkmot 

s_ lj1fkg P]h]G;L Joj;fo !)))=))

 
 ३५ लदन भनदा मा्ी ३ मलहना 

लभत्र भएमा १० प्रलिशि  
िररवाना । अकहो ३ मलहना लभत्र 

आएमा २० प्रलिशि र िि 
पश ्चाि आएमा ३० प्रलिशि 

िररवाना िागनेछ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

v_ s]a'n ;~rfng Joj;fo @)))=))

u_ OG6/g]6 ;]jf k|bfos Joj;fo !)))=))

3_ sjf8L vl/b laqmL !)))=))

ª_ 6]lnkmf]g 6fj/ %)))=))

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

5_
s[lif tyf kz'hGo pBf]u tyf n3' 3/]n' tyf 
;fgf pBf]u btf{ z'Ns k'hLsf] cfwf/df -P]gdf 
pNn]v gePsfsf] xsdf ;d]t_

? # nfv ;Dd ? %))

? # nfv b]lv dfyL ? !) nfv ;Dd ? !)))

? !) nfv b]lv dfyL ? @) nfv ;Dd ? @)))

? @) nfv b]lv dfyL ? %) nfv ;Dd ? $)))

? %) nfv b]lv dfyL ! s/f]8 ;Dd ? !))))

h_ gljs/0fsf] xsdf

? # nfv ;Dd ? #))

? # nfv b]lv dfyL ? !) nfv ;Dd ? %))

? !) nfv b]lv dfyL ? @) nfv ;Dd ? *))

? @) nfv b]lv dfyL ? %) nfv ;Dd ? !@))

? %) nfv b]lv dfyL ! s/f]8 ;Dd ? @)))

? %) nfv b]lv dfyL ? #))))

em_ l/on :6]6 P08 xfplhË k|f= ln= %)))=))

`_ िसी वोका लनकाशी प्रलि गोटा @%=))

6_ /fuf] e};L लनकाशी प्रलि गोटा !))=))

!=!=^ ;jf/L s/ tkm{   

;jf/L ;fwg dd{t ;Def/ ÷ljqmL   

s_ ;fOsn ljqmL tyf dd{t %))=))  

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
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 s/sf If]qx? 
 )&*.)&( sf nflu 

:jLs[t b/ ?=df
s}lkmot 

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  

अनुसरूच-५
(दफा ६ सगं समवरनिि)

जरडवुटी, कवाडी र रजवजनिु कर
हाड प्रलि केलि १।-  
लसंङ प्रलि केलि २।-  
िरु प्रलि केलि २।-  
छािा ठुिो प्रलि गोटा ३०।-  
छािा सानो प्रलि गोटा १५।-  
फिामको टुक्रा प्रलि केलि २।-  
पलत्रका प्रलि केलि २।-  
कागि प्रलि केलि १।-  
वोिि लससाको प्रलि गोटा १।-  
वोिि सानो लससाको प्रलि गोटा २५ पैसा दलेि ५० पैसा समम  
पिालटिक प्रलि केलि १।-  

अनुसरूच-६
(दफा ७ सगं समवरनिि)

सवारी सािन कर
टाङ्गा ररकसा १२५।-  
टाङ्गा ररकसा नलवकरण ५०।-  
अटो ररकसा र इ ररकसाको मात्रदर १२५।-  

अनुसरूच-७
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(दफा ८ सगं समवरनिि)
रवज्ापन  कर

s_ xf]l8Ë  jf]8{sf]  jflif{s  b:t'/ -?=k|lt  :Sjfo/ lkm6df_ ? कैरफरि 

!= !@ :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{ a9L #x# ;Ddsf] dfq lbg] u/L &%)=))  
*= ˆn]S; jf]8{ Jofkf/ Joj;fo !@ :Sjfo/ lkm6; *))=))  
(= ˆn]S; jf]8{ Jofkf/ Joj;fo !@ :Sjfo/ lkm6 ;Dd !@))=))  
!)= a9Ldf ^ :Sjfo/ lkm6 ;Ddsf] kf]ndf /fVg] %))=))  

अनुसरूच-८
(दफा ९ सगं समवरनिि)

मनोरजञजन कर

लस.नं. लववरण करको दर
१ चिलचत्र घरमा चिलचत्र प्रदश्यन गदा्य दश्यकहरुवाट प्रलि लटकट ५%

२
लभलडरो घर, सासकृलिक प्रदश्यन हि कनसट्य, ल्रटर/ नाटकघर, 
फनपाक्य , वाटर गाडनेन, वािउद्ान, दोहरी साँझ, डाँनसवार, 
करालसनो, फूट्सि, िमुवा िगारिमा प्रलि लटकट लवि 

५%

३
िीन मलहनासमम िाद ूसक्य स मिेा सञचािन गराए बापि 
प्रलिलदन रु. १००

४
िीन मलहना भनदा बढी िाद ूसक्य स मिेा वा मनोरञिन प्रदारक 
कार्यक्रम संञचािन गराए बापि मालसक रु. ५०००

अनुसरूच-९
(दफा १० सगं समवरनिि)

रेिरकङ्ग, करानोइङ्ग समबरनि कर
रेिलकङ्ग ि्ा करानोइङ्ग शलुक समवनधी वरवस्ा आवशरकिा अनसुार गाउँकार्यपालिकािे लनधा्यरण गरेवमोलिम हुनेछ ।

अनुसरूच-१०
(दफा ११ सगं समवरनिि)

सेवा शु्क द्िुर
sG;N6]G;L ;'lrs[t tkm{  रु  कैलफरि

s_ sG;N6]G;L ;'lrs[t b:t'/ %)))=))  

v_ sG;N6]G;L gljs/0f b:t'/ @)))=))  

u_ O{lGhlgo/÷k/fdz{bftf ;'lrs[t b:t'/ @%))=))  
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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 ? @))  

ª_ इटा 

नीकाशी कर O6f प्रलिगोटा १५ पैसा

नीकाशी कर काठ
;fgf]uf8L — ? !)))
7"nf] uf8L —? @)))
6ofS6/ —? %))

रूि कटानी दसिरु प्रलि गोटा १००
!=#=# gS;f kf; b:t'/   

s_ gS;fkf;  k|lt ju{ km'6 आरसीसी dfq  

klxnf] !))) ju{km"6 ;Dd %=))

!))! b]lv @%)) ju{km"6  ;Dd ^=))

@%)! b]lv %))) ju{km"6 ;Dd !)=))

%))! ju{km"6 dfyL !@=))

v_ gS;f kf; lstfasf] b:t'/ ८००=))  

नकशापास अलभिेलिकरण लकिाव दसिरु ५००
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u_ gS;f gfd;f/L b:t'/ !%))=))  

3_ lgdf{0f ;DkGg l;kmfl/; !)))=))  

ª_ c:yfoL 3/ 6x/f Joj;flos k|of]hg k|lt ju{km"6 @=))

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

5_ k/Dk/fut 3/ btf{ z'Ns #))=))  

!=#=$ l;kmfl/; tyf aS;f}gL b:t'/   

! lgj]bg z"Ns )  

@ 3/ hUuf gfd;f/L l;kmfl/; ५००  
३ df]xL nut s§f l;kmfl/; ५००  
४ 3/ sfod l;kmfl/; ५००  
५ 5fq j[QL l;kmfl/; lgz"Ns  
६ ljkGg ljWofyL{ 5fqj[QL l;kmfl/; lgz"Ns  
७ अपाङ्ग लसफाररस lgz"Ns  
८ c:yfoL j;f]jf; l;kmfl/; ३००  
९ :yfoL j;f]jf; l;kmfl/; २००  

१० cfly{s cj:yf jlnof] jf ;DkGgtf k|dflft ५००  
११ cfly{s cj:yf sdhf]/ jf ljDkGgtf k|dflणt lgz"Ns  
१२ ljB"t h8fg l;kmfl/; २००  
१३ wf/f h8fg l;kmfl/; २००  
१४ lhljt /x]sf] l;kmfl/; २००  
१५ b"j}gfd u/]sf JoQmL Ps} xf] eGg] l;kmfl/; २००  
१६ hUuf d"Nof°gl;kmfl/;÷k|dflणt k|lt xhf/ ?= २  
१७ Joj;fo jGb l;kmfl/; २००  
१८ Joj;fo ;~rfng gePsf] l;kmfl/; २००  
१९ Jofkf/ Joj;fo gePsf] l;kmfl/; २००  
२० sf]6{lkm ldgfxf l;kmfl/; lgz"Ns  
२१ gfjfns kl/rokq l;kmfl/; lgz"Ns  
२२ pBf]u gfp+;f/L l;kmfl/; ५००  
२३ pBf]u btf{ l;kmfl/; ५००  
२४ ljBfno ;~rfng :jLs[t÷sIff j[l4 l;kmfl/; १०००  
२५ JolQmut ljj/0f l;kmfl/; २००  
२६ hUuf btf{ l;kmfl/; २००  
२७ ;+/Ifs l;kmfl/; -JolQmut_ २००  
२८ ;+/Ifs l;kmfl/; -;+:yfut_ २००  
२९ g]kfn ;/sf/sf] gfddf afटf] sfod l;kmfl/; lgz"Ns  
३० lhljt;+usf] gftf k|dfl0ft २००  
३१ d[ts;+usf] gftf k|dfl0ft lgz"Ns  
३२ lgMz"Ns jf ;Mz"Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; lgz"Ns  
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३३ ;+:yf btf{ l;kmfl/; र नलवकरण लसफाररस
दिा्य रु ५०० लनवकरण रु 

२००
 

३४ घ/afटf] k|dflणt ५००  
३५ rf/ lsNnf k|dfl0ft ३००  
३६ hGdldlt k|dflणt २००  
३७ ljjfx k|dflणt २००  
३८ घ/ kftfn k|dflणt २००  
३९ sfuh÷dGh"/Lgfdf k|dflणt २००  
४० xsjfnf jf xsbf/ k|dflणt २००  
४१ cljjflxt k|dflणt २००  
४२ hUuf /]vf+sg sfo{÷;f]] sfo{df /f]xj/ ५००  
४३ hUufwgL k|dfण k"hf{ x/fPsf] l;kmfl/; २००  
४४ k"hf{df घ/ sfod l;kmfl/; २००  
४५ c+u|]hL l;kmfl/; tyf k|dfl0ft j}b]lzs k|of]hg ३०००  
४६ ldnfkq sfuh÷ph"/L btf{ lgz"Ns  

४७ JolStut 36gf btf{ lgz"Ns

घटना घटेको ३५ लदन 
पलछ रु २०० र 

प्रलिलिलप रु ५००
४८ d'4f lgj]bg÷ph'/L btf{ १००  
४९ of]hgf ;Demf}tf l;kmfl/; ५०
५० of]hgf km/kmf/s l;kmfl/; ५०
५१ kl/jfl/s ljj/0f k]G;g k|of]hg ५००  
५२ s/ r"Qmf l;kmfl/; ५००  
५३ tfnfjGbL jxfn sf]7f vf]Ng] ;]jf z"Ns २००  
५४ kmf]xf]/ d}nf ;+sng cg"dtL b:t"/ १०००  
५५ kmf]xf]/ d}nf ;+sng cg"dtL gljs/0f b:t"/ ३००  
५६ jsfntgfdf b:t"/ १००  
५७ ldnfkq b:t"/ b"j}kIf ५००  
५८ n]gb]g k|dflणt Psnfv ;Dd १०००  

५९ n]gb]g k|dfl0ft Psnfv eGbf j9L 500  

६० gS;f l8hfO{g/ ;"lrs[t १०००  
६१ नागररकिा लसफाररस रु ५०
६२ नागररकिा प्रलिलिपी लसफाररस रु २००

६३ pNn]lvt jfx]s cGo :yfgLo cfjZostf cg";f/sf 
l;kmfl/;÷k|dflणtx?

रु २००

;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   

%) nfv ;Ddsf] d'NofFsgdf  १५००  
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 50 nfv eGbf dfly 1 s/f]8 ;Dd ५०००  

  ! s/f]8 eGbf dflysf]df      १००००  

६४ 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 १५००  

 १० nfv ;Dddf २५००  

 !) nfv eGbf dfyLdf ४०००  

पुनश्च –

१. दवैीप्रकोप  लपडीि लसफाररस र लवद्ा्मी छात्रवलृत्त लसफाररस लनःशलुक गररनेछ । 

२. एकै प्रकृलिका एउटै लसफाररस ि्ा प्रमालणिमा वडा ि्ा गाउँपालिकावाट छुट्ा छुटै दसिरु लिईने छैन । 

३. गाउँपालिकािाई वझुाउन ुपनने िनुसकैु प्रकृलिको कर ि्ा दसिरुहरुमा माल् उलिेि भएको हकमा सोलह अनसुार र उलिेि 
नभएको हकमा  लविमव शलुक  प्रलि वर्य ्प ५ % का दरिे िागनेछ । 

४. कारा्यिरहरुवाट सेवा प्रवाह गदा्य गाउँपालिकािाई लिनु्य पनने कर, शलुक दालििा भए पलछमात्र सेवा प्रवाह गररनेछ ।

अनुसरूच-११
(दफा १२ सगं समवरनिि)

परषिटन शु्क

पर्यटन शलुक समवनधी वरवस्ा आवशरकिा अनसुार गाउँ कार्यपालिकािे लनधा्यरण गरे वमोलिम हुनेछ ।
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खणड-पाँच
ककनी गाउँपारिकाको आरथषिक व ष्ि ०७८/०७९ को  रवरनरोजन ऐन-२०७८

प्र्िावना : ककनी गाउँपालिकाको आल ््यक वर्य ०७८/०७९ को िालग सलञचि कोरबाट केही रकम िच्य गनने अलधकार लदन र सो 
रकम लवलनरोिन गन्य वाञछनीर भएकोिे, नेपािको संलवधान २२९ को उपधारा (२) बमोलिम ककनी गाउँपालिकाको सािौं गाउँसभािे 
रो ऐन बनाएको छ ।

१. सरंक्षप्त नाम र प्रारमभ : (१)  रस ऐनको नाम “ककनी गाउँपालिकाको लवलनरोिन ऐन, २०७८” रहकेो छ ।

(२) रो ऐन २०७८ श्रावण १ गिेबाट प्रारमभ हुनेछ ।

२. आरथषिक व ष्ि ०७८/०७९ को रनरमति सरञचिको्बाट रकम खचषि गनने अरिकार : (१) आल ््यक वर्य ०७८/०७९को लनलमत्त 
ककनी गाउँपालिका, वडा सलमलि, लवररगि शािािे गनने सेवा र कार्यहरुका लनलमत्त अनसुचूी १ मा उलिेलिि चाि ुिच्य, पूँलिगि िच्य 
र लवलत्तर वरवस्ापनको रकम समिे गरी िममा रकम रु ५७२७०६६३७।- ( सनिाउनन करोड सत्ताईस िाि छ हिार छ सर सैलिस) 
मा नबढाई लनलद्यटि गररए बमोलिम सलञचि कोरबाट िच्य गन्य सलकनेछ ।
३. रवरनरोजन : (१) रस ऐन द्वारा सलञचिकोरबाट िच्य गन्य अलधकार लदइएको रकम आल ््यक वर्य ०७८/०७९ को लनलमत्त ककनी 
गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिका, वडा सलमलि र लवररगि शािािे गनने सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त लवलनरोिन गररनेछ।

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा िेलिएको भएिा पलन कार्यपालिका, वडा सलमलि र लवररगि शािािे गनने सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त 
लवलनरोिन गरेको रकम मधरे कुनैमा बचि र कुनैमा अपगु हुने दलेिन आएमा गाउँकार्यपालिकािे बचि हुने लशर्यकबाट नपगु हुने 
लशर्यकमा रकम सान्य सकनेछ । रसरी रकम सादा्य एक लशर्यकबाट सो लशर्यकको िममा रकमको १० प्रलिशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा 
एक भनदा बढी लशर्यकहरुबाट अकहो एक वा एक भनदावढी लशर्यकहरुमा रकम सान्य ि्ा लनकाशा र िच्य िनाउन सलकनेछ । पुँलिगि 
िच्य र लवलत्तर वरवस्ा िफ्य  लवलनरोलिि रकम साँवा भकुत्तानी िच्य र वराि भकुत्तानी िच्य लशर्यकमा बाहके अनर चाि ुिच्य लशर्यकिफ्य  
सान्य र लवलत्तर वरवस्ा अनिरगि साँवा भकुत्तानी िच्य िफ्य  लवलनरोलिि रकम वराि भकुत्तानी िच्य लशर्यकमा बाहके अनरत्र सान्य सलकने 
छैन ्।

िर चाि ुि्ा पुँलिगि िच्य र लवलत्तर वरवस्ाको िच्य वरहोन्य एक स्ोि बाट अकहो स्ोिमा रकम सान्य सलकनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा िेलिएको भएिा पलन एक लशर्यकबाट सो लशर्यकको िममा सवीकृि रकमको १० प्रलिशि भनदा बढ्ने 
गरी कुनै एक वा एक भनदा बढी लशर्यकहरुमा रकम सानु्य परेमा गाउँसभाको सवीकृलि लिनपुननेछ ।

अनुसचूी-१
( दफा २ सगं समबरनिि)

नेपािको सरंविानको िारा २२९ (२) बमोरजम सरंचिको्बाट रवरनरोजन हुने  रकम

क्र.सं रश ष्िकको नाम चािु खचषि पूरँजगि खचषि रवरतिर वरव्था जममा

१
गाउँकारषिपारिकाको 

वार ष्िक वजेट
३१३२७१००० २५९४३५६३७ ० ५७२७०६६३७
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खणड-छ
आ.ब.०७८/०७९ को आर वररको अनुमारनि रववरण, राजश्व िथा अनुदान 
प्रारप्तको अनुमान,चािु िफषि को वरर अनुमान, कारषिके्षत्रगि वरर अनुमान र 

्वीकृि कारषिक्रम िथा बजेट

सभाबाट ्वीकृि रमरि : २०७८/३/२५

६.१ आ.ब.०७८/०७९ को आर वररको अनुमारनि रववरण :

ककनी गाउँपारिका
गाउँकारषिपारिकाको काराषििर

आर वररको अनुमारनि रववरण
आ.ब.०७८/०८९

अनुसचूी-१
वजेट रु हजारमा

शी ष्िक
०७६/७७ को 

रबबरण
आ.व. २०७७/७८ को 

ससंोरिि अनुमान
आ ब ०७८/७९ को 

अनुमान

आरः ४३००२४ ५४६११८.७२ ५७२७०६.६४

 राज्वः १३९१८३ १७१२६६ १८१५०४

 आनिररक रािसव २४७२४ ४०१०५ ६५११६

 रािसव बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम ८४४५९ ८९१६१ ७८९८६

 अनर आर अलरा समिे ३०००० ४२००० ३७४०१

 अनिर सरकारी रवतिीर ह्िानिरण २९०८४१ ३७४८५३ ३९१२०३

 नेपाि सरकारबाट प्राप्त २६३८०० ३०६८०० ३२२६००

 प्रदशे सरकारबाट प्राप्त १२०४१ ५८०५३ ५८६०३

 अनिर स्ानीर िहबाट प्राप्त १५००० १०००० १००००

 जनसहभारगिाः ०   

 नगद सहभालगिा    

 श्रम ि्ा वसिगुि सहारिा   ०

वररः ०   

 चाि ुिच्य   ७५०००

 सशि्य नेपाि सरकार   २२०६००

 सशि्य प्रदशे सरकार   १७६७१

 पूँलिगि िच्य   २५९४३६

 िममा िच्य   ५७२७०७

बजेट बचि (+)/नरून (-)   ०

     

रवतिीर वरव्था    
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शी ष्िक
०७६/७७ को 

रबबरण
आ.व. २०७७/७८ को 

ससंोरिि अनुमान
आ ब ०७८/७९ को 

अनुमान

 खुद ऋण िगानी    

 ऋण िगानी (-)    

 ऋण िगानीको सावाँ लफिा्य प्राप्ती (+)    

     

 खुद शेरर िगानी    

 शरेर िगानी (-)    

 शरेर लबक्रीबाट िगानी लफिा्य प्राप्ती (+)    

     

 खुद ऋण प्राप्ती ०   

 ऋणको साँवा भकु्तानी (-)    

 ऋण प्राप्ती (+)    

अरनिम बजेट बचि (+)/नरून (-) ०  ०

६.२ आ.ब.०७८/०७९ को राज्व िथा अनुदान प्रारप्तको अनुमान :

ककनी गाउँपारिका
गाउँकारषिपारिकाको काराषििर

राज्व िथा अनुदान प्रारप्तको अनुमान
आ.ब.०७८/०७९

अनुसचूी-२

वजेट रु हजारमा

शी ष्िक
आ.व.२०७५/७६ 

को राजश्व
आ.व.२०७७/७८  
ससंोरिि अनुमान

आ.व.२०७८/७९ को 
राजश्व िथा अनुदान

राज्वः ८४७८०१९५ ५४६११९ ५७२७०६.६३७
 आनिररक राज्वः २६९०० ४६१०५ ६५११६

 घरबहाि कर १०० २०० ५००

 घरिगगा रलिट्रेिशन शलुक ०   

 सवारी साधन कर ०   

 दसिरु (स्ानीर िहबाट हुने लसफाररस िगारिमा) ८०० १००० १०००

 पर्यटन शलुक ०   

 लवज्ापन कर ०   

 वरवसार कर ०  १०००

 भलूमकर (मािपोि) ९०० १००० ८०००

 दणड िररवाना ०   

 मनोरञिन कर ०   
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 मािपोि संकिन २७०० ३००० १०००

 बहाि लवटौरी कर ०   

 रोरलटी संरलक्ि क्ेत्र बन ०.००   

 दहत्तर बहत्तर (ढंुगा लगटी बािवुा) २०७०० १५००० २५०००

 शरेर िगानीबाट प्राप्त िाभांश ि्ा पूँलिगि िाभ आर ०   

 अनर क्ेत्रको आर ० २२१०५ २८११६

 अनर प्रशासलनक आर १७०० ३८०० ५००

 राज्व बाँडफाँडः ८४४५१००० ८३१६१ ७८९८६.३७

 रािसव बाँडफाँड प्रालप्त (+) ८४४५९००० ८९१६१ ८८९८६

 रािसव बाँडफाँड हसिानिरण (-) ८००० ६००० १००००

 अनर आरः २६८०० ४२००० ३७४०१

 सालवक स्ानीर लनकारबाट हसिानिरण भई प्राप्त रकम ०   

 बेरुि ुअसिुी ०   

 गि वर्यको नगद मौजदाि २६८०० ४२००० ३७४०१

अनिर सरकारी रवतिीर ह्िानिरणः २७५४९५ ३७४८५३ ३९१२०३

 नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनुदानः २४०१०० ३०६८०० ३२२६००

 लवत्तीर समानीकरण अनदुान ८८१०० १००००० १०२०००

 सशि्य अनदुान १५२००० २०६८०० २२०६००

 समपरूक अनदुान ०   

 लवशरे अनदुान ०   

 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानः २५३९५ ५८०५३ ५८६०३

 लवत्तीर समानीकरण अनदुान ७९३७ १०१२६ ८४३२

 सशि्य अनदुान १५०५८ १४९२७ १७६७१

 समपरूक अनदुान २४०० ३०००० ३००००

 लवशरे अनदुान ० ३००० २५००

 अनर ्थानीर िहबाट प्राप्त अनुदानः १०००० १०००० १००००

 सशि्य अनदुान    

 समपरूक अनदुान ०   

 लवशरे अनदुान १०००० १०००० १००००

जनसहभारगिाः ०   

 नगद सहभालगिा ०   

 श्रम ि्ा वसिगुि सहारिा ०   
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६.३ आ.ब.०७८/०७९ को चािु िफषि को वरर अनुमान :

ककनी गाउँपारिका
गाउँकारषिपारिकाको काराषििर

चािु िफषि को वरर अनुमान
आ.ब.०७८/०७९

अनुसचूी-३
बजेट रु हजारमा

  
आ ब ०७७/०७८ 

को ससंोरिि 
बजेट

आ ब ०७८/७९ 
को अनुमारनि 

बजेट

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर ह्िानिरण
राजश्व वाँडफाडसघंीर 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
्थानीर िह

िेखा 
सकेंि नं.

खचषि रश ष्िक/ कूि जममा ७०००० ६८५०० ७८७०.०० ७८७०.०० ०.०० ०.०० ६०६३०.००

२११११ पाररश्रलमक कम्यचारी २१००० १७५००     १७५००

२११२१ पोशाक भत्ता ७५० ६५०     ६५०

२११२३ औरलध उपचार िच्य ५०० ३००     ३००

२११३२ महगंी भत्ता १५०० ८००     ८००

२११३४ कम्यचारी वैठक भत्ता २०० ५००     ५००

२११३५ कम्यचारी प्रोतसाहन ि्ा परुसकार १०० १००     १००

 लफलड भत्ता प्रालवलधक ५०० ६००     ६००

२११३९ अनर भत्ता ४०० २५०     २५०

२११४१ पदालधकारी वैठक भत्ता ६०० २५० २५०     
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आ ब ०७७/०७८ 

को ससंोरिि 
बजेट

आ ब ०७८/७९ 
को अनुमारनि 

बजेट

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर ह्िानिरण
राजश्व वाँडफाडसघंीर 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
्थानीर िह

िेखा 
सकेंि नं.

खचषि रश ष्िक/ कूि जममा ७०००० ६८५०० ७८७०.०० ७८७०.०० ०.०० ०.०० ६०६३०.००

२११४२
पदालधकारी अनर सलुवधा ( पोशाक,संचार,औरलध 
उपचार)

७००० ७००० ७०००     

२१२११ सामालिक सरुक्ा कोर  ५००     ५००

२१२१२ रोगदानमा आधाररि लनवलृत्तभरण ि्ा उपदान ५०० ०     ०

२१२१४ कम्यचारी कलराण कोर  ०     ०

२२१११ पानी ि्ा लवििुी ७०० २००     २००

२२११२ संचार ५०० ४००     ४००

२२२११ ईनधन पदालधकारी ७०० ५०० ५००     

२२२१२ ईनधन कारा्यिर प्ररोिन ७०० १५००    १५००

२२२१३ सवारी साधन मम्यि िच्य १००० १२००     १२००

२२२१४ वीमा ि्ा नलवकरण ४०० ४००     ४००

२२२२१ मलेशनरी ि्ा औिार मम्यि समभार ि्ा संचािन ५०० ५००     ५००

२२२३१ लनलम्यि साव्यिलनक समपलिको समभार िच्य २०० ०     ०

 
मसिनद ि्ा  कारा्यिर सामाग्री/वडा संचािन िच्य 
मालसक १५०००

 १४४०     १४४०

२२३११ मसिनद ि्ा  कारा्यिर सामाग्री ४००० २०००     २०००
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आ ब ०७७/०७८ 

को ससंोरिि 
बजेट

आ ब ०७८/७९ 
को अनुमारनि 

बजेट

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर ह्िानिरण
राजश्व वाँडफाडसघंीर 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
्थानीर िह

िेखा 
सकेंि नं.

खचषि रश ष्िक/ कूि जममा ७०००० ६८५०० ७८७०.०० ७८७०.०० ०.०० ०.०० ६०६३०.००

२२३१३ पसुिक ि्ा सामाग्री १५० १००     १००

२२३१४ ईनधन अनर प्ररोिन २०० १५०     १५०

२२३१५ पत्रपलत्रका ,छपाई ि्ा सचूना प्रकाशन िच्य १५०० १५००     १५००

२२३१९ अनर कारा्यिर संचािन िच्य २००० १५००     १५००

२२४११ सेवा ि्ा परामश्य १००० १०००     १०००

२२४१२ सचूना प्रणािी ि्ा सफटवेरर संचािन िच्य १००० ५००     ५००

२२४१३ करार सेवा शलुक ७००० १२०००     १२०००

२२४१४ सरसफाई सेवा शलुक  ०     ०

२२४१९ अनर सेवा शलुक ५०० ५००     ५००

२२५११ कम्यचारी िालिम िच्य ५०० ५००     ५००

२२५२२ कार्यक्रम िच्य १००० ७००     ७००

२२५२९ लवलवध कार्यक्रम िच्य  ५००     ५००

२२६११ अनगुमन , मलुराङ्गन िच्य २००० २०००     २०००

२२६१२   सरुवा भ्रमण िच्य ५०० ३००     ३००

 अनगुमन मलूरांकन िच्य पदालधकारी १००० ५००     ५००

 लवलवध िच्य/वडासंचािन  िच्य मालसक १००००  ९६०     ९६०

२२७११ लवलवध िच्य ३५०० २०००     २०००
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आ ब ०७७/०७८ 

को ससंोरिि 
बजेट

आ ब ०७८/७९ 
को अनुमारनि 

बजेट

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर ह्िानिरण
राजश्व वाँडफाडसघंीर 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
्थानीर िह

िेखा 
सकेंि नं.

खचषि रश ष्िक/ कूि जममा ७०००० ६८५०० ७८७०.०० ७८७०.०० ०.०० ०.०० ६०६३०.००

२२७२१ सभा संचािन िच्य १००० ८००     ८००

२७१११ सामालिक सरुक्ा/बाटुिी िालमछाने ४०० १२० १२०     

२७११२ अनर सामालिक सरुक्ा  ०     ०

२८१४२ घरभाडा २५०० २०००     २०००

२८१४३ सवारी साधन ि्ा मेलशनरी औिार भाडा ५०० ६००     ६००

२८९११ भपैरी आउने चाि ुिच्य १००० ५००     ५००

 रािसव लफिा्य  ०     ०

 
सवास्थर, लशक्ा, कृलर, पश ु,सहकारीको लनलद्यटि ससि्य 
कार्यक्रम िच्य 

० ०     ०

 आनिररक पर्यटन प्रवध्यन कार्यक्रम  १५००     १५००

 जममा ६९००० ६६८२० ७८७० ० ० ० ५८९५०

पिुीगि िफ्य        ०

३१११५ फलन्यचर ि्ा लफकसचस्य १००० ४९०     ४९०

 कमपरटुर ि्ा मसेीनरी औिार  ४९०     ४९०

 सवारी साधन िररद  ७००     ७००

 जममा १००० १६८० ० ० ० ० १६८०

 कूि िममा ७००००.००० ६८५००.००० ७८७०.००० ०.००० ०.००० ०.००० ६०६३०.०००
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६.४ आ.ब. ०७८/०७९ को कारषिके्षत्रगि वरर रववरण
अनुसचूी ५

ककनी गाउँपारिका
गाउँ कारषिपारिकाको काराषििर, नुवाकोट

के्षत्रगि वरर अनुमान
आ.व. : २०७८/७९ रु. हजारमा

रस.नं. सकेंि शी ष्िक रवरनरोजन

स्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर ह्िानिरण
ऋण जनसहभारगिा बैदेरशकनेपाि 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
्थानीर 

िह
१ २ आल ््यक लवकास ३४५०० ८९०० २३६०० २००० ० ० ० ०
१ २०१ कृलर १३८५० ८५० १३००० ० ० ० ० ०
२ २०२ उद्ोग ४७०० ० ४७०० ० ० ० ० ०
३ २०३ पर्यटन २५०० १००० १५०० ० ० ० ० ०
४ २०४ सहकारी ४०० ४०० ० ० ० ० ० ०
५ २०६ ििश्रोि ि्ा लसंचाई ९०५० ६६५० ४०० २००० ० ० ० ०
६ २०८ पशपुनछी लवकास ४००० ० ४००० ० ० ० ० ०
२ ७ सामालिक लवकास २७९२०६ २८७०३ २३४६०० १५९०३     
१ ७०२ सामालिक सरुक्ा ि्ा संरक्ण १४७५० २२५० १२४०० १०० ० ० ० ०
२ ७०३ रवुा ि्ा ििेकुद २४५० ३५० २१०० ० ० ० ० ०
३ ७०४ िानेपानी ि्ा सरसफाई २२०५० १४४०० २३०० ५३५० ० ० ० ०
४ ७०५ भारा ि्ा संसकृलि ११६५० ६५०० १४०० ३७५० ० ० ० ०
५ ७०६ लशक्ा १८०३९८ ३२५३ १७२०५० ५०९५ ० ० ० ०
६ ७०७ सवास्थर ४२४०८ २०० ४१८०० ४०८ ० ० ० ०
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रस.नं. सकेंि शी ष्िक रवरनरोजन

स्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर ह्िानिरण
ऋण जनसहभारगिा बैदेरशकनेपाि 

सरकार
प्रदेश 

सरकार
्थानीर 

िह
७ ७०८ िैंलगक समानिा ि्ा सामालिक समावेशीकरण ५५०० १७५० २५५० १२०० ० ० ० ०
३ ३ पवूा्यधार लवकास १७५५०१ ६८५०० ५६४५० ४०१०० १०४५१    

१ ३०१ रािराि पवूा्यधार १४११७५.६३ ५०९२५ ४४५०० ३५३०० १०४५१ ० ० ०
२ ३०२ भवन, आवास ि्ा सहरी लवकास २१५५० १४९५० १८०० ४८०० ० ० ० ०
३ ३०३ उिा्य ८०० ० ८०० ० ० ० ० ०
४ ३०६ पनुलनमा्यण ३५० ३५० ० ० ० ० ० ०
५ ३०७ समपदा पवूा्यधार ११६२५ २२७५ ९३५० ० ० ० ० ०
४ ४ सशुासन ि्ा अनिरसमबलनधि क्ेत्र ११९०० ४३०० ७१०० ५००  ० ० ०
१ ४०१ शासन प्रणािी ९०० ४०० ५०० ० ० ० ० ०
२ ४०४ लवत्तीर सशुासन १०० ० १०० ० ० ० ० ०
३ ४०५ काननु ि्ा नरार ८०० ० ८०० ० ० ० ० ०
४ ४०६ शालनि ि्ा सवुरवस्ा ६०० ० १०० ५०० ० ० ० ०
५ ४०९ श्रम ि्ा रोिगारी ३०० ० ३०० ० ० ० ० ०
६ ४१० गररबी लनवारण १०० ० १०० ० ० ० ० ०
७ ४१४ ि्थरांक प्रणािी १४०० ० १४०० ० ० ० ० ०
८ ४१५ वािावरण ि्ा ििवारु ३४०० ३१०० ३०० ० ० ० ० ०
९ ४१७ लवपद वरवस्ापन ४३०० ८०० ३५०० ० ० ० ० ०
५ १ कारा्यिर सञचािन ि्ा प्रशासलनक ७१६०० ७०७५० ७५० १००     
१ १०१ कारा्यिर सञचािन ि्ा प्रशासलनक ७१६०० ७०७५० ७५० १०० ० ० ० ०

कुि िममा ५७२७०६.६३ १८११५३ ३२२५०० ५८६०३ १०४५१    
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६.५ आ.ब.०७८/०७९ को ्वीकृि कारषिक्रम िथा बजेट :
ककनी गाउँपारिका

गाउँकारषिपारिकाको काराषििर
०७८।०७९ का िारग ्वीकृि आरोजना िथा कारषिक्रमहरु

 अनुसचूी-६

क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

१ आल ््यक लवकास कृलर माटो लराब सञचािन ररएिेनट िररद गा.पा.सिर कृरक १ ५०  ५०    
२ आल ््यक लवकास कृलर िरकारी लमलनकीट लविरण (लहउद ेर वरने) गा.पा.सिर कृरक १ ४००  ४००    

३ आल ््यक लवकास कृलर
लसडलकट (उननि लवउ लविरण) धान मकै गहु ँ
५० प्रलिशि अनदुान

गा.पा.सिर कृरक १ ४००  ४००    

४ आल ््यक लवकास कृलर रालट्रिर धान लदवस कार्यक्रम गा.पा.सिर कृरक १ १८०  १८०    
५ आल ््यक लवकास कृलर कृलर शािा सञचािन ि्ा वरवस्ापन गा.पा.सिर कृरक १ २००  २००    

६ आल ््यक लवकास कृलर
साना कृलर रालनत्रलककरण प्रबध्यन ५० प्रलिशि 
अनदुान (सपे्ररर, लहिे चकका कन्यलसिर)

गा.पा.सिर कृरक १ २००  २००    

७ आल ््यक लवकास कृलर लसलपोलिन टनेि पिालटिक लविरण गा.पा.सिर कृरक १ ४५०  ४५०    
८ आल ््यक लवकास कृलर लमलनलटिर ५० प्रलिशि अनदुानमा गा.पा.सिर कृरक १ १०००  १०००    
९ आल ््यक लवकास कृलर पालिका सिरीर फिफुि िालिम गा.पा.सिर कृरक १ १००  १००    

१० आल ््यक लवकास कृलर माटो िाँच लशलवर आठै वडामा गा.पा.सिर कृरक १ १२०  १२०    
११ आल ््यक लवकास कृलर कार्यक्रम अनगुमन ि्ा दलैनक भ्रमण भत्ता गा.पा.सिर कृरक १ १५०  १५०    

१२ आल ््यक लवकास कृलर
लहउँद ेफिफुि लवरुवा लविरण ५० प्रलिशि 
अनदुान

गा.पा.सिर कृरक १ २५०  २५०    

१३ आल ््यक लवकास पशु औरधी िररद गा.पा.सिर कृरक १ ४५०  ४५०    
१४ आल ््यक लवकास पशु िै घास िररद गा.पा.सिर कृरक १ १००  १००    
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

१५ आल ््यक लवकास पशु डािे घास वेना्य िररद गा.पा.सिर कृरक १ १००  १००    
१६ आल ््यक लवकास पशु Cow mate गा.पा.सिर कृरक १ ४००  ४००    
१७ आल ््यक लवकास पशु ट्रामी लविरण १० लि. गा.पा.सिर कृरक १ ४५०  ४५०    
१८ आल ््यक लवकास पशु पशिुनर प्राकृलिक प्रकोप ि्ा महामारी गा.पा.सिर कृरक १ ३००  ३००    
१९ आल ््यक लवकास पशु सामदुालरक कुकुर लनरनत्रण गा.पा.सिर कृरक १ ४००  ४००    
२० आल ््यक लवकास पशु मलेसनरी औिार िररद गा.पा.सिर कृरक १ १००  १००    
२१ आल ््यक लवकास पशु भ्रमण िच्य गा.पा.सिर कृरक १ १००  १००    
२२ आल ््यक लवकास पशु पश ुसतुकेरी भत्ता गा.पा.सिर कृरक १ १५००  १५००    
२३ आल ््यक लवकास पशु लवलवध गा.पा.सिर कृरक १ १००  १००    
२४ आल ््यक लवकास उद्ोग ि्ा वालणजर विार/उद्ोग/वािवुा अनगुमन ि्ा लनरीक्ण गा.पा.सिर उद्मी १ ३००  ३००    

२५ आल ््यक लवकास उद्ोग ि्ा वालणजर
उपभोकत्ता लहिका िालग िागरण, काननुी, 
नीलिगि वरवस्ाको िानकारी

गा.पा.सिर उद्मी १ १००  १००    

२६ आल ््यक लवकास उद्ोग ि्ा वालणजर
विार सचिेनाका िालग व्रसुर, वरानर, फेिेकस 
लप्रनट ि्ा लविरण

गा.पा.सिर उद्मी १ ४०  ४०    

२७ आल ््यक लवकास उद्ोग ि्ा वालणजर
समालिक लवकास शािाको िालग लरापटप 
िररद

गा.पा.सिर उद्मी १ ८०  ८०    

२८ आल ््यक लवकास सहकारी
सहकारी संस्ाको क्मिा लवकास का िालग 
सचिेना ि्ा वरवस्ापन कार्यक्रम

गा.पा.सिर उद्मी १ २००  २००    

२९ आल ््यक लवकास उद्ोग ि्ा वालणजर घ वग्यको िाईसनसका िालग बैठक भत्ता गा.पा.सिर उद्मी १ ५५  ५५    

३० आल ््यक लवकास उद्ोग ि्ा वालणजर
उद्ोग लवकास शािाबाट सञचालिि 
कार्यक्रमको अनगुमन िच्य

गा.पा.सिर उद्मी १ १००  १००    

३१ आल ््यक लवकास उद्ोग ि्ा वालणजर
िनप्रलिलनधी ि्ा सलचविाई उद्ोग वालणजर 
ि्ा सहकारी संस्ा समबलनध अलभमलूिकरण 
कार्यक्रम

गा.पा.सिर उद्मी १ १००  १००    



jflif{s gLlt tyf sfo{j|md / ah]6  ÷ 53

क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

३२ आल ््यक लवकास उद्ोग ि्ा वालणजर कार्यक्रम वरवस्ापन िच्य गा.पा.सिर उद्मी १ २५  २५    

३३ सामालिक लवकास सवास्थर
मलहिा सवास्थर सवरंसेलवकाको अध्यवालर्यक 
गोष्ठी

गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००  ४००    

३४ सामालिक लवकास सवास्थर
लनरलमि गभ्यविी िाँच सेवा प्रलिहन ि्ा 
सरुलक्ि सतुकेरी सेवा प्रोतसाहन ि्ा ग्रालमण 
िलरिासाउणड कार्यक्रम

गा.पा.सिर गाउँवासी १ ६७०  ६७०    

३५ सामालिक लवकास सवास्थर
गाउँघर लकिलनक ि्ा िोप लकिलनक 
वरवस्ापन

गा.पा.सिर गाउँवासी १ २५०  २५०    

३६ सामालिक लवकास सवास्थर
सवास्थर संस्ाको िालग औिार उपकरण 
िररद

गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    

३७ सामालिक लवकास सवास्थर सवास्थर संस्ाको िालग अनदुान गा.पा.सिर गाउँवासी १ २५०  २५०    
३८ सामालिक लवकास सवास्थर सवास्थर संस्ाहरु दलैनक सञचािन गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०  १५०    

३९ सामालिक लवकास सवास्थर
कारा्यिर सहरोगी ि्ा सवास्थरकममीिाई 
औरधी ि्ा भरालकसन ढुवानी

गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    

४० सामालिक लवकास सवास्थर
सवास्थर शािा सञचािन ि्ा कार्यक्रम 
वरवस्ापन

गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५०  ५०    

४१ सामालिक लवकास सवास्थर सवास्थर सलमलि बैठक सञचािन गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५०  ५०    
४२ सामालिक लवकास सवास्थर छपाई गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    
४३ सामालिक लवकास सवास्थर नलस्यङ सटाफ नाइट लडउटी गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००  २००    
४४ सामालिक लवकास सवास्थर सवास्थरका कार्यक्रमको अनगुमन गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    

४५ सामालिक लवकास सवास्थर
लफलडमा काम गनने सवास्थरकममी िाई छािा, 
झोिा, रेनकोट िररद

गा.पा.सिर गाउँवासी १ ७०  ७०    

४६ सामालिक लवकास सवास्थर सवास्थर शािाको िालग लरापटप  िररद गा.पा.सिर गाउँवासी १ ८०  ८०    
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

४७ सामालिक लवकास सवास्थर
वालर्यक सलमक्ा ि्ा डाटा भरेरलफकेशन 
कार्यक्रम

गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    

४८ सामालिक लवकास सवास्थर सवास्थर आमा समहु सदुृलणकरण कार्यक्रम गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०  १५०    

४९ सामालिक लवकास सवास्थर
सवास्थरकममीहरुको िालग क्मिा लवकास 
िालिम

गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००  ४००    

५० सामालिक लवकास सवास्थर सवास्थर शािाको िालग मोटरसाईकि िररद गा.पा.सिर गाउँवासी १ २८०  २८०    

५१ सामालिक लवकास लशक्ा
बािलबकास लशक्क, लवद्ािर सहारक र 
सहरोलग कम्यचारीको ििब भत्ता अनदुान 
(संघीर सरकारको अलिररकत्त ्प)

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ७३१०  ७३१०    

५२ सामालिक लवकास लशक्ा
कक्ा १-५ का लवद्ा्मीका िालग अगं्रेिी 
माधरमको पाठ्रपसुिक वरवस्ापन अनदुान

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ७५०  ७५०    

५३ सामालिक लवकास लशक्ा लवद्ािरहरुका िालग लशक्ण लसकाई अनदुान गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ २७००  २७००    

५४ सामालिक लवकास लशक्ा
काउिेदलेव ककनी ब्ाईटर मालव लशक्ण 
लसकाई सहरोग अनदुान

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ १२००  १२००    

५५ सामालिक लवकास लशक्ा सट्ा लशक्क ि्ा अनर ििब भत्ता गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ७००  ७००    

५६ सामालिक लवकास लशक्ा
लवद्ािरहरुको परीक्ा सञचािन ि्ा 
वरवस्ापन

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ४००  ४००    

५७ सामालिक लवकास लशक्ा
कक्ा ११ को परीक्ा सञचािनका िालग 
प्रलिलवद्ा्मी िागिका आधारमा अनदुान

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ १५०  १५०    

५८ सामालिक लवकास लशक्ा
कक्ा ८ र एसईई मा उतकृटि नलििा लराउने 
लवद्ा्मी ि्ा लशक्किाई परुसकार लविरण 
ि्ा कार्यक्रम वरवस्ापन

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ५०  ५०    
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

५९ सामालिक लवकास लशक्ा
लवद्ािरमा हुने परीक्ाहरु  अनगुमन 
( SEE,Grade 11,12 र अनर समेि)

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ५०  ५०    

६० सामालिक लवकास लशक्ा मालसक प्रअ बैठक सञचािन ि्ा वरवस्ापन गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ १००  १००    

६१ सामालिक लवकास लशक्ा शलैक्क करािेणडर लनमा्यण गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ७०  ७०    

६२ सामालिक लवकास लशक्ा
आ.ब.०७८/०८९ को वालर्यक कार्यक्रम 
प्रवोलधकरण ( संघीर, प्रादलेशक र स्ानीर 
समिे)

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ५०  ५०    

६३ सामालिक लवकास लशक्ा वालर्यक शलैक्क विेुलटन प्रकाशन गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ७०  ७०    

६४ सामालिक लवकास लशक्ा
गाउँ लशक्ा सलमलि िगारि अनर लशक्ा 
समबद्ध सलमलिहरुको बैठक सञचािन, 
वरवस्ापन ि्ा अनगुमन

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ १००  १००    

६५ सामालिक लवकास लशक्ा
लशक्कहरुको लशक्ण रोिना डाररी र िगवकु 
लनमा्यण, छपाई र लविरण

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ २५०  २५०    

६६ सामालिक लवकास लशक्ा लवद्ा्मी गहृकार्य डाररी छपाई ि्ा लविरण गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ २००  २००    

६७ सामालिक लवकास लशक्ा
लवद्ािर ि्ा शलैक्क कार्यक्रमहरुको 
लनरीक्ण ि्ा अनगुमन

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ २००  २००    

६८ सामालिक लवकास लशक्ा
असहार ि्ा आल ््यक अवस्ा कमिोर 
भएका लवद्ा्मीहरुिाई पोराक ि्ा सटेशनरी 
लविरण

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ३००  ३००    



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

क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

६९ सामालिक लवकास लशक्ा
लवद्ािरका प्रअका िालग सञचार सलुवधा 
(संघीर सरकारिे उपिबध गराउने मालसक 
प्रअ भत्ताको दरमा)

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ १६०  १६०    

७० सामालिक लवकास लशक्ा लशक्ा शािाको िालग मोटरसाइकि िररद गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ २८०  २८०    

७१ सामालिक लवकास लशक्ा

टुहुरा अपाङ्ग गररव, िेहनदार, द्वनदलपलडि, 
सलहद वेपत्ता पररवारका सनििी ि्ा कक्ा १२ 
मा लवज्ान लवरर अधररन गनने लवद्ा्मीका 
िालग छात्रवलृत्त

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ४००  ४००    

७२ सामालिक लवकास लशक्ा

लवद्ािर वरवस्ापन सलमलिका पदालधकारी, 
अलभभावक,लशक्क ि्ा लशअसंका 
पदालधकारीहरुिाई शलैक्क कार्यक्रम, 
लवद्ािर वरवस्ापन समबलनध अलभमलुिकरण

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ २००  २००    

७३ सामालिक लवकास लशक्ा स्ानीर पाठ्रक्रम कक्ा ६-८ लनमा्यण गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ २००  २००    

७४ सामालिक लवकास लशक्ा  कार्यक्रम वरवस्ान गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ८६  ८६    

७५ सामालिक लवकास लशक्ा
माधरलमक लवद्ािरहरुमा मानअलधकार लशक्ा 
कार्यक्रम सञचािन

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ १००  १००    

७६ सामालिक लवकास लशक्ा
कक्ा १-३ को एलककृि पाठ्रक्रम छपाई ि्ा 
लविरण

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ १००  १००    

७७ सामालिक लवकास लशक्ा
प्रारलमभक बािलबकास केनद्रको पाठ्रक्रम 
छपाई ि्ा लविरण

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ १००  १००    

७८ सामालिक लवकास लशक्ा
वालर्यक लस्िी प्रलिवेदन (Status Report ) 
िरारी छपाई ि्ा संपे्ररण

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ३०  ३०    
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

७९ सामालिक लवकास लशक्ा
लशक्कका िालग क्मिा लवकास िालिम 
सञचािन (लवररगि/ICT आलद)

गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ १५०  १५०    

८० सामालिक लवकास लशक्ा लशक्ा शािाको िालग १ लरापटप िररद गा.पा.सिर
लशक्क/लवद्ा्मी/

लवद्ािर
१ ८०  ८०    

८१ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

कार्यक्रम संचािन ि्ा वरवस्ापन गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    

८२ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

 कार्यक्रमहरु अनगुमन गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५०  ५०    

८३ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

लकशोरी िालिम गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    

८४ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

 अपाङ्गिा समबलनध कार्यक्रम ि्ा अनर 
लदवस संचािन 

गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००  ३००    

८५ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

िैङ्लगक लहसंा लनवारण िालिम गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    

८६ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

शािाको िालग सकूटर िररद गा.पा.सिर गाउँवासी १ २५०  २५०    

८७ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

मलहिा वेचलविन लवरुद्धको सचिेना कार्यक्रम गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

८८ सामालिक लवकास
सामालिक सरुक्ा र 
संरक्ण

सामालिक सरुक्ा  सचिेना कार्यक्रम गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    

८९
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

पलञिकरण 
वरवस्ापन

वरलकत्तगि घटना दिा्य लशलवर गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    

९० सामालिक लवकास
सामालिक सरुक्ा र 
संरक्ण

लनमा्यण सामाग्री िररद गा.पा.सिर गाउँवासी १ १०००  १०००    

९१ सामालिक लवकास
सामालिक सरुक्ा र 
संरक्ण

अनर मलेसनरी,कृलर औिार ि्ा अनर सामाग्री 
िररद

गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    

९२ सामालिक लवकास
सामालिक सरुक्ा र 
संरक्ण

वडा सलचव,कम्यचारी, िनप्रलिलनलध र अनर 
सरोकारवािाहरुको अलभमलूिकरण कार्यक्रम

गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०  १५०    

९३ सामालिक लवकास
सामालिक सरुक्ा र 
संरक्ण

सलुचकृि बेरोिगार वरलक्तहरुिाई काममा 
िटाउन ुपवु्य अलभमलुिकरण

गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०  १५०    

९४ सामालिक लवकास
सामालिक सरुक्ा र 
संरक्ण

कार्यक्रम संचािन ि्ा वरवस्ापन गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००  १००    

९५
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

लवपद वरवस्ापन कोरोना कोर (कोलभड-१९) गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३५००  ३५००    

९६
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

लवपद वरवस्ापन लवपद वरवस्ापन कोर गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३५००  ३५००    

९७ पवूा्यधार लवकास लवलवध गाउँपालिका  मरालचङ फणड गा.पा.सिर गाउँवासी १ २०००  २०००    

९८ पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

गाउँपालिमा भवन लनमा्यण गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००००  १००००    

९९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

समपरुक कोर ( प्रदशे सरकार) गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००००  ३००००    

१०० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

रानीपौवा धरसार मोवा गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४४००  ४४००    
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

१०१ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

वािवुािोिा िौके मोवा गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३५००  ३५००    

१०२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

 िलुशमार पिु गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५००  १५००    

१०३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

लकलचादार र पिु    ३०००  ३०००    

१०४ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार िानेपानी पाईप गा.पा.सिर गाउँवासी १ २०००  २०००    
१०५ सामालिक लवकास सवास्थर रानीपौवा प्रासवाके फामनेशी गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००  ५००    

१०६ सामालिक लवकास सवास्थर
ककनी प्रासवाके कारा्यिर संचािन ि्ा 
वरवस्ापन

   २००  २००    

१०७ सामालिक लवकास सवास्थर ककनी प्रासवाके सवास्थर भवन रिस    ३००  ३००    
१०८ सामालिक लवकास संसकृलि प्रबध्यन स्ानीर िात्रा चाडपव्य गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००  ५००    

१०९ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

लसिाई िालिम गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००  ४००    

११० सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

सलहद वेपत्ता पररवार, िनरदु्धका घाईिे सममान 
कार्यक्रम

गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००  ३००    

१११ सामालिक लवकास रवुा ि्ा ििेकुद गापा सिरीर ििेकुद गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००  ५००    
११२ सामालिक लवकास रवुा ि्ा ििेकुद ििेमदैान लनमा्यण रानीपौवा गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००  ५००    

११३
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सशुासन प्रवध्यन नरारीक सलमलि गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००  ३००    

११४
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सशुासन प्रवध्यन मिेलमिापकिा्य प्रोतसाहन गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००  ३००    
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

११५ सामालिक लवकास
सामालिक सरुक्ा र 
संरक्ण

मिेलमिापकिा्य सरुक्ाको कोर गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००  २००    

११६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

मोटरबाटो सरसफाई गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३२००  ३२००    

११७ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

दलिि समदुार लसप प्रोतसाहन गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००   ५००   

११८ सामालिक लवकास
सामालिक सरुक्ा र 
संरक्ण

िलटि रोग आल ््यक सहारिा गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५००   १५००   

११९ आल ््यक लवकास उद्ोग ि्ा वालणजर धपु बनाउने िालिम गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००   ३००   

१२०
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वािावरण संरक्ण, 
ििवार ुपररवि्यन

IEE प्रलिवेदन गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००   ३००   

१२१
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सशुासन प्रवध्यन लििा िरारी गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००   १००   

१२२ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन कागिीगाउँ मरणघाट लनमा्यण १ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००   ३००   

१२३ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन
कागिीगाउँ वराणडवािा समहू पोशाक ि्ा 
वािा िररद

१ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००   २००   

१२४ आल ््यक लवकास कृलर रचना मलहिा कृलर सहकारी अनदुान १ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १०००   १०००   

१२५
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

फोहरमिैा ि्ा ढि 
वरवस्ापन

नाहार घर संरक्ण ि्ा नािी लनमा्यण १ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००   ५००   

१२६ आल ््यक लवकास पर्यटन
दलेवस्ान लचिाउनेटार हुदँ ैगाँिाटार लसलड 
लनमा्यण

१ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००   ३००   

१२७ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन नाहारडाडा लचहानडाडा मरणपाटी लनमा्यण १ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००   ५००   

१२८
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

ििउतपनन प्रकोप 
लनरनत्रण

गणशे मलनदर घर संरक्ण वाि लनमा्यण १ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००   २००   
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

१२९ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन काउिे मरणपाटी लनमा्यण २ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००   ४००   
१३० आल ््यक लवकास पर्यटन काउिेदलेि चच्य समम लसलड लनमा्यण २ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०   १५०   
१३१ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन महाकािी मलनदर लनमा्यण २ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००   २००   

१३२
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण पलिोवारी घर संरक्ण २ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००   २००   

१३३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

लवरुवा मरिे मोटरबाटो २ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००   २००   

१३४ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन सनुारटोि कृरा घर लनमा्यण २ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००   ३००   
१३५ आल ््यक लवकास कृलर सरिवेरी लवरुवा लटसरकूच्यर २ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००   ४००   

१३६
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण िोिाििे मोटरबाटो ठूिोपाटो वाि लनमा्यण २ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००   ३००   

१३७ पवूा्यधार लवकास लसंचाई
पाििेिोिा फापरडाडा मानेिक्य  लसरानटोि 
लसंचाई

३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००   २००   

१३८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

दशडैाडा दलेवस्ान मोटरबाटो लनमा्यण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००   २००   

१३९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

सानोपातिे मानेटार कृलर सडक ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००

१४० सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

कालिमारे िानेपानी ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००

१४१ पवूा्यधार लवकास लसंचाई रुमटेिोिा रैिाडाडा लसंचाई ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१४२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

घट् हुदँ ैढकािटोि मोटरबाटो ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ६००     ६००

१४३ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन अदवुावारी गमुवा लनमा्यण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००
१४४ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन फािे मरणघाट (ढोकाभञझराङ) लनमा्यण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०     १५०
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

१४५
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सरुक्ा वरवस्ा लिलिा प्रहरी कारा्यिर नवुाकोट गाडी मम्यि  गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

१४६
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सरुक्ा वरवस्ा प्रहरी चौलक ईनधन ि्ा गाडी मम्यि  गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००     ४००

१४७ पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

प्रहरी चौलक ककनी प्रलिक्ािर लनमा्यण ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

१४८
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

ढि वरवस्ापन
प्रहरी चौलक वाि लनमा्यण ि्ा मने सडक नािी 
सलराव लनमा्यण

४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००     ५००

१४९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

छहरे िालमछानेगाउँ लशिरििे मोटरबाटो ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००     ४००

१५० पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार लशवपरुी रानीपौवा िानेपानी ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३५०     ३५०

१५१
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सरुक्ा वरवस्ा
लशवपरुी रानीपौवा िानेपानी हरेाि ुिच्य  
(मखिन बहादरु िामा)

४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५०     ५०

१५२ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन श्रीकृट्ण मलनदर लनमा्यण रानीपौवा ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००     ५००
१५३ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन इङगेश्वर महादवे मलनदर लनमा्यण रानीपौवा ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००
१५४ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन अलहसंा िोिहोपोचचो गमुवा रिस लनमा्यण ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००     ५००
१५५ आल ््यक लवकास पर्यटन िपटेढंुगा लसलड ि्ा रेलिङ लनमा्यण ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००

१५६ आल ््यक लवकास पर्यटन
िरेु्मुबाट भमुसे्ान मलहिा भवन समम लसलड 
लनमा्यण

४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००

१५७ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

मलुसिम समदुार सामाग्री सहरोग अनदुान ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

१५८ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

पैलिसलकिो िानेपानी मम्यि ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

१५९ पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

रानीपौवा सामदुालरक भवन रिस वाि लनमा्यण ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१६० पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

दोभान मलहिा समहु भवन लनमा्यण ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००

१६१ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार िामाटोि िानेपानी ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २५०     २५०

१६२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

सानेविी सोलजरोि घोडेघङ् मोवा सरसफाई ४ गा.पा.सिर गाउँवासी  १००     १००

१६३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

पाहिमानको घरदलेि फिेटो मोटरबाटो ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००

१६४ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

वडा कारा्यिरबाट लसमिे िाने मोटरबाटो वाि 
लनमा्यण

५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००     ५००

१६५
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सरुक्ा वरवस्ा वडा कारा्यिर पािे िच्य ( ज्ान बहादरु िामा) ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

१६६ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन टलसलनङवा छेवलिङ गमुवा लनमा्यण ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००     ५००

१६७ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

वोरुकानछा धारािोलचा मोटरबाटो ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

१६८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

पौवा्ोक िामापाटी ग्रालमण सडक ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१६९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

पाडेको मोड ग्रालमण मोटरबाटो िलिो लसमिे ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१७० सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन िािपादलेव मलनदर संरक्ण ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

१७१ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

फोसहोडाडा घिेटोि सडक मम्यि ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१७२ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार मिेेगैरी िानेपानी ट्राङकी लनमा्यण ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

१७३ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार ल्ङटोि िानेपानी ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००
१७४ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन िरेु्मु मरणपाटी लनमा्यण ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००     ५००

१७५ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार
सोलजराि िरेु्मु िलेमङु िानेपानी ट्राङ्की 
लनमा्यण

६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००     ५००

१७६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

मानेदलेि झाक्रीिोिा वाि ि्ा ग्रावेि ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००

१७७ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार पाििे दलेि लकलसङटोि िानेपानी ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००     ५००
१७८ आल ््यक लवकास सहकारी दलेवस्ान कृलर सहकारी  अनदुान ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००     ४००
१७९ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार चारघरे िानेपानी मानेटोि ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००
१८० पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार िामनेु महुान हुदँ ैिोपचनटोि िानेपानी ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

१८१ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िररकोवारी ्मुका वन िामाढंुगा फेदी अधरेी 
मोटरबाटो

६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०     १५०

१८२ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार
झाक्रीिोिा िलसनेफोकटा महुानगरी मानेटोि 
िापा

६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

१८३ पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

िरेु्मु मलहिा समहु भवन लनमा्यण ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००     ४००

१८४ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन सराग ुगमुवा लनमा्यण ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१८५ आल ््यक लवकास पर्यटन
झाक्रीिोिा झोिंगेपिु िाने बाटो लसलड 
लनमा्यण

६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१८६ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन िारेहोप मरणपाटी लनमा्यण ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०     १५०

१८७ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

पाठकटोि ढंुगेवेसी िानेपानी ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५०     ५०

१८८ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

झाक्रीिोिा अममघङ िापा ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५०     ५०
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

१८९ पवूा्यधार लवकास लसंचाई वािाघङ लसंचाई सरागु ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

१९०
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण ्ापाटोि वाि लनमा्यण ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१९१ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

कालिमाटी धारा िानेपानी ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०     १५०

१९२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

हुिाकीडाडा रतन सरको घर हुदँ ैभसमे मोवा ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००     ४००

१९३ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

धनसारटोि िापा ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१९४ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

टारलवरिा िापा मम्यि ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१९५ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

रामशरण वोगटीको घर हुदँ ंवाख्ा फारम 
ढाडेफेदी मोटरबाटो

७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००

१९६ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार अमवटे महुान  हुदँ ैलचनिािािघर िानेपानी ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१९७ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

बरवलनद गमुवा िाने मोटरबाटो ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०     १५०

१९८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

भट्ी लवरािीडाडा मोटरबाटो ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

१९९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

कानिे झोिङ्ुगेपिु मम्यि ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५०     ५०

२०० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िररकोवारी ्मुको वनिामाढंुगे हुदँ ैअधरेी 
मोवा

७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२०१
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण रािन ्पलिरा घर संरक्ण टेवा वाि लनमा्यण ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

२०२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

गोररलसङघारी घटे्ि मोवा ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२०३ पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

िामागाउँ आमा कृलर समहु भवन लनमा्यण ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १०००     १०००

२०४ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन लचत्ताघर लनमा्यण ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००     ५००

२०५ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

साहुकानछा महुान िामागाउँ िानेपानी ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००     ४००

२०६ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार
िलिो लिनघरे सनुििाघारी नराँवसिी 
िानेपानी

८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२०७ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

लिनघरे ढंुगेधारा लनमा्यण ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२०८ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार लचसोपानी लचिाउनेधारा लिनघरे िानेपानी ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००
२०९ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार केदारटोि िानेपानी ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००
२१० सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन आरुचौर राधाकृट्ण मलनदर लनमा्यण ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००
२११ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन राधाकृट्ण सप्तऋलर मलनदर ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२१२ आल ््यक लवकास पशु
विगाई पशपुािन फम्य पश ुसतुकरी भत्ता 
अनदुान

३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५०     ५०

२१३ पवूा्यधार लवकास ढि वरवस्ापन
रानीपौवा िक्े र बलद्रको घर पछाडीबाट ढि 
लनकाशी

४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००

२१४
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

लवपद वरवस्ापन
भपैरर िच्य (वाटो सरसफाई,आपि लवपद 
अधरक्को आदशे अनसुार)

 गा.पा.सिर गाउँवासी १ १०५०     १०५०

२१५ पवूा्यधार लवकास लसंचाई लिन भगंािे सङुगरेु लसंचाई ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००
२१६ पवूा्यधार लवकास लसंचाई छलिनवोट कानिे अच्यिे लसंचाई ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००
२१७ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन भनुटे चरानडाडा लनमा्यण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

२१८ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन गैररिक्य  िामा सामाग्री िररद ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००
२१९ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार लवशाि िानेपानी पाइप वरवस्ापन ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२२० सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

्मुकीचौर मलहिा समहु अनदुान ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२२१ सामालिक लवकास लशक्ा
लशवािर मालव अलफस कक् फलन्यलशङ ि्ा 
लसकाई अनदुान (२/२ िाि)

२ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००     ४००

२२२ सामालिक लवकास लशक्ा मकुुनदशे्वरी मालव ICT वरवस्ापन ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००     ४००
२२३ सामालिक लवकास लशक्ा कालिका मालव लशक्ण लसकाइ अनदुान ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००     ४००
२२४ सामालिक लवकास लशक्ा भवानी मालव रानीपौवा लशक्ण लसकाइ अनदुान ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००     ४००
२२५ सामालिक लवकास लशक्ा मानेघराङ आलव लशक्ण लसकाइ अनदुान ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२२६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िलिो लसउडेनी आिेटार  मोटरबाटो २ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ५००     ५००

२२७ पवूा्यधार लवकास लसंचाई भट्टोि लवच लसंचाई ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२२८
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण िौिेडाडा हसििाि पलहरो संरक्ण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२२९ पवूा्यधार लवकास लसंचाई रैिे पछुार वाह्यघरे लसंचाई ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२३० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

सनुपिेदवुो हुदँ ैनेपाने मोटरबाटो ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२३१ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन लपपिाचौर मलनदर लनमा्यण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००
२३२ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन नमनुा लशवपाव्यिी मलनदर मम्यि ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२३३
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

ििउतपनन प्रकोप 
लनरनत्रण

लवनोद ढंुगाना घर संरक्ण वाि लनमा्यण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

२३४
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

ििउतपनन प्रकोप 
लनरनत्रण

छलविाि ढंुगाना घर संरक्ण वाि लनमा्यण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२३५ आल ््यक लवकास पर्यटन िौके झरना रिस लनमा्यण ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००
२३६ पवूा्यधार लवकास लसंचाई वािवुािोिा कािीमारे मगरटोि लसंचाई ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२३७ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

गणशे्ान अलधकारी टोि ध्रपुिु मोटरबाटो ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२३८ पवूा्यधार लवकास लसंचाई चाउ्ेिोिा िलिो रािाटार अच्यिे लसंचाई ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२३९ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

ढोका भञजराङ सामलुहक भोि भाडा र कुलच्य 
िररद

३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२४० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

भट्घरदलेि ठूिोिोिा िामाघर मोटरबाटो ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १००     १००

२४१ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

्पु्यगाउँ भट्टोि मोटरबाटो ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ४००     ४००

२४२ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन रुद्रशे्वर मलनदर मम्यि लशिरििे ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२४३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

पाँडेको मोड मोटरबाटो ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००

२४४
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

ििउतपनन प्रकोप 
लनरनत्रण

टाचव ुमोटरबाटो सनिोर घर संरक्ण वाि 
लनमा्यण

१ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२४५
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण
सराङिाङटोि कुमारी पलहरो संरक्ण वाि 
लनमा्यण

५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२४६
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

ििउतपनन प्रकोप 
लनरनत्रण

अलनिा घर संरक्ण वाि लनमा्यण ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०     १५०

२४७ पवूा्यधार लवकास लसंचाई सािमरेु करानिेफाट लसंचाई ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३००     ३००
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

२४८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

ढंुगाना गाउँ लवट्ण ुनरौपाने टोि लसलड लनमा्यण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०     १५०

२४९ पवूा्यधार लवकास लसंचाई झाक्रीिोिा डाडाघर टारीििे लसंचाई ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२५० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

डाडाघर झालक्रिोिा मोटरबाटो ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२५१ पवूा्यधार लवकास लसंचाई डाफेिोिा महुानगरी लचसापानी लसंचाई ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२५२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

नकशाि डाडा रालट्रिर मालव ्मुका मोटरबाटो ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२५३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

टारहुदँ ैसािघारी मोटरबाटो ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२५४ पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

लसदे्धश्वर भवन लनमा्यण ८ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००

२५५ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन वचछिा मलनदर लनमा्यण ढंुगेवेसी ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५०     १५०
२५६ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन छहरे धनसार मरणपाटी लनमा्यण ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २००     २००
२५७ पवूा्यधार लवकास लसंचाई छागेकुिो िामागाउँ लसंचाई ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २०० २००     
२५८ पवूा्यधार लवकास लसंचाई प्रधान दलिि टोि आचार्य टोि िानेपानी ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २०० २००     

२५९
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण अशोक लघलमरे घर संरक्ण वाि लनमा्यण १ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २०० २००     

२६० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िामाटोि गमुवािाने मोटरबाटो ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २०० २००     

२६१ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

ििन िानेपानी वरवस्ापन ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २०० २००     

२६२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

गरुलसंङघारी घटे्को रह मोटरबाटो ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २०० २००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

२६३ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार अलमिेधारा माझटोि िानेपानी ७ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५० १५०     

२६४
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

फोहरमिैा ि्ा ढि 
वरवस्ापन

गाउँपालिका भवन शौचािर लनमा्यण ४ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३०० ३००     

२६५ आल ््यक लवकास पर्यटन
रुमवारािाको गफुा िाने ऐलिहालसक सडक 
मम्यि

५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २०० २००     

२६६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

पलनश िािाघर हुदँ ैवसलनि दरवार मोटरबाटो ५ गा.पा.सिर गाउँवासी १ २०० २००     

२६७ पवूा्यधार लवकास लसंचाई लससनेरी सादीिोिा भदौरे ढंुगेवेसी लसंचाई ६ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १०० १००     

२६८
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण मगंिादलेव आलव वाि लनमा्यण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५० १५०     

२६९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

वनपसि ढकािटोि मोटरबाटो ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ ३०० ३००     

२७० पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार टुहराङटोि िापा ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १०० १००     
२७१ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन काडे लसलड लनमा्यण २ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५० १५०     

२७२
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

ििउतपनन प्रकोप 
लनरनत्रण

वचच ुआचार्य िोिा लनरनत्रण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १०० १००     

२७३
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण हररराम विगाई पलहरो लनरनत्रण ३ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १०० १००     

२७४ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन नमनुाटोि गणशे मलनदर लनमा्यण १ गा.पा.सिर गाउँवासी १ १५० १५०     

२७५
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण ितिो वागटार कृलर सडक वाि लनमा्यण १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२७६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िलुशमार पिु ढिान १ वडासिर/वडावासी १ ८०० ८००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

२७७ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

महािक्मी्ान हुदँ ैमहािक्मी्ान हुदँ ै
हले्पोटि मोटरबाटो

१ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

२७८ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन सोिी गणशे मलनदर १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२७९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

गवागि कृलर मोटरबाटो माल्लिो १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२८० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

नापवाि ्पे्रक कृलर मोटरबाटो १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२८१ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

वलसप ुहालत्तडाडा ठूिोलचत्रे मोटरबाटो १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२८२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

दबुिडाडागाउँ मोटरबाटो १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२८३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

साईड अलफस मगंिा पाचमरेु मोटरबाटो १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२८४ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

लसमटार खराउडोि मोटरबाटो १ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

२८५ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार गवांगि िानेपानी १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२८६ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

नापवाि बानद्र ेिानेपानी १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२८७ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन महादवेफाँचा मलनदर लनमा्यण १ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
२८८ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन पारीपाटा कृरापतु्री भवन लनमा्यण १ वडासिर/वडावासी १ ६०० ६००     
२८९ आल ््यक लवकास पर्यटन ििेश्वरी महादवे मलनदर लनमा्यण १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२९० पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

ििेश्वरी दगुध सहकारी अपरुो भवन लनमा्यण १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

२९१ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

ठूिोिोिा मोटरबाटो १ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

२९२
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण
डाडावारी शराम बिामीको घर नलिक पलहरो 
लनरनत्रण ि्ा संरक्ण

१ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२९३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

सोलसप मोटरबाटो १ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२९४ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

परुानो गालवस भवन हुदँ ैकागिीगाउँ िोडने 
मोटरबाटो

१ वडासिर/वडावासी १ २५०० २५००     

२९५
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण वािोििे पलहरो लनरनत्रण िानीिोिा २ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

२९६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

सेिेडाडा हुदँ ैहालत्तडाडा मोटरबाटो २ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

२९७ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

नककिेटोि िानेपानी २ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

२९८
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण
िलिो लसउडेनी पलहरो लनरनत्रण ि्ा वाि 
लनमा्यण

२ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

२९९
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण िोिाििे पलहरो लनररनत्रण ि्ा वाि लनमा्यण २ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

३००
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण लसरान लसम पलहरो लनरनत्रण २ वडासिर/वडावासी १ ६०० ६००     

३०१ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

कुिरुालसम गैराघरटोि िानेपानी लनमा्यण २ वडासिर/वडावासी १ ५०० १५४ १६४ १८२   

३०२ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

िलिो लसउडेनी परुानो िानेपानी मम्यि २ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

३०३
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण ठूिोलचत्रे पलहरो लनरनत्रण वाि लनमा्यण २ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

३०४
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण िाकुरेवोट घर संरक्ण वाि लनमा्यण २ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

३०५ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन सािकनरादलेव मलनदर संरक्ण ठूिोलचत्रे २ वडासिर/वडावासी १ ४०० ४३.६३१    ३५६.३६९

३०६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

लवरुवा कुिे मोटरबाटो २ वडासिर/वडावासी १ ७०० ७००     

३०७ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

कुिेगाउँ िानेपानी मम्यि २ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

३०८ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

ठूिोलचत्रे िानेपानी मम्यि २ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३०९ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

सनुारटो िानेपानी मम्यि लसउडेनी २ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३१० सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

सानोलचत्रे िानेपानी मम्यि २ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     

३११ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

्ापाटोि गोिामटेोि िानेपानी मम्यि २ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३१२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

सनुारटो हुदँ ैसानोलचत्रे मोटरबाटो २ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

३१३ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार िानीडाडा िानेपानी लनमा्यण २ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३१४ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

वकेृश्वरी मलनदर िाने बाटो लनमा्यण २ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

३१५ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

कुिे मलहिा समहू भवन ्प २ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

३१६ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

गहृिक्मी मलहिा कृलर सहकारी भवन लनमा्यण 
्प

२ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     

३१७ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन सानो लचत्रे लसटु गमुवा लनमा्यण ्प २ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     

३१८ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

पौरिी मलहिा सामालिक उद्लम सहकारी 
भवन लनमा्यण  ्प

२ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     

३१९ आल ््यक लवकास कृलर ५० प्रलिशि अनदुानमा स्ारी टनेि लनमा्यण २ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     

३२० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

वडासिरी मोटरबाटो सरसफाई ३ वडासिर/वडावासी १ १००० १०००     

३२१ पवूा्यधार लवकास लसंचाई रुमटेिोिा लडडाँडा लसंचाई पाइप िररद ३ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     
३२२ पवूा्यधार लवकास लसंचाई रुमटेिोिा चममटे घिे लसम लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३२३ पवूा्यधार लवकास लसंचाई िोिे रािाटार लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३२४ पवूा्यधार लवकास लसंचाई गानटेिोिा आिडाडा लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३२५ पवूा्यधार लवकास लसंचाई पानीिाने कुिो लनमा्यण ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३२६ पवूा्यधार लवकास लसंचाई पलहरे अच्यिे कुिो लनमा्यण ३ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     
३२७ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार गैररिक्य  िानेपानी ट्राङ्की लनमा्यण ३ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     
३२८ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार आिडाडा समुटोि िानेपानी ३ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     
३२९ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार पातिेिोिा मानेिक्य  िानेपानी ३ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
३३० पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार कािमारे मगरगाउँ िलिोटोि िानेपानी ३ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     
३३१ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार भडार्मुका िानेपानी ३ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     
३३२ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार मनछेडाडा िानेपानी ३ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     
३३३ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार रािाटार िानेपानी ३ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

३३४
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण बैकेश्वरी मनदरर वाि लनमा्यण ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३३५ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन कालिदलेव मलनदर लनमा्यण ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३३६ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन धरुपिु कुवा लनमा्यण ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३३७ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन कनचनेै गौरा कुवा लनमा्यण ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३३८ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन सवुेटार कुवा लनमा्यण ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३३९ पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

ढंुगाना गाउँ गाउँघर ि्ा िोप लकिलनक मम्यि ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३४० पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

मानेिक्य  गाउँघर ि्ा िोपलकिलनक मम्यि ३ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     

३४१ सामालिक लवकास सवास्थर चाउ्े सवास्थर चौकी वरवस्ापन अनदुान ३ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

३४२ पवूा्यधार लवकास लसंचाई
गानटेिोिा आिडाडा आिडाडा दलेवस्ान 
लसंचाई

३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३४३ पवूा्यधार लवकास लसंचाई वाछलवचछे पलहरे ढंुगानागाउँ लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     
३४४ पवूा्यधार लवकास लसंचाई पाििेिोिा भडार ्मुका मासटर कुिो लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
३४५ पवूा्यधार लवकास लसंचाई पाििेिोिा भोटैरुमटा कालिमारे लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३४६ पवूा्यधार लवकास लसंचाई वािवुाििे वािटार केलप लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३४७ पवूा्यधार लवकास लसंचाई िामो रह सङ्ुगरेु लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३४८ पवूा्यधार लवकास लसंचाई वागेश्वरी िौके लसरान लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३४९ पवूा्यधार लवकास लसंचाई िौके लसंचाई पाइप वरवस्ापन ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३५० पवूा्यधार लवकास लसंचाई
िौकेटोि िोिाको वरौटाको महुान हुदँ ै
लमत्रपाक्य  वरढंुगा लसंचाई

३ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     

३५१ पवूा्यधार लवकास लसंचाई चाउ्े िोिा लपपिवोट वारघरे लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

३५२ पवूा्यधार लवकास लसंचाई चाउ्ेिोिा लसरानटारििे वारघरे लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
३५३ पवूा्यधार लवकास लसंचाई अच्यिे फाँट लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३५४ पवूा्यधार लवकास लसंचाई वालचवचछे वोलटलसमरािाटार कुिो ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३५५ पवूा्यधार लवकास लसंचाई सािमरेु कानिेफाँट लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३५६ पवूा्यधार लवकास लसंचाई पाििेिोिा कोिेटार लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     
३५७ पवूा्यधार लवकास लसंचाई कनचनेगैरा िेस्ोटार लसंचाई ३ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३५८ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार ढंुगेनपौवा िानेपानी ४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
३५९ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार भट्ीडाडा िानेपानी ४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
३६० पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार उम्ङ िानेपानी ४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
३६१ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार दोभान िानेपानी ४ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
३६२ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार भमुसे्ान िानेपानी ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३६३ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

लहिे िानेपानी धारा लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     

३६४ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

सरपत्री मलहिा भवन रेलिङ वाि ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३६५ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन लसिकनरादलेव मलनदर लनमा्यण कटुनिे ४ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     

३६६
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण हवफटासरो वाि लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

३६७ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

माल्लिो लससनेरी लससनेरी वारु िानेपानी 
धारा

४ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

३६८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

वदारिक्य  ग्रालमण मोटरबाटो लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

३६९ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

िामाटोि ट्राङ्की वाि ि्ा िारवार लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

३७० पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार सेराविीमिूमा इनटेक लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

३७१ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

मरेाघाङ हुदँ ैआपवोट िानेपानी पाइपिाई फेनने ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३७२
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सरुक्ा वरवस्ा धनपिी आलव कमपाउणड वाि लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३७३
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सरुक्ा वरवस्ा भवानी मालव कमपाउणड वाि लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३७४
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सरुक्ा वरवस्ा ब्हमशे्वरी आलव कमपाउणड लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

३७५
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सरुक्ा वरवस्ा पाँचकनरा रकत्तकािी कमपाउणड लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३७६
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

संस्ागि पवूा्यधार गवा्यसी मालव फलन्यचर ४ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

३७७ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

वडा नं ४ मोटरबाटो सरसफाई ४ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     

३७८ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार नामिाङे िानेपानी ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३७९ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार सादीिोिा िानेपानी ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३८० पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार किकिाउदो लसम िानेपानी ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३८१ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार ओखिे िानेपानी ट्राङ्की लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     
३८२ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन ओखिे मरणघाट सिरोननिी ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३८३ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन स्ानीर किाकार सममान कार्यक्रम ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

३८४ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

रानीपौवा गोनेश्वर कामीसौरा मोटरबाटो 
सिरोननिी

४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३८५ आल ््यक लवकास कृलर
कृलर अनिरगि लकलवका लवरुवा ५० प्रलिशि 
अनदुान

४ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

३८६ आल ््यक लवकास पर्यटन पर्यटक रुट लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ २५० २५०     
३८७ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन छहरे मरणपाटी लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

३८८ पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

ओििे रवुा किव भवन लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३८९ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

छहारी छहारे मलहिा समहु ४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

३९० सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

सवरोिगार कृरक मलहिा समहु ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

३९१ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

प्रगलिलशि कृरक मलहिा समहु ४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

३९२ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

भलुमस्ान मलहिा कृरक समहु ४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

३९३ आल ््यक लवकास पर्यटन घ्रङ्वाङ लसलड लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
३९४ आल ््यक लवकास पर्यटन लनगािे फुङफुङ झरना लसलड लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
३९५ आल ््यक लवकास पर्यटन भलुमस्ान लसलड लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     



jflif{s gLlt tyf sfo{j|md / ah]6  ÷ 79

क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

३९६ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

खराङदाङ िानेपानी पाइप वरवस्ापन ४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

३९७ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

ओििे कृलर मलहिा समहु ४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

३९८ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

सिृनलशि हराकुलिे लनगािे मलहिा समहु ४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

३९९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िगरे भञ्झराङ मोटरबाटो ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४०० आल ््यक लवकास पर्यटन
चौिारा वारुडाडादलेि माल्लिो लससनेरी समम 
लसलड लनमा्यण

४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४०१ आल ््यक लवकास पर्यटन हराकुलिे कामीसौरा लसलड लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

४०२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

सेपगैरी िङ्ुवाटोि िपसीवोट हुदँ ैग्राङ्वाङ 
मोवा

४ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

४०३ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन
डाडाघरदलेि चौिारा समम लसलड ि्ा चौिारा 
लनमा्यण

४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४०४ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

माििी िानकी मलहिा समहु भवन लग्रि 
लनमा्यण

४ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४०५ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

माल्लिो छहरे धारा लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

४०६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िसोप हुदँ ैपाँचकनरा रकत्तकालि आलव मोवा ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     



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

क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

४०७ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

रानीपौवा विार हुदँ ैिहटोि छहरे ग्रालमण 
सडक ढि ि्ा नािी लनमा्यण

४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४०८ पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

कोनजरोसोम रवुा किव भवन लनमा्यण ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४०९ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन लहससे दोिनेलिङ लहिे गमुवा ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४१०
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

संस्ागि पवूा्यधार
वनदलेव दलेवस्ान मलनदर वाि कमपाउणड 
लनमा्यण

४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४११ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िगरे पंघ्रङ् मोवा हरमु पाईप ४ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४१२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

लिनमाने गमुवा िाने मोटरबाटो ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४१३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

ल्ङटोि हुदँ ैसराङिाङ टोि िाने मोवा 
सरसफाई

५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४१४ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

कममीटोि हुदँ ैफिेटो डाडा मोवा सरसफाई ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४१५ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

लचरावगान िाने िरउभरैलवमाई मोटरबाटो 
सरसफाई

५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४१६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िक्य नेधारा मोड दलेि लवलमरे िाने मोटरबाटो ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४१७ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

आिडाडा हुदँ ैिोपचनटोि िाने मोटरबाटो ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४१८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

परुानो वडा कारा्यिर हुदँ ैसवास्थरचौकी िाने 
मोटरबाटो

५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४१९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िामाटोि हुदँ ैगोदारको सौरा ग्रालमण 
मोटरबाटो

५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

४२० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

भिटोि ग्रालमण मोटरबाटो सरसफाई ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४२१ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

माने हुदँ ैबदुकेो घर िाने मोटरबाटो सरसफाई ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४२२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

चापावोट गैरी सौराटोि मोवा सरसफाई ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४२३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

सकाउट गेट हुदँ ैनेपानी सरसविी मोवा 
सरसफाई

५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४२४ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

नेपानी गोिेलभत्ता मोवा सरसफाई ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४२५ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

ककनी गणशे आलव हुदँ ैसकाउट गेट समम 
मोवा सरसफाई

५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४२६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

ककनी भरटूावर दलेि पानीघाट मोवा सरसफाई ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४२७ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

शसस्त्र गेटबाट िामाटोि वधशािा मोटरबाटो 
सरसफाई

५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४२८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िाकुरे िोिा हुदँ ैरािकुो मोड मोवा सरसफाई ५ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

४२९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

शौरा िोिाकबाट सनुारटोि मोटरबाटो 
सरसफाई

५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४३० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

गणशेधारा आिडाडा िैकुटी हुदँ ैसरसविी 
मालव मोवा मम्यि

५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४३१ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

गनुिमानको िोलचा सरसफाई ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

४३२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

पाणडेको घरछेउको घमुिी मम्यि ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४३३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

धारापानी मोटरबाटो सरसफाई ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४३४ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

भट्ीडाडा हुदँ ैमिवुा मोटरबाटो ५ वडासिर/वडावासी १ २५० २५०     

४३५
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

लवपद वरवस्ापन लवपद वरवस्ापन कोर ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४३६
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सरुक्ा वरवस्ा मम्यि समभार कोर ५ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     

४३७
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

सरुक्ा वरवस्ा भोट्ानलसं हरेाि ु ५ वडासिर/वडावासी १ ४०० ४००     

४३८
संस्ागि लवकास, सेवा 
प्रवाह र सशुासन

संस्ागि पवूा्यधार वडा कारा्यिर वरवस्ापन ५ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     

४३९ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन िलिो लसमिे गरुुङगाउँ मरणपाटी लनमा्यण ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
४४० सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन ढंुगेन मरणपाटी लनमा्यण ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
४४१ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन िाकुरे िलिोटोि मरणपाटी लनमा्यण ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
४४२ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन भोट्ानलसं मरणपाटी लनमा्यण ५ वडासिर/वडावासी १ ४०० ४००     

४४३ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

सािकनरा मलहिा समहू वरवस्ापन िच्य ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४४४ आल ््यक लवकास सहकारी
ककनी मलहिा वचि ि्ा ऋण सहकारी संस्ा 
लिलमटेड वरवस्ापन

५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

४४५ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

िलिो लसमिे आमा समहु वरवस्ापन िच्य ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४४६ आल ््यक लवकास कृलर गणशेधमुकी कृरक समहू वरवस्ापन िच्य ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४४७ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

आिडाडा आमा समहू वरवस्ापन िच्य ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४४८ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

फोसोरो डाडा आमा समहु वरवस्ापन िच्य ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४४९ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

मिवुा आमा समहु वरवस्ापन िच्य ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४५० सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

िलिो धान लसं आमा समहू वरवस्ापन िच्य ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४५१ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

माल्लिो धानलसं आमा समहु वरवस्ापन 
िच्य

५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४५२ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

गैरी सौरा आमा समहु वरवस्ापन िच्य ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४५३ सामालिक लवकास रवुा ि्ा ििेकुद सरपत्री रवुाकिव  वरवस्ापन िच्य ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४५४ सामालिक लवकास रवुा ि्ा ििेकुद
साङलग्रिा रवुा किव वरवस्ापन िच्य 
भोट्ानलसंङ

५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

४५५ सामालिक लवकास रवुा ि्ा ििेकुद एकिा रवुा किव वरवस्ापन िच्य ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४५६
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण धरािको घरमनुी पलहरो लनरनत्रण ५ वडासिर/वडावासी १ ४०० ४००     

४५७
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण मदनको घरछेको पलहरो लनरनत्रण ५ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

४५८
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण
गोिेलभत्ता विकानछाको घरमनुी पलहरो 
लनरनत्रण

५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४५९
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण सेसमानको घरमनुी पलहरो लनरनत्रण ५ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

४६० पवूा्यधार लवकास लसंचाई लसनदरेु िोिा पािमानको ििेकुिो मम्यि ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४६१ पवूा्यधार लवकास लसंचाई
लसनदरेु िोिा बाट टारििे हुदँ ैहालत्तगौडा कुिो 
मम्यि

५ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

४६२ पवूा्यधार लवकास लसंचाई लसनदरेुिोिा महुान हुदँ ैसावाटोि कुिो मम्यि ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
४६३ पवूा्यधार लवकास लसंचाई मिेामटेोि कुिो मम्यि मिवुा ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
४६४ पवूा्यधार लवकास लसंचाई झगाडेसौरा हुदँ ैगमुबाटो कुिो िलिो लसमिे ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
४६५ पवूा्यधार लवकास लसंचाई सोलििोिाबाट घटे्डाडा हदँ ैसौरािोिा कुिो ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४६६ पवूा्यधार लवकास लसंचाई
िलिो लसमिे ठूिो छाँगाबाट दलेवस्ान कुिो 
सरसफाई

५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४६७ पवूा्यधार लवकास लसंचाई लवलमरे कुिो मम्यि ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
४६८ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार रोञिनटोि िानेपानी ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
४६९ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार बिोनटोि िलिो िाकुरे िानेपानी ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
४७० पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार िलिवडाटोि िानेपानी ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४७१ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

हालत्तगौडा िालनपानी ट्राङ्की मम्यि ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

४७२ पवूा्यधार लवकास लसंचाई िलिो ्ानलसंङ िालपादलेव डाडा लसंचाई ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४७३ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार
िलिो ्ानलसंङ महनेद्र लकरण पसि िोलची 
पाइप वरवस्ापन

५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४७४
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

ििाधार संरक्ण वलसनडाडा िापा महुान मम्यि ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४७५ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार ककनी रािकुमारको घरछेउ िापा वरवस्ापन ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
४७६ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार मिेे गैरीडाडागाउँ िापा ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
४७७ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन नागेश्वरी लिन कनरा कालिदलेव मलनदर मम्यि ५ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

४७८ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन
ककनी िारागाउँ मोड मनुीबाट मलनदर समम 
लसलड लनमा्यण

५ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

४७९ सामालिक लवकास लशक्ा िालपादलेव आलव बािलबकास अनदुान ५ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     

४८० सामालिक लवकास लशक्ा
लवरेनद्र आलव कारा्यिर सहरोगी ि्ा 
बािलबकास केनद्र अनदुान

५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४८१ सामालिक लवकास लशक्ा सािकनरा आलव लशक्ण लसकाइ अनदुान ५ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४८२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

सराग ुघिेगाउँ िोडने मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ ६०० ६००     

४८३ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन केदारेश्वर लशवमलनदर वाि कमपाउणड लनमा्यण ६ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
४८४ आल ््यक लवकास पर्यटन फुङफुङ झरना िान वालकङ रिाईि लनमा्यण ६ वडासिर/वडावासी १ ४०० ४००     

४८५ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

कफीमम्यको मनुीबाट लशिरििे िाने 
मोटरबाटो

६ वडासिर/वडावासी १ ४०० ४००     

४८६
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण
केउरेनी नेपािटोि मदौरे नेपािटोि घरछे 
वाि लनमा्यण

६ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

४८७ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

पैलिसलकिो पाििे वारुडाडा मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

४८८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

सराग ुगमुबा मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ ७०० ७००     

४८९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

ढंुङगेवेसी लशिरििे मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ ४०० ४००     

४९० सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन लशिरििे दोभान मरणपाटी लनमा्यण ६ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     
४९१ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन लससनेरी मरणपाटी लनमा्यण ६ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

४९२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

केउरेनी िोपचनटोि हुदँ ैभर्ोक मानेडाडा 
िोडने मोटरबाटो

६ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

४९३ आल ््यक लवकास सहकारी
कलफििेी लवसिारको िालग नस्यरी 
वरवस्ापनको िालग फुङफुङ झरना 
सहकारीिाई अनदुान

६ वडासिर/वडावासी १ ६०० ६००     

४९४ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन लससनेरी मरणपाटी ६ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४९५ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

पाििे हुदँ ैकोदहोङ मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४९६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

लमनघर हुदँ ैकेलसंङ डाडा मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     

४९७ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार पाििे टोि िानेपानी ६ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

४९८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

केउरेनी लडटोि मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

४९९ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

चलणडका दलेव मलहिा भवन ६ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५०० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िोपचनटोि हुदँ ैनेपाि टोि लभरकुना 
मोटरबाटो

६ वडासिर/वडावासी १ १२५ १२५     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

५०१ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िोपचन टोि हुदँ ैिौ्ोक सराग ुमोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

५०२ आल ््यक लवकास पर्यटन केउरेनी चापवोट लसलड लनमा्यण ६ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५०३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

आममी पसि हुदँ ैचौिार टोि मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

५०४ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

नकशापरुन वोगटे धारी मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५०५ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

डलिे िामाटोि मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५०६ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

वाराही गमुवा हुदँ ैदलेवस्ान सकूि मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५०७ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

सरागमुाने पसि हुदँ ैवेलसवन मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५०८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िमनेु िोलचा हुदँ ैपाठकटोि मोटरबाटो ६ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५०९ सामालिक लवकास लशक्ा
दलेवस्ान आधारभिु लवद्ािर लशक्ण लसकाइ 
अनदुान

६ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

५१० सामालिक लवकास लशक्ा
नवदगुा्य आधारभिु लवद्ािर लशक्ण लसकाइ 
अनदुान

६ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५११ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन वेलसवन मरणपाटी लनमा्यण ६ वडासिर/वडावासी १ १२५ १२५     
५१२ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन गमुवा मरणपाटी लनमा्यण ६ वडासिर/वडावासी १ १२५ १२५     
५१३ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार जरालमरेटोि सकु्रघर िानेपानी ६ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     
५१४ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन वरुवा मरणपाटी लनमा्यण ६ वडासिर/वडावासी १ १२५ १२५     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

५१५ पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

वडा कारा्यिर भवन लनमा्यण ७ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     

५१६
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वन ि्ा भ-ुसंरक्ण भसम ेसािघारी मरणपाटी लनमा्यण ७ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

५१७ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िामाभट्ी वरवलनद चिरुािे सडक-२१ िाि, 
वागभञ्झराङ भसम ेसेडाईगाउँ ििुशीडाडा 
मोटरबाटो- ४ िाि र  क्ेत्रपाि वनदलेव मलनदर 
लनमा्यण-५ िाि

७ वडासिर/वडावासी १ ३००० ३०००     

५१८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

अमिे विामीगाउँ हुदँ ैलसनदरेु दोभान मोवा ७ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

५१९ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार लवरािीडाडा िानेपानी ७ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
५२० पवूा्यधार लवकास लसंचाई घोरेढंुगा घिानटोि साना लसंचाई ७ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
५२१ सामालिक लवकास रवुा ि्ा ििेकुद चिरुािे ििेकुद कार्यक्रम सञचािन ७ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५२२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

भसुािडाडा कानिेििे भतकेको डाडा 
कोठिटार मोटरबाटो

७ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

५२३ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार चिरुािे बिार िानेपानी ट्राङ्की लनमा्यण ७ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
५२४ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार भट्टोि घिमीटोि िानेपानी ७ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५२५ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार
जरालमरे महुान हुदँ ैबधुनीराम बहादरु वसिी 
िानेपानी

७ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५२६ सामालिक लवकास
िैङ्लगक लवकास 
ि्ा सामालिक 
समावेशीकरण

वरवनदी मलहिा समहू ७ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

५२७ पवूा्यधार लवकास पवूा्यधार लवकास

१.मनकामना मलनदर लनमा्यण-५०० 
२.चिरुािे विार लसरुवारी हुदँ ैिोिापारी 
मोवा-६०० 
३.क्ेत्रपाि आधारभिु लवद्ािर वाि लनमा्यण-
३०० 
४.मोटरवाटो सरसफाई वडा नं ७-४०० 
५.िगुेपानी हुदँ ैहालडिोिा िानेपानी-१५० 
६.वरवलनद परुानोटोि मोवा-१५०

७ वडासिर/वडावासी १ २१०० २१००     

५२८ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

लसि्यना कप्तानटोि वासवोट मोटरबाटो ८ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

५२९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

नकशाि डाडा िोिापारी ्मुका मोटरबाटो ८ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

५३० पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

कुिे लसउडेनी सनिोरटोि मोटरबाटो ८ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

५३१ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

लचपिेडाडा वरावोट वानटार मोटरबाटो ८ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

५३२ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

पसिटोि लचपिेडाडा धारचौर मोटरबाटो ८ वडासिर/वडावासी १ ४०० ४००     

५३३ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

लिमवािटोि लसटार मोटरबाटो ८ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

५३४ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

रोककाटोि मोटरबाटो ८ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     

५३५ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

िामाटोि ित्रीटोि मोटरबाटो ८ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     

५३६ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार िामागाउँ िानेपानी ित्रीकुवा महुान िानेपानी ८ वडासिर/वडावासी १ ५०० ५००     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

५३७ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार हुमागाईटोि िानेपानी ८ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
५३८ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार गणशेटोि िानेपानी लिनघरे ८ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
५३९ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार वािवुाटोि िानेपानी ८ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५४० सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

चौिारे कुवा ि्ा धारा मम्यि लिनघरे ८ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     

५४१ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

सनिोरटोि िानेपानी पाईप वरवस्ापन ८ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

५४२ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार मगर पानीटोि िानेपानी ८ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
५४३ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार पाणडेडाडा ििेाघरटोि िानेपानी ८ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     

५४४ सामालिक लवकास
िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

पसिटोि िानेपानी मम्यि ८ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     

५४५ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार भवनटोि िानेपानी ८ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     

५४६
वािावरण ि्ा लवपद 
वरवस्ापन

वािावरण संरक्ण, 
ििवार ुपररवि्यन

पिुिीचौिारा मम्यि ८ वडासिर/वडावासी १ ३०० ३००     

५४७ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन डाफेिोिा मरणघाट लनमा्यण ८ वडासिर/वडावासी १ ४०० ४००     
५४८ पवूा्यधार लवकास लसंचाई विृा लिमवुािटोि कुिो मम्यि ८ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
५४९ पवूा्यधार लवकास लसंचाई भिुभिेु भागेडाडा कुिो मम्यि ८ वडासिर/वडावासी १ २०० २००     
५५० पवूा्यधार लवकास लसंचाई डाफेिोिा पौडेिटोि कुिो मम्यि ८ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
५५१ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन वनदलेवका िोिापारी पाटी लनमा्यण ८ वडासिर/वडावासी १ १५० १५०     
५५२ सामालिक लवकास संसकृलि प्रवध्यन वनदलेव पाटी मम्यि ८ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
५५३ पवूा्यधार लवकास लसंचाई कुिेिोलचा सनिोरटोि कुिो मम्यि ८ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
५५४ पवूा्यधार लवकास लसंचाई डाफेिोिा पालख्नटोि कुिो मम्यि ८ वडासिर/वडावासी १ १०० १००     
५५५ पवूा्यधार लवकास िानेपानी पवूा्यधार पिुिीचौिारा धारा लनमा्यण ८ वडासिर/वडावासी १ ५० ५०     
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क्र.सं क्ेत्र उप क्ेत्र आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरु ठेगाना÷
वडा नं.

िलक्ि समहू एकाई
विेट रु 
हिारमा

श्ोि

आनिररक 
श्ोि

अनिर सरकारी रवतिीर 
ह्िानिरण राज्व 

वाँडफाँडसघंीर 
सरकार

प्रदेश 
सरकार

्थानीर 
िह

५५६ पवूा्यधार लवकास
भवन ि्ा सहरी 
लवकास

 
१. ककनी गापा वडा नं ८ वडा कारा्यिर ि्ा 
सवास्थर भवन लनमा्यण-१८ िाि 
२. रानीपौवा डाडागाउँ मो.बा.- २ िाि 
३. वडा नं ८ मोटरबाटो हरेाि ुिच्य- २ िाि 
४. अरुणोदर आलव लशक्क लशक्काइ 
अनदुान- ३ िाि

 वडासिर/वडावासी १ २५०० २५००     

५५७ पवूा्यधार लवकास लवलवध
वडा नं १,२ र ३ फोहरमैिा प्रभालवि वडाका 
िालग लवशरे कार्यक्रम

 वडासिर/वडावासी  १००००    १००००  

५५८ पवूा्यधार लवकास लवलवध
आ.ब.०७७/०७८ मा समझौिा भई भकुत्तानी 
हुन नसकने आरोिना ि्ा कार्यक्रमहरुको 
िालग अनमुालनि रकम

 गा.पा.सिर गाउँवासी  २२५०० २२५००     

५५९ पवूा्यधार लवकास
स्ानीर सडक, पिु 
ि्ा झोिंगेपिु

प्रदशे समपरुक अनदुान    ३०००० ८४२४८ १०२००० ८४३२ १०००० २८७५६

५६०   प्रदशे+संघीर सशि्य अनदुान    २३८२७१      
५६१   प्रदशे लवरशे अनदुान    २५००      

५६२   
अनसुचूी ३ मा समावेश भएको कारा्यिर 
संचािन ि्ा वरवस्ापन

   ६८५००      
  कुि िममा     ५७२७०६.६३७ १६८४९५ २०२९६९ १६८६४ २०००० ५७५१३
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खणड – साि
सघंीर िथा प्रदेश सरकारको उपके्षत्रगि सशिषि िथा समपुरक अनुदान 

आ.ब.०७८/०७९

७.१ सघंीर सरकार िफषि को सशिषि अनुदान :
उपके्षत्र : ्वा्थर

क्र.सं कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको नाम
खचषि 

शी ष्िक
स्ोि

प्रथम 
चौमारसक

दोस्ो 
चौमारसक

िेस्ो 
चौमारसक

जममा

१

स्ानीर िहका सवास्थर चौकी, प्रा.सवा.के. र 
असपिािहरुमा कार्यरि कम्यचारीहरुको 
ििव, महगी भत्ता, स्ानीर भत्ता, पोराक 
िगारि प्रशासलनक िच्य समिे

२११११
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

९९२० ७४४० ७४४० २४८००

२
आधारभिू ि्ा आकलसमक सवास्थर 
सेवाको िालग औरलध िररद

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

५६० ४२० ४२० १४००

३

उपचारातमक सेवा अनिग्यिका कार्यक्रमहरु  
(आधारभिू सवास्थर सेवा केनद्र (सवास्थर 
चौकी ) / आधारभिू असपिािको नरनुिम 
सेवा मापदणड कार्यक्रम संचािन ि्ा 
सलुद्रलधकरण र आिँा, नाक, कान, घांटी 
ि्ा मिु सवास्थर समवलनध अलभमिुीकरण 
ि्ा लबद्ािर सक्रीलनंग कार

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

२०० १५० १५० ५००

४

औिो ि्ा कािािार माहामारी हुने क्ेत्रको 
छनौट गरी लबरालद छक्य ने (रेसपोनसीभ सपे्रइङ 
समिे), लकटिनर रोग लनरनत्रण कार्यक्रमको 
अनगुमन एवम ्मलूराङ्कन ि्ा लकटिनर 
रोग लनरनत्रणका िालग बहुलनकार 
अनिरलक्ररा गनने

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

१२ ९ ९ ३०

५

क्ररोगका िोलिम समहु ि्ा सवास् 
सेवाको पहुच कम भएका समदुारमा सकृर 
क्ररोग िोिपडिाि कार्यक्रम, 
घरपररवारका सदसरहरूको समपक्य  पररक्ण, 
समदुारमा क्ररोगका लवरामीहरूको 
िोिपडिािका िालग क्भिा अलभवलृद्ध 
ि्ा पररचािन ।

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

४२ ३१ ३१ १०५

६

कोलभड १९ िगारि लवलभनन महामारीिनर 
रोगहरुको रोक्ाम, लनरनत्रण ि्ा 
लनगरानीका िालग सरोकारवािा सँगको 
अनिरलक्ररा ि्ा RRT, सवास्थरकममी 
पररचािन

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

१० ७ ७ २५
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क्र.सं कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको नाम
खचषि 

शी ष्िक
स्ोि

प्रथम 
चौमारसक

दोस्ो 
चौमारसक

िेस्ो 
चौमारसक

जममा

७

कोलभड १९ लवरुद्ध िोप अलभरान संचािन 
बरवस्ापन िच्य -पालिकासिररर सलमक्ा 
ि्ा रोिना र पालिका ि्ा सवास्थर सस्ा 
सिररर सपुररवेक्ण_

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

६७ ५० ५० १६९

८

डेंग ुिगारिका लकटिनर रोगहरूको 
लनरनत्रणका िालग िामिटेु्को वासस्ान 
िोिी गरी िाभा्य नटि गनने अलभरान संचािन 
गनने ि्ा सरोकारवािाहरूसंग 
अलभमलुिकरण गनने

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

४६ ३४ ३४ ११५

९
पररवार लनरोिन लकशोर लकशोरी ि्ा 
प्रिनन ्सवास्थर कार्यक्रम

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

१६० १२० १२० ४००

१०

पशपुंक्ी आदीबाट हुने ईनफुएनिा, बड्य फि,ु 
AMR, लसलटिसकहोलसस, टकसोपिाजमोलसस 
आलद लवलभनन सरुवारोग समबलनध रोक्ाम 
ि्ा लनरनत्रणका िालग सचिेना कार्यक्रम

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

८ ६ ६ २०

११

पालिका सिरमा टाई ्यफाइड िोप अलभरान 
संचािन ि्ा लनरलमि िोपमा टाई ्यफाइड 
िोप शरुुवािको सा्ै लनरलमि िोप 
सदुढीकरण र सरसफाई प्रबद््रधनको िालग 
पालिका र वडा िोप समनवर सलमिी र 
सरोकारवािाहरुको अलभमलुिकरण बैठक १ 
लदन

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

७४ ५५ ५५ १८६

१२

पालिका सिरमा सवास्थर संस्ाहरुको 
मालसक बैठक, डाटा भरेरलफकेशन एवं 
गणुसिर सधुार सा्ै चौमालसक एवं बालर्यक 
सलमक्ा

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

८० ६० ६० २००

१३

पालिकासिरमा िोप र सरसफाई प्रवद््रधन 
कार्यक्रमको सलमक्ा, सकू्मरोिना 
अधरावलधक र पालिका िोप समनवर 
सलमलिको अलभमलुिकरण समिे पालिका 
सिरमा २ लदन, वडा िोप समनवर सलमलिको 
सवास्थर संस्ा, वडा सिरमा अलभमलुिकरण 
१ लदन ि्ा पणू्य िोप सलुनश्ििाको िागी 
घरधरुी सवनेक्ण

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

८३ ६२ ६२ २०९

१४ पोरण कार्यक्रम २२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

१४२ १०६ १०६ ३५५

१५
मिेरररा, डेंग,ु कािािार, सक्रब टाइफस 
आलद लकटिनर रोगको डाटा भरेरलफकेशन

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

४ ३ ३ १०

१६ माि ृि्ा नवलशश ुकार्यक्रम २२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

५९२ ४४४ ४४४ १४८१
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क्र.सं कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको नाम
खचषि 

शी ष्िक
स्ोि

प्रथम 
चौमारसक

दोस्ो 
चौमारसक

िेस्ो 
चौमारसक

जममा

१७
माि ृि्ा नवलशश ुकार्यक्रम अनिग्यि आमा 
सरुक्ा, गभ्यविी उतपे्ररणा सेवा, नरानो झोिा 
र लनशलुक गभ्यपिन कार्यक्रम

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

२८० २१० २१० ७००

१८

रालट्रिर मलहिा सवास्थर सवरंसेलवका 
कार्यक्रम (पोशाक प्रोतसाहन, रािाराि िच्य, 
वालर्यक सलमक्ा गोष्ठी र लदवस मनाउने िच्य 
समिे)

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

७६० ५७० ५७० १९००

१९
लवद्ािर सवास्थर लशक्ा/आमा समहु ि्ा 
मलहिा सवास्थर सवरंसेलवकाहरूका िालग 
सामालिक वरवहार पररवि्यन कार्यक्रम

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

४० ३० ३० १००

२०

लवलभनन सरुवारोग, नसनने रोग, िनुोलटक, 
मानलसक सवास्थर समबलनध अनिरलक्ररा 
कार्यक्रम ि्ा लदवसहरु (Hypertension, 
Diabetes, COPD, Cancer Days, 
आतमहतरा रोक्ाम लदवस, मानलसक 
सवास्थर लदवस, अलिाईमर लदवस, रेलबि 
लदवस, लवश्व औिो लदवस) मनाउने

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

४० ३० ३० १००

२१

स्िगि अनलुशक्ण गरर सवास्थरकलम्यहरूको 
क्मिा अलभवलृधद एवं ि्थरांङकको गणुसिर 
सलुनलश्ि, क्ररोगका कार्यक्रमको अध्य 
बालर्यक सलमक्ा ि्ा उपचार नलििाको 
कोहट्य लवशे्रण

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

२४ १८ १८ ६०

२२

सवास्थर संस्ामा आकलसमक अवस्ामा 
औसलध एवं लराब सामाग्री ढुवानी, रेकलड्यङ 
ि्ा ररपोलट्यङका िालग फम्य फरमटे छपाइ 
ि्ा फोटोकपी, ई-लट.लब रलिसटर 
अधरावलधक, लवश्व क्ररोग लदवस समबनधी 
कार्यक्रम

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

१४ १० १० ३५

२३
लसलबआईएमएनलसआई Onsite कोलचङ्ंग र 
समिा ि्ा पहुचँ कार्यक्रम

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

८० ६० ६० २००

२४
सवास्थर सचूना सा्ै आइ एम र ूसदुृढीकरण 
कार्यक्रम

३११३४
आनिररक ऋण - 

नगद ऋण
८० ६० ६० २००

िममा १३३१८ ९९८५ ९९८५ ३३३००

उपके्षत्र : सामारजक सरुक्षा र सरंक्षण 

क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/
रक्रराकिापको नाम

खचषि शी ष्िक स्ोि
प्र्म 

चौमालसक
दोस्ो 

चौमालसक
िेस्ो 

चौमालसक
िममा

१ प्रालवलधक सहारकको ििव २११११
नेपाि सरकार - नगद 

अनदुान
१४६ ११० ११० ३६७
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क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/
रक्रराकिापको नाम

खचषि शी ष्िक स्ोि
प्र्म 

चौमालसक
दोस्ो 

चौमालसक
िेस्ो 

चौमालसक
िममा

२ रोिगार संरोिकको ििव २११११
नेपाि सरकार - नगद 

अनदुान
१८७ १४० १४० ४६८

३ रोिगार सहारकको ििब २११११
नेपाि सरकार - नगद 

अनदुान
१४६ ११० ११० ३६७

४
प्रालवलधक सहारकको 
पोसाक

२११२१
नेपाि सरकार - नगद 

अनदुान
० ० १० १०

५ रोिगार संरोिकको पोसाक २११२१
नेपाि सरकार - नगद 

अनदुान
४ ३ ३ १०

६
रोिगार सहारकको पोशाक 
भत्ता

२११२१
नेपाि सरकार - नगद 

अनदुान
० ० १० १०

७
कामका िालग पाररश्रलमक 
अनदुान

२२५२२
नेपाि सरकार - नगद 

अनदुान
१३२८ ९९६ ९९६ ३३२२

८
कामका िालग पाररश्रलमक 
अनदुान (रवुा रुप)

२२५२२
आई लड ए - सोधभना्य 
हुने ऋण (बैदलेशक)

१५६० ११७० ११७० ३९००

९
कामका िालग पाररश्रलमक 
अनदुान (रवुा रुप)

२२५२२
नेपाि सरकार - नगद 

अनदुान
१६ १२ १२ ४१

१०
पोपण लवशरे (सवास्थर) 
क्ेत्रका कार्यक्रम सञचािन

२२५२२
ररुोलपरन रलुनरन - नगद 

अनदुान (बैदलेशक)
१३६ १०२ १०२ ३४०

११

पोरण संवेदनशीि 
(िानेपानी ि्ा सरसफाइ, 
कृलर, पशसुेवा, मलहिा ि्ा 
बािबालिका, लशक्ा र 
शासकीर प्रवनध) क्ेत्रका 
कार्यक्रमहरू सञचानि)

२२५२२
ररुोलपरन रलुनरन - नगद 

अनदुान (बैदलेशक)
१८४ १३८ १३८ ४६०

१२

रोिगार सेवा केनद्रको 
सञचािन (अनगुमन, 
सञचार, सटेशनरी, 
मम्यि,अनर)

२२५२२
नेपाि सरकार - नगद 

अनदुान
८२ ६१ ६१ २०५

१३

रोिगार सेवा केनद्रको 
सदुृलढकरण (कमपरटूर, 
फलन्यचर लफकचस्य, करामरा, 
अनर लवद्िुीर उपकरण)

३११२३
आनिररक ऋण - नगद 

ऋण
८० ६० ६० २००

िममा ३८६९ २९०२ २९२२ ९७००
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उपके्षत्र : रशक्षा

क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको 

नाम
खचषि शी ष्िक स्ोि

प्र्म 
चौमालसक

दोस्ो 
चौमालसक

िेस्ो 
चौमालसक

िममा

१

आधारभिू िहका सवीकृि दरवनदीका 
लशक्क, राहि अनदुान लशक्कका िालग 
ििब भत्ता अनदुान (लवशरे लशक्ा परररद 
अनिरगिका लशक्क/कम्यचारीहरु समिे)

२११११
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

३४३२० २५७४० २५७४० ८५८००

२
प्रारलमभक बाि लवकास सहिकिा्यहरुको 
पाररश्रलमक ि्ा लवद्ािर कम्यचारी 
वरबस्ापन अनदुान

२११११
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
२४१ १८० १८० ६०३

३
प्रारलमभक बाि लवकास सहिकिा्यहरुको 
पाररश्रलमक ि्ा लवद्ािर कम्यचारी 
वरबस्ापन अनदुान

२११११
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

३३१८ २४८८ २४८८ ८२९५

४

माधरलमक िहका सवीकृि दरवनदीका 
लशक्क, राहि अनदुान लशक्क िालग ििब 
भत्ता अनदुान (लवशरे लशक्ा परररद 
अनिरगिका लशक्क/कम्यचारी,प्रालवलधक 
धारका प्रलशक्क समिे)

२११११
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

७४०० ५५५० ५५५० १८५००

५
आधारमिु िह कक्ा (६-८) मा 
अगं्रेिी,गलणि र लवज्ान लवररमा लशक्ण 
सहरोग अनदुान

२२५२२
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
३६ २७ २७ ९२

६
कोलभड - १९ का कारण उतपनन 
पररलस्लिमा लसकाइ सहिीकरणका िालग 
शलैक्क कार्यक्रम

२२५२२
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
१० ८ ८ २७

७
कोलभड - १९ का कारण उतपनन 
पररलस्लिमा लसकाइ सहिीकरणका िालग 
शलैक्क कार्यक्रम

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

१४९ १११ १११ ३७३

८
िोलकएका लवद्ा्मीको लदवा िािाका िालग 
लवद्ािरिाई अनदुान

२२५२२
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
२८२ २११ २११ ७०५

९
िोलकएका लवद्ा्मीको लदवा िािाका िालग 
लवद्ािरिाई अनदुान

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

३८८५ २९१४ २९१४ ९७१४

१०
प्रलि लवद्ा्मी िागिका आधारमा लशक्ण 
लसकाइ सामग्री एवम ्कक्ा ८ को परीक्ा 
वरवस्ापन अनदुान

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

९५९ ७१९ ७१९ २३९९

११
प्रलि लवद्ा्मी िागिका आधारमा लशक्ण 
लसकाइ सामग्री एवम ्कक्ा ८ को परीक्ा 
वरवस्ापन अनदुान

२२५२२
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
६९ ५२ ५२ १७४
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क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको 

नाम
खचषि शी ष्िक स्ोि

प्र्म 
चौमालसक

दोस्ो 
चौमालसक

िेस्ो 
चौमालसक

िममा

१२
माधरलमक िह कक्ा (९-१०) मा 
अगं्रेिी,गलणि र लवज्ान लवररमा लशक्ण 
सहरोग अनदुान

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

१४४९ १०८६ १०८६ ३६२३

१३
माधरलमक िह कक्ा (९-१०) मा 
अगं्रेिी,गलणि र लवज्ान लवररमा लशक्ण 
सहरोग अनदुान

२२५२२
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
१०५ ७९ ७९ २६४

१४
लवद्ािर सञचािन ि्ा वरवस्ापन 
अनदुान

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

९९२ ७४४ ७४४ २४८२

१५
लवद्ािर सञचािन ि्ा वरवस्ापन 
अनदुान

२२५२२
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
७२ ५४ ५४ १८०

१६
लवद्ािरमा शलैक्क गणुसिर सदुृढीकरण 
एवम ्कार्यसमपादनमा आधाररि प्रोतसाहन 
अनदुान

२२५२२
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
२२८ १७१ १७१ ५७०

१७
लवद्ािरमा शलैक्क गणुसिर सदुृढीकरण 
एवम ्कार्यसमपादनमा आधाररि प्रोतसाहन 
अनदुान

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

३१३२ २३४९ २३४९ ७८३२

१८

शलैक्क पहुचँ सलुनलश्ििा, अनौपचाररक 
ि्ा वैकललपक लशक्ा कार्यक्रम (परमपरागि 
लवद्ािर, वैकललपक लवद्ािर, साक्रिा र 
लनरनिर लशक्ाका कार्यक्रम समिे)

२२५२२
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
१६ १२ १२ ४१

१९

शलैक्क पहुचँ सलुनलश्ििा, अनौपचाररक 
ि्ा वैकललपक लशक्ा कार्यक्रम (परमपरागि 
लवद्ािर, वैकललपक लवद्ािर, साक्रिा र 
लनरनिर लशक्ाका कार्यक्रम समिे)

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

२२३ १६७ १६७ ५५९

२०
सामदुालरक लवद्ािरका छात्राहरुिाई 
लनशलुक सरालनटरी पराड बरवस्ापन

२२५२२
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
४१ ३० ३० १०३

२१
सामदुालरक लवद्ािरका छात्राहरुिाई 
लनशलुक सरालनटरी पराड बरवस्ापन

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

५६३ ४२२ ४२२ १४०९

२२
साव्यिलनक लवद्ािरका लवद्ा्मीहरुका 
िालग लनशलुक पाठ्रपसुिक अनदुान

२२५२२
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
९७ ७२ ७२ २४३

२३
साव्यिलनक लवद्ािरका लवद्ा्मीहरुका 
िालग लनशलुक पाठ्रपसुिक अनदुान

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

१३३४ १००० १००० ३३३५
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क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको 

नाम
खचषि शी ष्िक स्ोि

प्र्म 
चौमालसक

दोस्ो 
चौमालसक

िेस्ो 
चौमालसक

िममा

२४
साव्यिलनक लवद्ािरमा अधररनरि 
लवद्ा्मीहरुका िालग छात्रबलृत्त (आवासीर 
ि्ा गैरआवासीर)

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

४४६ ३३५ ३३५ १११७

२५
साव्यिलनक लवद्ािरमा अधररनरि 
लवद्ा्मीहरुका िालग छात्रबलृत्त (आवासीर 
ि्ा गैरआवासीर)

२२५२२
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
३९ २९ २९ ९८

२६
आधारमिु िह कक्ा (६-८) मा 
अगं्रेिी,गलणि र लवज्ान लवररमा लशक्ण 
सहरोग अनदुान

२५३११
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

५०४ ३७८ ३७८ १२६२

२७

केनद्रबाट छनौट भएका नमनुा 
लवद्ािर,लवशरे लवद्ािरको क्रमागि 
भवन लनमा्यण ि्ा कक्ा ११ सिोननलि 
भएका प्रालवलधक धार लवद्ािरको लराव 
वरवस्ापन अनदुान

३११५९
एस.एस. लड. लप. - 
सोधभना्य अनदुान 

(बैदलेशक)
२०० १५० १५० ५००

२८

केनद्रबाट छनौट भएका नमनुा 
लवद्ािर,लवशरे लवद्ािरको क्रमागि 
भवन लनमा्यण ि्ा कक्ा ११ सिोननलि 
भएका प्रालवलधक धार लवद्ािरको लराव 
वरवस्ापन अनदुान

३११५९
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

३००० २२५० २२५० ७५००

िममा ६३११० ४७३२८ ४७३२८ १५७८००

उपके्षत्र : िैङ्रगक समिा र सामारजक समावेशी

क्र.सं कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको नाम खचषि शी ष्िक स्ोि
प्र्म 

चौमालसक
दोस्ो 

चौमालसक
िेस्ो 

चौमालसक
िममा

१ मलहिा, बािबालिका, अपाङ्गिा 
भएका वरलक्त, जरेष्ठ नागररक र रौलनक 
ि्ा िैंलगक अलपसंखरक का ि्थराङ्क 
संकिन र अधावलधक गनने

२२५२२ नेपाि 
सरकार - 

नगद 
अनदुान

४० ३० ३० १००

उपके्षत्र : रुवा िथा खेिकुद

क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको 

नाम
खचषि 

शी ष्िक
स्ोि

प्र्म 
चौमालसक

दोस्ो 
चौमालसक

िेस्ो 
चौमालसक

िममा

१ अनिरा्यलट्रिर रवुा लदवस समारोह २२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

२० १५ १५ ५०

२
एक शलैक्क संस्ा एक उद्म कार्यक्रम 
(माधरलमक लवद्ािर)

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

२१० १५७ १५७ ५२५
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३ रवुा उद्मशीििा प्रबद्ध्यन कार्यक्रम २२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

३० २२ २२ ७५

४ रवुा प्रलिभा प्रबध्यन ि्ा सममान कार्यक्रम २२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

२० १५ १५ ५०

५
रवुाकिव गठन ि्ा नमनुा रवुा संसद 
अभरास (गाउँ/नगरसभा)

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

१२० ९० ९० ३००

६
राट्रिपलि रलनङ्ग लसलड प्रलिरोलगिा (स्ानीर 
िहसिरीर)

२२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

४० ३० ३० १००

िममा ४४० ३२९ ३२९ ११००

उपके्षत्र : रािाराि पूवाषििार रवकास

क्र.सं कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको नाम खचषि शी ष्िक स्ोि
प्र्म 

चौमालसक
दोस्ो 

चौमालसक
िेस्ो 

चौमालसक
िममा

१
कोलप ुिोिा , गमुबाबाट िौके िनने, लसनदरेु 
िोिा घटे्रुमटी झो.प,ुककनी गाउँपालिका, 
नवुाकोट

३११५९
आनिररक ऋण - 

नगद ऋण
१००० ७५० ७५० २५००

उपके्षत्र : भवन आवास िथा सहरी रवकास

क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको 
नाम

खचषि शी ष्िक स्ोि
प्र्म 
चौमालसक

दोस्ो 
चौमालसक

िेस्ो 
चौमालसक

िममा

१
सरुलक्ि नागररक आवास कार्यक्रम :- 
बागमिी प्रदशेको नवुाकोट लिलिा क्ेत्र नं. 
१ अनिग्यि ककनी गाउँपालिका - ३० वटा

३११५९
आनिररक ऋण 
- नगद ऋण

३२० २४० २४० ८००

उपके्षत्र : परषिटन

क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको 

नाम
खचषि 

शी ष्िक
स्ोि

प्र्म 
चौमालसक

दोस्ो 
चौमालसक

िेस्ो 
चौमालसक

िममा

१

छहरेिोिा फुङ्गफुङ्गे झरना ि्ा बनिी 
िमप लनमा्यण सा्ै ३५ लकिो 
धमसीिोलछाबाट झरना िाने बाटो लनमा्यण, 
ककनी गा.पा.-४, नवुाकोट

३११५९
आनिररक ऋण - 

नगद ऋण
६०० ४५० ४५० १५००

उपके्षत्र : िथराङ्क प्रणािी

क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको 
नाम

खचषि शी ष्िक स्ोि
प्र्म 

चौमालसक
दोस्ो 

चौमालसक
िेस्ो 

चौमालसक
िममा

१
एम. आइ्य. एस. अपरेटर र लफलड सहारक 
पाररश्रलमक, चाडपव्य िि्य ि्ा पोशाक िच्य

२११११
आई लड ए - 
सोधभना्य हुने 

ऋण (बैदलेशक)
२०८ १५६ १५६ ५२०
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क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको 
नाम

खचषि शी ष्िक स्ोि
प्र्म 

चौमालसक
दोस्ो 

चौमालसक
िेस्ो 

चौमालसक
िममा

२
एम. आइ्य. एस. अपरेटर र लफलड सहारको 
िालग सञचार िच्य

२२११२
आई लड ए - 
सोधभना्य हुने 

ऋण (बैदलेशक)
२ १ १ ५

३
मलेशनरी आिार ि्ा फलन्यचर मम्यि समभार 
(सेवा केनद्र सञचािाना ््य)

२२२२१
आई लड ए - 
सोधभना्य हुने 

ऋण (बैदलेशक)
२४ १८ १८ ६०

४
मसिनद सामान िररद (सेवा केनद्र 
सञचािाना ््य)

२२३११
आई लड ए - 
सोधभना्य हुने 

ऋण (बैदलेशक)
४८ ३६ ३६ १२०

५
सञचार सामाग्री प्रसारण ि्ा छपाइ्य 
(सञचार र पँहुच अलभरान सञचािान)

२२३१५
आई लड ए - 
सोधभना्य हुने 

ऋण (बैदलेशक)
७२ ५४ ५४ १८०

६
अनर लवलवध िच्य-Mobilization of 
CSOs, Civic Groups, NGOs for 
increased social accountability

२२५२२
आई लड ए - 
सोधभना्य हुने 

ऋण (बैदलेशक)
३९ २९ २९ ९८

७
अनर लवलवध िच्य-Periodic meeting 
costs of LGPCC

२२५२२
आई लड ए - 
सोधभना्य हुने 

ऋण (बैदलेशक)
९ ६ ६ २३

८

लवभागिे उपिवध गराएको िालिम िाका 
बमोलिम घटना दिा्य ि्ा सामालिक सरुक्ा 
समबनधमा नपा/गापा, वडा कारा्यिरका 
कम्यचारीहरुको िालग िालिम ि्ा 
िनप्रलिलनलधहरुिाई अलभमलुिकरण 
कार्यक्रम सञचािन

२२५२२
आई लड ए - 
सोधभना्य हुने 

ऋण (बैदलेशक)
८८ ६६ ६६ २२२

९
एम. आइ्य. एस. अपरेटर र लफलड सहारक 
दलेनक भ्रमण भत्ता ि्ा रािारि िच्य

२२६११
आई लड ए - 
सोधभना्य हुने 

ऋण (बैदलेशक)
४३ ३२ ३२ १०८

१०
स्ानीर िहका कम्यचारी र 
िनप्रलिलनलधहरुको िालग अनगुमन ि्ा 
मलुराकन िच्य

२२६११
आई लड ए - 
सोधभना्य हुने 

ऋण (बैदलेशक)
२५ १९ १९ ६४

िममा ५५८ ४१७ ४१७ १४००

उपके्षत्र : गरररव रनवारण

क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/ रक्रराकिापको 

नाम
खचषि 

शी ष्िक
स्ोि

प्र्म 
चौमालसक

दोस्ो 
चौमालसक

िेस्ो 
चौमालसक

िममा

१ गनुासो सनुवुाई अलधकारी २२५२२
नेपाि सरकार - 
नगद अनदुान

४० ३० ३० १००
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उपके्षत्र : कृर्

क्र.सं कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको नाम
खचषि 

शी ष्िक
स्ोि

प्र्म 
चौमालसक

दोस्ो 
चौमालसक

िेस्ो 
चौमालसक

िममा

१
कृलर ि्ा पश ुसेवाका एक गाँउ एक 
प्रालवलधकहरुको ििव भत्ता

२११११
नेपाि सरकार 
- नगद अनदुान

२८० २१० २१० ७००

२
आ.व. २०७७/७८ मा स्ापना भएका कृलर 
िफ्य का साना वरवसालरक कृलर उतपादन केनद्र 
(पकेट) लवकास कार्यक्रम लनरनिरिा

२२५२२
नेपाि सरकार 
- नगद अनदुान

४८० ३६० ३६० १२००

३
आ.व. २०७७/७८ मा स्ापना भएको 
बाख्ाको साना वरवसालरक कृलर उतपादन 
केनद्र (पकेट) लवकास कार्यक्रम लनरनिरिा

२२५२२
नेपाि सरकार 
- नगद अनदुान

२८० २१० २१० ७००

४ ईलपडेलमरोिोिी ररपोलट्यङ २२५२२
नेपाि सरकार 
- नगद अनदुान

२ १ १ ६

५ कृलत्रम गभा्यधान लमसन कार्यक्रम २२५२२
नेपाि सरकार 
- नगद अनदुान

१०० ७५ ७५ २५०

६
कृलर, पशपुनछी ि्ा मतसर ि्थराकं 
अधरावलधक कार्यक्रम

२२५२२
नेपाि सरकार 
- नगद अनदुान

४० ३० ३० १००

७ लकसान सचूीकरण कार्यक्रम २२५२२
नेपाि सरकार 
- नगद अनदुान

१२० ९० ९० ३००

८
िरकारी बािीको साना वरवसालरक कृलर 
उतपादन केनद्र (पकेट) लवकास कार्यक्रम 
सञचािन

२२५२२
नेपाि सरकार 
- नगद अनदुान

४८० ३६० ३६० १२००

९ फिफूि दशक लवरुवा रोपण कार्यक्रम २२५२२
नेपाि सरकार 
- नगद अनदुान

२०० १५० १५० ५००

१०
बाख्ाको साना वरवसालरक कृलर उतपादन 
केनद्र (पकेट) लवकास कार्यक्रम सञचािन

२२५२२
नेपाि सरकार 
- नगद अनदुान

६०० ४५० ४५० १५००

११ मास ुलमसन कार्यक्रम अनिग्यि पाडा प्रवद्ध्यन २२५२२
नेपाि सरकार 
- नगद अनदुान

८१७ ६१३ ६१३ २०४४

िममा ३३९९ २५४९ २५४९ ८५००

उपके्षत्र : उजाषि

क्र.सं कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको नाम
खचषि 
शी ष्िक

स्ोि
प्र्म 
चौमालसक

दोस्ो 
चौमालसक

िेस्ो 
चौमालसक

िममा

१
नवीकरणीर ऊिा्य प्रवलध िडान (वारोगराँस/
लवद्िुीर चिुो/सधुाररएको चिुो/सौर्य ऊिा्य)

३११५३
आनिररक ऋण 
- नगद ऋण

३२० २४० २४० ८००
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उपके्षत्र : उद्ोग

क्र.सं
कारषिक्रम/आरोजना/रक्रराकिापको 
नाम

खचषि शी ष्िक स्ोि
प्र्म 
चौमालसक

दोस्ो 
चौमालसक

िेस्ो 
चौमालसक

िममा

१

गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्म लवकास 
कार्यक्रम संचािन लनदनेलशका, २०७७ 
बमोलिम उद्मीको सिरोननिी (आवशरकिा 
पलहचानका आधारमा पनुिा्यिगी र एडभानस 
सीप लवकास िालिम कार्यक्रम)

२२५२२
नेपाि 

सरकार - 
नगद अनदुान

२४० १८० १८० ६००

२

गररबी लनवारणका िालग िघ ुउद्म लवकास 
कार्यक्रम संचािन लनदनेलशका, २०७७ 
बमोलिम िघ ुउद्म लवकास मोडेिमा नराँ 
िघ ुउद्मी लसि्यना गनने

२२५२२
नेपाि 

सरकार - 
नगद अनदुान

९०४ ६७८ ६७८ २२६०

३
समभावर उतपादनको उतपादकतव र बिार 
प्रलिसपधा्य बलृद्ध गन्यका िालग कलमिमा ५ 
िनाको समहुमा प्रलबलध हसिानिरण

२२५२२
नेपाि 

सरकार - 
नगद अनदुान

५६ ४२ ४२ १४०

िममा १२०० ९०० ९०० ३०००

७.२ प्रदेश सरकार ( वागमिी प्रदेश ) सशिषि अनुदान : (वजेट रु हजारमा)

क्र.सं
कार्यक्रम/आरोिना/
लक्रराकिापको नाम

उप क्ेत्र िच्य शीर्यक स्ोि
प्र्म 

चौमालसक
दोश्रो 

चौमालसक
िेस्ो 

चौमालसक
िममा

१
मलहिा सवास्थर 
सवरंसेलवकाहरुको िालग 
संचार िच्य

सवास्थर २२११२
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

१०३ ७७ ७७ २५८

२

अपांगिा भएका 
वरलक्तहरुका िालग 
समदुारमा आधाररि 
पनुस्ा्यपना सहरोग कार्यक्रम

िैंलगक 
समानिा ि्ा 

सामालिक 
समावेशीकरण

२२५२२
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

१२० ९० ९० ३००

३
एक लवद्ािर एक नस्य 
कार्यक्रम संचािन लनरनिरिा

लशक्ा २२५२२
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

६३० ४७२ ४७२ १५७५

४

ककनी प्रगिीलशि रवुा 
किव ढंुगाना गाँउ र माराटार 
पैरेमरणघाट लनमा्यण ककनी 
३

भारा ि्ा 
संसकृलि

२२५२२
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

८०० ६०० ६०० २०००

५
बाबआुमा लवलहन 
बािबालिका संरक्ण 
कार्यक्रम

िैंलगक 
समानिा ि्ा 

सामालिक 
समावेशीकरण

२२५२२
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

२४० १८० १८० ६००
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क्र.सं
कार्यक्रम/आरोिना/
लक्रराकिापको नाम

उप क्ेत्र िच्य शीर्यक स्ोि
प्र्म 

चौमालसक
दोश्रो 

चौमालसक
िेस्ो 

चौमालसक
िममा

६
बािलबबाह अनतरका िालग 
समदुार पररचािन कार्यक्रम

िैंलगक 
समानिा ि्ा 

सामालिक 
समावेशीकरण

२२५२२
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

६० ४५ ४५ १५०

७
बािमतै्री स्ानीर िह 
घोरणा प्रोतसाहन कार्यक्रम

िैंलगक 
समानिा ि्ा 

सामालिक 
समावेशीकरण

२२५२२
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

६० ४५ ४५ १५०

८

माधरालमक िहमा शनूर 
दरवनदी भएका सामदुालरक 
माधरालमक लवद्ािरमा 
अगं्रेिी गलणि लवज्ान 
लशक्कका िालग लशक्ण 
सहरोग अनदुान

लशक्ा २५३११
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

३९५ २९६ २९६ ९८८

९

नरनुिम सेवा मापदणड 
सधुारका िालग सवास्थर 
संस्ा प्रा्लमक सवास्थर 
केनद्र हले् पोटििाई शसि्य 
अनदुान

सवास्थर २५३१२
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

६० ४५ ४५ १५०

१०
काउिे्ाना ठुिोलचत्रे सरिवेरी 
िाने कृलर सडक लनमा्यण 
ककनी गा पा २

रािराि 
पवूा्यधार

३११५१
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

६०० ४५० ४५० १५००

११
चिरुािे बिार लचपिेढंुगा 
सडक ककनी ७

रािराि 
पवूा्यधार

३११५१
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

८०० ६०० ६०० २०००

१२

िैलसकुिो लसंचाइ अधरुो 
रोिना र िलिो गाँउ नमनुा 
टोि सडक ढिान रोिना 
ककनी १

ििश्रोि ि्ा 
लसंचाई

३११५५
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

८०० ६०० ६०० २०००

१३
लससनेरी छहरे डुम्ीचौर 
लसंचाइ रोिना ककनी ७

िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

३११५५
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

८०० ६०० ६०० २०००

१४
चाउ्े चौके वेशी िानेपानी 
आरोिना

िानेपानी ि्ा 
सरसफाई

३११५६
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

१००० ७५० ७५० २५००

१५

ििकनरा मलहिा समहु 
भवन लनमा्यण ककनी ८ र 
फुिवारी चौिारी मलहिा 
समहु अधरुो भवन लनमा्यण 
ककनी ६

भवन, आवास 
ि्ा सहरी 
लवकास

३११५९
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

८०० ६०० ६०० २०००
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क्र.सं
कार्यक्रम/आरोिना/
लक्रराकिापको नाम

उप क्ेत्र िच्य शीर्यक स्ोि
प्र्म 

चौमालसक
दोश्रो 

चौमालसक
िेस्ो 

चौमालसक
िममा

१६
िरकारी संकिन केनद्र भवन 
लनमा्यण ककनी गा पा ४ रानी 
पौवा नवुाकोट

भवन, आवास 
ि्ा सहरी 
लवकास

३११५९
वागमिी प्रदशे - 
नगद अनदुान

८०० ६०० ६०० २०००

िममा ८०६८ ६०५० ६०५० २०१७१

७.३ प्रदेश सरकारबाट ्वीकृि समपुरक अनुदानका आरोजनाहरु : (वजेट रु हजारमा)

क्र.सं आरोिनाको नाम
प्रदशेबाट सवीकृि 

रकम
गाउँपालिकाबाट 
सवीकृि रकम

िममा सवीकृि 
रकम

१ कुिे सानोलचत्रे मानेिक्य  मोटरबाटो वडा नं २ ५००० ५००० १००००

२
रािेनद्र प्रकाश सलहद माग्य लससनेरी िगरे कािोप ुग्रालमण सडक सिरोननिी 
क्रमागि

५००० ५००० १००००

३ रानीपौवा पिुिी चौिारा िोिापारी लसमपानी सडक ५००० ५००० १००००

४ काउिे ्ाना भोट्ानलसंङ िामपलि सडक ५००० ५००० १००००

५ पैलिस लकिो कफी फाम्य कररेूनी साघ ुझाक्रीिोिा ग्रालमण सडक ५००० ५००० १००००

६ रानीपौवा िामागाउँ चिरुािे ढाँडफेदी ग्रालमण सडक ५००० ५००० १००००

 िममा ३०००० ३०००० ६००००
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खणड-आठ

आ.ब.०७६/०७७ र ०७७/०७८ मा समझौिा भएका िथा भुकतिानी हुन वाँकी चािु  िथा 
पुरँजगि िफषि का आरोजनाहरु 

८.१. अारोजना िथा कारषिक्रमहरुको नाम र वजेट :

क्र.सं आरोिना/कार्यक्रमको नाम वडा नं
लवलनरोलिि 

रकम रु.
उ.स. अधरक्को नाम बिेट लशर्यक

१ महािक्मी आलव रिस भवन लनमा्यण १ ७५०००० चक्रमान बिामी कामनपा फोहरमिैा

२ भवानी मालव हुदँ ैपौचाडाडा सडक १ ३००००० शदु् बिामी ९४।५८ आब ०७७।०७८

३
महािक्मी स्ान हुदँ ैमहांकाि हालत्तडाडा 
मोवा

१ १२००००० लवक्रम श्रषे्ठ गि आवको भकुत्तानी वाँकी

४ वािवुा िहत्तर मोटरबाटो लनमा्यण १ १०२१७५ लवपना श्रेष्ठ बिामी
गि आवको भकुत्तानी वाँकी रलनङ 
लवि पाना नं ९६ क्रम संखरा ४६

५ भटे्डाडा ठूिोलचत्रे लसंचाई २ २००००० हमेनि िामाङ गि आवको भकुत्तानी वाँकी

६ ररािीटोि िानेपानी २ २००००० बैकुणठ लघलमरे ३५१।७८/०७७।०७८

७ ररािीटोि मोटरबाटो २ १९१८२९ प्रिाद लघलमरे
रु ११ िािमा रु ८६८५०४ रलनङ 
भकुत्तानी अरु वाँकी

८ सेिेडाडा हालत्तडाडा मोटरबाटो २ ३००००० सनिोर िामाङ १२६।६० आब ०७७।०७८

९ नरौपानेटोि वाि लनमा्यण २ १००००० कृट्ण प्रसाद नरौपाने कामनपा फोहरमिैा

१० सादरुाम लघलमरे घर संरक्ण वाि लनमा्यण २ ५०००० शराम लघलमरे कामनपा फोहरमिैा

११ िसनुटोि िानेपानी मम्यि २ १००००० समुन िामा १४५।६१ आव ०७७।०७८

१२ कालिका मलनदर लनमा्यण २ ५००००० सतरराम लघलमरे ३७९।८० आव ०७७।०७८

१३ कुिे मलहिा समहू २ १००००० कालमलसंह िामाङ ३२८।७६ आव ०७७।०७८

१४
पौरिी मलहिा सामालिक उद्मी सहकारी 
भवन

२ ४००००० रशोदा लिवारी १६१।६३ आव ०७७।०७८

१५ भवुनेश्वर लसंचाई २ ५०००० रामशरण ्ापा गि आवको भकुत्तानी वाँकी

१६ रमना् नरौपाने २ ५००००० दलैवप्रकोप पलहरो ०७७।१२।११ को लनण्यर अनसुार

१७
मासटरकुिो  िरानीिोलसी पाईप 
वरवस्ापन

३ ३००००० होमना् ढंुगाना गि आवको भकुत्तानी वाँकी

१८ नराँघर महादवेिक्य  िानेपानी ३ ५००००० ईनद्र प्रसाद ढंुगाना ०७६।०७७ को रेनरू

१९
बाचछलबचछे ढकािटोि मकुुनदशे्वरी 
चौिारा लसमचौर ईश्वरीडाडा वारसैनीघर 
मोवा

३ ५००००० रामशरण विगाई गि आवको भकुत्तानी वाँकी

२०
रानीपौवा पछुार शरेबहादरुको घरदलेि 
बाटो ढिान

४ ५००००० पे्रमबहादरु िामाङ आ.ब.०७७।७८/३८९।८१

२१ डाडागाउँ मारुनीटोि िानेपानी ५ १००००० जरोिी िामा गि आवको भकुत्तानी वाँकी

२२ लभरकुना िानेपानी ६ १५०००० रािाराम िालमछाने गि आवको भकुत्तानी वाँकी
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क्र.सं आरोिना/कार्यक्रमको नाम वडा नं
लवलनरोलिि 

रकम रु.
उ.स. अधरक्को नाम बिेट लशर्यक

२३
बाराही गमुबा हुदँ ैदलेवस्ान सराग ु
मोटरबाटो

६ ११००००० लवनोद िामा २४२।६९ आब ०७७।०७८

२४
माल्लिो केउरेनी िानेपानी ट्राङ्की 
लनमा्यण

६ २५०००० आईि बहादरु िामा २५०।७० आब ०७७।०७८

२५ गणशेबहादरु िामा िापा मम्यि ६ २५००० गणशे बहादरु िामा गि आवको भकुत्तानी वाँकी

२६ वडा कारा्यिर भवन लनमा्यण ७ १४२५००० माधव पाणडे
२६२।७१ वडा कारा्यिरको िालग 
िगगा िररद संशोधन गरी

२७ वरवणडी िरकारी संकिन वाि लनमा्यण ७ १००००० शानिी िामाङ गि आवको भकुत्तानी वाँकी

२८
लटमरेु गैरे ढंुगाना ग्राभिे िानी संचािन 
सडक

७ ७५००० हरीबहादरु िामाङ
गि आवको भकुत्तानी लदन वाँकी 
िर काम नभएको भनी मौलिक 
रुपमा सचूना प्राप्त

२९ समपरुक िफ्य को ७ नं वडाको आरोिना ७ ४५०००० भकुत्तानी लदन बाँकी

३०
वडा कारा्यिर सवास्थर चौकी भवन 
लनमा्यण

८ ३५६८८ रामकृट्ण श्रषे्ठ रलनङ भकुत्तानी रु १६८८३०४

३१ लसिापािइिा िोपचनटोि मोटरबाटो ८ १००००० चक्रम बहादरु िामाङ
०७७।०७८/३१०।७५ ढुंगेनपौवा 
टोि सधुार समाििाई संशोधन 
गरी

३२ धाराचौर आरुचौर मोटरबाटो सरसफाई ८ २००००० संघर्य अलधकारी

आव ०७७।०७८ मा कनटेनिेनसी 
बाट भकुत्तानी लदने भनी लनण्यर भ ै
समझौिा भए अनसुार भकुत्तानी 
लदन नसलकएको भकुत्तानी वाँकी

३३ रानीपौवा चिरुािे ढाँडेफेदी सडक लनमा्यण ७ ३७४७२४० समपरुक कोर ठेकका प्रकृरा

३४ रानीपौवा डाडागाउँ छाप्ोक मोटरबाटो ८ ५९१४९१५ समपरुक कोर ठेकका प्रकृरा

३५ लससनेरी िगरे लहिे सडक मम्यि ४ ५०००००
रोिना समझौिा भएको स्ोि 
सलुनलश्ि नभएको

३६ िगरे सानपुातिे मानेिक्य  सडक मम्यि ४ ५०००००
रोिना समझौिा भएको स्ोि 
सलुनलश्ि नभएको

३७
गापा भवन ि्ा सवास्थर चौकी प्रालवलधक 
मलूराङ्कन कार्य भकुत्तानी

४ १०००००० भकुत्तानी लदन बाँकी

िममा २२५१६८४७
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िणड - नौं
सािौं गाउँसभाका लनण्यरहरु

 

परहिो बैठक (२०७८।३।१०) का रनणषिरहरु : 

रनणषिर नं १ : सािौं गाउँसभामा गाउँसभा अधरक् श्री मानबहादरु िामाबाट प्रसििु आल ््यक वर्य ०७८/०८९ को वालर्यक 
नीलि ि्ा कार्यक्रम सव्यसममि रुपमा पाररि गनने ।

दोस्ो बैठक (२०७८।३।२५) का रनणषिरहरु :

सािौ गाउँ सभाको दोस्ो बैठकमा प्र्िुि भई पाररि भएका रनणषिरहरु

रनणषिर नं १ :  रसै सा् संिगन आ.ब.०७८/०७९ को बिेट बक्तवर, ककनी गाउँपालिकाको अ ््य समबलनध प्रसिाविाई 
कारा्यनवरन गन्य बनेको आल ््यक ऐन २०७८, गाउँपालिकाको आल ््यक बर्य २०७८/२०७९ को सेवा र 
कार्यहरुको िालग स्ानीर सलञचिकोरबाट केही रकम िच्य गनने र लवलनरोिन गनने समबनधमा वरवस्ापन गन्य 
बनेको लवलनरोिन ऐन २०७८, अनसुचूी १ अनसुारको आ.ब.०७८/०७९ को आर वररको अनमुालनि 
लववरण, अनसुचूी २ अनसुारको आ.ब.०७८/०७९ को रािश्व ि्ा अनदुान प्राप्तीको अनमुान, अनसुचूी ३ 
अनसुारको आ.ब.०७८/०७९ को चाि ुिफ्य को वरर अनमुान, अनसुचूी ६ अनसुारको आ.ब.०७८/०७९ को 
कार्यक्रम ि्ा विेट, लवररगि शािाको आ.ब.०७८/०७९ को संघीर सरकारको सशि्य अनदुान िफ्य का 
कार्यक्रमहरु सवीकृि गनने ।

रनणषिर नं २ : आ.ब.०७७/०७८ को िेठ मसानि समम चाि ुिफ्य  २४ करोड ९१ िाि ७८ हिार १७८ रुपैंरा र पुँलिगि 
िफ्य  १२ करोड ७३ िाि २९ हिार २११ रुपैरा  गरी कुि ३७ करोड ६५ िाि ७ हिार ३९० रुपैरा िच्य 
भएकोमा सोिाई अनमुोदन गनने लनण्यर गरररो ।

रनणषिर नं ३ :  चाि ुआ.ब.०७६/०७७ मा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको ६८ औ  बैठक सममका सबै लनण्यरहरुिाई अनमुोदन 
गनने  ।

रनणषिर नं ४ : गाउँकार्यपालिकामा कार्यरि स्ारी, अस्ारी ि्ा करार कम्यचारीहरुको वालर्यक ििबी प्रलिवेदन पाररि  
गनने । सा्ै संघीर सरकारबाट आ.ब०७८/०७९ दलेि िाग ु हुने गरर वलृद्ध भएको ििबभत्ता एवं पर्यटन 
काििाई सोही बमोलिम कारा्यनवरन गनने लनण्यर गरररो ।

रनणषिर नं ५:  गाउँसभाबाट सवीकृि नीलि, ऐन, काननुको पररलधलभत्र रही आवशरक लनरम, कार्यलवलध, लनदनेलशका, ि्ा 
मापदणड बनाई िाग ुगनने अलधकार गाउँ कार्यपालिकािाई प्रतरारोिन गनने ।

रनणषिर नं ६ :  गाउँकार्यपालिका ि्ा अनिरगि आ.ब.०७७/०७८ मा करारमा कार्यरि रहकेा कम्यचारीहरुको  कार्यसमपादन 
सिर सनिोरिनक भएकािे उक्त सबै कम्यचारीहरुको करार अवलध अलधकिम एक वर्यसमम ्प गनने गरी 
प्रतरेक ६/६ मलहनामा कार्यसमपादन करार नलवकरण गनने ।

रनणषिर नं ७ : गाउँपालिकाको कार्यबोझ धरैे भई कारा्यिर समर बाहके अलिररक्त समर काम गनु्य पदा्य तरसिो कार्य गनने 
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कम्यचारीिाई प्रलि पाँचघणटा  एक लदन मानी िाईपाई आएको ििब बराबर ्प पाररश्रलमक उपिबध  
गराउने ।

रनणषिर नं ८ :  ककनी गाउँकार्यपालिकािे आ.ब.०७८/०७९ मा लवलभनन लकलसमका िालिम, गोष्ठी ि्ा अलभमलूिकरण 
िसिा कार्यक्रम सञचािन गदा्य संघीर सरकारको अ ््य मनत्रािरद्धारा लनधा्यरण भएको मापदणड अनसुार  
गनने । 

रनणषिर नं ९ :  भाडाको घरमा सञचािनमा रहकेा गाँउकार्यपालिकाको कारा्यिर, वडा कारा्यिर ि्ा अनर लवररगि 
शािा कारा्यिरहरुिाई अकहो वरवस्ा नभएसममका िालग घरभाडा समझौिािाई लनरनिरिा लदने ।

रनणषिर नं १० : कुनै कारणबाट आ.ब.०७७/०७८ मा कार्यसमपनन भई भकुत्तानी हुन वाँकी रहमेा चाि ु ि्ा पुँलिगि िफ्य का 
समपणू्य रोिना ि्ा कार्यक्रमहरुको आगामी आ.ब.०७८/०७९ मा भकुत्तानी गनने लनण्यर गरररो । सा्ै सोको 
िालग अनमुालनि विेट रु १ करोड ७५ िाि लवलनरोिन गनने लनण्यर गरररो र उकत्त रकमबाट अपगु हुने भएमा 
गाउँकार्यपालिकाको बैठकिे लनरमानसुार भकुत्तानीका िालग स्ोि वरवस्ा गरी भकुत्तानी गनने लनण्यर गरररो ।

रनणषिर नं ११ : गाउँपालिकाको कार्य संचािनिाई सहि वनाउन गाउँपालिकाको अधरक्िाई िपलशि वमोलिमको रकमको 
पररलधलभत्र रही िच्य गनने अलखिरारी प्रदान गनने । 

िपरशि :

क) रोिना ि्ा कार्यक्रमको िालग गाउँकार्यपालिकाको बैठकबाट अनमुोदन हुने गरी औलचतर र आवशरकिाको आधारमा 
गाउँपालिकाका अधरक्िाई रु. १ िाि समम बिेट िच्य गनने अलधकार प्रतरारोिन गरररो ।

रनणषिर नं १२ :  लवलभनन कोर अनिरगिको रोिना ि्ा कार्यक्रमहरु छनौट गनने अलधकार गाउँ कार्यपालिकािाई प्रतरारोिन 
गनने ।

रनणषिर नं १३ :  गाउँसभाबाट लनण्यर भई वालर्यक नीलि ि्ा कार्यक्रममा उलिेलिि भएका लवलभनन कोरहरुको सञचािन ि्ा 
वरवस्ापन कार्यलवलध िरार गरी कारा्यनवरन गनने अलधकार गाउँ कार्यपालिकािाई प्रतरारोिन गनने ।

रनणषिर नं १४ : कार्यिरको लिनसी लनररक्ण प्रलिवेदनिाई अधररन गरी प्रचलिि काननु वमोलिम लििाम, लवक्री, ि्ा 
लमनाहा गनने अलधकार गाउँकार्यपालिकाको वैठकिाई  प्रतरारोिन गनने ।

रनणषिर नं १५ : लवकास लनमा्यण कार्यमा साव्यिलनक नीलि साझदेारी नीलििाई अलंगकार गनने ।

रनणषिर नं १६ : प्रतरेक वडा कारा्यिरिाई कारा्यिर सञचािन ि्ा लचरापान िच्य वापि मालसक अलधकिम रु २५०००।- 
उपिबध गराउने ।

रनणषिर नं १७ : गाउँपालिकाको आनिररक आमदानी अनमुान भनदा बढी भएमा ि्ा नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार िगारि 
गैरसरकारी संस्ाबाट ्प रकम सशि्य वा लनशि्य रुपमा प्राप्त भई आमदानी र िच्य गनु्य परेमा र ितकाि 
गाउँसभा बसन सकने अवस्ा नभएमा िगत्त ैबसने गाउँसभाबाट अनमुोदन हुने गरी आवशरक लनण्यर गन्य 
गाउँकार्यपालिका िाई अलधकार प्रतरारोिन गनने ।

रनणषिर नं  १८ : रस गाउँपालिकाका सवारी चािकहरु िाई  लवहान वेिकुा अलिररक्त समरमा पलन कामकाि िगाउनपुनने 
हुदँा लनििे िाईपाई आएको ििब भत्तामा प्रलि मलहना ्प अलिररक्त भत्ता रु ३०००।- उपिबध गराउने । 

रनणषिर नं १९ : गाउँसभाबाट पाररि बिेट ि्ा कार्यक्रममा रोिना सपटि हुन नसकेका, कारा्यनवरन हुने स्ान एलकन हुन 
नसकेका रोिना ि्ा कार्यक्रमिाई वराखरा गरर कारा्यनवरन गनने अलधकार गाउँकार्यपालिकािाई प्रतरारोिन 
गनने ।

रनणषिर नं २०: लफलडमा कामकाि गनने प्रालवलधक िफ्य का कम्यचारीहरुिाई लफलड भत्ता मालसक ५०००।– दरिे उपिबध 
गराउने ।
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रनणषिर नं २१ :  रस कारा्यिरमा रहकेो सवारी साधन /गाडीिाई िगबकु अनसुार आवशरक ईनधन उपिबध गराउने । सा्ै 
प्रदशे काननु अनसुार स्ानीर िहका िनप्रलिलनलधिाई उपिबध गराउद ै आईएको सेवा सलुवधा मधरे 
गाउँपालिका मा रहकेा २ वडा गाडीका हकमा प्रदशे काननु अनसुारको ईनधन सलुवधा नलिने गरी मालसक 
वढीमा १००/१०० लिटर ईनधन उपिबध गराउने लनण्यर गरररो । अनर िनप्रलिलनलधहरुको हकमा प्रदशे 
काननु अनसुारको सेवा सलुवधा उपिबध गराउने । सा्ै सवारी साधन ( मोटरसाईकि/सकूटर) प्ररोग गनने 
कम्यचारीका हकमा मालसक २० लिटर पेरिोि उपिबध गराउने ।

रनणषिर नं २२ :  रस गाउँपालिका सिरका ५० िाि र सो भनदा माल्का रोिनाहरु टेणडर प्रकृरा माफ्य ि गनने र उपभोकत्ताबाट 
समर लसमा लभत्र कारा्यनवरन हुन नसकेका आरोिनाहरु पलन सोही प्रकृराबाट गनने । 

रनणषिर नं २३ :  गाउँसभा पवू्य िरारी बैठकका िालग वडा कारा्यिरहरुबाट वडाको लवलभनन टोि वसिीहरुमा हुने वडा भिेाको 
लचरापन िच्य वापि  प्रतरेक वडािाई वालर्यक १५ हिार लदने ।

रनणषिर नं २४ : रस गाउँपालिकाबाट सञचािन हुने आरोिनाहरुको अनगुमन गदा्य ३ िाि सममको रोिनाहरु वडाहरुबाट 
वडा सिरीर अनगुमन सलमलि गठन गरी गठन भएको सलमलिको प्रलिवेदनका आधारमा र ३ िाि भनदा 
माल्का आरोिनाहरुमा गाउँपालिका उपाधरक्को संरोिकतवमा रहकेो गाउँपालिका सिरीर अनगुमन 
सलमलि को प्रलिवेदन अनसुार भकुत्तानी प्रकृरा अगाडी वढाउने ।

रनणषिर नं २५ : गाउँसभामा प्रसििु भएको आ.व २०७६/७७ को िेिापरीक्ण प्रलिवेदन उपर छिफि गदा्य िेिापरीक्कवाट 
औलंराईएका असिु उपर गनु्य पनने वेरुि ु असिु गनने, लनरलमि गनु्य पनने वेरुििुाई समपरीक्ण गरी वेरुि ु
फछरौट गनने लिममवेारी गाउँ कार्यपालिकािाई लदनेगरी िेिापरीक्ण प्रलिवेदन पाररि गरररो । 

रनणषिर नं २६ : गाउँसभािे लनण्यर गनने भलन लकटान भएका बाहकेका नीलि कार्यक्रम, रोिना, विेट संशोधन वा ्पघट र 
अतरावशरक वाधा अड्काउ समसराको वारेमा लनण्यर गन्य सकने अलधकार कार्यपालिकािाई लदने । 

रनणषिर नं २७ : गाउँपालिकाको आ.व  २०७८/७९ मा वैठक भत्ता िच्य मापदणड अ ््यमनत्रािरको नमस अनसुार नै गनने सा्ै 
नपगु भएको लववरणहरुको िणडमा सवीकृि गन्य कार्यपालिकािाई अलधकार प्रतरारोिन गनने ।

रनणषिर नं २८ : रस कारा्यिरवाट परामश्यदािा माफ्य ि संचािन गरीने लवलभनन कार्यक्रमहरु लिलिाको जरािा दर, समबलनधि 
लवभाग ि्ा मनत्रािरको सवीकृि मापदणड ि्ा विार मलुरको आधारमा कार्यक्रम सवीकृि  गरर कारा्यनवरन 
गराउने ।

रनणषिर नं २९: आ.व २०७८/७९ को लिलिा दररेट लनमा्यणको क्रममा रहकेोिे आवशरक अधररन गरी िाग ू गन्य गाउँ 
कार्यपालिकािाई अलखिरारी लदने ।

रनणषिर नं ३०: गाउँकार्यपालिकाको कारा्यिरमा सरुक्ा वरवस्ा कारम गन्य आवशरक िनशलकत्त करारमा भना्य प्रकृरा 
अगाडी वढाउने लनण्यर गरररो । 

रनणषिर नं ३१ : गाउँकार्यपालिकाको आ.ब.०७८/०७९ को बिेट ि्ा कार्यक्रममा कार्यक्रमको स्ोि (लवलत्तर समालनकरण, 
रािश्व वाँडफाड, आनिररक स्ोि) िनुसकैु उलिेि गररएको भएिा पलन आवशरकिा अनसुार िसुसकैु 
स्ोिबाट पलन िच्य िेखने अलधकार अलखिरार वािािाई लदने ।

रनणषिर नं ३२ :  गाउँपालिका अनिरगिका लवद्ािरमा कार्यरि बािलवकास लशक्क, लवद्ािर सहारक र लवद्ािर 
सहरोलगको िालग संघीर सरकारिे उपिबध गराउने ििब भत्ताका अलिररकत्त  गाउँपालिकाबाट लनमन 
अनसुारको दरमा ्प ििब भत्ता उपिबध गराउने ।
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िपलशि :

लववरण गापा बाट ्प
बािलबकास ७०००
कक्ा १-३ सहरोगी ५०००
कक्ा १-५ सहरोगी ५०००
कक्ा १-८ सहरोगी ५०००
कक्ा १-१० र १-१२ सहरोगी ६०००
कक्ा १-१० र १-१२ सहारक ५०००

रनणषिर नं ३३ : रस गाउँपालिका अनिरगि वडा नं ३ मा सञचालिि श्री कालिमा माधरलमक लवद्ािरिाई समपणू्य आल ््यक 
दालरतव सवरं लवद्ािरिे वहन गनने गरी  रसै शलैक्क सत्रको श्रावण दलेि कक्ा ११ सञचािन गन्य अनमुलि प्रदान गनने ।

रनणषिर नं ३४ : आ.ब.०७८/०७९ का िालग प्रधानमनत्री रोिगार कार्यक्रम अनिरगि वडाबाट छनौट भई आएका लनमन 
आरोिनाहरुिाई सवीकृलिका मनत्रािरमा पठाउने  ।

क्र.स सामदुारीक रोिनाको नाम ठेगाना
१ महािक्मी मलनदरको शौचािर लनमा्यण वडा नं.१
२ भवानी मालव वाि लनमा्यण वडा नं.१
३ लबरुवा कुिे मोवा ढिान ि्ा मम्यि र सोलिङ वडा नं.२
४ चापे कुिो लसंचाई मम्यि वडा नं.२
५ ककनी वडा नं ३ वडा कारा्यिर  िाने बाटो ढंुगा सोलिङ नािी मम्यि वडा नं. ३
६ ढोका भङ्जराङ लमत्रपाक्य  चाउ्ेफाट मो.बामा वाि लनमा्यण वडा नं. ३
७ लनगािे फुङ्फुङ् झरना लसडीं लनमा्यण वडा नं.४
८ ह्ाकुिेबाट कामीसौरा लसडी लनमा्यण ि्ा मम्यि वडा नं.४
९ चौिारा बाङेडाँडा दिेी माल्लिो लससनेरी समम लनमा्यण ि्ा मम्यि वडा नं.४

१० सोलिेि िामाटोि लसलड लनमा्यण वडा नं.४
११ धारापानी हुदँ ैपर्यटकीर स्ान ककनी हाइट समम लसडी लनमा्यण वडा नं. ५
१२ लसमिे िाने पानी ट्राङ्लक लनमा्यण ि्ा मम्यि वडा नं. ५ 
१३ िाकुरे िाने पानी ट्राङ्लक लनमा्यण ि्ा मम्यि वडा नं. ५
१४ केउरेनी पसि हुदैं चापाबोट गोरेटो बाटो लसडी लनमा्यण ि्ा मम्यि वडा नं.६
१५ टोकटा डाँडा जरालमरे ििे लसडी लनमा्यण वडा नं.६
१६ सवास्थर चौकी हुदँ ैगमुबा िाने गोरेटो बाटो लसडी लनमा्यण ि्ा मम्यि वडा नं.६
१७ चिरुािे बिार लसरुवारी हुदँ ैिोिापारी बाटो सोलिङ्ग , ढिान ि्ा मम्यि वडा नं.७
१८ रानीपौवा चिरुािे ढाँडेफेदी मोटरबाटो मम्यि वडा नं.७
१९ सवास्थर ि्ा वडा कारा्यिर भवन लनमा्यण ि्ा मम्यि वडा नं.८
२० पिुिी चौिारा सौरे िोिा मो.बा. मलेशनरी नािी लनमा्यण ि्ा मम्यि वडा नं.८
२१ डाफेिोिा मरण पाटी लनमा्यण वडा नं.८
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लनमन :

रनणषिर नं ३५ : सालवकको ककनी गालवस र ओिरपौवा गालवसमा कार्यरि रही हाि गाउँपालिकाको वडा नं ४ र २ मा कार्यरि 
क्रमश रािकुमार िामाङ र प्रिाद ्ापा िाई राप अनं लद्धिीर वा सो सरह ििव भत्ता उपिबध गराउने लनण्यर गरररो  सा्ै 
सालवक लिलवस ि्ा गालवसमा नै करारमा लनरलुकत्त पाई हाि समम अलवलछनन रुपमा सेवा गरी रहकेा कम्यचारीहरुिाई प्रकृरा 
परुा गरी स्ारी गनने प्रकृरा अगाडी वढाउने ।

रनणषिर नं ३६ : रस गाउँकार्यपालिकाको पलञिकरण शािामा कार्यरि MIS Operator र लफलड सहारक का समबनधमा 
रालट्रिर पररचरपत्र ि्ा पलञिकरण लवभागको प्राप्त च.नं १७९६ लमलि २०७७।११।२८ को पत्र अनसुार आ.ब.०७८।०८९ मा 
८ मलहनाको ि.भ. उकत्त लवभागबाट उपिबध हुने र वाँकी ५ मलहनाको ( चाडवाड िच्य समिे) ि.भ. समबलनधि स्ानीर िहिे 
वरहोनु्य पनने भलन पररपत्र भएकोमा सो अनसुार कारा्यनवरन गनने ।

रनणषिर नं ३७ : गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा सञचालिि नविीवन माधरलमक लवद्ािरिाई वालि लवज्ान अनिरगि कक्ा ११ 
सञचािनको अनमुलि प्रदान गनने ।

रनणषिर नं ३८ : ककनी गाउँकार्यपालिकाको भवन लनमा्यणका िालग काठमाणडौ महानगरपालिका िगारि काठमाणडौका अनर 
नगरपालिका, संघीर मालमिा ि्ा सामानर प्रशासन मनत्रािर, लिलिा समनवर सलमलि नवुाकोट िगारि लवलभनन लनरकारहरुमा 
आल ््यक सहरोग उपिबध गराउन अनरुोध गनने लनण्यर गरररो ।
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खणड-१०
रवरवि

१. ककनी गाँपारिकाका जनप्ररिरनरिहरुको समपकषि  नं :

क्र.सं गाउँपालिका/वडा पद नाम्र समपक्य  नं

१ गाउँपारिका अधरक्ष मानबहादुर िामा ९८५१०८२७२७

२ गाउँपारिका उपाधरक्ष रसिा खरिवडा िामा ९८५१२५४१२६

३ वडा नं १ अधरक्ष चनद्रबहादुर शे्ष्ठ बिामी ९८५११८२४९६

४ वडा नं १ मलहिा सदसर संलगिा िमाङ ९८४१८०२८३५

५ वडा नं १ दलिि मलहिा सदसर समझना सनुार ९८१३९९५५७५

६ वडा नं १ सदसर रोगना् फूराि ९८०८६९०९१४

७ वडा नं १ सदसर रािेश बिामी ९८०३२०९६६१

८ वडा नं २ अधरक्ष केदार पौडेि ९८४९०५४९९७

९ वडा नं २ मलहिा सदसर िक्मी िामा ९८६१४६१५४३

१० वडा नं २ दलिि मलहिा सदसर िक्मी लदवािी ९८४०४४११६६

११ वडा नं २ सदसर पे्रमबहादरु िामाङ ९८१८३५१७२३

१२ वडा नं २ सदसर ठाकुर लघलमरे ९८४१२०६४८३

१३ वडा नं ३ अधरक्ष घननाथ बजागाई ९८५११४७०५७

१४ वडा नं ३ मलहिा सदसर लसिा नरौपाने ढंुगाना ९८४९७५६४३३

१५ वडा नं ३ दलिि मलहिा सदसर रुपा कामी ९८०४५४१६७४

१६ वडा नं ३ सदसर मकुुनद राई ९८४९१९४१९०

१७ वडा नं ३ दलिि मलहिा सदसर सेिमुान िामाङ ९८६१०६४३४८

१८ वडा नं ४ अधरक्ष रदपेश िामाङ ९८५१२०९०३७

१९ वडा नं ४ मलहिा सदसर सानमुारा िामा ९८१८३६३५२१

२० वडा नं ४ दलिि मलहिा सदसर लमनकुुमारी िामाङ (नेपािी) ९८२३०२८८३०

२१ वडा नं ४ सदसर रालधका िामा ९८४३५६०४९५

२२ वडा नं ४ सदसर सनुििी िामा िामाङ ९८०९८३९७०१

२३ वडा नं ५ अधरक्ष रामबहादुर िमा रथङ ९८४१८२९७३१

२४ वडा नं ५ मलहिा सदसर भक्त कुमारी िामाङ ९८४११९११७२

२५ वडा नं ५ दलिि मलहिा सदसर िनुी साकमी ९८४९१५४३९१

२६ वडा नं ५ सदसर कृट्णबहादरु घिे ९८४३११७६५४

२७ वडा नं ५ सदसर सानकुानछा िामा ९८०८३२५५३९

२८ वडा नं ६ अधरक्ष गोपाि िामा ९८५१०८२८३१

२९ वडा नं ६ मलहिा सदसर लवमिा िामाङ ९८४३६३९६१५

३० वडा नं ६ दलिि मलहिा सदसर उजरािी सनुार ९८०३३७०५८५

३१ वडा नं ६ सदसर लवनोद िामा ९८४१०८८५९१
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क्र.सं गाउँपालिका/वडा पद नाम्र समपक्य  नं

३२ वडा नं ६ सदसर िक्मण िामाङ ९८४३०८६५९१

३३ वडा नं ७ अधरक्ष पुट्कर वोगटी ९८५१२५८६७५

३४ वडा नं ७ मलहिा सदसर
समझना सेढाइ ( लिसस 
सदसरमा लनवा्यलचि)

९८१८८५५२१५

३५ वडा नं ७ दलिि मलहिा सदसर लसिा सनुार ९८१३०३१५४७

३६ वडा नं ७ सदसर कुिराि ्पलिरा ९८६१४९४२५६

३७ वडा नं ७ सदसर पद्मराि ्पलिरा ९८४३५१३६१२

३८ वडा नं ८ अधरक्ष शे्मान िामा ९८६६९९५५७७

३९ वडा नं ८ मलहिा सदसर ठूलिमारा िामाङ ९८१३०९५५४८

४० वडा नं ८ दलिि मलहिा सदसर इश्वरी सनुार ( कालिकोटे) ९८०८७६६९०९

४१ वडा नं ८ सदसर लदलिप श्रषे्ठ ९८१०२२८००१

४२ वडा नं ८ सदसर रामहरी िालमछाने ९८४१८२७१२८

४३ कारषिपारिका सद्र शंकर नेपािी ९८४११२४३९१

४४ कारषिपारिका सद्र अशोक रमजार ९८६०६४६६७२

२. अधरक्ष जरूको ्वरकर सरचवािर :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ लनिेश नेपािी रा.प.अनं (लद्धिीर वा सो सरह) ९८४१२१३५२० करार

३. काराषििर प्रमूख कक्ष :
क्र.सं कम्यचारीको नाम्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ महनेद्र वहादरु नेपाि प्रमिु प्रशासलकर अलधकृि ९८५१२४१६६० स्ारी

४. प्रशासन शाखा :
क कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ सागर के सी अलधकृिसिर छैठौं ९८४१८९८१८६ स्ारी

२ शकुदवे गौिम सहारकसिर िलृिर ९८४१२६७१९३ स्ारी

३ ससुमा िामा का.स. ९८०३८७६८४० करार

५. रोजना िथा अनुगमन शाखा :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ रामशरण भणडारी अलधकृिसिर छैठौं ९८६००८५५४० स्ारी

२ सलुनिा िामा का.स. ९८४९२८१०७८ करार

६. आरथषिक प्रशासन शाखा :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ संलगिा पौडेि िेिा अलधकृि (सािौ) ९८४९११५५३९ स्ारी

२ ऋलर अलधकारी िेिा अलधकृि (छैठौं) ९८४१४१२०६५ स्ारी

३ नरारण बहादरु िामा का.स. ९८४१८७७९३८ स्ारी
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७. राजश्व शाखा :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ शारदा वेलवासे सहारक सिर चौ्ो ९८४३०९५०७४ स्ारी

२ शारदा श्रषे्ठ सामालिक पररचािक ९८४१२२९२६४ करार

८. नराररक सरमरि सरचवािर :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ रामवाव ुफँुराि काननुी सहिकिा्य ९८५१००१०६० करार

९. रशक्षा, रुवा िथा खेिकुद शाखा :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ केशव ज्वािी लशक्ा अलधकृि ( आठौ) ९८४८७७७१८८ स्ारी

२ रलवप्रसाद ्पलिरा स्ोिवरलकत्त ( मालव लद्धिीर) ९८५११२६५१३ स्ारी

३ अिु्यन लवटि का.स. ९८४३४१०७५८ स्ारी

१०. ्वा्थर िथा सरसफाई शाखा :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ िीवनारारण भट्राई शािा प्रमिू ( लसअहवे छैठौं  ) ९७४१०३०८७० स्ारी

२ लवनारक मनैािी शािा उप- प्रमिू (अहवे चौ्ों ) ९८६००६५४९० स्ारी

११. मरहिा िथा बािवारिका शाखा :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ अलसमिा िालमछाने सहारकसिर चौ्ो ९८४९८७२१८७ स्ारी

२ शारदा श्रषे्ठ सामालिक पररचािक ९८४१२२९२६४ करार

१२. घरेिु िथा उद्ोग रवकास शाखा :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ सलुनि आचार्य अलधकृिसिर छैठौं ९८५२०२६६६५ स्ारी

२ लनरु िामा उद्ममलवकास सहिकिा्य ९८६०८२०५१० करार

३ कमिा  िलिवडा उद्ममलवकास सहिकिा्य ९८६०६८५४६३ करार

१३. कृर् सेवा शाखा :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ शमभ ुलसिवाि कृलर प्रसार अलधकृि ९८४१३६५७४५ स्ारी

२ सलुनिा िामाङ प्रालवलधक सहारक ९८४२७२५९८७ स्ारी

३ शमभ ुप्रसाद राई नारव प्रालवलधक सहारक ९८६२८०७१५२ स्ारी

४ रलवनद्र प्रसाद पाणडे नारव प्रालवलधक सहारक ९८४९६८३५४२ करार

५ अपसरा रेगमी का.स. ९८४१९७१२८५ करार
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१४. पशुसेवा शाखा :

क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ नवीना लशवभकत्ती ना.प.से.प्रा. ९८६१३२२५९७ करार

२ प्रलवन िामा ना.प.से.प्रा. ९८६०६४६६६६ करार

३ नलवन श्रषे्ठ ना.प.से.प्रा. ९८४१४४८८२५ करार

१५. प्रारवरिक शाखा :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ रािेसवर फुराि ईलञिलनरर ९८५१२०७७३४ करार

२ शराम भिुेि सव-ईलञिलनरर ९८४१०८६१०४ स्ारी

३ वरा्य कुमार रोका सव-ईलञिलनरर ९८६४७४२१३० करार

४ िोकेनद्र बढुा सव-ईलञिलनरर ९८६८३७१९४१ करार

५ छकक बहादरु रावि सव-ईलञिलनरर ९८६८३८२०८० करार

६ लविर सवुेदी सव ओभरलसरर ९८५१०६०८२८ करार

१६. रारट्रिर पररचरपत्र िथा परञजकरण रवभाग ककनी गाउँपारिका सेवा इकाई :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ पिुन विगाई एमआइएस अपरेटर ९८६०४७१५७९ करार

२ लनम्यिा िालमछाने लफलड सहारक ९८४९१६३१०१ करार

१७.प्रिानमनत्री रोजगार सेवा केनद्र :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ लवनोद प्रसाद अलधकारी रोिगार संरोिक ९८४०६३९६३७ करार

२ सलुवनद्र िामाङ सव-ईलञिलनरर ९८४९३२२७७० करार

१८. सवारी चािकहरु :
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ सरू्य िामाङ सवारी चािक ९८५१२३१०६४ करार

२ कुमार िामाङ सवारी चािक ९८४०५६३६७८ करार

३ राि ुिामाङ एमविेुनस चािक ९८६१५७११६९ करार

१९. वडा काराषििर वडा नं – १
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ लगिा श्रषे्ठ वडा सलचव , सहारकसिर चौ्ो ९८६६३२१८७८ स्ारी

२ ईनद्रलिि विामी का.स. ९८५११६२९७२ करार

३ वदु्ध विामी का.स. ९८६३२२१०८५ करार

४ प्रलिमा विामी का.स. ९८६२७८६०४१ करार
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२०. वडा काराषििर वडा नं- २
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ कलविा काफिे वडा सलचव ९८४२१२१२९४ स्ारी

२ प्रलिाद ्ापा का.स. ९८४१०३०४८६ करार

३ िसराम िामाङ का.स. ९७४११९५८२८ करार

२१. वडा नं काराषििर वडा नं- ३
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ दवेेनद्रराि पौडेि वडा सलचव  (सहारक चौ्ो) ९७४११९१८८५ अस्ारी

२ लवट्णहुरी  नरौपाने का.स. ९८६००४५४९७ करार

३ सदुश्यन वसनेि का.स. ९८४७०८२०६६ करार

२२. वडा काराषििर वडा नं – ४
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ गौरी के सी  वडा सलचव (सहारक सिर चौ्ो ) ९८४९५९०८४७ स्ारी

२ रािकुमार िामाङ का.स. ९८४९०६६७५४ करार

३ शालनिमारा िामाङ का.स. ९८०८१७३७९५ करार

२३. वडा काराषििर वडा नं- ५
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ गौरी के सी  वडा सलचव (सहारक सिर चौ्ो ) ९८४९५९०८४७ स्ारी

२ रुपा िामा का.स. ९८६७०५००७२ करार

३ प्रलमिा िामा का.स. ९८४७३०८५२३ करार

२४. वडा काराषििर वडा नं – ६
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ सलुनिा गौिम  वडा सलचव (सहारक सिर पाँचौ) ९८६०१७५१५१ स्ारी

२ िािमारा िामा का.स. ९८६१६४७८६४ करार

२ राि ुिामा का.स. ९८६१३५५७७० करार

२५.वडा काराषििर वडा नं – ७
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ अरुणराि पाठक वडा सलचव ९८५१०१५२०४ करार

२ सलुमत्रा श्रषे्ठ का.स. ९८४०३१६९८९ करार

२६. वडा काराषििर वडा नं–८
क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ शकुदवे गौिम वडा सलचव (सहारक सिर िेस्ो) ९८४१२६७१९३ स्ारी
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क्र.सं कम्यचारीको नाम ्र पद समपक्य  नं कैलफरि

२ लदपक श्रषे्ठ का.स. ९८४१६३३७९१ करार

३ कोलपिा गरुुङ का.स. ९८६०५२६२७९ करार

२७. ्वा्थर िथा सरसफाई शाखा अनिरगिका रनकारहरुको रववरण :
२७.१ ओखरपौवा ्वा्थर चौकी- वडा नं १

क्र.सं कम्यचारीको नाम्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ दामोदर िनाि लसअहवे अलधकृि ९८४१९७५०५३ स्ारी

२ िलििा नेपािी लसअनमी अलधकृि ९८६१६०१९१५ स्ारी

३ लदपेनद्र प्रसाद मनैािी लसअहवे पाँचौ ९८४१४९१९५२ स्ारी

४ लबमिा ्ापा लसअनमी पाँचौ ९८६०४१३६७२ स्ारी

५ नर लवक्रम विामी कास चौ्ो ९८४१४९१२६५ स्ारी

२७.२ रससडोि ्वा्थर चौकी- वडा नं २
क्र.सं कम्यचारीको नाम्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ पनुम नरौपाने हअे पाँचौ ९८६०२९०५४४ स्ारी

२ दनेकुा रेगमी अनमी चौ्ो ९८४३२९२३३३ स्ारी

२७.३ चाउथे ्वा्थर चौकी- वडा नं ३
क्र.सं कम्यचारीको नाम्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ वासपु्रसाद सेढाई लसअहवे अलधकृि ९८६१०६९८०२ स्ारी

२ िक्मी शाह हअे पाँचौ ९८४१९६४६७५ स्ारी

३ दगुा्य कुमारी िड्का अनमी पाँचौ ९८४९६४७१३५ स्ारी

४ होमनारारण िडका अहवे चौ्ो ९८४३६३८७८९ स्ारी

५ पाव्यिी िािी अनमी पाँचौ ९८४८४२२३१७ स्ारी

६ महशे्वर श्रषे्ठ अहवे चौ्ो ९८४१२४८२७१ करार

७ लििा िामाङ अनमी ९८६१९१६३५४ करार

८ गंगा वसनेि कास ९८१८९६९३३९ करार

९ चनद्रबहादरु लधिाि कास ९८२२५०९२७३ करार

२७.४ ककनी प्राथरमक ्वा्थर केनद्र- वडा नं ४
क्र.सं कम्यचारीको नाम्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ डा.राकेश लमश्र मलेडकि अलधकृि ९८४७५४२७७२ स्ारी

२ डा.अमर राउि मलेडकि अलधकृि ९८५१२०८६६५ करार

३ डा. रमशे रोका मलेडकि अलधकृि ९८४५६६७२०८ करार

४ डा.लशव अरा्यि मलेडकि अलधकृि ९८४३४३९८९२ करार

५ डा. सलुिि  कुमार मणडि मलेडकि अलधकृि ९८६०२१२६१३ करार

६ अनि ुररिाि ह ेअ पाँचौ ९८४९६२९१७२ स्ारी
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क्र.सं कम्यचारीको नाम्र पद समपक्य  नं कैलफरि

७ लदपा नरौपाने अनमी चौ्ो ९८४९२४५२७७ स्ारी

८ प्रलिज्ा श्रषे्ठ अनमी चौ्ो ९८४९७३४८२२ स्ारी

९ लदपा कुमारी लहिावे अनमी चौ्ो ९८६०५६९४३३ स्ारी

१० भवानी पोख्िे अहवे चौ्ो ९८४९४३८८८८ स्ारी

११ गीिा गैहे् अहवे चौ्ो ९८४३७९९६६६ स्ारी

१२ रुपा वढुा्ोकी लराव अलससटेनट चौ्ो ९८४९६४९६१८ स्ारी

१३ लसमिा गरुुङ लराव अलससटेनट ९८६१४६१८६१ करार

१४ िक्मण इटनी डाक्य रुम एलससटेनट करार

१५ गीिा श्रषे्ठ कास ९८६१९३९५०० स्ारी

१६ कुमारी घिे कास ९८६३६५७२६४ करार

२७.५ आिारभुि ्वा्थर उपचार केनद्र- वडा नं ५
क्र.सं कम्यचारीको नाम्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ शोभा कुमारी ठकुराठी अनमी चौ्ो ९८६०४८०००८ करार

२७.६ आिारभुि ्वा्थर उपचार केनद्र- वडा नं ६
क्र.सं कम्यचारीको नाम्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ सलुमत्रा श्रषे्ठ अनमी ९८६०९७५६४० करार

२७.७ चिुरािे ्वा्थर चौकी- वडा नं ७

क्र.सं कम्यचारीको नाम्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ परुुरोत्तम पौडेि लसअहवे पाँचौ ९८४१३७७३९७ स्ारी

२ गंगा बिगाई लसअनमी पाँचौ ९८४१०४९४६५ स्ारी

३ लनरि कुमार भट् अहवे चौ्ो ९८४९९३०५५४ स्ारी

४ पाििी श्रषे्ठ लसअनमी पाँचौ ९८४३१६३१२१ स्ारी

५ सलुनिा िामाङ अनमी चौ्ो ९८०३३३५२८१ करार

६ लदपक श्रषे्ठ कास ९८४९०८३१३८ करार

२७.८. थानरसङ ्वा्थर चौकी- वडा नं ८
क्र.सं कम्यचारीको नाम्र पद समपक्य  नं कैलफरि

१ धमानलसंह राई लसअहवे अलधकृि ९८६१५७१७५८ स्ारी

२ ज्ानी पाठक लसअनमी छैठौं ९८६२२६०८८८ स्ारी

३ भक्तबहादरु माननधर लसअहवे पाँचौ ९८१८४१५३६६ स्ारी

४ सनु ुिामा अनमी चौ्ो ९८१८६१७९५५ स्ारी
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२७.९ रवद्ािरको समपकषि  नमबर र ईमेि आईडी:
क्र. लवद्ािरकोनाम ठेगाना प्र. अ. को नाम समपक्य  नं Email-ID of School/Head Teacher

१ श्री भवानी मालव ककनी-४ शकंर प्र .िोहनी ९८५१११८७६० bhawanimabi2016@gmail.com

२ श्री महनेद्र मालव ककनी-७ शलश कु.्पलिरा ९८५११९१६७८ smsschaturale@gmail.com

३ श्री कालिका मालव ककलन-३ चडुामलण उपे्रिी ९८४१६५५५५९ kalikamavi6342@gmail.com

४ श्री लशवािर मालव ककलन-२ प्रकाश  लघलमरे ९८५१००४०५५ mavishivalaya@gmail.com

५ श्री ओिरपौवा मालव ककलन-१ नारारणप्र.फुराि ९८४१८४३०९२ narayanphuya1334568@gmail.com

६ श्री नविीवन मालव ककलन-६ रलवनद्र काप्री ९८५१२०२४०८ navajeevan74655@gmail.com

७ श्रीमकुुनदशे्वरर मालव ककलन-३ रािेनद्र प्र.नरौपाने ९८६०२०९१६५ mukundeshwarischool1@gmail.com

८ श्रीभवानी मालव ककलन-१ शकंर भणडारी ९८४३५००२८१ bhawanischoolkagatigaun@gmail.com

९ श्री सरसविी मालव ककलन-५ नारारण बा.गरुुङ ९७४१४७५६५९ narayangurung658@gmail.com

१० श्री राट्रिीर मालव ककलन-८ अलनिा कोइरािा ९८४३६१६००० koiralaanita2017@gmail.com

११ श्री गवा्यसी मालव ककलन-४ सनि कुमार िामाङ ९८५१३११५२७ santakumarlama1@gmail.com

१२
काउिेदलेव ककनी 
ब्ाईटर मालव

ककलन- ५ लवनोद दिुाि ९८५१०७९५२१ kbschoolorg12@gmail.com

१३ िाङटाई सनो भरू ककनी-४ प्रकाश कुईकेि ९८४१४४४१०४ prakashkuinkel24@gmail.com

१४ ककनी गणशे आलव ककनी-५ लसिादलेव रुमवा ९८४११७२३६९ kakaniganeshschool@gmail.com

१५ ब्हमारणी आलव ककनी-७ नवराि पाठक ९८५११७४४२० pathak.nabaraj12@gmail.com

१६ गौरीिक्य  आलव ककनी-३ सानकुानछा िामाङ ९८६०१८८४४० gaurikharkabasicschool@gmail.com

१७ ब्हमशे्वरी आलव ककनी-४ िोकबहादरु घिे ९८६९१९८८३१ brahmesworibasic@gmail.com

१८ नवदगुा्य भवानी आलव ककनी-६ शलुसिा िामा ९८४१७९४७३४ sushilalamanegi@gmail.com

१९ महाकािी आलव ककनी-२ राि ुश्रषे्ठ ९८५११३२६०४ mahakalibasicschool123@gmail.com

२० अरुणोदर आलव ककनी-८ प्रलवन श्रषे्ठ ९८४१८४३८१८ prabins915@gmail.com

२१ क्ेत्रपाि आलव ककनी-७ भोिराि आचार्य ९८२३८२३३८० Tamanggrajkumar256@gmail.com

२२ आरुिक्य छाप आलव ककनी-८ लशव भणडारी ९८४९१५७०२५

२३ दलेवस्ान आलव ककनी-६ केशव प्रसाद िनाि      ९८६९८०२१२३

२४ िामागाउँ आलव ककनी-८ रामकृट्ण श्रषे्ठ ९८६९०२७२०६ Ramkrishnastha20@gmail.com

२५ सरू्य आलव ककनी-२ वशनिी ठकुरी ९८४१२४५५६५

२६ शानिीदवेी आलव ककनी-२ रामकृट्ण गरुुङ ९८५११९३९७६ shantidevibasicschoolsanochitr@gmail.com

२७ महािक्मी आलव ककनी-१ लबक्रम श्रषे्ठ ९८४१५१५७६४

२८ आगँेटार आलव ककनी-१ राि ुप्रसाद ढुङ्गाना ९८५११६१७३२ Angetarbasicschool2046@gmail.com

२९ वागेश्वरी आलव ककनी-३ बिराम िड्का ९८४०४४१३००

३० मानेघराङ आलव ककनी-३ गोपी िामाङ ९८६३६३५२११

३१ वीरेनद्र  आलव ककनी-५ शनिोर भटुेवाि ९८४११४१५९४ birendrabasic@gmail.com

३२ िािपादवेी आलव ककनी-५ बचच ुलि.लस ९७४१२२७१२६

३३ धनपिीमहाकाि आलव ककनी-४ कलपना दवेकोटा ९८४१९१७०४४

३४ सनुदरीकनरा आलव ककनी-४ सोनाम  िामा ९८४१७५५८३६
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क्र. लवद्ािरकोनाम ठेगाना प्र. अ. को नाम समपक्य  नं Email-ID of School/Head Teacher

३५ सािकनरा  आलव ककनी-५ हर्यबहादरु िामा ९८४१७२८३७१

३६ पाँचकनरा रकत्तकालि आलव ककनी-४ कमिा  पाठक ९८६६८८७३९० p.raktakali@gmail.com

३७ मानकामना आलव ककनी-७ लडिबहादरु िामा ९८४०५१५४२६

३८ दउेरािीमहाकािी आलव ककनी-७ शरेमान िामा ९८४१६०५५०५

३९ लशिादवेी आलव ककनी-७ गणुराि ्पलिरा ९८५१२२१८५४

४० मङ्गिादवेी आलव ककनी-३ लदनेश िामाङ ९८५१२७६८५० Mangaladevischool2063@gmail.com

४१ नवलसि्यनशीि आलव ककनी-३ रीिा  िामाङ ९८५११४५७५० Nawashrijanshil2065@gmail.com

४२ नमनुा आलव ककनी-५ लसिा िामा ९८६१२९१७०४
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