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रोशी गाउँपालिका पररचय : 

काभ्रेपिाञ्चोक लिल्िामा गठन भएका १३ तहहरु मध्ये यो गाउँपालिका तत्कालिन १० वटा गालवसहरु खहरेपागु, 

लशखर आम्बोटे महादवेटार, लशसाखानी, लसपािी लचिाउन,े कटुन्िवेेशी, खापााचोक, मंगिटार र लभमखोरी लमिाएर 

बनाईएको छ । यस गाउँपालिकाको पवूामा सुनकोशी गाउँपालिका (लसन्धुिी), पलिममा नमोवदु्ध नगरपालिका, उत्तरमा 

लतमाि गाउँपालिका र  दलिणमा महाभारत र बथेानचोक गाउँपालिका रहकेा छन ्। यस गाउँपालिकाको िते्रफि १७६ 

वगा लकिो लमटर रहकेो छ भन े२०६८ सािको िनगणनाको आधारमा  २८७४६ िनसंख्या रहकेो छ िस मध्ये १३५३१ 

परुुष र १५५१५ मलहिा रहकेा छन ्। यस वस्तलुस्थलत लववरण लनमााणको िालग संकलित तथयांक हदेाा कुि िनसंख्या 

३९०६८ र ६२६२ घरधुरी रहकेो छ । नपेािको बतामान संलवधानमा भएको व्यवस्था बमोलिम प्रत्येक गाउँपालिका एक 

अलवलछछन्न उत्तरालधकारवािा स्वशालसत र संगलठत संस्था हुनछे । गाउँपालिकाको आफ्नो छुटै्ट छाप हुनछे । 

गाउँपालिकािे व्यलि सरह चि-अचि सम्पलत्त प्राप्तगना, उपभोग गना र बचेलवखन गना सक्नछे । गाउँपालिकािे व्यलि 

सरह आफ्नो नाम बाट नालिस उिरु गना र सो उपरपलन सोही नामबाट नालिस उिरु िाग्न सक्नछे भन्न ेउल्िेख गरे 

अनसुार न ैयस गाउँपालिका पलन सञ्चािन र व्यवलस्थत गररएको छ । प्रलत वगा लक.मी. २२१ िनघनत्व रहकेो यस 

गाउँपालिका महाभारत श्रंखिाको उत्तरी मोहड िनु रोशी खोिा भन्दा मालथको भाग रहकेो छ यस गाउँपालिकामा 

ऐलतहालसक स्थिहरु, पयाटलकय स्थिहरु िगायतका अलधकांश िते्र कर लष उत्पादन, वन िगंि र िलडबटुी उत्पादनको 

प्रचुर सम्भावना बोकेका छन ्।  

यस गाउँपालिकामा लवशषे गरी लहन्द,ु र वौद्ध धमाावािम्वीहरुको बसोबास रहकेो छ । तामाङ िालतको 

वाहुल्यता रहकेो यस गाउँपालिकामा व्राम्हण, िते्री, मगर, नवेार, ठकुरी, कामी, दमाई, साकीको बसोबास रहकेो छ भन े

िोपोन्मुख आलदवासी िनिालत हायू र पहरी िातीको पलन बसोबास रहकेो छ । यहाँका नागररकहरुिे कर लष, पशपुािन 

र व्यापारिाई मुख्य पशेाको रुपमा ऐलतहालसक कािवाटै अगँाल्द ै आएका छन ् । धुलिखेि, वनपेा र काठमाडौं 

उपत्यकावाट नलिक रहकेोिे यस गाउँपालिकाको आलथाक सामालिक लवकासमा प्रत्यि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । 

यस गाउँपालिकाको आधा भन्दा बढी वडाहरुिाई लव.लप. रािमागािे यातायातमा सहिता ल्याएको छ भन ेस्थानीय 

उत्पादनको बिारीकरणको िालग पलन मद्दत पगुकेो छ । यहाँ उत्पादन हुन ेकर लषिन्य तथा पशिुन्य उपिहरु लतन ैबिार 

िते्रमा वढी खपत र लवक्री हुन ेगरेको छ । भौगोलिक रुपमा मध्यम स्तरीय पहाडी धराति रहकेो यस िते्रमा मानव 

वसोबास र पयाटन व्यवसायको िालग अलत उपयूि स्थानहरु रहकेा छन ्। यहाँ भएका सम्भावनाहरुिाई अवसरको रुपमा 

पररणत गना र यहाँ रहेका समस्याहरुको न्यूनीकरण गनक क्रममा योिनाबद्ध तौरवाट िाग्न ुपनक आवश्यकता रहकेो लवलधत ै

छ ।  

यस गाउँपालिकािे क्रमशः यस िते्रको समग्र लवकासका पहिहरु गद ैिैिान हरेक वषा वालषाक रुपमा योिना तथा 

कायाक्रमहरु ठोस रुपमा तयार गरी अगालड बलढरहकेो छ । 
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रोशी गाउँपालिकाको नक्सा 
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आ.व. ०७६/०७७ को नीति िथा कार्यक्रम 

 

सभाका आदरणीय सदस्य ज्यहूरु तथा अलतथी महानुभावहरु, 

अलहिे हामी संलवधानको सवास्वीकायाता बढाउँदै कायाान्वयनको चरणमा छौ ँ। यो काम िलटि र चुनौलतपणूा 

भएतापलन नयाँ नेपाि लनमााणको ऐलतहालसक अवसरको रुपमा लिएर अगालड बढ्नकुो लवकल्प हामीसँग  

छैन । संलवधान प्रदत्त हक अलधकार सलहत गलठत यस गाउँपालिकाको अध्यिको हैलसयतिे यस गररमामय 

सभामा आलथाक वषा ०७६।०७७को वालषाक नीलत तथा कायाक्रम पशे गना उलभएको छु । यस गौरवपणूा अवसरमा 

सवाप्रथम नेपािी नागररकहरुको स्वतन्त्रता तथा अमनचैन प्रालप्तका िालग लवलभन्न कािखण्डमा आफ्नो प्राण 

आहुलत गनुाहुने सम्पणूा ज्ञात अज्ञात वीर सलहदहरु प्रलत भावपणुा श्द्धान्ििी अपाण गदाछु । साथै घाइत ेर वेपत्ता 

नागररकप्रलत सम्मान प्रकट गदाछु । रािनैलतक सामालिक पररवतानमा नेतरत्वदायी भूलमका लनवााह गनक सब ै

अग्रिहरुप्रलत आदरभाव प्रकट गदाछु ।  

हामी लनवाालचत भएर यस गाउँपालिकाको लवकास र समरलद्धमा िागकेो दुई वषा लवलतसकेको छ । यो दुई वषाको 

भोगाईको क्रममा लवकास र समरलद्धको िालग हामीसँग प्रसस्त अवसरहरु भएपलन लवलवध समस्या तथा 

चुनौलतहरुपलन त्यलतकै रहेको हामीिे अनुभव गरेका छौं । हामीसँग उपिब्ध सीलमत साधन र श्ोतका बाविदु 

पलन यस िेत्रको लवकास कसरी गना सलकन्छ भन्नेतफा  हाम्रो सम्पणूा रोशी पररवार लचलन्तत लथयो, छ र हुने नै छ । 

गणतन्त्र, संघीयतासँग ैबढेका िनताका आकांिा, चाहना र भावनािाई सम्वोधन गनक दृढ संकल्पका साथ आ.व. 

०७६/०७७ को बालषाक नीलत तथा कायाक्रम यस सम्मालनत सभा माफा त समग्र रोशी गाउँपालिकाका नागररकहरु 

समि राख्न पाउँदा म आफूिाई गौरवालन्वत ठानकेो छु । यस अवसरमा हाम्रो कदमिाई सहयोग गनुाहुने सम्पणूा 

गाउँपालिकाबासीहरु, लनवाालचत िनप्रलतलनलधहरु, लवलभन्न सरकारी तथा गरै सरकारी लनकायहरु, रािनैलतक 

दिका साथीहरु, नागररक समािका अलभयन्ताहरु, ओहोरात्र खलटने कमाचारीहरु, लशिक, पत्रकार, 

समािसेवीहरुप्रलत आभार व्यि गदाछु ।  

नेपािको मध्यिेत्रमा अवलस्थत काभे्रपिाञ्चोक लिल्िाको यस रोशी गाउँपालिका प्राकर लतक श्ोत, कर लष र 

पयाटनमा पयााप्त सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो । रािधानी प्रवेशद्धारको रुपमा रहेको लव.लप. िोकमागासँग ै

बग्न े धालमाक महत्वको रोशी खोिा संरिणको माध्यमबाट आन्तररक तथा बाह्य पयाटन प्रवधान गना सक्न े

सम्भावनापलन उलत्तकै रहेको छ । बेसी देलख पहाड सम्मको सबै प्रकारको प्राकर लतक लवलवधता बोकेको यस िेत्रमा 

कर लष र पयाटनिाई नमुनाको रुपमा लवकास गरी समग्र गाउँको आलथाक, सामालिक तथा पवूााधार लवकासमा 

उल्िेखनीय योगदान हुने सम्भावना रहेको हुँदा समग्र गाउँपालिकाको आलथाक लवकास योिना बनाई आगामी 

लदनमा अगालड बढाइनेछ ।  

गाउँसभाका सदस्र् िथा अतितथ महानुभावहरु, 
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अब, म यस गाउँपालिकाको आगामी आ.व. २०७६/२०७७ को नीलत तथा कायाक्रम प्रस्ततु गना गइरहेको छु । 

नीलत तथा कायाक्रम प्रस्ततु गनुापवूा यस गाउँपालिकाको दीघाकालिन सोच, िक्ष्य र उद्देश्यको बारेमा संलिप्त 

लववरण प्रस्ततु गदाछु ।  

सोच 

सुलशलित नागररक, स्वछछ वातावरण, समरद्ध रोशी, भ्रष्टाचार मुि समाि । 

लक्ष्र् 

रोशी गाउँपालिकाका प्रत्येक नागररकको िीवनस्तरमा सकरात्मक पररवतान ल्याउने ।  

उदेश्र् 

१. रोशी गाउँपालिकाका सबै नागररकको घरदिैोमा लवकासका पवूााधारको सहि पहुचँ पयुााउने । 

२. आधुलनक र व्यावसालयक कर लष प्रणािी तथा उद्योग तथा पयाा पयाटन माफा त उद्यमलशिता र रोिगारीको 

अवसर लसिाना गरी िनताको आयस्तरमा वरलद्ध गनक ।  

३. लशिामा सबै बािबालिकाको समान पहुँच र गणुस्तरीय लशिाको सुलनलित गनक । 

४. रोशी गाउँपालिकामा िोलखममा रहेका वगा र सामालिक लवभेद र उलत्पडनमा परेका नागररकहरुको 

दूव्यावहार, भेदभाव र लहंसाको अन्त्यसँग ैसमतामूिक लवकास माफा त सम्मानपवूाक िीवन लिउन पाउन े

वातावरण लनमााण गनक । 

५. गणुस्तरीय स्वास्थय सेवा तथा सुरलित खानेपानी र सरसफाईमा नागररकको सहि पहुँच पयुााउने । 

६. वन तथा भू संरिण एवं फोहोरमैिाको उलचत व्यवस्थापन गरी रोशी ििाधारको संरिण गदै प्रकोप 

िोलखम न्यलूनकरण तथा लवपद् व्यवस्थापनमा उत्थानलशि र स्वछछ वातावरणयुि समुदाय लनमााण गनक 

। 

७. गाउँपालिकाद्धारा प्रवाह हुने सेवा तथा रािश्व संकिनमा पारदलशाता, िवाफदेहीता र नागररकमा सन्तषु्टी 

कायम गनक । 

८. स्थानीय श्ोत साधनहरुको परीचािन गरर स्थानीय स्तरमा रोिगारी सरिना गनक । 

 

नीतिहरु: 

पूवायधार तवकास िर्य (सडक , तसिंचाई, उर्ाय, सिंचार)  

१. स्थानीय सडकहरुको लनमााण तथा उपयोग गदाा वातावरणीय सन्तिुनिाई ध्यान लदई खास गरी पानीको 

मुहान, खोिा खोल्सी, वनको संरिणिाई प्राथलमकता लदइनेछ । डोिर िस्ता ठूिा मेलसनहरुको 

िथाभावी प्रयोगिाई लनयन्त्रण र लनरुत्सालहत गररनेछ । 
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२. नयाँ बनाईएका सडकहरुको लकनारामा बोटलबरुवा नरोपी योिनाको फरफारक नगनक लनलत अबिम्बन 

गररनेछ ।  

३. खतेीयोग्य िलमनमा लसंचाईको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खोिा तथा थोपा लसंचाई लवस्तार योिना माफा त 

उत्पादन वरलद्धमा िोड लदइनेछ ।  

४. दुई वषालभत्र रोशी गउाँपालिकाको सबै घरमा लविुिी पयुााउने िक्ष्य लिई सामुदालयक लवद्युलतकरणमा 

गाउँपालिकािे साझेदारी गनक र त्यसको िालग ९० प्रलतशत लवद्युत प्रालधकरण ५ प्रलतशत उपभोिा र ५ 

प्रलतशत गाउँपालिका माफा त बिेट व्यवस्थापन गनक नीलत लिइनेछ ।  

५. गाउँपालिकालभत्रका प्रत्येक नागररकिाई सूचनाको हक लदिाउन रेलडयो र साप्तालहक पलत्रका माफा त 

सूचना प्रवाह गररने कायाक्रमिाई लनरन्तरता लदईनेछ ।    

६. पलूनानामाण अन्तगातको नीलि आवास लनमााणमा रालरिय पनूनीमााण प्रालधकरण सँग प्रभावकारी समन्वय 

गनक र गाउँपालिकािे लनमााण गरेको कायालवलध अनुरुपनक्सा पास गरेर मात्र भवन लनमााण काया गररनेछ ।  

७. पवूााधार अन्तगातका सबै लनमााण काया उत्पादनमुखी, वातावरण मैत्री, अपांगतामैत्री, बािमैत्री,िेष्ठ 

नागररकमैत्री र प्रकोप प्रलतरोधी बनाईने छ ।  

८. गाउँपालिकाका सबै वस्तीहरु सडक सञ्िािबाट िोलडनको िालग बिटे लवलनयोिनमा प्राथलमकता 

लदइनेछ र वडाका केन्रहरु िोड्ने सडकको स्तरोन्नती गररनेछ ।  

९. स्थानीय सडक गरुुयोिना बनाई पयाटकीय, ऐलतहालसक र हररत िगायत सडकहरुमा वगीकरण गनक र 

सोही अनुरुप प्राथलमकता क्रम अनुसार मात्र विटे लवलनयोिन गनक नीलत लिईनेछद । 

१०. भुकम्प पलछको पनुःलनमााणमा स्थानीय समुदायको अग्रसरतािाइ प्रोत्साहन गरी स्थानीय सामग्रीको 

प्रयोगिाई बढावा लदइनेछ । 
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आतथयक तवकास (कृति, उद्योग, वातिज्र्, पर्यटन, सहकारी, तवतिर्) 

१. "रोशीको दृष्टी पर्यटन र कृति" भन्ने मूि नारािाई सापिे तलु्याउन कर लष उत्पादनमा वरलद्धको िालग 

लवलभन्न कायाक्रम तथा पयाटलकय िेत्रको रुपमा रहेका लवलभन्न धरोहरहरुको संरिण गनक नीलत  

लिईनेछ । 

२. प्राकर लतक स्रोत व्यवस्थापन तथा आलथाक लवकासका अलभयानमा स्थानीय समुदायको सहभालगतािाई 

प्रोत्सालहत गररनेछ । 

३. कर षक र उद्यमीहरुका िालग प्रत्यके वडामा िगानीका िालग सुिभ ऋणको व्यवस्था माफा त उद्यमशीिता 

वरलद्धमा िोड लदइनेछ । 

४. पशुमा िाग्ने रोगको पलहचान तथा उपचारको िालग रोग लनदान तथा लडस्पने्सरी कायाक्रम सञ्चािन 

गररनेछ ।  

५. व्यावसालयक लशिा अन्तगागत कर लष लवषय पठनपाठन हुने लवद्याियसँग साझेदारी र समन्वय गरी कर लष 

उत्पादन र कर षकहरुको िमता लवकासमा सहयोग पयुााइनेछ । 

६.  लहउँदे तथा वषक फिफुि खतेीिाई प्रोत्साहन लदँदै लवलभन्न कर लष उपि उत्पादनको पकेट िेत्र घोषणा गरी 

उत्पादन वरलद्धमा सहयोग पयुााईनेछ ।  

७. स्थानीय तहमा उपिब्ध खानी तथा खलनि पदाथाको तथयाङ्क संकिन, अलभिेख र व्यवस्थापन काया 

गररनेछ । खानी तथा खलनि पदाथाको संरिण र उपयोग सम्बन्धी नीलत र मापदण्ड तयार गरी कायाान्वयन 

गररनेछ ।  

८. लव.लप. रािमागा आसपासमा आन्तररक पयाटन प्रवधानको िालग लवशषे िेत्र डम्फू पाका  लनमााण  

गररनेछ ।  

९. खतेीयोग्य िग्गामा बािीनािी र खतेी अयोग्य तथा कमसि िग्गामा पशुपािन सञ्चािन गनक, खरे 

गएको भीर पाखामा लचउरी , तिेपात र अन्य बहुवषीय घासँ र डािेघाँस िगाउन कर षकहरुिाई पे्रररत 

गररनेछ । 

१०. दातर संस्था, गरैसरकारी संस्था, प्रदेश र केन्र सरकारसँग समन्वय र सहकायामा आलथाक लवकास सँग 

सम्बलन्धत कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

११. पयाटन प्रवधानको िालग घ्याङडाँडा देलख ताराखसे िेक सम्मको पयाटकीय पदमागा सञ्चािनको िालग 

पवूााधार लनमााणमा िोड लदइनेछ । 

१२. महाभारत िेक उछच पहाडी िेत्रमा उछच मूल्यका फिफुि वािी , लकलव, कागिीबदाम, अिैची, 

ओखर िस्ता वालिहरुिाई पकेटको रुपमा लवस्तार गररनेछ ।  
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१३. कर लष फमा, कर लष सहकारीसँग ब्यबसालयक कर लष तथा पशूपािन उत्पादनको िागी साझेदारी कायाक्रम 

अगाडी बढाईने छ ।  

१४.  तरकारी पकेट िेत्रमा यस अलघ बनाईएका ब्यबसालयक तरकारी डेमो फमाहरुमा  युवाहरुिाई समेटी 

रोिगारीमा आबद्ध गररने छ ।  

१५. ब्यबसालयक पशुपािन( बाख्रा, भैसी, गाई) गनक कर षकको दताा भएका फमा भएका फमाहरुको लनलम्त 

िसको उसैिाई संरिण तथा साझेदारी कायाक्रमको ब्यबस्था गरी रोिगारीको सरिना गररनेछ ।  

१६. गरै कर लषिन्य लक्रयाकिापमा भूलमको प्रयोगिाई लनरुत्सालहत गरी कर लष प्रणािीिाई व्यवलस्थत गना भू–

उपयोग योिना लनमााण गररनेछ ।  

१७. "कृतिमा उद्यमशीलिा - आर्को आवश्र्किा" भन्ने नाराका साथ कर लषको आधलुनकीकरण तथा 

औद्योलगकीकरणका िालग कर षक तथा उद्यमीहरुको िमता अलभवरलद्ध गररनेछ र साना तथा घरेि ु

उद्योगहरु सञ्चािनको िालग सहलिकरण गररनेछ ।    

१८. कर लष–िैलवक लवलवधताको महत्व भएका बािी तथा वस्तहुरुको पलहचान गरी लदगो संरिण तथा उपयोग 

कायाक्रम संचािन गररनेछ । 

१९. कर लष तथा पशुपािन व्यवसायको िोलखम न्यनूीकरणका िालग बािी तथा पशु लवमा कायाक्रमिाई 

लनरन्तरता लदइनेछ । कर षक पाठशािा, नयाँ प्रलवलधको प्रयोग, कर षक अध्ययन अनुभव भ्रमण िस्ता 

लसिानात्मक काम गररनेछ । पशुपािनिाई आय आिानको आधारको रुपमा स्थालपत गररनेछ । िसका 

िालग नश्ल सुधार, कर लतम गभाधारण, चरण िेत्र लवकासमा िोड लदइनेछ ।   

२०. वैदेलशक रोिगारमा संिग्न व्यलिहरुको रेलमट्यान्सको लनलित रकम अलनवाया रुपमा गाउँपालिकाद्धारा 

खडा गररने लवपे्रशण कोषमा िम्मा गररनेछ र उि रकमको लनलित प्रलतशत व्याि उपिब्ध गरी सो रकम 

युवा उद्यमको िेत्रमा िगानी गनक नीलत लिइनेछ । यसको िालग बैकँसँग साझेदारी र समन्वय गररनेछ । 

२१. कलम्तमा एउटा सामुदालयक पयाटन सूचना र सेवा केन्र स्थापना गररनेछ । यस केन्रबाट पयाटकीय सेवा 

र सूचनाका अलतररि स्थानीय हस्तकिाको प्रदाशन तथा लबक्री काया संचािन गररनेछ । 

२२. रोशी खोिाको लवलभन्न स्थानमा ड्याम लनमााण गरी रोशी खोिाको शुलद्धकरण गदै आय आिान र 

पयाटकीय गन्तव्य लनमााणको आधार  तयार गरीनेछ ।  

२३. वनिंगिमा पाइने िलडवलुट उत्पादन तथा प्रशोधन केन्र स्थापनाको िालग िगानीकताािाई आमन्त्रण 

गररनेछ । 

२४. एक वडा एक नमुना सहकारी कायाक्रम अबिम्बन गररनेछ ।  

सामातर्क तवकास (तशक्षा, स्वास््र्, खानेपानी, सरसर्ाई, सिंस्कृति, समावेसीकरि)  
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१. मानव लवकासको सूचकाङ्कमा सुधार गना आगामी २ वषालभत्र पणूा साक्षर रोशी गाउँपातलका घोषणा 

गररनेछ । 

२. रोशी गाउँपालिकाको लवद्यािय लशिािाई व्यवस्थापन तथा लनयमन गना लशिा नीलत¸ ऐन तथा 

लनयमाविी तिुामा गरी कायाान्वयन गररनेछ । 

३. गाउँपालिकालभत्रको लवद्यामान लशिक दरबन्दीिाई लवद्यािय तथा लवद्याथी संख्याको आधारमा दरबन्दी 

लमिान गररनेछ । 

४. लवद्यािय लशिाको गणुस्तर सुधार गना प्रत्यके वडामा एक/एक वटा नमूना लवद्यािय सञ्चािन  

गररनेछ । 

५. गाउँपालिकालभत्रको वािलवकास केन्रहरुिाई आवश्यकता र औलचत्यका आधारमा पनुलवातरण गररनेछ 

। 

६. गाउँपालिकालभत्रको बािबालिकािाई अलनवाया तथा लन:शुल्क आधारभूत लशिाको पहुँच पयुााउन भनाा 

अलभयान कायाक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

७. गाउँपालिकालभत्रका लवद्याियहरुिाई नक्साङ्कन गरी पहुचँ, समन्यायर भौगोलिक अवस्थाको 

आधारमा लवद्याियहरुको स्थापना र समायोिन गररनेछ । 

८. लवद्यािय लशिाको गणुस्तर बरलद्ध गना आधारभूत तथा माध्यलमक तहस्तरीय लवलवध अलतररि 

लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ । 

९. लवद्याियतहमा सञ्चािन हुने परीिािाई मयाालदत, व्यवलस्थत गरी गणुस्तर सुधारको अलभन्न अङ्गको 

रुपमा लवकास गररनेछ । 

१०. लवद्यािय लशिामा प्रलवलधगत खाडि(Digital Gap) न्यूनीकरण तथा शलैिक गणुस्तर सुधारका िालग 

लशिण लसकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रलवलधको प्रयोग गरी पठन पाठनको व्यवस्था गना लशिकहरुिाई 

आइलसटी सम्बन्धी तालिम तथा प्रलशिणको व्यवस्था गररनेछ । 

११. लवद्याथीको किागत, तहगत र लवषयगत लसकाइ उपिब्धीको आधारमा लशिकिाई परुस्कार तथा 

दण्डको व्यवस्था गरी लशिण पशेािाई सम्मालनत, मयाालदत तथा अनशुालसत बनाइ लशिकहरुमा 

प्रलतस्पधाात्मक भावनाको लवकास गररनेछ । 

१२. लवद्यािय लशिामा पारदलशाता, सुशासन, िवाफदेलहता, उत्तरदालयत्व प्रवद्धान गना लवद्यािय अनुगमन 

तथा मूल्याङ्कन प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

१३. संघीय सरकार र प्रदशे सरकारको सहयोग, समन्वयर साझेदारीमा लवद्याियहरुको भौलतक पवूााधार 

भूकम्प तथा लवपद् प्रलतरोधी, बािमतै्री, िैंलगकमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ । 

१४. बािबालिकाको सहभालगता तथा नेतरत्व िमता लवकास गना लवद्याियहरुमा बािक्िव तथा इको क्िव 

गठन गना प्रोत्सालहत गररनेछ । 

१५. लवद्यािय बालहर रहेका लवद्यािय उमेर समुहका बािबालिकािाई लशिाको अवसर प्रदान गना वैकलल्पक 

लशिा तथा लनरन्तर लशिाको व्यवस्था लमिाइनेछ । 
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१६. १५ दलेख ६० वषा उमेर समुहका लनरिर मालनसहरुिाई सािर बनाउन सामुदालयक लसकाइ केन्र, 

लवद्याियहरु र लवलभन्न संघसंस्थाको सहयोग, समन्वय र साझेदारीमा  सािरता कायाक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

१७. लवद्यािय लशिामा समन्याय प्रवद्धान गना अनाथ, टुहुरा, अलतसीमान्तकर त, िोपोन्मुख, अलतलवपन्न र 

दलित बािबालिकािाई लवशेष छात्रवरलत्तको व्यवस्था गररनेछ । 

१८. संस्थागत लवद्याियहरुमाबािमैत्री वातावरण सुलनलित गना लनयमनको दायरामा ल्याइनेछ । 

१९. गाउँपालिकालभत्र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरु, लवलभन्न संघसंस्थाहरुको समन्वय, 

सहयोग र साझेदारीमा  नमुना आवासीय लवद्यािय सञ्चािनका िालग प्रलक्रया अगालड बढाइनेछ । 

२०. लवद्यािय लशिाको गणुस्तर सुधार गना स्थानीय सरकार र प्रधानाध्यपकवीच, प्रधानाध्यापक र 

लशिकहरुवीच आवलधक कायासम्पादन करार गररनेछ । 

२१. लवलभन्न संघसंस्थाहरुको समन्वय र सहकायामा लवद्याियहरुिाई लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना 

कायाक्रम सञ्चािन गनक व्यवस्था लमिाइनेछ । 

२२. अनुमलत प्राप्त गरी सञ्चािनमा रहेका आधारभूत तथा माध्यलमक लवद्याियहरुिाई लवद्याथी संख्याका 

आधारमा लशिण अनुदान(Per Capita Funding- PCF) को व्यवस्था गररनेछ । 

२३. लशिा िेत्रमा कायारत मानवस्रोतको ज्ञान, सीप तथा िमता अलभवरलद्ध  गरी शैलिक गणुस्तर सुधारका 

िालग  नमूना लवद्याियहरुको अध्ययन अविोकन भ्रमण गनक व्यवस्था लमिाइनेछ । 

२४. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र लवलभन्न सरकारी तथा गरैसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय साझेदारीमा 

प्राथलमक तहका किाहरुमा सूचना तथा प्रलवलधमैत्री किाकोठा व्यवस्थापन र लशिक तालिमको प्रबन्ध 

गरी पठनपाठनको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

२५.  बािलवकास किाहरुमा बािबालिकाको चाहना, उमेर,  िमता, लसकाइस्तरका आधारमा लसक्ने र 

लसकाउने व्यवस्थाका िालग प्रारलम्भक सािरता र गलणत कायाक्रमिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

२६. गाउँपालिकालभत्रका युवाहरुमा खिेकुदको माध्यमबाट अनशुासन, गलतलशिता, शारीररक तथा 

मानलसक लवकास गना अन्तर वडास्तरीय अध्यि कप खिेकुद प्रलतयोलगता सञ्चािन गररनेछ । 

२७. प्रत्येक वडामा माध्यलमक तहसम्म लनःशुल्क, अलनवाया र गणुस्तरीय लशिा सवासुिभ गराइनेछ । 

बािबालिकाहरुिे मातरभाषामा आधारभूत लशिा प्राप्त गना पाउने अलधकार सुलनलितताको िालग  

मातरभाषाको लशिामा िोड लदँदै अंग्रेिी माध्यमबाट पठनपाठनको समेत व्यवस्था लमिाई त्रैभालषक 

लशिा नीलत अविम्बन गररनेछ ।  

२८. उत्कर ष्ट लवद्याथी छनोट गरी छात्र तथा छात्रावरलत्तको व्यवस्था गररनुका साथै शैलिक बेरोिगार युवािाई 

िलित गरी िोकसेवा आयोग तयारी किा सञ्चािन गररनेछ ।  
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२९. यस गाउँपालिका अन्तगातगतका लवद्यािय उमेरका सबै बािबालिकाहरु लवद्याियमा भनाा भई लनयलमत 

उपलस्थत गराउन र लसकाइ स्तर वरलद्ध गना िोड लदइनेछ र प्रारलम्भक बाि लवकास केन्रमा कायारत 

सहिकतााहरुिाई प्रोत्सालहत गररनेछ ।  

३०. खिेकुद िेत्रको संस्थागत लवकासका िालग गाउँपालिका स्तरीय खिेकुद लवकास सलमलत गठन गना 

पहि गररनेछ । 

३१. गाउँपालिकामा खिेकुद िेत्रको लवकासका िालग गाउँपालिकास्तरीय खिेकुद मैदान/कभडा हि लनमााण 

गना पहि गररनेछ । 

३२. लवद्यािय तहका लवद्याथीहरुमा लवकास, अनुशासन र गलतलशिता  प्रवद्धान गना अन्तर माध्यलमक 

लवद्यािय स्तरीय खिेकुद प्रलतयोलगता सञ्चािन गररनेछ । 

३३. "एक गाउँ एक अतधकृि  िथा एक गाउँ एक इतजर्तनर्र" उत्पादन गना प्रोत्सालहत  

गररनेछ । 

३४. एक वडा एक लवद्यािय एक फुिबारी बगचैा लनमााण गनक  कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

३५. बषाको कलम्तमा १ पटक Health camp रयोग लशलवर संचािन गररनेछ ।   

३६. रोशी गाउँपालिकाको िैंलगक समता तथा सामालिक समावेशीकरण नीलत लनमााण गरर कायाान्वयनमा 

ल्याईनेछ ।  

३७. वलस्तस्तर देलख गाउँपालिका तह सम्मको योिना लनमााण प्रकर यामा मलहिा,बािबालिका,िेष्ठ नागररक, 

अपांगता भएका व्यलि, दलित, िोपोन्मुख आलदवासी िनिालतको सहभालगता  सुलनलस्चतता गररनेछ ।  

३८. "िसको सवाि उसैको संिग्नता र नेतरत्व " भन्ने नाराको साथमा बाि क्िव, मलहिा समूह, एकि 

मलहिा सञ्िाि, िेष्ठ नागररक क्िव, दलित समूह, अपांगता भएका व्यलिहरुको संस्थाको सशलिकरण 

र सविीकरणमा िोड लदइनेछ ।   

३९. बािबालिकाको प्रयोग माफा त उत्पालदत वस्त ुतथा सेवाको उपभोगिाई लनरुत्सालहत गररनेछ ।  

४०. पररचय पत्र लवतरण र सामालिक सुरिा भत्ता लवतरणमा अपांगता भएको व्यलि तथा सामालिक सुरिा 

पाउन योग्य तथा नपाएको व्यलिहरुिाई घरदिैोमा पगुरे सेवा उपिब्ध गराइनेछ ।  

४१. िेष्ठ नागररक बबुा आमाको संरिण नगनक छोराछोरी प्रलत गाउँपालिकािे कडाइका साथ लनगरानी राख्नेछ 

र गाउँपालिकाद्धारा प्रदान गररने सेवामा कडाइ गररनेछ र राम्रो गनकहरु मध्ये प्रत्येक वडाका १ िनािाई  

श्वणकुमार परुस्कारबाट परुस्कर त गररनेछ ।  

४२. दलितको मुद्धािाई पलहचानको भन्दा अलधकारको मुद्धा बनाइ परम्परागत सीप तथा प्रलवलधिाई 

व्यावसालयकरण गना िोड लदइनेछ  ।  

४३. "रोशीका मतहला तवकासमा पतहला" भन्ने नारािाई मुता रुप लदन प्रत्यक वडामा कम्तीमा १ 

उपभोिा सलमलत मलहिाको मात्र बनाउने लनलत अबिम्बन गररनेछ ।  
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४४. सामुदालयक स्वास्थय तथा सरसफाई प्रवधानको िालग मलहिा स्वास्थय स्वयंसेलवका र मलहिा समूहहरु 

पररचािन गररनेछ।   

४५. स्वास्थय सम्बन्धी नीलत नीमााण, सेवा प्रवाह र िनचेतनाको िालग नीलि तथा गरैसरकारी िते्रसँग समन्वय 

र  साझेदारी   गररनेछ। 

४६. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बलन्ध गरुुयोिना लनमााण गरर कायाान्वयन गररनेछ ।  

४७. मातर तथा लशशु मरत्यूदर घटाउनको िालग "सुत्केरी आमा पोतिलो खाना" कायाक्रमका अलतररि 

बािबचाउ कायाक्रम संचािन गररनेछ ।  

४८. गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सलहतको कलम्तमा १५ शैयाको अस्पतािलनमााणको पहि गररनेछ । यस 

अस्पताििाई अन्य ठूिा अस्पतािको सेवासँग आबद्ध गररनेछ । गाउँपालिका लभत्रका िषे्ठ 

नागररकहरुको गाउँगाउँमा पगुरे स्वास्थय परीिण गरी आवश्यक उपचार व्यवस्थाको िालग सहिता 

प्रदान गररनेछ । सवै वडाका स्वास्थय संस्थाहरुको स्तरवरलद्ध गनक र प्रसुती सेवा उपिब्ध गराउन 

प्राथलमकता लदइनेछ ।  

४९. नेपाि सरकारद्धारा सञ्चालित प्रत्येक नेपािी नागररकको स्वास्थय बीमासुलनलित गनक कायाक्रम 

सञ्चािनमा सहिीकरण गररनेछ ।  

५०. आयुवकद सेवािाई वैकलल्पक लचलकत्साको रुपमा अलघ बढाइनेछ ।  

५१.  युवाहरुको सीप र दितामा वरलद्ध गरी रोिगारीको अवसरहरु सरिना गना एक बहु प्रालवलधक लशिािय  

स्थापनाको िालग केन्र तथा प्रदशे सरकारिाई अनुरोध गररनेछ ।  

५२. बस्ती स्तरमा िोप हुन िागकेा साँस्कर लतक मेिाहरुको संरिण गदै आलथाक उपािानको िालग पयाटन 

प्रवर्धन सँग िोलडनेछ । धालमाक तथा सांस्कर लत सम्पदाको संरिणमा िोड लदइनेछ । िोपोन्मुख हाय ु

िाती, पहरी िाती उत्थानको कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

५३. दलित समुदायको परम्परागत सीपिाई आधुलनलकरण गदै व्यावसायीकरणमा िोड लदइनेछ र मलहिा तथा 

बािबालिकाको लवरुद्धमा हुने लहसंा र दुव्र्यवहार अन्त्य र सबै नागररकको सम्मानको िालग िैंलगक तथा 

सामालिक समावेशीकरण नीलत बनाई िाग ूगररनेछ । 

वनवािावरि िथा तवपद व्र्वस्थापन (वन िथा भूसिंरक्षि, र्लाधार सिंरक्षि, वािावरि सिंरक्षि, 

र्लवारु् पररवियन, र्ोहोरमैला) 

१. वन वातावरण तथा ििाधार संरिण नीलत एवं लवपद व्यवस्थापन तथा ििवाय ूउत्थानलशि योिनाको 

लनमााण गरी कायाान्वयन गररनेछ ।  

२. वन वातावरण र लवपद् व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत िमता बढाउन,े िनशलि 

व्यवस्थापन, स्थानीय सहभालगता प्रवधान गररनेछ  । 
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३. वस्ती अयोग्य स्थानमा बसोबास गनक घर पररवारको सुरिा र खतेी योग्य िलमन संरिणको िालग भू 

संरिणका कायाक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

४. रािमागा आसपासको बिार िते्रको फोहोर व्यवस्थापनको िालग लवशेष कायाक्रम सञ्चािनको साथमा 

सावािलनक शौचािय सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

५. लवपद् व्यवस्थापनकोष वरलद्ध गरी प्राकर लतक प्रकोपमा परेका पररवारको संरिणमा िोड लदइनेछ ।  

६. लवलभन्न सञ्चारको माध्यम माफा त प्रकोप िोलखम न्यलूनकरण सम्बन्धी चेतनामूिक कायाक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । 

७. नयाँ बन्ने सबै घर तथा संरचनाहरुिाई भूकम्प प्रलतरोधी बनाइने व्यवस्था गररनेछ र पनुालनमााण अन्तगात 

आवास लनमााण कायाक्रमिाई सहलिकरण गररनेछ ।  

८. गाउँपालिकाद्धारा लनलमात लवपद व्यवस्थापन तथा प्रलतकाया योिनाको आधारमा लवपदको पवूा तयारी गनक 

कामिाई लवशेष प्राथलमकता लदनकुा साथै गाउँपालिकामा आपतकािीन उद्धार तथा राहत कोष र 

सामग्रीको व्यवस्था गररनेछ । 

९. सावािलनक िग्गा तथा वन िेत्रमा वरिरोपण कायाक्रमिाई प्राथलमकता लदँदै वन िेत्रिाई आलथाक स्रोतको 

एउटा प्रमुख आधार बनाइनेछ । 

१०. ििवायु पररवतान र यसबाट पनक असरबारे आम नागररकहरुिाई सचेत गराउनुका साथै औपचाररक 

लशिामा समेत यी लवषय समावेश गररनेछ । 

११. उत्पादनमूिक िेत्रमा भू संरिण तथा िि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रणका कायाक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।   

१२. "र्निाको खुसी सुजदर र सर्ा रोशी " भन्ने नाराका साथ रोशी सफाई अलभयान सञ्चािन  

गररनेछ । रोशी खोिािाई  प्रदुषण हुनबाट िोगाउन आवश्यक लनयम कानुन बनाएर कायाान्वयन गनुाका 

साथै रोशी खोिा र लव.लप. रािमागा आसपासमा उद्यान तथा पाका हरु लनमााणमा प्राथलमकता लदइनेछ । 

सिंस्थागि तवकास िथा सेवा प्रवाह  

१. सेवा प्रबाहमा प्रविा एवं सुचना अलधकारीको कायालववरण तयार गरी प्रभावकारी ढंगिे कायाान्वयन 

गररनेछ । 

२. वडा कायााियहरुमा कलम्तमा एक लदन गाउँपालिका अध्यि बसी गनुासो सुन्ने प्रबन्ध गररनेछ ।  

३. गाउँपालिका र वडा कायााियहरुमा लनयलमत सावािलनक सुनुवाईको व्यबस्था गररनेछ । 

४. रोशी गाउँपालिकाको सुशासन कायालबलध तयार गरर िाग ूगररनेछ । 

५. समग्र िेत्रको सुचना िाई अद्यावलधक र ब्यबलस्थत गररनेछ ।  

६. गाउँपालिकाको कायााियमा अस्थाई/करारमा कायारत कमाचारीहरुको िालग कमाचारी कल्याणकारी 

कोष तथा िीवन लबमा गनक  लनलत अबिम्बन गररनेछ ।  
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७. रोशी गाउँपालिकाका बिार िेत्रका कलम्तमा ३ ठाउँमा लस.लस क्यामेरा िडान गररनेछ ।  

८.  िनप्रलतलनलध तथा कमाचारीहरुको आचार संलहता लनमााण गरर कायाान्वयन गररनेछ ।  

९. व्यलिगत घटना, िन्म, मरत्य,ू लववाह िस्ता महत्वपणूा तथयाङ्किाई अनिाइन प्रणािीबाट प्रादलेशक 

तथा केन्रीय लनकायमा लनयलमत रुपमा पठाउने व्यवस्था गररनेछ । 

१०. रोशी गाउँपालिकाको दिता, िवाफदलेहता, पारदलशाता, प्रभावकारीता र भ्रष्टाचारमुि शासन सुलनलित 

गना लवलभन्न रेलडयो, पलत्रका, अनिाईन र मोवाइि एप्स माफा त सूचना प्रवाह गररनेछ । 

११. गाउँपालिका लभत्र संचािनमा रहकेा हरेक उद्योगहरुमा काम गनक श्मीकहरुको िीवन लबमा सम्बलन्धत 

उद्योगिे नै  गनुापनक ब्यबस्थािाई कडाईकासाथ कायाान्वयन गररनेछ ।  

१२. आफ्नै सरकार खिुा सरकारको अवधारणािाई मूता रुप लदन संकलित रािस्वको लवस्तरत सूचना हरेक 

६/६ मलहनामा सावािलनक गररनेछ ।  

१३.  नागररक ररपोटा काडा, सावािलनक पररिण िस्ता संयन्त्रको प्रयोग गरी िवाफदहेी बनाईनेछ ।  

१४. कायासम्पादनको आधारमा उत्कर ष्ट कमाचारीिाई परुरकर त गररनेछ ।  

१५. िेष्ठ नागररक, अपांगता भएको व्यलि, एकि मलहिा, दलित, िोपोन्मुख आलदवासी िनिालतिाई प्रदान 

गररने सामालिक सुरिा भत्ता समयमा सहि रुपमा प्रदान गनाको िालग पारदशी र िवाफदेही लवतरण 

प्रणािी अपनाइनेछ  ।  

१६. सबै सावािलनक पवूााधारहरु अपाङ्गमैत्री प्रलवलध राखी लनमााण गनुापनक मापदण्ड िारी गरी कायाान्वयन 

तथा अनुगमन गररनेछ । 

१७. दलित, लसमान्तकर त, िोपोन्मुख, आलदवासी िनिालत र अपाङ्गता भएका व्यलिहरूको अलधकार 

सम्बलन्ध अन्तराालरिय प्रचिन अनरुूप सामालिक सुरिाको प्रत्याभूलत गररनेछ ।  

१८. अपाङ्गताको प्रकर लत हेरी उपयिु सीपमूिक तालिम प्रदान गरी रोिगारीका अवसरहरूमा पहुचँ लवस्तार 

गररनेछ तथा उि वगाको स्वरोिगारका अवसरहरूको सरिना गदै उद्यमशीिताको लवकास गररनेछ ।  

१९. उद्यमीहरुिाई दोहोरो करको मार नपानक मात्र होइन, करको भार पलन न्यूनतम हुने गरी नीलतहरु  

ल्याइनेछ ।  

२०. करको प्रशासलनक प्रलक्रयािाई सरिीकर त गररनेछ । उठ्नुपनक सम्पलत्त कर, व्यवसाय कर, लवज्ञापन कर, 

घर बहाि कर, मनोरञ्िन कर, शुल्क र िररवानाहरु एवं मािपोत िस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक 

स्रोतहरुको सूक्ष्म अलभिेख राख्ने काम पारदशी र िवाफदहेीपणूा बनाउन आधुलनक सूचना प्रलवलधको 

पणूा उपयोग गररनेछ । कर छिी र चुहावट लवरुद्ध शून्य सहनशीिताको नीलत अविम्वन गररनेछ ।  

 

आदरलणय महानभुावहरु 
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यो लनलत तथा कायाक्रमिे मात्र गलत प्राप्त गना सक्दैन यसमा तपाई हामी सबकैो अथक पररश्म, 

िगनलशिता र समपाण भावको िरुरी हुन्छ । हरेक लवषय र ब्यलिका लबच लवलभन्न बुझाईका अन्तरहरु हुन 

सक्छन् यद्धपी ती सबै िेत्रका लवषय र ब्यलिको अलन्तम द्धेय रारिको समुन्नती बन्न सके आपसी द्वन्दहरु स्वतहः 

समाप्त हुनेछन् । लवखण्डनि ेलवनाश मात्र लनम्त्याउँछ भन्ने सवासत्यिाई स्वीकादै लनशता र लनश्वाथा भावि ेरोशीको 

सम्बरलद्धमा िालगरहन सम्पणुा िनप्रलतलनलध, रािलनलतक दि, आम नागरीक, कमाचारी तथा सरोकारवािाहरु 

सबैमा अनुरोध गदै यलह लदशामा आफु पलन िालगरहने प्रण गना चाहन्छु ।   

         धन्यवाद । 
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आ.ब २०७६ ।०७७ को बरे्ट बक्तब्र् 

आदरिीर् अध्र्क्ष महोदर् िथा गाउँपातलका सदस्र् ज्रू्हरु¸ 

नेपािको संलवधानिे संघीय िोकतालन्त्रक गणतन्त्र नेपािको मूि संरचना संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 

३ तहको हुने तथा राज्य शलिको प्रयोग तीनै तहिे संलवधान र काननु बमोलिम गनक व्यवस्था गरेको छ । संघ¸ 

प्रदेश र स्थानीय तहिे आफ्नो अलधकार िेत्रलभत्रको आलथाक अलधकार सम्बन्धी लबषयमा कानुन बनाउने̧  

बालषाक विेट बनाउने̧  लनणाय गनक¸ नीलत तथा योिना तयार गनक र त्यसको कायाान्वयन गनक व्यवस्था समेत गरेको 

छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन¸०७४ िे गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रालधकार लभत्रको लवषयमा 

स्थानीयस्तरको लवकासको िालग आवलधक¸ वालषाक¸ रणनीलतक र लबषय िेत्रगत मध्यमकालिन तथा 

लदघाकालिन योिना बनाई िाग ूगनुा पनक व्यवस्था रहेको छ । अन्तर सरकारी लवत्त व्यवस्थापन ऐन ०७४ ि े

सावािलनक खचाको अनुमालनत लववरण तयार गनक¸ मध्यमकालिन खचा संरचना तयार गनक¸ आवश्यिाको प्रिेपण 

गनक¸ रािश्वको प्रिेपण तयार गनक र लवतीय अनुशासन कायम गनुा पनक व्यवस्था गरेको छ । 

आवलधक योिनािे लिएका िक्ष्यहरु¸ मध्यमकालिन खचा संरचनािे गरेका व्यवस्थाहरुिाई श्ोत 

साधनसँग तािमिे गरी प्राथलमकताका साथ श्ोतको लवलनयोिन गनक काम वालषाक लवकास योिनािे गदाछ । 

नेपािको संलवधान र स्थानीय सरकार संचािन ऐन ०७४ िे स्थानीय तहको योिना प्रलक्रया सन्दभामा अगालड 

सारेका लवषय वस्तहुरुिाई मूता रुप लदन तथा एकरुपता कायम गना स्थानीय तह वालषाक योिना तथा विेट तिुामा 

लदग्दशान ०७४ िे अलख्तयार गरे अनुसार गाउँपालिकाको बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

 

आदरिीर् अध्र्क्ष महोदर्¸ 

गाउँपालिकाको आलथाक¸ सामालिक¸ शासकीय व्यवस्थामा प्रभावकाररता ल्याउन नीलतगत मागादशान 

गनक¸ िगानीको माध्यमबाट लवकासका आयमहरु थप फरालकिो बनाई आलथाक लवकासमा टेवा पयुााउने कडीको 

रुपमा बालषाक विटेिाई लिइएको हुन्छ । हामीिाई थाहा छ¸ साधन र श्ोत अत्यन्त लसलमत छन् तर हाम्रा ईछछा 

र आकान्िाहरु श्ोत र साधनको िमता भन्दा लनक्कै ठूिो छ । तथालप श्ोत¸ साधन र आपलूताको बीचमा तािमेि 

गराई कायाक्रमिाई प्रभावकारी¸ पारदशी¸ अथापणूा बनाउनु आिको आवश्यकता हो । यस कायामा सम्पणूा 

सदस्यज्यहूरुको सहयोग र समथानको आशा गरेको छु । 
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अब म¸ यस गाउँपालिकामा उपिब्ध श्ोतिाई लनम्न आधारमा सन्तलुित एवं समन्यालयक लसद्धान्तको 

आधारमा योिना¸ बिटे तथा कायाक्रम तिुामाको िालग अविम्बन गररएका लवलध¸पद्धलत तथा आधारहरुको 

सन्दभामा चचाा गना चाहन्छु । 

१) नेपािको संलवधान ०७२¸ स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन¸ केन्र तथा प्रदेश सरकारको बालषाक नीलत¸ 

िक्ष्य¸ उद्देश्य¸ आवलधक लवकास योिनािे िलित गरेका नीलत तथा मापदण्ड ।  

२) वडाको िनसंख्या तथा भौगोलिक अवस्था र बनोट । 

३) वडा तथा लवशेष िेत्रको आलथाक लवकास र गररबीको अवस्था । 

४) िनताको िीवनस्तर¸ आम्दानी र रोिगारी बढ्ने कायाक्रम । 

५)  स्थानीय श्ोत¸साधन र सहभालगतामा सञ्चािन हुने । 

६) मलहिा¸ बािवालिका तथा लपछलडएको वगा̧  िेत्र¸ लिंग¸ भाषा¸ िालतिाई िाभ पगु्ने ।  

७) स्थानीय समस्या र आवश्यकताका आयोिना तथा कायाक्रमहरु । 

८) रािश्व परामशा सलमलत¸ श्ोत अनुमान तथा विेट सीमा लनधाारण सलमलतका लनणायहरु । 

९) लवकासका समसामलयक मुद्धाहरु िस्तःै ििवायु पररवतान¸ लवपद व्यवस्थापन¸ खाद्य तथा पोषण सुरिा¸ 

िैंलगक सशलिकरण तथा समावेशी लवकास¸ वािमैत्री स्थानीय शासन¸ वातावरणमैत्री स्थानीय शासन¸ 

पणूा सरसफाई तथा उिाा संकट िगायतका लवषयहरुिाई लिईएको छ । 

 

आदरणीय दािुभाइ तथा लददीबलहनी महानुभावहरु¸ 

भौगोलिक लवकटतािे भररपणूा यस गाउँपालिकाको धरातिीय अवस्थाको बारेमा यहाहँरु सबैिना 

िानकार नै हुनहुुन्छ । करीब ३८ हिार िनसंख्याको िनघनत्व रहेको यहाँको भौगोलिक भू बनोट अत्यन्त 

कष्टकर भएता पलन महाभारत पवात श्रंखिामा अवलस्थत यस गाउँपालिकाको महत्व पयाटन पयाावरण र अमूल्य 

िडीबडुीको कारण धेरै छ । पयाटनको लहसाविे महत्वपणूा यहाकँा केही िेत्रहरुिाई व्यवलस्थत गनक तथा 

िडीबडुीको प्रशोधन गरी अन्तरालरिय बिारको व्यवस्थापन गना सकेमा यस िेत्रको आलथाक अवस्थाको समेत 

सुधार ल्याउनमा सहयोग पगु्ने देलखन्छ । िनताका ईछछा र आकांिािाई अलधकतम संवोधन गनाका िालग 

लसलमत साधन र श्ोतको समुलचत सदुपयोग गनुा आिको चुनौती हो¸ यसिाई कुशितापवूाक अवतरण गनाको 

िालग हामी सबिैे हातमेािो गदै अगालड बढ्नकुो लवकल्प छैन । तसथा संलवधान¸ ऐन¸ लनयम¸ कानुन¸ पररपत्र 

अनुसार लनलत तथा कायाक्रमिे लिएका मागा दशाक लसध्दान्तिाई अिरशः पािना गदै विेट तथा योिना 

तिुामािे अलंगकार गरेका िेत्रमा आलथाक अनुशासन पवूाक लक्रयान्वयन तफा  अग्रसर हुनु हामी सबैको दालयत्व 

हो । 
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आदरिीर् महानुभावहरु¸ 

 लवषयगत िेत्रिे लनलदाष्ट गरेका िक्ष्य प्रालप्तको बाटोमा गाउँपालिकािाई हामी सबैिे डोयााउनु पदाछ । 

वडास्तरका कायााियहरु देलख गाउँपालिका सम्मको कायाािय तथा कमाचारीको समुलचत व्यवस्थापन िस्तो 

चुनौतीपणूा कायाको िालग गाउँपालिकािे आफूिाई अब्बि सालवत गदै लवलत्तय अनशुासनको माध्यमबाट 

स्थानीय तहिाई आगामी ५ बषा लभत्रमा मानव सूचांकको सूलचमा अगालड ल्याउनु पदाछ । यस कायाको 

नेतरत्वदायी भूलमका गाउँपालिकािे लनवााह गनुापदाछ । यसतफा  पलन िलित गदै विेट लवलनयोिनमा प्राथलमकता 

लदएको छु । 

आदरिीर् अध्र्क्ष महोदर्¸ 

अव म¸ आ.ब ०७५/७६ मा भएका मुख्य मुख्य लवषय प्रस्ततु गनक अनुमलत चाहन्छु ।  

 सम्बरद्ध नेपाि सुखी नेपािी को रालरिय सोच सलहतको लवकासका िक्ष्यहरु हाँलसि गना रोशी 

गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभाबाट आ.ब २०७५/७६ का िालग रु. ५६ करोड ४० िाख १ हिार बालषाक बिटे 

स्वीकर त गररएकोमा चािू खचा तफा  रु. ३० करोड २२ िाख ४३ हिार र पलूिगत तफा  रु. २७ करोड २९ िाख 

६६ हिार रकम रहेको लथयो । 

कुि बिेट खचा ब्यहोनक श्ोतहरु मध्ये २०७६ साि असार ९ गतसेम्म गाउँपालिकाको आन्तररक रािश्व 

३ करोड ९२ िाख  ३८ हिार २ सय १२ ,संघको रािश्व बाडँफाडँ ५ करोड ७८ िाख ७८ हिार ७ सय ८०, 

प्रदेश रािश्व वाडँफाँड १ करोड ९९ िाख २ हिार ५ सय ५३, सामालिक सुरिा भत्ता बापत रु. ३ करोड ५९  

िाख २४ हिार, सलघय समालनकरण ९ करोड ७५ िाख, प्रदेश समालनकरण अनुदान ५९ िाख  हिार,  संघको 

ससता  १९ करोड ९२ िाख ४७  हिार ,  प्रदेश ससता  ५८ िाख ५९ हिार, सडक बोडाको ३ िाख, प्रधानमन्त्री 

रोिगार कायाक्रम ३१ िाख १७ हिार, स्थानीय पबूााधार साझेदारी कायाक्रम (मा. गगंा बहादुर दोङ) को १ 

करोड ३ िाख, LGCDP ३ िाख  ५ हिार र अन्य आय गररव संग लवश्वेश्वर कायाक्रमको ३ िाख ९४ हिार, 

र अन्य आयबाट १९ िाख ६५ हिार ९ सय ६३ गाउँपालिका संलचत कोषमा आम्दानी दालखिा भएको छ ।                    

रोशी गाउँपालिकािे लवलभन्न िेत्रमा बिटे लबलनयोिन गरी कायाान्वन गरेकोमा धेरै बस्तीहरुमा मोटर 

बाटोको पहुँच पगुकेो, खानेपानी बाट बलन्चत िनसङ्ख्याहरु िाभालन्भत भएको, ज्यषे्ठ नागरीक, िोपउन्मुख एवं 

दलित समुदायहरुको मुहारमा केही न केही खसुी छाएको अनुभुत गना पाएका छौ । आन्तरीक श्ोत तफा  अनमुान 

गरीएको िक्ष्यिाई चौथो गाउँ सभा माफा त संसोधन गरी रालखएको िक्ष्य परुा हुने संसोलधत अनुमान गरेको छु । 

कमाचारी समायोिन पिात थोरै भएपलन कमाचारीहरु प्राप्त भई दैलनक काया सम्पादनमा सहिता भएको छ । 

हामीिे उछच प्राथलमकता लदएका डम्फु पाका , रोशी ड्याम, घ्याङ्डाडँा देलख ताराखसेिके पयाटन मागा िस्ता 

गाउँपालिका स्तरका आयोिनाहरुमा प्रालवलधक िमताको अभाव, िग्गा ब्यबस्थापनमा कलठनाई िस्ता 

कारणहरुिे अपिेाकर त नलतिा हालँसि गना नसकेको कुरा यहाहँरु समि लनवेदन गना चाहान्छु ।  
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उपतस्थि महानुभावहरु,  

आगामी आ.ब मा केन्र तथा प्रदेश सरकार एवं गाउँपालिकाको आन्तररक श्ोतबाट  कुि रु. ६५ करोड 

८ िाख ६३ हिार आय हुने अनुमान गरेको छु ।  िसमा आन्तररक रािश्व ४ करोड ९५ िाख , संघको रािश्व 

बाडँफाँड ८ करोड ७३ िाख, प्रदशे रािश्व वाँडफाडँ २ करोड ५२ िाख ६८ हिार, सलघय समालनकरण १० 

करोड २८ िाख, प्रदेश समालनकरण अनदुान १ करोड १  िाख २९ हिार,   संघको ससता  २० करोड ३ िाख,  

प्रदेश ससता २५ िाख ६६ हिार, सडक बोडाको १० िाख,   स्थानीय पबूााधार साझेदारी कायाक्रम केन्रको १ 

करोड, स्थानीय पबूााधार साझेदारी कायाक्रम प्रदेशको ३८ िाख ५९ हिार,  प्रदेश समपरुक अनुदानको ३ करोड, 

प्रदेश लवषशे अनुदान १ करोड, संलघय समपरुक अनदुान ३ करोड, संलघय लवषेश अनदुान ३ करोड, लि.स.स 

अनुदान २ करोड २० िाख  र चािू आ.ब मा खचा नभई बाकँी रहन िाने ३ करोड ६१ िाख ४१ हिार हुन े

अनुमान गरेको छु ।  

आगामी वषाको िालग प्राप्त हुन ेलवलभन्न िेत्रको अनुमालनत आयिाई अनुसूलचमा समाबशे गरेको छु । 

िसको  सारांसको रुपमा देहायनुसार प्रस्ततु गनक अनुमलत चाहन्छु ।  

१. चािु तफा  रु २७ करोड २८ िाख ६६ हिार रुपयैाँ लवलनयोिन गरेको छु ।  

२. रोशी गाउँपालिकाका सवै वडाहरुिाई सुत्रमा आधारीत भई बिेट लबलनयोिन गनक पद्दलतको थािलन 

गरेको छु । िसि ेगदाा वडाहरु लबच स्वस्थ प्रलतस्पदाात्मक वातावरणको लवकास हुने अपिेा गरेको 

छु ।  

३. लिल्िा समन्वय सलमलतको मौज्दाद कोषबाट गाउँपालिकािे म्यालचङ गरी आगामी आलथाक वषा लभत्र ै

सवै वडा कायााियिाई आफ्नै भवनमा सानक गरीको प्रबन्ध लमिाएको छु । िसका िालग िाग्ने बिटेको 

ब्यबस्था गरेको छु ।  

४. गाउँपालिका िामो समयदेलख भाडाको घरमा संचािन हुँदै आएकोमा आगामी आ.ब बाट नै भवन 

लडिाईन गरी २ वषा लभत्र भवन सम्पन्न गनक ब्यबस्था लमिाएको छु िसका िालग गाउँपालिकाको 

अलतररि केन्र सरकार सँग समपरुक बिेट माग्ने गरी प्रबन्ध लमिाएको छु ।    

५. रोशी गाउँपालिका भौगोलिक दृलष्टकोणि ेअत्यन्त लवकट हुँदाहुँद ैपलन सम्भावनायिु िेत्र समेत भएको 

र पवूााधारको समुलचत लवकास लवना अन्य िेत्रको लवकासमा कलठनाई हुने भएकोिे पवूााधार लवकासमा 

आगामी आ व को िालग रु  १५ करोड २७ िाख  ८० हिार लवलनयोिन गरेको छु । 

६. त्यसैगरी लशिा¸ स्वास्थय¸ संस्कर लत प्रवद्धान¸ िैलगक समानता तथा सामालिक समावेशीकरण¸ खानेपानी 

तथा सरसफाई तथा िनसंख्या व्यवस्थापनको िेत्रमा रु ५ करोड ३६ िाख ४८ हिार लवलनयोिन गरेको 

छु । 
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७. ििवायु पररवतानको कारण वातारणमा परेको नकारात्मक प्रभाविाई न्यूलनकरण गना तथा भौगोलिक 

लवकटताको कारण सबै िेत्रमा पगु्न सक्ने िलत न्यूलनकरण तफा  केलन्रत भई लवपद व्यवस्थापन लवकास 

तथा वातावरण संरिणको िालग रु ७४ िाख ५० हिार लवलनयोिन गरेको छु । 

८. रोशी गाउँपालिकाको आलथाक मेरुदण्ड कर लष िेत्र भएकोिे आगामी आ.व को बिेटमा कर लषिाई 

प्राथलमकता लदई विेट लवलनयोिन गरेको छु । त्यसैगरी रोशीको समग्र लवकासको िालग सहकारी¸ उद्योग 

तथा वालणज्य¸ लवलत्तय िेत्र तथा पयाटनको महत्वपणूा योगदान भएकोिे आलथाक लवकासमा रु. ५७ िाख 

७० हिार लवलनयोिन गरेको छु । 

९. त्यसैगरी संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाहको िालग रु ९ करोड १५ िाख लवलनयोिन गरेको छु । 

१०. चािू आ.ब दलेख संचािनमा रहेको अपाङ्ग र टुहुरा लवद्यालथािाई छात्रबरलत्त लदने कायाक्रमिाई लनरन्तरता 

लदएको छु ।   

११. सामुदालयक वनमा घुसुवा वािी र िलडवटुी रोपण अलभयान संचािन गना आवश्यक बिेटको ब्यबस्था 

गरेको छु ।  

१२.  गरीलवको घरमा पोषण सुधारका लनलम्त पोषण ियालकङ कायाक्रम संचािन गनक प्रबन्ध गरेको छु ।  

१३.  लवदेशबाट फलका एका यूवा िलित व्यवसाय प्रवद्धान कायाक्रम संचािन गना आवश्यक बिेटको ब्यबस्था 

गरेको छु ।  

१४.  वैदेलशक रोिगारमा गएका यूवाको रकम अलनवाया रुपमा वचत गराउने र िगानी मा रुपान्तरण गनक 

ब्यबस्था लमिाएको छु । 

१५. परुप खतेी प्रवद्धान कायाक्रमका लनलम्त आवश्यक बिेट लबलनयोिन गरेको छु ।  

१६. लवलभन्न स्थानहरुमा Health camp र योग लशलवर  संचािन गना आवश्यक बिटे लबलनयोिन गरेको छु 

।  

१७. "मैले तिरेको कर, र्की आउछ मेरै घर"  भन्ने नारािाई स्थालपत गना एक वषा लभत्र सवैभन्दा बढी 

कर लतनक करदाताको फोटो सलहतको लबबरण गाउँपालिकामा अलभिेलखकरण गनक प्रबन्ध लमिाएको  

छु । 

१८. रोशी गा.पा लभत्रका संवेदनलशि ३ वटा िेत्रमा सी.सी. क्यामरा िडान गना बिेट ब्यबस्था गरेको छु ।  

१९. आन्तरीक आय बरलद्ध र रोिगारी लसिाना गनक हेतिुे सावािलनक िग्गामा माछा पोखरी लनमााण गना चाहन े

१० िना कर षकहरुका िालग  २० प्रलतशत अनुदान लदने गरी कायाक्रम तय गरेको छु ।  

२०. सावािलनक िग्गा संरिणको िालग िाग्ने बिटेको प्रबन्ध गरेको छु  । 

२१. चािु आ.ब देलख संचिनमा ल्याईएको मंगिटार ल्याव िाई थप व्यवस्थीत गना आवश्यक कमाचारी र 

उपकरणको प्रबन्ध गरेको छु । 
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२२. "सुसिंस्कार हाम्रो पतहचान रे्ष्ठ नागररकलाई सम्मान" भन्ने नारािाई स्थालपत गना िषे्ठ नागररक 

बुबा आमाको संरिण नगनक छोराछोरी प्रलत गाउँपालिकािे कडाइका साथ लनगरानी राख्नेछ र 

गाउँपालिकाद्धारा प्रदान गररने सेवामा कडाइ गररनेछ र आफ्नो बाबु आमािाई राम्रो पािन पोषण गनक 

प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ िना िाई प्रलत ब्यलि रु. ५००० नगद र कदर पत्रसलहत श्वण कुमार 

परुरकारबाट सम्मालनत गना आवश्यक बिेट ब्यबस्था गरेको छु । 

२३. हरेक वषा अक्टोवर १ का लदन रोशी भरीका १ मलहिा र १ परुुषिाई ज्येष्ठ गाउँ माता र लपता को उपमा 

द्धारा सम्मान गना बिटेको ब्यबस्था गरेको छु ।  

२४. अगाालनक खतेीिाई प्रबधान गना बालहरी संस्थाहरुसँग समन्वय गरी बिारीकरणको िालग आवश्यक बिटे 

ब्यबस्था गरेको छु । 

२५. "र्सको मन उसैलाई सिंरक्षि" भन्ने मान्यतािाई आत्मसाथ गदै गाउँपालिका लभत्र सबैभन्दा धेरै 

मौरी पािन गनक २ िना कर षकिाई ३ घार मौरी सलहत परुस्कर त गररनेछ । सबैभन्दा धेरै दुध उत्पादन गनक 

दुई कर षकिाई रु. २० हिार बराबरको बाछी लकन्न अनदुान लदईने छ । सबैभन्दा धेरै बाख्रा पािन गनक 

दुई कर षकिाई रु. २० हिार बराबरको बाख्रा लकन्न परुस्कार लदईनेछ ।  

२६. दुई वषालभत्र रोशी गाउँपालिकाको सबै घरमा लवििुी पयुाउने िक्ष्य अनुरुप १०, ११ र १२ नं वडाका 

िालग रकम लबलनयोिन गरेको छु । 

२७. गाउँपालिकालभत्रका प्रत्येक नागररकिाई सूचनाको हक लदिाउन रेलडयो र साप्तालहक पलत्रका माफा त 

सूचना प्रवाह गना रकम लबलनयोिन गरेको छु ।  

२८. पशुपािन व्यवसायको िोलखम न्यूलनकरणका िालग पशु बीमा कायाक्रममा सहलिकरण गना आवश्यक 

बिेट लबलनयोिन गरेको छु  । 

२९. पशुमा िाग्ने रोगको पलहचान तथा उपचारको िालग रोग लनदान तथा लडस्पने्सरी कायाक्रम सञ्चािन गना 

बिेट ब्यबस्था गरेको छु ।  

३०.  पशुपािनिाई आय आिानको आधारको रुपमा स्थालपत गररनेछ । िसका िालग नश्ल सुधार, कर लतम 

गभाधारण गना बिेट ब्यबस्था गरेको छु । 

३१. लवद्यािय लशिाको गणुस्तर सुधार गना प्रत्येक वडामा एक/एक वटा नमूना लवद्यािय सञ्चािन गना 

आवश्यक बिेट लबलनयोिन गरेको छु । 

३२. संलघय ससता अनदुानबाट लदएको बिेट अपगु भएकािे ECD का सहयोगी कायाकतााहरुको िालग 

मालसक थप रु. १००० ब्यबस्था गरेको छु ।   

३३. लवद्यािय लशिाको गणुस्तर बरलद्ध गना आधारभूत तथा माध्यलमक तह स्तरीय लवलवध अलतररि 

लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गना आवश्यक बिेट लबलनयोिन गरेको छु  । 
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३४. लवद्याियतहमा सञ्चािन हुने परीिािाई मयाालदत, व्यवलस्थत गरी गणुस्तर सुधारको अलभन्न अङ्गको 

रुपमा लवकासगना आवश्यक बिटे लबलनयोिन गरेको छु । 

३५. लवद्यािय लशिामा प्रलवलधगत खाडि (Digital Gap) न्यूनीकरण तथा शैलिक गणुस्तर सुधारका िालग 

लशिण लसकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रलवलधको प्रयोग गरी पठन पाठनको व्यवस्था गना लशिकहरुिाई 

आइलसटी सम्बन्धी तालिम तथा प्रलशिणको व्यवस्था गना आवश्यक बिेट लबलनयोिन गरेको छु । 

३६. लवद्यािय लशिाको गणुस्तर सुधार गना स्थानीय सरकार र प्रधानाध्यपकवीच, प्रधानाध्यापक र 

लशिकहरुवीच आवलधक कायासम्पादन करार गना आवश्यक प्रबन्ध गरेको छु ।   

३७. लवलभन्न संघसंस्थाहरुको समन्वय र सहकायामा लवद्याियहरुिाई लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना 

कायाक्रम सञ्चािन गनक व्यवस्था लमिाएको छु । 

३८. बािलवकास किाहरुमा बािबालिकाको चाहना, उमेर, िमता, लसकाइस्तरका आधारमा लसक्ने र 

लसकाउने व्यवस्थाका िालग प्रारलम्भक सािरता र गलणत कायाक्रमिाई लनरन्तरता लदएको छु ।  

३९. गाउँपालिकालभत्रका युवाहरुमा खिेकुदको माध्यमबाट अनशुासन, गलतलशिता, शारीररक तथा 

मानलसक लवकास गना अन्तर वडास्तरीय अध्यि कप खिेकुद प्रलतयोलगता सञ्चािन गना आवश्यक 

बिेट लबलनयोिन गरेको छु । 

४०. ज्येष्ठ नागररकहरूको आवश्यकता वमोलिमको उपयुि स्वास्थय सेवा, हेरचाह र सहयोगको िालग नया ँ

मोडालिटी सलहतको कायाक्रम प्रस्ताव गरेको छु । 

४१. सरसफाई सम्बलन्ध गरुुयोिना लनमााण गना आवश्यक बिटे लबलनयोिन गरेको छु । 

४२. मातर तथा लशशु मरत्यूदर घटाउनको िालग सुत्केरी आमा पोलषिो खाना कायाक्रमका अलतररि बािबचाउ 

कायाक्रम सञ्चािन गना आवश्यक बिेट लबलनयोिन गरेको छु । 

४३. एक घर एक ईलन्िलनयर र एक घर एक अलधकर त को अबधारणािाई साथाक पाना आवश्यक बिटे 

लबलनयोिन गरेको छु ।  

४४. लवलभन्न आन्दोिनका क्रममा शहीद तथा वेपत्ता भएका ब्यलिका पररवारहरुिाई लहउँद े गाउँसभामा 

सम्मान गनक प्रबन्ध गरेको छु ।  

४५. आयुवकद सेवािाई बकैलल्पक लचलकत्साको रुपमा लवकलसत गना चालहन ेआवश्यक बिेट ब्यबस्था गरेको 

छु । 

४६. लनयलमत सावािलनक सुनुवाई सञ्चािन गना आवश्यक बिेट लबलनयोिन गरेको छु । 

४७. नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारिे आलथाक वषा २०७६/०७७ को बिेटमा स्थानीय तहको पवूााधार 

लवकासमा िागत साझेदारी गना समपरुक िगालनका िालग ठुिो रकम लवलनयोिन भएको छ । नेपाि 

सरकार र प्रदेश सरकारिे स्वीकर त गरेको समपरुक र लवशेष अनुदान कायालवलध अनसुार यस रोशी 

गाउँपालिका िेत्रमा ठुिा पवूााधार लवकासका आयोिनाहरुमा नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसँग िागत 
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साझेदारीका आयोिना छनौट गरी काया गना रु ७ करोड ८३ िाख थप रकम समपरुक िगानीका िालग 

बिेट प्रस्ताव गररएको छ । 

४८. रोशी गाउँपालिकाको २ स्थानमा औद्योगीक ग्राम को सम्भाब्यता अध्ययन भै रहेको र एक स्थान मा 

प्रदेश तथा केन्रको सहाकायामा आगामी आ.ब मै लनमााण शुरु गररने छ । सो का िागी िाग्ने समपरुक 

कोष समेत लवलनयोिन गररएको छु । 

४९. "तलदैन म र्ोहर, घरमै बनाउँछु मोहर" अलभयानका साथ गाउँपालिका पबूा लब.लप हाईवे मा रकेका 

कटुन्ि ेबिार, नाकक  बिार, मंगिटार र मालम्त बिारमा  शून्य फोहरउन्मुख नीलतगत तथा संस्थागत 

िमताको लवकास गररने छ ।  

५०. केन्र सरकारिे आफ्ना कमाचाररहरुको िालग तिब स्केिमा बरलद्ध गरेको सन्दभामा यस गाउँपालिकामा 

कायारत कमाचारीहरुमा रािपत्र अङ्कीतहरुको १८% र रािपत्र अनङ्कीतहरुको  २०% तिब बरलद्ध 

गरेको छु ।  

५१. लवगत िामो समय देलखगाउँपालिकाको कायााियमा अस्थाई/करारमा कायारत कमाचारीहरुको िालग 

कमाचारी कल्याणकारी कोष सञ्चािन कायालवलध, २०७६ स्वीकर त गरी कमाचारी कल्याणकारी कोष 

तथा िीवन लबमा गनक ब्यबस्था लमिाएको छु र त्यसका िालग बिेटको ब्यबस्था गरेको छु ।   

५२. स्थानीय तहका कमाचारीहरुको योगदानमा आधाररत अवकास कोष सञ्चािन कायालवलध स्वीकर त गरी 

िाग ूगररनेछ । 

५३. प्रचलित कानून अनसुार लनधाारण भएको कर तथा गरै कर रािस्व पररचािन गना लवशेष कायाक्रम 

सञ्चािन गररनेछ । वहाि कर र ब्यवसाय दताा तथा व्यवसाय कर संकिनका िालग वडास्तरीय 

कायाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

५४. रोशी गाउँपालिका िेत्रको लवकास लक्रयाकिापमा आउन सक्ने लवत्तीय िोखीम न्यूनीकरणका िालग 

कायायोिना स्वीकर त गरी िाग ू गररनेछ । सािवसािी रुपमा रहदै आएको परुानो पशे्की, वेरुिु 

फछ्र्यौटिाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

५५. गाउँपालिकाबाट खचा व्यवस्थापन गदाा आलथाक वषा समाप्त हुँदा शून्य पशे्की र शून्य वेरुिुको 

लसद्धान्तिाई व्यवहारमा िाग ूगनक नीलत लिइनेछ ।  

५६. गाउँपालिकाबाट योिना सञ्चािन गदाा रलनङ्ग लवि र काया प्रगलतको आधारमा भूिानी गनक पररपाटीको 

लवकास गररनेछ । परुानो पशे्की वेरुिु भएको पि वा व्यलि माफा त भौलतक पवूााधार लवकास, िलित 

वगाको कायाक्रम तथा उपभोिा सलमलतको काया नगनक नगराउने नीलतगत व्यवस्थािाई कडाईकासाथ 

कायाान्वयन गररनेछ ।  

५७. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका कमाचारी सरह रोशी गाउँपालिकामा कायात कमाचारीहरुको हकमा 

समकिता कायम गदै तिव, भत्ता र अन्य सेवा सुलवधाको सुलनलिता गररनेछ । प्रमुख प्रशासकीय 
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अलधकर त सलहतका कमाचारीहरुका िालग तोलकएका मापदण्ड र कायासम्पादन गनक कायालवलध लनमााण गरी 

मनोवि र उत्पे्ररणा उछच राख्न मालसक थप प्रोत्साहनको समेत ब्यवस्था क्रमशः कायाान्वयनमा ल्याइनेछ 

र काया सम्पादनको आधारमा उत्कर ष्ट कमाचारीिाई परुरकर त गना आवश्यक बिेट ब्यबस्था गरेको छु ।  

५८. करका प्रशासलनक प्रलक्रयािाई सरिीकर त गररनेछ । उठ्नुपनक सम्पलत्त कर, व्यवसाय कर, लवज्ञापन कर, 

घर बहाि कर, मनोरञ्िन कर, शुल्क र िररवानाहरु एवं मािपोत िस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक 

स्रोतहरुको सूक्ष्म अलभिेख राख्ने काम पारदशी र िवाफदहेीपणूा बनाउन  र कर छिी र चुहावट रोक्न 

आधुलनक सूचना प्रलवलधको पणूा उपयोग गररनेछ । 

५९. उपभोिा सलमलत माफा त गररने कायाका िालग चतै्र मसान्तसम्म मात्र सम्झौता गररनेछ । चैत्र मसान्त पलछ 

गाउँपालिकाबाट योिना तथा कायाक्रम सञ्चािन गनक गरी कुनै सम्झौता गररने छैन । 

६०. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने सशता अनुदान खचा गनक सम्वन्धमा प्राप्त योिना तथा 

कायाक्रमिाई अनुसुचीमा रालख सोलह बमोलिम स्वीकर त गनक प्रस्ताव गरेको छु । 

उपतस्थि महानुभावहरु,  

  मैिे गाउँपालिकाको आगामी आलथाक वषाको िालग प्रस्ताव गरेको बिेट तथा कायाक्रम यस सम्मालनत 

सभा समि प्रस्ततु गरेको छु । यस सम्बन्धी लवस्तरत अनूसूलचहरु पलुस्तकामा प्रकालशत भई यहाँहरुको हातहातमा 

पररसकेको व्यहोरा यस सम्मालनत सभािाई िानकारी गराउँदछु । वडा तथा वस्तीस्तरीय भेिामा अलधकाशं 

िनताको सहभालगतामा छनौट र प्राथलमकीकरण भएका योिनाहरु प्राथलमकतामा पदाापदै पलन पालिकाको 

लसलमत श्ोतका कारणिे योिनाहरु समावेश गना नसलकएको व्यहोरा लवनम्रतापवूाक अनुरोध गदाछु । त्यसरी 

प्राथलमकतामा नपरेका योिनाहरुिाई योिना बैंकमा समावेश गरी अन्य दातर लनकायहरुसँग समन्वय गदै श्ोतको 

व्यवस्था लमिाई संचािन गना प्राथलमकतामा रालखने तथा आगामी आ.व.हरुमा समेत क्रमशः कायाान्वयन गद ै

िलगने व्यहोरा समेत अनुरोध गदाछु ।  

 

आदरिीर् उपतस्थि महानुभावहरु,  

 उल्िेलखत बिेट एवं योिना तथा कायाक्रमहरुको प्रभावकारी कायाान्वयनको िालग आवश्यक िमता 

लवकास, संस्थागत‚नीलतगत र कायालवलधगत सुधारका कायाहरु गनक साथै आवश्यकता अनुसार सरकारी, गरै 

सरकारी संघसंस्था, लनिीिेत्र, नागररक समाि, सहकारी र उपभोिा समेतको संयुि सहभालगतात्मक सूचकमा 

आधाररत अनुगमन एवं मूल्याङ्कनको आवश्यक व्यवस्था लमिाईनेछ । िसबाट बिेटको कायाान्वयनको 

सुलनलितता एवं पारदलशाता र उत्तरदालयत्वको थप प्रबद्धान हुने लवश्वास गरेको छु ।  

 बिेट तथा कायाक्रम तिुामा गनक क्रममा गाउँपालिकाका सबै पदालधकारी ज्यूहरुको सलक्रय सहभालगता र 

परष्ठपोषण हाम्रा िालग महत्वपणूा रह्यो । लवकासप्रलतको एकता, संवेदनशीिता, िेत्रगत सूचनाको िानकारी 

सरोकारवािा लनकायबीच रहकेो उछचस्तरीय समन्वय र समझदारी हाम्रा िालग काया सफिताको कडी  

बन्यो । यस प्रलत हामी सदैव कर तज्ञ छौ । यसखािका उदाहरणीय सहयोगको िालग रोशी गाउँपालिकाको तफा बाट 

हालदाक आभार व्यि गदाछु ।  



24 

 

 

अजत्र्मा,  

 हाम्रो लनमन्त्रणािाई स्वीकार गरी व्यस्त तथा अमूल्य समयको बाबिुद यस कायाक्रममा पाल्नु भएका 

गाउँपालिकाका सदस्य ज्यहूरु¸कमाचारीहरु¸ सरोकारवािा सवैमा हामी आभारी छौं । गाउँपालिकाको बिेट तथा 

कायाक्रम तिुामाका क्रममा सहभालगतामूिक योिना तिुामा प्रकर याका सबै चरणहरुमा सहभागी हुनहुुने सबैप्रलत 

धन्यवाद व्यि गदाछु । साथै यस कायािाई सफि र प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन गनाका िालग सम्बद्ध सब ै

पिबाट सदाझै ँलनरन्तर सल्िाह, सहयोग र सुझावको अपिेा गद ैवालषाक योिना तिुामा कायामा सलक्रय एवं 

रचनात्मक सहयोग पयुााउनु हुने सबै पदालधकारी ज्यहूरु¸लवषयगत लनकाय, गाउँपालिकाको कायााियमा कायारत 

सम्पणूा कमाचारी साथीहरुिाई धन्यवाद लदन चाहन्छु । साथै गररमामय यस सभामा उपलस्थत सबै लवलशष्ट 

महानुभावहरुिाई हालदाक धन्यवाद ज्ञापन गदै बिेट तथा कायाक्रम प्रस्ततु गदाा भएका कमी कमिोरी प्रलत 

िमायाचना माग्दै स्वछछ सफा हराभरा सुशासन यिु रोशीको अनुभूलत सवै िेत्रबाट हुने आशाका साथ रोशी 

गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँ सभामा बिटे तथा कायाक्रमको प्रस्तलुत यही अन्त्य गदाछु ।  
 

धजर्वाद । 

 

िक्ष्मी कुमारी वतौिा उपे्रती 

उपाध्यि 

आषाढ, २०७६ 

 



25 

 

/f]zL ufpFkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog  

ug{ ag]sf] ऐन 
k|:tfjgfM  

/f]zL ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog 

ug{sf] lgldQ :yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] 

k|zf;lgs Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd /f]zL ufpF ;efn] of] P]g 

agfPsf] 5 . 

!=  ;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; P]gsf] gfd “cfly{s P]g, @)&^Æ /x]sf] 5 . 

 -@_ of] P]g @)&^ ;fn >fj0f ! ut]b]lv /f]zL ufpFkflnsf If]qdf nfu" x'g]5 . 

@=  ;DklQ s/ M ufpFkflnsf If]qleq cg';"lr -!_ adf]lhd ;DklQ s/÷3/hUuf 

s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

#=  e"ld s/ -dfnkf]t_ M ufpFkflnsf If]qleq cg';"lr -@_ adf]lhd e"ld s/  
-dfnkf]t_ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

$=  3/ jxfn s/ MufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, 

Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]v/L k"/} jf cf+lzs tj/n] jxfndf 

lbPsf]df cg';"lr -#_ adf]lhd 3/ hUuf jxfn s/ nufOg] / c;"n pk/ 

ul/g]5 . 

%= Joj;fo s/ jf btf{ z'Ns M ufpFkflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf 

k"Flhut nufgL / cfly{s sf/f]jf/sf cfwf/df cg';"lr -$_ adf]lhd s/ jf btf{ 

z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

^=  hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/ M ufpFkflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] 

pmg, vf]6f], hl8a'6L, jgs;, sjf8L dfn / k|rlnt sfg'gn] lgif]w u/]sf] 

hLjhGt' jfx]ssf cGo d[t jf dfl/Psf hLjhGt'sf] xf8, l;ª, KjfFv, 5fnf 

h:tf a:t'sf] Joj;flos sf/f]jf/ u/]jfkt cg';"lr -%_ adf]lhdsf] s/ nfuOg] 

/ c;"n pk/ ul/g]5 . 

&=  ;jf/L ;fwg s/ M ufpFkflnsf If]qleq btf{ ePsf ;jf/L ;fwgdf cg';"lr -^_ 

adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g 

:jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 
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*= lj1fkg s/ M ufpFkflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"lr -&_ adf]lhd lj1fkg 

s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf 

cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

(=  dgf]/Ghg s/ M ufpFkflnsf If]qleq x'g] dgf]/Ghg Joj;fo ;]jfdf cg';"lr  
-*_ adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g 

:jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

!)=  axfn la6f}/L z'Ns M ufpFkflnsf If]qleq x'g] cfkm"n] lgdf{0f, /]vb]v jf ;+rfng 

u/]sf  cg';"lr -(_ df pNn]v eP cg';f/ xf6 ahf/ jf k;ndf ;f]xL cg';"lrdf 

ePsf] Joj:yf cg';f/ axfn lj6f}/L z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

!!=  kfls{ª z'Ns M ufpFkflnsf If]qleq s'g} ;jf/L ;fwgnfO{ kfls{ª pknAw u/fP 

afkt cg';"lr -!)_ adf]lhd kfls{ª z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

!@=  6«]lsª, sf]of]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ / ¥ofˆ6LË z'Ns M 

ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq 6«]lsª, sf]of]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ 

/ ¥ofˆ6LË ;]jf jf Joj;fo ;+rfng u/]jfkt cg';"lr -!!_ adf]lhd z'Ns 

nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

!#=  ;]jf z'Ns, b:t'/ M ufpFkflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg';"lr 

-!@_ df plNnlvt :yfgLo k"jf{wf/ / pknAw u/fOPsf] ;]jfdf ;]jfu|fxLaf6 

;f]xL cg';"lrdf Joj:yf eP cg';f/ z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

!$=  ko{6g z'Ns M ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq k|j]z ug]{ ko{6sx¿af6 cg';"lr 

-!#_ df plNnlvt b/df ko{6g z'Ns nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z 

sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd 

x'g]5 . 

!%=  s/ 5'6 M o; P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx¿nfO{ s'g}klg 

lsl;dsf] s/ 5'6 lbOg]5}g . 

!^= s/ tyf ;+sng ;DaGwL sfo{ljlw M of] P]gdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ tyf 

z'Ns ;+sng ;DaGwL sfo{ljlw ufpFkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 
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cg';"rL – ! 

-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

 

ufpFkflnsfn] nufpg] ;DklQ s/ 

!=! ;DklQ s/ 

s ?= 1 b]lv 3 nfv ;Dd jflif{s 200 

v ?= 3 nfv 1 b]lv 5 nfv ;Dd  jflif{s 400 

u ?= 5 nfv 1 b]lv 10 nfv ;Dd  jflif{s 600 

3 ?= 10 nfv 1 b]lv 15 nfv ;Dd  jflif{s 800 

ª ?= 15 nfv 1 b]lv 20 nfv ;Dd  jflif{s 1000 

r ?= 20 nfv 1 b]lv 25 nfv ;Dd  jflif{s 1500 

5 ?= 25 nfv 1 b]lv 35 nfv ;Dd  jflif{s 2500 

h ?= 35 nfv 1 b]lv 50 nfv ;Dd  jflif{s 4000 

em ?= 50 nfv 1 b]lv 75 nfv ;Dd  jflif{s 6000 

` ?= 75 nfv 1 b]lv 1 s/f]* ;Dd  jflif{s 8000 

6 ?= 1 s/f]* 1 b]lv 1 s/f]* 25 

nfv ;Dd  
jflif{s 

12000 

7 ?= 1 s/f]* 25 nfv 1 b]lv 1 

s/f]* 50 nfv ;Dd  
jflif{s 

16000 

8 ?= 1 s/f]* 50 nfv 1 b]lv 1 

s/f]* 75 nfv ;Dd  
jflif{s 

20000 

9 ?= 1 s/f]* 75 nfv 1 b]lv 2 

s/f]* ;Dd  
jflif{s 

25000 

0f ?= 2 s/f]* 1 b]lv dfyL   jflif{s 32000 
 

!=@ hUufsf] d"Nof+sg 

s lkr af6f]n] 5f]Psf]  v]tx¿ 

k|lt/f]kgL 
jflif{s 

2500000.00 

v j8f hf]8\g] af6f]n] 5f]Psf] v]tx¿ 

k|lt/f]kgL 
jflif{s 

1200000.00 
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u sRrL af6f]n] 5f]Psf]  v]tx¿ 

k|lt/f]kgL 
jflif{s 

500000.00 

3 af6f]n] g5f]Psf]  v]tx¿ k|lt/f]kgL jflif{s 300000.00 

ª lkraf6f]n] 5f]Psf]  af/Lx¿ 

k|lt/f]kgL 
jflif{s 

2000000.00 

r j8f hf]8\g] af6f]n] 5f]Psf] af/Lx¿ 

k|lt/f]kgL 
jflif{s 

800000.00 

5 sRrL jf6f]n] 5f]Psf]  af/Lx¿ 

k|lt/f]kgL 
jflif{s 

400000.00 

h af6f]n] g5f]Psf]  af/Lx¿ k|lt/f]kgL jflif{s 200000.00  

em kfvf], v/ af/L k|lt/f]kgL jflif{s 100000.00  

 

cg';"rL – @ 

-bkmf # ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] e"ld s/ -dfnkf]t_ 
2=1   lkr af6f]n] 5f]Psf]  v]tx¿ k|lt 

/f]kgL 

jflif{s 50.00 

2=2   j8f hf]8\g] af6f]n] 5f]Psf]  v]tx¿ 

k|lt /f]kgL 

jflif{s 25.00 

2=3  sRrL af6f]n] 5f]Psf]  v]tx¿ k|lt 

/f]kgL 

jflif{s 18.00 

2=4   af6f]n] g5f]Psf]  v]tx¿ k|lt 

/f]kgL 

jflif{s 12.00 

2=5   lkraf6f]n] 5f]Psf]  af/Lx¿k|lt 

/f]kgL 

jflif{s 25.00 

2=6  j8f hf]8\g] af6f]n] 5f]Psf]  af/Lx¿ 

k|lt /f]kgL 

jflif{s 15.00 

2=7   sRrL jf6f]n] 5f]Psf]  af/Lx¿k|lt 

/f]kgL 

jflif{s 10.00 

2=8   af6f]n] g5f]Psf]  af/Lx¿ k|lt 

/f]kgL 

jflif{s 7.00 

2=9   dfnkf]t /lh:6]zg y}nLk|lt /f]kgL jflif{s 3.00 
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cg';"rL – # 

-bkmf $ ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] 3/jxfn s/ 

3=1   3/ jxfn s/  jflif{s 

k|ltzt  

10.00 

 

cg';"rL – $ 

-bkmf % ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] Jofj;fo s/ jf btf{ z'Ns 

4=1 Jofkfl/s j:t' 

  s r'/f]6 /S;L ;d]tsf] v'bf k;nx¿ jflif{s 1,000.00 

  v r'/f]6 /S;L ;d]tsf] yf]s k;nx¿ jflif{s 2,000.00 

  u dlGb/ kl/;/df km'nkftL / cGo 

;fdfg ljqmL 

jflif{s 300.00 

  3 Hj]n/L k;n jflif{s 1,000.00 

  ª lel8of] Jof;]6 k;n -/]s8{/ ty Kn]o/_ 

  ! ? !,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 1,000.00 

  @ ? @,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 2,000.00 

  # ? @,)),))).)) eGbf dfly k"hL 

ePsf] 

jflif{s 3,000.00 

  r lgdf{0f ;fdfu|L ljqm]tf  

  ! ? !,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 1,000.00 

  @ ? #,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 2,000.00 

  # ? %,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 3,000.00 

  $ ? %,)),))).)) eGbf dfly k"hL 

ePsf] 

jflif{s 5,000.00 

  5 sDKo"6/, ljB't ;fdfg, Sofd]/f, 6]lnlehg dd{t, sfk]{6 k;n 

cflbdf  

  ! ? !,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 1,000.00 

  @ ? @,%),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 2,000.00 

  # ? @,%),))).)) eGbf dfly k"hL 

ePsf] 

jflif{s 3,000.00 

  h /]l8of] dd{t tyf ljqmL  jflif{s 500.00 

  em k]6«f]lnod kbfy{ yf]s -k]6f]n kDk_ jflif{s 50,000.00 
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  ` k]6«f]lnod kbfy{ v'b|f jflif{s    2,000.00  

  6 b}lgs vfB ;fdfu|L v'b|f 

  ! ? !,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 500.00 

  @ ? #,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 1,000.00 

  # ? #,)),))).)) eGbf dfly k"hL 

ePsf] 

jflif{s 1,500.00 

  7 sk8f tyf /]l8d]8 ;d]t -v'b|f / yf]s b'j}_ 

  ! ? !,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 500.00 

  @ ? #,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 1,000.00 

  # ? #,)),))).)) eGbf dfly k"hL 

ePsf] 

jflif{s 1,500.00 

4=2 ljz]if1 k/fdz{ tyf cGo Joj;flos k]zfdf 

  s :jLs[t lrlsT;s jflif{s 1,000.00 

  v slj/fh jflif{s 360.00 

  u O{lGhlgo/ sfplG;ndf btf{ ePsf] 

O{lGhlgo/nfO{ k6s] b:t'/ 

jflif{s 1,000.00 

  3 sfg'g Joj;foL jflif{s 500.00 

  ª n]vf k/LIfs jflif{s 700.00 

  r bGt lrlsT;s jflif{s 1,000.00 

  5 cg';Gwfgstf{ / k/fdz{bftf jflif{s 500.00 

  h cf]e/l;o/ jflif{s 1,000.00 

  em jLdf Ph]G6 jflif{s 500.00 

  ` ;e]{o/ jflif{s 500.00 

  6 cg'jfbs jflif{s 500.00 

  7 kz' lrlsT;s jflif{s 500.00 

  8 z]o/ bnfn jflif{s 500.00 

  9 ;fdfg 9'jfgLstf{ tyf sDkgL jflif{s 1,000.00 

  0f ;+:yfut k]G6/ jflif{s 5,000.00 

  t ejg 3/ lgdf{0f ug]{ JolQm-7]s]bf/_  JolQm 1,000.00 

  y hUuf KnflgË, Knl6Ë  /f]kgL 5,000.00 
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4=3 lgdf{0f Joj;fo -uf=kf= If]qleq 7]ufgf ePsf_ 

  s s ju{ jflif{s 5,000.00 

  v v ju{ jflif{s 4,000.00 

  u u ju{ jflif{s 3,000.00 

  3 3 ju{ jflif{s 2,000.00 

4=4 pTkfbgd"ns pBf]u  

  s % c:j zlQm ;Dd Ifdtf ePsf] jflif{s 2,000.00 

  v & c:j zlQm ;Dd Ifdtf ePsf] jflif{s 2,500.00 

  u !) c:j zlQm ;Dd Ifdtf ePsf] jflif{s 3,000.00 

  3 !% c:j zlQm ;Dd Ifdtf ePsf] jflif{s 4,000.00 

  ª !% c:j zlQm eGbf dfly Ifdtf 

ePsf] 

jflif{s 5,000.00 

4=5 phf{d"ns pBf]u 

  s uf]j/UofF; pBf]u jflif{s 2,000.00 

  v ;f]nf/  jflif{s 2,000.00 

  u cGo phf{d"ns pBf]u jflif{s 2,000.00 

4=6 s[lif tyf jGo pBf]u 

  s s'v'/f kfng pBf]u 

  1 !))) ;Dd rNnf /fVg] jflif{s 1,000.00 

  2 !))) b]lv #))) ;Dd rNnf 

/fVg] 

jflif{s 2,000.00 

  3 #))) b]lv %))) ;Dd rNnf 

/fVg] 

jflif{s 2,500.00 

  4 %))) eGbf dfly rNnf /fVg] jflif{s 5,000.00 

  5 x\ofr/L ;d]t ePsf] kf]N6«L kmd{ jflif{s 100,000.00 

  v kmlg{r/ pBf]u 

  1 ;–ldn  jflif{s 2,000.00 

  2 ;–ldn 6«nL ;lxtsf]   3,000.00 

  3 ;–ldn gePsf] ;fgf] jflif{s 1,000.00 
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  u s'6gL, lk;gL / k]nfgL ldn Pp6f d]lzg 

  1 s'6gL, lk;gL / k]nfgL ldn Pp6f 

d]lzg 

jflif{s 1,000.00 

  2 k|lt yk Ps d]lzgdf jflif{s 500.00 

  3 kz'kfng kmd{ 

  1 j+u'/kfng kmd{ jflif{s 500.00 

  2 e};L kfng kmd{ jflif{s 500.00 

  3 afv|fkfng kmd{ jflif{s 500.00 

  4 cGo kz'kfng kmd{ jflif{s 500.00 

4=7 vlgh pBf]u 

  s ;j} k|sf/sf] vlgh pBf]u btf{ 

tyf gjLs/0f-/f]8f, 9'+uf ;d]t_ 

jflif{s 100,000.00 

  v 7"nf pBf]u tyf snsf/vfgf btf{ 

tyf gjLs/0f -krf; nfv eGbf 

dfly_ 

jflif{s 10,000.00 

  u ufpFkflnsf If]qleqaf6 lgsf;L 

ul/g] 9+'uf, lu6L, afn'jf, :n]6, 

u|fe]n / /f]8fdf ;+sng z'Ns  

k|lt So'j 

lkm6 

1=5.00 

  3 ufpFkflnsf If]qleqaf6 lgsf;L 

ul/g] df6f]df ;+sng z'Ns  

k|lt So'j 

lkm6 

0.50 

  u ufpFkflnsf If]qleqsf ljleGg 

vf]nfx¿af6 pTvgg u/L ljqmL 

ug]{ 9+'uf, lu6L, afn'jfdf laqmL s/ 

k|lt So'j 

lkm6 

3.00 

  r ufpFkflnsf If]qleqsf ljleGg 

vf]nfx¿af6 pTvgg u/L lgsf;L 

ug]{ 9+'uf, lu6L, afn'jfdf lgsf;L 

s/ 

k|lt So'j 

lkm6 

4.00 

  5 ufpFkflnsf If]qleqsf lghL 

qm;/x¿af6 pTvgg u/L lgsf;L 

ug]{ 9+'uf, lu6L, afn'jf, :n]6, u|fe]n 

/ /f]8fdf lgsf;L s/ 

k|lt So'j 

lkm6 

7.00 

  h df6f] lgsf;L s/ k|lt So'j 

lkm6 

2.00 
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4=8 ko{6g pBf]u 

 s lj kL /fhdfu{sf] cf;kf; /x]sf] 

  1 æsÆ ju{sf] xf]6]n / l/;f]6{sf] nflu  jflif{s 20,000.00 

  2 ævÆ ju{sf] xf]6]n / l/;f]6{sf] nflu  jflif{s 10,000.00 

  3 æuÆ ju{sf] xf]6]n / l/;f]6{sf] nflu  jflif{s 5,000.00 

 v lj kL /fhdfu{sf] cf;kf; jflx/ /x]sf] 

  1 æsÆ ju{sf] xf]6]n / l/;f]6{sf] nflu  jflif{s 10,000.00 

  2 ævÆ ju{sf] xf]6]n / l/;f]6{sf] nflu  jflif{s 5,000.00 

  3 æuÆ ju{sf] xf]6]n / l/;f]6{sf] nflu  jflif{s 3,000.00 

 u ;fgf ko{6g Joj;fo 

  1 /]i6'/fF jflif{s 1,000.00 

  2 kmf:6km'8, efG5f 3/ jflif{s 1,000.00 

  3 nh dfq ePsf] jflif{s 1,000.00 

  4 ef]hgfno jflif{s 1,000.00 

  5 ld7fO{ k;n jflif{s 500.00 

  6 lrof rd]gf k;n jflif{s 500.00 

4=9 ;]jf pBf]u 

  1 5fkfvfgf jflif{s 750.00 

  2 kmf]6f]u|fkmL 

  

  s kmf]6f]u|fkmL dfq ePsf] jflif{s 500.00 

  v sn/Nofj ;d]t ePsf] jflif{s 2,000.00 

  3 rnlrq Joj;fo jflif{s 1,000.00 

  4 ;fj{hlgs kl/jxg Joj;fo jflif{s 1,000.00 

  5 k|of]uzfnf  jflif{s 500.00 

  6 lzt e08f/ jflif{s 7,000.00 

  7 cGo ;]jfx¿ jflif{s 500.00 

  8 8]/L pBf]u ,b'Uw 8]/L jflif{s 5,000.00 

  9 b'w ;+sng s]Gb| ,b'Uw lr:ofg  jflif{s 1,000.00 
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  10 b'w ;+sng tyf Kofs]lhË jflif{s 10,000.00 

  11 sjf8L ;+sng s]Gb| jflif{s 3,000.00 

  12 j]lN8ª js{;k jflif{s 600.00 

  13 O{lGhlgol/ª js{;k jflif{s 1,000.00 

  14 j8L ljN8/ pBf]u jflif{s 3,000.00 

 15 टायर ममात केन्र jflif{s 2,000.00 

 16 फमा सूलचकरण   500.00 

4=10 lgdf{0f pBf]u 

  1 ;8s, k"n, /f]kj], /]nj], 6«lnj;, 

6g]n, ˆnfOª j[h lgdf{0f ul/ 

;~rfng ug]{ pBf]u Joj;fo 

jflif{s 5,000.00 

  2 cf}Bf]lus, Jofkfl/s Pj cfjf; 

sDKn]S; lgdf{0f ul/ ;~rfng ug]{ 

pBf]u Joj;fo 

jflif{s 4,000.00 

  3 ;j} lsl;dsf O{6f pTkfbg ug]{ 

pBf]ux¿ 

jflif{s 100,000.00 

4=11 ;~rf/ ;]jf 

  1 lghL If]qsf x'nfs ;]jf jflif{s 500.00 

  2 6]lnkmf]g, ˆofS;, O{d]n, O{G6/g]6 jflif{s 500.00 

  3 P;= l6= l8 / cfO{= P; l8= jflif{s 500.00 

  4 kmf]6f]skL jflif{s 500.00 

  5 s'l/o/ ;]jf jflif{s 500.00 

  6 5kfO{ tyf k|sfzg jflif{s 360.00 

  7 cGo ;~rf/sf gofF dfWodx¿ jflif{s 500.00 

4=12 ljlQo ;]jf 

  1 g]kfn ;/sf/sf k"0f{ :jldTjdf 

/x]sf jfx]ssf cfly{s sf/f]jf/ ug]{ 

jfFl0fHo j}sx¿ 

jflif{s 7,000.00 

  2 cfly{s sf/f]jf/ ;d]t ug]{ ljQLo 

sDkgLsf d'Vo sfof{no 

jflif{s 5,000.00 

  3 ljQLo sDkgLsf zfvf sfof{no jflif{s 2,000.00 
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  4 jLdf sDkgL jflif{s 5,000.00 

  5 ;xsf/L j}+s -btf{_  2,000.00 

  6 jx'pb]]lzo ;xsf/L ;+:yf -btf{_  3,000.00 

 7 jx'pb]]lzo ;xsf/L ;+:yf-नलवकरण) jflif{s 1,500.00 

  8 jrt tyf C0f ;xsf/L ;+:yfx¿  

-btf{_ 

 2,000.00 

 9 jrt tyf C0f ;xsf/L ;+:yfx¿  

-नलवकरण_ 

jflif{s 1,000.00 

 10 समुह/संिाि (दताा)   500.00 

 11 समुह/संिाि (नलवकरण)  300.00 

4=13 :jf:Yo ;]jf 

  1 u}/;/sf/L c:ktfn÷kf]lnlSnlgs jflif{s 3,000.00 

  2 gl;{Ë xf]d jflif{s 5,000.00 

  3 lSnlgs / Nofj jflif{s 1,000.00 

4=14 lzIff ;]jf 

  1 gLlh If]qsf :s'n 

  s k|f lj / lg df lj tx;Dd jflif{s 500.00 

  v dfWolds tx;Dd jflif{s 800.00 

  2 gLlh If]qsf pRr dflj, SofDk; / 

ljZjljBfno 

jflif{s 1,000.00 

  3 tflnd tyf cg';Gwfg s]Gb| jflif{s 1,000.00 

  4 6fO{lkË, sDKo"6/ tyf efiff lzIf0f jflif{s 1,000.00 

  5 cGt/f{li6«o u};; jflif{s 5,000.00 

  6 /fli6«o u};; 

  s /fli6«o :t/Lo jflif{s 1,000.00 

  v lhNnf :t/Lo jflif{s 750.00 

  u ufpkflnsf :t/Lo jflif{s 500.00 

4=15 dd{t ;Def/ ;]jf 

  1 x]eL OlSjkd]G6 a;, 6«s, sf/, 

dd{t js{;k 

jflif{s 3,000.00 
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  2 df]6/;fO{sn / ;fO{sn dd{t 

js{;k 

jflif{s 1,000.00 

  3 /]l8of], l6le, 38L, k|];/ s's/ 

lx6/, 6]lnkmf]g ;]6 cflb dd{t  

jflif{s 1,000.00 

4=16 cGo ;]jf 

  1 lj1fkg ;]jf jflif{s 500.00 

  2 j}b]lzs /f]huf/ ;]jf jflif{s 1,000.00 

  3 :jb]zL /f]huf/ ;]jf jflif{s 500.00 

  4 ;]qm]6l/on ;]jf jflif{s 1,000.00 

  5 xfplhË sDkgL tyf 3/ hUuf 

v/Lb laqmL -l/on :6]6_ 

jflif{s 5,000.00 

  6 Jo'6L kfn{/, s]z >[+uf/, 8«fO{ 

lSng;{, kmf]6f] :6'l8of], l;nfO{ cflb  

jflif{s 500.00 

  7 ;fO{gaf]8{ agfpg] k]lG6Ë ;]jf jflif{s 1,000.00 

  8 kz' jwzfnf jflif{s 2,000.00 

  9 df;' ljqm]tf jflif{s 500.00 

  10 km"n / lj?jf ljqm]tf jflif{s 500.00 

  11 k'n xfp; jflif{s 700.00 

  12 vf]6f] Joj;foL jflif{s 500.00 

  13 l;;f KnfO{p8 ljqm]tf jflif{s 500.00 

  14 ? ! nfv;Dd k"hL nufgL ePsf] jflif{s 500.00 

  15 ? ! nfv eGbf dfly k"hL nufgL 

ePsf] 

jflif{s 1,000.00 

  16 efF8fs'F8f ljqm]tf 

  s ? ! nfv;Dd k"hL nufgL ePsf] jflif{s 500.00 

  v ? ! nfv eGbf dfly k"hL nufgL 

ePsf] 

jflif{s 1,000.00 

  17 :6Ln, sf7 / kmlg{r/ ljqm]tf jflif{s 1,500.00 

  18 v]nf}gf, pkxf/ ljqm]tf jflif{s 300.00 

  19 e]6l/g/L k;n jflif{s 1,000.00 
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  20 s[lif dn ljp ljhg k;n jflif{s 2,000.00 

  21 s[lif dn ljp ljhg k;n 

ls6gf;s cf}ifwL ;d]t 

jflif{s  3,000.00 

  22 s]j'n, g]6jls{Ë -k|lt u|fxs 

;+Vofsf] cfwf/df_ 

jflif{s 
20.00 

4=17 cGo Joj;fo 

  1 kfs{ lkslgs :k6 jflif{s 1,000.00 

  2 Sofl;gf] jflif{s 50,000.00 

  3 6'/ ck/]6/ jflif{s 3,000.00 

  4 d;fh kfn{/ jflif{s 2,000.00 

 5 कर लष पशू फमा दताा   2,000.00 

 6 कर लष पशू फमा नलवकरण jflif{s 1,000.00 

 7 ििस्रोत संस्था दताा   1,000.00 
 ८ ििस्रोत संस्था नलवकरण  500.00 

4=18 c:yfoL xf6jhf/ jf 3'lDt k;n 

  1 3'DtL -df]jfO{n_ k;n, v'Grf ;d]t k6s] 15.00 

  2 rf}kfof k6s] 15.00 

  3 xFf; s'v'/f cflb k6s] 5.00 

  4 ;fu ;AhL / kmnk"mn k;n k6s] 3.00 

  5 cGo  k6s] 5.00 

  6 dfly pNn]v ePsf eGbf jfx]ssf] Joj;fox¿ -s'n k"hL nufgLsf] 

cfwf/df_ 

  s ? @),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 500.00 

  v ? !,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 750.00 

  u ? @,%),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 1,000.00 

  3 ? %,)),))).)) ;Dd k"hL ePsf] jflif{s 2,000.00 

  ª ? %,)),))).)) eGbf dfly k"hL 

ePsf] 

jflif{s 3,000.00 
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cg';"rL – % 

-bkmf ^ ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] hl8j'6L, sjf8L / hLjhGt' s/ 

5 jgs; h8Lj'6L  

  5=1 jf]lwlrQsf]  sf/f]jf/df  k|ltzt 1.00 

  
5=2 

vf]6f],hl8j'6L,jgs;,sjf8Ldfn 

sf/f]jf/ u/]jfkt k|lt ?=!))) df 
k|ltzt 1.00 

  

5=3 

k|rlnt sfg'gn] lgi]fw u/] bvL 

jfx]s cGo d[t hLjhGt'sf] 

xf8,l;ª,Kjfv, 5fnfdf k|lt 

sf/f]jf/ ?=!))) df 

k|ltzt 1.00 

 

cg';"rL – ^ 

-bkmf & ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] ;jf/L ;fwg s/ 

6 ;jf/L btf{ tyf jflif{s ;jf/L s/ k|b]z ;/sf/n] ;+sng u/L 

afF8kmfF8 ug]{ 

 

cg';"rL – & 

-bkmf * ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] lj1fkg s/ 

7 lj1fkg tyf kl/ro kf6L -ufpFkflnsfn] lgif]w gu/]sf] If]qdf_ 

7=1 1 h'g;'s} :yfgdf Joj;fo /fvL uf= 

kf= If]qdf lj1fkg Jofg/, ˆnfS; 

tyf c:yfoL ;fdfgsf] k|of]u k|lt 

ju{ lkm6 

 

k|ltzt 

 

20.00 

7=2 2 h'g;'s} :yfgdf Joj;fo /fvL 

uf=kf= If]qdf kl/ro kf6L /fv]sf] 

k|lt ju{ lkm6 

k|ltzt  

15.00 

7=3 3 h'g;'s} :yfgdf Joj;fo /fvL 

uf=kf= If]qdf lj1fkg Jofg/, 

ˆnfS; tyf c:yfoL ;fdfg @ 

ld6/ eGbf j9Lsf] k|of]u k|lt ju{ 

lkm6 

 

k|ltzt 

 

10.00 
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cg';"rL – * 

-bkmf ( ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] dgf]/~hg s/ 

8 dgf]/+hg s/  

 8=1 ;s{; hfb' b]vfP jfkt k|lt lbgsf]  1,000.00 

 8=2 Joj;flos le*Lof] s/ k|ltjif{  1,000.00 

 8=3 /\ofkml^ª  k|lt uf]6f 300.00 

 
8=4 lyP^/ ;+uLt xn k|ltjif{ 1,000.00 

 
8=5 ;+f:s[lts k|b{zg xn k|ltjif{ 1,000.00 

  
8=6 l;g]df xn ;+rfng jflif{s k|ltjif{ 10,000.00 

 

cg';"rL – ( 

-bkmf !) ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] axfn lj6f}/L z'Ns 

9 jxfn lj^f}/L z'Ns 

  

9=1 uf=kf If]qleqsf ;fj{hlgs :yn, 

P]nfgL hUuf jf jf6f]sf] 5]pdf 

c:yfoL Joj;fo ug{ lbPjfkt 

jflif{s lj6f}/L s/ 

ju{ lkm6 

k|ltzt  

5.00 

  

9=2 P]nfgL hUuf jf jf6f]sf] 5]pdf 

v]tLkftL u/] jfkt v]tsf] 

jflif{s  

k|lt /f]kgL 1,000.00 

  

9=3  P]nfgL hUuf jf jf6f]sf] 5]pdf 

v]tLkftL u/] jfkt jf/Lsf 

k|lt /f]kgL 500.00 

 

cg';"rL – !) 

-bkmf !! ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] kfls{ª z'Ns 

10 kfls{ª z'Ns  

  10=1 j;, l^k/, sf/, Eofg k|lt 3G6f 20.00 

  10=2 df]^/;fOsn k|lt 3G6f 10.00 
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cg';"rL – !! 

-bkmf !@ ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] 6«]lsª, sf]of]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhk ˆnfo/ / 

¥ofˆ6LË z'Ns 

11=1 ^«]lsª  jGhL hDkLª cflb z'Ns 

  s ^«]lsª df hfg]sf] nflu  10 

lbg ;Ddsf] 
  

2,000.00 

11=2  jGhL hDkLªsf nflu 

  s  jGhL hDkLªsf nflu k|lt hgf 10.00 

 

cg';"rL – !@ 

-bkmf !# ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] ;]jf z'Ns, b:t'/ 

12=1 ;fj{hlgs ;'ljwf pkof]u ;]jf z'Ns 

12=1=1 ;f}rfno k|of]u z'Ns  

  1 लदशा k6s] 5.00 

  2 lk;fj " 3.00 

  3 :gfg " 25.00 

12=1=2 ;/;kmfO{ tyf kmf]x/d}nf Joj:yfkg z'Ns 

  1 xf]6]n Joj;fo  

  s æsÆ ju{sf] nflu jflif{s 6,000.00 

  v ævÆ ju{sf] nflu jflif{s 4,800.00 

  u æuÆ ju{sf] nflu jflif{s 3,600.00 

  3 ;fgf xf]6]n /]i6'/fF / u]i6xfp; 

vfgf ;lxt 

jflif{s 2,400.00 

  ª ;fgf hnkfgu[x, vfhf3/ jflif{s 1,800.00 

  r dlb/f ;lxt ePdf yk jflif{s 600.00 

   % t/sf/L tyf kmnkm'n k;n jflif{s 3,600.00 

  2 c:ktfn / gl;{Ë xf]d 

  s d'Vo jhf/ s]Gb|df cjl:yt jflif{s 24,000.00 

  v ;f] jfx]sf] :yfgdf cjl:yt jflif{s 12,000.00 

  3 lzIf0f ;+:yf 

  s ljZjljBfno jflif{s 24,000.00 

  v SofDk; jflif{s 3,600.00 

  u dflj÷pRr dflj jflif{s 3,600.00 
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  3 cGo lghL ljBfnosf] nflu jflif{s 2,400.00 

  4 cGo If]qx¿ 

  s ;/sf/L tyf u}/;/sf/L 

sfof{nox¿ 

jflif{s 3,600.00 

  v cGo 3/ tyf uf]bfdx¿ jflif{s 6,000.00 

  u k;n tyf pBf]u jflif{s 2,400.00 

  # O{n]lS6«sn k;n jflif{s 600.00 

  ª 5fkfvfgf jflif{s 600.00 

  r ;~rf/ ;DjlGw Joj;fo jflif{s 360.00 

  % Jo"l6 kfn{/ / ;}n'g jflif{s 600.00 

  h kmf]6f] :6'l8of] jflif{s 600.00 

  em xf8{j]o/ k;n jflif{s 1,200.00 

  ` lsr]g ;fdfu|L ljqm]tf-efF8fs'F8f_ jflif{s 600.00 

  ^ kmlg{r/ ljqm]tf jflif{s 600.00 

  & sfi7 pBf]u jflif{s 600.00 

  * s'6gL, lk;gL / k]nfgL ldn  jflif{s 600.00 

  ( /]l8d]8 sk8f k;n jflif{s 600.00 

  )f :6]zg/L k;n -d;nGb_ jflif{s 600.00 

  t h'Qf rKkn k;n jflif{s 600.00 

  y h'Qf l;nfpFg] k;n jflif{s 600.00 

  b 5fqjf; jflif{s 6,000.00 

  w ls/fgf k;n jflif{s 1,200.00 

  g df5f÷df;' k;n jflif{s 1,200.00 

  k df]6/;fO{sn÷;fO{sn js{;k jflif{s 2,400.00 

  km kf]N6«L kmd{ 

  c j:tL glhs !)) ld6/ leq jflif{s 6,000.00 

  cf j:tL glhs !)) ld6/ jflx/ jflif{s 3,600.00 

  j 6]nl/Ë  jflif{s 600.00 

  e cf}ifwL k;n jflif{s 1,200.00 

  d ;[ª\uf/ ÷r'/f k;n jflif{s 1,200.00 

  o cGo Joj;fo  jflif{s 1,200.00 

12=1=3 cGo ;'ljwf z'Nsx¿   

  1 ;fj{hlgs ;8s jQL ;]jf z'Ns jflif{s 50.00 

  2 ljkb\ Joj:yfkg ;]jf z'Ns jflif{s 25.00 
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  3 l8lh6 gfkL ;]jf z'Ns 

  s zx/L If]q k|lt lsQf jflif{s 100.00 

  v u|fld0f If]q k|lt lsQf jflif{s 25.00 

  4 ljB't 6]nLkmf]g kf]n z'Ns 

  s l;d]G6sf] kf]n jflif{s 1,200.00 

  v sf7sf] kf]n jflif{s 1,500.00 

  u kmnfdsf] kf]n jflif{s 1,500.00 

  5 ljB't 6|fG;km/d/ z'Ns 

  s l;d]G6sf] kf]n jflif{s 1,500.00 

  v sf7sf] kf]n jflif{s 2,000.00 

  u kmnfdsf] kf]n jflif{s 2,000.00 

  6 6]nLkmf]g kf]n z'Ns 

  s l;d]G6sf] kf]n jflif{s 1,200.00 

  v sf7sf] kf]n jflif{s 1,500.00 

  u kmnfdsf] kf]n jflif{s 1,500.00 

  5 df]jfO{n 6fj/ jflif{s 12,000.00 

  6 Pkm Pd ÷ ;~rf/ 6fj/ jflif{s 6,000.00 

  7 6]lnlehg 6fj/ jflif{s 12,000.00 

12=1=4 crn ;DklQ d'Nof+sg ;]jf z'Ns 

  1 ? ! nfv b]lv !) nfv;Dd k6s 200.00 

  2 ? !) nfv ! b]lv @) nfv;Dd k6s 400.00 

  3 ? @) nfv ! b]lv #) nfv;Dd k6s 1,500.00 

  4 ? #) nfv ! b]lv %) nfv;Dd k6s 3,000.00 

  5 ? %) nfv !b]lv ! s/f]8;Dd k6s 7,000.00 

  6 ? ! s/f]8 ! b]lv % s/f]8;Dd k6s 10,000.00 

  7 ? % s/f]8 ! eGbf dfly k6s 200.00 

12=1=5 btf{ / gljs/0f b:t'/ 

  1 JolQmut 36\gf btf{  

  

s k|df0fkq b:t'/ -#^ lbg b]lv ! 

jif{ ;Dd_ 

k6s 100.00 

  v ! jif{ gf3]df hl/jfgf k6s 50.00 

  u k|df0fkqsf] k|ltlnkL  k6s 200.00 

12=1=6 gS;f kf'; b:t'/ -gofF tyf k'/fgf]_ 

  1 ;'lv{r'gf hf]8fO{ k6s 2,000.00 
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  2 df6f] hf]8fO{ sRrL 3/ k6s 500.00 

  

3 ;fljs jdf]lhd ejg tyf 3/ 

dd{t :jLs[lt 

k6s 500.00 

  4 c:yfoL 6x/f ;fwf/0f  k|ltju{ lkm6 2.00 

  5 c:yfoL 6x/f xf]6]n pBf]u cflb k|ltju{ lkm6 5.00 

  6 df6f] hf]8fO{ kSsL 3/ k|ltju{ lkm6 2.00 

  

7 l;d]G6 hf]8fO{sf] kSsL 3/ e"O{ 

tnf 

k|ltju{ lkm6 5.00 

  

8 l;d]G6 hf]8fO{sf] kSsL 3/ 

klxnf] tnf b]lv dfly 

k|ltju{ lkm6 6.00 

  

9 xf]6]n Joj;fo / ;lkË 

sDKn]S;sf] nflu 

k|ltju{ lkm6 8.00 

  

10 lgdf{0f eO{;s]sf] 3/sf] kl5 

gS;f kf; ubf{ dfkb08leq /x]5 

eg] lgoldt b:t'/sf] cnjf yk 

k|ltju{ lkm6  

5.00 

  11 sDkfp08 jfn l;d]G6 hf]8fO{  k|ltju{ lkm6 2.00 

  12 sDkfp08 jfn df6f] hf]8fO{  k|ltju{ lkm6 1.00 

  

13 uf= kf= x'g' cufj} lgdf{0f ePsf] 

3/df tNnf yk ubf{ klxnf] 

lgdf{0f eP hlt 3/sf] xsdf 

k|dfl0ft b:t'/  

k|ltju{ lkm6  

3.00 

  14 gS;f gfd;f/L b:t'/ " 5.00 

  15 3/ lgdf{0f ;/;kmfO{ w/f}6L " 5,000.00 

12=1=7 l;kmfl/; tyf jS;f}gL b:t'/ 

  1 ;fdfGo l;kmfl/;x¿ 

  s gfd y/ ;Dzf]wg l;kmfl/; uf]6f 50.00 

  

v g]kfnL gful/stf k|df0fkq  

-j+zh_ l;kmfl/; 

uf]6f 100.00 

  

u g]kfnL gful/Qmf k|df0fkq  

-ljjflxt c+lus[t / c+lus[t_ 

l;kmfl/; 

uf]6f 500.00 

  # j}b]lzs k|of]hgfy{ gftf k|dfl0ft uf]6f 100.00 

  अंङ्रेिी भाषामा लसफाररश/प्रमालणत uf]6f 500.00 

  ª ;fwf/0f ljljw l;kmfl/; uf]6f 50.00 

  r tLg k':t] kmf]6f] 6fF; l;kmfl/; uf]6f 100.00 
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% c;xfo / ckf+u, b}lj k|sf]]k 

5fqj[lQsf] l;kmfl/; 

uf]6f 0 

  2 hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 

  

s lj kL  /fhdfu{n] 5f]Psf] b'j} 

tkm{sf hUuf ;8sjf6 @)) ;o 

ld6/;Dd leq 

/f]kgL 200.00 

  v cGo ;j} hUuf /f]kgL 100.00 

  u hf]t gfd;f/L l;kmfl/;    100.00 

  # 3/hUuf btf{     

  

c c/lgsf] /fhdfu{n] 5f]Psf] b'j} 

tkm{sf hUuf ;8sjf6 @)) ;o 

ld6/;Dd leq 

/f]kgL 250.00 

  cf cGo ;j} hUuf /f]kgL 150.00 

  ª ljtf{ hUuf gfdf;f/L  /f]kgL 250.00 

  r hf]t 5f]8kq / gfd s§f /f]kgL 500.00 

  

% u'7L hUuf /fhu'7Ldf / /}tfg 

gDj/Ldf kl/0ft btf{ gfd;f/L 

/f]kgL 500.00 

  h :jjf;L hUufsf] xs kl/0ft /f]kgL 150.00 

  

em :jjf;L hUufsf] xs kl/0ft 3/ 

eP k|lt 3/ yk 

/f]kgL 150.00 

  ` 5'6 btf{sf] l;kmfl/; /f]kgL 500.00 

  ^ rf/ lsNnf k|dfl0ft /f]kgL 500.00 

  

c /fli6«o /fhdfu{ -lj kL  /fhdfu{, 

l;Gw'nL jlb{jf; /fhdfu{_ / 

kSsL lkr df]6/jf6f];+u 

hf]l8Psf] hUufx¿ 

/f]kgL 500.00 

  cf sRrL df]6/jf6f] ePsf hUufx¿ /f]kgL 300.00 

  O cGo ;j} hUuf /f]kgL 200.00 

  

^ rf/ lsNnf k|dfl0ft pBf]u / 

xf]6]n h'g;'s} j8fsf] 

/f]kgL 2,000.00 

  * ck'tln l;kmfl/; /f]kgL 500.00 

  ( df]xL nut s§f l;kmfl/; /f]kgL 300.00 

  )f df]xL gfd;f/L l;kmfl/; /f]kgL 100.00 
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  t df]xL btf{ l;kmfl/; /f]kgL 50.00 

  3 pBf]u btf{ l;kmfl/; 

  

s ? bznfv ;Dd k"hL nufgL 

x'g]df 

k6s 500.00 

  v To;kl5 k|lt bznfvdf yk k6s 100.00 

  u l8n/l;k l;kmfl/; k6s 500.00 

  4 wf/f ljh'nL h8fg l;kmfl/; b:t'/ 

  s wf/f ljh'nL h8fg l;kmfl/; k6s 100.00 

  v wf/f ljh'nL gfd;f/L l;kmfl/; k6s 100.00 

  5 3/ Jns  gDj/  b:t'/ 

  s 3/ Jns g+j/ -gofF_ k6s 200.00 

  v 3/ Jns g+ gfd;f/L  k6s 150.00 

  6 jflif{s cfDbfgL k|dfl0ft b:t'/ -s'n d'Nof+sg /sdsf] cfwf/df_ 

  
s 

j}b]lzs /f]huf/ jf cWoogdf 

hfg] gful/s jf lghsf] kl/jf/ 
 k|ltzt 

0.05 

  v s[lif k|of]hgsf] nflu  k|ltzt 0.10 

  u Jofkfl/s k|of]hgsf] nflu  k|ltzt 0.25 

  7 3/ jf6f] k|dfl0ft b:t'/ -3/jf6f] l;kmfl/;_  

  7=1 lj= lk=÷c/lgsf] /fhdfu{n] 5f]Psf] hUuf 

  s bO{ cfgf;Ddsf] nflu  k6s 300.00 

  v rf/ cfgf;Ddsf] nflu k6s 600.00 

  u cf7 cfgf;Ddsf] nflu k6s 1,200.00 

  3 Ps /f]kgL ;Ddsf] nflu k6s 2,400.00 

  

ª Ps /f]kgL b]lv tLg 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 3,000.00 

  

r tLg /f]kgL b]lv kfFr 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 5,000.00 

  

5 kfFr /f]kgL b]lv bz 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 7,000.00 

  h  bz /f]kgL b]lv dfly k6s 10,000.00 

  7=2 kSsL df6/jf6f];+u hf]l8Psf] hUuf 

  s bO{ cfgf ;Ddsf] nflu  k6s 200.00 

  v rf/ cfgf ;Ddsf] nflu k6s 400.00 

  u cf7 cfgf ;Ddsf] nflu k6s 800.00 
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  3 Ps /f]kgL ;Ddsf] nflu k6s 1,600.00 

  

ª Ps /f]kgL b]lv tLg 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 2,000.00 

  

r tLg /f]kgL b]lv kfFr 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 3,000.00 

  

5 kfFr /f]kgL b]lv bz 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 5,000.00 

  h  bz /f]kgL b]lv dfly k6s 7,000.00 

  7=3 sRrL df6/jf6f];+u hf]l8Psf] hUuf 

  s rf/ cfgf;Ddsf] nflu k6s 200.00 

  v cf7 cfgf;Ddsf] nflu k6s 400.00 

  u Ps /f]kgL ;Ddsf] nflu k6s 600.00 

  

3 Ps /f]kgL b]lv tLg 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 800.00 

  

ª tLg /f]kgL b]lv kfFr 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 1,000.00 

  

r kfFr /f]kgL b]lv bz 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 2,000.00 

  5 bz /f]kgL b]lv dfly k6s 3,000.00 

  7=4 uf]/]6f] 3f]8]6f] jf6f];+u hf]l8Psf] hUuf 

  s rf/ cfgf;Ddsf] nflu k6s 100.00 

  v cf7 cfgf;Ddsf] nflu k6s 200.00 

  u Ps /f]kgL ;Ddsf] nflu k6s 400.00 

  

3 Ps /f]kgL b]lv tLg 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 600.00 

  

ª tLg /f]kgL b]lv kfFr 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 800.00 

  

r kfFr /f]kgL b]lv bz 

/f]kgL;Ddsf] nflu 

k6s 1,200.00 

  5 bz /f]kgL b]lv dfly k6s 2,000.00 

12=1=8 gftf, hGd tyf cGo k|dfl0ft b:t'/ 

  s gftf k|dfl0ft  k6s 200.00 

  v hGd k|dfl0ft k6s 100.00 

  u s/ r'Qmf k|dfl0ft k6s 100.00 

  3 ljjflxt÷cljjflxt k|dfl0ft  k6s 100.00 



47 

 

  ª b'j} Ps} ePsf] k|dfl0ft k6s 100.00 

12=1=9 cGo ljqmL 

  1 lgj]bg kmf/d uf]6f - 

  2 gftf k|dfl0ft lgj]bg kmf/d uf]6f 100.00 

  3 gful/Qmf kmf/d uf]6f 10.00 

  4 gS;f btf{ lstfj uf]6f 500.00 
12=1=10 1 ljnDj z'Ns 

  

s Joj;fo s/ k|To]s jif{ 

gj'emfPjfkt hl/jfgf  

jflif{s 

k|ltzt 

20.00 

  

v 3/hUuf s/ k|To]s jif{ 

gj'emfPjfkt hl/jfgf  

jflif{s 

k|ltzt 

15.00 

  

u dfnkf]t rfn' cf=j= leq 

gj'emfPdf 

jflif{s 

k|ltzt 

25.00 

  2 ;fj{hlgs :yfgdf lgdf{0f ;fdfu|L y'kf/]jfkt 

  s b}lgs nfUg] z'Ns lbg 50.00 

  v cGoyf ePdf hl/jfgf " 100.00 

  3 lgz]lwt :yfgdf ef/L ;jf/L ;fwg k|j]z u/]jfkt  

  s klxnf] k6s  k6s 500.00 

  v bf]>f] k6s " 5,000.00 

  u b'O{ eGbf j9L k6ssf] k|lt k6s " 10,000.00 

 

cg';"rL – !# 

-bkmf !$ ;+u ;DalGwt_ 

ufpFkflnsfn] nufpg] ko{6g z'Ns 

13 ko{6g z'Ns 

 s ljb]zL ko{6s k6s 50.00 

 v cfGtl/s ko{6s k6s 20.00 

 u ljBfyL{ k6s 10.00 
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/f]zL ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&^÷)&& sf] ;]jf / sfo{x¿sf] nflu 

:yfgLo ;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf 

Joj:yf ug{ ag]sf] ljwo]s 

 

सभामा पेश ldltM @)&^.)#.!) 

 

k|:tfjgfM/f]zL ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&^.)&& sf] ;]jf / sfo{x¿sf] nflu ;l~rt 

sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd /f]zL ufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 

5 . 

 

!=  ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æ /f]zL ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g, 
@)&^Æ /x]sf] 5 . 

 -@_ of] P]g @)&^ ;fn >fj0f ! ut]b]lv k|f/De x'g]5 . 

 

@=  cfly{s jif{ @)&^.)&& sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M 

-!_ cfly{s jif{ @)&^.)&& sf] lgldQ ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout 

zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x¿sf lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut 

vr{ / lalQo Joj:yfsf]/sd ;d]t u/L hDdf /sd ?=^%,)*,^#,))).–  
-?=cIf]?kL k};¶L s/f]8 cf7 nfv qL;¶L xhf/ ?k}of dfq_ df ga9fO lglb{i6 
ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg]5 . 

 

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

jif{ @)&^.)&& sf] lgldQ /f]zL ufpFkflnsfsf] ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / 

ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x¿sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 . 

-@_  pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt/ 

ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x¿sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sddWo] 

s'g}df artx'g] / s'g}df ck'u x'g] b]lvg cfPdf ufpF sfo{kflnsfn] art 

x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps 

zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] @% k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf 

Ps eGbf a9L zLif{sx¿af6 csf]{ Ps jfPs eGbf a9L zLif{sx¿df /sd 

;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yf 

tkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s 
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cGo rfn" vr{ zLif{stkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL 

vr{tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ 

;lsg] 5}g . 

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

;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] 

hDdf :jLs[t /sdsf] @% k|ltzt eGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L 

zLif{sx¿df /sd ;fg{ k/]df ufpF ;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 . 

 

राजश्व तथा अनुदान प्राप्ततको अनुमान 

आ.ब २०७६/०७७ 

तशियक 
आ.ब.२०७४/७५ को 

र्थाथय 

आ.ब.२०७५/७६क

ोो सिंसोतधि 

अनुमान 

आ.ब.२०७

६/७७को 

लक्ष्र् 

राजश्व रु. हजारमा 
आन्तररक राजश्व २०९१     

  सम्पततकर ० ३७० ४०० 

  घरबाहालकर ० ८० १०० 

  

दस्तुर(स्थानीय तहबाट हुने 
ससफाररस लगायतमा ८८४ ७५० ८०० 

  ब्यबसाय कर २८० ७७ १०० 

  भुसम कर (मालपोत) ८७६ ४३० ४५० 

  बहालबबरौटट घरजग्गा कर ० ४० ५० 

  प्राकर लतक स्रोतसाधन व्यवसालयक कर ० २५०० २५४० 

  जम्मा आन्तरिक     ४४४० 

  रार्स्व बाँडर्ाँडः   १५३५७९ १५७६०६ 

  रार्स्व बाँडर्ाँड प्राति (+)   १८८७५१ १८९५५४ 

  केन्रबाट मू.अ.क र अन्त शलू्क   ८१६१२ ८७३०० 

  प्रदशेबाट सवारीसाधन   १९०८९ २३२६८ 

  मािपोत रलिरिेसन   १५०० २००० 

  लबग्यापन कर   ५६ ६१ 

  गा.पा आफैिे ढुङ्गा गीटी   ८५९९४ ७६९२५ 
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  रािस्व बाँडफाँड हस्तान्तरण (-)   ३५१९२ ३१९४८ 

  प्रदशेर लि.स.स सँग ढुङ्गा लगलट (-)   ३५१७० ३१९२४ 

  प्रदशेसँग लबग्यापन कर   २२ २४ 

  अजर् आर्     ७३०२० 

  लि.स.स   ० २२००० 

  संसद लवकास कोष     १३८८१ 

  सडक बोडा   ० १००० 

  गत बषाको नगद मौज्दात   २७९४५ ३६१४१ 

अन्ति सिकािी विविय हस्तानतिण     ४१५७९५ 

  

नेपाल सरकारबाट प्राि 

अनुदान     ३६३१०० 

  लवलत्तय समालनकरण अनदुान   ९७५०० १०२८०० 

  सशता अनदुान   १९१९०० २००३०० 

  समपरुक अनदुान   ० ३०००० 

  लबशषे अनदुान   ० ३०००० 

  

प्रदशे सरकारबाट प्राि 

अनुदान     ५२६९५ 

  लवलत्तय समालनकरण अनदुान   ७९४१ १०१२९ 

  सशता अनदुान   २३४३६ २५६६ 

  समपरुक अनदुान   ० ३०००० 

  लवशषे अनदुान   ० १०००० 

  र्म्माः २०४० ५६४००१ ६५०८६३ 
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रोशीगाउँपासलका 
गाउँकाययपासलकाको कायायलय, काभ्रेपलाञ्चोक 

काययक्रम  /पररयोजना अनसुार बजेट बबतनयोजन 

आ.व. : २०७६/७७ को बार्षयक र्वतनयोप्जत बजेट 
 

सस. न.ं 
काययक्रम/आयोजना/ 
क्रक्रयाकलापकोनाम 

कायायन्िय
न हुने 

स्थान 
स्रोत विननयोजजत 

बजेट जम्मा 

कै 
क्रि 
य 
त 

१ Internet जडान गा पा आन्तररक श्रोत 800000   

२ बालक्लब खेलकुद सामाग्री गा पा आन्तररक श्रोत 50000   

३ 
मटहला क्षमता असभवदृ्धि 

तासलम 
1 आन्तररक श्रोत 50000 

  

४ १ नं. वडा कायायलय भवन 1 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
108000 

  

५ 
पाँगु दमैडाँडा जुगेपानी खानेपानी 
योजना वडा न ं१ 

1 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
600000 

  

६ 
स्याउरी स्याउरीटार खानेपानी 
योजना वडा न ं१ 

1 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
750000 

  

७ 
खहरेपाँगु घाटेपाटी तनमायण वडा 
-१ 

1 
नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

८ 
चुसलन्टार ससचंाई योजना वडा – 

१ 
1 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

९ 
डुम्बर सानो भुग्देउ ग्रासमण 

सडकवडा – १ 
1 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
900000 

  

१० 
ताङसलङ खेल मैदान तनमायण 

वडा – १ 
1 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

११ 
ससम्ले मजुवा ससचंाई ममयत वडा 
-१ 

1 
नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

१२ कृर्ष काययक्रम – १ 1 
प्रदेश नंबर ३ -

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

१३ पशु काययक्रम – १ 1 
प्रदेश नंबर ३ -

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

१४ 
खहरेपाँगु मटहला भवन 

तारजाली 1 
संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 
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१५ 
खहरेपाँगु स्वास््यचौकी 
व्यवस्थापन 

1 
संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

१६ चेतना मा.र्व व्यवस्थापन 1 
संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 

  

१७ नारायणटार भू-संरक्षण 1 
संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

१८ पटुवाल च्यानपाटी तनमायण - १ 1 
नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

१९ थापायसलङ गुम्बा तनमायण वडा - २ 2 आन्तररक श्रोत 300000   

२० 
मटहला क्षमता र्वकास तासलम – 

२ 
2 आन्तररक श्रोत 50000 

  

२१ 
लक्ष्मी नारायण मा.र्व कृर्ष 

प्रार्वधिक व्यवस्थापन 
2 आन्तररक श्रोत 500000 

  

२२ २ नं. वडा कायायलय भवन 2 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
1860000 

  

२३ 
आकप्स्मक बाली संरक्षण 

सेवाकाययक्रम 
2 

प्रदेश नंबर ३ -

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

२४ कृर्ष काययक्रम – २ 2 
प्रदेश नंबर ३ -

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

२५ पशु काययक्रम – २ 2 
प्रदेश नंबर ३ -

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

२६ 
ग्रामोस्थान प्रा.र्व / गणेश प्रा.र्व 

र्वद्यालय व्यवस्थापन 
2 

संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

२७ 
मानेपाखा ठूलोगाउँ िारा 
ग्यार्वन तारजाली 2 

संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 

  

२८ 
लोटोल धथङटोल खानेपातन 

योजना 2 
संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

२९ 
सशखर आम्बोटे स्वास््य चौकी 
तारजाली 2 

संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

३० ससम्ले तेसो भुसुने भू ू्-संरक्षण 2 
संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
150000 

  

३१ 
मटहला भवन खहरे चुतनङटार 

मोटरबाटो स्तरोन्नती वडा - १ 
२ 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
500000 
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३२ 
चप्डडचौर खेलमैदान ममयत 

सुिारवडा – २ 
२ 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

३३ 
चप्डडबेशी चडडीचउर ग्रावेल 

सोसलङढल तनमायण वडा - २ 
२ 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

३४ 
चडडीचौर ससमलडाँडा सडक 

तनमायण वडा – २ 
२ 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
400000 

  

३५ थापायसलङ गुम्बा तनमायण वडा - २ २ 
नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

३६ 
नारायणटार ससचंाई कलो 
तनमायण वडा – २ 

२ 
नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

३७ 
भुसुने काली देवी मप्न्दर 

पुनतनमायण वडा – २ 
२ 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
400000 

  

३८ 

लक्ष्मी नारायण कृर्ष प्रार्वधिक 

र्वद्यालय भौततक पूवायिार 

तनमायण वडा - २ 

२ नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
400000 

  

३९ 
मटहला क्षमता र्वकास तासलम- 

3 
3 आन्तररकश्रोत 50000 

  

४० ३ नं. वडा कायायलय भवन 3 
प्ज स स अन्यअनुदान 

पुंजीगत 
1590000 

  

४१ 

फलामेसाँघु सशखर साझँाकोट 

तनगाले ताराखसे लेक गोकुले 

सडक 

3 
नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
430000 

  

४२ ककर्व बबरुवा ५०% अनुदान 3 
प्रदेश नंबर ३ -

समातनकरण अनुदान 
50000 

  

४३ ककट्ली र्वतरण 3 
प्रदेश सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
50000 

  

४४ 
अपांगतको सीपलाई सहयोग 

काययक्रम 
3 

संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
50000 

  

४५ कुडडले खेत संरक्षण तारजाली 3 
संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

४६ 
गभयवती मटहला पौप्टटक आहार 

र्वतरण 
3 

संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
30000 

  

४७ दसलत काययक्रम 3 
संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
20000 
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४८ 
देर्व मा र्व कम्पाउडड वाल 

तनमायण 
3 

संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
350000 

  

४९ वाल र्वकास काययक्रम 3 
संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
30000 

  

५० 
सशखर भञ््याङ महादेवटार 

सडक पटहरो तनयन्रण 
3 

संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

५१ 
सशखरआम्बोटे खानेपानी 
आयोजना 

3 
संघीय सरकार -राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

५२ खेलकुद र्वकासतफय  वडा - ३ ३ 
नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
50000 

  

५३ 
चप्डडबेशी बाहुन डाँडा खोरोड 

खोल्सा सडक वडा – ३ 
३ 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

५४ 
झझग्मे छ्योईफेल गुम्बा संरक्षण 

वडा – ३ 
३ 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

५५ 
बरर्पपल भदौरे भंडारे तनगाले 

माटे बुढाखानी सडक वडा - ३ 
३ 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

५६ 
मझुवा पोगोल ससचंाई 

वडा – ३ 
३ 

नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

५७ 
राजवकृ्ष अन्तर माधथल्लो गाउँ 

तोम्साङ सडक वडा - ३ 
३ नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

५८ श्री महाकँालदेवी मप्न्दर वडा - ३ ३ 
नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

५९ 

श्री सशखर बचत तथा ऋण 

सहकारी संस्था भवन तनमायण 

वडा – ३ 

३ 
नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
250000 

  

६० 
सशक्षातफय  पूवायिार तनमायण वडा 
– ३ 

३ 
नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
600000 

  

६१ सशखरटार ससचंाई वडा - ३ ३ 
नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
400000 

  

६२ स्तुपा पूवायिार र्वकास ३ नेपाल सरकार -

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

६३ ४ नं. वडा कायायलय भवन 4 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
1860000 
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६४ गैरीगाउँ घाटेपाटी तनमायण 4 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

६५ 

घैयाबारी पुरानोगाउँ 

राङचाससग्देल सडक 

स्तरोन्तरोन्नती 
4 

नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
550000 

  

६६ जोगेश्वर र्वद्यालय वालजाली 4 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

६७ जोधगटार ससचंाई तल्लो 4 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
150000 

  

६८ 
जोगीटार ससचंाई (सार्वक १ र ३ 

नंवडा) 
४ 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

६९ 
ढुङ्गेिारा सालडाडँा सडक ढल 

कटान 
4 

नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
50000 

  

७० दलु्खेटार मन्दगाउँ ससचंाई 4 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

७१ 
र्पपलबोट च्यानडाँडा लेम्बाडाडँा 
सडक तनमायण 

4 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

७२ 
बबसान माटे ससग्देल सडक 

तनमायण 
4 

नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
500000 

  

७३ मन्दगाउँ घाटेपाटी तनमायण 4 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

७४ 
महादेवटार गैरीगाउँ सडक 

तनमायण 
4 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
600000 

  

७५ 
सानु पोटा ग्रासमण सडक 

स्तरोन्नती 
4 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

७६ 
एक्लेडाँडा लेम्बाडाडँा खानेपानी 
ट्याङ्की तनमायण 

4 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

७७ जुरे थुम्का पटहरो तनयन्रण 4 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

७८ ्वाला देर्व प्रा.र्व 4 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
150000 

  

७९ 
थानपतत मटहला समुह बाख्रा 
पालन 

4 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
50000 
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८० पुरानागाउँ खानेपानी योजना 4 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

८१ भुते्तखोल्सा तारजाली 4 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

८२ 
मन्दगाउँ साकीडाँडा खानेपानी 
योजना 4 

संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

८३ 
लेम्बाबेशी सलप्टटङ खानेपानी 
तनमायण 

4 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 

  

८४ ५ नं. वडा कायायलय भवन 5 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
1860000 

  

८५ 
काटलेखोला वगर कालीदेवी 
मप्न्दरतनमायण 

5 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

८६ 
गडी गुन्डुवाङ हुदै थानापतत 

माटेजोड्ने सडक 
5 

नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
500000 

  

८७ ्योततमागय ढल व्यवस्थापन 5 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

८८ 
िारापानी दोगा भन््याङखकय  
सडकतनमायण 

5 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

८९ लुपुयङ च्यानडाँडा पाटी तनमायण 5 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
150000 

  

९० लुपुयङ माने ममयत 5 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
150000 

  

९१ लुपुयङ सडक ढल व्यवस्थापन 5 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

९२ 
र्वद्यार्वकास जोड्ने सडक 

सरसफाई 
5 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

९३ सेलगाउँ सडक ममयत 5 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

९४ स्वास््य चौकी गेट वाल तनमायण 5 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

९५ 
सामुदातयक मटहला भवन छानो 
तनमायण 

5 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

९६ गणेश आ.र्व तारजाली 5 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 
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९७ चौकीडाँडा खानेपानी 5 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 

  

९८ 
्योततमागय पटहरो 
तनयन्रणदोकपाय 5 

संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

९९ 
थामपाखा ग्यार्वङ तनमायण 

(साङछ्योईसलङ गुम्बा छेउ) 
5 

संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

१०० 
नागबेली फेदी खानेपानी 
हुमागाई टोल 

5 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 

  

१०१ 
मगरछाप खानेपानी आयोजना 
(सार्वकवडा नं ४ र ५) 

5 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

१०२ 
लुपुयङबेशी रोशीखोला 
सलटटखानेपानी योजना 5 

संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
400000 

  

१०३ 
शतनखोला सलप्टटङ खानेपानी 
ममयत 

5 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

१०४ 
सससाखानी खानेपानी 
व्यवस्थापन (ट्याङ्की तनमायण) 

5 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

१०५ ६ नं. वडा कायायलय भवन 6 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
1500000 

  

१०६ 

क्याससङहोल्का ससन्कीलेक 

चम्पागाउँ सुगुँरे चौकीडाँडा सडक 

स्तरोन्नती 
6 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

१०७ 
च्यानडाँडा ससप्न्कलेक 

तल्लोटोल सडक 
6 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

१०८ तल्लो पात्ले टाटी सडक तनमायण 6 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

१०९ 

दोभान घट्टेखोला ससपाली 
कोटथुम्का चौकीडाँडा पात्ले 

सडक स्तरोन्नती 
6 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

११० भटमे एक्वार थाप्न्सङ सडक 6 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

१११ 
लेखपानी भरांगे चम्पागाउँ सडक 

तनमायण 
6 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
800000 

  

११२ संखा छ्योईसलङ गुम्बा ससपासल 6 
नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
1000000 
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११३ सुगुँरे ठोकर टोल नयाँ सडक 6 
नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
500000 

  

११४ साउने पंिेरा खेल मैदान 6 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

११५ ससपाली स्वास््य चौकी ममयत 6 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

११६ क्षेरीटोल पटहरो तनयन्रण 6 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

११७ चम्पादेवी प्रा.र्व 6 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
150000 

  

११८ ठाकुरस्थान प्रा.र्व 6 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
150000 

  

११९ पात्लेखोला ग्यार्वन तारजाली 6 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
150000 

  

१२० 
भराङ्गे खोल्सा ग्यार्वन 

तारजाली 6 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

१२१ ससन्की लेक खोप केन्र अिुरो 6 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

१२२ ससन्कीलेक सुगँुरे खानेपानी 6 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

१२३ 
ससपाली पंिेरो खोल्सा ग्यार्वन 

तारजाली 6 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
150000 

  

१२४ 
हररनाम संकृतन शौचालय 

तनमायण 
6 

संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

१२५ टहमालय मा र्व 6 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

१२६ ७ नं. वडा कायायलय भवन 7 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
1860000 

  

१२७ 
कटुञ्जेबेशी कृटण मप्न्दर 

तारबार 
7 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

१२८ 
कटुन्जेखोला भतेरे भञ््याङ 

सडक स्तरोन्नती 7 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

१२९ 
कामीडाँडा दसलत बस्ती नयाँ 
ट्रयाक 

7 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 
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१३० खानेपानी ससचंाई सडक DPR 7 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
1000000 

  

१३१ 
थानससङबेशी सशव मप्न्दर 

तारवार 
7 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

१३२ 

नयाँबजार RTO रोड हँुदै र्व 

र्पराजमागय जोड्ने सडक 

स्तरोन्नती 
7 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
400000 

  

१३३ 
पँिेरीपोखरी सशव मप्न्दर 

तनमायण 
7 

नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
100000 

  

१३४ 
र्पपलटार अमलटार कामीडाँडा 
रघुचौरससचंाई 

7 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
700000 

  

१३५ फेटद सडक तार जाली 7 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

१३६ 
भुसमडाँडा धचसापानी सडक 

नयााट्रयाक 
7 

नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
300000 

  

१३७ रघुचौर कृटण मप्न्दर 7 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

१३८ अमरनाथ प्रा.र्व व्यवस्थापन 7 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

१३९ कटुन्जेबेशी सलप्टटङ खानेपानी 7 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
400000 

  

१४० थाप्न्सङबेसश खानेपानी योजना 7 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
800000 

  

१४१ 
प्रहरीचौकी कटुञ्जेबेशी 
प्रततक्षालय तनमायण 

7 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
140000 

  

१४२ 
ससहंाले सलप्टटङ खानेपातन 

योजना (सार्वक ९ र ७) 
7 

संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

१४३ आँपडाँडा दाररमबोट सडक 8 आन्तररक श्रोत 250000   

१४४ र्वर्वि (स्वास््य) 8 आन्तररक श्रोत 250000   

१४५ ८ नं. वडा कायायलय भवन 8 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
1860000 

  

१४६ खापायचोक आलवन सडक 8 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 
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१४७ 
गुरुङगाउँ माकालडाडँा खाताय 
सडक 

8 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
700000 

  

१४८ धचसापानी गाङटोल सडक 8 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

१४९ चौतारो मानेडाँडा ससढंी तनमायण 8 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
150000 

  

१५० 

नाके ककदायस खापायचोक 

कोतचेसप्जवन मच्छेगाउँ खाताय 
भैससगोठ सडक ममयत 

8 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

१५१ बुद्ि तनमायण खापायचोक 8 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

१५२ बोल्दे गाउँ हुदै मच्छेगाउँ सडक 8 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

१५३ 

र्व र्प राजमागयदेझख नाकेखोला 
कररडोर हुदै भुसमचुली महाभारत 

सडक DPR सटहत 

8 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
1500000 

  

१५४ इन्रोदय तन मा र्व वाल पेप्न्टङ 8 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

१५५ 
खाताय महादेवस्थान प्रा.र्व. 

फतनयचर 
8 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
30000 

  

१५६ खानेपानी पाईप खररद 8 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
250000 

  

१५७ 
खाताय महादेवस्थान 

प्रा.र्वफतनयचर 
8 

संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
70000 

  

१५८ 
घ्वाङखोला देझख सप्जवन 

वकृ्षारोपनकाययक्रम 
8 

संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
50000 

  

१५९ डडतसा वकृ्षारोपन काययक्रम 8 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
50000 

  

१६० दसलत उत्थान 8 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
60000 

  

१६१ देर्वस्वरर प्रा.र्व वाल तनमायण 8 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

१६२ ल्होच्छार काययक्रम 8 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
50000 
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१६३ ९ नं. वडा कायायलय भवन 9 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
1860000 

  

१६४ छाप ससचंाई योजना 9 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
250000 

  

१६५ 
देउराली बल्देउ हमालबारर 

गुफाचौर सडक 
9 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

१६६ पनान्चे डाँडाटोल सडक 9 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

१६७ र्पन्थली बेसस सत्तल तनमायण 9 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

१६८ 
र्पन्थली ससचंाई कुलो ममयत 

तथा तनमायण 
9 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
700000 

  

१६९ 
बालक्लब भवन ममयत 

नाङसालटार 
9 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

१७० बबन्िवाससनी मप्न्दर ममयत 9 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
125000 

  

१७१ महाकासल मप्न्दर बोहोरे 9 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
125000 

  

१७२ 
रजवास सल्लेनी पेतटा चनौटे 

सडक 
9 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
600000 

  

१७३ रोशी सत्तल मंगलटार बजार 9 
नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
300000 

  

१७४ 
वाइवाटोल हुदै ्यासमरेटोल 

बज्रभुसम सडक 
9 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

१७५ 
र्वन्दवासीनी मा.र्व देखी 
गुफाचौर जोड्ने सडक 

९ नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

१७६ छरेर्पपल र्वद्यालय घेराबार 9 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 

  

१७७ ्यासमरे खानेपानी मंगलटार 9 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

१७८ 
नाके खोला खानेपानी पाईप 

खररदयोजना 9 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

१७९ बेलडाँडा र आगे्र खानेपानी 9 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
400000 

  



62 

 

१८० 
बहृत खानेपानी मंगलटार 

(मुहान तारजाली) 9 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

१८१ 
भदौरे आिामारा खानेपानी 
योजना 9 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

१८२ 
र्वन्िवाससनी मा र्व 

घेरावारतारजाली 9 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

१८३ 
मा्लो पोखरी समजार टोलमा 
खानेपानी ममयत 

10 आन्तररक श्रोत 150000 
  

१८४ १० नं. वडा कायायलय भवन 10 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
1320000 

  

१८५ डाँडाखकय  खानेपानी रोशी १० 10 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
600000 

  

१८६ 

कालढुङ्गा गोमते भञ््याङ छाप 

धचउरीबोट वडा कायायलय जोड्ने 
सडक DPR सटहत 

10 
नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
1800000 

  

१८७ 
धचउररवोट वडा कायायलय सडक 

ममयत 
10 

नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
200000 

  

१८८ 
डाँडाखकय  पोखरीटोल कृटण 

मप्न्दरममयत 
10 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

१८९ 
डाँडागाउँ तारे चैतेपानी वनखु 
सडकममयत 

10 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

१९० 
तल्लो डाँडाखकय  माधथल्लो 
लेखटोल सोला भञ््याङ सडक 

10 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
700000 

  

१९१ तारे कृटण मप्न्दर तनमायण 10 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

१९२ पञ्चकन्या मप्न्दर सत्तल 10 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
150000 

  

१९३ माख्लो पोखरी भुमे मप्न्दर 10 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

१९४ वतासे भुमे मप्न्दर 10 
नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
100000 

  

१९५ 
सोरे देर्वस्थान गोदावरी 
मप्न्दरसम्मको सडक 

10 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 
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१९६ 
लेखटोलको मा्लो तल्लो 
भेगलाई खानेपानी तनमायण 

10 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
150000 

  

१९७ 
श्री पञ्चकन्या मा र्व 

घेरावारतनमायण 
10 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
400000 

  

१९८ 
कुडडचौर खेल मैदान तथा 
घेरावारतनमायण 

10 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
400000 

  

१९९ डाँडागाउँमा तारजाली 10 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
150000 

  

२०० नरसरी देउरालीमा तारजाली 10 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 

  

२०१ ११ नं. वडा कायायलय भवन 11 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
1590000 

  

२०२ 
कात्तचे सस आँटपाखा ग्रासमण 

सडक 
11 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
600000 

  

२०३ 
कालढुङ्गा बरवेणीघाट सत्तल  

तनमायण 
11 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

२०४ टासी चुक्लाखाङ गुम्बा 11 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

२०५ थापेसलङ गुम्बा मानेगाउँ 11 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
250000 

  

२०६ 
पुलासमटोल धचन्नेडाडँा गोदावरी 
ग्रसमण सडक 

11 
नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
600000 

  

२०७ माप्म्त सभमसेन मप्न्दर 11 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

२०८ 
सेततदेर्व मप्न्दर छहरे 

पुलामेटोल 
11 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

२०९ कातचे खानेपानी पाईप खररद 11 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
400000 

  

२१० खानेपानी भ्याट बुलढंुगा 11 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

२११ 
बुलढंुगा डालाबेशी खानपेानी 
ममयत 

11 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 

  

२१२ बौद्ि िमय लामा अध्ययन 11 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 
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२१३ मगरफँुडी खानेपानी ममयत 11 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

२१४ 
रामररम वतासे खानेपानी तथा 
सरसफाई 

11 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

२१५ 
ससयाँले पाकय  तनमायण (र्व 

र्पराजमागयसगैँ) 
11 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

२१६ जुगेश्वर तारजाली 11 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
150000 

  

२१७ सभमखोरी डाँडा पोखरी संरक्षण 11 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

२१८ सेततदेवी तारजाली 11 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
150000 

  

२१९ 
कालीखोला केराबारी सडक 

स्तरोन्नती 12 आन्तररक श्रोत 500000 
  

२२० 

वडा कायायलयमा ईन्टरनेट 

जडान र कम्पाउडड घेराबार 

काययक्रम 

12 आन्तररक श्रोत 500000 

  

२२१ १२ नं. वडा कायायलय भवन 12 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
1860000 

  

२२२ 
ऐंसेलुडाँडाबाट ओखरबोट हँुदै 

सुब्बाडाँडा जोड्ने सडक (नयाँ) 
12 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
400000 

  

२२३ 
कालीखोला भोटेसालु सडक 

स्तरोन्नती 
12 

नेपाल सरकार - 

समातनकरणअनुदान 
500000 

  

२२४ 
खानीगाउँ बखेखोला सशखरपरु 

सडक 
12 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

२२५ घ्याङडाँडा घाटेपाटी तनमायण 12 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

२२६ 
घैयाडाडँ वतासे दमैटोल 

घ्याङडाँडा सडक 
12 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

२२७ 
बसेरी सशखरपुर सडक 

स्तरोन्नती 
12 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
800000 

  

२२८ महाकाली मप्न्दर ममयत 12 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 
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२२९ 
र्व र्प राजमागय देझख रातमाटा 
जोड्ने सडक स्तरोन्नती 

12 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
400000 

  

२३० 
साउने खोला र्वन्दवाससतन 

जोड्नेसडक 
12 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

२३१ ससद्धिगणेश मप्न्दर तनमायण 12 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

२३२ तरकारी संकलन केन्र घ्याङडाडँा 12 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

२३३ 
रानी ससस्तु खेतत 

प्रवद्यिनकाययक्रम 
12 

प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
50000 

  

२३४ 

एक घर एक िारा काययक्रम 

(मास्लोकेराबारी देखी जुवाडाडँा 
सम्म) 

12 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

२३५ भुजेलीथान तनमायण जुवाडाँडा 12 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

२३६ भञ््याङ खानेपानी योजना 12 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
150000 

  

२३७ 
माझटोल खानेपानी ट्याकी 
तनमायणकेराबारी 12 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 

  

२३८ अन्य Matching गा पा 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
14700000 

  

२३९ केन्र Matching गा पा 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
30000000 

  

२४० गाउँपासलकामा शौचालय तनमायण गा पा 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

२४१ डम्फुपाकय  तनमायण गा पा 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
2000000 

  

२४२ यातायात गुरुयोजना गा पा 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

२४३ रोशी ड्याम गा पा नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
1500000 

  

२४४ र्वद्युततकरण समपुरक गा पा 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
5000000 
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२४५ 
कृषक समुह क्षमता असभवदृ्धि 

तासलम 
गा पा 

प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

२४६ खोप सेवा काययक्रम गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

२४७ डडस्पेन्सरी सेवा काययक्रम गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

२४८ नश्ल सुभार सम्बन्िी काययक्रम गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

२४९ परप्जर्व तनयन्रण गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

२५० 
फलफुल तथा तरकारी मुल्य 

श्रृङखला साझेदारी काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
70000 

  

२५१ फलफुल र्वरुवा व्यवस्थापन गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

२५२ माछा पालन खेतत काययक्रम गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
600000 

  

२५३ मौरी र्वकास काययक्रम गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

२५४ रोग तनदान/ल्याब टेटट गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

२५५ 
ससस्नु गहत र घैया िान खेतत 

प्रवद्यिन काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
1000000 

  

२५६ र्वपद व्यवस्थापन कोष गा पा आन्तररक श्रोत 2258000   

२५७ पाररश्रसमक कमयचारी गा पा 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
17730635 

  

२५८ 
VERSSP Online SOftware 
Training 

गा पा आन्तररक श्रोत 350000 
  

२५९ अध्ययन अवलोकन भ्रमण गा पा आन्तररक श्रोत 500000   

२६० आवधिक योजना तनमायण गा पा आन्तररक श्रोत 1000000   

२६१ 
एकल तथा र्विुवा मटहला 
क्षमता र्वकास काययक्रम 

गा पा आन्तररक श्रोत 400000 
  

२६२ एम्बुलेन्स खररद गा पा आन्तररक श्रोत 2400000   

२६३ करदाता सशक्षा गा पा आन्तररक श्रोत 150000   
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२६४ 

कमयचारी/जनप्रतततनधि क्षमता 
र्वकास काययक्रम (Appreciative 

Team Building) 

गा पा आन्तररक श्रोत 500000 
  

२६५ 
खानेपानी गाउँपासलका स्तरीय 

(Wash Plan) 
गा पा आन्तररक श्रोत 1000000 

  

२६६ 
गाउँपासलका स्तरीय ल्होच्छार 

महोत्सव 
गा पा आन्तररक श्रोत 500000 

  

२६७ 
जनताको अभाव रोशीको 
सद्भाव 

गा पा आन्तररक श्रोत 1000000 
  

२६८ जेटठ नागररक काययक्रम गा पा आन्तररक श्रोत 500000   

२६९ 
जसको मन उसलाई समथयन 

काययक्रम 
गा पा आन्तररक श्रोत 300000 

  

२७० प्ज स स Matching गा पा आन्तररक श्रोत 14100000   

२७१ दसलत सीप र्वकास काययक्रम गा पा आन्तररक श्रोत 1000000   

२७२ 
द्वन्द र्पडडत र्वशेष घाइते 

अपाङग काययक्रम 
गा पा आन्तररक श्रोत 400000 

  

२७३ परकाररता र्वकास तासलम गा पा आन्तररक श्रोत 200000   

२७४ प्रदेश Matching गा पा आन्तररक श्रोत 30000000   

२७५ पाईप खररद गा पा आन्तररक श्रोत 1000000   

२७६ फतनयचर व्यवस्थापन गा पा आन्तररक श्रोत 1000000   

२७७ बुद्ि जयन्ती गा पा आन्तररक श्रोत 100000   

२७८ भू - उपयोग योजना गा पा आन्तररक श्रोत 500000   

२७९ भुक्तानी खचय बाँकी गत आ.व गा पा आन्तररक श्रोत 830000   

२८० 
मुल्य श्रृङखला जनशप्क्त 

पररचालन काययक्रम 
गा पा आन्तररक श्रोत 110000 

  

२८१ मटहला क्षमता र्वकास गा पा आन्तररक श्रोत 500000   

२८२ 
मटहला सशप्क्तकरण तथा आय 

आजयन काययक्रम 
गा पा आन्तररक श्रोत 500000 

  

२८३ 

मटहलाहरुको पाठेघरको मुख 

तथा स्तन क्यान्सर पररक्षण 

काययक्रम 

गा पा आन्तररक श्रोत 500000 

  

२८४ युवा ससप र्वकास काययक्रम गा पा आन्तररक श्रोत 500000   

२८५ रेडडयो पबरका प्रवद्यिन गा पा आन्तररक श्रोत 1500000   
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२८६ 
लोपोन्मुख जातत संरक्षण 

काययक्रम 
गा पा आन्तररक श्रोत 206000 

  

२८७ र्वद्युततय हाप्जरी जडान गा पा आन्तररक श्रोत 500000   

२८८ 
र्वपद व्यवस्थापन पूवय तयारी 
काययक्रम 

गा पा आन्तररक श्रोत 400000 
  

२८९ 
र्वषयगत क्षेरगत योजन 

तनमायण 
गा पा आन्तररक श्रोत 500000 

  

२९० शतनखोला सडक र्वस्तार गा पा आन्तररक श्रोत 2000000   

२९१ 
श्रवणकुमार परुस्कार सम्मान 

काययक्रम 
गा पा आन्तररक श्रोत 140000 

  

२९२ सूचना प्रर्वधि गा पा आन्तररक श्रोत 1000000   

२९३ सटटवेयर तासलम गा पा आन्तररक श्रोत 500000   

२९४ सटटवेयर नर्वकरण गा पा आन्तररक श्रोत 500000   

२९५ सम्भाव्यता अध्ययन गा पा आन्तररक श्रोत 5000000   

२९६ ससमक्षा काययक्रम गा पा आन्तररक श्रोत 300000   

२९७ 

संस्कृतत संरक्षण कला 
(मंगलटार शतनखोला भूमेचुली 
माघी पवय) 

गा पा आन्तररक श्रोत 200000 

  

२९८ साझेदारी गा पा आन्तररक श्रोत 2000000   

२९९ 
सामुदातयक स्वा. ईकाइ 

कमयचारी तलब 
गा पा आन्तररक श्रोत 175000 

  

३०० सामाप्जक पररक्षण गा पा आन्तररक श्रोत 300000   

३०१ सावयजतनक सुनुवाई गा पा आन्तररक श्रोत 150000   

३०२ 
सावयजनीक जग्गा संरक्षण 

काययक्रम 
गा पा आन्तररक श्रोत 300000 

  

३०३ सस सस टट भी जडान गा पा आन्तररक श्रोत 500000   

३०४ ममयत सम्भार कोष गा पा आन्तररक श्रोत 2000000   

३०५ कमयचारी कल्याणकारी कोष गा पा आन्तररक श्रोत 1500000   

३०६ प्ज स स बाट प्रातत अनुदान गा पा 
प्ज स स अन्य अनुदान 

पुंजीगत 
922000 

  

३०७ 
गा.पा संतघय सरकार र्वशेष 

अनुदान पूप्जगत 
गा पा 

नेपाल सरकार - र्वषेश 

अनुदान पुँजीगत 
10000000 
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३०८ डम्फु पाकय  तनमायण गा पा 
नेपाल सरकार - र्वषेश 

अनुदान पुँजीगत 
20000000 

  

३०९ औध्योगीक ग्राम तनमायण गा पा 
नेपाल सरकार - 

समपुरक अनुदान 

पुँजीगत 

4000000 

  

३१० खेलकुद पूवायिार तनमायण गा पा 
नेपाल सरकार - 

समपुरक अनुदान 

पुँजीगत 

8000000 

  

३११ गा.पा भवन तनमायण गा पा 
नेपाल सरकार - 

समपुरक अनुदान 

पुँजीगत  

10000000 

  

३१२ बैकप्ल्पक उजाय गा पा 
नेपाल सरकार - 

समपुरक अनुदान 

पुँजीगत  

4000000 

  

३१३ स्वास््य चौकी भवन गा पा 
नेपाल सरकार - 

समपुरक अनुदान 

पुँजीगत  

4000000 

  

३१४ संसद र्वकास कोष अनुदान गा पा 

नेपाल सरकार - 

समपुरक अनुदान 

पुँजीगत - संसद र्वकास 

कोष 

13881000 

  

३१५ 
चौकीडाँडा खहरेपाँगु सडक 

र्वस्तार 
गा पा 

नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
2000000 

  

३१६ मेससनरी औजार व्यवस्थापन गा पा 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
870000 

  

३१७ 
गा.पा प्रदेश र्वशेष अनुदान 

पूप्जगत 
गा पा प्रदेश नंबर ३ - र्वषेश 

अनुदान पुँजीगत 
10000000 

  

३१८ 

घ्याङडाँडा देझख ताराखसे लेक 

सम्म साँस्कृततक पययटन 

पूवायिार तनमायण 

गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - समपुरक 

अनुदान पुँजीगत 
10000000 

  

३१९ 
चौकीडाँडा खहरेपाँगु 

सडकस्तरोन्नती 
गा पा 

प्रदेश नंबर ३ - समपुरक 

अनुदान पुँजीगत 
10000000 

  

३२० 
रोशी खोला मंगलटार सलटट 

ससचंाई आयोजना 
गा पा 

प्रदेश नंबर ३ - समपुरक 

अनुदान पुँजीगत 
10000000 
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३२१ Birthing Center Night भत्ता गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
165000 

  

३२२ 

Online Reporting को लाधग 

पुवायिार र्वकास, 

तासलम/मसलन्द तथा अन्य 

गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

३२३ 
अत्यावश्यक आयुवेद औषिी 
खररद 

गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

३२४ 
गाउँ घर प्क्लतनक नसने रोग 

व्यवस्थापन काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
400000 

  

३२५ घाँसको र्वउ र्वतरण काययक्रम गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

३२६ चमय रोग सशर्वर गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

३२७ जडडबुटट चुणय तनमायण गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

३२८ 
जेटठ नागररकको लाधग स्वास््य 

प्रबियन सेवा काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

३२९ 
टुहुरा तथा अपाङ्गता छारवरृ्त्त 

काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
400000 

  

३३० पंचकमय /पूवयकमय काययक्रम गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
100000 

  

३३१ मटहला र्वकास काययक्रम बाकँी गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

३३२ 
लोपोन्मुख जातत संरक्षण 

काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
94000 

  

३३३ 

स्तनपायी आमालाई मात ृ

सशशुसुरक्षाथय दगु्िबियक 

जडडबुटीजन्य औषधि र्वतरण 

काययक्रम 

गा पा 
प्रदेश नंबर ३- 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

३३४ सरसफाई काययक्रम गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

३३५ स्वास््य चौकी व्यवस्थापन गा पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
600000 
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३३६ 
स्वास््य संस्थामा प्रयोग 

हुनेफमय फरम्याट छपाई 
गा पा 

प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
200000 

  

३३७ अ.न.मी करार गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
584000 

  

३३८ अततररक्त कक्रयाकलाप काययक्रम गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

३३९ 
अध्यक्ष कप फुटबल प्रततयोधगता 
काययक्रम 

गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

३४० 

आिारभूत तथा माध्यसमक 

र्वद्यालयलाई सशक्षण अनुदान 

काययक्रम 

गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
2000000 

  

३४१ 
आिारभूत तथा माध्यसमक 

सशक्षापररक्षा काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
300000 

  

३४२ उपभोक्ता ससमतत अनुसशक्षण गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

३४३ 
एक गाउँ एक अधिकृत तथा एक 

इप्न्जतनयर उत्पादन काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

३४४ औषधि उपकरण गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
1800000 

  

३४५ का.स करार गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
2080000 

  

३४६ 
कोल्डचेनको लाधग Refrigerator 

व्यवस्था जेनेरेटर सटहत 
गा पा 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
700000 

  

३४७ गाउँपासलकामा शौचालय तनमायण गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

३४८ 
डडफल्टर अनुगमन (फोन 

माफय त) 
गा पा प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
50000 

  

३४९ नमुना र्वद्यालय काययक्रम गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
600000 

  

३५० 
प्रारप्म्भक साक्षरता र गझणत 

(ELM) काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
2000000 
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३५१ 

प्रार्वधिक तथा व्यावसातयक 

सशक्षाछारवरृ्त्त काययक्रम (१२ वटै 

वडा) 
गा पा प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
600000 

  

३५२ 
बैकप्ल्पक तथा तनरन्तर 

सशक्षाकाययक्रम 
गा पा 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

३५३ 
बालर्वकास सशक्षक प्रोत्साहन 

काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
900000 

  

३५४ म.स्वा.स्व.से. यातायात खचय गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
1080000 

  

३५५ 
माध्यसमक र्वद्यालय स्तरीय 

खेलकुद प्रततयोधगता काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

३५६ 

ल्याव सञ्चालन तनरन्तरता 
(कमयचारी/सामाग्री तथा अन्य 

ब्यवस्थापन) 

गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
400000 

  

३५७ 
वा र्व के पुनयर्वतरण र्वद्यालय 

समायोजना सशक्षक दरबन्दी 
गा पा 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

३५८ सशक्षक पुरस्कार काययक्रम गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

३५९ 
सशक्षकका लाधग ICT तासलम 

तथा प्रसशक्षण काययक्रम 
गा पा 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

३६० 

सुचना तथा सञ्चार प्रर्वधिमैरी 
कक्षा कोठा व्यवस्थापन र 

तासलम काययक्रम 

गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
450000 

  

३६१ 
सुत्केरी आमा पोसशलो खाना 
काययक्रम 

गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
1500000 

  

३६२ 
स्थानीय सशक्षा नीतत ऐन तथा 
तनयम 

गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

३६३ सेतनटरी तयाड गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 

  

३६४ 
स्वास््य संस्थामा भ्याकससन 

तथा औषधि ढुवानी 
गा पा 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
59000 

  

३६५ 

स्वास््य संस्थाहरुको बार्षयक 

ससमक्षा तथा माससक ससमक्षा 
बैठक 

गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
100000 
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३६६ 
स्वास््य संस्थाहरुको सामाप्जक 

पररक्षण 
गा पा 

प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

३६७ साक्षरताकाययक्रम गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

३६८ 
सामुदातयक स्वा.ईकाइ कमयचारी 
तलब 

गा पा 
प्रदेश सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
1385000 

  

३६९ भुक्तानी खचयबाँकी गत आ.व गा पा 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
2250000 

  

३७० 
सडक बोडय नेपाल प्रातत 

अनुदानरकम 
गा पा सडक बोडय 1000000 

  

३७१ पशु (भैंसी) र्वमा काययक्रम गा.पा 
प्रदेश नंबर ३ - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

३७२ अपाङ्ग ससप र्वकास काययक्रम  आन्तररक श्रोत 400000   

३७३ 
CMIASP-AF काययक्रम अनुगमन 

तनररक्षण एवं भ्रमण 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

25000 
  

३७४ 
अस्थायी तथा करार कमयचारीका 
लाधगपोशाक 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

10000 
  

३७५ 

आँखा नाक कान घाँटी तथा मुख 

स्वास््य सम्वप्न्ि म. स्वा. 
स्वयंसेर्वकाहरु तथा स्वास््य 

सशक्षकहरुको लागी 
असभमुझखकरण 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

80000 

  

३७६ 

आिारभूत तथा आकप्स्मक सेवा 
स्वास््य चौकी/प्रा. स्वा. के./ 

प्राथसमक अस्पतालको न्यूनतम 

सेवा मापदडड अनुगमन 

सम्वप्न्ि असभमुझखकरण 

काययक्रम 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदानचालु 

100000 

  

३७७ 

आिारभूत तथा आकप्स्मक 

सेवाको लाधग औषधि खररद 

(पूवायनुमान, पररमाण तनिायरण 

तथा स्पेसशकफकेसन तयार गने 
काययको समेत खचय ) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

850000 
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३७८ 

आिारभूत तथा आकप्स्मक 

सेवाको सुतनश्चततका लाधग 

औषिीको आपूतत य र उपयोग, 

सम्वप्न्ि काययक्रमहरुको 
अनुगमन तथा मूल्याङकन 

(अनुगमन मुल्याङ्कन तथा 
काययक्रम कायायन्वयन भ्रमण 

खचय) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

100000 

  

३७९ 

आिारभूत तहका स्वीकृत 

दरवन्दीकासशक्षक, राहत 

अनुदान सशक्षकका लाधग तलब 

भत्ता अनुदान (र्वशेष सशक्षा 
पररषद अन्तरगतका 
सशक्षक/कमयचारीहरु समेत) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

95880000 

  

३८० आयुवेद सेवा काययक्रम  
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

700000 
  

३८१ 

आयुवेद तथा बैकलपीक 

धचककत्साक कमयचारीको तलव 

भत्ता लगायतको बार्षयक खचृय 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदानचालु 

2015000 

  

३८२ 

उपचार केन्रहरुमा आकप्स्मक 

अवस्थामा औसधि एवं ल्याब 

सामाग्री ढुवानी, काययक्रमका 
लाधग आवश्यक स्टेशनरी 
तथाफमय फरमेट फोटोकपी, 
बबरामीको व्यप्क्तगत र्ववरण 

ई-टट.बब रप्जस्टरमा 
अध्यावधिक, समुदाय पररचालन 

गरर क्षयरोग र्वरामी तनदानका 
लाधग प्रेषण तथा उपचार, र्वश्व 

क्ष 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

55000 

  

३८३ 

एकककृत बासल तथा जल 

व्यवस्थापन कृषक पाठशाला 
संचालन (नारयनटार ससचाई उप 

आयोजना) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

19000 
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३८४ 

एकककृत बासल तथा जल 

व्यवस्थापन कृषक पाठशाला 
संचालन (नारयनटार ससचाई उप 

आयोजना) ए डड र्व सो भ ऋण 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

100000 

  

३८५ 

औलो तनयन्रण काययक्रमको 
अनुगमन एवम ू् मूल्याङ्कन, 

औलो माहामारी हुन ेऔलो 
ग्रसीत क्षेरको छनौट गरी 
बबषाटद छकय ने (रेस्पोन्सीभ 

स्प्रेइङ समेत), र्वश्व औलो 
तनयन्रण टदवस मनाउने तथा 
औलो तनयन्रणका लाधग 

बहुतनकाय अन्तरकक्रया 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

21000 

  

३८६ 

औषधि लगायतका सामाग्रीको 
ढुवानी तथा ररतयाककङ र र्वतरण 

समेत 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदानचालु 

100000 

  

३८७ 

औषधिको समुधचत प्रयोग 

प्रवियनकोलाधग साथी समुह 

सशक्षा काययकम (peer group 

discussion) तथा आिारभूत 

स्वास््यसेवा सम्वप्न्ि स्तरीय 

उपचार पद्ितत असभमुझखकरण 

तथा ससमक्षा काययक्रम 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

125000 

  

३८८ 

काययक्रमको तनयसमत अनुगमन 

तथामुल्याकंन गरर काययक्रमको 
गुणस्तरीयता सुतनप्स्चत गन,े 

स्थलगत अनुसशक्षण गरर 

स्वास््यकसमयहरूको क्षमता 
असभवपृ्ध्द, क्षयरोगका 
बबरामीको उपचारको नततजको 
कोहटय र्वश्लेषण तथा 
काययक्रमको चौमाससक ससमक्षा 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

125000 

  

३८९ 
कायायलय संचालन तथा 
मसलन्द खचय 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

50000 
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३९० खोप केन्र तनमाणय  
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदानचालु 

410000 
  

३९१ 
तरल नाईट्रोजन ढुवानी भडडारण 

तथा र्वतरण तथा व्यवस्थापन 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

240000 
  

३९२ 
तलब तथा सुबबिा- 
मनोसमाप्जकपरामशय कताय 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदानचालु 

259000 
  

३९३ 
तलब तथा सुबबिा -र्वर्त्तय 

साक्षरता सहजकताय क्राययक्रम 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

259000 
  

३९४ तलव  
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

417000 
  

३९५ 

दश प्रकारको अपांगताको 
बधगयकरणको आिारमा अपांगता 
भएका ब्यप्क्त तथा 
जनसंख्याको असभलेखीकरण 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

100000 

  

३९६ दानुरा रुवेला खोप असभयान  
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

116000 
  

३९७ 

न्यूनतम सेवा मापदडड 

कायायन्वयनका लाधग आवश्यक 

औजार उपकरण तथा स्वास््य 

समाग्री खररद, ममयत तथा 
व्यवस्थापन 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

150000 

  

३९८ 

नवीकरणीय ऊजाय प्रबबधिहरु 

(लघुतथा साना जलबबितु, सौयय 
ऊजाय, वायोग्यास, वायोमास, 

ऊजायको उत्पादनमुलक 

पररप्रयोग) माफय त ऊजाय उत्पादन 

र पररप्रयोग 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

1515000 

  

३९९ 

नसने रोग सम्बप्न्ि काययक्रम 

(असभमुझखकरण, नसने रोग 

तथा मानससक 

स्वास््यसम्बप्न्ि सचेतना 
काययक्रम (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer days 

)) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

70000 
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४०० 
तनयसमत तथा पुणय खोप 

टदगोपना र खोप ढुवानी 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

518000 
  

४०१ 

प्रतत र्वद्याथी लागतका 
आिारमा सशक्षण ससकाइ 

सामग्री एवम ू् कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

2465000 

  

४०२ 

प्रतत र्वद्याथी लागतका 
आिारमा सशक्षण ससकाइ 

सामग्री एवम ू् कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

393000 

  

४०३ 

प्रतत र्वद्याथी लागतका 
आिारमा सशक्षण ससकाइ 

सामग्री एवम ू् कक्षा ८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

699000 

  

४०४ 

प्रारप्म्भक बाल र्वकास 

सहजकतायहरुको पाररश्रसमक 

तथा र्वद्यालय कमयचारी 
व्यबस्थापन अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

8194000 

  

४०५ 

प्रारप्म्भक बाल र्वकास 

सहजकतायहरुको पाररश्रसमक 

तथा र्वद्यालय कमयचारी 
व्यबस्थापन अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदानचालु 

1306000 

  

४०६ 

प्रारप्म्भक बाल र्वकास  

सहजकतायहरुको पाररश्रसमक 

तथा र्वद्यालय कमयचारी 
व्यबस्थापन अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

2322000 

  

४०७ 
पररवार योजन तथा प्रजनन 

स्वास््य काययक्रम 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

471000 
  

४०८ 

पररवार योजन तथा प्रजनन 

स्वास््य काययक्रमका लाधग 

औजार/उपकरण खररद 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

27000 

  

४०९ 
पशु स्वास्थ व्यवस्थापनको 
लाधग ओषधि र्वतरण 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

145000 
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४१० 
पशुपन्छी तथा मत्स्य उपचार 

सेवा  
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

60000 
  

४११ 
पासलका पररयोजना समन्वय 

ससमततको वठैक 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

30000 
  

४१२ पोषण काययक्रम (नेपाल सरकार)  
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

597000 
  

४१३ 

बैदेसशक रोजगारीमा जान चाहने 
सम्भार्वत कामदारहरुलाई गहन 

असभमुखीकरण काययक्रम 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

3000 

  

४१४ 

बबद्यालय स्वास््य सशक्षा, 
आमा समूह तथा स्थानीय तहमा 
स्वास््यका लाधग सामाप्जक 

व्यवहार पररवतयन प्रवध्दयन 

असभयान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

125000 

  

४१५ भकारो सुिार काययक्रम  
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

300000 
  

४१६ 
मनोसमाप्जक परामशय संचालन 

खचय 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

178000 
  

४१७ 

महामारी तथा प्रकोपजन्य 

रोगहरुको अबस्थामा RRT/ 

CRRT पररचालन गन,े चौमासशक 

ररभ्य ुतथा असभमुखीकरण गन े

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

60000 

  

४१८ 

महीला स्वास््य स्वयं सेर्वका 
काययक्रम (अिय वार्षयक ससमक्षा र 

टदवस मनाउने) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

12000 

  

४१९ 

माटो पररक्षण गरी माटो 
सुिारको लाधग सामग्री/प्रर्वधि 

र्वतरण/ हस्तान्तरण 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

200000 

  

४२० मात ृतथा नवसशशु काययक्रम  
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

40000 
  

४२१ 
मात ृतथा नवसशशु काययक्रम 

अनुगमनतथा सुपररवके्षण 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

10000 
  

४२२ 
मात ृतथा नवसशशु काययक्रम 

अन्तगयत आमा सुरक्षा, ANC, 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

920000 
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न्यानो झोला, Vitamin K 

Magnesium Sulphate, 

Calcium Gluconate र तनशुल्क 

गभयपतन काययक्रम 

४२३ 
मात ृतथा नवसशशु काययक्रमका 
लाधग व्यप्क्त करार 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

532000 
  

४२४ 

माध्यसमक तहका स्वीकृत 

दरवन्दीका सशक्षक, राहत 

अनुदान सशक्षक लाधग तलब 

भत्ता अनुदान (र्वशेष सशक्षा 
पररषद अन्तरगतका सशक्षक/ 

कमयचारी, प्रार्वधिक िारका 
प्रसशक्षक समेत) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

25652000 

  

४२५ 

मानससक स्वास््य सम्बन्िी 
महत्वपूणय टदवस मनाउने 
(आत्महत्या रोकथाम टदवस, 

मानससक स्वास््य टदवस, 

अल्जाईमर टदवस)मानससक 

स्वास््य समस्याबाट प्रभार्वत 

ब्यप्क्तका पररवारका सदस्यहरु 

(स्याहारकतायहरु) का लागी 
क्षमता असभबििी काययक्रम 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

19000 

  

४२६ 

रेबबज, सपयदंश आटदकोजन 

चेतना सम्बप्न्ि प्रचार प्रसार 

तथा टदवस मनाउने पशु पंक्षी 
आदीबाट हुन ेईन्फुएन्जा, बडय 
टलु, ए यम आर 

ससप्टटसकोससस, 

टक्सोतला्मोससस आदी 
र्वसभन्न सरुवा रोग सम्बप्न्ि 

रोकथाम र सचेतना काययक्रम 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

20000 

  

४२७ 

राटट्रपतत रतनङ्ग ससल्ड 

प्रततयोधगता (स्थानीय तह 

स्तरीय) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदानचालु 

100000 
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४२८ ररटनी स्वयंम सेवक पररचालन  
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

281000 
  

४२९ रोटा खोप सुरुवात  
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदानचा लु 

45000 
  

४३० 

वडय टलु रोग लगायत अन्य 

रोगहरुको तनयन्रणको लाधग 

वैठक तथा नमुना संकलन गरी 
पठाउने तथा प्रदेश तथा संघमा 
ररपोटटयङ्ग गने 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदानचालु 

75000 

  

४३१ 
र्वत्त साक्षरता काययक्रमको 
लाधगमेशनरी तथा औजार 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

40000 
  

४३२ 
र्वर्त्तय साक्षरता क्राययक्रम 

संचालन खचय 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

77000 
  

४३३ 
र्वद्यालय भौततक पुवायिार 

तनमायण अनुदान 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

1456000 
  

४३४ 
र्वद्यालय भौततक पुवायिार 

तनमायण अनुदान 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

232000 
  

४३५ 
र्वद्यालय भौततक पुवायिार 

तनमायण अनुदान 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

412000 
  

४३६ 
र्वद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

2543000 
  

४३७ 
र्वद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

406000 
  

४३८ 
र्वद्यालय सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

721000 
  

४३९ 

र्वद्यालयमा शैक्षक्षक गुणस्तर 

सुदृढीकरण एवम ू् 
काययसम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्साहन अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

3669000 

  

४४० 

र्वद्यालयमा शैक्षक्षक गुणस्तर 

सुदृढीकरण एवम ू् कायय 
सम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन 

अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

585000 
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४४१ 

र्वद्यालयमा शैक्षक्षक गुणस्तर 

सुदृढीकरण एवम ू् 
काययसम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्साहन अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

1040000 

  

४४२ 
र्वसभन्न खोपहरु लगाए वापत 

भ्याप्क्सनेटरलाई पाररश्रसमक 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

125000 
  

४४३ 

र्वरामीको लाधग ओ.र्प.डड. 

टटकट (कावयन कपी सटहतको) 
छपाई 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

100000 

  

४४४ 

र्वश्व कुटठरोग टदवस तथा 
अपांगता टदवसको उपलक्ष्यमा 
काययक्रम 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

15000 

  

४४५ 

शैक्षक्षक पहँुच सुतनप्श्चतता, 
अनौपचाररक तथा वकैप्ल्पक 

सशक्षा काययक्रम (परंपरागत 

र्वद्यालय, वैकप्ल्पक 

र्वद्यालय, साक्षरता र तनरन्तर 

सशक्षाका काययक्रम समेत) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

693000 

  

४४६ 

शैक्षक्षक पहँुच सुतनप्श्चतता, 
अनौपचाररक तथा वकैप्ल्पक 

सशक्षा काययक्रम (परंपरागत 

र्वद्यालय, वैकप्ल्पक 

र्वद्यालय, साक्षरता र तनरन्तर 

सशक्षाका काययक्रम समेत) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

111000 

  

४४७ 

शैक्षक्षक पहँुच सुतनप्श्चतता, 
अनौपचाररक तथा वकैप्ल्पक 

सशक्षा काययक्रम (परंपरागत 

र्वद्यालय, वैकप्ल्पक 

र्वद्यालय, साक्षरता र तनरन्तर 

सशक्षाका काययक्रम समेत) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

196000 

  

४४८ 

स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, 
प्रास्वा के र अस्पतालहरुमा 
काययरत कमयचारीहरुको तलव 

महगी भत्ता स्थानीय भत्ता 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

31847000 
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पोषाक लगायत अन्य 

प्रशासनीक खचय समेत 

४४९ 

स्थानीय तहका स्वास््य 

संस्थाहरुको माससक, चौमाससक 

ससमक्षा, सूचना संकलन, 

गुणस्तर सुिार साथ ैर्विुततय 

प्रततवेदनका लाधग इन्टरनेट 

सेवा समशुल भुक्तानी समेत 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

265000 

  

४५० 

सम्बप्न्ित सरोकारवालाहरुवाट 

पररयोजना अनुगमन तथा 
मुल्याकंन 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

20000 

  

४५१ 
सुरक्षक्षत बैदेससक रोजगार 

सम्बप्न्ि असभमुखीकरण 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

14000 
  

४५२ 

स्वास््य संस्थाबाट टाढा 
रहेकाबस्ती तथा स्वास््य 

सेवामा पहूच कम भएका, 
कारागार, गुम्बा, स्कुल, बिृाश्रम, 

उद्योग भएको क्षेर, शहरी 
घनाबस्ती, लगायत अन्य 

क्षयरोगका जोझखमयुक्त 

जनसंख्यामा माइक्रोस्कोर्पक 

क्याम्प लगायतका अन्य सकृय 

क्षयरोग खोजपडताल काययक्रम 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदानचालु 

75000 

  

४५३ 
सहकारी ससचाई, साना ससचाई 

ममयतसम्भार तथा तनमायण 
 

नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

500000 
  

४५४ 

सावयजतनक र्वद्यालयका 
र्वद्याथीहरुका लाधग तनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

2462000 

  

४५५ 

सावयजतनक र्वद्यालयका 
र्वद्याथीहरुका लाधग तनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

392000 

  

४५६ 

सावयजतनक र्वद्यालयका 
र्वद्याथीहरुका लाधग तनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

698000 
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४५७ 

सावयजतनक र्वद्यालयमा 
अध्ययनर तर्वद्याथीहरुका 
लाधग छारबरृ्त्त (आवासीय तथा 
गैरआवासीय) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

1329000 

  

४५८ 

सावयजतनक र्वद्यालयमा 
अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका 
लाधग छारबरृ्त्त (आवासीय तथा 
गैरआवासीय) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

175000 

  

४५९ 

सावयजतनक र्वद्यालयमा 
अध्ययन रतर्वद्याथीहरुका 
लाधग छारबरृ्त्त (आवासीय तथा 
गैरआवासीय) 

 
नेपाल सरकार - शसतय 
अनुदान चालु 

412000 

  

४६० 
र्पङडाँडा तनगाले पंिेरो नयाँ 
सडक 

 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

४६१ पौवा पँिेरा सत्तल तनमायण  
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
500000 

  

४६२ 
भन््याङ तनवुवाडाँडा 
फोप्क्सङटार सडक नया ँ

 
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
600000 

  

४६३ लाक्पाल ग्रासमण सडक  
नेपाल सरकार - 

समातनकरण अनुदान 
300000 

  

४६४ 

अपाङ्गता भएका व्यप्क्तहरुको 
लाधग सामुदायमा आिाररत 

पूनस्थापन काययक्रम 

 
प्रदेश नंबर ३ - शसतय 
अनुदान चालु 

300000 

  

४६५ 

एक बबध्यालय एक नसय 
काययक्रम संचालन तनरन्तरता 
तथा र्वस्तार 

 
प्रदेश नंबर ३ - शसतय 
अनुदान चालु 

500000 

  

४६६ 
बाल र्ववाह र्वरुद्िको असभयान 

काययक्रम 
 

प्रदेश नंबर ३ - शसतय 
अनुदान चालु 

300000 
  

४६७ 
बालमैरी स्थानीय तह 

प्रोत्साहनकाययक्रम 
 

प्रदेश नंबर ३ - शसतय 
अनुदान चालु 

500000 
  

४६८ 

मटहला स्वास््य 

स्वेमसेर्वकाहरुका लाधग संचार 

खचय 
 

प्रदेश नंबर ३ - शसतय 
अनुदान चालु 

225000 
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४६९ 

सामुदातयक र्वद्यालयका बाल 

सशक्षकहरुका लाधग प्रोत्साहन 

अनुदान 

 
प्रदेश नंबर ३ - शसतय 
अनुदान चालु 

741000 

  

४७० अनुगमन, मूल्यांकन खचय  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
1800000 

  

४७१ अन्य भत्ता  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
5184000 

  

४७२ अन्य भाडा  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
180000 

  

४७३ अन्य सेवा शुल्क  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
11995648 

  

४७४ इन्िन - अन्य प्रयोजन  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
50000 

  

४७५ इन्िन (कायायलय प्रयोजन)  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
1848000 

  

४७६ काययक्रम खचय  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
1962000 

  

४७७ घरभाडा  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
1500000 

  

४७८ पानी तथा बबजुली  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
504000 

  

४७९ पाररश्रसमक पदाधिकारी  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
7163000 

  

४८० पोशाक  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
430000 

  

४८१ कफल्ड भत्ता  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
1500000 

  

४८२ बबमा तथा नवीकरण खचय  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

४८३ भ्रमण खचय  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
200000 

  

४८४ 
मेसशनरी तथा औजारममयत 

सम्भार तथा सञ्चालन खचय 
 

संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
1228000 
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४८५ मसलन्द तथा कायायलय सामाग्री  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
7000000 

  

४८६ महंगी भत्ता  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
1032000 

  

४८७ र्वर्वि खचय  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
3875517 

  

४८८ संचार महसुल  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
817200 

  

४८९ सेवा र परामशय खचय  
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
3000000 

  

४९० 

सीप र्वकास तथा जनचेतना 
तासलम तथा गोटठी सम्बन्िी 
खचय 

 
संघीय सरकार - राजस्व 

बाँडफाँड 
500000 

  

  कुल जम्मा 650863000   
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पाँचौ गाउँ सभाका लनणायहरु 

१) रोशी गाउँपालिकाको आलथाक बषा २०७६/७७ को अथा सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायान्वयन गना 

बनेको आलथाक लवधेयक, २०७६ स्वीकर त गनक ।  

२) रोशी गाउँपालिकाको चािु आ.ब २०७५/७६ को यथाथा र आगामी आ.ब २०७६/७७  को 

अनुमालनत आय ब्यय लववरण सलहतको बालषाक लनलत, कायाक्रम, तथा बिेट स्वीकर त गनक ।  

३) गाउँ सभाबाट पारीत आ.ब २०७६/७७ को प्रस्तालबत योिना तथा कायाक्रमहरुको बाँडफाडँ 

स्वीकर त गरी सो अनुसारको कायाक्रम कायाान्वयन गनक गराउने अलधकार गाँउ कायापालिकािाई 

लदने ।   

४) चौथो गाउँसभा लमलत २०७६ िेठ १५ गतेदेलख २०७५ आषाढ सम्म पिात गाउँ 

कायापालिकाको बैठकबाट भएका लनणायहरु अनुमोदन गनक । 

५) गाउँपालिकाको स्वीकर त दरबन्दीमा कायारत लनिामलत सेवा तफा का कमाचारी बाहके देहाय 

बमोलिमका स्थानीय सेवा तफा का कमाचारीहरुको तिबी प्रतीबेदन स्वीकर त गनक ।  

६) गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुने लवकास लनमााण तथा साबािलनक सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा 

सावािलनक सुनुवाई , सामालिक पररिण िस्ता लबषयिाई प्रभावकारी रुपमा िागु गनक ।  

७) गाउँसभाबाट गनुापनक लनणाय तत्कािै गरी लनकास लिनुपनक भएमा र तत्काि गाउँ सभाको बैठक 

नबसेको वा बस्न नसक्ने अबस्थामा समेत   गाउँपालिका अध्यिबाट लनणाय गरी कायाान्वयन 

गनक यसरी लनणाय गररएको लवषय अनुमोदनको िालग गाउँसभामा पेस गनक गरी अलख्तयरी लदने ।  

८) गाउँसभाबाट गनुापनक लनणाय मध्य े तत्कािै  लनकास लिनुपनक भई कायापालिका तथा अध्यिबाट  

चािू आ.ब ०७५/७६ मा भएका लनणायहरु अनुमोदन गनक लनणाय गररयो ।  

९) आ.ब ०७४/७५ को अलन्तम िखेा पररिणिे औलं्याएका बेरुिुहरु फर्छ्यौट गना  

गाउँकायापालिका िाई लनदकशन लदने लनणाय गररयो ।    

१०) यस गाउँपालिका अन्तगात  आयोिनाहरु मध्य ेकलतपय आयोिनाहरुको काम सम्पन्न भएको 

तर लबि भपााई आउन नसकेको कारण भुिानी गना लढिाई हुने भएकािे सम्बलन्धत 

वडाध्यिहरुको प्रस्ताब अनुसार आगामी आ.ब मा भुिानी लदने गरी स्वीकर त गनक लनणाय गररयो 

।  
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/f]zL ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

s6'~h]a]+zL,sfe|]knf~rf]s 

sd{rf/L ljj/0f 

 

l;=

g+= 
sd{rf/Lsf] gfd,y/ bhf{ ;Dks{ g+= s}lkmot 

! 8Da? bfxfn k|d'v k|zf;sLo clws[t (*%@)#)(%%  

@ /fd axfb'/ tfdfª zfvf clws[t -cf7f}+_ (*%!!@%*$%  

# ;'ldqf kf}8]n n]vf clws[t -;ftf}+_ (*$@^*$!*%  

$ wgaL/ tfdfª clws[t 5}6f}+ (*$!^@!(&&  

% ho k|;fb uh'/]n clws[t 5}6f}+ (*^)!$(%(^  

^ s[i0f s'df/ ofbj slj/fh lg/LIfs (*$@&#*&$(  

& /3'gL zfx clws[t 5}6f}+ (*%!)!)!(#  

* u+ufnfn >]i7 l;=c=x]=j= -clws[t 5}6f}+_ (*%!)*!&(!  

( lbn/Tg  zfSo l;=c=x]=j= -clws[t 5}6f}+_ (*$(^($%&(  

!) lgd{n nfdf :ofª\tfg OlGhlgo/ (*$#)&!$^%  

!! e'k]Gb| clwsf/L OlGhlgo/ (*$!$@$@$@  

!@ k|sfz kf}8]n ;"rgf k|ljlw clws[t (*$()(#$*#  

!# nIdL k|hfklt /f]huf/ ;+of]hs (*^()&(^@&  

!$ e]if/fh rGb vl/bf/ (*^)*))$!(  

!% /fd axfb'/ nfdf vl/bf/ (*$!@&$#@%  

!^ /fhg >]i7 vl/bf/ (&%!))&!@&  

!& k|Hjnf /fO{ ;=d=la=lg/LIfs (*$#^*($%%  

!* dx]z s'df/ ;'g'jf/ c=;=OlGhlgo/ (*$!#)*(!*  

!( k]df gfDu]n nfdf ;=s=ck/]6/ (*^)##^@(&  

@) lazfn 7s'/L ;=s=ck/]6/ (*^)$^&$%%  

@! ;'l:dtf uf}td ;=s=ck/]6/ (*$#*($)&)  

@@ slj/fh d}gfnL xn'sf ;jf/L rfns (*$$@*#&&*  

@# uf]kLs[i0f >]i7 xn'sf ;jf/L rfns (*$(%&$@*@  

@$ s'Gbg tfdfª sfof{no ;xof]uL (*)#&)!*!^  

@% laqmd tfdfª sfof{no ;xof]uL (*!*$#%##$  
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/f]zL ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

s6'~h]a]+zL,sfe|]knf~rf]s 

sfo{kflnsf ;b:osf] ljj/0f 

l;=

g+= 
gfd,y/ bhf{ ;Dks{ g+= s}lkmot 

! bn axfb'/ nfdf cWoIf (*%!)@#^&#  

@ nIdL s'df/L pk|]tL atf}{nf pkfWoIf (*$!))%(^$  

# >Lbf; nfdf j8f cWoIf ! (*)*)&&**)  

$ kf]t] nfdf j8f cWoIf @ (*!*(($$@&  

% wghLt nfdf 
j8f cWoIf 

# 
(*$(^*()!$ 

-(*!*&!&(%^_ 

 

^ t]h axfb'/ du/ j8f cWoIf $ (*)*)$%^)#  

& lty{ axfb'/ nfdf j8f cWoIf % (*)#))&%@^  

* kbd axfb'/ nfdf j8f cWoIf ^ (*$)@)&#)@  

( kf]i6/fh uf}td j8f cWoIf & (*%!)#($#*  

!) ldsf;lht nfdf j8f cWoIf * (*%!)*#)$(  

!! hgd tfdfª j8f cWoIf ( (*!*^!))&@  

!@ b'w/fh tfdfª j8f cWoIf !) (*%!@!**(@  

!# ldng nfdf j8f cWoIf !! (*)!))##@$  

!$ /fd axfb'/ df]Qmfg j8f cWoIf !@ (*%!!%$%&)  

!% sdnf tfdfª 
sfo{kflnsf 

;b:o !) 9841299328  

!^ O{Gb| dfof tfdfª 
sfo{kflnsf 

;b:o 
& 9818886756  

!& l;tf nfdf 
sfo{kflnsf 

;b:o 
# 9823243225  

!* k|s[tL jf]xf]/f 
sfo{kflnsf 

;b:o 
@ 9803507977  

!( lht axfb'/ xfo' 
sfo{kflnsf 

;b:o 
!) 9818128142  

@) rs| axfb'/ ;'gf/ 
sfo{kflnsf 

;b:o 
! 9851171749  

 

धन्यबाद !!!!!! 


