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राप्ती सोनारी गाउाँपाबलकाको संशक्षप्त पररचय 

भौगोबलक अवशस् बि/पररचय 
यस गाउाँपाबलकाको पूवामा दाङ शजल्ला पदाछ । पशिममा कोहलपरु न.पा. र  ु ुवा गा.पा. 

पदाछ । यस्िै उत्तरमा दाङ र सल्यान शजल्ला पदाछन ्भने दशक्षणमा नरैनापरु गा.पा. र भारिको 
सीमाना रहेको छ । २०७३ सालमा साबिक छ वटा गाषवसहरू:- खासकुश्मा, कचनापरु, िैजापरु, 
बिनौना, र्ते्तपरु र महादेवपरुीला  समायोजन गरी ९ व ामा षवभाजन भ  राप्ती सोनारी गाउाँपाबलका 
िनेको हो । गाउाँपाबलकाको पूवा–पशिम लम्िाइ कररि ५३.५ षकलोबमटर रहेको छ भने उत्तर–
दशक्षणको चौ ाइ कररि ४ षक.बम. अनमुान गररएको छ । यसको कूल क्षेत्रर्ल १०४१.८२ वगा 
षक.बम. रहेको छ । गा.षव.स Profile- २०७५ अनसुार यहांको कूल जनसंख्या ६७,३०० रहेको 
देशखन्छ । नेपाल अबधराज्यका साि प्रदेिमध्ये ५ नं. प्रदेिको पशिमी भेगको मखु्य केन्रका रूपमा 
िााँके शजल्ला रहेको छ । िााँके शजल्लाको दशक्षणी भाग भारिीय सीमानासाँग जोब एकोले यो 
शजल्लाला  प्रमखु व्यापाररक केन्र माबनन्छ । िााँके शजल्लाको दशक्षण भागमा िरा को सम र भ-ू
भाग र उत्तरी भागमा पूवापशिम रै्बलएको चरेु शृ्रङ्खला पदाछ । भौगोबलक िनावटका दृषिले यस 
शजल्लाला  िीन भागमा षवभाजन गना सषकन्छ-  

(क) िरा को सम र भबूम 
(ख) उत्तरको भावर क्षेत्र 
(ग) चरेु पवाि शे्रणी 

शजल्लाको उत्तरीक्षेत्र भावर र चरेु पवाि िङृ्खलामा पने भएकोले यस क्षेत्रमा जनसङ्खख्याको 
खास चाप  नरहेको देशखन्छ । शजल्लाको कूल जबमनमध्ये अबधकांि भभूाग (कररि ७० प्रबििि) 
औसि १ ब ग्रीभन्दा कम बभरालो भएको क्षेत्रले ढाकेको छ भने चरेु क्षेत्रमा जबमन १२३१ बमटर 
उचाइाँसम्म उठेको छ । िरा को भभूाग १२७ देशख २७५ बमटर उचाइाँको िीचमा रहेको छ ।  

िााँके शजल्लाका २ वटा नगरपाबलका र ६ वटा गाउाँपाबलकाहरूमध्ये राप्ती सोनारी पबन एक 
गाउाँपाबलका हो । िााँके शजल्लाका गाउाँपाबलका र नगरपाबलका मध्ये सिैभन्दा िढी भ-ूभाग यस 
गाउाँपाबलकाले ओगटेको पाइन्छ । भौगोबलक षवभाजन अनसुार राप्ती सोनारी गाउाँपाबलकाको उत्तरी 
क्षेत्रमा भावर र चरेु पवाि शृ्रङ्खलाका सा ै िााँके राषिय बनकुञ्ज पने भएकाले यस क्षेत्रमा 
जनसङ्खख्याको खासै चाप नरहेको देशखन्छ । यस गाउाँपाबलकाको भौगोबलक अवशस् बि समरु 
सिहिाट १६६ बमटर उचाइाँदेशख १२३६ बम उचाइाँसम्म रहेको । यो गाउंपाबलका २८० १५' 
००" उत्तरी अक्षांस ८१० ७८' ००" पूवी देिान्िरसम्म रै्बलएको यस गाउाँपाबलका प्राकृबिक, 
सांस्कृबिक र पयाटकीय दृषिले बनकै मनोरम र महत्त्वपूणा क्षेत्र माबनएको छ । (श्रोि:- VDC Profile- 
2075) 
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आ.व. २०७६/०७७ का लाबग पााँचौ गाउं सभािाट पाररि नीबि 
ि ा कायाक्रम 

प्रस्ििु किाा :- उपाध्यक्ष धनी कुमारी खत्री 
२०७६ आिाढ ९ गिे 

पााँचौ गाउाँ सभाका अध्यक्ष ज्यू एवं सभाका सदस्य ज्यूहरु, 
नेपालको संबिधान, २०७२ िमोशजम राप्ती सोनारी गाउाँपाबलकाको गररमामय पााँचौ 

गाउाँसभामा आ.व. २०७६/०७७ को बनबि ि ा कायाक्रम प्रस्ििु गना पाउाँदा मला  खिुी लागेको 
छ  ।  

सवाप्र म, षवबभन्न कालखण् मा राजनैबिक ि ा सामाशजक पररविानका सा ै िासन व्यवस् ामा 
जनिाको अबधकार स् ाषपि गराउन र लोकिन्त्र, स्विन्त्रिा र सावाभौमसत्ताको प्राप्ती र समषृिका 
लाबग आफ्नो जीवन उत्सगा गरी षवबभन्न जनआन्दोलनहरुमा वीरगबि प्राप्त गनुाहनुे ज्ञाि अज्ञाि सम्पूणा 
िषहदहरुप्रबि हार्दाक श्रिासमुन अपाण गदाछु । िषहदहरुको सपना र मागादिान अनरुुपको नयााँ 
नेपाल बनमााणला  सा ाक िलु्याउने यात्रामा हामी सिैला  प्ररेणा बमल्ने अपेक्षा गदाछु।  

प्राकृबिक रुपमा सनु्दर, आब ाक, सामाशजक, धाबमाक, सााँस्कृबिक र पयाटकीय दृषिले 
महत्वपणुा यस राप्ती सोनारी गाउाँपाबलकाको स् ानीय िह कायाान्वयन संगै हनु ग रहेको पााँचौ 
गाउाँसभा मार्ा ि आब ाक विा २०७६/०७७ को वाषिाक नीबि ि ा कायाक्रममा उपशस् ि 
हनुभुएकोमा हार्दाक स्वागि गदाछु । 
 
सभाध्यक्ष महोदय, 

आज हामी यस सम्माबनि गररमामय सभामा राप्ती सोनारी गाउाँपाबलकाको भोबलको भाग्य र 
भषवष्यको मागाशचत्र कोनाका बनबमत्त यहााँ उपशस् ि भएका छौ ।  

नेपालको संषवधानको भाग १ को धारा ३ अन्िगाि “िहजुािीय, िहभुाषिक, िहधुाबमाक, 
िहसुासं्कृबिक षविेििायकु्त भौगोबलक षवषवधिामा रहेका समान आकाकं्षा र नेपालको राषिय 
स्विन्त्रिा, भौगोबलक अखण् िा, राषिय हीि ि ा समषृिप्रबि आस् ावान रही एकिाको सतु्रमा आिि 
सिै नेपाली जनिा समषिमा राि हो” भन्ने ममाला  सम्मान सा  आत्मासा  गदै हामी आज यो 
अवस् ामा आ पगेुका छौं । 

स् ानीय िहको बनवााचनिाट बनवााशचि जनप्रबिबनबधहरु िाट नागररकको अपेक्षा ि ा आकांक्षाहरु 
धेरै िर श्रोि साधनको बसबमििाका िीच िी अपेक्षा पूरा गने चनुौबि हाम्रो कााँधमा आइपरेको छ । 
एकाबिर स् ानीय िहमा जनिाको चाहना अनसुार जनिाको घरदैलोमा स् ानीय स्िरमा जनिाला  
सेवा सषुवधा परु्रयााउन ुपने ि ा अकोिर्ा  आब ाक, सामाशजक, सांस्कृबिक, भौबिक पूवााधार लगायिका 
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क्षेत्रको सन्िबुलि, समानपुाबिक एंव समावेिी षवकासका माध्यमिाट समषृिको मागामा अशघ िढन ु
पने गहनिम शजम्मेवारी स् ानीय सरकारका साम ुआ परेको छ । यी र यस्िै शजम्मेवारी वहनको 
सरुुवाबि अवस् ामा षवषवधिामा एकिाको भावनका सा  अगाब  िढ्न राप्ती सोनारी गाउाँपाबलकाको 
आब ाक विा २०७६/०७७ को लाबग ियार पाररएको वाषिाक बनबि ि ा कायाक्रम प्रस्ििु गने 
अनमुबि चाहन्छु ।  
१) षवद्यमान अवस् ाको सबमक्षा 

क) सिल पक्ष 
• राज्य पनुासंरचनाका कारण स् ानीय िहिाट सेवा र सषुवधामा सहज हनुे ।  
• साना साना काममा सेवा केन्र र शजल्ला सदरमकुाम धाउन नपने । 
• प्रयाप्त खेबि योग्य जबमन हनुाले कृषिमा उत्पादन िढाउन सषकने । 
• प्राकृबिक सम्पदा ि ा श्रोि साधनको अबधकिम उपयोग गरी राजश्वमा वषृि गना सषकने 

। 
• पयाटकीय स् लको रुपमा षवकास गना सषकने । 

ख) कम्जोर पक्ष 
• हालसम्म पूवााधारको षवकास नहनु ु । जस्िै:- िाटो, षवधिु, कृषि, पिपुालान, सूचना 

प्रषवबध, संचार र पयाटन । 
• भौगोबलक षवकटिा । 
• शिक्षा र चेिनाको स्िरमा कमी । 
• राजनैबिक सहमबि, सहकाया र षक्रयाशिलिामा कमी हनु ु। 

ग) अवसर  
• स् ानीय िहमा श्रोि व्यवस् ापन सषहिको अबधकार । 
• आफ्नो क्षेत्रको षवकास र समषृिका लाबग आरै्ले नीबि बनमााण योजना र कायाान्वयन 

गने अवसर प्राप्त । 
• बनमााण सम्पन्न बस टा बसचा  आयोजना र बनमााणाधीन बस टा बसचा  आयोजनाको 

प्रयोगले कृषि उत्पादनमा वषृि । 
• आगैया, िैजापरु, षवनौना, र्ते्तपरु हुाँदै नेपालगन्ज जोड्ने पर्ि िाटो बनमााण । 
• प्राकृबिक श्रोिको संरक्षण गरी अन्िररक र िाह्रय पयाटन प्रवधानका सम्भावना । 

घ) चनूौिी  
• राजनैबिक सामान्जस्यािा कायम गनुा । 
• िेरोजगार यवुाहरुला  आफ्नै गाउाँमा केषह गने अवसर सजृना गनुा । 
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• कृषि र पिपुालनको क्षते्रमा लगानी गरर आम जनिाला  आब ाक स्िर वषृि गनुामा 
सहयोग परु्रयााउन ु। 

• िैशक्षक वािावरण उत्साहजनक िनाउन ु। 
• बनमााणाधीन िाटो, बसचा  आयोजना, षवधिुी सव- स्टेसन  र पूलहरु समयमा नै सम्पन्न 

गराउन पहल गनुा ।  
• विेनी हनुे राप्ती नदीको कटान, िाढी षपब िहरुको व्यवस् ापन ि ा षवपद न्यूनीकरण । 
• कृषि उत्पादनका लाबग बसचा  सषुवधा व्यवस् ापन गनुा । 
• एलानी जग्गाको िढ्दो अबिक्रमणला  व्यवशस् ि गने । 
• बसबमि स्रोिका कारण सिै माग, आवश्यकिा र चाहनाला  उपलब्ध साधनस्रोिले 

सम्िोधन गना कर्ठन छ । 
• प्राकृबिक स्रोिसाधनको रोयल्टी सम्िन्धी प्रि कानूनी व्यवस् ा नआ सकेकोले राजस्वमा 

कमी आएको छ । 
• सवै व ाहरुमा स क, संचार, खानेपानी र षवद्यिु सेवाको षवस्िार गना । 

 
२) वाषिाक बनबि ि ा कायाक्रम िजुामाका लाबग अवलम्िन गररएको पिबि 

नेपालको संषवधान, स् ानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, स् ानीय िहको योजना ि ा िजेट 
िजुामा सम्वशन्ध र्दग्दिान २०७४ (पररमाजान सषहि), आवबधक योजनाले पररलशक्षि गरेका 
लक्ष्य र प्रा बमकिा, राषिय प्राकृबिक श्रोि ि ा षवत्त आयोग ऐन २०७४, अन्िर सरकारी 
षवत्त व्यवस् ापन ऐन २०७४, स् ानीय िहमा िजेट िजुामा कायाान्वयन आब ाक व्यवस् ापन 
ि ा सम्पशत्त हस्िान्िरण सम्िन्धी बनदेशिका २०७४, नेपाल सरकारले अन्िराषिय स्िरमा 
जनाएका प्रबिवििािाट बसशजाि दाषयत्वहरु संघ र प्रदेि सरकारले अवलम्िन गरेका अन्य 
आब ाक नीबि कानून, मागा बनदेिन, मापदण्  ि ा पररपत्रहरु । 
संघीय सरकार ि ा प्रदेि सरकारिाट प्राप्त षवशत्तय समानीकरण अनदुान, सिाि अनदुान, राजश्व 
िााँ र्ााँ  ।  
व ागि िजेट बसबलङ्ग बभत्रका सिै योजनाहरु व ा भेलािाट जनसहभाबगिामलुक षवबधिाट 

छनौट एवम ्प्रा बमकीकरण िमोशजम नै वाषिाक िजेट ि ा कायाक्रममा समावेि ।  
िजेट षवबनयोजन गदाा स् ानीय िहको योजना ि ा िजेट िजुामा सम्वशन्ध र्दग्दिान २०७४ 

मा व्यवस् ा भए वमोशजम आब ाक, सामाशजक, भौबिक पूवााधार षवकास, वािावरण ि ा षवपद् 
व्यवस् ापन, संस् ागि षवकास ि ा सेवा प्रवाह र षवशत्तय व्यवस् ापन ि ा सिुासन समेिका 
षवियगि क्षेत्र वमोशजम योजना ि ा कायाक्रम ियार गररएको ।   
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षवबभन्न समयमा सावाजबनक सनुवुा , सामाशजक परीक्षण, लेखा परीक्षण ि ा षवबभन्न अध्ययन 
प्रबिवेदन, गरुुयोजनामा औलं्या एका गहनिम मागादिान, सझुाव र अन्य गाउाँपाबलकाहरुको 
अध्ययन, अवलोकन भ्रमणिाट िोध भएका व्यवहाररक र वस्िबुनष्ठ बसका  ि ा सर्ल अभ्यास 
अनभुवला  समेि मध्यनजर गरी प्रस्ििु बनबि िजुामा गररएको व्यहोरा अनरुोध गना चाहन्छु । 

३) योजना िजुामा र प्रा बमकीकरणका आधारहरु  
क) योजना िजुामाका आधारहरु   

• नेपालको संषवधानको अनसूुची ८ र ९ मा उल्लेशखि स् ानीय िहको एकल ि ा साझा 
अबधकारको सूची, 

• नेपालको संषवधान भाग ४ अन्र्िगिका राज्यका नीबिहरु, धारा ५९ को आब ाक 
अबधकार, भाग १९ को आब ाक काया प्रणाली,  

• नेपाल सरकारिाट स्वीकृि संघ, प्रदेि र स् ानीय िहको काया षवस्ििृीकरण प्रबिवेदन, 
• नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको आवबधक योजनाले बलएका नीबि ि ा प्रा बमकिाहरु, 
• स् ानीय सरकार सञ्चालन ऐन, पररपत्र र कायाषवधीहरु सा ै स् ानीय िहको आवबधक 

योजनाले िय गरेका प्रा बमकिा क्षेत्रगि रणबनिी, योजना ि ा अध्ययन प्रबिवेदनहरु, 
• षवकासका समसामषयक मदु्दाहरु जस्िै सामाशजक संरक्षण, दीगो षवकास, जलवाय ु

पररविान र षवपद व्यवस् ापन,खाद्य ि ा पोिण सरुक्षा, लैंबगक सिशक्तकरण ि ा 
समावेिी षवकास, िालमैत्री स् ानीय िासन, वािावरणमैत्री स् ानीय िासन, खलुा 
र्दिामकु्त ि ा पूणा सरसर्ा , उजाा संकट लगायिका अन्िरसम्िशन्धि षवियहरु, 

• स् ानीय िहले आवश्यक देखेका अन्य षविय । 
ख) आयोजना/कायाक्रम प्रा बमकिाका आधारहरु : 

• आब ाक षवकास र गररवी बनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान परु्रयााउने । 
• उत्पादनमलुक र बछटो प्रबिर्ल र्दने । 
• पूवााधार िर्ा  ५ लाख भन्दा ठुलो आयोजनाला  प्रा बमकिा र्दने । 
• व ाला  नमनुाको रुपमा शचनाउने योजना । 
• राजश्व पररचालनमा योगदान परु्रयााउने । 
• सेवाप्रवाह, संस् ागि षवकास र सिुासनमा योगदान परु्रयााउने । 
• स् ानीय श्रोि साधनमा आधाररि भ  जनसहभाबगिा अबभवषृि गने । 
• लैंबगक समानिा, सामाशजक समावेिीकरणको अबभवषृि गने । 
• र्दगो षवकास, वािावरण संरक्षण, षवपद व्यवस् ापन ि ा जलवाय ुअनकुुलनमा योगदान 

परु्रयााउने । 
• स् ान षविेिको संस्कृबि र पषहचान प्रविान गने । 



6 

 

४) आयोजना ि ा कायाक्रम संचालनका अन्य नीबि ि ा कायानीबिहरु : 
क) पूवााधाार षवकासिर्ा  : 

१) स क यािायाि : 
• ठूलो भगूोल, छररएको िस्िी, भौगोबलक षवकटिा र पूवााधार षवकासको कमीका 

कारण षवकास बनमााण काया बनकै चनुौबिपूणा छ । नदीजन्य पदा ा, वन, पयाटनका 
षहसवले संभावना िोकेको गाउाँपाबलकाको रुपमा शचबनए पबन षवकासको मेरुदण् को 
रुपमा शचबनने िाटोघाटो (connectivity) को असषुवधा यस गाउाँपाबलकाको प्रमखु 
समस्य हो । एक गाउाँिाट अको गाउाँ, एक िस्िीिाट अको िस्िी जोड्ने भरपदो 
स क यािायाि नहदुा गाउाँिासीला  कर्ठना  र असषुवधा परेको छ । यस्िो 
असषुवधा हटा  विाभरर यािायाि संचालन हनु ेस्िरका स क बनमााण, ममाि गना जीणा 
स क, कल्भटा पलुपलेुसाला  ममाि संभार गररने छ । सा ै चाल ु आ.व मा 
गाउाँपाबलकाबभत्रका स कको विामान अवस् ाको पषहचान गना स क संजाल 
गरुुयोजना ियार गरी भौबिक बनमााण अन्िगाि साना स् ानीय स क ग्राभेल गने, 
नाला बनमााण गने एवं स्िरोन्नबि भइसकेकास क पीच गने नीबि बल नेछ । 

• “योजनावि र  वािावरणमैत्री पूवााधार, र्दगो षवकासको  पषहलो आधार” भन्ने 
नाराला  मूिा रुप र्दन रणबनबिक महत्वका स क र क्रमागि आयोजनाला  उच्च 
प्रा बमकिा र्द  वािावरणमैत्री संरचना बनमााणमा जो  र्दइनेछ । प्रा बमकिा प्राप्त 
आयोजनाहरुको कायाान्वयन क्षमिा िढाउनकुा सा ै प्रभावकारी र जवार्देही 
अनगुमनको व्यवस् ा गररनेछ । 

• राप्ती पारी र षकनाराका गाउाँहरुमा स क पूवााधार षवकासला  र्दगो एवं भरपदो 
िनाउन उच्च प्रा बमकिा र्द नेछ  । 

• आफ्नै भवन नभएका व ा कायाालयहरुको भवन बनमााण र अधरुा भवनहरुला  
प्रा बमकिामा राखी सवै व ाहरुवाट आफ्नै कायाालय भवन िनाउन जो  र्द नेछ । 

• विैभरी स क अवरुद्द नर्दन  बनयबमि ि ा आकशस्मक ममािका लाबग आवश्यक 
रकम व्यवस् ा गररने छ ।  

२) भौबिक षवकास आवास ि ा वस्िी : 
• राप्ती नर्द, शझझरी खोला, मगुवुा, मोरङ्गा  लगायिका नर्दको कटान बनयन्त्रण गना 

साना ि ा मझौला िटिन्ध लगायिका कायाक्रमहरुला  कायाान्वयनमा लबगनेछ । 
ठूला प्रकोप व्यवस् ापन पररयोजनाला  नेपाल सरकार वा अन्य दाि ृ
बनकायहरुसाँगको सहकायामा बनमााण गने नीबि अंगीकार गररनेछ ।  
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• नर्द कटानिाट षपब ि र िाढी षपब िला  पनुावासका लागी शजल्ला दैिीक प्रकोप 
उिार सबमिीसाँग समन्वय गरी पनुावास गराउन पहल गररने छ । 

• दबलि िादी समदुायका लागी संचाबलि जनिा आवास कायाक्रम अन्य िाढी षपब ि 
ि ा घरवार षवषहन समदुायका लागी समेि षवस्िार गनाको बनशम्िी सम्िशन्धि 
बनकायमा पहल गररनेछ ।   

३) षवद्यिु ि ा वैकशल्पक उजाा : 
• षवद्यिु षवस्िार नभएका व ा नं ३, ४ र ५ का केही बनशिि िस्िी छनौट गरी 

सौयाप्यानल ज ान गना आवश्यक कायाक्रम िय गरी प्रदेि र केन्र सरकार संग 
समन्वय गररने छ  ।  

• गाउाँपाबलकाका व ा नं. ३, ४  र ५ मा सामदुाषयक षवद्यिुिीकरणका माध्यमिाट 
षवद्यिुीकरण गने कायाका लाबग आवश्यक िजेट षवबनयोजन गनुाका सा ै आवश्यक 
समन्वय र पहल गररनेछ । 

• षवद्यिु उपयोग न्यूनीकरण गना सावाजबनक स् ानमा सोलार स्रीट ला ट र घरायसी 
खपिका लागी बल  िल्ि को प्रयोगमा जो  र्द नेछ । 

४) सूचना संचार : 
• सचुनाको हक सम्िन्धी व्यवस् ाको कायाान्वयनका लागी गाउाँपाबलका र सिै व ा 

कायाालयमा सूचना अबधकारी िोकी सूचना प्रवाह गररने छ । 
• गाउाँपाबलका, व ा कायाालय र षवियगि िाखािाट सम्पार्दि कृयाकलापहरु 

सामाशजक सञ्जालहरु र गाउाँपाबलकाको आफ्नै वेिसा टमा  बनयबमि रुपमा 
सावाजबनक गने कायाला  प्रोत्साषहि गररने  छ । 

• सचुना संस्कृबिको षवकासका लागी सूचना माग्ने र सूचना र्दने पिबिला   प सहज 
र प्रभावकारी िना नेछ । 

• सामदुाषयक एर्.एम. रेब यो संचालनमा ल्याइनेछ । 
ख) आब ाक षवकास िर्ा  : 

१) कृषि बसंचा  पिपुालन : 
• खेिीका लाबग प्रिस्ि उवार भबूम रहेको भए िापबन पयााप्त कृषि पूवााधारको अभावका 

कारण सोचे जस्िो कृषि उत्पादन हनु सकेको  
छैन । व्यवसाषयक खेिीमा आवि हनु चाहने  षकसानहरुला  वस्िगुि टेवा र्दने 
नीबि बलइनेछ । समग्र कृषि क्षेत्रको षवकासका लागी बसचाईं, मलखाद, िीउ 
बिजनको उपलब्धिामा सधुार गररनेछ । व्यवसाषयक कृिकहरुका लागी आवश्यक 
अनदुानको व्यवस् ा गररनेछ । 
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• स्यालो टयूवेल, ब पवोररङ् प्रषवबध मार्ा ि ् कृषियोग्य भबूममा बसंचा  सेवा पयुााउने 
कायाला  उच्च प्रा बमकिा र्द नेछ । 

• कृषि उपजको बिक्रीको लाबग हाट वजार, िरकारी संकलन केन्र र िीि भण् ारको 
क्रमिः षवकास र षवस्िार गररनेछ ।  

• केही षविेि क्षेत्रहरुमा जैषवक खेिी प्रणालीको िरुुवाि गदै अत्यबधक षविादी 
प्रयोगला  बनरुत्साषहि गररनेछ । सा ै षविेि िाली उत्पादनका लागी  पकेट 
क्षेत्रहरुको  षवस्िार गदै लबगनेछ  ।  

• पिजुन्य उत्पादन प्रोत्साहनका कायाक्रम, नश्ल सधुार (कृबत्रम गभााधान) कायाक्रमला  
प्रा षकिा र्द नेछ । आब ाक सामाशजक षहसािले पबछ परेका कृिक केशन्रि 
कायाक्रमहरुला  अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

• कृषि श्रबमकको अप्रयाप्तिाला  सम्िोधन गना प्रधानमन्त्री कृषि आधबुनकीकरण 
पररयोजना अन्िगाि कृषि क्षेत्रमा याशन्त्रकरण गरी  परम्परागि कृषिला  
व्यवसाषयक र प्रबिस्पधी िनाउाँदै लबगनेछ । 

• कृषि पिपुालन र पयाटनला   प्र बमकिामा राखी व्यवशस् ि र िैज्ञाबनक रुपमा 
कायाक्रम संचालन गने  । प्रत्यक व ाला  पकेट क्षेत्रको रुपमा षवकास गना 
संभाव्यिा अध्यान गररने छ । 

२) पयाटन षवकास : 
• गाउाँपाबलका बभत्र रहेका संभाषवि पयाटकीय स् ानहरुला  पयाटन करर ोरबभत्र समेट्ने 

गरी पयाटन क्षेत्रको संभाव्यिा अध्ययन गने कायाला  अशघ िढाइनेछ । व ानं. १ 
मा पने गा लेख, व ा नं.३ मा पने भवुरभवानी मशन्दर क्षेत्र, िैसा षपकबनक पाका ,  
व ा नं. ९ को ढकेरी षपकबनक पाका  र ढकेरीकै शझझरी मध्यविी सामदुाषयक वन 
क्षेत्रमा पयाटकीय पाका , व ा नं. ४ को राम कोटी मशन्दर, व ा नं. २ को अगैया 
क्षते्रका स् ानमा पयाटकीय पूवााधार षवस्िार गने कायाका लागी पयाटन ि ा संस्कृबि 
मन्त्रालय अन्य सरोकारवाला बनकायको सहकायामा अशघ िढा नेछ । 

• व ा नं. ८ को नयााँ गाउाँमा संचाबलि होम स्टेला   प व्यवशस् ि गनुाका सा ा प्रचार 
प्रसार गररनेछ । सा ै समदुायको अग्रसरिामा संचालन हनुे गरी  प होमस्टेहरु 
संचालन गना प्रोत्साषहि गररनेछ । 

• स् ानीय  ारु संस्कृबि,मयरु नाच लगायिका कला संस्कृबि एवं पवा महोत्सव संरक्षण 
गना सहयोग पयुाा ने छ । 
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• सिै व ाहरुमा एक सावाजबनक पाका  बनमााण गने कायाला  बनरन्िर अशघ िढा नेछ 
।व ा नं ८ को िमसेरगञ्ज क्षेत्रमा चाल ुआ.व. मा सरुु गररएको सावाजबनक पाका  
बनमााण कायाला  यस आ.व.मा पबन बनरन्िरिा र्द ने छ । 

३) उद्योग, व्यापार र सहकारी : 
• सावाजबनक बनजी साझेदारी नीबिला  लागू गना गाउाँपाबलकाले समन्वयकारी भबूमका 

बनवााह गनेछ । सावाजबनक नीशज साझेदारी अन्िगाि आब ाक षक्रयाकलाप वषृि हनुे 
कायाक्रम सञ्चालन गने नीबि बल एको छ । 

• गररवी बनवारणका लागी लघ ु उद्यम षवकास कायाक्रम मार्ा ि सीप षवकासका 
कृयाकलापहरु सञ्चालन गररनेछ । 

• सहकारीका माध्यमिाट गररवी बनवारण गने उदेश्यका लागी ”समषृिको आधार 
सहकारी, हाि हािमा सीप, व्यशक्त व्यशक्तला  रोजगारी” अबभयान मार्ा ि षवबभन्न 
कायाक्रम संचालन गररनेछ । 

• िरकारी संकलन केन्र, हाटिजार ि ा बस भण् ारको सम्भाव्यिा अध्यन (DPR) 
गररनेछ । 

ग) सामाशजक षवकास िर्ा  : 
१) यवुा ि ा खेलकुद : 

• यवुाहरुला  आब ाक रुपमा आत्मबनभार िनाउन यवुा आत्मबनभारिा कायाक्रम संचलन 
गररनेछ । 

• खेलकुद मार्ा ि यवुाको क्षमिा षवकास गना सम्िशन्धि सरोकारवालासाँग समन्वय र 
सहकाया गरी कायाक्रम सञ्चालन गररने छ । 

• यवुा लशक्षि खेलकुद पूवााधार बनमााण कायाक्रमला  प्रा बमकिा र्द ने छ ।  
• िढ्दो िेरोजगारीला  बनरुत्साषहि गना भेरी प्राषवबधक शिक्षालय, घरेल ु ि ा साना 

उद्योग कायाालय, सीप षवकास िाबलम केन्र जस्िा संस् ाहरुको समन्वयमा षवबभन्न 
सीपमूलक िाबलम सञ्चालन गरी यवुा स्वरोजगार कायाक्रमला  टेवा पयुाा नेछ । 

२) धमा संस्कृबि कला साषहत्य : 
• गाउाँपाबलका क्षेत्रबभत्र रहेका सिै धाबमाक संस् ाहरुको संरक्षण ि ा सम्हार गने हेिलेु 

मशन्दर, मशस्जद, गमु्िा ि ा चचा जस्िा धाबमाक संस् ाहरुको लगि ियार गरी 
बिनको संरक्षण संवद्र्धनका लागी पहल गररनेछ । परम्परागि कला संस्कृबिको 
संरक्षणका लागी षविेि कोिको व्यवस् ा गररने छ । 
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• यस क्षेत्रमा िसोिास गदै आएका  ारु, कुमाल, राजी लगायिका जाबि जनजाबिको 
भािा, कला, संस्कृबि र साषहत्यको संरक्षणका बनशम्ि षविेि कायाक्रम संचालन 
गररनेछ । 

• समिेरगंजमा राप्ती नर्दको छेउमा दाहसस्कारका लागी अशन्िमघर बनमााण गररनेछ  
३) गै.स.स ि ा सामाशजक पररचालन : 

• गैससहरुको कृयाकलापहरुला  प्रभावकारी रुपमा पररचालन ि ा अनगुमन गरी 
एकद्वार पिबिमा ल्याउनका लागी चाल ु आवमा (NGO Desk) को स् ापना 
गररनेछ ।  

• समदुायको क्षमिा अबभवषृि गरी ग्रामीण षवकासमा टेवा पयुााउन सामदुाषयक संस् ा, 
उपभोक्ता सबमिी षपछ ीएका मषहला,दबलि, आर्दवासी, मधेसी ,मशुस्लम र अपांगिा 
भएका समदुायको रुपान्िरणका लागी सामाशजक पररचालन कायाक्रमला  बनरन्िरिा 
र्द नेछ । 

• गैसस र साझेदार संस् ाको कायाक्रममा देशखएको जषटलिा र दोहोरोपनाला  अन्त्य 
गना गाउाँपाबलकासाँग पूवासहमबि प्राप्त गरेपबछ मात्र काम गना अनमुबि र्दन े नीबि 
बल नेछ । 

• गैरसरकारी ि ा बनजी स्वास््य संस् ाले वैधाबनक रुपमा दिाा अनमुबि बलएर मात्र 
कायाक्रम संचालन गनुापने नीबि बल नेछ । समान काया प्रकृबि भएका गैससले 
दोहोरोपन हनुे गरी एउटै व ामा काम गना बनरुत्साषहि गररनेछ । 

४) शिक्षा : 
• गाउाँपाबलकाबभत्रका सिै िहको शिक्षाला  समिामूलक िना  सिैको पहुाँच पयुााउन 

सान्दबभाक, जीवनोपयोगी, सीपमूलक, व्यवसाषयक र गणुस्िरीय शिक्षामा षविेि जो  
र्द ने छ ।  

• माध्यबमक षवद्यालयसम्मको िैशक्षक गणुस्िरमा सधुार ल्याउनका लागी कायायोजना 
बनमााण गरी षवद्यालयको प्रभावकारी अनगुमन मूल्यांकन गने नीबि बल नेछ ।  

• षवद्या ी संख्या कम भएका ि ा शिक्षाको गणुस्िर राम्रो नभएका षवद्यालयला  
क्रमिः समायोजन गदै लबगने नीबि अिलम्िन गररन ेछ । मदरसा र गरुकुल 
शिक्षाको गणुस्िर सधुारका सा ै औपचाररक शिक्षा पिबिमा ल्याउन सम्िशन्धि 
बनकायमा पहल गररने छ ।  

• सामदुाषयक षवद्यालयहरुला  पूवााधार,जनिशक्त र प्रषवधी उपलब्ध गरा  प्रा बमक 
िहका कक्षामा अंगेर्जी माध्यमिाट पठनपाठन गराउाँदै संस् ागि षवद्यालयसाँगको 
दरुी कम गराउने प्रयत्न गररनेछ । 
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• षवद्यालय व्यवस् ापन सबमिीका पदाबधकारी, शिक्षक, कमाचारी एवं षवद्या ीहरुका 
लागी आचारसंषहिा ियार गरी लाग ुगरा  शिक्षण संस् ाहरुला   प व्यवशस् ि र 
मयाार्दि िना ने छ । 

• प्राषवबधक शिक्षालयको लाबग आवश्यक पहल गररने छ । 
• षवद्या ी संख्याको आधारमा षवद्यालय अनदुान उपलब्ध गराउने र षवद्या ी संख्या न्यनु 

भएका षवद्यालयहरुला  पायक पने गरी एक आपसमा गब्ने नीबि बल ने छ । 
• षवद्यालयको पठनपाठनला  व्यवशस् ि िह बनयबमि गना षवधिुीय हजारी प्रणाली 

प्रयोगमा ल्याइने छ ।  
• षवद्यालयमा शिक्षक ि ा कमाचारीको आवश्यकिा पषहचान गना (O&M) संगठन ि ा 

व्यवस् ापन सवेक्षण गररने छ । 
५) लशक्षि वगा : 

• मषहला, िालिाबलका, आर्दवासी जनजाबि, मधेसी, मशुस्लम, अपांग, द्वन्द्व षपब ि, 
एकल मषहला, लोपोन्मखु ि ा षवपन्न वगाका लागी सञ्चाबलि सिै कायाक्रमहरुला  
प्रभावकारी िनाउन लशक्षि वगा साँग सम्िशन्धि समन्वय सबमिीहरुला   प 
षक्रयािील िना ने छ । 

• यस क्षेत्रमा िसोिास गदै आएका  ारु, कुमाल, राजी लगायिका आर्दिासी जनजाबि 
र अन्य जािीय र भाषिक समूहहरुको सामाशजक, सांस्कृबिक पषहचान र आब ाक 
सामथ्र्य अबभवषृि गने कायाक्रमहरुला  बनरन्िरिा र्द नेछ । आब ाक रुपमा 
षवपन्न, लोपोन्मखु समदुाय र दबलिला  प्रत्यक्ष राहिका कायाक्रम ल्या ने छ । 

• स् ानीय स्िरमा सरुशक्षि प्रसबुि सेवा र्दला  माि ृि ा शिि ुमतृ्यूदर न्यूबनकरण गना 
सरुशक्षि माितृ्व कायाक्रम अन्िगाि प्रसबुि गहृ  संचालन गने नीबिला  बनरन्िरिा 
र्द ने छ  । 

• िालिाबलका देिका कणाधार मातै्र हैन विामानका साझेदार पबन हनु ्। िाल िचाउ, 
िाल संरक्षण, िाल षवकास र िाल सहभाबगिा भएमा मात्र राषिय प्रा बमकिामा 
परेको वालमैत्री स् ानीय िासन सम्िन्धी कायाक्रम कायाान्वयन हनु स न ेभएकाले 
चाल ुआ.व.मा व ाला  िालमैत्री व ा घोिणा गररनेछ । 

• लशक्षि वगाका गररव ि ा जेहन्दार षवद्या ीहरुला  प्रबिभा प्रोत्साहन छात्रवशृत्त प्रदान 
गररने नीबि बल ने छ । 

• गाउाँपाबलका बभत्र बनमााण हनुे सिै सरकारी भवन संरचनाहरुला  अपांगमैत्री िनाउने 
नेपाल सरकारको नीबिला  अवम्वन गरी लागू गररनेछ । 
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• ज्येष्ठ नागररकहरुका लागी सावाजबनक सवारी साधनमा षविेि छुट, हशस्पटलमा 
बनिलु्क उपचार र घरदैलोमा सामाशजक सरुक्षा भत्ता षविरण जस्िा सषुवधाको लागी 
अनभुिु हनु स ने गरी पहल गररनेछ । सा ै जेष्ठ नागररक सम्मान, ज्येष्ठ 
नागररक स्वास््य शिषवर जस्िा कायाक्रमला  बनरन्िरिा र्द नेछ ।  

• िाल षववाह न्यूनीकरण गना व ाहरुमा कायाक्रम संचालन गररनेछ । 
िालिाबलकाहरुको िारीररक ि ा संिेगात्मक षवकासका लाबग शचल्रेन पाका  बनमााण 
गररने छ । 

६) स्वास््य ि ा सरसर्ाइ : 
• गाउाँपाबलका बभत्रका साषवकका ६ वटै गाषवसहरु खलुा र्दसा मकु्त घोिणा 

भ सकेकाले पूणा सरसर्ा  गाउाँपाबलका घोिणाको कायाक्रम सरुु गररनेछ । 
• मािसृ्वास््य ि ा िालस्वास््यमा सधुार ल्याउन स्वास््य संस् ाहरुको भौबिक पूवााधार 

षवकासका सा ै मषहलास्वयंसेषवकाको क्षमिा षवकास कायाक्रमला  प्रा बमकिा 
र्द नेछ । स्वयम्सेषवकाहरुको सेवा सषुवधा असाध्यै न्यून भएकाले गाउाँपाबलकाको 
िर्ा िाट  प गररनेछ । 

• िैजापरु र र्ते्तपरु क्षेत्रमा एम्िलेुन्सको व्यवस् ा गररने छ । 
• प्रकोप ि ा महामारीको िेला आवश्यक पने औिबध ि ा जनिशक्त पररचालनको 

व्यवस् ा बमलाउनकुा सा ै घमु्िी स्वास््य शिषवर संचालन गररने छ । 
• स्वास््य उपचार सहयोगला  व्यवशस् ि गना कायाषवबध ियार गररनेछ । 

घ) संस् ागि षवकास, सेवाप्रवाह र सिुासन िर्ा ः 
१) क्षमिा षवकास : 

• कानबुन, न्याषयक ि ा प्रिासबनक षवियमा पदाबधकारी एवं  कमाचारीहरुको क्षमिा 
षवकािका लाबग िाबलम संचालन गररनेछ । 

• व ा ि ा षवियगि िाखाहरुला  पूवााधार सम्पन्न, आधबुनक र सषुवधासम्पन्न 
िनाउनकालागी आवश्यक िजेट षवबनयोजन गररनेछ । सिै व ा कायाालयमा 
इन्टरनेट सेवा पयुााइ अनला नमा आधाररि घटना दिाा लाग ुगररनेछ । 

• चाल ुआवमा यस क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाहरुला  बमब या मार्ा ि उजागर गना, 
नागररकको सूचनाको अबधकारला  सम्ििान गना यस गाउाँपाबलका क्षेत्रमा 
यवुाहरुका लाबग पत्रकाररिा िाबलम संचालन गरी व्यवसाषयक पत्रकारका रुपमा 
षवकास गना सहयोग गररने छ । 



13 

 

• उत्कृि काम गने उपभोक्ता सबमिी, गैसस, बनमााण व्यवसायी, कृिक, सहकारी 
संस् ा, पत्रकार लगायिला  प्रोत्साषहि गना सम्मान गने नीबि अवलम्वन गररनेछ 
। 

• गाउाँपाबलकाको योजनािि षवकासका लागी गाउाँ पाश्र्वशचत्र (village profile) 
व्यवस् बि गररने छ । य ािीघ्र गाउाँपाबलकाको आवबधक योजना िना  लाग ु
गररनेछ । 

• सामाशजक द्वन्द्व न्यूनीकरण ि ा ित्काल षववाद समाधान गना प्रत्यक व ाहरुमा 
सामदुाषयक मेलबमलाप केन्र स् ापना गरीने छ  । 

२) षवकास प्रिासन : 
• वस्िी स्िरिाट माग भ  आएका योजनाहरुला  व ा सबमिीको बसर्ाररसमा गाउाँ 

सभािाट स्वीकृि गरी आ व २०७६/०७७ को वाषिाक योजनामा समावेि गने 
नीिी अवलम्वन गररएको छ । 

• योजना िजुामा ि ा कायाान्वयन प्रकृयाला  प्रभावकारी िनाउनका लागी गाउाँपाबलका 
र व ा कायाालयमा कायारि कमाचारीहरुका बनशम्ि प्रोत्साहन कायाक्रम ल्या  
उनीहरुको क्षमिा अबभवषृि गने नीबि बल ने छ । 

• योजना िजुामा ि ा कायाान्वयनमा प्रबिकुल प्रभाव पने गरी स् ानीय िहका 
कमाचारीहरुको सरुवा नगररने नीबिला   प्रा बमकिाका सा  कायाान्वयन गररनेछ 
। साबिक स् ानीय बनकायमा कायारि कमाचारीहरुला  घर पायक पने व ामा 
ब्यिश् ापन गनाबिर बनिी बल ने छ । 

३) आन्िररक स्रोि पररचालन : 
• “हामीले बिरेको कर हाम्र ै षवकासका लागी” भन्ने अवधारणाला  आत्मसाि गदै 

करदािा  शिक्षा कायाक्रम संचालन गररनकुा सा ै उत्कृि करदािाला  वाषिाक 
रुपमा सम्मान गररनेछ ।           

• गाउाँपाबलकाको आन्िररक राजस्व वषृिका लागी गाउाँपाबलकाको राजस्व सधुार 
कायायोजना िना  सो का आधारमा दर र दायरामा समयानकुुल पररमाजान गरर 
हरेक विा कम्िीमा १० प्रबििि राजस्व वषृि गने नीबिला  अंगीकार गररनेछ । 
हाम्रो क्षेत्रिाट उत्खनन हनुे प्राकृबिक स्रोिसाधनको राजस्व िााँ र्ााँ  रोयल्टी 
न्यायोशचि मात्रामा प्राबप्तका लागी अबधकिम प्रयास गररनेछ ।  

४) पारदशिािा र जवार्देषहिा : 
• सरोकारवाला उपभोक्ताहरुला  आयोजना व्यवस् ापनमा संलग्न गरा  आयोजना 

सम्पन्न गराउनकुा सा ै र्दगो संरक्षण र उपयोबगिामा जो  र्द नेछ । 
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• षवकास आयोजना ि ा कायाक्रमहरुमा िोषकएको गणुस्िर,लागि पररमाण र समयमा 
सम्पन्न गना योजनाहरुको कायाान्वयन,अनगुमन ि ा मूल्यांकन गने संस् ाहरुको 
संस् ागि क्षमिा षवकासमा ध्यान र्द नेछ । 
 

५) अनगुमन मूल्याकंन : 
• यस गाउाँपाबलका बभत्र संचाबलि आयोजना कायाक्रमहरुला   प प्रभावकारी 

िनाउनका बनशम्ि आयोजना संचालन र सम्पन्न हनुे अवस् ामा गाउाँपाबलका स्िरीय 
अनगुमन सबमबि र व ा स्िरीय अनगुमन सबमबिला  सषक्रय िनाइनेछ । सा ै 
नागररक समाज, संचारकमी लगायिको संलग्निामा कम्िीमा एक पटक सिै 
महत्वपूणा आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनगुमन गने नीबि बल नेछ । 

• वाषिक िजेट, नीबि ि ा कायाक्रममा उल्लेशखि षवियहरुको कायाान्वयनको 
अनगुमनका  बनशम्ि जनप्रबिबनधीहरुला  शजम्मेवार िना नेछ । 

ङ) वािावरण ि ा षवपद व्यवस् ापन िर्ा ः 
१) भ ुसंरक्षण ि ा जलाधार व्यवस् ापन : 

• यो गाउाँपाबलका क्षेत्र प्राकृबिक प्रकोपका दृषिले अत्यन्ि जोशखमपूणा देशखएको र  
विेनी िाढीको प्रकोपले ठुलो क्षबि गदै आएकोले आवश्यक स् ानमा िटिन्ध गरी 
भ-ूसंरक्षण गना पहल गररनेछ । 

• िाढी,भकू्षय,आगलागी लगायिका षवपदको समयमा आपिकालीन राहि र उिारका 
काम गनाका लागी षवपद व्यवस् ापन षविेि कोि स् ापना गररनेछ ।  

• गाउाँपाबलका बभत्रका सावाजबनक पबिा ि ा ऐलानी जग्गाको एषकन ि्याकं संकलन 
गरी अबभलेख राशखनेछ । सा ै सावाजबनक जग्गामा ीको िढ्दो अबिक्रमण रोकी 
उत्पादनिील कायामा लगाएरगाउाँपाबलकाको आम्दानीको स्रोिका रुपमा षवकास 
गररने छ । 

• िाल िलैयाको संरक्षण गरी व्यवसाषयक प्रयोजनमा लगा ने छ । प्राकृबिक 
स्रोिसाधनको दोहन रो न जनप्रबिबनबधकै अग्रसरिामा स् ानीय समदुाय, संचारकमी  
र सरुक्षाकमीला  प्रभावकारी रुपमा पररचालन गररनछे । 

• प्लाशस्टकको अत्यबधक प्रयोगला  बनरुत्साषहि गदै सावाजबनक महत्वका पयाटकीय 
क्षेत्रला  प्लाशस्टकमकु्त क्षते्र घोिणा गने काया गररनेछ । 

२) वािावरण र जलवाय ुपररविान अनकुुलन : 
• वािावरणमैत्री स् ानीय िासन पिबिला  कायाान्वयनमा ल्याइने र आयोजना छनौट 

गदाा वािावरण मैत्री आयोजनाहरुला  षविेि प्रा बमकिा र्द नेछ । 
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• वािावरणीय प्रभावको षहसािले जोशखममा रहेका गाउाँवस्िीहरुमा षवबभन्न साझेदार 
बनकायहरुको सहयोगमा जलवाय ु अनकुुलन सहयोग कायाक्रम षवस्िार गना पहल 
गररनेछ । 

• वकृ्षारोपण कायाक्रमला  घर घरमा पयुााउनकुा सा ै जब िटुी र वनशस्पबिको संिद्र्धन 
गना सरकारी, समदुाय र नीशज क्षेत्रसाँग साझेदारी गने नीबि बल नेछ । 

३) भ ूउपयोग ि ा हररयाली व्यवस् ापन : 
• उपयोग षवषहन सावाजबनक जग्गामा वािावरण संरक्षणका लागी बिव्रिा र्द नछे । 
• कृषियोग्य भबूमला  ज ाभावी प्लषटङ गरी घ ेरी षवस्िार गने कायाला  बनरुत्साषहि 

गने नीिी बल नेछ । 
• मानव वस्िीिाट कम्िीमा ३ षक.मी. टाढा दरुी हनुे गरी नयााँ उत्पादनमूलक उद्योग 

स् ापना गने कायाला  उद्योगी व्यवसायीसाँगको सहकायामा कायाान्वयन गररनछे । 
ग) षवशत्तय व्यवस् ा ि ा षवधेयक िर्ा  : 

• षवशत्तय अनिुासन, पारदशिािा र जवार्देषहिाला  सिक्त िनाउन, षवशत्तय जोशखम 
न्यूनीकरण गना र सेवाप्रवाहला  बछटो छररिो एवं पारदिी िनाउन नागररक 
व ापत्रको व्यवस् ा, आयोजना बनमााण स् लमा सूचना पाटी,सावाजबनक सनुवुा , 
सामाशजक पररक्षण, रेब यो ि ा पत्रपबत्रकािाट हाम्रा गबिषवधी सम्प्रिेण लगायिका 
कायाला  बनरन्िरिा र्द नछे । 

• साषवक गाषवसहरुमा रहेका पेश्की िेरुजहुरुमा उल्लेखनीय सधुार ल्या  आब ाक 
उत्तरदाषयत्व र पारदशिािा िढाउने नीबिला  आत्मसाि गररने छ । 

समग्र गाउाँपाबलकाको योजनावि षवकासका लागी पररमाशजाि पञ्चवषिाय आवबधक योजना, आन्िररक 
राजस्व प्रक्षेपण प्रबिवेदन, षवपद् व्यवस् ापन सम्िन्धी रणबनबिक योजना र शिक्षा, स्वास््य 
लगायिका षविय क्षेत्रगि नीबिहरु एवम ्आवश्यक ऐन बनयम कानूनहरु षवज्ञहरुको संलग्निामा 
बनमााण गरी लाग ुगररनेछ । 
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िजेट वक्तव्य 
 
उपाध्यक्ष श्री धबन कुमारी खत्रीद्वारा आ.व. २०७६/७७ का लाबग राप्ती सोनारी गाउंपाबलकाको 
पााँचौ गाउं सभा िैठकमा प्रस्ििु िजेट वक्तव्य  
 
पााँचौ गाउाँसभाका आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 
सम्मानीि राप्ती सोनारी गााँउसभा समक्ष आब ाक विा २०७६/०७७ को वाषिाक वजेट प्रस्ििु गने 
अनमुबि चाहन्छु । 
 
पषृ्ठभमुी  
नेपाली जनिाको लामो समय सम्मको संघिा र िबलदान मार्ा ि एकात्मक र केशन्रकृि राज्य 
व्यवस् ाको अन्त्य गरर मलुकु अषहले संघीय संरचनामा रुपान्िरण भ सकेको छ । राप्ती सोनारी 
गाउाँपाबलकामा स् ाबनय िह बनवााचन, २०७४ मार्ा ि बनवााशचि यस सम्माबनि गाउाँसभा समक्ष 
आब ाक विा २०७६/०७७ को वाषिाक िजेट प्रस्ििु गना पाउाँदा मला  गवाको अनभुबुि भएको छ 
।  

नेपाल र नपेाली जनिाला  अबधकार सम्पन्न गराउन र मूलकुला  आज यो स् ानमा 
ल्याइपयुााउन योगदान गने ज्ञाि अज्ञाि महान िषहदहरु प्रबि भावपूणा श्रिाञ्जली अपाण गदाछु । 
घाइिे अपांग ि ा वेपत्ताहरु प्रबि उच्च सम्मान प्रकट गदाछु । म लगायि गाउाँसभाको यो 
समूहला  बनवााशचि गरी यो गररमामय अवसर प्रदान गनुाहनुे राप्ती सोनारी गाउाँपाबलका बनिासी सम्पूणा 
आमािवुा, दाजभुा  ि ा र्ददीिषहनीहरुला  हार्दाक धन्यिाद ज्ञापन गदै जनप्रबिबनबधको हैबसयिले 
गनुापने योगदानमा कुनै कमी आउन नर्दने प्रबििििा व्यक्त गना चाहन्छु । सा ै आजको र्दन सम्म 
आइपगु्दा िजेट बनमााण प्रषक्रयाला  व्यवशस् ि िलु्याउन षवबभन्न क्षेत्रले बनवााह गरेको भबूमका र 
प्रषक्रयाला  छोटकरीमा स्मरण र्दलाउन चाहन्छु । 

टोल वस्िी स्िरीय योजना छनौट गरी व ागि योजनाहरुला  व ा सबमबिहरु मार्ा ि बनणाय 
गरर संकलन गररयो । िरुुमा राजस्व परामिा सबमबिले गरेको स् ानीय राजस्वका दरहरुको आधार, 
गाउंपाबलकालाइ नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार मार्ा ि प्राप्त स् ानीय िहको अनदुान र गि विाको 
िााँकी मौज्दािका आधारमा श्रोि अनमुान ि ा िजेट बसमा बनधाारण सबमबि मार्ा ि कूल िाषिाक 
िजेटको अनमुान र क्षेत्रगि िजेट सीमा बनधाारण गररयो । वस्िी र टोलस्िरको भेलाका आधारमा 
९ वटा व ा सबमबिहरुले बनधाारण गरेको प्रा बमषकरण र समग्र गाउंपाबलकाको आवश्यकिाका 
आधारमा िजेट ि ा कायाक्रम िजुामा सबमबिले िाषिाक योजना ि ा कायाक्रमहरु गाउंकायापाबलकामा 
गरेको बसर्ाररि र गाउं कायापाबलकाको बनणाय पिाि आज हामी िाषिाक िजेट ि ा योजना िजुामा 
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प्रषक्रयाको अशन्िम चरणमा पगेुका छौं । िाषिाक िजेट ि ा योजना िजुामा प्रषक्रयाको अशन्िम चरण 
सम्म पयुााउन सहयोग गने आम गाउंपाबलका िाबस दाजभुाइ ि ा र्ददीिषहनीहरु, षवबभन्न व ा 
सबमबिहरु, नागररक समाज, स् ानीय उद्योग वाशणज्यसंघहरु, षवबभन्न सामाशजक संघ संस् ाहरु, 
सरकारी ि ा गैर सरकारी बनकायहरु, पत्रकार बमत्रहरु, गाउं कायापाबलकाका सदस्यहरु लगायि 
प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा सहयोग गनुाहनुे सम्पूणा महानभुावहरु प्रबि राप्ती सोनारी गाउं सभाको िर्ा िाट 
हार्दाक आभार प्रकट गदाछु । 
 
आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 
स् ानीय सरकार प्रबि जनिाका अबधक अपेक्षा र षवकासको प्रा बमक चरणको अवस् ा, श्रोि 
साधनको पषहचान र पररचालन भ  नसकेको य ािािाका वीच अनदुानमा आधाररि रहेर िजेट 
बनमााण गनुा ि ा कमाचारी प्रिासन पूणा रुपले व्यवशस् ि भै नसकेको अवस् ा, कमजोर जन 
सहभाबगिा, न्यून आन्िररक श्रोि र उपभोक्तावादी संस्कारका वीचमा रहेर खचा प्रणालीला  
व्यवशस् ि गरर उपलब्धीला  जनिाको िहसम्म पयुााउन ु सााँशच्चकै चनुौबिपूणा देशखन्छ । ि ापी 
आगामी आ.व. २०७६/७७ को वाषिाक कायाक्रमला  य ािािा र वास्िषवक आवश्यकिामा आधाररि 
िलु्याउदै सेवा प्रवाह र नागररकको षवकासको अपेक्षाला  परुा गनुा हाम्रो प्रबिवििा हनुेछ, र यो 
िजेट त्यसै िर्ा  केशन्रि भएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।  
 
िजेटका प्रा बमकिाहरु  
यो आब ाक विाको िजेट बनमााण गदाा बनम्न क्षेत्र हरुला  मूख्य प्रा बमकिामा राशखएको छ । 

क) आब ाक षवकास  
ख) सामाशजक षवकास 
ख) पूवााधार षवकास  
ग) वन,वािावरण ि ा षवपद व्यवस् ापन 
ङ)  सिुासन ि ा संस् ागि षवकास 

अव म िजेटका उद्दशे्यहरु प्रस्ििु गना अनमुबि चाहन्छु, 
१) सामाशजक न्याय समावेिीकरण र समानिाको प्रविान गनुा ।  
२) नागररकको प्रत्यक्ष जीवन प्रषक्रयासंग जोब एका पवुााधार संरचनाको षवकास गनुा ।  
३) गणुस्िरीय शिक्षा, सवासलुभ स्वास््य सेवा, ि ा स्वच्छ खानेपानी र सरसर्ा  लगायि 

षवधबुिकरणला  प्रा बमकािाका सा  पररपबुिा गनुा । 
४) नवगर्ठि स् ाबनय िहको सेवा प्रवाहला  चसु्ि–दरुुस्ि िलु्याउन प्रिासबनक व्यवस् ापन ि ा 

पूवााधार संरचनाको षवकास गने ।  
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िजेटका उल्लेशखि उदे्दश्यहरु परुा गना मैले योजना ि ा कायाक्रम छनौट गदाा िपशिल िमोशजमका 
कुराहरुला  ध्यानमा राख्न ेप्रयास गरेकी छु ।  

• आब ाक षवकास र गररवी बनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पयुााउने, 
• स् ाबनय चेिना र स्वस्  जीवनिैलीला  प्रवद्र्धन गने,   
• उत्पादनमूलक र बछटो प्रबिर्ल र्दन,े  
• स् ानीय श्रोि साधनमा आधाररि भ  जनसहभागीिाको अबभवषृि गने,  
• लैषङ्गक समानिा, सामाशजक समावेिीकरणको अबभवषृि हनुे,  
• वािावरण संरक्षण, षवपद व्यवस् ापन र जलवाय ुअनकुुलन हनु,े  
• संस्कृबि र पषहचान प्रवद्र्धन गने,  
• सेवा प्रवाह, संस् ागि षवकास र सिुासनमा योगदान पयुााउने,  

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 
अि म आब ाक विा २०७५/०७६ को संशक्षप्त सबमक्षा गना चाहन्छु,  
यस सम्माबनि गाउ सभाको िेश्रो गाउ सभावाट पाररि भएको आब ाक विा २०७५/०७६ को कुल 
वजेट रु. ६९ करो  ५२ लाख ४५ हजार मात्रको वाषिाक कायाक्रमहरु यस गाउपाबलकाको 
षवकास ि ा समषृि गना अशख्ियारी प्रदान गरेका ब यौ । सा ै चौ ो गाउ सभावाट  प वजेट ि ा 
कायाक्रम सषहि कुल वजेट रु. ७७ करो  १३ लाख ६९ हजार मात्रको वाषिाक कायाक्रमहरुको 
संचालन गरर सवै योजना ि ा कायाक्रमहरु कायाान्वयन भ  सम्पन्न गने अवस् ामा छौ । 
 
अि म आब ाक विा २०७६/०७७ को िजेट ि ा कायाक्रम प्रस्ििु गना चाहन्छु, 
आगामी आब ाक विाको लाबग कुल वजेट रु. ७६ करो  ८ लाख ३९ हजार प्रस्िाषवि गरेको छु 
। यसवाट आब ाक षवकास कायाक्रमा रु. २ करो  ८० लाख ७५ हजार षवबनयोजन गररएको छ 
। सामाशजक षवकास कायाक्रमका लाबग रु. ५ करो  ६६ लाख षवबनयोजन भएको छ । पवुााधार 
षवकास कायाक्रमका लाबग रु.२१ करो  १५ लाख, वन वािावरण ि ा षवपद व्यवस् ापन 
कायाक्रमका लाबग रु. १ करो  ७५ लाख र सिुासन ि ा संस् ागि षवकास कायाक्रमका लाबग रु. 
१ करो  ७ लाख रुपैया षवबनयोजन गररएको छ । सा ै चाल ुखचा िर्ा  कायाालय संचालन ि ा 
उपभोग खचाका लाबग रु. १२ करो  ८२ लाख ५७ हजार रुपैया षवबनयोजन गरेको छु ।  षवस्ििृ 
षववरण बनम्न अनसुार रहेको छ :- 

बस.नं. िजेट उपिीिाक 
कोिको प्रकार (रु.हजारमा)  

जम्मा 
चाल ु पंूजीगि 

१ ८०५५७५०६१०१ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका १६१०३२ १२०३५३ २८१३८५ 

२ ८०५५७५०६२०१-९ व ा गि रकम नं.१ देशख ९ ३५६२५ १७९६०९ २१५२३४ 
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बस.नं. िजेट उपिीिाक 
कोिको प्रकार (रु.हजारमा)  

जम्मा 
चाल ु पंूजीगि 

३ ८०५५७५०६३०१- शिक्षा २६५०० ० २६५०० 

४ ८०५५७५०६३०२ - स्वास््य १०४५४.१७४ १५४५.८२६ १२००० 

५ ८०५५७५०६३०३ - कृषि ि ा पि ु ५१९५ २५२५ ७७२० 

६ ८०५५७५०६५०१ संघीय सरकारिाट हस्िान्िररि कायाक्रम २०४३५३ ५६४७ २१०००० 

७ ८०५५७५०६५०२ प्रदेि सरकारिाट हस्िान्िररि कायाक्रम ० ८००० ८००० 

जम्मा ४४३१५९.१७४ ३१७६७९.८२६ ७६०८३९. 
कूल जम्मा रकम रु : ७६,०८,३९,०००.००  अक्षरेपी : रुपैयााँ छयत्तर करो  आठ लाख उनान्चाबलस हजार मात्र | 

 
आब ाक विा २०७६/७७ का लाबग माब  उल्लेशखि कायाक्रमहरु संचालन गना 

गाउंपाबलकाला  बनम्न श्रोििाट रकम प्राप्त हनुे लक्ष्य राशखएको छ :- 
शििाक श्रोिगि आय अनमुान (रु. हजारमा) 

संशघय सरकार िाट प्राप्त अनदुान ० 
षवबिय समाबनकरण अनदुान १६२४०० 

राजस्व िा र्ा  १७२५०० 

ससिा अनदुान २१०००० 

जम्मा ५४४९०० 

प्रदेि सरकारिाट प्राप्त अनदुान  ० 
षवबिय समाबनकरण अनदुान ४८९८ 

राजस्व िा र्ा  २०१०६ 

ससिा अनदुान ८००० 

जम्मा ३३००४ 

आन्िररक स्रोि ० 
गि आ.व. अल्या मौज्दाि ९०२०७ 

आन्िररक स्रोि १२७२८ 

राजस्व िा र्ा  ढंुगा बगट्टी, वालवुा ८०००० 

जम्मा १८२९३५ 

कूल िजेट बसमा ७६०८३९ 
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 आन्िररक स्रोि पररचालन िर्ा  एकदमै न्यनु राजस्व संकलन हनुे गरेको ि्यला  िोध गदै 
राजस्वका दररेट र दायराका सन्दभामा व्यापक छलर्ल ि ा अध्ययन अनसुन्धान गरी राजश्व सम्भाव्यिा 
अध्धयन प्रबिवदेन २०७५ अनसुार बनणाय बलने सोच बलइएको छ ।  

संकलन हनु स न ेअन्य सम्भाषवि आन्िररक स्रोि, संशघय सरकार, प्रदेि सरकार ि ा दािाहरुिाट 
प्राप्त हनु ेअन्य अनदुान रकम, संशघय ि ा प्रदेि सरकारिाट प्राप्त हनुे षविेि अनदुान रकम आर्द स्रोिका 
सन्दभामा िोषकए वमोशजमका षविेि कायाक्रमहरु स्वीकृि गरर खचा गररने छ । िजेट सम्िशन्ध सम्पूणा 
षववरण अनसुचुीहरु ि ा प्रस्ििु षवबनयोजन ऐन, २०७६ द्वारा व्यवशस् ि गररएको छ ।  

 
 

धन्यवाद । 
 
 
धनी कुमारी खत्री 
उपाध्यक्ष 
बमबि २०७६ असार १० गिे 
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राप्ती सोनारी गाउंपाबलकाको अ ा सम्िशन्ध प्रस्िावला  कायाान्वयन गना िनेको 

आब ाक ऐन, २०७६ 

 
प्रस्िावना : राप्तीसोनारी गाउाँपाबलकाको आब ाक विा २०७६/०७७ को अ ा सम्िन्धी प्रस्िावला  
कायाान्वयन गनाको बनबमत्त स् ानीय कर ि ा िलु्क संकलन गने,  छुट र्दने ि ा आय संकलनको 
प्रिासबनक व्यवस् ा गना वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संषवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) िमोशजम राप्तीसोनारी गाउाँसभाले यो ऐन 
िनाएको छ । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 
(१) यस ऐनको नाम “आब ाक ऐन, २०७६” रहेको छ । 
(२) यो ऐन २०७६ साल श्रावण १ गिेदेशख राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका क्षेत्रमा लागू हनुेछ 

। 
२. सम्पबि/ भबूम कर (मालपोि) : गाउाँपाबलकाका क्षते्रबभत्र अनसूुची – १ िमोशजम सम्पबि कर/ 

घरजग्गा कर, भबूमकर (मालपोि) लगा ने र असूल उपर गररनेछ । 
३. घरवहाल कर : गाउाँपाबलकाका क्षेत्रबभत्र कुनै व्यशक्त वा संस् ाले भवन, घर,पसल, ग्यारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा, पोखरी पूरै वा आंशिक िवरले िहालमा र्दएकोमा अनसूुची – २  
िमोशजम घर जग्गा वहाल कर लगा ने र असूल गररनेछ । 

४. व्यवसायकर : गाउाँपाबलकाका क्षेत्रबभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूाँशजगि लगानी र 
आब ाक कारोवारका आधारमा अनसूुची – ३ िमोशजम व्यवसाय कर लगा ने र असूल गररनेछ 
। 

५. वन पैदावार/जब िटुी, कवा ी र जीवजन्ि ुकर ि ा िलु्क : गाउाँपाबलकाका क्षेत्रबभत्र कुन ै
व्यशक्त वा संस् ाले ऊन, खोटो, जब िषुट, िनकस, कवा ी माल र प्रचबलि कानूनले बनिेध  
गररएको जीवजन्ि ुिाहेकका अन्य मिृ वा माररएका जीवजन्िकुो हा , बसङ, प्वााँख, छाला 
जस्िा वस्िकुो व्यवसाषयक कारोवार गरे वापि अनसूुची – ४  िमोशजमको कर लगा ने र 
असूल उपर गररनेछ सा ै जैबिक षवषवधिा संरक्षण ि ा वन बिकास ि ा संभारका लाबग 
गा.पा क्षेत्रमा उत्पादन हनुे वन पैदावार ि ा नर्द जन्य पदा ा बनकासीमा िलु्क असलु उपर 
गररने छ । 
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६. सवारी साधन कर : गाउाँपाबलकाका क्षेत्रबभत्र दिाा भएका सवारी साधनमा अनसूुची – ५ 
िमोशजम सवारी साधन कर लगा ने र असलु उपर गररनेछ । िर प्रदेि काननु स्वीकृि भ  
सो काननुमाअन्य ा व्यवस् ा भएको अवस् ामा सोही िमोशजम हनुेछ । 

७. षवज्ञापन कर : गाउाँपाबलकाका क्षेत्रबभत्र हनु ेषवज्ञापनमा अनसूुची – ६ िमोशजम षवज्ञापन कर 
लगा ने र असूल  उपर गररनेछ । िर प्रदेि काननु स्वीकृि भ  सो कानूनमा अन्य ा 
व्यवस् ा भएको अवस् ामा सोही िमोशजम हनुेछ । 

८. मनोरन्जन कर : गाउाँपाबलकाका क्षेत्रबभत्र हनुे मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसुची – ७  
िमोशजम व्यवसायमा कर लगा ने र असूल उपर गररनेछ । िर प्रदेि कानून स्वीकृि भ  
सो कानूनमा अन्य ा व्यवस् ा भएको अवस् ामा सोही िमोशजम हनुेछ । 

९. िहाल बिटौरी िलु्क : गाउाँपाबलका क्षेत्रबभत्र आरु्ले बनमााण, रेखदेख वा संचालन गरेका 
अनसूुची – ८  मा उल्लेख भए अनसुार हाट िजार वा पसलमा सोही अनसूुचीमा भएको 
व्यवस् ा अनसुार िहाल बिटौरी िलु्क लगा ने र असूल उपर गररनेछ । 

१०. पाषका ङ िलु्क : गाउाँपाबलकाका क्षेत्रबभत्र कुनै सवारी साधनला  पाषका ङ सषुवधा उपलब्ध 
गराए वापि अनसूुची – ९  िमोशजम पाषका ङ िलु्क लगा ने र असूल उपर गररनेछ । 

११. टेषकङग, कोयोषक ,  यानोइङग, िन्जी जशम्पङग, शजपर्लायर र र्रयाार्टीङग िलु्क 
:गाउाँपाबलकाले आर्नो क्षते्रबभत्र टेषकङग, कोयोषक , यानो ङग, िन्जी जशम्पङग,शजपर्लायर 
र र्रयाार्टीङग सेवा वा व्यिसाय गरे वापि अनसूुची– १० िमोशजमको िलु्क लगा ने र 
असलु उपर गररनेछ । 

१२. सेवा िलु्क , दस्िरु : गाउाँपाबलकाले बनमााण, संचालन वा व्यवस् ापन गरेका अनसूुची– ११ 
मा उल्लेशखि स् ानीय पवूााधार उपलव्ध गरा एको सेवामा सेवाग्राहीिाट सोही अनसूुचीमा 
व्यवस् ा भए अनसुार िलु्क लगा ने र असूल उपर गररनेछ । 

१३. पयाटन िलु्क :गाउाँपाबलकाले आर्नो क्षेत्रबभत्र प्रवेि गने पयाटकहरुिाट अनसूुची– १२  मा 
उल्लेशखि दरमा पयाटन िलु्क लगा ने र असूल उपर गररनेछ । िर प्रदेि कानून स्वीकृि 
भ  सो कानूनमा अन्य ा व्यवस् ा भएको अवस् ामा सोही िमोशजम हनुेछ । 

१४. कर छुट : यस ऐन िमोशजम कर बिने दाषयत्व भएका व्यशक्त वा संस् ाहरुला  कुनै पबन 
षकबसमको कर छुट र्द ने छैन । 

१५.  कर ि ा िलु्क संकलन सम्िन्धी कायाषवबध: यो ऐनमा भएको व्यवस् ा अनसुार कर ि ा 
िलु्क संकलन सम्िन्धी कायाषवबध गाउाँपाबलकाले िोके अनसुार हनुेछ 
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अनसूुची – १ 
(ऐनको दर्ा २ संग सम्िशन्धि) 

भबुम करको दर 
करयोग्य जग्गाको मूल्य िाषिाक दर 

१० लाख रुपैयााँ सम्म एकमिु रु १००/- 
१० लाख देशख माब  २० लाख सम्म प्रबि लाख रु १०/- 
२० लाख देशख माब  ३० लाख सम्म प्रबि लाख रु १५/- 
३० लाख देशख माब  ४० लाख सम्म प्रबि लाख रु २०/- 
४० लाख देशख माब  ५० लाख सम्म प्रबि लाख रु २५/- 
५० लाख देशख माब  ७५ लाख सम्म प्रबि लाख रु ३०/- 
७५ लाख देशख माब  १ करो  सम्म प्रबि लाख रु ३५/- 
१ करो  देशख माब  २ करो  सम्म प्रबि लाख रु ४०/- 
२ करो  रुपैयााँ भन्दा माब  प्रबि लाख रु ४५/- 
नोट : मूल्यांकन गदाा मलु्यांकन रकमलाइ नशजकको लाखमा सनु्यान्िर गरर करको दर बनधाारण हनुेछ ।  

सम्पबि कर 
• सम्पिीको मलु्यांकन स्वघोिणालाइ आधार माबनने छ । 
• एक आ.व.को लाबग १ पटक मात्र सम्पबि स्वघोिणा गना पाइने छ । 

करयोग्य सम्पबिको मूल्य िाषिाक दर 

१० लाख सम्म एकमिु रु १००/- 
१० लाख देशख माब   प्रबि लाख रु २५/- 

 
अनसूुची –२ 

(ऐनको दर्ा ३ संग सम्िशन्धि) 
घर िहाल कर 
क्र.सं षववरण कर आ.व.०७६/०७७ 
१ संघ संस् ा, सरकारी कायाालय, गोदाम भा ामा र्दने १० प्रबििि 
२ अन्य प्रयोजनको लाबग १० प्रबििि 
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अनसूुची – ३ 
(ऐनको दर्ा ४ संग सम्िशन्धि) 

ब्यिसाय इजाजि वा दिाा दस्िरुको दर 
राप्ती सोनारी गाउाँपाबलका क्षेत्रबभत्र ब्यापार, ब्यवसाय ि ा सेवा संचालन गना चहाने ब्यशक्त 

वा संस् ाला  बनम्नानूसारको ब्यवसाय इजाजि वा दिाा दस्िरु बल  ब्यवसाय दिाा गरी ब्यवसाय 
 जाजि पत्र प्रदान गररन ेछ । इजाजि प्राप्त ब्यवसायीहरुले प्रत्येक आब ाक विामा वाषिाक रुपमा 
ब्यवसाय कर चकु्ता गरी ब्यवसाय नषवकरण गनुापनेछ । 

बस.नं. व्यिसायको षकबसम (लगानीको आधारमा) दस्िरुरकम रु. कैषर्यि 
१ क) नार्ामूलक ब्यवसाय :     

रु १ लाख देशख २० लाख सम्म रु.१५०/-   
रु २० लाख देशख ५० लाख सम्म रु. ६००/-   
रु ५० लाख देशख १ करो  सम्म रु. १०००/-   
रु १ करो  माब  रु. २,५००/-   
ख) सेवामूलक ब्यवसाय :     
गैर सरकारी संस् ा (स् ाबनय िााँके शजल्लामा मात्र दिाा भएका) रू.१,५००/-   

गैर सरकारी संस् ा (राषिय) रू.२,०००/- शजल्लाभन्दा िाषहर दिाा 
भएको 

गैर सरकारी संस् ा (अन्र्िराषिय) रू.५,०००/-   
उपभोक्ता सबमबि   बनःिलु्क 
टोल षवकास संस् ा   बनःिलु्क 
आमा समहु   बनःिलु्क 
सामदुाषयक वन उपभोक्ता समहु रू.५००/- दिाा बसर्ारीस 
खानेपानी उपभोक्ता सबमबि रू.५००/-   
माब  नपरेका अन्यला  रु.१००/-   

२ पयाटन उद्योग :     
क) लज र रेिुरेण्ट दिैु भएको र उच्चकोटीको कुलरसषहिको रेिुरेण्ट 
भएका    

रू. १०००/-   

ख) लज र खाना दिैु भएको होटल रु. ५००/-   
ग) खाना खवुाउने व्यवस् ा भएको होटल रु. ५००/-   
घ) सामान्य रिुरेण्टहरुला  रु. ५००/-   

३ बमठा  ि ा नास्िा पसल :     
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बस.नं. व्यिसायको षकबसम (लगानीको आधारमा) दस्िरुरकम रु. कैषर्यि 
क) िसेर खान बमल्ने र्बनाबसङ्ग भएको रु. २५०/-   
ख) (क) मा उल्लेशखि सबुिधा नभएको रु. १००/-   
ग) शचया, कर्ी, सामान्य नास्िा पसल रु. १००/-   

४ मास ुि ा माछा पसल :     
रााँगा ि ा ि .गरु मास ुपसल  रु.२००/-   
खशिको ि ा कुखरुा फे्रस हाउस रु.२००/-   
माछा ि ा बसरा रु.५०/-   
अण् ा  ोक बिके्रिा रु.२००/-   

५ र्लरु्ल पसल, िरकारी पसल र पान पसल :     
र्लरु्ल ि ा िरकारी खरुा पसल रु. १००/-   
पान पसल रु. ५०/-   
र्लरु्लको जसु उखुको रस िेच्ने पसल रु. १००/-   
कृषि हाट िजार बन:िलु्क   

६ गहना ि ा सनु चााँदी पसल :     
सनु चााँदी पसल रु. ६००/-   

७ औिधी ब्यवसाय :     
औिधी रु्टकर षवके्रिा प्या ोलोजी अल्रासाउण् , ए सरे सेवा  ा टर 
सषहिको श लबनक भएको  

रु.२०००।–   

औिधी रु्टकर षवके्रिा  ा टर सषहिको श लबनक नभएको  रु.५००।–   
चस्मा पसल रु. १५०/-   
दााँि िनाउने श लबनक रु. ५००/-   
एकयूपंचर उपचार केन्र रु. ५००/-   
एग्रोभेट पसल खरुा रु. ५००/-   
आयवेुर्दक औिधालय :     
हिाल उत्पादन ि ा आयूवेर्दकको खरुा पसल रु. १००/-   

८ अस्पिाल, श लबनक ि ा स्वास््य प्रयोगिाला ि ा पसल (गैह्र सरकारी अस्पिालिर्ा ) :   
मेरी स्टोप रु.१०००/-   
पोलीश लबनक रु. १,५००/-   

९ िम्िाकु ि ा सिुी पसल :     
चरूोट, षव ी, सिुीजन्य पदा ाको ब लरला  रु. २,५००/-   
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बस.नं. व्यिसायको षकबसम (लगानीको आधारमा) दस्िरुरकम रु. कैषर्यि 
चरूोट, षव ी, सिुीजन्य पदा ाको  ोक पसलला  रु. १५००/-   
चरूोट, षव ी, सिुीजन्य पदा ाको खरुा पसलला ा रु. ५००/-   

१० धोिी पसल ि ा लाउण्री ब्यवसाय :     
रा  श लनसा ि ा लाउण्री बनिलु्क   
साधारण धोवी छुट   

११ बसला  पसल :     
८ भन्दा िढी बसला  मेिीन भएको रु. ५००/-   
५ देशख ७ बसला  मेिीन भएको रु. २५०/-   
२ देशख ४ सम्मला  मेिीन भएको रु. १५०/-   

१२ सैलनु ि ा ब्यूटीपालार :     
१भन्दा वढी सीट भएको सैलनु ि ा व्यूटी पालार रु. ३००/-   
ब्यूटी पालार सेवा व्यूषटशियन िाबलम सषहिको  रु. २५०/-   
सैलनु ि ा पालार सेवा समेि भएको रु. २५०/-   
१ सीट मात्र भएको छुट   

१३ कस्मेषटक पसल :     
कस्मेषटक खुरा पसल रु. ३००/-   

१४  लो रोबन स खरुा पसल रु. ४००/-   
रे ीयो,घ ी, यालकुलेटर मात्र षवषक्र पसल रु. ३००/-   
अब यो, बभब यो पसल रु. ३००/-   
ममाि पसलला  रु. १५०/-   

१५ षवधूि सामग्री पसल :     
षवधूि सामग्री खरु पसल रु. ३००/-   
षवधिु सामग्री ममाि पसल रु. ३००/-   

१६ टेबलबभजन ि ा  यामरा पसल :     
खरुा षवके्रिा रु. ५००/-   

१७ 
• बनमााण व्यवासायी : (घ) वगा  जाजि नषवकरण 
• बनमााण व्यवासायी : (घ) वगा  जाजि नयां िनाउंदा 

रु. ३,०००/- 
रु. 
१०,०००/- 

  

१८ षवत्तीय  ि ा सहकारी संस् ा :     
आब ाक कारोिार गने वाशणज्य िैंक रु. ४,५००/-   
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बस.नं. व्यिसायको षकबसम (लगानीको आधारमा) दस्िरुरकम रु. कैषर्यि 
बिकाि िैक िाखा कायाालय रु. ३५००/-   
षवशत्तय कम्पनी िाखा कायाालय रु. २५००/-   
वीमा कम्पनी ि ा लघ ुषवत्त षवकास िैक रु. २,५००/-   
षवदेिी मरुा सटही काउण्टर रू. ७००/-   
सहकारी संस् ा रू. १०००/-   
रेबमटयान्स सेवा रु. ५००/-   

१९ जतु्ता ि ा चप्पल पसल :     
खरुा षवके्रिा रु. ३००/-   
आरै् जतु्ता ियारी गरी षवक्री गने रु. २००/-   
पसल राखी ममाि गने बन:िलु्क   
माब  उल्लेशखि नभएका अन्य जतु्ता पसल रु. १००/-   

२० हेभी ि ा ला ट गा ी मोटर पाटास र मेसीनरी औजार  पसल :     
िस, रक, टे टर, ि ा हेभी गा ी बिक्री पसल रु. १,५००/-   
ला ट गा ी, जीप, कार, षवक्री पसल रु. १,०००/-   
मोटर सा कल स्कुटर षवक्री गने पसल रू. ८००/-   
साइ्ाषकल, रर सा षवक्री पसल रु. ५००/-   
शजप, कार रे टर ममाि ि ा सबभाबसङ्ग रु. ३००/-   
मोटर सा कल, षट.बभ. षफ्रज ममाि रु. ३००/-   

२१  पाटास षवक्री पसल :     
सा कल र रर साको पाटास षवक्री गने रू. २००/-   

२२ टायर ि ा मोषवल बिके्रिा :     
मोषवल आयल खुरा षवके्रिा रु. २००/-   
ले , वेल् ीङ्ग भएको पसल रु. ३००/-   
प्लाषिक खरुा बिके्रिा रु. ३००/-   

२३  न्धन ब्यवसायी :     
पेरोबलयम पदा ा १ वटा सम्म पम्प भएको रु. १,५००/-   
मट्टीिेल ब लर रु. १,०००/-   
ग्यााँस बसबलण् रको सि ब लर रु. ३००/-   

२४ मदीरा :     
र सी,बियरको  ोक बिषक्र पसल रु. १,०००/-   
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बस.नं. व्यिसायको षकबसम (लगानीको आधारमा) दस्िरुरकम रु. कैषर्यि 
र सी,बियरको खुरा बिषक्र पसल रु. ८००/-   

२५ हल्का पेय पदा ा बिषक्र पसल :     
र सी, षवयर, कोल्  बरिंस ्र अन्य खरुा षवके्रिाला  रु. ७००/-   
कोल्  बरिंस ्र अन्य खुरा षवके्रिा रु. ५००/-   

२६ हल्का पेय पदा ा उत्पादन उद्योग :     
बमनरल वाटर उद्योग रु.१,०००/-   
षपउने पानी सप्लायसा रु.५००/-   
आ स िरर् उद्योग रु.५००/-   
आ सषक्रम उद्योग रु.५००/-   
सो ा उद्योग रु.३००/-   
 ेरी उधोग रु. ३००/-   

२७ र्ोटो स्टुब यो रु. ३००/-   
२८ शिक्षा सेवा     

  

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्र   रु. ३००/-   
बनजी क्षेत्रका  याम्पस रु. ३,०००/-   
बनजी क्षेत्रका मा.षव. रु. २,०००/-   
बनजी क्षेत्रका आधारभिु षवद्यालय रु. १,५००/-   
नयााँ अनमुबि:- संस् ागि िर्ा  मा.षव.िह रु.४,०००/-   

संस् ागि िर्ा  आधारभूि िह रु.२,०००/-   
सामदुाषयक िर्ा  मा.षव. िह  बन:िलु्क   
सामदुाषयक िर्ा  आधारभूि िह  बन:िलु्क   

कक्षा  प िर्ा :- संस् ागि िर्ा  मा.षव.िह रु.२,५००/-   
संस् ागि िर्ा  आधारभूि िह रु.७००/-   

भािा प्रशिक्षण संस् ा   रु. २०० /-   
मन्टेश्वरी ि ा शिि ुस्याहार केन्र रु. ५,००/-   
कम्प्यूटर, इले रोबनक िाबलम, भािा शिक्षा, टू्यसन सेन्टर, सवारी 
िाबलम केन्र 

रु. ५,००/-   

धाबमाक शिक्षण सस् ा/मदरसा   बन:िलु्क 
 ान्स ि ा शजम खाना षर्टनेस सेन्टर रु. २,००/-   
बस.षट. .बभ.टी. िाट अनमुबि प्राप्त प्रशिक्षण केन्र रु. १,०००/-   



29 

 

बस.नं. व्यिसायको षकबसम (लगानीको आधारमा) दस्िरुरकम रु. कैषर्यि 
सेवा प्रदायक प्रा.बल. रु. ५,००/-   
छापाखाना  ि ा अपसेट षप्रशन्टङ प्रसे : (क्र.सं.२९)     
“क” शे्रणी (छापाखाना ि ा अर्सेट सिै भएको) रु. १०००/-   
“ख” शे्रणी (छापाखाना वा अर्सेट मध्ये कुनै एक मात्र राखेकोमा) रु. ५००/-   
“ग” शे्रणी पबत्रका प्रकािक बन:िलु्क   

२९ टान्सपोटा व्यवसाय रु. ५००/-   
३१ कप ा ि ा रब मेट रै्न्सी पसल :     

कप ा ि ा रे्न्सी हाउस ब्याग सषहि  ोक पसल      
कप ा ि ा रे्न्सी हाउस ब्याग सषहि खरुा पसल     
सिुी कप ाको ब लर  ोक षवके्रिा     
कप ा ि ा रेब मेट रे्न्सी पसल     
सिुी कप ा खरुा षवके्रिा ३००/-   
ब्याग पसल  ोक बिके्रिा     
ब्याग पसल खुरा बिके्रिा     
धागो,टांक,र्स्नर खुरा पसल     

३२ स्टेसनरी ि ा पसु्िक पसल :     
खरुा स्टेिनरी पसल     
षकिाि ि ा कापी िीक्री पसल रु. ३००/-   
कापी मात्र षवक्री पसल     

३३ दैबनक उपोभोगका िस्ि ु:     
खाद्यान्न सप्लायसा रु. १,०००/-   
गल्ला ोक षवके्रिा रु. ७००/-   
खाद्यान्न, षकरानाको  ोक षवके्रिा रु. ३००/-   
खाद्यान्न, षकरानाको खुरा पसल रु. २००/-   
बभबत्र स कमा रहेका साना षकराना पसल     
अन्य खरुा बिक्री पसल रु ५०/-   

३४ हा ावेयर/मेशिनरी/पेन्ट/सेनेटरी पसल      
“क” शे्रणीको हा ावेयर पसलवा  ोक षवके्रिाvat मा भएको रु. १,०००/-   
“ख” शे्रणीको हा ावेयर पसल रु. ५००/-   
“ग” शे्रणीको हा ावेयर पसल रु. ५००/-   
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बस.नं. व्यिसायको षकबसम (लगानीको आधारमा) दस्िरुरकम रु. कैषर्यि 
बसमेण्टको रु्टकर षवके्रिा रु. ५००/-   
कृषि मेशिनरी पसल रु. ५००/-   

३५ भााँ ा पसल :     
भा ाको रु्टकर षवके्रिा रु. ३००/-   
टेन्ट हाउस रु. ३००/-   

३६ सटररङ ि ा र्माा ब्यवसायी :     
बम चर ि ा सटररङ्ग सामान भएको रु. ५००/-   
सटररङ्ग सामान मात्र भएको रु. २००/-   
बम चर मात्र भएको रु. २००/-   

३७ कृषि र्मा ि ा पि ुआहारा उद्योग र ब्यापारी :     
पिू आहर बिषक्र केन्र रु. ३००/-   
कृषि र्मा ि ा पि ुपंछी उद्योग रु. १५०/-   

३८ लेखा परीक्षकहरु :     
“ख”वगा रु. ५००/-   
“ग”वगा रु. ३००/-   
“घ”वगा रु. २००/-   

३९ संचार सेवा :     
केिलु च्यानल प्रिारण सेवा रु. ५००/-   
एर्.एम. प्रिारण सेवा रु. ३००/-   
पत्रपबत्रका प्रकािन सेवा बन:िलु्क   
र्ोटोकपी,षप.बस.ओ,सा िर  यारे् सेवा रु. २००/-   
कुररयर सेवाको िाखा कायाालय कायाालय रु. २००/-   
ब सहोम सम्िशन्ध कारोिार गने रु. ५००/-   

४० कन्सलटेन्सी सेवा :     
कन्सल्टेन्सी, इनजीबनयररङ ि ा  प्राषवबधक सेवा रु. ७००/-   

४१ कंषक्रट उद्योग  :     
कंषक्रट ब्लक,टायल,रीङ्ग आर्द उत्पादक  रु. ५००/-   
 टा भट्टा रु.१,५००/-   
पोल र हू्यमपाइप रु. १,५००/-   

४२ बिस्कुट ि ा पाउरोटी उद्योग :     
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बस.नं. व्यिसायको षकबसम (लगानीको आधारमा) दस्िरुरकम रु. कैषर्यि 
षवस्कुट पाउरोटी उद्योग÷दालमोठ रु. ४००/-   
षवस्कुट पाउरोटी िेच्ने पसल रु. ३००/-   

४३ अगरित्ती ि ा मोमित्ती उद्योग : रु. २००/-   
४४ र्बनाचर उद्योग :     

आल्मबुनयम खरुा बिषक्र पसल रु.५००/-   
काठ र्बनाचर खरुा षवक्री गने रु. ३००/-   
िेििााँसको र्बनाचर बिक्री रु. ३००/-   

४५ स बमलः रु. १०००/-   
४६ कुटानी, षपसानी, पेलानी बमल :     

हलर बमल, शचउरा बमल र पेलानी कुटानी षपसानी रु. ७००/-   
 शन्जनिाट चल्ने बमलहरु रु ५००/-   

४७ अन्य उद्योगः     
कृषिजन्य उद्योग रु. ३००/-   

४८  शन्जबनयररङ वका सप :     
बग्रल सटर  रु. ५,००/-   

४९ ज ीिटुी ब्यवसाय :     
ज ीिटुी प्रिोधन व्यवसाय रु. २,००/-   
जब िटुी षवक्री षविरण रु. २००/-   

५० प्लाषिक सामाग्री षवके्रिा :     
 ोक षवके्रिा रु. ७००/-   
खरुा षवके्रिा रु. ५००/-   

५१ शििा, फे्रम र प्लाइउ  षवके्रिा : रु. ३००/-   
५२ रंगरोगन पसल : रु. ३००/-   
५३ हाउशजङ ि ा ररयल स्टेट :     

१ षवघा सम्मको हाउजीङ कम्पनी ि ा घरजग्गा खरीद षवक्री रु. ३,०००/-   
१ षवघा देशख ५ षवघा सम्महाउजीङ कम्पनी ि ा घरजग्गा खरीद षवक्री  रु. ५,०००/-   
५ षवघा देशख माब को हाउजीङ कम्पनी ि ा घरजग्गा खरीद षवक्री रु. ७,०००/-   

५४ षवबभन्न कम्पनीका टेबलर्ोन टावरहरुको िाषिाककर कम्पनी :     
नेपाल टेबलकम रु. ५,०००/-   
बनशज मोिाइल कम्पनीिाट एन.बस.एल, यू षट.एल. र स्माटा सेट रु. ५,०००/-   
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बस.नं. व्यिसायको षकबसम (लगानीको आधारमा) दस्िरुरकम रु. कैषर्यि 
एर्.एम. रेब यो १०० मेगावाट सम्म   रु. ५००/-   
एर्.एम. रेब यो १०० मेगावाट भन्दा माब  रु. ६००/-   

५५ रु्ल बिरुवा षवषक्र पसल :     
नसारी   बन:िलु्क 
रु्ल बिषक्र पसल   बन:िलु्क 

५६ अन्य :     
पाका  ि ा षपकबनक स्पट रु. ३००/-   
उजाामलुक उद्योग िर्ा  :     
सोलार पावर कम्पनी रु.५००/-   
गोवर ग्यााँस कम्पनी रु.५००/-   
ढुवानी कम्पनी     रु ५००/-   
षवज्ञापन सेवा र्मा कम्पबन   रु ५००/-   
िैदेशिक रोजगार व्यवसाय रु ७००/-   
माब  उल्लेख नभएको अन्य रु.३००/-   
क्रसर उधोग (नषवकरण) रु ३०,०००/-   
िालवुा प्रिोधन उधोग (नषवकरण) रु २०,०००/-   

 
अनसूुची– ४ 

(ऐनको दर्ा ५ संग सम्िशन्धि) 
वन पैदावार/ज ीिटुी, कवा ी र जीवजन्ि कर (िाषहर बनकासी) 

बस.नं. षववरण कर िलु्क कैषर्यि 
१ काननुले प्रबिवन्ध नलगाएका छाला, हड्डी, प्वाख आर्दको प्रबि के.जी. रु. १/-   
२ खसी, िोका,िंगरु आर्दको िाषहर बनकासी प्रबि एकको रु. ५/-   
३ रााँगा, गोरु, भैसी आर्दको  िाषहर बनकासीप्रबि एकको रु. १०/-   
४ शचरान  काठ  िाषहर बनकासी प्ररबि  यूषर्ट रु. ५/-   
५ गोबलया काठ िाषहर बनकासी प्रबि  यू. षर्ट रु. ३/-   

६ दाउरा प्रबि रक िाषहर बनकासी  
रु. 

७००/-   

७ िनकस, छवाली, पराल ि ा जब िटुी (प्रयोग र मलु्यको आधारमा)    
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बस.नं. षववरण कर िलु्क कैषर्यि 
८ साबिक शजल्ला बिकास सबमबिले शजल्ला िाषहर बनकासीमा लगाउदै आएको अन्य शििाकमा समेि 

समन्वय गरी कर लगा ने छ ।   

 
अनसूुची– ४ 

(ऐनको दर्ा ५ संग सम्िशन्धि) 
वन पैदावार/ज ीिटुी, कवा ी र जीवजन्ि कर (िाषहर बनकासी) 

बस.नं. षववरण कर िलु्क कैषर्यि 
१ काननुले प्रबिवन्ध नलगाएका छाला, हड्डी, प्वाख आर्दको प्रबि के.जी. रु. १/-   
२ खसी, िोका,िंगरु आर्दको िाषहर बनकासी प्रबि एकको रु. ५/-   
३ रााँगा, गोरु, भैसी आर्दको  िाषहर बनकासीप्रबि एकको रु. १०/-   
४ शचरान  काठ  िाषहर बनकासी प्ररबि  यूषर्ट रु. ५/-   
५ गोबलया काठ िाषहर बनकासी प्रबि  यू. षर्ट रु. ३/-   

६ दाउरा प्रबि रक िाषहर बनकासी  
रु. 

७००/-   

७ िनकस, छवाली, पराल ि ा जब िटुी (प्रयोग र मलु्यको आधारमा)    
८ साबिक शजल्ला बिकास सबमबिले शजल्ला िाषहर बनकासीमा लगाउदै आएको अन्य शििाकमा 

समेि समन्वय गरी कर लगा ने छ । 
   

 
जैबिक षवषवधिा संरक्षण ि ा वन बिकास िलु्क (यस ऐनको दर्ा ५ संग सम्िशन्धि) 
गाउाँपाबलका क्षेत्र का सामदुाषयक वन ि ा राषिय वन वाट उत्पादन हनुे काठ ि ा दाउरामा जैबिक 
षवषवधिा संरक्षण ि ा वन बिकासका  लाबग िपबसल अनसुार िलु्क असलु गररन ेछ । 
बस.नं. षववरण कर सलु्क कैषर्यि 
१ साल गोबलया प्रबि  यू. षर्ट रु. ५/- उपभोक्ता बभत्र अन्िररक खपि गररने काठ 

ि ा दाउरामा यो िलु्क बल ने छैन । २ खयर गोबलया  प्रबि  यू. षर्ट रु. ५/- 

३ कुकाठ ि ा अन्य जाि  प्रबि  यू. षर्ट रु. ३/- 

४ सालको दाउरा प्रबि चटृा रु. ७००/- 

५ कुकाठ दाउरा प्रबि चटृा रु. ५००/- 
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अनसूुची– ५ 
(ऐनको दर्ा ६ संग सम्िशन्धि) 

सवारी साधन कर 
बस.नं. षववरण कर िलु्क कैषर्यि 
१ स्कावेटर, 

  

िलु्क नबलने 

२ जे.बस.पी. 
३ िस, ट्या टर, लरी, हेबभगा ी, षटपर 
४ भा ाका कार, शजप, बमनी िस 
५ टे टर 
६ स्कुटर, मोटर सा कल 
७ बिधिुीय रर सा 

  
िोके िमोशजम बसर्ाररस दस्िरु 
लाग्ने छ । ८ अटो रर सा 

९ ठेलागा ा, रे सा 
 

अनूसूची– ६ 
(ऐनको दर्ा ७ संग सम्िशन्धि) 

षवज्ञापन दस्िरु 
क्र स षववरण कर, दस्िूर, िूल्क रु.  कैषर्यि 
१ होब िँग िो ा फ्ले स िो ा प्रबि वगाषर्ट ८५/-   
२ ब्यििाषयक बभते्त लेखन प्रबि िगाषर्ट १५/-   

३ 
ग्लोिो ा बििुिीय िो ा ए सी पी िो ा ि ा ब शजटल िो ा प्रबि 
वगाषर्ट 

९५/-   

४ बनजी र सावाजबनक स् ानमा िलु व्यानर एक हप्ता भन्दा िढी १००/-   
५ पोलहरुमा बिज्ञापन गरेवापि प्रबि पोल १,०००/-   

 
अनसूुची– ७ 

(ऐनको दर्ा ८ संग सम्िशन्धि) 
मनोरञ्जन कर 

क्र स षववरण कर, दस्िूर, िूल्क  कैषर्यि 
१ जाद ु १००/-   
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क्र स षववरण कर, दस्िूर, िूल्क  कैषर्यि 
२ सका स ३००/-   
३ खेलिमासा २००/-   
४ मेला २००/-   
५ महोत्सव १०००/-   

 
अनसूुची– ८ 

(ऐनको दर्ा  संग सम्िशन्धि) 
िहाल षवटौरी कर 

प्रकार कर रकम रु. कैषर्यि 

िहाल बिटौरी कर होटल रेस्टुरेन्ट खदुा  पसल लगायि  
प्रबि वगाषर्ट रु १०/- 
का दरले   

गाउाँ ब्लक ऐलानी प्रबि ि ा 
सावाजबनक क्षेत्र 

राजमागासंग जोब एको घरजग्गा िाषिाक रु. ५०/-   
बभत्री पिी स कसंग जोब एको घरजग्गा िाषिाक रु. ३०/-   
बभत्री ग्रािेल स कसंग जोब एको घरजग्गा िाषिाक रु. २०/-   
बभत्री कच्ची िाटोसंग जोब एको घरजग्गा िाषिाक रु. १०/-   
खेिीयोग्य एैलानी प्रबि जग्गासंग जोब एको 
घरजग्गा िाषिाक रु. ५/-   

 
अनसूुची– ९ 

(ऐनको दर्ा १० संग सम्िशन्धि) 
पाषका ङ्ग िलु्क 

सवारी पाषका ङ िलु्क र्दनको रु. ५/- देशख रु. २०/- सम्म  
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अनसूुची– १० 
(ऐनको दर्ा ११ संग सम्िशन्धि) 
रेषकङ्ग, कोयोषकङ,  यानोइङ्ग 

यस सम्िन्धी कर प्रचबलि बनयम अनसुार असलु गना गाउाँकायापाबलकाला  अशख्ियारी प्रदान गने र 
गाउाँकायापाबलकाले िोके िमोशजम हनुे । 

अनसूुची– ११ 
(ऐनको दर्ा १२ संग सम्िशन्धि) 

सेवा िलु्क, दस्िरु 
बस.नं. कर सचुी षववरण सेवा िलु्क, दस्िरु  कैषर्यि 
१ नािा प्रमाशणि अंग्रजेी २५०/-   

नेपाली २००/-   

२ राहदानी बसर्ाररस ० ०   
३ जग्गा प्रिासन नामसारी  ३००/-   

क) नामसारी  नामसारी मचुलु्का ३००/-   

ख) घरवाटो बसर्ाररस  (प्रबि षकत्ता) मलु स कले छोएका जग्गाहरु  ५००/-   

सहायक कालोपते्र िाटोले छोएका ३००/-   

बभत्री िाटोमा पने जग्गाहरु  २५०/-   

अन्य खेिी योग्य जग्गाहरु  २००/-   

पहा ी क्षेत्रमा पने जग्गाहरु १००/-   

ग) शे्रष्िाकायम, हकभोग बसर्ाररस   २००/-   
घ) र्ोटो प्रमाशणि र निलबसर्ाररस   १००/-   

४ पबि पत्नीको सम्िन्ध बिच्छेदको बसर्ाररस अंग्रजेी बन:िलु्क   

५ पेन्सनका ा वा सो सम्िन्धी अन्य बसर्ाररस   १५०/-   
६ हकवाला संरक्षण सम्िन्धी बसर्ाररस   १००/-   
७ भारिीय पेन्सन पाररवाररक षववरण र अन्य 

बसर्ाररस 
  ३५०/-   

८ भारिीय पेन्सन बसर्ाररसका लाबग   ३००/-   
९ नेपालको पेन्सन पाररवाररक षववरण    १००/-   
१० वृषटि पेन्िन पाररवाररक षववरण बसर्ाररस   ५००/-   
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बस.नं. कर सचुी षववरण सेवा िलु्क, दस्िरु  कैषर्यि 
११ संघ संस् ा  नषवकरण सम्िन्धी बसर्ाररस २००/-   

१२ आवादी रुखको बसर्ाररस सालको प्रबि रुख ७००/-   

अस्नाको प्रबि रुख ५००/-   

बसमलको प्रबि रुख ७००/-   

सीसौको प्रबि रुख ३००/-   

ख्यरको प्रबि रुख ५००/-   

आपको प्रबि रुख ३००/-   

अन्य प्रबि रुख २००/-   

िांस प्रबि गोटा  २/-   

१३ अंग्रजेी रुपान्िर जन्म दिाा ठेगाना पररविान वाहेक  १००/-   

१४ वंिजको नागररकिा सम्िन्धी बसर्ाररस   १००/-   
१५ अंबगकृि नागररकिा बसर्ाररस   १००/-   
१६ नवालक पररचय पत्र (बसर्ाररस)     बनिलु्क 
१७ ठेगाना पररवािन बसर्ाररस   १००/-   
१८ नाम छुटको बसर्ाररस   १००/-   
१९ व्यशक्तगि घटना ३५ र्दन नाघे पबछ    ५०/-   
२० सशजाबमन मूचलु्का नागररकिा   ३००/-   
२१ क) चारषकल्ला िाटोमा नपने (प्रबि १ 

षकत्ता) 
पहा ी क्षेत्रमा पने १००/-   

ख) चारषकल्ला प्रमाशणि िाटोमा पने (प्रबि 
१ षकत्ता) 

मलु स कले छोएका जग्गाहरु  ३५०/-   

पिी स कले छोएका जग्गाहरु  ३००/-   

कच्ची िाटो ग्राभेलगरेको िाटोले 
छोएका जग्गाहरु  

२००/-   

अन्य कच्ची िाटोमा पने १५०/-   

वाटो नभएको १००/-   

ग)  प प्रबि षकत्ता  पिी िाटोमा पने १००/-   

कच्ची िाटोमा पने ४०/-   

२२ पिी घरसषहि जग्गाको ४ षकल्ला 
बसर्ाररस गदाा  प  

  ५००/-   

२३ सनाखिको बसर्ाररस   १००/-   
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बस.नं. कर सचुी षववरण सेवा िलु्क, दस्िरु  कैषर्यि 
२४ जन्म मतृ्य ु सम्िन्धी बसर्ाररस (मतृ्यू 

बसर्ाररस ) 
अंग्रजेी १०० /-   

नेपाली ५०/-   

प्रमाशणि िूल्क ५०/-   

२५ स् ायी िसोिास सम्िन्धी बसर्ाररस   १००/-   
२६ नाम,  र, जन्म बमबि संिोधन बसर्ाररस   १००/-   
२७ सजाबमन िलु्क   ३००/-   
२८ अबमन िलु्क १ षकत्ता  (जोब एको प्रबि षकत्ता 

 प रु. २००/-) 
५००/-   

२९ अषववाषहि प्रमाशणि नेपाली २००/-   

अग्रजेी ३००/-   

३० वसाइसराइ   १००/-   
३१ चाररबत्रक बसर्ाररस वैदेशिक प्रयोजनका लाबग २००/-   

स्वदेिी प्रयोजनका लाबग १००/-   

षवद्या ीका लाबग ५०/-   

जनजािी र दबलि प्रमाशणि १००/-   

३२ षवद्यिु ज ान सम्िन्धी बसर्ाररस स्िर 
अनसुार 

१)      सामान्य कच्ची घर १००/-   
पर्ि घर १००/- 

२) व्यवसाषयक १५०/-   

३) बिरे्ज  ३००/-   

३३ टेबलर्ोन ज ान सम्िन्धी बसर्ाररस   २००/-   
३४ बनजी धारा ज ान सम्िन्धी बसर्ाररस   ५०/-   
३५ षवद्यिु, टेबलर्ोन, खानेपानी सम्िन्धी 

नामसारी बसर्ाररस आार.सी.सी. पिी घर 
अन्य घर 

पिी घर १००/-   

कच्ची घर  १००/-   

३६ उद्योग स् ापना/ दिाा  बसर्ाररस  क्रसर उधोग २,००,०००/-   

क्रसर (िालूवा प्रसोधन) १००,०००/- 

ठूलो उद्योग ७,०००/- 

मझौला उद्योग  ५,०००/- 

साना उद्योग  ५००/- 

अन्य उद्धध्योग बसर्ाररस २००/- 
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बस.नं. कर सचुी षववरण सेवा िलु्क, दस्िरु  कैषर्यि 
मचुलु्का ३००/- 

पोबलश लबनक बसर्ारीस ५०००/- 

पोलीश लबनक दिाा २००००/- 

३७ छात्रवृशत्त सम्िन्धी बसर्ाररस   बनिलु्क   
३८ नेपाल सरकारको नाममा िाटो कायम 

बसर्ाररस 
  बनिलु्क   

३९ जग्गा दिाा बसर्ाररस “क” िगाको क्षते्र १०००/- प्रबि कट्ठा 

“ख” िगाको क्षेत्र ७००/- 

“ग” िगाको क्षेत्र ५००/- 

४० अंसिण् ा       ,,   ३००/-   
४१ घर कायम      ,,   ३००/-   
४२ रकम असलुीमा बिगोको (बमलापत्रमा) बन:िूल्क   

४३ नाम,जन्मबमबि,वावूको नाम आर्द र्रक 
परर सच्चाउनू पने भएमा  

  १००/-   

४४ बमलापत्र दूवैपक्ष वाट   बन:िलु्क   

 
२. अन्य बसर्ाररस दस्िरु 
बस.नं. कर सचुी षववरण कर, दस्िूर, िूल्क रु. 
१ बनवेदन र्ाराम ि ा अनसुशुच र्ाराम (प्रबि पाना)    बनिलु्क 

२ पबि पत्नीको सम्िन्ध षवच्छेद बनवेदन दिाा दस्िरु   बन:िूल्क 

३ अन्य मूचलु्का   ३००/- 

४ भवन बनमााण दरखास्ि र्ाराम   ३००/- 

५ परीक्षा सम्िन्धी दरखास्ि र्ाराम िलु्क बनयमानूसार बन:िूल्क 

६ कोटेिन र्ाराम िलु्क आब ाक बनयमानूसार    
७ कोटेसन आब ाक बनयमानूसार    

टेण् र र्ाराम िलु्क आब ाक बनयमानूसार    
९ बनवेदन निल प्रबि पाना आरै्ले सादाा  ५/- 

कायाालयले सादाा  १०/- 
१० भरुवा िन्दकु नवीकरण दस्िरु शजल्ला भर १००/- 
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बस.नं. कर सचुी षववरण कर, दस्िूर, िूल्क रु. 
नेपाल भर २००/- 

िारिोर, टुटु िन्दकु नवीकरण दस्िरु   ३०० 
११ घर बनमााण न िाको निल दस्िूर कायाालयिाट सादाा एक िला १५/- 

सोभन्दा माब  प्रबि िल्ला ५/- 

आरै् सादाा एक िला १०/- 

प्रबि िला  प ५/- 

१२ बमलापत्र दस्िूर प्रबि पक्ष   बन:िूल्क 
१३ अन्य साधारण बसर्ाररस   ११०/- 

नोट : असहाय, बिपन्न वगाहरुको हकमा गा.पा.अध्यक्ष, प्रमखु प्रिासकीय अबधकृि, व ाअध्यक्षको 
िोक आदेि अनसुार बनिलु्क सेवा प्रदान गना सषकनेछ । 

३. हैबसयि प्रमाशणि दस्िरु 

बस.न कर सूची षववरण कर, दस्िूर, िूल्क रु. आ.व. 
२०७६/०७७ 

१ ऋण र वैदेशिक रोजगारका लाबग मलु्याङ्कन 
(िैशक्षक प्रयोजनको हकमा भए ५० प्रबििि 
छुट हनुेछ) 

रु.३ लाख सम्म ३५०/- 

रु.५ लाख सम्म ७००/- 

रु.१० लाख सम्म १,५००/- 
रु.२० लाख सम्म ३,५००/- 
रु.३० लाख सम्म ६,०००/- 
रु.४० लाख सम्म ८०,००/- 
रु.५० लाख सम्म १०,०००/- 
रु. ५० लाखभन्दा िढीमा प्रबि 
१० लाख ६,०००/- 

क. सम्पशत्त मूल्याङ्कन र िाषिाक आम्दानी दवैु प्रमाणीि गराउनेला  िढी दस्िूर हनु आउने एकमात्र 
असूल गने । 

ख. गाउाँपाबलकाले ित्काल बधिो मलु्यांकन गरेको बसर्ाररसको पूनः नवीकरण गनुापदाा जनु 
प्रयोजनका लाबग गररएको हो सो को लाबग लाग्ने दस्िरुको १०%  प राजश्व बलइनेछ । 
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४. स सन ट्याकं/लो र षटप्परको भा ा 

क्र.सं. षववरण कर, दस्िूर, िूल्क रु.   
१ स सनट्यांकर/लो र/ग्रे र षटपरको 

भा ा 
स सनट्यांक गा.पा. क्षते्रबभत्र प्रत्येक 
पटक 

४,०००/- 

रया टर प्रबि र्दन ४,०००/- 

रोलर/ग्रे र भा ा प्रबि र्दन ८,०००/- इन्धन िाहेक 

 
५. कायाक्रम हल ि ा साउण्  बसस्टम 

क्र.सं. षववरण कर, दस्िूर, िूल्क रु.  
आ.व. २०७६/०७७ 

१ हल भा ा A/C िाहेक (प्रबि र्दन) १,०००/- 

A/C सषहि (प्रबि र्दन) २,०००/- 

जेनेटर संचालन गनुा पने भएमा  
३००।- प्रबिघण्टा  प िलु्क 
लाग्ने छ । 

२ साउण्  बसस्टम (प्रबि र्दन)   ५,००/-  
३ प्रोजे टर (प्रबि र्दन)   ५,००/-  

 

घर न िापास दस्िरु 

अ) घर न सा पास सम्िन्धी दस्िरु 

बस. नं. भौबिक संरचनाको षववरण 
करको दर (प्रबि व.र्ी.) 

ने.रु.मा 
न सापास क्षते्र 

      क ख ग 
१ आर. सी. सी. फे्रम स्क चर क) पूणा भबुमगि िला २/- १.७५ १.५ 

ख) अधा भबुमगि िला २.५ २/- १.७५ 

ग) जबमन िला ३.५ ३/- २.७५ 

घ) पषहलो िला  ३.७५ ३.२५ ३/- 

ङ) दोश्रो िला ४/- ३.५ ३.२५ 
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बस. नं. भौबिक संरचनाको षववरण 
करको दर (प्रबि व.र्ी.) 

ने.रु.मा 
न सापास क्षते्र 

      क ख ग 
च) िेश्रो िला ४.२५ ३.७५ ३.५ 

छ) चौ ो िला ४.५ ४/- ३.२५ 

ज) पाचौ िल्ला वा सो भन्दा माब   ५/- ४.५ ३.५ 

२ 
बसमेन्टको जो ा मा इटा वा ढंुगाको गारो (न्यनुिम २३ से.मी. मोटा ) 
आर.सी.सी. टायल जस्िापािा छाना  

२/- १.५ १/- 

३ जो ा मा इटा वा ढंुगाको गारो (न्यनुिम २३ से.मी. मोटा ) आर.सी.सी., 
जस्िापािाछाना  

१.५ १.२५ १/- 

४ माटोको जो ा मा  टा वा ढंुगाको   १/- ०.७५ ०.५ 

क) परुाना घरहरुको हकमा न सा बनयबमिका लागी पवुा पशिम राजमागा क्षेत्र प्रबि वगा षर्ट पर्ि 
रु. ३/- र कशच्च प्रबि वगा षर्ट रु. २/-  दरला  कायम गने । 

ख) परुाना घरहरुको हकमा न सा बनयबमिका लाबग पवुा पशिम राजमागा बभत्रका क्षेत्रमा प्रबि वगा 
षर्ट पर्ि रु. २/-  र कशच्च प्रबि वगा षर्ट रु. १.५० दरला  कायम गने । 

ग) परुाना घरहरुको हकमा न सा बनयबमिका लागी कच्ची मागा क्षेत्रमा प्रबि वगा षर्ट पर्ि रु. 
१.५ र कशच्च प्रबि वगा षर्ट रु. १/- दरला  कायम गने । 

घ) ढलान नभएको घर एकमषु्ठ रु. ३००/- दरला  कायम गने । 
ङ) साधारण स्वीकृबिका लागी षर्ल्  सजाबमन िलु्क बल  सजाबमन गरा  मात्र स्वीकृि र्दने । 

आ)  न सापास क्षते्र बनधाारण 
गाउंकायापाबलका क्षेत्र बभत्रका स् ानहरुला  भौगोबलक ि ा पवुााधार षवकासको अवस् ाका आधारमा 
करको दर बनधाारण लाबग देहायका क्षेत्रहरु बनधाारण गरीएको छ । 

क. मखु्य िहरी क्षते्र (क) भन्नाले देहायका क्षेत्रहरु पदाछन । 
पवुा पशिम राजमागाको दायां वायां राजमागाले छोएको कुसमु, ओवरी, ढकेरी, नयां गाउंको जग्गा  

 

ख. िजार क्षते्र (ख) भन्नाले देहायका क्षेत्रहरु पदाछन । 
अगैया, िैजापरु हुंदै नेपालगंज जोड्ने िाटो  दायां वायां (बसधनवा, ढलैया, अमरहवा, बनववुाटार) 
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ग्राबमण क्षते्र (ग) भन्नाले देहायका क्षेत्रहरुपदाछन  

क्षेत्र (क) र (ख) मा परेका िाहेकका अन्य ग्राबमण क्षेत्र 

 

इ) कम्पाउण् वाल 
क िहरी क्षेत्रः ब्लक, इट्टा, ढंुगा, आ.सी.सी. षपल्लर 

बसमेन्टको जो ाइमा प्रबि रबनङ्ग षर्टको रु.०.३० 
अन्य क्षेत्रः ब्लक, इट्टा, ढंुगा, आ.सी.सी. षपल्लर बसमेन्टको 
जो ाइमा प्रबि रबनङ्ग षर्टको रु.०.२५ 

ख िहरी क्षेत्रः िारवार माटोको जो ाइ र क्रषक्रट 
षपल्लरको जो ा मा प्रबि रबनङ्ग षर्टको रु.०.२० 

अन्य क्षेत्रः िारवार माटोको जो ाइ र क्रषक्रट षपल्लरको 
जो ा मा प्रबि रबनङ्ग षर्टको रु.०.१५ 

ग िहरी क्षेत्रः अन्य रु.०.१० अन्य क्षेत्रः अन्य रु.०.०५ 

माब  उल्लेशख न सा बनधाारणा र घर न सा पास दस्िरुमा प्राषवबधक कमाचारीको बसर्ाररसमा 
गाउाँकायापाबलकाले आगामी गाउाँसभािाट अनमुोदन गने गरी पनुरावलोकन गने स नेछ ।  

 ) प्लषटङ्ग जग्गाहरुका लाबग पाररि मापदण्  
जग्गा प्लषटङ्ग गरी जग्गा कारोिार गना चाहने सस्ं ाले व्यवसाषयक ि ा व्यापाररक प्रयोजन 
(जग्गाला  प्लषटङ्ग गरी बिक्री बििरण गररने) को लाबग जग्गा षवकास, सामषुहक आवास, कुनै पबन 
सवासाधारण भेला हनुे सषपङ्गमल, सपुरमाकेट,स्कूल,कलेज, अस्पिाल, नबसाङ्गहोम, िैँक ि ा षवशत्तय 
संस् ा पोबलश लबनक आर्दले भौबिक योजना कायाान्वयन गनुापदाा गाउाँकायापाबलकाले गठन गरेको 
प्राषवबधक सबमबिको बसर्ाररसमा सो कायाहरुको Planning Permit स्वीकृि गनुा पनेछ । यस साँग 
सम्वशन्धि मापदण्  बनम्न अनसुार प्रस्िाव गररएको छ । 

क) न्यनुिम क्षते्रर्ल ि ा मोह ा चौ ा  
१. जग्गा खण् ीकरण गदाा जग्गाको न्यनुिम क्षेत्रर्ल ०–४–०  हनुपुदाछ । 
२. परुानो प्लषटङ्गको हकमा जग्गाको मोह ा न्यनुिम ६ बम. (१९-६ साइज कम्िीमा) 

हनुपुदाछ ि ा नयााँ प्लषटङ्गको हकमा एउटा मात्र मोह ा भएको जग्गामा न्यनुिम 
मोह ाको चौ ा  ६ बम. ि ा दोहोरो मोह ा भएको जग्गामा छोटो मोह ाको चौ ा  ७ 
बमहनुपुदछा। 

ख) पूवााधार सम्िन्धमा  
१. मलु स कको चौ ा  कशम्िमा ८ बम हनुपुदाछ । 
२. बभबत्र िाटाको चौ ा  न्यनुिम ६ बम हनुपुदाछ । 
३. सिै िाटोहरु सािाजबनक भएको मालपोि कायाालयिाट प्रमाशणि गनुापनेछ । 
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४. योजना स् ल बभत्र टुषङ्गन ेिाटोको लम्िा  कशम्िमा १०० बम हनुपुने छ र सो िाटो 
बसधा िाटोमा मात्र राख्न पा नेछ । 

५. िाटोको घमु्िी वा मो को न्यनुिम अधाब्यास िाटोको चौ ा  भन्दा २० प्रबिििले िषढ 
चौ ा को हनुपुदाछ । 

६. प्लषटङ्ग गरेको क्षेत्रमा टेबलर्ोनको खम्िा, ढल ि ा िाटो षपच गने शजम्मेवारी 
प्लषटङ्गकिााकै हनुे गरी प्लषटङ्गको Planning Permit स्वीकृि गनुा पनेछ । सा ै 
प्लषटङ्ग गररएको हरेक घ ेरीले िोषकएका भवन मापदण्  समेि परुा गनुापने छ ।  

७. खण् ीकरण गररएका प्रत्येक जग्गामा बिजलुी ि ा खानेपानीको सषुवधा अबनवाया रुपले 
पगेुको हनुपुने छ । यसका लाबगआवश्यक पने बिजलुीका खम्िा, िार ि ा 
खानेपानीका पा प आवश्यकिा अनसुार ज ान गररनपुने छ । 

ग) वािावरणीय एवं सामाशजक उत्तरदाषयत्व 
१. प्लषटङ्ग कायाले वरपरको समदुाय ि ा वािावरणमा कुनै पबन षकबसमको नकरात्मक 

असर पानुा हुंदैन । 
२. कुल जबमनको कम्िीमा िाटो िाहेक ३ प्रबििि जबमनको प्लषटङ्गको जग्गा बभत्र पने 

गरी उपयकु्त स् ानमा खलु्ला क्षेत्र ि ा पाका को लाबग सावाजबनक स्वाबमत्वमा राख्नपुनेछ 
। खलुा क्षेत्रको लम्िा  चौ ा को अनपुाि १:३ भन्दा िढी राख्न पा ने छैन । 

३. प्लषटङ्ग जाजिका लाबग सम्िशन्धि टोल षवकास संस् ासाँग अबनवाया रुपले  जाजि 
बलनपुदाछ । 

४.  जाजि प्रषक्रयाका लागी गाउाँकायापाबलकाका प्राषवबधकले प्रस्िाषवि प्लषटङ्ग क्षेत्रको 
अवलोकन गरी अनमुबि र्दनपुने छ । 

५. २–०–० षवगाह भन्दा माब का प्लषटङ्गमा अबनवायारुपले वािावरणीय प्रभाव 
मलु्याङकन EIA प्रारशम्भक वािावरणीय पररक्षण IEE प्रबिवेदन ियार गनुापनेछ । 

घ) सेवा िलु्क 
१) ४ कट्टा सम्मको लाबग प्रबि कट्टा रु १,०००/- 
२) ५ कट्टा भन्दा माब  ि ा २ षवगाह सम्मको लाबग प्रबि कट्टा रु २,०००/- 
३) २ षवगाह भन्दा माब को लाबग प्रबि कट्टा रु ४,०००/- 

उपरोक्त मापदण् हरु पूरा गरेर मात्र Planning Permit प्रदान गने सषकनेछ । यस प्रावधान 
षवपररि प्लषटङ्ग गरेमा उक्त प्लषटङ्गक्षेत्रमा सावाजबनक उपयोबगिाहरु जस्िै धारा ित्ती बिजलुीहरु 
ज ान हनुे छैनन ्। सा ै उक्त जग्गा वेचषवखनमा रोिा लगाउन सषकनेछ । खेिी योग्य जग्गामा 
प्लषटङला  बनरुत्साहीि गररनेछ । 
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अनसूुची– १२ 
(ऐनको दर्ा १३ संग सम्िशन्धि) 

पयाटन िलु्क 
पयाटकीय सम्भाव्यिा भएका स् ानहरुको पषहचान भएका क्षेत्रहरुको पषहचान गरी पयाटन िलु्क 
िो न गाउाँकायापाबलकाला  अशख्ियारी प्रदान गने । 

षविेि पररशस् बिमा उल्लेशखि कर/िलु्क/दस्िरु आर्दका दरिन्दीहरुमा कायाान्वयनको समयमा 
समस्या पना आएमा आगामी गाउाँसभािाट अनमुोदन गराउने गरी गाउाँकायापाबलकाला  
कर/िलु्क/दस्िरु आर्दका कर, सेवा िलु्कहरुमा आवश्यकिा िमोशजम हेररे्र गना सषकने अबधकार 
हस्िान्िरण गराउन गाउाँकायापाबलकामा अनरुोध गने बनणाय गररयो ।  
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सभाबाट स्वीकृत मितत : २०७६ श्रावण २६ 

राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका 
गाउाँ कायापाबलकाको कायाालय, िााँके 

 
   

षवबनयोजन ऐन- २०७६ 

राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका, िााँके को आब ाक ििा २०७६/७७ को सेवा र कायाहरुको लाबग स् ानीय 
सशञ्चि कोििाट केही रकम खचा गने र षवबनयोजन गने सम्िन्धमा व्यवस् ा गना िनेको ऐन  
 
प्रस्िावना : राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका, िााँकेको आब ाक ििा २०७६/७७ को सेवा र कायाहरुको 
लाबग सशञ्चि कोििाट केही रकम खचा गने अबधकार र्दन र सो रकम षवबनयोजन गना वाञ्छनीय 
भएकोले, नपेालको संषवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) िमोशजम राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका, 
िााँकेको गाउाँ सभाले यो ऐन िनाएको छ । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका, िााँकेको षवबनयोजन 
ऐन, २०७६” रहेको छ ।  
(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आब ाक विा २०७६/७७ को बनबमत्त सशञ्चि कोििाट रकम खचा गने अबधकार : (१) 
आब ाक विा २०७६/७७ को बनबमत्त गाउाँ कायापाबलका, व ा सबमबि, षवियगि िाखाले गने 
सेवा र कायाहरुका बनबमत्त अनसूुची १ मा उशल्लशखि चालू खचा, पूाँशजगि खचा र बिशत्तय 
व्यवस् ाको रकम समेि गरी जम्मा रकम ७६,०८,३९,०००.०० (अक्षरेुपी रुपैयााँ छयत्तर 
करो  आठ लाख उनान्चाबलस हजार मात्र | ) मा निढा  बनर्दाि गररए िमोशजम सशञ्चि 
कोििाट खचा गना सषकनेछ । 

३.  षवबनयोजन : (१) यस ऐनिारा सशञ्चि कोििाट खचा गना अबधकार र्दइएको रकम आब ाक 
विा २०७६/७७को बनबमत्त राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका, िााँकेको गाउाँ कायापाबलका, व ा 
सबमबि र षवियगि िाखाले गने सेवा र कायाहरुको बनबमत्त षवबनयोजन गररनेछ । 
(२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापबन कायापाबलका, व ा सबमबि र 
षवियगि िाखाले गने सेवा र कायाहरुको बनबमत्त षवबनयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा िचि 
हनुे र कुनैमा अपगु हनुे देशखन आएमा गाउाँ कायापाबलकाले िचि हनुे िीिाकिाट नपगु हनुे 
िीिाकमा रकम साना स नेछ । यसरी रकम सादाा एक िीिाकिाट सो िीिाकको जम्मा 
रकमको १० प्रबिििमा निढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा िढी िीिाकहरुिाट अको एक 
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वा एक भन्दा िढी िीिाकहरुमा रकम साना ि ा बनकासा र खचा जनाउन सषकनेछ । 
पूाँशजगि खचा र षवत्तीय व्यवस् ािर्ा  षवबनयोशजि रकम सााँवा भकु्तानी खचा र व्याज भकु्तानी 
खचा िीिाकमा िाहेक अन्य चालू खचा िीिाकिर्ा  साना र बित्तीय व्यवस् ा अन्िगाि सााँवा 
भकु्तानी खचािर्ा  बिबनयोशजि रकम ब्याज भकु्तानी खचा िीिाकमा िाहेक अन्यत्र साना सषकने 
छैन । िर चाल ुि ा पूाँशजगि खचा र षवत्तीय व्यवस् ाको खचा व्यहोना एक स्रोििाट अको 
स्रोिमा रकम साना सषकनेछ ।  
(३) उपदर्ा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापबन एक िीिाकिाट सो िीिाकको 
जम्मा स्वीकृि रकमको १० प्रबििि भन्दा िढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा िढी 
िीिाकहरुमा रकम साना परेमा गाउाँ सभाको स्वीकृबि बलन ुपनेछ । 
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अनसूुशच- १ 

(दर्ा २ संग सम्िशन्धि) 
नेपालको संषवधानको धारा २२९ (२) िमोशजम 

स् ानीय संशचि कोिमा प्राप्त हनेु आय रकमको अनमुान 
रु. हजारमा 

िीिाक 
आ.व. २०७६/७७ को 

अनमुान 
आन्िररक श्रोि   
११३१३ एकीकृि सम्पिी कर २५०० 
११३१४ भबुमकर/मालपोि १२० 
११३२१ घरवहाल कर २०० 
११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) १०० 
११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर ७० 
११६३२ अखेटोपहारमा लाग्ने कर १० 
११६९१ अन्य कर १९८ 
१४२१९ अन्य सेवा िलु्क ि ा बिक्री (ढंूगा बगषट्ट, वालवुा र ........) ८३३०० 
१४२२४ परीक्षा िलु्क १०० 
१४२२९ अन्य प्रिासबनक सेवा िलु्क १५० 
१४२४३ बसर्ाररि दस्िरु ३५०० 
१४२४४ व्यशक्तगि घटना दिाा दस्िरु २०० 
१४२४५ नािा प्रमाशणि दस्िरु २०० 
१४२४९ अन्य दस्िरु ६६० 
१४२५३ व्यावसाय रशजिेिन दस्िरु ११२० 
१४५२९ अन्य राजस्व ३०० 
गि विाको नगद मौज्दाि ९०२०७ 

जम्मा १८२९३५ 
राजस्व िााँ र्ााँ िाट प्राप्त रकम 
११३१५ घरजग्गा रशजिेिन दस्िरु [राजस्व िााँ र्ााँ  - प्रदेि सरकार ] २०१०६ 
११४११ िााँ र्ााँ  भइा प्राप्त हनुे मूल्य अबभिषृि कर [राजस्व िााँ र्ााँ  - 
संघीय सरकार] १७२५०० 

जम्मा १९२६०६ 
अन्िर सरकारी षवत्तीय हस्िान्िरण 
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िीिाक 
आ.व. २०७६/७७ को 

अनमुान 
संघीय सरकार   
१३३११ समाबनकरण अनदुान १६२४०० 
१३३१२ िसिा अनदुान चाल ु २१०००० 

जम्मा ३७२४०० 
प्रदेि सरकार   
१३३११ समाबनकरण अनदुान ४८९८ 
१३३१२ िसिा अनदुान चाल ु ८००० 

जम्मा १२८९८ 
षवत्तीय व्यवस् ा (प्राबप्त) ० 
अन्य आय 0 
जनसहभाबगिा 0 

कूल जम्मा ७६०८३९ 
 
स् ानीय संशचि कोििाट खचा हनेु िजेट उपिीिाक अनसुार अनमुान 

बस.नं. िजेट उपिीिाक 
कोिको प्रकार (रु.हजारमा) जम्मा 

चाल ु पंूजीगि  

१ ८०५५७५०६१०१ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका १६१०३२ १२०३५३ २८१३८५ 

२ ८०५५७५०६२०१ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलकाव ा 
नं.१ ४३९५ २३७३७ २८१३२ 

३ ८०५५७५०६२०२ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलकाव ा 
नं.२ ३६५५ २७८५० ३१५०५ 

४ ८०५५७५०६२०३ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलकाव ा 
नं.३ ३१७० १९३४५ २२५१५ 

५ ८०५५७५०६२०४ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलकाव ा 
नं.४ 

३४५५ १८४०० २१८५५ 

६ ८०५५७५०६२०५ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलकाव ा 
नं.५ ३९५५ १६००० १९९५५ 

७ ८०५५७५०६२०६ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलकाव ा 
नं.६ ३१३० २०४०० २३५३० 
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बस.नं. िजेट उपिीिाक 
कोिको प्रकार (रु.हजारमा) जम्मा 

चाल ु पंूजीगि  

८ ८०५५७५०६२०७ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलकाव ा 
नं.७ ३४३० १५३०० १८७३० 

९ ८०५५७५०६२०८ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलकाव ा 
नं.८ ७०३० २१३७७ २८४०७ 

१० ८०५५७५०६२०९ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलकाव ा 
नं.९ ३४०५ १७२०० २०६०५ 

११ ८०५५७५०६३०१ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका - 
शिक्षा 

२६५०० ० २६५०० 

१२ ८०५५७५०६३०२ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका - 
स्वास््य १०४५४.१७४ १५४५.८२६ १२००० 

१३ ८०५५७५०६३०३ राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका - 
कृषि ि ा पि ु ५१९५ २५२५ ७७२० 

१४ ८०५५७५०६५०१ संघीय सरकारिाट 
हस्िान्िररि कायाक्रम २०४३५३ ५६४७ २१०००० 

१५ ८०५५७५०६५०२ प्रदेि सरकारिाट 
हस्िान्िररि कायाक्रम ० ८००० ८००० 

जम्मा ४४३१५९.१७४ ३१७६७९.८२६ ७६०८३९ 
कूल जम्मा रकम रु : ७६,०८,३९,०००.००  अक्षरेपी : रुपैयााँ छयत्तर करो  आठ लाख उनान्चाबलस हजार मात्र | 
 
 

स् ानीय सशञ्चििाट षवबनयोजन हनेु एषककृि खचाको अनमुान 
रु. हजारमा 

िीिाक आ.व. २०७६/७७ को अनमुान 
चाल ुखचा 0 
२११११ पाररश्रबमक कमाचारी १५९६९३ 
२१११२ पाररश्रबमक पदाबधकारी ६४९९ 
२११२१ पोिाक २२५५ 
२११३२ महंगी भत्ता १३९८ 
२११३३ षर्ल्  भत्ता २५९ 
२११३४ कमाचारीको िैठक भत्ता १५०० 
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िीिाक आ.व. २०७६/७७ को अनमुान 
२११३९ अन्य भत्ता २०२९ 
२११४१ पदाबधकारी िैठक भत्ता १६९९ 
२११४२ पदाबधकारीअन्य सबुिधा ६०० 
२११४९ पदाबधकारी अन्य भत्ता ४६९ 
२१२१२ कमाचारीको योगदानमा आधाररि बनवृिभरण ि ा उपदान 
कोि  ४०० 

२१२१४ कमाचारी कल्याण कोि १५०० 
२२१११ पानी ि ा बिजलुी १५०० 
२२११२ संचार महसलु १५३१ 
२२११३ सावाजबनक उपयोबगिाको सेवा खचा ६०० 
२२२११ इन्धन (पदाबधकारी) १३९९ 
२२२१२ इन्धन (कायाालय प्रयोजन) ३२०५ 
२२२१३ सवारी साधन ममाि खचा १८०० 
२२२१४ बिमा ि ा नवीकरण खचा ८०० 
२२२२१ मेशिनरी ि ा औजार ममाि सम्भार ि ा सञ्चालन खचा २०७५ 
२२२३१ बनबमाि सावाजबनक सम्पशत्तको ममाि सम्भार खचा २५०० 
२२३११ मसलन्द ि ा कायाालय सामाग्री ५२४९ 
२२३१३ पसु्िक ि ा सामग्री खचा ८९० 
२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन १००० 
२२३१५ पत्रपबत्रका छपा  ि ा सूचना प्रकािन खचा ४०९९ 
२२३१९ अन्य कायाालय संचालन खचा १३५१ 
२२४११ सेवा र परामिा खचा १०९२५ 
२२४१२ सूचना प्रणाली ि ा सफ्टवयेर संचालन खचा ३६५२ 
२२४१३ करार सेवा िलु्क १९५९९ 
२२४१४ सरसर्ा सेवा िलु्क ७०० 
२२४१९ अन्य सेवा िलु्क ६३९१ 
२२५११ कमाचारी िाबलम खचा १९६० 
२२५१२ सीप षवकास ि ा जनचेिना िाबलम ि ा गोष्ठी सम्िन्धी खचा ५९३२ 
२२५२२ कायाक्रम खचा ९१३५३ 
२२५२९ षवषवध कायाक्रम खचा १५३० 
२२६११ अनगुमन मूल्यांकन खचा २३६० 
२२६१२ भ्रमण खचा २५८० 
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िीिाक आ.व. २०७६/७७ को अनमुान 
२२६१३ षवशिि व्यशक्त ि ा प्रबिबनबध मण् लको भ्रमण खचा ६५० 
२२६१९ अन्य भ्रमण खचा ६४० 
२२७११ षवषवध खचा २९१९ 
२२७२१ सभा सञ्चालन खचा २३०० 
२५१११ गैर षवत्तीय संस् ानहरूला  चाल ुसहायिा ५७६० 
२५२११ गैर षवत्तीय व्यवसायहरूला  चाल ुसहायिा १७४२ 
२५३११ िैशक्षक संस् ाहरूला  सहायिा ६६५७४ 
२७२११ छात्रवृशत्त ३८८७ 
२७२१३ औिधीखररद खचा २००० 
२८१४२ घरभा ा १२३० 
२८१४३ सवारी साधन ि ा मेशिनर औजार भा ा १७०० 
२८१४९ अन्य भा ा १०० 
२८९११ भैपरी आउन ेचाल ुखचा ३६२ 

जम्मा ४४३१५९.१७४ 
पंूजीगि खचा 0 
३११११ आवासीय भवन बनमााण/खररद ३८०० 
३१११२ गैर आवासीय भवन बनमााण/खररद ३४९१५ 
३१११३ बनबमाि भवनको संरचनात्मक सधुार खचा ५४४५ 
३११२१ सवारी साधन ५४८० 
३११२२ मेशिनरी ि ा औजार ५९२५ 
३११३५ पूाँजीगि परामिा खचा ७०० 
३११५१ स क ि ा पूल बनमााण १८४१२६ 
३११५३ षवद्यिु संरचना बनमााण १७९७५ 
३११५४ िटिन्ध ि ा िााँधबनमााण १९०० 
३११५५ बसंचाइा संरचना बनमााण ५८५० 
३११५६ खानेपानी संरचना बनमााण १५२५० 
३११५७ वन ि ा वािावरण संरक्षण ५८०० 
३११५८ सरसर्ाइा संरचना बनमााण ३०० 
३११५९ अन्य सावाजबनक बनमााण २८३१३ 
३११६१ बनबमाि भवनको संरचनात्मक सधुार खचा १९०० 

जम्मा ३१७६७९.८२६ 
कूल जम्मा ७६०८३९ 
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क्षते्रगि व्यय अनमुान 
रु. हजारमा 

बस.नं. िीिाक 
आ.व. २०७६/७७ 

को अनमुान 

स्रोि 

आन्िररक 
श्रोि 

अन्िर सरकारी षवत्तीय हस्िान्िरण जनसहभाबगिा 

नेपाल सरकार प्रदेि सरकार स् ानीय िह  

१ कायाालय सञ्चालन ि ा प्रिासबनक १२६९५७ १२६९५७ ० ० ० ० 
२ कायाालय सञ्चालन ि ा प्रिासबनक १२६९५७ १२६९५७ ० ० ० ० 
३ आब ाक षवकास ४४०३० ३५३३७ ८५९५ ९८ ० ० 
४ कृषि १४८४५ १३२०० १६४५ ० ० ० 
५ उद्योग २००० २००० ० ० ० ० 
६ पयाटन ११००० ९५०० १५०० ० ० ० 
७ सहकारी ३६२५ २३७५ १२५० ० ० ० 
८ जलश्रोि ि ा बसंचा  ५५५० १५५० ४००० ० ० ० 
९ िन २२०० २००० २०० ० ० ० 
१० पिपुन्छी षवकास ४८१० ४७१२ ० ९८ ० ० 
११ पूवााधार षवकास २३८४४९ ९७५८७ १३९०६२ १८०० ० ० 
१२ याियाि पूवााधार १९२९५१ ७२८१४ ११८३३७ १८०० ० ० 
१३ भवन, आवास ि ा सहरी षवकास २६८२३ १२३२३ १४५०० ० ० ० 

१४ उजाा १८५७५ १२४५० ६१२५ ० ० ० 
१५ संचार ि ा सूचना प्रबिबध १०० ० १०० ० ० ० 
१६ सिुासन ि ा अन्िरसम्िशन्धि क्षेत्र ३२१४७ २७३७० ४७७७ ० ० ० 
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बस.नं. िीिाक 
आ.व. २०७६/७७ 

को अनमुान 

स्रोि 

आन्िररक 
श्रोि 

अन्िर सरकारी षवत्तीय हस्िान्िरण जनसहभाबगिा 

नेपाल सरकार प्रदेि सरकार स् ानीय िह  

१७ िासन प्रणाली २०० २०० ० ० ० ० 
१८ प्रिासकीय सिुासन ९२७० ९२७० ० ० ० ० 
१९ षवत्तीय सिुासन १००० १००० ० ० ० ० 
२० िाशन्ि ि ा सवु्यवस् ा १००० १००० ० ० ० ० 
२१ श्रम ि ा रोजगारी ४७७ ० ४७७ ० ० ० 
२२ वािावरण ि ा जलवाय ु ४३०० ५०० ३८०० ० ० ० 
२३ मानि संिाधन षवकास ३०० ३०० ० ० ० ० 
२४ षवपद व्यवस् ापन १५६०० १५१०० ५०० ० ० ० 
२५ सामाशजक षवकास ३१९२५६ ८८२९० २१९९६६ ११००० ० ० 
२६ सामाशजक सरुक्षा ि ा संरक्षण १४६२३ ११५५० ३०७३ ० ० ० 
२७ यवुा ि ा खेलकुद ३९२५ २८७५ १०५० ० ० ० 
२८ खानेपानी ि ा सरसर्ा  २०१५० १२१०० २५५० ५५०० ० ० 
२९ भािा ि ा संस्कृबि ६००० ४२५० १७५० ० ० ० 
३० शिक्षा २०८५२९ २८९०० १७६६२९ ३००० ० ० 
३१ स्वास््य ५०२८४ १३७७० ३४०१४ २५०० ० ० 
३२ लैंबगक समानिा ि ा सामाशजक समावेिीकरण १५७४५ १४८४५ ९०० ० ० ० 

कूल जम्मा ७६०८३९ ३७५५४१ ३७२४०० १२८९८ ० ० 
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गाउंपाबलका स्िरीय पूवााधार षवकास ि ा अन्य कायाक्रमहरुको षवबनयोजन 

 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष 

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

पूवााधार ि ा पंूशजगि कायाक्रम (क्रमागि समेि)                

१ 
सामदुाषयक वहउुद्देिषय हािा बभत्र खाल्टो 
ि ा िाटो ममाि व ा ३ 

3 अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ ० ४०० ४०० ८०० 

२ 
र्दबलपको घर देशख हेमकुमार  ांबगको 
घरसम्मको िाटो स्िरोन्निी व ा ३ 3 अन्य 

आन्िररक श्रोि - 
नगद २ ० ६०० ६०० १२०० 

३ आबलनगरमा सेल्टर भवन बनमााण- व ा ५ 5, आबलनगर अन्य ने.स.- समाबनकरण  २ ० ७५० ७५० १५०० 

४ 
कुिमु स्वास््य चौकीको अधरुो भवन बनमााण 
व ा-१ 

1, कुसमु अन्य 
प्रदेि नंिर ५ - 
समाबनकरण  

२ ० १२५० १२५० २५०० 

५ 
गा.पा.पररसरमा खानेपानी मेशिन राख्न ेघर 
बनमााण 

  अन्य 
प्रदेि नंिर ५ - 
समाबनकरण  

१ ५०० ० ० ५०० 

६ षटकुलीपरुमा सेल्टर भवन- वा.नं.२ 2,  अन्य ने.स. - समाबनकरण  २ ० ७५० ७५० १५०० 

७ िहउुद्देश्यीय सभाहल बनमााण-२ (क्रमागि) 2 अन्य आन्िररक श्रोि - १ ० २५०० ० २५०० 

८ 
बि.षप. स्मिृी िहउुदेश्य सामदुाषयक भवन 
बनमाणा- वा.नं. ६ 

6 अन्य ने.स.- समाबनकरण  २ ० २००० २००० ४००० 

९ 
व ा ६ को कायाालय भवन िााँकी काया 
बनमााण- क्रमागि 

6 अन्य ने.स. - समाबनकरण  २ ० १४९४.५ १४९४.५ २९८९ 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष 

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

१० 
व ा ८ को कायाालय भवन बनमााण िांकी 
काया - क्रमागि 

8 अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ० २२३ ० २२३ 

११ 
व ा ८ को कायाालय भवन बनमााण िांकी 
काया - क्रमागि 

8 अन्य ने.स. - समाबनकरण  १ ० ११ ० ११ 

१२ व ा कायाालय भवन बनमााण व ा नं.-८ 8 अन्य आन्िररक श्रोि  २ ० १५०० १५०० ३००० 

१३ 
सामदुाषयक भवन बनमााण खैरेनी- ३ 
(क्रमागि) 

3 अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ० ५०० ० ५०० 

१४ 
बसद्देश्वर  याम्पसको ब षपआरको रकम 
भकु्तानी र्दन िांकी- बसधनवा ६ 

6, बसधनवा अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ४०० ० ० ४०० 

१५ 
कुिमु स्वास््य चौकी अधरुो भवन बनमााण- 
व ा १ (क्रमागि) 

1, कुसमु अन्य ने.स. - समाबनकरण  १ ० ४५ ० ४५ 

१६ 
गा.पा. कायाालयको आवास ममाि संभार 
ि ा रन्सर्ा मर खररद 

  अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ० ४५७ ० ४५७ 

१७ 
गा.पा. कायाालयको आवास ममाि संभार 
ि ा रन्सर्ा मर खररद 

  अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  

१ ० ४३ ० ४३ 

१८ 
गा.पा.कायाालयको भवन ममाि संभार ि ा 
AC मेशिन खररद 

  अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ २५० २५० ० ५०० 

१९ 
गापा कायाालयको आवास ममाि संभार ि ा 
रान्सर्ा मर खररद 

  अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ २५० २५० ० ५०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष 

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२० न्यायीक सबमबिको कोठा ममाि ि ा संभार 
काया 

  अन्य आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ ४५० ४५० ० ९०० 

२१ गा.पा.को लाबग- गा ी खररद 1-9 अन्य आन्िररक श्रोि - १ ० ४६०० ० ४६०० 

२२ 
र्ोहरमैला व्यवस् ापन सम्िशन्ध कायाका 
लाबग - ट्या टर ि ा ट्याषङ्क खररद 

1-9 अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ० १६०० ० १६०० 

२३ गलुरी गााँउको िाटो स्िरोन्निी- वा.नं. ६ 6, गलुरी अन्य ने.स.- समाबनकरण  २ ० ३५० ३५० ७०० 

२४ 
चपरसोिा खोला देखी राजपरु स्कुलसम्म 
िाटो कालोपते्र- व ा नं.४ 

चपरसोिा-
राजपरु 

अन्य ने.स.- समाबनकरण  २ ० १२५० १२५० २५०० 

२५ ढकेरी चोक देशख जनिा माषव सम्म नाली 
बनमााण व ा ९- क्रमागि 

9 अन्य ने.स.- समाबनकरण  २ ० २१६५ २१६५ ४३३० 

२६ 
नयां िस्िीको कजवे बनमााण िााँकी काया 
व ा- ४ 

4, नयांिस्िी अन्य 
प्रदेि नंिर ५ - 
समाबनकरण 

१ ० १५०० ० १५०० 

२७ पनररया चोक देखी कमैया  ां ा जाने िाटो 
स्िरोन्निी- व ा नं. ६ 

6, पनेरीया अन्य ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० २५० २५० ५०० 

२८ 
पेरानीमा पिी िाटो बनमााण िााँकी काम- 
व ा ८ (क्रमागि) 

8, पेरानी अन्य 
ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० ८३७ ८३७ १६७४ 

२९ 
षपपरहवा गााँउमा षप.बस.बस स क बनमााण- 
व ा नं. ७ 

7, षपप्रहवा अन्य 
ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० २५० २५० ५०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष 

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

३० 
िैजापरु चोक देखी व ा नं.५ हदैु र्ते्तपरु 
नसारी सम्म िाटो कालोपते्र 

4 अन्य 
ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० १०००० १०००० २०००० 

३१ 
िैजापरु देशख षवनौना जाने वाटो कालोपते्र- 
४ 

४ अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ ० ४५०० ४५०० ९००० 

३२ िषुढया नाला रेबलङ्ग ि ा ग्राभेल, व ा-६ 6 अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ० २०० ० २०० 

३३ 
िैररयािाट भमका जाने िाटो स्िरोन्निी- व ा 
नं. १ 

1, िैररया अन्य 
ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० १००० १००० २००० 

३४ 
िालापरुको अधरुो कल्भटामा माटो पटान 
ि ा ग्राभेल- ८ 

8 अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ० ४५० ० ४५० 

३५ 
मगंिे नाउाँको घर देखी सावली प्रसाद 
मौयाको घरसम्म माटो पटान र ग्राभेल- व ा 
नं. ७ 

7 अन्य 
ने.स. - समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० २०० २०० ४०० 

३६ 
मेन स किाट जिरपरु जाने िाटो माटो 
पटान र ग्राभेलल- वा.नं. ५ 

5 अन्य 
ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० २५० २५० ५०० 

३७ ललहीमा नाला बनमााण- व ा नं. ५ 5, ललही अन्य ने.स.- समाबनकरण  २ ० २५० २५० ५०० 

३८ व ा नं. २ मद ु गााँउमा पिी िाटो 2, मद ु अन्य 
प्रदेि सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

२ ० ५०० ५०० १००० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष 

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

३९ व ा नं. ३ भवुरभवानी सहकारी देखी 
बससवाको पलुसम्म कालोपते्र 

३ अन्य प्रदेि सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

२ ० ७५० ७५० १५०० 

४० 
व ा नं. ६ पनररया बभबत्र िाटो माटो पटान 
र ग्राभेल काया 

6, पनेररया अन्य 
प्रदेि सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ ० ० ४०० ४०० 

४१ 
व ा नं. ७ नन्कौपरु र्रेन्दाको बसघैया 
नालामा पलु बनमाणा 

७, नन्कौपरु अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  

२ ० ४५० ४५० ९०० 

४२ 
व ा नं. ७ र्ते्तपरु खल्ला झगब या देखी 
कोरी सैयापरु सम्म बभबत्र स क माटो पटान 
र ग्राभेल 

7, र्ते्तपरु अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  

१ ० ० ३०० ३०० 

४३ 
व ा नं. ७ मदरसा देखी रामिंकर यादवको 
घरसम्म माटोपटान र ग्राभेल 

7 अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - 
प्रदेि सरकार  

१ ० ० २०६ २०६ 

४४ 
व ा नं. ७ मदरसा देखी रामिंकर यादवको 
घरसम्म माटो पटान र ग्राभेल 

7 अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ० १९४ ० १९४ 

४५ 
व ा नं. ८ शजरो चोकिाट धमौिी चोक 
सम्म िाटो कालोपते्र 

8 अन्य 
 प्रदेि सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

२ ० २७५० २७५० ५५०० 

४६ 
षवनौनामा िाटो कालोपते्र व ा ५ िन्जरीया- 
क्रमागि 

5, िन्जरीया अन्य 
ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० ७१६.५ ७१६.५ १४३३ 

४७ सनुटेपररमा पिी नाली बनमााण व ा नं. ५ 5, सनुटेपरी अन्य आन्िररक श्रोि - २ ० ३५० ३५० ७०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष 

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
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४८ 

बसदेश्वर षवदयालय पछा ीिाट बिलक 
िहादरु पनुको घर हुंदै िािा  ााँ ा जाने 
िाटो स्िरोन्निी र सानो कल्भटा बनमााण- 
व ा नं. ६ 

6 अन्य 
ने.स. - समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० ३५० ३५० ७०० 

४९ 
बसमल चोक देखी शझझरी म.स.व.उ.स.सम्म 
िाटो कालोपते्र- व ा ९ 

9 अन्य 
ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० १५०० १५०० ३००० 

५० 
बसमल चोक देखी शझझरी म.स.व.उ.स.सम्म 
िाटो कालोपते्र- व ा ९ 

9, 
बसमलचोक-
शझझरी 

अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ ० ५०० ५०० १००० 

५१ 
बससवा पलु देखी खैरहनी हेम कुमार  ााँगी 
घरसम्मको िाटो कालोपते्र- व ा नं. ३ 

3, बससवा अन्य 
ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० २००० २००० ४००० 

५२ 
कुसमु ग्राबमण षवद्यिु सहकारी संस् ा बल.िाट 
व ा नं. ३,४ र ५ मा षवद्यिु षवस्िार 
उज्यालो कायाक्रम अनदुान 

3,4,5 अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - 
प्रदेि सरकार  

२ ० ५००० ५००० १०००० 

५३ 
बनयबमि ि ा आकशस्मक षवद्यिु ममाि ि ा 
संभार काया 

1-9 अन्य 
प्रदेि सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

२ ५०० ५०० ० १००० 

५४ 
िालापरुमा परुवा खोलाको कटान बनयन्त्रण- 
व ा ८ 

8, परुवाखोला अन्य 
ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

१ ० ५०० ० ५०० 

५५ िन ि ा भ-ूसंरक्षण सम्िशन्ध कायाक्रमखचा 1-9 अन्य आन्िररक श्रोि -  १ २००० ० ० २००० 
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जम्मा 

५६ मगुवुा खोलाको EIA काया 1-9 अन्य ने.स.- समाबनकरण  १ ० १९०० ० १९०० 

५७ राप्ती नदीको EIA काया 1-9 अन्य ने.स.- समाबनकरण  १ १९०० ० ० १९०० 

५८ कमैया टोलमा िारजाली- व ा नं. ९ 9 अन्य ने.स.- समाबनकरण  २ ० ३५० ३५० ७०० 

५९ 
गूरुवा गाउं देखी ररम्ना सा.ि.सम्म िारजाली 
व ा ९- क्रमागि 

9, गरुुवागाउं-
ररम्ना 

अन्य 
ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० ४८६.५ ४८६.५ ९७३ 

६० 
बनयबमि ि ा आकशस्मक स क ममाि 
संम्भार काया 

1-9,  अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ० २५ ० २५ 

६१ 
बनयबमि ि ा आकशस्मक स क ममाि 
संम्भार काया 

1-9, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
ने.स.- समाबनकरण 
अनदुान  

२ ० २५०० २५०० ५००० 

६२ लालपरु षक्रकेट मैदान बनमााण/ममाि-व ा ७ 7, लालपरु अन्य ने.स.- समाबनकरण  २ ० २५० २५० ५०० 

पंूशजगि खचाको जम्मा ४३५० ६६५९८ ४९४०६ १२०३५३ 

चाल ुि ा अन्य कायाक्रम खचा               

६३ िलव- कमाचारी 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १३ ७५०० ६००० ६००० १९५०० 

६४ पाररश्रबमक पदाबधकारी 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ 
२१६६.६

६४ 
२१६६.६६

४ 
२१६६.६

६४ 
६४९९.९

९२ 

६५ पोिाक- कमाचारी 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १ ० ० १००० १००० 
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चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

६६ महंगी भत्ता- कमाचारी 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ ४३८ ४३८ ४३८ १३१४ 

६७ कमाचारीको िैठक भत्ता 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ ५०० ५०० ५०० १५०० 

६८ अन्य भत्ता- न्याषयक सबमबि समेि 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ 
६६६.६६

४ 
६६६.६६४ 

६६६.६६
४ 

१९९९.९
९२ 

६९ पदाबधकारी िैठक भत्ता 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ 
५६६.६६

४ 
५६६.६६४ 

५६६.६६
४ 

१६९९.९
९२ 

७० पदाबधकारी अन्य सबुिधा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ २०० २०० २०० ६०० 

७१ पदाबधकारी अन्य भत्ता 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ 
१५६.६६

४ 
१५६.६६४ 

१५६.६६
४ 

४६९.९९
२ 

७२ 
योगदानमा आधाररि बनवृिभरण ि ा उपदान 
कोि खचा 

1-9,  अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  

१ ४०० ० ० ४०० 

७३ कमाचारी कल्याण कोि 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १ १५०० ० ० १५०० 

७४ पानी ि ा बिजलुी 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ ५०० ५०० ५०० १५०० 

७५ संचार महसलु 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ 
४३३.३३

२ 
४३३.३३२ 

४३३.३३
२ 

१२९९.९
९६ 

७६ सावाजबनक उपयोबगिाको सेवा खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ २०० २०० २०० ६०० 

७७ इन्धन (पदाबधकारी) 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ 
४६६.६६

४ 
४६६.६६४ 

४६६.६६
४ 

१३९९.९
९२ 
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७८ इन्धन (अत्यावस्यक सेवामा अन्य 
बनकायला  सहयोग) 

1-9,  अन्य संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  

२ ० ११७.४४२ ११७.४४
२ 

२३४.८८
४ 

७९ इन्धन (कायाालय प्रयोजन) 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ 
८९३.३३

२ 
८९३.३३२ 

८९३.३३
२ 

२६७९.९
९६ 

८० सवारी साधन ममाि खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ ६०० ६०० ६०० १८०० 

८१ बिमा ि ा नवीकरण खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ २ ४०० ० ४०० ८०० 

८२ 
मेशिनरी ि ा औजार ममाि सम्भार ि ा 
सञ्चालन खचा 

1-9,  अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  

२ १००० १००० ० २००० 

८३ 
बनबमाि सावाजबनक सम्पशत्तको ममाि सम्भार 
खचा 

1-9,  अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  

२ ० १२५० १२५० २५०० 

८४ मसलन्द ि ा कायाालय सामाग्री 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ 
१३३३.३

३२ 
१३३३.३३

२ 
१३३३.३

३२ 
३९९९.९

९६ 

८५ 
मसलन्द ि ा कायाालय सामाग्री- व ा 
कायाालयहरु 

1-9,  अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  

१२ ४०० ४०० ४०० १२०० 

८६ पसु्िक ि ा सामग्री खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ २८० २८० २८० ८४० 

८७ इन्धन - अन्य प्रयोजन 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ २ ० ५०० ५०० १००० 

८८ पत्रपबत्रका, छपा  ि ा सूचना प्रकािन खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ 
१३३३.३

३२ 
१३३३.३३

२ 
१३३३.३

३२ 
३९९९.९

९६ 
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८९ अन्य कायाालय संचालन खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ 
४५०.६६

४ 
४५०.६६४ 

४५०.६६
४ 

१३५१.९
९२ 

९० सेवा र परामिा खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ ३६०० ३६०० ३६०० १०८०० 

९१ सूचना प्रणाली ि ा सफ्टवेयर संचालन खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ २ १८२६ १८२६ ० ३६५२ 

९२ करार सेवा िलु्क 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ 
६३३३.३

३२ 
६३३३.३३

२ 
६३३३.३

३२ 
१८९९९.

९९६ 
९३ सरसर्ा  सेवा िलु्क 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ २ ३५० ३५० ० ७०० 

९४ अन्य सेवा िलु्क 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ २ २५० २५० ० ५०० 

९५ 
कमाचारी/पदाबधकारी अवलोकन भ्रमण ि ा 
िाबलम खचा 

1-9,  अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  

२ ९८० ९८० ० १९६० 

९६ 
भकूम्प प्रबिरोधी  कमी िाबलम संचालन 
खचा 

1-9,  अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ १००० १००० ० २००० 

९७ 
योजनाको Software खररद ि ा कमाचारी 
िाबलम खचा 

1-9,  अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ १५० १५० ० ३०० 

९८ 
सीप षवकास ि ा जनचेिना िाबलम ि ा 
गोष्ठी सम्िन्धी खचा 

1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ ३ १०१४ १०१४ १०१४ ३०४२ 

९९ अन्िर बनकाय समन्वय सम्िशन्ध कायाक्रम 1-9,  अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ ० १०० १०० २०० 
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१०० अल्पसंख्यक जाबि सम्िशन्ध कायाक्रम 1-9,  सीमान्िकृि आन्िररक श्रोि -  १ ५३० ० ० ५३० 

१०१ 
आर्दवासी जनजाबि सम्िशन्ध षवबभन्न 
कायाक्रम खचा 

1-9,  
आर्दवासी 
/जनजािी 

आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ४५० ० ० ४५० 

१०२ उद्योग सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ २००० ० ० २००० 

१०३ कायाक्रम खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ २ ५०० ५०० ० १००० 

१०४ 
खानेपानी ि ा सरसर्ा  सम्िशन्ध षवबभन्न 
कायाक्रम 

1-9,  अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ १४०० ० ० १४०० 

१०५ जलवायू पररविान सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  २ ० २५० २५० ५०० 

१०६ नागररक सन्िशुष्ि सवेक्षण कायाक्रम 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  २ ० १०० १०० २०० 

१०७ पयाटन सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ ० ० २६५० २६५० 

१०८ 
र्बनाचर ि ा उपकरण खररद (संस् ागि 
क्षमिा षवकास) 

1-9,  अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ १५० १५० ० ३०० 

१०९ मकु्त कम्लहरी सम्िशन्ध कायाक्रम 1-9,  मषहला आन्िररक श्रोि -  १ ० ० १००० १००० 

११० मधेिी ि ा मशुस्लम कायाक्रम 1-9,  मधेसी आन्िररक श्रोि -  १ ५०० ० ० ५०० 

१११ मषहला सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 1-9,  मषहला आन्िररक श्रोि -  १ ९०० ० ० ९०० 



66 

 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष 

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

११२ राजश्व िाखा व्यवस् ापन खचा (राजश्व 
पररचालन) 

1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ १५० १५० ० ३०० 

११३ व ा नं. ३ मा यूवा बमलन शजम  लव 3 अन्य 
प्रदेि सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

२ ० २५० २५० ५०० 

११४ वेरुज ुर्र्छ्यौट कायाक्रम खचा 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  २ ० १०० १०० २०० 

११५ वालवाबलका सम्िशन्ध कायाकमा 1-9,  िालिाबलका आन्िररक श्रोि -  १ ० ० ४५० ४५० 

११६ 
षवशत्तय जोशखम न्यूबनकरण (आन्िरीक 
बनयन्त्रण प्रणाबलको कायाषवबध बनमााण) 

1-9,  अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

२ ० १५० १५० ३०० 

११७ 
षवशत्तय व्यवस् ापन सम्िशन्ध बसका  ि ा 
अध्ययन कायाक्रम खचा 

1-9,  अन्य 
आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ० २०० ० २०० 

११८ षवपद व्यवस् ापन कोि 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ १३००० ० ० १३००० 

११९ सशचवालय व्यवस् ापन खचा - गा.पा.अध्यक्ष 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  २ ० २५० २५० ५०० 

१२० समपरुक कोि 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  २ ० ३५०० ३५०० ७००० 

१२१ समाशजक पररक्षण खचा 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  २ ० ५० ५० १०० 

१२२ 
सेवा प्रवाहका मापदण्  बनधाारण (प्रोत्साहन 
भत्ता मापदण्  बनधाारण सम्िशन्ध कायाषवबध) 

1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  २ ० २५० २५० ५०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष 

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

१२३ 
सेवा प्रवाहमा षवधबुिय सचुना प्रषवबधको 
प्रयोग (ब शजटल िो ा र   हाशजरी खररद 
ि ा बनमााण) 

1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  २ ० १५० १५० ३०० 

१२४ स्वा्य स्वयं सेषवकाहरुला  यािायाि खचा 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  २ ३८५ ३८५ ० ७७० 

१२५ संस्कृबि प्रििान सम्िशन्ध कायाकमा 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि - १ २५० ० ० २५० 

१२६ 
संस् ागि काया शजम्मेवारी षवभाजन सम्िशन्ध 
खचा 

1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  २ ० १०० १०० २०० 

१२७ सहकारी सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ ७७५ ० ० ७७५ 

१२८ सावाजबनक सनुवुा  कायाक्रम खचा 1-9,  अन्य आन्िररक श्रोि -  २ ० २०० २०० ४०० 

१२९ बसकलसेल ( ारु) सशम्न्ध कायाक्रम 1-9,  आर्दवासी 
/जनजािी 

आन्िररक श्रोि - 
नगद 

१ ११०० ० ० ११०० 

१३० 
षवषवध खचा- षवबभन्न र्दवस, पवा, समारोह 
आदी 

1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ ५१० ५१० ५१० १५३० 

१३१ अनगुमन, मूल्यांकन खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ २ ११५० ० ११५० २३०० 

१३२ भ्रमण खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ ८६० ८६० ८६० २५८० 

१३३ 
षवशिि व्यशक्त ि ा प्रबिबनबध मण् लको 
भ्रमण खचा 

1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ २ ० ३२५ ३२५ ६५० 

१३४ पदाबधकारी भ्रमण खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ २ ० ३२० ३२० ६४० 
१३५ षवषवध खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ ९७३.३३ ९७३.३३२ ९७३.३३ २९१९.९
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष 

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२ २ ९६ 

१३६ षवबभन्न सभा/समारोह सञ्चालन खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ २ ११५० ११५० ० २३०० 

१३७ छात्रवृशत्त ि ा परुस्कार खचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १ ६०० ० ० ६०० 

१३८ घर भा ा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १२ ४१० ४१० ४१० १२३० 

१३९ सवारी साधन ि ा मेशिनर औजार भा ा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ २ ८५० ८५० ० १७०० 

१४० अन्य भा ा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १ ० १०० ० १०० 

१४१ भैपरी आउने चाल ुखचा 1-9,  अन्य राजस्व िााँ र्ााँ -संघ १ ० ० 
३६२.१८

८ 
३६२.१८

८ 

चाल ुखचाको जम्मा 
६६४८१.

९७६ 
४८२८९.४

१८ 
४६२६०.

६०६ 
१६१०३२ 

कुल जम्मा 
७०८३१.

९७६ 
११४८८६.

९१८ 
९५६६६.

१०६ 
२८१३८५ 
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व ा स्िरीय पूवााधार षवकास ि ा अन्य कायाक्रमहरुको षवबनयोजन (क्रमागि समेि) 

 

व ा नं. १ 

बस.नं. कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

चाल ुि ा प्रविानात्मक अन्यकायाक्रमहरु             

१ 
कुसमु सामदुाषयक अध्ययन केन्र 
पसु्िक खररद- गि कायाक्रम 

1, कुसमु अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ५० ० ५० 

२ व ा कायाालय सरुक्षा ि ा हेल्प ेस्क 1 अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ २ N/A १०० १०० ० २०० 

३ 
४ बिद्यालयमा िाल बिकास संचालन 
अनदुान- गि कायाक्रम 

1,  िालिाबलका आन्िररक श्रोि  २ N/A ० २७५ २७५ ५५० 

४ अपांग लशक्षि कायाक्रम- गि कायाक्रम 1,  अपाङ्ग आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ७० ० ७० 

५ अपाङ्ग सम्िशन्ध कायाक्रम 1,  अपाङ्ग आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० १७० १७० 

६ आर्दवासी जनजािी सम्िशन्ध कायाक्रम 1 अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १०० ० १०० 

७ कृषि सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 1,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ८०० ० ० ८०० 

८ जेष्ठ नागररक सम्िशन्ध कायाक्रम 1,  
जेष्ठ 

नागररक 
आन्िररक श्रोि  १ N/A २०० ० ० २०० 

९ दबलि सम्िशन्ध कायाक्रम 1,  दबलि आन्िररक श्रोि  १ N/A १६० ० ० १६० 

१० पयाटन सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 1,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ६५० ० ० ६५० 
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बस.नं. कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

११ पि ुसम्िशन्ध कायाक्रम खचा 1,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ४२५ ४२५ 

१२ मषहला सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 1,  मषहला आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २०० २०० 

१३ यवुा सम्िशन्ध कायाक्रम 1,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A २०० ० ० २०० 

१४ 
व ा कायाालयको िो ा बनमााण काया- 
गि कायाक्रम 

1 अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ७० ० ७० 

१५ वालवाबलका सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 1,  िालिाबलका आन्िररक श्रोि  १ N/A १०० ० ० १०० 

१६ 

षवपद् ब्यव्स् ापन गैरखाद्य सामग्री खररद 
नेपाल रे क्रस सोसा टी कुसमु 
उपिाखा 

1 अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० १०० ० १०० 

१७ संकृबि सम्िशन्ध प्रििान कायाक्रम 1,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २५० २५० 

१८ सहकारी सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 1,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २०० २०० 

जम्मा     २२१० ७६५ १५२० ४४९५ 

पूवााधार ि ा पंूशजगि खचा िर्ा का कायाक्रमहरु             

१९ 
िब ाङ सेन्टर ममाि काया गने 
(गियोजना) 

1 िालिाबलका आन्िररक श्रोि  १ N/A ० २०० ० २०० 

२० सवारी साधन- मोटर साइकल खररद   अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ३०० ० ३०० 

२१ भम्का मेशिनरी वाल बनमााण 1, भम्का अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

२ N/A ० १५० १५० ३०० 
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बस.नं. कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२२ 

कमलेि िस्नेि घर नशजक प्रबिक्षालय 
र लौकी िाटो ममाि ि ा ग्राभेल 
बनमााण- गियोजना 

1, लौकी अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १८७ ० १८७ 

२३ खोकरी झोलङु्गे पलु छेउ िाटो ग्राभेल 1, खोकरी अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० १०० १०० 

२४ गाभर अधरुो कल्भटा ि ा िाटो ग्राभेल 1, गाभर अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ४०० ० ४०० 

२५ 
िैरीया िजार अधरुो िाटो कालो पते्र 
गने- गियोजना 

1, िैररया अन्य आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ५५० ५५० ११०० 

२६ िैरीया िस्िी ररङरो  कालो पते्र १, िैररया अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ  २ N/A ० २१५० २१५० ४३०० 

२७ 

िाघखोर दयाराम टोलमा िनझार 
बनकास ि ा हयूम पा प र ग्राभेल- 
गियोजना 

1, िाघखोर अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० २०० ० २०० 

२८ 
िांदरभरीया ओजखोला हयूम पा प ि ा 
िाटो ग्राभेल- गियोजना 

1, 

िांदरभररया अन्य आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ० २०० २०० 

२९ 

भवाबनयापरु कलम चोक देशख शजि 
िहादरु साकीको धर सम्म ग्राभेल िाटो 
ि ा हयमु पा प खररद काया 
(गियोजना) 

1, 

भवबनयांपरु 
अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० २५० ० २५० 

३० 

भवाबनयापरु कलम चोक नशजक 
प्रबिक्षालय ि ा माटोपटान गने- 
गियोजना 

1, 

भवबनयांपरु 
अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० २०० ० २०० 
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बस.नं. कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

३१ 
राजमागा देशख हेल् पोि जाने िाटो 
कालो पते्र- गियोजना 

1, िैररया अन्य आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ६०० ६०० १२०० 

३२ रानीगजरी िाटो ग्राभेल नाली सषहि 1, रानीगजरी अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० २०० ० २०० 

३३ 

कुसमु ग्राबमण षवद्यिु सहकारी संस् ामा 
आवस्यक सामग्री खररद ि ा 
व्यवस् ापन खचा 

१ अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ५५० ५५० 

३४ 
षवबभन्न षवद्यालयहरुमा षवद्यिु षवस्िार 
काया 

1, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ४०० ४०० 

३५ 
कुसमु भकारी खोला पछुार िटिन्ध 
(गियोजना) 

1, 

भाकारीखोला अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १५० ० १५० 

३६ 
 पररया खोला पलु छेउ मनलाल खत्री 
घर नशजक िटिन्ध- गियोजना 

1,  पररया अन्य आन्िररक श्रोि  २ N/A ० २०० २०० ४०० 

३७ दवेुरी चनुाह खोला िटिन्ध 1 अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - 
संघीयसरकार  

१ N/A ० २०० ० २०० 

३८ 
बिक्रम िन् ुलकार भाले खोला िटिन्ध- 
गि योजना 

1, भालेखोला अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १५० ० १५० 

३९ भवाबनयापरु पिी कुलो बनमााण 
1, 

भवबनयांपरु 
अन्य 

राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

२ N/A ० ५२५ ५२५ १०५० 

४० 
व ा भरर बसचा  पा प खररद- 
गियोजना 

1, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १०० ० १०० 
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बस.नं. कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

४१ 
अमवुा िरा  मधेि खानपेानी आयोजना 
अनदुान- गियोजना 

1, अमवुा अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १५० ० १५० 

४२ 

कुसमेश्वर बिधालयको खानेपानीको 
अधरुो खानेपानी टंकी बनमााण- 
गियोजना 

1, कुिमु अन्य आन्िररक श्रोि  २ N/A ० १०० १०० २०० 

४३ खानेपानी सम्िशन्ध कायाक्रम 1 अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ४०० ० ४०० 

४४ 
नाका िस्िीमा खानेपानी योजना बनमााण- 
गियोजना 

1, नाका 
वस्िी 

अन्य आन्िररक श्रोि  २ N/A ० २५० २५० ५०० 

४५ 
भवाबनयापरु िरा  मधेि खानेपानी 
आयोजना अनदुान- गियोजना 

1, 

भवबनयांपरु 
अन्य आन्िररक श्रोि  २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

४६ व ाभरी आिश्यक ठाउमा कुवा बनमााण 
1, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ४०० ० ४०० 

४७ 
सौरी िैरीया खानेपानी पा प ला न 
बिस्िार- गियोजना 

1, िैररया अन्य आन्िररक श्रोि  २ N/A ० २५० २५० ५०० 

४८ अमवुा िस्िी अधरुो िार जाली 1, अमवुा अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ३०० ३०० 

४९ 
ओजखोला िादर भररया अधरुो िार 
जाली 

1, ओजखोला अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ४०० ४०० 

५० कुसमु िस्िी अधरुो िार जाली 1, कुसमु अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ३०० ३०० 

५१ कसेराको घर देशख गब्िघुर िार जाली 1 अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ४०० ४०० 
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बस.नं. कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

५२ खषुट िस्िी अधरुो िार जाली 1, खषुट अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ३०० ३०० 

५३ गाभर िस्िीमा अधरुो िार जाली 1, भागर अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ४०० ४०० 

५४ जम्देरी िस्िी अधरुो िार जाली 1, जम्देरी अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ १ N/A ० ० ३०० ३०० 

५५ पशिम लौकी अधरुो िार जाली 1, लौकी अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ १ N/A ० ० ५०० ५०० 

५६ िनघसु्री िस्िी अधरुो िार जाली 1, िनघसु्री अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ३०० ३०० 

५७ िनवारी िस्िी अधरुो िार जाली 
1, िनवारी 
िस्िी 

अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० २५० २५० 

५८ िदाापरु वस्िी अधरुो िार जाली 1, िदाापरु अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ १ N/A ० ० ३०० ३०० 

५९ िैरीया पलु पूवा अधरुो िार जाली , िैररया पूवा अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ १ N/A ० ० ५०० ५०० 

६० िैरीया िस्िी पशिम अधरुो िार जाली 
1, िैररया 
पशिम 

अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

६१ िाघखोर िस्िी अधरुो िार जाली 1, िाघखोर अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ४०० ० ४०० 

६२ भम्का िस्िी अधरुो िार जाली 1, भम्का अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ १ N/A ० ० ३०० ३०० 

६३ भवाबनयापरु दोघरे िस्िी िार जाली 
1, 

भवबनयांपरु  
अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ १ N/A ० ० ४०० ४०० 

६४ भवाबनयापरु िस्िी अधरुो िार जाली 
1, 

भवबनयांपरु 
अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ १ N/A ० ० ४०० ४०० 



75 

 

बस.नं. कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

६५ 
मेस िारजाली बनमााण ि ा घेरावार गरी 
वन्यजन्ि ुिाट सरुक्षा र्दने- गि योजना 

1, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

६६ रावि िस्िी अधरुो िार जाली 
1, रावि 
वस्िी 

अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ४५० ४५० 

६७ षवच लौकी अधरुो िार जाली 1, लौकी अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ १ N/A ० ० ३५० ३५० 

६८ सबिभवानी मशन्दर िारिार 1 अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ १ N/A ० ० २५० २५० 

६९ सनुखरे िस्िी अधरुो िार जाली 1, सनुखरे अन्य राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ  १ N/A ० ० ३०० ३०० 

७० सौरी, जरुवा अधरुो िार जाली 
1, सौरी 
जरुवा 

अन्य 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

७१ कुसमुेश्वर मा.षव. कुसमु पखााल बनमााण 1, कुसमु िालिाबलका 
राजस्व िााँ र्ााँ  - संघीय 
सरकार  

१ N/A ० ० ४०० ४०० 

७२ ने.रा.प्रा.षव. खोकरीको पखााल बनमााण 1, खोकरी िालिाबलका राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ १ N/A ० ० ३०० ३०० 

७३ भान ुप्रा.षव.बस टा पखााल बनमााण 1, बस टा िालिाबलका राजस्व िााँ र्ााँ  - संघ १ N/A ० ० २०० २०० 

जम्मा ० ९०८७ १५०५० २४१३७ 

कुल जम्मा २२१० ९८५२ १६५७० २८६३२ 
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व ा नं. २ 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि समूह स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

पूवााधार ि ा पंूशजगि खचा िर्ा का कायाक्रमहरु               

१ गरीव षवपन्न जनिा आवास कायाक्रम 2 अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

२ 
लशक्ष्म मा.षव. मद ुको ४ कोठे भवन 
सम्पन्न 

2, मद ु िालिाबलका 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

२ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

३ दगुाा मा.षव.पखााल बनमााण 2 िालिाबलका 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ५०० ० ५०० 

४ सवारी साधन (मोटर साइकल खररद) 2 अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ३०० ० ३०० 

५ अगैया नाली ममाि ि ा कजवे बनमााण 2, अगैया अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ० ८०० ८०० 

६ कल्भटा बनमााण मदवुा २, मदवुा अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ० ५०० ५०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि समूह स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

७ 
कल्भटा बनमााण, षटकुलीपरु बसिसा  मन्दीर 
देशख वशस्ि जान ेिाटो 

2, 
षटकुलीपरु 

अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

८ गौरी खोला कलभटा- गि योजना 
2, 

गौरीखोला 
अन्य आन्िररक श्रोि -  २ N/A ० १७५० १७५० ३५०० 

९ षटकुलीपरु िाटो स्िरोन्निी, पशिम टोल 
2, 

षटकुलीपरु 
अन्य 

संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

१० षटकुलीपरु, अधरुो कल्भटा बनमााण 
2, 

षटकुलीपरु 
अन्य 

संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

२ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

११ नाली बनमााण िेलवास २, वेलवास अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

१२ 
िाटो स्िरोन्निी कम्दी-कचनापरु स क- 
गियोजना 

2, कम्दी-
कचनापरु 

अन्य आन्िररक श्रोि -  २ N/A ० ३००० ३००० ६००० 

१३ िाटो स्िरोन्निी मदवुा-मद ु 
2, मदवुा-
मद ु 

अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

२ N/A ० ७५० ७५० १५०० 

१४ 
िाटो स्िरोन्निी बसिसा  मन्दीर देशख पूवा 
षटकुलीपरु 

2, 
षटकुलीपरु 

अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

२ N/A ० ८५० ८५० १७०० 



78 

 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि समूह स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

१५ मटेषहया िम्सेरगंज िाटो स्िरोन्निी 2 अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

२ N/A ० ७०० ७०० १४०० 

१६ 
मा ेवास-खोरीया ि ा कचनापरु िाटाो 
स्िरोन्निी 

2, 
मा ेवास-
खोररया 

अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

२ N/A ० ७५० ७५० १५०० 

१७ राजपरु िाटो स्िरोन्निी ि ा नाली बनमााण 2, राजपरु अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

१८ 
राविको घर नशजक पषहरो बनयन्त्रण- गि 
योजना 

2 अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० २०० ० २०० 

१९ मा ेिास बसचा - गि योजना 
2, 

मा ेवास 
अन्य आन्िररक श्रोि -  २ N/A ० १२५ १२५ २५० 

२० खानेपानी ि ा सरसर्ा  सम्िशन्ध कायाक्रम 
2, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ४०० ४०० 

२१ खानपेानी धारा  गवेल बनमााण 2 अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

२२ 
ने.रा.आ.षव.राजपरु, खानेपानी शचलीङ मेसीन 
बनमााण 

2, राजपरु िालिाबलका 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ५०० ० ५०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि समूह स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२३ 
ने.रा.मा.षव.अगैया खानेपानी शचलीङ मेसीन 
बनमााण 

2, अगैया अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

२४ सावाजबनक िौचालय बनमााण, षटकुलीपरु 
2, 

षटकुलीपरु 
अन्य 

संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ० ३०० ३०० 

२५ अधरुो गणेि मन्दीर बनमााण, खोरीया 2, खोरीया अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ० २५० २५० 

२६ अधरुो हाट िजार बनमााण, मदवुा 2, मदवुा अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ० ३०० ३०० 

२७ गोभारपरु िारवार ि ा पाका  बनमााण २ अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

२८ गौिाला मसान घाट टहरो बनमााण 2 अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ० २०० २०० 

२९ मसान घाट टहरो बनमााण, षटकुलीपरु 
2, 

षटकुलीपरु 
अन्य 

संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ० २०० २०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि समूह स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

३० स्वास््य चौकी िारवार ममाि 2 अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० ३०० ० ३०० 

३१ बसि सा  कुमारी अधरुो मन्दीर बनमााण 2 अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ  
-  

१ N/A ० २५० ० २५० 

जम्मा ० १२७२५ १५१२५ २७८५० 

चाल ुि ा प्रविानात्मक अन्य कायाक्रमहरु               

३२ अपाङ्ग सम्िशन्ध कायाक्रम 2,  अपाङ्ग आन्िररक श्रोि -  १ N/A १७० ० ० १७० 

३३ आर्दवासी जनजािी सम्िशन्ध कायाक्रम 2,  
आर्दवासी 
/जनजािी 

आन्िररक श्रोि -  १ N/A १०० ० ० १०० 

३४ कृषि सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 2,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ८०० ८०० 

३५ जेष्ठ नागररक सम्िशन्ध कायाक्रम 2,  जेष्ठ नागररक आन्िररक श्रोि -  १ N/A २०० ० ० २०० 

३६ दबलि सम्िशन्ध कायाक्रम 2,  दबलि आन्िररक श्रोि -  १ N/A १६० ० ० १६० 

३७ पयाटन सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 2,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ६५० ६५० 

३८ पि ुसम्िशन्ध कायाक्रम खचा 2,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ४२५ ४२५ 

३९ 
षर्शजकल षर्टनेस सामाग्री खररद- गि 
कायाक्रम 

2 अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० २०० ० २०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि समूह स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

४० मषहला सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 2,  मषहला आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २०० २०० 

४१ यवुा सम्िशन्ध कायाक्रम 2,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A २०० ० ० २०० 

४२ वालवाबलका सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 2,  िालिाबलका आन्िररक श्रोि -  १ N/A १०० ० ० १०० 

४३ संकृबि सम्िशन्ध प्रििान कायाक्रम 2,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २५० २५० 

४४ सहकारी सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 2,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २०० २०० 

जम्मा ९३० २०० २५२५ ३६५५ 

कुल जम्मा ९३० १२९२५ १७६५० ३१५०५ 
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व ा नं. ३ 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन हनुे 

स् ान 
लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

पूवााधार ि ा पंूशजगि खचा िर्ा का कायाक्रमहरु             

१ 
यवुा बमलन केन्र अधरुो भवन 
बनमााण 

3, गलरािास अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

२ 
अिवारी  ारुको घर देशख 
जगुराम  ारुको घरसम्म िाटो 
स्िरोउन्निी 

3, ठुलो खैरी अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

२ N/A ० ४५० ४५० ९०० 

३ 

कलवीर  ारुको घर जाने िाटोमा 
ह्यमु पाइप कल्भटा ि ा 
जसपरुरया टोलमा िोटो 
स्िरउन्निी 

3, नवलपरु अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

४ 
कालरुाम  ारुको घर जाने 
िाटोमा कलभटा 

३, भवबनयांपरु अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० ० ८०० ८०० 

५ 
खिुीराम  ारुको घर देशख 
जगुराम  ारुको घरसम्म िाटो 
स्िरोउन्निी 

3, ठुलो खैरी अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

२ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

६ 
छषवलाल  ारुको घर देशख पशिम 
बिर िाटो स्िरोन्निी 

3 अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० १५० ० १५० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन हनुे 

स् ान 
लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

७ 
जनज्योिी प्रा.षव.देशख टेपररहान 
सम्म टोल िाटो स्िरोउन्निी 

३, नारायणपरु अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

८ 
बिलौरेको घर देशख पूवा खल्ला 
खेिसम्म िाटो स्िरोउन्निी ि ा 
कल्भटा 

3, बसनावास अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० ० ७०० ७०० 

९ 
प्रदेिरुाम  ारुको घर देशख 
रुपनारायण शे्रष्ठको घरको पूवामा 
कलभटा ि ा िाटो स्िरोउन्िी 

3, दशक्षण नवलपरु अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० ० ८०० ८०० 

१० 
िेल ााँ ा बसिाराम बि.क.को घर 
देशख बमलनचोक सम्म कालो पते्र 

३, िेल ां ा अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

२ N/A ० २००० २००० ४००० 

११ 
िैिा  लाका वन देशख पशिम 
िाटो कालो पते्र 

३, िैंिा अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

२ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

१२ 
भगौिीपरु ठूलो खोला देशख धन 
िहादरुको घर सम्म िाटो 
स्िरोउन्निी 

3, भगौिीपरु अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० ६०० ० ६०० 

१३ 
मोहन चन्दको घर देशख िनघसुरी 
सम्म िाटो स्िरोउन्निी नाली 
सषहि 

3, िनघबुस्र अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

१४ 
राजकुलो १ नं. िाखा देशख 
अजगरुवा खोलासम्म िाटो 
स्िरोउन्निी 

३, नवलपरु अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

१५ रामचरण  ारुको घर नशजक 3, िनघसु्री अन्य संघीय सरकार - १ N/A ० ० ५०० ५०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन हनुे 

स् ान 
लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

कल्भटा राजस्व िााँ र्ााँ   

१६ व ा स्िर ह्यमुपाइप 3, षवबभन्न स् ान अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

१७ 
षवधिु लाइन षवस्िार- व ा नं. ३ 
(गि योजना) 

3 अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण  

२ N/A ० १९७२.५ १९७२.५ ३९४५ 

१८ िोररङ्ग ज ान 3 अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० १५० ० १५० 

१९ 
खानेपानी ि ा सरसर्ा  सम्िशन्ध 
कायाक्रम 3, षवबभन्न स् ान अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ४०० ४०० 

२० व ा स्िर खानेपानी ह्याण्  पम्प 3, षवबभन्न स् ान अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

२१ 
सरस्विी मा.षव.मा खानपेानी 
शचबलङ्ग मेशिन, षर्ल्टर सषहि 
ज ान 

3, भवबनयांपरु िालिाबलका 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

१ N/A ० ० ७०० ७०० 

२२ 
आकशस्मक एवम बनयबमि ममाि 
संभार काया 

3, षवबभन्न स् ान अन्य 
संघीय सरकार - 
राजस्व िााँ र्ााँ   

२ N/A १०० ० १०० २०० 

जम्मा १०० ६५७३ १२६७३ १९३४५ 
चाल ुि ा प्रविानात्मक अन्यकायाक्रमहरु              

२३ अपाङ्ग सम्िशन्ध कायाक्रम 3, षवबभन्न स् ान अपाङ्ग आन्िररक श्रोि -  १ N/A १७० ० ० १७० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन हनुे 

स् ान 
लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२४ आर्दवासी जनजािी कायाक्रम 3, षवबभन्न स् ान 
आर्दवासी 
/जनजािी 

आन्िररक श्रोि -  १ N/A १०० ० ० १०० 

२५ कृषि सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 3, षवबभन्न स् ान अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ८०० ८०० 

२६ जेष्ठ नागररक सम्िशन्ध कायाक्रम 3, षवबभन्न स् ान 
जेष्ठ 
नागररक 

आन्िररक श्रोि -  १ N/A २०० ० ० २०० 

२७ दबलि सम्िशन्ध कायाक्रम 3, षवबभन्न स् ान दबलि आन्िररक श्रोि -  १ N/A १६० ० ० १६० 

२८ पयाटन सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 3, षवबभन्न स् ान अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ६५० ६५० 

२९ पि ुसम्िशन्ध कायाक्रम खचा 3, षवबभन्न स् ान अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० १४० १४० 

३० मषहला सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 3, षवबभन्न स् ान मषहला आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २०० २०० 

३१ यवुा सम्िशन्ध कायाक्रम 3, षवबभन्न स् ान अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A २०० ० ० २०० 

३२ वालवाबलका सम्िशन्ध कायाक्रम  3, षवबभन्न स् ान िालिाबलका आन्िररक श्रोि -  १ N/A १०० ० ० १०० 

३३ संकृबि सम्िशन्ध प्रििान कायाक्रम 3, षवबभन्न स् ान अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २५० २५० 

३४ सहकारी सम्िशन्ध कायाक्रम 3, षवबभन्न स् ान अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २०० २०० 

जम्मा ९३० ० २२४० ३१७० 
कुल जम्मा १०३० ६५७३ १४९१३ २२५१५ 
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व ा नं. ४ 

बस.नं. 
कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको 

नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

पूवााधार ि ा पंूशजगि खचा िर्ा का कायाक्रमहरु             

१ 
रु्टिल चौउर नशजक अपाङ्ग भवन 
बनमााण 

4 अपाङ्ग ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० ० ४०० ४०० 

२ गमरामा कजवे बनमााण व ा- ४ 4, गमरा अन्य 
प्रदेि नंिर ५ - 
समाबनकरण 

१ N/A ० ३०० ० ३०० 

३ 
जगुराजको घर देशख धमाराजको 
घरसम्म जाने िाटो ग्राभेल 

4 अन्य ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० ० २०० २०० 

४ 
ढाके घर नशजक कजवे देशख िकुररया 
टोल सम्मको िाटो स्िरोन्नबि 

4 अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० ४५० ४५० ९०० 

५ 
देउपवुाामा दवुै िर्ा  नाली बनमााण काया 
बनरन्िरिा 

4, देउपूवाा अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

६ 
धबनराम बिघरान घर देशख दशक्षण जाने 
िाटोमा माटो पटान ि ा ग्राभेल 

4 अन्य ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० १०० ० १०० 

७ नयााँिस्िीको िाटोमा कालो पते्र 
4, 
नयांवस्िी 

अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० ५०० ५०० १००० 

८ 
प्रबिक्षालय देशख नारायण  ारुको 
घरहदैु पसरामपरु सम्म कालोपते्र - 
क्रमागि 

4 अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० १३५० १३५० २७०० 
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बस.नं. 
कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको 

नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

९ 
प्रिोहना नोक िहादरु टोलको िाटोमा 
ग्राभेल काया 

4, प्रिोहना अन्य ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० ० १५० १५० 

१० प्रिोहनामा कल्भटा बनमााण 4, प्रिोहना अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

११ 
िैजापरु देशख उत्तर व ा कायाालय सम्म 
नाली बनमााण 

4 अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१२ ििु चोकको अधरुो कालो पते्र ििुचोक अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० ९५० ९५० १९०० 

१३ 
िरुरामको घर देशख लालपरु जाने 
िाटोसम्म कालो पते्र 

4, लालपरु अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० ८५० ८५० १७०० 

१४ िांधकुो घर देशख स्कुल सम्म ग्राभेल 4 अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१५ िासकुो घर बनर अधरुो आर.सी.सी. 4 अन्य ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० ० ३०० ३०० 

१६ भगवानपरु बभबत्र िाटोमा आर.सी.सी. भगवानपरु अन्य ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० ० ५०० ५०० 

१७ मगदान टोल बभत्र आर.बस.सी. (RCC) 
4, मगदान 
टोल 

अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

१८ माह ुिाटोमा कालो पते्र बनरन्िरिा 4, माह ु अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० ७५० ७५० १५०० 

१९ 
लाबमछानेको घर देशख दशक्षण जाने 
िाटोमा पटान ि ा ग्राभेल काया 

4 अन्य ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० ३०० ० ३०० 

२० 
लामी  ााँ ा देशख नारायणपरु जाने 
िाटोमा माटो पटान ि ा ग्राभेल काया 

4 अन्य ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० २०० ० २०० 

२१ सयुालालपरु दवैु िाटो नाली बनरन्िरिा सूयालालपरु अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 
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बस.नं. 
कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको 

नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२२ 
बसमरहना िबगया देशख लालपरु जाने 
िाटो स्िरोन्नबि 

4 अन्य ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० ० ५०० ५०० 

२३ िोररङ्ग ज ान ि ा खररद 4 अन्य ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० ५०० ० ५०० 

२४ 
खानेपानी ि ा सरसर्ा  सम्िशन्ध 
कायाक्रम 

स् ान 
छनौट गरी 

अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ४०० ४०० 

२५ 
व ाका षवबभन्न स् ानमा धारा 
षविरण/ज ान काया 

स् ान 
छनौट गरी 

अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

२६ 
बनयबमि ि ा आकाशस्मक ममाि संभार 
कायाहरु 

स् ान 
छनौट गरी 

अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A १०० १०० ० २०० 

२७ िैजापरु खेल मैदान माटो पटान 4 
िालिाबल
का 

ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० १५० ० १५० 

२८ 
मोरंगा खोला पत् र कोटीको घरबनर 
िटिन्ध 

4 अन्य ने.स. - समाबनकरण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

२९ स्वास््य चौकीमा माटो पटान 4 अन्य ने.स. - समाबनकरण १ N/A ० १०० ० १०० 

जम्मा १०० ८८०० ९५०० १८४०
० 

चाल ुि ा प्रविानात्मक अन्यकायाक्रमहरु              

३० अपाङ्ग सम्िशन्ध कायाक्रम 4,  अपाङ्ग आन्िररक श्रोि  १ N/A १७० ० ० १७० 

३१ आर्दवासी जनजािी कायाक्रम 4,  
आर्दवासी 
/जनजािी 

आन्िररक श्रोि  १ N/A १०० ० ० १०० 

३२ कृषि सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 4,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ८०० ८०० 
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बस.नं. 
कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको 

नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

३३ जेष्ठ नागररक सम्िशन्ध कायाक्रम 4,  
जेष्ठ 
नागररक 

आन्िररक श्रोि  १ N/A २०० ० ० २०० 

३४ दबलि सम्िशन्ध कायाक्रम 4,  दबलि आन्िररक श्रोि  १ N/A १६० ० ० १६० 

३५ पयाटन सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम  4,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ६५० ६५० 

३६ पि ुसम्िशन्ध कायाक्रम खचा 4,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ४२५ ४२५ 

३७ मषहला सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 4,  मषहला आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २०० २०० 

३८ यवुा सम्िशन्ध कायाक्रम 4,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A २०० ० ० २०० 

३९ वालवाबलका सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 4,  
िालिाबल
का 

आन्िररक श्रोि  १ N/A १०० ० ० १०० 

४० संकृबि सम्िशन्ध प्रििान कायाक्रम 4,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २५० २५० 

४१ सहकारी सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 4 अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २०० २०० 

जम्मा ९३० ० २५२५ ३४५५ 

कुल जम्मा १०३० ८८०० १२०२
५ 

२१८५
५ 
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व ा नं. ५ 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन हनुे 

स् ान 
लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

पूवााधार ि ा पंूशजगि खचा िर्ा का कायाक्रमहरु             

१ 
अप्सरा सहकारीको संकलन केन्र 
बनमााण 

5 अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

२ गोरधो मा िराह मशन्दर बनमााण 5, गोरधो  अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

१ N/A ० २०० ० २०० 

३ 
शचलाहररया बभत्र गाउाँमा शिि मशन्दर 
ममाि 

5, शचलहरीया अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

१ N/A ० १५० ० १५० 

४ 
िालक िाशन्ि आ.षव.को पखााल 
बनमााण 

5 िालिाबलका 
ने.स. - 
समाबनकरण 

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

५ 
भयुार  ान बनमााण ट ुवा, जिरपरु, 
गोरधो  

5, गोरधो  
आर्दवासी 
/जनजािी 

ने.स. - 
समाबनकरण 

१ N/A ० ६०० ० ६०० 

६ 
षवनौना स्वा्य चौकीको िला  प्ने 
काया 

5, षवनौना अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

२ N/A ० ७०० ७०० १४०० 

७ 
स्वास््य चौकी बिनौनाको पखााल 
बनमााण 

5 अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

८ 
गोरधो  चोक देशख गोरधो  कजवे 
सम्म िाटो कालो पते्र 

5, गोरधो  अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

२ N/A ० ९५० ९५० १९०० 

९ 
चांचरर्कााको अधरुो नाली बनमााण 
काया 

5, चांचरर्काा अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

१ N/A ० ० ५०० ५०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन हनुे 

स् ान 
लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

१० 
शचलाहररया चोकदेशख नमस्िे 
चोकसम्म िाटो कालो पते्र 

5, शचलहरीया अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

२ N/A ० १४०० १४०० २८०० 

११ जमनेटा अधरुो पूल बनमााण 5 अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

२ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

१२ 
षपपलवोट देशख ट ुवा सम्म िाटो 
कालोपते्र 

5 अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

२ N/A ० ८५० ८५० १७०० 

१३ ललही पूलको ममाि 5 अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

१४ व ाको िााँकी िाटोमा ग्राभेल काया 
5, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

१ N/A ० २०० ० २०० 

१५ हू्यम पाइप षविरण 
5, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

१ N/A ० ४०० ० ४०० 

१६ 
खानेपानी ि ा सरसर्ा  सम्िशन्ध 
कायाक्रम 

5, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ४०० ४०० 

१७ खानेपानी धारा षविरण 
5, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

१ N/A ० ५०० ० ५०० 

१८ 
बनयबमि एवं आकशस्मक ममाि संभार 
कायाक्रम 

5, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

२ N/A २०० २०० ० ४०० 

१९ 
िसन्िपरु प्रबिक्षालय बनमााण- गि 
कायाक्रम 

5, िसन्िपरु अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० २०० ० २०० 

२० शिव मशन्दर जरुपानीमा आश्रमममाि 5, जरुपानी अन्य ने.स.- समाबनकरण १ N/A ० ० १५० १५० 

२१ बसद्देश्वरी सा.व.उ.स.मा बसमसार काया 5 अन्य ने.स.- समाबनकरण १ N/A ० २०० ० २०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन हनुे 

स् ान 
लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२२ 
भुंवरभवानी मा.बि.को पखााल ममाि 
संभार 

५ िालिाबलका 
ने.स. - 
समाबनकरण 

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

२३ साकार सहकारीको पखााल बनमााण 5 अन्य ने.स.- समाबनकरण २ N/A ० २५० २५० ५०० 

जम्मा २०० ८७०० ७१०० १६००० 
चाल ुि ा प्रविानात्मक अन्यकायाक्रमहरु              

२४ 
व ा कायाालयमा Internet/Wi-Fi 
ज ान 

5 अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण 

१ N/A ० १०० ० १०० 

२५ अपाङ्ग सम्िशन्ध कायाक्रम 
5, षवबभन्न 
स् ान 

अपाङ्ग आन्िररक श्रोि -  १ N/A १७० ० ० १७० 

२६ आर्दवासी जनजािी सम्िशन्ध कायाक्रम 
5, षवबभन्न 
स् ान 

आर्दवासी 
/जनजािी 

आन्िररक श्रोि -  १ N/A १०० ० ० १०० 

२७ कृषि सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 
5, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ८०० ८०० 

२८ 
जनजाबि लशक्षि कायाक्रम- गि 
कायाक्रम 

5 
आर्दवासी 
/जनजािी 

आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० २०० ० २०० 

२९ जेष्ठ नागररक सम्िशन्ध कायाक्रम 
5, षवबभन्न 
स् ान 

जेष्ठ 
नागररक 

आन्िररक श्रोि -  १ N/A २०० ० ० २०० 

३० दबलि सम्िशन्ध कायाक्रम 
5, षवबभन्न 
स् ान 

दबलि आन्िररक श्रोि -  १ N/A १६० ० ० १६० 

३१ पयाटन सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 
5, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ६५० ६५० 

३२ पि ुसम्िशन्ध कायाक्रम खचा 6,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ४२५ ४२५ 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन हनुे 

स् ान 
लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

३३ 
मषहला लशक्षि कायाक्रम- गि 
कायाक्रम 

5 मषहला आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० २०० ० २०० 

३४ मषहला सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 
5, षवबभन्न 
स् ान 

मषहला आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २०० २०० 

३५ यवुा सम्िशन्ध कायाक्रम 
5, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A २०० ० ० २०० 

३६ वालवाबलका सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 
5, षवबभन्न 
स् ान 

िालिाबलका आन्िररक श्रोि -  १ N/A १०० ० ० १०० 

३७ संकृबि सम्िशन्ध प्रििान कायाक्रम 
5, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २५० २५० 

३८ सहकारी सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 
5, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २०० २०० 

जम्मा ९३० ५०० २५२५ ३९५५ 
कुल जम्मा ११३० ९२०० ९६२५ १९९५५ 
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व ा नं. ६ 

बस.नं. 
कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको 

नाम 

कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा िीिाक स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

चाल ुि ा प्रविानात्मक अन्यकायाक्रमहरु             

१ 
अपांग लशक्षि कायाक्रम- गि 
कायाक्रम 

6 अपाङ्ग २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १०० ० १०० 

२ अपाङ्ग सम्िशन्ध कायाक्रम 6,  अपाङ्ग २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A १७० ० ० १७० 

३ 
आर्दवासी जनजािी सम्िशन्ध 
कायाक्रम 

6, षवबभन्न 
स् ान 

आर्दवासी 
/जनजािी 

२२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A १०० ० ० १०० 

४ कृषि सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 6,  अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ८०० ८०० 

५ जेष्ठ नागररक सम्िशन्ध कायाक्रम 6,  
जेष्ठ 

नागररक 
२२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A २०० ० ० २०० 

६ दबलि सम्िशन्ध कायाक्रम 6,  दबलि २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A १६० ० ० १६० 

७ पयाटन सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 6, अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ६५० ६५० 
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बस.नं. 
कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको 

नाम 

कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा िीिाक स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

८ पि ुसम्िशन्ध कायाक्रम 6 अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ४२५ ० ४२५ 

९ मषहला सम्िशन्ध कायाम खचा 6,  मषहला २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २०० २०० 

१० यवुा सम्िशन्ध कायाक्रम 6,  अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A २०० ० ० २०० 

११ वालवाबलका सम्िशन्ध कायाक्रम  6,  िालिाबलका २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A १०० ० ० १०० 

१२ संकृबि सम्िशन्ध कायाक्रम 6,  अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २५० २५० 

१३ सहकारी सम्िशन्ध कायाक्रम 6,  अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २०० २०० 

जम्मा ९३० ५२५ २१०० ३५५५ 

पूवााधार ि ा पंूशजगि खचा िर्ा का कायाक्रमहरु             

१४ 
आधारभिू बिद्यालय गलुरीको- 
अधरुो भवन बनमााण 

6, गलुरी िालिाबलका ३१११२ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

१५ 

एकल मषहला, िषहद पररवार ि ा 
द्वण्द पब बि कायाक्रम- म्याशचङ्गग 
र्ण्  

6 मषहला ३१११२ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

१६ खोप केन्र भवन, टेपरी 6, टेपरी िालिाबलका ३१११२ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ० ३०० ३०० 
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बस.नं. 
कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको 

नाम 

कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा िीिाक स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

१७ टेपरीमा अधरुो मशन्दर बनमााण 6 मषहला ३१११२ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० १५० ० १५० 

१८ 
नयााँ सजृनशिल मषहला सहकारी, 
टेपरीको- अधरुो भवन बनमााण 

6, टेपरी मषहला ३१११२ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ० ४०० ४०० 

१९ 
िहजुाबिय संग्रहालय बनमााण, 

मोहनपरु 
6, मोहनपरु अन्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ० ४०० ४०० 

२० 
सरस्विी मा.बि पनेरीयाको भवन 
बनमााण काया 

6, पनेररया िालिाबलका ३१११२ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ० ७०० ७०० 

२१ 
साकार कृिी सहकारी अधरुो भवन 
बनमााण, टेपरी 

6, टेपरी मषहला ३१११२ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

२२ 
बसिेश्वर मा.बि.को भवन बनमााण, 

बसधनवा 
6, बसधनवा िालिाबलका ३१११२ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

२३ 
बसिेश्वर सहकारीको भवन बनमााण, 

हब्रहवा 
6, हब्रहवा अन्य ३१११२ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ३२५ ३२५ ६५० 

२४ 
छटकपरु देशख षपपल चौिारासम्म 
कालोपते्र (सम्पूरक) 

6, छटकपरु अन्य ३११५१ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ६७५ ६७५ १३५० 
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बस.नं. 
कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको 

नाम 

कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा िीिाक स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२५ जोरैयाको पिी नाली 6, जोरैया अन्य ३११५१ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ० ८०० ८०० 

२६ पदनाहमा पिी नाली 6, पदनाह अन्य ३११५१ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ४५० ४५० ९०० 

२७ 
व ा कायाालय देशख ढलैया सम्म 
कालोपते्र (सम्पूरक) 

6 अन्य ३११५१ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० १२५० १२५० २५०० 

२८ 
व ा कायाालय देशख बसद्देश्वर स्कुल 
सम्म कालोपते्र- गियोजना 

6 अन्य ३११५१ आन्िररक श्रोि  २ N/A ० २५०० २५०० ५००० 

२९ 
व ा कायाालय दशख बसिेश्वर मा.बि 
कालोपते्र (सम्पूरक-क्रमागि) 

6 अन्य ३११५१ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० १००० १००० २००० 

३० 
षवबभन्न स् ानको िाटो ममािसंभार 
ि ा आकशस्मक काया 

6, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य ३११५१ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

३ N/A ३०० ३०० ३०० ९०० 

३१ 
बिद्यिु पोल/हू्यमपाइप षवबभन्न 
स् ानमा 

6, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य ३११५३ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ० ३५० ३५० 

३२ खानेपानी ि ा सरसर्ा  कायाक्रम 6,  अन्य ३११५६ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ४०० ४०० 
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बस.नं. 
कायाक्रम/आयोजना/षक्रयाकलापको 

नाम 

कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा िीिाक स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

३३ आवास कायात्रम- म्याचङ्ग र्ण्  6 अन्य ३११५९ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ५०० ० ५०० 

३४ 
र्दप ज्योबि प्रा.षव.- जोरैयामा खेल 
मैदान बनमााण 

6, जोरैया िालिाबलका ३११५९ 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० १५० १५० ३०० 

जम्मा ३०० ८७०० ११४०० २०४०० 

कुल जम्मा १२३० ९२२५ १३५०० २३९५५ 
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व ा नं. ७ 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

पूवााधार ि ा पंूशजगि खचा िर्ा का कायाक्रमहरु             

१ व ा कायाालयको पखााल बनमााण 7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

२ कृषि स क देशख िघौ ा रो  कालोपते्र 7 अन्य ने. स.-समाबनकरण  २ N/A ० १२०० १२०० २४०० 

३ 
कृषि स क देशख िााँध सम्म माटोपटान 
ग्राभेल 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २०० २०० ४०० 

४ 
कािीरामको घर देशख जालकुो घरसम्म 
पिी नाली बनमााण 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २०० २०० ४०० 

५ कोरी सैयापरुमा अधरुो पिी नाली बनमााण 7 अन्य 
ने.स. - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २०० २०० ४०० 

६ गेदवा नयांवसेिीमा माटो पटान र ग्राभेल 
7, गेदवा 
नयांवस्िी 

अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

७ 
चक्र वहादरुको घरदेशख षवर व. ारुको 
घरसम्म अधरुो पिी नाली 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० १५० १५० ३०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

८ 
चौिारा देशख अयोध्या िढहीको घरसम्म 
माटोपटान र ग्राभेल 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ४०० ० ४०० 

९ छोटका देवपरुामा पिी नाली 7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २०० २०० ४०० 

१० 
धनषवरको घर देशख मूल नहर सम्म माटो 
पटान ग्राभेल 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ३०० ० ३०० 

११ 
नन्कौपरुको अधरुो िाटोमा माटो पटान र 
ग्राभेल 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A २५० ० २५० ५०० 

१२ बनववुाटार सोिामा कल्भटा बनमााण 
7, 

बनववुाटार 
अन्य 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

३ N/A ३०० ३०० ३०० ९०० 

१३ षपप्रहवामा अधरुो नाली बनमााण 7, षपप्रहवा अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ३०० ० ३०० 

१४ 
षपपल चौिारा देशख नन्कौपरु जाने अधरुो 
िाटोमा ग्राभेल 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० १५० १५० ३०० 

१५ 
षपपल चौिारा देशख िघौ ा जाने िाटोमा 
माटोपटान र ग्राभेल 

7, षपपल 
चौिारा-
िघौ ा 

अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

१६ 
िघौ ा स क देशख मलु नहर जाने 
िाटोमा पिी नाली बनमााण 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २५० २५० ५०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

१७ ि का देउपरुामा पिी नाली 
7, ि का 
देउपरुा 

अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

१८ िाल िाशन्ि षवद्यालय देशख भगविी 
सा.व.उ.अधरुो िाटोमा ग्राभेल 

7 अन्य नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २०० २०० ४०० 

१९ 
मूल नहर देशख जगर्दिको घरसम्म 
पिनी नाली बनमााण 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २०० २०० ४०० 

२० 
राजकुमार शज.बस.को घर देशख ज्ञान 
िहादरुको घरसम्म एक िषर्ा  नाली 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ३०० ० ३०० 

२१ 
रामिरणको घर बनर अधरुो पिी नाली 
बनमााण 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० १५० १५० ३०० 

२२ सोनपरुमा एक िषर्ा  पिी नाली बनमााण 7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २०० २०० ४०० 

२३ षवद्यिु षवस्िार काया 7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

२४ 
नहर देशख बससौघारी सम्म पिी बसचा  
कुलो बनमााण 

7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० १०० ० १०० 

२५ परुानो षवश्मभरपरुमा बसचा  कुलो बनमााण 7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २५० २५० ५०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२६ सराा बसचा  कुलो पिी बनमााण १५० बम. 7 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

२७ खानेपानी ि ा सरसर्ा  कायाक्रम 7,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ४०० ४०० 

२८ आकशस्मक ि ा बनयबमि ममाि संभार  7,  अन्य ने.स.- समाबनकरण  २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

२९ नन्कौपरुमा िटिन्ध बनमााण 7 अन्य 
ने. स.- 
समाबनकरण  

२ N/A ० १५० १५० ३०० 

३० लालपरु बसमानाको खोलामा पानी बनकास 7, लालपरु अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० २०० ० २०० 

३१ 
षवबभन्न स् ानका लाबग हू्यमपाइप खररद 
ि ा ज ान 

7, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

जम्मा ५५० ७८५० ६९०० १५३०० 

चाल ुि ा प्रविानात्मक अन्यकायाक्रमहरु             

३२ अपाङ्ग सम्िशन्ध कायाक्रम 7,  अपाङ्ग आन्िररक श्रोि -  १ N/A १७० ० ० १७० 

३३ आर्दवासी जनजािी सम्िशन्ध कायाक्रम 
7, षवबभन्न 
स् ान 

आर्दवासी 
/जनजािी 

आन्िररक श्रोि -  १ N/A १०० ० ० १०० 

३४ उज्यालो व ा घोिणा कायाक्रम 7 अन्य नेपाल सरकार -  १ N/A ० १०० ० १०० 

३५ कृषि सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 7,  अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ८०० ८०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

३६ जेष्ठ नागररक सम्िशन्ध कायाक्रम 7, षवबभन्न 
स् ान 

जेष्ठ 
नागररक 

आन्िररक श्रोि -  १ N/A २०० ० ० २०० 

३७ जेष्ठ नागररक सम्िशन्ध कायाक्रम 
7, षवबभन्न 
स् ान 

जेष्ठ 
नागररक 

आन्िररक श्रोि -  १ N/A १०० ० ० १०० 

३८ दबलि सम्िशन्ध कायाक्रम 
7, षवबभन्न 
स् ान 

दबलि आन्िररक श्रोि -  १ N/A १६० ० ० १६० 

३९ पयाटन सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 
7, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० ६५० ६५० 

४० पि ुसम्िशन्ध कायाक्रम खचा 
7, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० १०० १०० 

४१ मषहला सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 
7, षवबभन्न 
स् ान 

मषहला आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २०० २०० 

४२ यवुा सम्िशन्ध कायाक्रम 7, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A २०० ० ० २०० 

४३ वालवाबलका सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 
7, षवबभन्न 
स् ान 

िालिाबलका आन्िररक श्रोि -  १ N/A १०० ० ० १०० 

४४ संकृबि सम्िशन्ध प्रििान कायाक्रम 
7, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २५० २५० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

४५ सहकारी सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 7, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि -  १ N/A ० ० २०० २०० 

जम्मा १०३० १०० २२०० ३३३० 

कूल जम्मा १५८० ७९५० ९१०० १८६३० 
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व ा नं. ८ 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि 
ल
क्ष 

इका
  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

चाल ुि ा प्रविानात्मक अन्यकायाक्रमहरु             

१ िालापरु स्कुलको कम्प्यूटर ममाि खचा   अन्य 
२२२२
१ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ७५ ० ० ७५ 

२ 
अपांग वालवालीकाला  छात्रवृत्ती- गि 
कायाक्रम 

8 अपाङ्ग 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ९० ० ९० 

३ अपाङ्ग सम्िशन्ध कायाक्रम 
8, षवबभन्न 
स् ान 

अपाङ्ग 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A १७० ० ० १७० 

४ आर्दवासी जनजािी सम्िशन्ध कायाक्रम 
8, षवबभन्न 
स् ान 

आर्दवासी 
/जनजािी 

२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १०० ० १०० 

५ कृषि सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 
8, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ८०० ८०० 

६ 
कालीमाटी मशन्दर व्यवस् ापन- गि 
योजना 

8 अन्य 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ५०० ५०० 
१००

० 

७ छा ा चौपाया व्यवस् ापन- गि कायाक्रम 
8, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  ३ N/A २०० २०० २०० ६०० 

८ 
जनजािीहरुला  क्षमिा षवकास 
कायाक्रम- गि कायाक्रम 

8 
आर्दवासी 
/जनजािी 

२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ७५ ० ७५ 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि 
ल
क्ष 

इका
  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

९ जेष्ठ नागररक सम्िशन्ध कायाक्रम 
8, षवबभन्न 
स् ान 

जेष्ठ 

नागररक 

२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A २०० ० ० २०० 

१० 
जेष्ठ नागररकहरुला  सम्मान- गि 
कायाक्रम 

8 
जेष्ठ 

नागररक 

२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १२५ ० १२५ 

११ दबलि सम्िशन्ध कायाक्रम 
8, षवबभन्न 
स् ान 

दबलि 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A १६० ० ० १६० 

१२ पयाटन सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 8,  अन्य 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ६५० ६५० 

१३ पि ुसम्िशन्ध कायाक्रम खचा 8,  अन्य 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ४२५ ४२५ 

१४ 
षपछ ीएका मषहलाहरुला  अटो राइबभंग 
िाबलम- गि कायाक्रम 

8 मषहला 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ७० ० ७० 

१५ भ्यूटावर बनमााण ओभरी- गि योजना 8, ओभरी अन्य 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ५०० ५०० 
१००

० 

१६ मषहला वषुटक िाबलम- गि कायाक्रम 8 मषहला 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० २७५ ० २७५ 

१७ मषहला सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 8,  मषहला 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २०० २०० 

१८ यवुा सम्िशन्ध कायाक्रम 8,  अन्य 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A २०० ० ० २०० 

१९ 
यवुा स्वरोजगार ि ा खेलकुद 
प्रबियोबगिा- गि कायाक्रम 

8 अन्य 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ७५ ० ७५ 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि 
ल
क्ष 

इका
  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२० वालवाबलका सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 8,  
िालिाबल
का 

२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A १०० ० ० १०० 

२१ 
वालवालीका हरुला  िैशक्षक सामग्री 
षविरण- गि कायाक्रम 

8 
िालिाबल
का 

२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ९० ० ९० 

२२ संकृबि सम्िशन्ध प्रििान कायाक्रम 
8, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २५० २५० 

२३ सहकारी सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 
8, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २०० २०० 

२४ उपभोक्ता िाबलम ि ा अनगुमन खचा 8 अन्य 
२२५२
२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १०० ० १०० 

जम्मा ११०५ २२०० ३७२५ 
७०३

० 

पूवााधार ि ा पंूशजगि खचा िर्ा का कायाक्रमहरु             

२५ 
जेष्ठ नागररक बमलन केन्र भवन बनमााण- 
क्रमागि 

8, ओवरी 
जेष्ठ 

नागररक 

३१११
२ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ६०० ० ६०० 

२६ 
ढकेरी प्रहरी चौकी भवन बनमााण- गि 
योजना 

8, ढकेरी अन्य 
३१११
२ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ५०० ५०० 
१००

० 

२७ 
रे क्रस भवन बनमााण िम्सेरगंज- गि 
योजना 

8, िम्सेरगंज अन्य 
३१११
२ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० २५० २५० ५०० 

२८ एम्िलेुन्स खररद- सपादंि उपचार केन्र 8 अन्य 
३११२
२ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० १३०० ० 
१३०

० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि 
ल
क्ष 

इका
  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२९ खल्लागाउाँमा कल्भटा 8, पेरानी अन्य 
३११५
१ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ० ५०० ५०० 

३० 
धमोिी चोकदेशख वेलवास जाने िाटो 
स्िरोन्नबि 

8, धमोिी अन्य 
३११५
१ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ५०० ५०० 
१००

० 

३१ नाली बनमााण झो  ु ारुको घर नशजक 8, पेरानी अन्य 
३११५
१ 

ने.स.-समाबनकरण  १ N/A ० ० ३०० ३०० 

३२ नाली बनमााण, नयांगाउं 8, नयांगाऊ अन्य 
३११५
१ 

ने.स.-समाबनकरण  २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

३३ 
पषु्पाञ्जली सामूदाषयक वन देशख 
खेलमैदान नाली सषहि िाटो स्िरोन्निी 

8, िालापरु अन्य 
३११५
१ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० १२०० १२०० 
२४०

० 

३४ िाटो स्िरोन्निी खल्लागाउं- गि योजना 8, ओभरी अन्य 
३११५
१ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० २५० २५० ५०० 

३५ 
िाटो स्िरोन्निी- नन्दलाल खत्रीको 
घरदेशख बिर िहादरु  ारुको घरसम्म 

8, पेरानी अन्य 
३११५
१ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ० ४०० ४०० 

३६ 
िाटो स्िरोन्निी नयांगाउं टेक िहादरुको 
घरसम्म 

8 अन्य 
३११५
१ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १८२ ० १८२ 

३७ िालापरुमा  ाइभसान 8, िालापरु अन्य 
३११५
१ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० २५० २५० ५०० 

३८ 
राजमागा देशख साहटुोलसम्म िाटो 
स्िरोन्निी- गि योजना 

8, राजमागा-
साहटुोल 

अन्य 
३११५
१ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ९८५ ९८५ 
१९७

० 

३९ 
िसश्त्र प्रहरी  याम्प देशख िााँके राषिय 
बनकुञ्ज िाटो स्िरोन्निी 

8, ओवरी अन्य 
३११५
१ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ५५० ५५० 
११०

० 



109 

 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि 
ल
क्ष 

इका
  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

४० 
िाशन्िटोलको िाटोमा नाली बनमााण र 
ग्रािेल 

8, ओवरी अन्य 
३११५
१ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

४१ 
सिस्त्र  याम्प देशख मगुी िाटो 
स्िरोन्निी- गि योजना 

8 अन्य 
३११५
१ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ४५० ४५० ९०० 

४२ साहटुोलको नाली बनमााण 8, ओवरी अन्य 
३११५
१ 

ने.स.-समाबनकरण  २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

४३ िशत्त बिस्िार जीरो देशख ओभरी 
8, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
३११५
३ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ७५ ० ७५ 

४४ 
ब प िोररङ्ग बनमााण- २ वटा पेरानी, 
धमोबि 

8, पेरानी, 
धमोिी 

अन्य 
३११५
५ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० १००० १००० 
२००

० 

४५ 
खानेपानी ि ा सरसर्ा  सम्िशन्ध 
कायाक्रम 

8, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
३११५
६ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ४०० ४०० 

४६ खानेपानी धारा हेण् पम्प- षवबभन्न स् ान 
8, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
३११५
६ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ० १५० १५० 

४७ 
बनयबमि ि ा आकशस्मक ममाि संभार 
काया 

८, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
३११५
९ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A २५० २५० ० ५०० 

४८ िनखेि टोेेलमा ढल बनकास 8, ओवरी अन्य 
३११५
९ 

ने.स.-समाबनकरण  २ N/A ० ३०० ३०० ६०० 

४९ मेस िारजाली, नयांगाउं 8, नयांगाऊ अन्य 
३११५
९ 

ने.स.-समाबनकरण  २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

५० िमिेरगंज पाका  बनमााण- क्रमागि 8, ओवरी अन्य 
३११५
९ 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण  

२ N/A ० ७५० ७५० 
१५०

० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि 
ल
क्ष 

इका
  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

जम्मा २५० १०८९२ १०२३५ 
२१३
७७ 

कुल जम्मा १३५५ १३०९२ १३९६० 
२८४
०७ 
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व ा नं. ९ 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

चाल ुि ा प्रविानात्मक अन्यकायाक्रमहरु             

१ छा ा पि ुव्यवस् ापनको लाबग हेराल ुखचा 9 अन्य ने.स.-समाबनकरण  २ N/A ५० ५० ० १०० 

२ अपाङ्ग सम्िशन्ध कायाक्रम 9,  अपाङ्ग आन्िररक श्रोि  १ N/A १७० ० ० १७० 

३ आर्दवासी जनजािी सम्िशन्ध कायाक्रम 
9, षवबभन्न 
स् ान 

आर्दवासी 
/जनजािी 

आन्िररक श्रोि  १ N/A १०० ० ० १०० 

४ कृषि सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम 9,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ८०० ८०० 

५ जनजािी लशक्षि कायाक्रम- गि कायाक्रम 9 
आर्दवासी 
/जनजािी 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ५० ० ५० 

६ जेष्ठ नागररक सम्िशन्ध कायाक्रम 9,  
जेष्ठ 

नागररक 
आन्िररक श्रोि  १ N/A २०० ० ० २०० 

७ दबलि सम्िशन्ध कायाक्रम 9,  दबलि आन्िररक श्रोि  १ N/A १६० ० ० १६० 

८ पयाटन सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 9,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ६५० ६५० 

९ पि ुसम्िशन्ध कायाक्रम खचा 9,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ४२५ ४२५ 

१० मषहला सम्िशन्ध षवबभन्न कायाक्रम खचा 9, मषहला आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २०० २०० 

११ यवुा सम्िशन्ध कायाक्रम 9,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A २०० ० ० २०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

१२ वालवाबलका सम्िशन्ध कायाक्रम खचा 9,  िालिाबलका आन्िररक श्रोि  १ N/A १०० ० ० १०० 

१३ संकृबि सम्िशन्ध प्रििान कायाक्रम 9,  अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० २५० २५० 

जम्मा ९८० १०० २३२५ ३४०५ 

पूवााधार ि ा पंूशजगि खचा िर्ा का कायाक्रमहरु             

१४  ारु भ ुयार  ान बनमााण 9, खैरेनी 
आर्दवासी 
/जनजािी 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

१ N/A ० ० ५० ५० 

१५ 
अमर िहादरुको घरदेशख बभम िहादरु वली 
घरसम्म िाटो ममाि 

9, खैरेनी अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

१ N/A ० ० ४०० ४०० 

१६ 
कृष्ण िस्नेिको घरदेशख बसमलचोक सम्म 
िाटो स्िरोन्नबि, ढकेरी 

9, ढकेरी अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

१७ 
खैरी टेक िहादरु  ााँगीको घरदेशख राजेन्र 
भण् ारीको घरसम्म िाटो बनमााण 

9, खैरेनी अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

२ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

१८ 
गेरुवा नाला बस टा नहर हुंदै लक्षीराम 
के.सी.को घरसम्म िाटो स्िरोन्निी 

9, 

पशिमपूवाा अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

२ N/A ० २०० २०० ४०० 

१९ 
ढकेरी चोक देशख जनिा मा.बि.सम्मको 
िाटो कालोपते्र ि ा नाली बनमााण 

9, ढकेरी-
िचुापरु 

अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

२ N/A ० ४००० ४००० ८००० 

२० 
िचु्चापरु ररङरो वाल देशख हाशत्तसारसम्म 
िाटो बनमााण 

9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

२१ 
मलुपानीदेशख बसिा बि.क.को घरसम्म िाटो 
स्िरोन्निी, ढकेरी 

9, ढकेरी अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

२ N/A ० ३०० ३०० ६०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 
प्र म 

चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२२ 
ररङ्गरो  अन्िगाि पशिमिर्ा  िाटो स्िरोन्निी 
महादेवा 

9, महादेवा अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

१ N/A ० ० ६०० ६०० 

२३ 

ररम्ना षपश नक पाका देशख गरुुवागाउाँ मन 
िहादरु  ााँगीको घरसम्म जाने िाटोमा 
ह्यमुपा प र िाटो ममाि 

9, ढकेरी-
गरुुवागांऊ 

अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

१ N/A ० ० ४०० ४०० 

२४ बसरहा देशख महादेवा पोिसम्म िाटो ग्राभेल 9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

२५ व ाहरुमा षवद्यिु काया- ९ 9 अन्य ने.स.- समाबनकरण २ N/A ० २०० २०० ४०० 

२६ मौवा टोलमा िटिन्ध- गि योजना 9, मौवाटोल अन्य आन्िररक श्रोि  २ N/A ० २५० २५० ५०० 

२७ खानेपानी सम्िशन्ध कायाक्रम 9 अन्य आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ४०० ० ४०० 

२८ 
बनयबमि ि ा आकाशस्मक ममाि संभार 
कायाहरु 

9, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य आन्िररक श्रोि  २ N/A ० २५० २५० ५०० 

२९ 
बनयबमि ि ा आकाशस्मक ममाि संभार 
कायाहरु 

9, षवबभन्न 
स् ान 

अन्य 
नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

२ N/A २५० २५० ० ५०० 

३० भ ुयार  ान संरक्षण 9, उद्दैन 
आर्दवासी 
/जनजािी 

नेपाल सरकार - 
समाबनकरण 

१ N/A ० ० ५० ५० 

३१ मौवाटोलमा िटिन्धन 9, उद्दैन अन्य ने.स.- समाबनकरण २ N/A ० ० ७०० ७०० 

कुल जम्मा २५० ७५०० ९०५० १६८०० 

जम्मा १२३० ७६०० ११३७५ २०२०५ 
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षवियगि िाखा अन्िरगिका कायाक्रमहरुको षवबनयोजन (क्रमागि समेि) 

शिक्षा 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

१ 
वाल षवकास सहयोगी कायाकिाा 
िलव गाउाँपाबलकािाट 

1-9 अन्य २११११ आन्िररक श्रोि  १३ N/A २४५ १९६ १९६ ६३७ 

२ 
िलवी लेखा षहसाि बमलान गने 
कमाचारीलाइ भत्ता 

1-9 अन्य २११३९ आन्िररक श्रोि  १२ N/A १० १० १० ३० 

३ शिक्षक अबभमखुीकरण 1-9 अन्य २२५१२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ६५ ० ६५ 
४ खेलकुद प्रबियोबगिा 1-9 अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  २ N/A ० १५० १५० ३०० 
५ छात्रवृशत्त 1-9 अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० २०० ० २०० 

६ नमूना षवद्यालय छनौट ि ा परुस्कार- 
प्रा बमक िह र आधारभिु िह 1-9 अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ३० ० ३० 

७ 
नमूना षवद्यालय छनौट ि ा 
परुस्कार- माध्याबमक िह 

1-9 अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ३० ० ३० 

८ प्रधानाध्यापक बनयबमि िैठक खाजा 
खचा 1-9 अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १२ N/A २० २० २० ६० 

९ 
षवद्यालय प्रधानाध्यापक जनप्रबिबनबध 
पेिागि संस् ाहरुका प्रमखुहरुका लाबग 
उत्कृि षवद्यालय अवलोकन भ्रमण 

1-9 अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ४०० ० ४०० 

१० षवषवध ि ा अन्य कायाक्रम खचा 1-9 अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  ३ N/A १७ १७ १७ ५१ 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

११ 
साक्षरिा गाउाँपाबलका घोिणा 
सवलीकरण 

1-9 अन्य २२५२२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ७५ ० ७५ 

१२ 
जनप्रबिबनबध कमाचारी शिक्षकका 
पेिागि संस् ाहरुिाट अनगुमन 

1-9 अन्य २२६११ आन्िररक श्रोि  १ N/A ५० ० ० ५० 

१३ 
आधारभिू िह कक्षा ८ को परीक्षा 
संचालन खचा 

1-9 अन्य २५१११ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ३०० ० ३०० 

१४ माध्यबमक िह- अनदुान 1-9 अन्य २५१११ आन्िररक श्रोि  १२ N/A १८२० ० ३६४० ५४६० 

१५ 
 प प्रोत्साहन खचा- वालषवकास 
सहयोगी कायाकिाा 

1-9 अन्य २५२११ आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ४१६ ४१६ ८३२ 

१६ 
 प प्रोत्साहन खचा- षवद्यालय 
कमाचारी 

1-9 अन्य २५२११ आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ४५५ ४५५ ९१० 

१७ 
गणुस्िररय शिक्षाका लागी शिक्षण 
अनदुान गि विाको शजल्ला अनदुान 
बनरन्िरिा 

1-9 अन्य २५३११ आन्िररक श्रोि  ३ N/A ७८० ७८० ७८० २३४० 

१८ 
षवद्यालय संचालन अनदुान अनगुमन 
प्रबिवेदनका आधारमा 

1-9 अन्य २५३११ आन्िररक श्रोि  २ N/A ० १५० १५० ३०० 

१९ 
शिक्षण अनदुान- आधारभिू ि ा 
प्रा बमक िह 

1-9 अन्य २५३११ आन्िररक श्रोि  १२ N/A ४८१० ४८१० ४८१० १४४३० 

कुल जम्मा ७७५२ ८१०४ १०६४४ २६५०० 
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स्वास््य 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

१ म.स्वा.स्व.सेषवका पोिाक भत्ता 1-9 अन्य 
२११
२१ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ८२५ ८२५ 

२ म.स्वा.स्व.सेषवका मोवाइल सेवा खचा 1-9 अन्य 
२२१
१२ 

आन्िररक श्रोि  १२ N/A ४४ ४४ ४४ १३२ 

३  न्धन खचा 1-9 अन्य 
२२२
१२ 

आन्िररक श्रोि  १२ N/A ९६.८ ९६.८ ९६.८ २९०.४ 

४ 
करार अ.न.मी बनयूशक्त 
िब ाङसेन्टरहरुमा ि ा पोिक भत्ता 

1-9 अन्य 
२२४
१९ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० 
८०९.९४

५ 
८०९.९४

५ 
१६१९.

८९ 

५ 
करार कमाचारी ल्याव, स्टोर स्वास््य 
िाखा ि.भ.ि ा पोिाक भत्ता 

1-9 अन्य 
२२४
१९ 

आन्िररक श्रोि  ३ N/A २९८.२१ २९८.२१ २९८.२१ 
८९४.६

३ 

६ पाले स्वीपर ि.भ.ि ा पोिक खचा 1-9 अन्य 
२२४
१९ 

आन्िररक श्रोि  ३ N/A २१५ २१५ २१५ ६४५ 

७ 
िैजापूर स्वास््य चौकीमा ल्याि 
स् ापना कमाचारर ि.भ.सषहि 

1-9 अन्य 
२२४
१९ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ४०० ४०० ८०० 

८ 
ररक्त दरवन्दी रहेको स्वास््य संस् ामा 
का.स.भनाा 

1-9 अन्य 
२२४
१९ 

आन्िररक श्रोि  ३ N/A 
१८९.९९

८ 
१८९.९९

८ 
१८९.९९

८ 
५६९.९

९४ 

९ 
सामूदाषयक स्वास््य  का  गूदानगौरी 
अ.हे.ि.ि.भ.ि ा पोिाक भत्ता 

1-9 अन्य 
२२४
१९ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० 
१४९.१०

५ 
१४९.१०

५ 
२९८.२

१ 

१० 
एषककृि स्वास््य िर्ा को िािीक 
सबमक्षा 

1-9 अन्य 
२२५
२२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ७५ ० ७५ 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

११ 
क्षयरोग ि ा कुष्ठरोग चौमासीक 
समीक्षा 

1-9 अन्य 
२२५
२२ 

आन्िररक श्रोि  ३ N/A ११.३५ ११.३५ ११.३५ ३४.०५ 

१२ गा.पा. पूणा खोप घोिणा ि ा सूबनशििा 1-9 अन्य 
२२५
२२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ३०० ० ३०० 

१३ 
म.स्वा.स्व.सेषवका यािायाि खचा 
बनरन्िरिा 

1-9 अन्य 
२२५
२२ 

आन्िररक श्रोि  १२ N/A ४४० ४४० ४४० १३२० 

१४ 
मषहलाहरुको पाठेघर सम्िन्धी स्क्रीबनङ 
 याम्प 

1-9 अन्य 
२२५
२२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १०० ० १०० 

१५ मानबसक रोग  याम्प संचालन 1-9 अन्य 
२२५
२२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ५० ० ५० 

१६ सूत्केरी आमा भत्ता बनरन्िरिा 1-9 अन्य 
२२५
२२ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० २२५ २२५ ४५० 

१७ 
स् ा  पररवार बनयोजन  याप संचालन 
कूसूम, र्ते्तपूर र कचनापूर 

1, 2, 6 अन्य 
२२५
२२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ५० ० ५० 

१८ औिधी खरीद 1-9 अन्य 
२७२
१३ 

आन्िररक श्रोि  २ N/A ० १००० १००० २००० 

१९ खासकूश्मा िब ाङ्गसेन्टर स्िर उन्निी 1 अन्य 
३११
१२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १०० ० १०० 

२० 
िैजापूर स्वास््य चौकीका लाबग 
एम्िूलेन्स- गि कायाक्रम 

4 अन्य 
३११
२२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १२०० ० १२०० 

२१ ल्याव समाग्री खरीद 1-9 अन्य 
३११
२२ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ८० ० ८० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

२२ 
महादेवपूरी स्वास््य चौकी 
पूरुि/मषहला मैत्री िौचालय बनमााण 

1-9 अन्य 
३११
५९ 

आन्िररक श्रोि  १ N/A ० 
१६५.८२

६ 
० 

१६५.८
२६ 

कुल जम्मा 
१२९५.३

५८ 
६०००.
२३४ 

४७०४.
४०८ 

१२००० 
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कृषि ि ा पि ुिाखा 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वय
न हनुे 
स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

कृषि िाखा िर्ा का कायाक्रमहरु                   

१ गाउाँपाबलका स्िररय प्रोर्ा ल ियारी-िाषिाक 1-9 अन्य 
२२४१

३ 
आन्िररक श्रोि  २ N/A ० १५० १५० ३०० 

२ खाद्यान्निाली िाबलम 1-9 अन्य 
२२५१

२ 
आन्िररक श्रोि  २ संख्या ३७.५ ३७.५ ० ७५ 

३ िरकारी खेबि िाबलम 1-9 अन्य 
२२५१

२ 
आन्िररक श्रोि  १ संख्या ० ७५ ० ७५ 

४ 
मौरी गोला पररक्षण िाबलम घार सषहि सामग्री 
षविरण 

8 अन्य 
२२५१

२ 
आन्िररक श्रोि  १ संख्या ० १०० ० १०० 

५ आ .षप.एम.कृिक पाठिाला 6 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ संख्या ० १३० ० १३० 

६ आकशस्मक कायाक्रम खचा 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  २ N/A १३० १३० ० २६० 

७ उत्कृष्ठ कृिक सम्मान कायाक्रम 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ संख्या ० ० १०० १०० 

८ 
कृिक, जनप्रबिबनबध र कमाचारी षवच 
अन्िरषक्रया गोषष्ठ कायाक्रम 

1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ पटक ० ० १०० १०० 

९ कायाक्रम अनगुमन/िैठक भत्ता खचा 1-9 अन्य २२५२ आन्िररक श्रोि  ३ पटक ४० ४० ४० १२० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वय
न हनुे 
स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

२ 

१० गाउाँपाबलका स्िररय योजना िजुामा 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ पटक ० ० १०० १०० 

११ च्याउको षवउ षविरण 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  २ N/A ५० ५० ० १०० 

१२ िरकारीको कम्पोशजट षवउषविरण अनदुानमा 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  ३ N/A १०० १०० १०० ३०० 

१३ धान र्दवस कायाक्रम 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० १०० १०० 

१४ धानको षवजवृषि कायाक्रम 1-9 अन्य 
२२५२

२ आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० १०० १०० 

१५ भ्रमण ि ा अनगुमन खचा- कृषि िाखा 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  ३ पटक ५० ५० ५० १५० 

१६ 
व्यवसाषयक रुपमा च्याउ खेिी कायाक्रम 
िाबलम ि ा  ुम हाउस बनमााण 

1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ संख्या २७५ ० ० २७५ 

१७ वाबल कटानी (लगि संकलन काया) 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  ३ संख्या २५ २५ २५ ७५ 

१८ संचार खचा माबसक सचुना प्रकािन 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  ३ N/A २० २० २० ६० 

१९ साना बसचा  कायाक्रम 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ३५० ३५० ७०० 

२० कृषि हाटिजार भवन बनमााण व ा नं ८ िम्सेरगंज अन्य ३१११ आन्िररक श्रोि  १ गोटा ० ८०० ० ८०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वय
न हनुे 
स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

२ 

२१ मोटर साइकल खररद- कृषि िाखा   अन्य 
३११२

१ 
आन्िररक श्रोि  १ N/A २८० ० ० २८० 

२२ कृषिा यान्त्रीकरण कायाक्रम 1-9 अन्य 
३११२

२ 
आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ७०० ७०० 

१४०
० 

जम्मा     १००८ २७५८ १९३५ ५७०
० 

पि ुिाखा िर्ा का कायाक्रम                   

२३ कृिीम गभााधान िालीम २ हपे्त 1-9 अन्य 
२२५१

२ 
आन्िररक श्रोि  १ N/A ० १७५ ० १७५ 

२४ 
िाबलम (cow, goat and bufflow)- गि 
कायाक्रम 

1-9 अन्य 
२२५१

२ 
आन्िररक श्रोि  १ N/A ० २ ० २ 

२५ 
िाबलम (cow, goat and bufflow)- गि 
कायाक्रम 

1-9 अन्य 
२२५१

२ 
प्रदेि नंिर ५ - 
समाबनकरण  

१ N/A ० ९८ ० ९८ 

२६ अनगुमन ि ा मलु्याङ्ककन- पि ुिाखा 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  २ N/A ० ३२.५ ३२.५ ६५ 

२७ उपचार (ढुवानी समेि)- पि ु 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  २ N/A १७५ १७५ ० ३५० 

२८ गोठ/खोर सधुार कायाक्रम- गि कायाक्रम 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ N/A ० २०० ० २०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वय
न हनुे 
स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

२९ गोष्ठी (cattle insurance and planning) 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ६० ० ६० 

३० 
नेषपएर सेट/ ाले घांसको षवरुवा षविरण- गि 
कायाक्रम 

1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० ६० ६० 

३१ पि ुकृिीम गभााधान सेवा 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  २ N/A १० १० ० २० 

३२ पि ुप्रयोगिाला कायाक्रम 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  २ N/A १० १० ० २० 

३३ ििे घांस (मकैचरी/स ुाम)- गि कायाक्रम 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ N/A ० ० १०० १०० 

३४ िाख्राको पकेट क्षेत्र बिस्िार समहुगठन 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  ३ N/A ९५ ९५ ९५ २८५ 

३५ 
भैंसीको पकेट क्षेत्र बिस्िार समहुगठन (१० 
जना कृिक) 

1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  २ N/A १६२.५ १६२.५ ० ३२५ 

३६ षहंउदे घांस (वरसीम)- गि कायाक्रम 1-9 अन्य 
२२५२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ N/A २१५ ० ० २१५ 

३७ माइक्रोस्कोप मेशिन खरीद  1-9 अन्य 
३११२

२ 
आन्िररक श्रोि  १ N/A ४५ ० ० ४५ 

जम्मा ७१३ १०२० २८८ २०२
० 

कुल जम्मा १७२० ३७७८ २२२३ ७७२
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वय
न हनुे 
स् ान 

लशक्षि 
समूह 

खचा 
िीिाक 

स्रोि लक्ष इका  

षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

० 
 

संघीय सरकारिाट हस्िान्िररि कायाक्रम (क्रमागि समेि) 

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

१ आधारभिू िहका स्वीकृि दरवन्दीका शिक्षक, 
राहि अनदुान शिक्षकका लाबग िलि भत्ता 
अनदुान (षविेि शिक्षा पररिद अन्िरगिका 
शिक्षक/कमाचारीहरु समेि) 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

३ N/A ३१८६५ ३१८६५ 
३१८६

५ 
९५५९

५ 

२ 
िलव- प्रधानमन्त्री रोजगार 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१२ N/A १३९ १३९ १३९ ४१७ 

३ माध्यबमक िहका स्वीकृि दरवन्दीका शिक्षक, 
राहि अनदुान शिक्षक लाबग िलि भत्ता अनदुान 
(षविेि शिक्षा पररिद अन्िरगिका 
शिक्षक/कमाचारी,प्राषवबधक धारका प्रशिक्षक 
समेि) 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A १२१३४ १२१३४ ० 
२४२६

८ 

४ स् ानीय िहका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र 
अस्पिालहरुमा कायारि कमाचारीहरुको- िलव 
खचा 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

३ N/A 
६४२५.

६ 
६४२५.

६ 
६४२५.

६ 
१९२७
६.८ 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

५ अस् ायी ि ा करार कमाचारीका लाबग पोिाक 1-9 अन्य ने.स.- िसिा चाल ु १ N/A ० १० ० १० 

६ स् ानीय िहका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र 
अस्पिालहरुमा कायारि कमाचारीहरुको- पोिाक 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ० ४२० ४२० 

७ स् ानीय िहका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र 
अस्पिालहरुमा कायारि कमाचारीहरुको- महगी भत्ता  1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१२ N/A २८ २८ २८ ८४ 

८ स् ानीय िहका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र 
अस्पिालहरुमा कायारि कमाचारीहरुको - षर्ल्  
भत्ता खचा 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१२ N/A ८६.४ ८६.४ ८६.४ २५९.२ 

९ 
कायाालय संचालन ि ा मसलन्द खचा 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० २५ २५ ५० 

१० षवरामीको लाबग ओ.षप.ब .षटकट (कावान कपी 
सषहिको ) छपा  

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० १०० ० १०० 

११ षवबभन्न खोपहरु लगाए वापि भ्याश सनेटरला  
पाररश्रबमक 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० १२५ ० १२५ 

१२ माि ृि ा नवशिि ुकायाक्रमका लाबग व्यशक्त 
करार 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ५३२ ५३२ १०६४ 

१३ आधारभिू ि ा आकशस्मक सेवा स्वास््य 
चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्रा बमक अस्पिालको 
न्यूनिम सेवा मापदण्  अनगुमन सम्वशन्ध 
अबभमशुखकरण कायाक्रम 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० १०० ० १०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

१४ आधारभिू ि ा आकशस्मक सेवाको लाबग औिबध 
खररद ( पूवाानमुान, पररमाण बनधाारण ि ा 
स्पेशिषर्केसन ियार गने कायाको समेि खचा ) 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ५२५ ५२५ १०५० 

१५ उपचार केन्रहरुमा आकशस्मक अवस् ामा औसबध 
एवं ल्याि सामाग्री ढुवानी, कायाक्रमका लाबग 
आवश्यक स्टेिनरी ि ा र्मा र्रमेट र्ोटोकपी, 
बिरामीको व्यशक्तगि षववरण  -षट.बि रशजस्टरमा 
अध्यावबधक, समदुाय पररचालन गरर क्षयरोग 
षवरामी बनदानका लाबग प्रिेण ि ा उपचार, षवश्व 
क्ष 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ५५ ० ५५ 

१६ औलो बनयन्त्रण कायाक्रमको अनगुमन एवम ्
मूल्याङ्कन, औलो माहामारी हनुे औलो ग्रसीि 
क्षेत्रको छनौट गरी बििार्द छका ने (रेस्पोन्सीभ 
स्प्रइेङ समेि), षवश्व औलो बनयन्त्रण र्दवस 
मनाउने ि ा औलो बनयन्त्रणका लाबग िहबुनकाय 
अन्िरषक्रया 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ० १५० १५० 

१७ औिबधको समशुचि प्रयोग प्रवधानको लाबग सा ी 
समहु शिक्षा कायाकम ( peer group 
discussion) ि ा आधारभिू स्वास््य सेवा 
सम्वशन्ध स्िरीय उपचार पषिबि अबभमशुखकरण 
ि ा सबमक्षा कायाक्रम 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० १२५ ० १२५ 

१८ 
कुष्ठरोग पत्ता लगाउन चमारोग बसषवर 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ६० ० ६० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

१९ कुष्ठरोगका बिरामीका पररवार ि ा बछमेषकको 
सम्पका  पररक्षण 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ४० ० ४० 

२० कायाक्रमको बनयबमि अनगुमन ि ा मलु्यांकन 
गरर कायाक्रमको गणुस्िरीयिा सबुनशस्चि गने, 
स् लगि अनशुिक्षण गरर स्वास््यकबमाहरूको 
क्षमिा अबभवृशध्द, क्षयरोगका बिरामीको 
उपचारको नबिजको कोहटा षवश्लिेण ि ा 
कायाक्रमको चौमाबसक सबमक्षा 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ७५ ० ७५ 

२१ कालाजार माहामारी हनुे क्षेत्रमा बििार्द छका ने 
खचा, कालाजार रोगीहरुला  उपचारका लाबग 
अस्पिाल सम्म आउने यािायाि खचा अनदुान 
(प्रबि केस रू १०००), कालाजार षवरामीहरुको 
षवबभन्न पररक्षण गने (प्रबि केस रू. ५००० 
सम्म) 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ५० ५० १०० 

२२ िरल ना रोजन ढुवानी भण् ारण ि ा षविरण 
ि ा व्यवस् ापन 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० १२० १२० २४० 

२३ 
दानरुा रुवेला खोप अबभयान 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ६१.५ ६१.५ १२३ 

२४ न्यूनिम सेवा मापदण्  कायाान्वयनका लाबग 
आवश्यक औजार उपकरण ि ा स्वास््य समाग्री 
खररद, ममाि ि ा व्यवस् ापन 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ७५ ७५ १५० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

२५ नसने रोग सम्िशन्ध कायाक्रम (अबभमशुखकरण, 
नसने रोग ि ा मानबसक स्वास््यसम्िशन्ध 
सचेिना कायाक्रम(Hypertension, Diabetes, 
COPD, Cancer days ) ) 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ७० ० ७० 

२६ बनयबमि उपचार परुा गने बिराबमलाइ यािायाि 
खचा 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ३ ३ ६ 

२७ 
बनयबमि ि ा पणुा खोप र्दगोपना र खोप ढुवानी 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० १८७ १८७ ३७४ 

२८ 
पररवार योजन ि ा प्रजनन स्वास््य कायाक्रम 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० २०७ २०७ ४१४ 

२९ पररवार योजन ि ा प्रजनन स्वास््य कायाक्रमका 
लाबग औजार/उपकरण खररद 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० २७ ० २७ 

३० 
पि ुस्वास्  व्यवस् ापनको लाबग ओिबध षविरण 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० १४५ ० १४५ 

३१ 
पिपुन्छी ि ा मत्स्य उपचार सेवा 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ६० ० ६० 

३२ 
पोिण कायाक्रम (नेपाल सरकार) 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० २५५ २५५ ५१० 

३३ 
पोिण कायाक्रम (यनुीसेर्) 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ५० ५० १०० 

३४ बिद्यालय स्वास््य शिक्षा, आमा समूह ि ा 
स् ानीय िहमा स्वास््यका लाबग सामाशजक 
व्यवहार पररविान प्रवध्दान अबभयान 

1-9 मषहला 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० १०० १०० २०० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

३५ बिद्यालय स्वास््य शिक्षा, आमा समूह ि ा 
स् ानीय िहमा स्वास््यका लाबग सामाशजक 
व्यवहार पररविान प्रवध्दान अबभयान 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ६२.५ ६२.५ १२५ 

३६ भकारो सधुार कायाक्रम 1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० १५० १५० ३०० 

३७ महामारी ि ा प्रकोपजन्य रोगहरुको अिस् ामा 
RRT/ CRRT पररचालन गने, चौमाशिक ररभ्य ु
ि ा अबभमखुीकरण गने 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ६० ० ६० 

३८ महीला स्वास््य स्वयं सेषवका कायाक्रम (अधा 
वाषिाक सबमक्षा र र्दवस मनाउने) 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० १२ ० १२ 

३९ माटो पररक्षण गरी माटो सधुारको लाबग सामग्री/ 
प्रषवबध षविरण/ हस्िान्िरण 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० १०० १०० २०० 

४० 
माि ृि ा नवशिि ुकायाक्रम 1-9 

िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ४१० ४१० ८२० 

४१ माि ृि ा नवशिि ुकायाक्रम अन्िगाि आमा 
सरुक्षा, ANC, न्यानो झोला, Vitamin K 
Magnesium Sulphate, Calcium 
Gluconate र बनिलु्क गभापिन कायाक्रम 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० १४३० १४३० २८६० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

४२ मानबसक स्वास््य सम्िन्धी महत्वपूणा र्दवस 
मनाउने (आत्महत्या रोक ाम र्दवस, मानबसक 
स्वास््य र्दवस, अल्जा मर र्दवस)मानबसक 
स्वास््य समस्यािाट प्रभाषवि ब्यशक्तका पररवारका 
सदस्यहरु (स्याहारकिााहरु ) का लागी क्षमिा 
अबभबब्रधी कायाक्रम 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० १९ ० १९ 

४३ रेबिज, सपादंि आर्दको जनचेिनासम्िशन्ध प्रचार 
प्रसार ि ा र्दवस मनाउने पि ुपंक्षी आदीिाट 
हनुे  न्रु्एन्जा, ि ा फ्ल,ु ए यम आर 
बसषिसकोबसस, ट सोप्लाज्मोबसस आदी षवबभन्न 
सरुवारोग सम्िशन्ध रोक ाम र सचेिना कायाक्रम 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ० २० २० 

४४ रािपबि रबनङ्ग बसल्  प्रबियोबगिा (स् ानीय 
िहस्िरीय) 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० १०० ० १०० 

४५ 
रोटा खोप सरुुवाि 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ३० ० ३० 

४६ व ा फ्ल ुरोग लगायि अन्यरोगहरुको बनयन्त्रणको 
लाबग वैठक ि ा नमनुा संकलन गरी पठाउने 
ि ा प्रदेि ि ा संघमा ररपोषटाङ्ग गने 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ७५ ० ७५ 

४७ षवश्व कुष्ठरोग र्दवस ि ा अपांगिा र्दवसको 
उपलक्ष्यमा कायाक्रम 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० १५ ० १५ 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

४८ स् ानीय िहका स्वास््य संस् ाहरुको माबसक, 
चौमाबसक सबमक्षा, सूचना संकलन, गणुस्िर 
सधुार सा ै षवधबुिय प्रबिवेदनका लाबग इन्टरनेट 
सेवा समिलु भकु्तानी समेि 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ८४.५ ८४.५ १६९ 

४९ स्वास््य संस् ािाट टाढा रहेका िस्िी ि ा 
स्वास््य सेवामा पहूच कम भएका, कारागार, 
गमु्िा, स्कुल, िधृाश्रम,उद्योग भएको क्षेत्र, िहरी 
घनािस्िी, लगायि अन्य क्षयरोगका जोशखमयकु्त 
जनसंख्यामा माइक्रोस्कोषपक  याम्प लगायिका 
अन्य सकृय क्षयरोग खोजप िाल कायाक्रम 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ४८ ० ४८ 

५० हाशत्तपा ले रोग बिरूध्दको आम औिधी सेवन 
(MDA) कायाक्रम सञ्चालन (१५ शजल्लाका 
१५६ पाबलकाहरू) 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० ० ८५६ ८५६ 

५१ माि ृि ा नवशिि ुकायाक्रम अनगुमन ि ा 
सपुररवेक्षण 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१ N/A ० १० ० १० 

५२ प्रबि षवद्या ी लागिका आधारमा शिक्षण बसकाइ 
सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस् ापन 
अनदुान 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० 
१६७५.

५ 
१६७५.

५ 
३३५१ 

५३ प्रबि षवद्या ी लागिका आधारमा शिक्षण बसकाइ 
सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस् ापन 
अनदुान 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० २६७ २६७ ५३४ 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

५४ प्रबि षवद्या ी लागिका आधारमा शिक्षण बसकाइ 
सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस् ापन 
अनदुान 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ४७५ ४७५ ९५० 

५५ प्रारशम्भक िाल षवकास सहजकिााहरुको 
पाररश्रबमक ि ा षवद्यालय कमाचारी व्यिस् ापन 
अनदुान 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A १२५१ १२५१ ० २५०२ 

५६ प्रारशम्भक िाल षवकास सहजकिााहरुको 
पाररश्रबमक ि ा षवद्यालय कमाचारी व्यिस् ापन 
अनदुान 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ७०४ ७०४ १४०८ 

५७ प्रारशम्भक िाल षवकास सहजकिााहरुको 
पाररश्रबमक ि ा षवद्यालय कमाचारी व्यिस् ापन 
अनदुान 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० 
४४१४.

५ 
४४१४.

५ 
८८२९ 

५८ 
षवद्यालय भौबिक पवुााधार बनमााण अनदुान 1-9 

िालिाबल
का 

नेपाल स.- िसिा   २ N/A ० ५१२९ ५१२९ 
१०२५

८ 
५९ 

षवद्यालय भौबिक पवुााधार बनमााण अनदुान 1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल स. - िसिा   २ N/A ० ८१७.५ ८१७.५ १६३५ 

६० 
षवद्यालय भौबिक पवुााधार बनमााण अनदुान 1-9 

िालिाबल
का 

नेपाल स.- िसिा  २ N/A ० 
१४५३.

५ 
१४५३.

५ 
२९०७ 

६१ 
षवद्यालय सञ्चालन ि ा व्यवस् ापन अनदुान 1-9 

िालिाबल
का 

नेपाल स. - िसिा   २ N/A ० २८१.५ २८१.५ ५६३ 

६२ 
षवद्यालय सञ्चालन ि ा व्यवस् ापन अनदुान 1-9 

िालिाबल
का 

नेपाल स.- िसिा   २ N/A ० १५८.५ १५८.५ ३१७ 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

६३ 
षवद्यालय सञ्चालन ि ा व्यवस् ापन अनदुान 1-9 

िालिाबल
का 

नेपाल स.- िसिा   १२ N/A ६६२ ६६२ ६६२ १९८६ 

६४ षवद्यालयमा िैशक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम ्
कायासम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

१२ N/A १३३७ १३३७ १३३७ ४०११ 

६५ षवद्यालयमा िैशक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम ्
कायासम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ३२० ३२० ६४० 

६६ षवद्यालयमा िैशक्षक गणुस्िर सदुृढीकरण एवम ्
कायासम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ५६८.५ ५६८.५ ११३७ 

६७ िैशक्षक पहुाँच सबुनशिििा, अनौपचाररक ि ा वैकशल्पक 
शिक्षा कायाक्रम (परंपरागि षवद्यालय, वैकशल्पक 
षवद्यालय, साक्षरिा र बनरन्िर शिक्षाका कायाक्रम 
समेि) 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० २४५.५ २४५.५ ४९१ 

६८ िैशक्षक पहुाँच सबुनशिििा, अनौपचाररक ि ा वैकशल्पक 
शिक्षा कायाक्रम (परंपरागि षवद्यालय, वैकशल्पक 
षवद्यालय, साक्षरिा र बनरन्िर शिक्षाका कायाक्रम 
समेि) 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० १३८ १३८ २७६ 

६९ िैशक्षक पहुाँच सबुनशिििा, अनौपचाररक ि ा वैकशल्पक 
शिक्षा कायाक्रम (परंपरागि षवद्यालय, वैकशल्पक 
षवद्यालय, साक्षरिा र बनरन्िर शिक्षाका कायाक्रम 
समेि) 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ८६६.५ ८६६.५ १७३३ 

७० सावाजबनक षवद्यालयका षवद्या ीहरुका लाबग 
बनिलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० २०७१ २०७१ ४१४२ 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

७१ सावाजबनक षवद्यालयका षवद्या ीहरुका लाबग 
बनिलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ५८७ ५८७ ११७४ 

७२ सावाजबनक षवद्यालयका षवद्या ीहरुका लाबग 
बनिलु्क पाठ्यपसु्िक अनदुान 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ३३० ३३० ६६० 

७३ सावाजबनक षवद्यालयमा अध्ययनरि षवद्या ीहरुका लाबग 
छात्रिशृत्त (आवासीय ि ा गैरआवासीय) 1-9 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० 
११४०.

५ 
११४०.

५ 
२२८१ 

७४ सावाजबनक षवद्यालयमा अध्ययनरि षवद्या ीहरुका लाबग 
छात्रिशृत्त (आवासीय ि ा गैरआवासीय) 1-9 

िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० १६५ १६५ ३३० 

७५ सावाजबनक षवद्यालयमा अध्ययनरि षवद्या ीहरुका 
लाबग छात्रिशृत्त (आवासीय ि ा गैरआवासीय) 

1-9 
िालिाबल
का 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ३३८ ३३८ ६७६ 

७६ खोप केन्र बनमाणा 1-9 अन्य नेपाल स. - िसिा   १ N/A ० ० ३९२ ३९२ 
७७ परुवा खोला झो.प,ु राप्तीसोनारी गाउाँपाबलका, 

िााँके (क्रमागि) 
8 अन्य 

नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० १००० १००० २००० 

७८ नवीकरणीय ऊजाा प्रबिबधहरु ( लघ ुि ा साना 
जलबिधिु, सौया ऊजाा, वायोग्यास, वायोमास, ऊजााको 
उत्पादनमलुक पररप्रयोग) मार्ा ि ऊजाा उत्पादन र 
पररप्रयोग 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० ६२७.५ ६२७.५ १२५५ 

७९ सहकारी बसचा , साना बसचा  ममाि सम्भार ि ा 
बनमााण 

1-9 अन्य 
नेपाल सरकार - 
िसिा चाल ु 

२ N/A ० २५० २५० ५०० 

८० भवुरभावनी मशन्दरको पयाटकीय पूवााधार षवकास 3 अन्य नेपाल स.- िसिा   २ N/A ० ७५० ७५० १५०० 

कुल जम्मा ५३९२८ ८४४९० ७१५८ २१००
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक जम्मा 

२ ०० 

 
 

प्रदेि नं. ५ सरकारिाट हस्िान्िररि कायाक्रमको षवबनयोजन  

बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (रु. हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

१ 
जनिशक्त आधारभूि षवद्यालय र्बनाचर ि ा 
पखााल-८ 

5 िालिाबलका 
प्रदेि नंिर ५ - 
िसिा अनदुान चाल ु

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

२ 
जय दूगाा आधारभूि षवद्यालय पखााल 
बनमााण- २ 

2 िालिाबलका 
प्रदेि नंिर ५ - 
िसिा अनदुान चाल ु

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

३ भूंवर भवानी माषव.पखााल बनमााण- ५ 5 िालिाबलका 
प्रदेि नंिर ५ - 
िसिा अनदुान चाल ु

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

४ शचलहरीया खानेपानी योजना-२ 5 अन्य 
प्रदेि नंिर ५ - 
िसिा अनदुान चाल ु

२ N/A ० २००० २००० ४००० 
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बस.नं. कायाक्रमको नाम 
कायाान्वयन 
हनुे स् ान 

लशक्षि 
समूह 

स्रोि लक्ष इका  
षवबनयोजन रु. (रु. हजारमा) 

प्र म 
चौमाबसक 

दोश्रो 
चौमाबसक 

िेस्रो 
चौमाबसक 

जम्मा 

५ सौंरी खा.पा.आयोजना पाइप षवस्िा- १ 1, सौरी अन्य 
प्रदेि नंिर ५ - 
िसिा अनदुान चाल ु

२ N/A ० ५०० ५०० १००० 

कुल जम्मा ० ४००० ४००० ८००० 
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बनणाय नं. १ : राप्ती सोनारी गाउाँपाबलकाका उपाध्यक्ष श्री धनी कुमारी खत्रीद्वारा बमबि 
२०७६/०३/०९ गिे प्रस्ििु आ.व. २०७६/७७ को बनिी ि ा कायाक्रम छलर्ल गरी 
सवासम्मििाट पारीि गररयो । 
 
बनणाय नं. २ : राप्ती सोनारी गाउाँपाबलकाका उपाध्यक्ष श्री धनी कुमारी खत्रीद्वारा पााँचौ गाउाँसभाको 
बमबि २०७६/०३/१० गिे प्रस्ििु आ.व. २०७६/७७ को िजेट ि ा कायाक्रम, गाउाँपाबलकाको 
आब ाक षवधेयक २०७६ र षवबनयोजन षवधेयक २०७६ समेि छलर्ल गरी सवासम्मििाट पारीि 
गररयो । 
 
बनणाय नं. ३ : गाउाँकायापाबलकाको बमबि २०७६ श्रावण २५ गिे िसेको िैठकिाट अनमुोदनका 
लाबग पेि हनु आएका बनणाय नं. १ समेि बनम्न बनणायहरुला  छलर्ल गरी सवासम्मििाट 
पारीि/अनमुोदन गररयो :- 

• राप्ती सोनारी गाउाँपाबलकाकाको लाबग स् ानीय खररद सम्िशन्ध दररेट ियार गने उक्त दररेट 
कायम/ियार गदाा शजल्ला दररेटला  समेि आधार मानी स् ानीय खररद दररेट ियार गने । 

• गि आ.व.मा ठेिापट्टाद्वारा सम्झौिा भएका सम्पन्न हनु नसकेका अधरुा योजनाहरुको २०७६ 
काबिाक मसान्ि सम्म म्याद  प गने । 

• यस गाउाँसभाका सशचवालय सदस्यहरुला  १ (एक) मषहना िरािरको खाइपा  आएको 
पारीश्रमीक उपलब्ध गराउने  । 

• कायाालयमा कायारि कमाचारीहरुले कायाालय समय वाहेक षवहान वेलकुा अबिररक्त कामकाज 
गने कमाचारीला  Incentive वापि प्रबि घण्टा खाइपा  आएको िलव स्केलको ५०% 
Incentive रकम सूचकको आधारमा उपलब्ध गराउने र सोको पूवा स्वीकृि प्रमखु 
प्रिासकीय अबधकृििाट बलन ुपने बनणाय गररयो ।  
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• राषिय/अन्िरराषिय गैरसरकारी संस् ाहरुले गाउाँसभािाट कायाक्रम स्वीकृि गराएर मात्र 
कायाक्रम सञ्चालन गने । िर गाउाँसभामा कायाक्रम पेि गना नसषकएको उशचि कारण पेि 
हनु आएमा गाउाँकायापाबलकािाट स्वीकृि गरा  कायाक्रम सञ्चालन गना सषकने छ । 

• यस कायाालय र अन्िरगि कायारि सवै िहका स् ा  कमाचारी र सामदुाषयक षवद्यालयमा 
कायारि स् ा  शिक्षक समेिला  नेपाल सरकार (मं.प.) बमबि २०७६/०४/१६ को बनणाय 
अनसुार २०७६ साउन १ गिे देशख लाग ुहनुे नयां िलवमान सषुवधा अनसुार रकम भकु्तानी 
र्दने बनणाय गररयो ।  

 
बनणाय नं. ४ : यस गाउाँपाबलकाका ि ा अन्िरगिका षवबभन्न व ा कायाालयहरुमा कायारि दरवन्दी 
वाहेकका करार िर्ा का कमाचारीहरुको म्याद  प ि ा सेवा सषुवधा सम्िशन्ध बनणाय गने अबधकार 
गाउाँकायापाबलकाको िैठकला  अबधकार प्रत्यायोजन गने बनणाय गररयो । 
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बनणाय नं. ५ : आ.व. २०७५/७६ को िाषिाक आय-व्यय षववरण बनम्न िमोशजमको िाबलका अनसुारको षववरण अनमुोदन गररयो । 

आ.व. २०७५/६७ को एषककृि आय-व्यय षववरण 

शििाक आम्दानी गि मौज्दाि जम्मा आम्दानी खचा िााँकी 

११००० कर (आन्िरीक आम्दानी) 80,621,149.00 53,791,871.28 134,413,020.28 89,661,246.41      44,751,773.87  

समानीकरण अनदुान- संघ (१३३११) 164,700,000.00                   -    164,700,000.00 128,813,846.00     35,886,154.00  

समानीकरण अनदुान- प्रदेि (१३३११) 4,898,000.00                   -    4,898,000.00 3,639,000.00       3,639,000.00  

सििा अनदुान- संघ (१३३१२) 192,259,583.48                   -    192,259,583.48 192,259,583.48                    -    

सििा अनदुान- प्रदेि (१३३१२) 9,600,000.00                   -    9,600,000.00 6,784,754.00                    -    

राजश्व िााँ र्ााँ - संघ 119,569,301.90                   -    119,569,301.90 119,569,301.90                     -     

राजश्व िााँ र्ााँ - प्रदेि 2,715,084.20                   -    2,715,084.20 2,715,084.20                     -     

जेष्ठ नागररक दीघा सेवा- सामाशजक सरुक्षा कायाक्रम 64,904,400.00                   -    64,904,400.00 64,904,400.00                     -     

प्रदेि ि ा स् ानीय िह क्षमिा षवकास कायाक्रम 305,000.00                   -    305,000.00 305,000.00                     -     

झोलङु्गे पलु क्षेत्रगि कायाक्रम 1,226,222.00                   -    1,226,222.00 1,226,222.00                     -     

िरा  मधेि समषृि कायाक्रम 2,477,682.00                   -    2,477,682.00 2,477,682.00                     -     

स् ानीय पूवााधार षवकास साझेदारी कायाक्रम 14,285,916.00                   -    14,285,916.00 14,285,916.00                     -     

प्रधानमशन्त्र रोजगार कायाक्रम 3,553,209.00                   -    3,553,209.00 3,553,209.00                     -     

द्वन्द्व प्रभाषवि व्यशक्त र आशश्रि पररवार 270,000.00                   -    270,000.00 270,000.00                     -     

यूबनसेर् कायाक्रम 2,705,000.00                   -    2,705,000.00 2,705,000.00                     -     

जम्मा 664,090,547.58 53,791,871.28 717,882,418.86 633,170,244.99  84,276,927.87  
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आ.व. २०७५/६७ मा आन्िरीक श्रोि िर्ा को आय प्राप्तीको शििाकगि षववरण 

आम्दानी शििाक आ.व. २०७५/०७६ को अनमुाबनि आ.व. २०७५/७६ मा प्राप्त रकम 

एकीकृि सम्पबि कर           500,000.00            107,748.00  

भबुमकर/मालपोि         4,000,000.00            348,674.00  

घरवहाल कर             55,000.00             105,171.00  

पवुााधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर (ढंुगा, बगट्टी)       75,400,000.00        75,411,890.00  

षवज्ञापन कर            533,530.00              71,000.00  

अन्य मनोरञ्जन कर             20,000.00                       -    

व्यावसाय रशजिेिन दस्िरु           800,000.00            133,820.00  

अन्य कर           100,000.00              10,230.00  

अन्य सेवा िलु्क ि ा षवक्री         5,000,000.00             18,850.00  

परीक्षा िलु्क             10,000.00              67,650.00  

अन्य प्रिासबनक सेवा िलु्क           100,000.00           1,123,650.00  

बसर्ाररि दस्िरु         2,500,000.00           844,200.00  

व्यशक्तगि घटना दिाा दस्िरु           200,000.00             88,975.00  

नािा प्रमाशणि दस्िरु           200,000.00              22,398.00  

अन्य दस्िरु            657,000.00          1,938,309.00  

अन्य राजस्व            150,000.00         26,555,191.42  

गि विाको नगद मौज्दाि        53,791,871.00         53,791,871.28  

    144,017,401.00     160,639,627.70  
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बनणाय नं. ६ : जनप्रबिनीधीहरुको सेवा सषुवधा सम्िन्धमा प्रदेि कानूनसंग निाशझने गरी 
कायापाबलकाले िोके वमोशजम हनुे गरी सेवा सषुवधा बनधाारण गने बनणाय गररयो । 
 
 
 

गाउाँसभाका षवषवध बनणायहरु 
 
बनणाय नं. १ :- गाउाँकायापाबलकाको बमबि २०७६ श्रावण २५ गिे िसेको िैठकिाट अनमुोदनका 
लाबग पेि हनु आएको संघीय सरकारिाट कायम कमाचारी दरवशन्द िेररजला  कायापाबलकाको बनणाय 
नं. ८ ला  छलर्ल गरी सवासम्मििाट पारीि/अनमुोदन गररयो ।  
 

दरवशन्द िेररज 
क्र.सं. पद िह सेवा समूह उप-समूह 

स्वीकृि 

दरवन्दी 
पदपूबिा ररक्त कैषर्यि 

१ प्रमखु प्रिासकीय अबधकृि ८ औ ं प्रिासन सा.प्र.   १ १ ०   

२  शन्जबनयर 
७/८ 
औ ं

 शन्ज. बसबभल 
  

१ ० १   

३ अबधकृि 
७/८ 
औ ं

शिक्षा शि.प्र.   १ ० १   

४ अबधकृि 
७/८ 
औ ं

प्रिासन लेखा   १ १ ०   

५ अबधकृि ६ औ ं प्रिासन सा.प्र.   २ १ १ 

समायोज भै 
आएका कम्प्यूटर 
अबधकृि कायारि-
१ 

६ आन्िरीक लेखापरीक्षक ५ औ ं प्रिासन लेखा   १ ० १   

७ सहायक ५ औ ं प्रिासन सा.प्र.   ४ ० ४   

८ कम्प्यूटर अप्रटेर ५ औ ं षवषवध     १ ० १   

९ लेखा सहायक ५ औ ं प्रिासन लेखा   १ ० १   

१० प्रा.स. ५ औ ं शिक्षा शि.प्र.   १ ० १   

११ हे.अ. 
५/६ 
औ ं

स्वास््य हे. .   १ १ ०   

१२ सव- शन्जबनयर ५ औ ं  शन्ज. बसबभल   १ ० १   
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क्र.सं. पद िह सेवा समूह उप-समूह 
स्वीकृि 

दरवन्दी 
पदपूबिा ररक्त कैषर्यि 

१३ अ.सव. शन्जबनयर ४ औ ं  शन्ज. बसबभल   १ ० १   

१४ स.म.षव.बन. ४ औ ं षवषवध     १ १ ०   

१५ खा.पा.स.टे. 
४/५ 
औ ं

 शन्ज. बसबभल स्याबनटरी १ १ ०   

जम्मा १९ ६ १३   

व ा कायाालय ९ वटा         ० ० ०   

१ सहायक ५ औ ं प्रिासन सा.प्र.   ४ १ ३   

२ सव- शन्जबनयर ५ औ ं  शन्ज. बसबभल   ४ ० ४   

३ सहायक ४ औ ं प्रिासन सा.प्र.   ५ ५ ०   

४ अ.सव. शन्जबनयर ४ औ ं  शन्ज. बसबभल   ५ ० ५   

व ा कायाालय जम्मा १८ ६ १२   

कूल जम्मा ३७ १२ २५   

 
बनणाय नं. २ :- गाउाँपालाकािाट षवबनयोशजि अनदुान रकम रु. ७०,००,०००। सम्िन्धमा बनम्न 
अनसुार रकम षवबनयोजन गने बनणाय गररयो । 
बस.नं. कायाक्रमको नाम रकम (रु. हजारमा) 

1 स् ानीय सामूदाषयक एर्.एम.रेब यो सञ्चालन अनदुान 1500 

2 स्वास््य शिषवर सञ्चालन (भैपरी आउने) 300 

3 स्वास््य उपचार सहयोग 1200 

4 गौिाला सञ्चालन अनदुान व ा नं. २ 500 

5 Habbitat for Humanity संग साझेदारी कायाक्रम (आवास बनमााण) 3500 

जम्मा 7000 
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बनणाय नं. ३ :- षवबभन्न व ाहरुको व ासबमबििाट माग भ  आएका संघ ि ा प्रदेि सरकारसंग 
बनम्न योजनाहरुको िजेट षवबनयोजन सषहि माग गने बनणाय गररयो ।  
 

संघ ि ा प्रदेि सरकारसंग माग गने व ा स्िरिाट प्राप्त योजनाहरुको षववरण 

बस.नं. योजनाको नाम संघ/प्रदेि सरकार अनमुाबनि रकम 
(रु. हजारमा) कैषर्यि 

व ा स्िरिाट माग भै आएका योजनाहरु        

व ा नं. १       

१ 
 राप्ती नर्दमा िटिन्ध साषवक व ा नं. ९ देशख ४ 
सम्म नर्दको दिैु िर्ा  

प्रदेि सरकार  -   

२ 

 बस टा, गाभर, सौरी, िैरीया, िााँसखोली, िाघखोर, 
ओजखोला, चप्परगौरी र िदाापरु दवैु िर्ा  आवादी 
जग्गा रोक ाम िटिन्ध 

संघीय सरकार -   

३  राप्ती नदीमा पिी पलु िााँसखोली भवबनयांपरु जोड्ने, 
अमवुा- िैरीया-चप्परगौरी ि ा चनुाह जोड्न े

प्रदेि सरकार -   

४ 
 पयााप्त पयाटषकय स् ल बनमााणका लाबग गाभर चचे 
िालव जो ने -िाटो ि ा पिी पलु 

संघीय सरकार     

 ५ 
 खचे िालव संरक्षणका लाबग व्यवस् ापन गने र 
गोही संरक्षण काया 

प्रदेि सरकार -   

६ 
खासकुश्मा- िैजापरु, खासकुश्मा-दाङ जो ने िाटो 
षवस्िारका सा ै षवबभन्न खोलामा पलु 

संघीय सरकार -  

७ 
गाइलेख बसििािा पयााप्त पयाटषकय स् लका लाबग 
िाटो ि ा खानेपानीको व्यवस् ा 

प्रदेि सरकार -  

८ बसचा का लाबग ब पिोररङ ५०  ान प्रदेि सरकार -  

९ 

राप्ती पारीका खहरे खोला, खोकरी, चनुाह, िकुा, 
सनुखरे, िो सीनी, ढोबलया, भगरी अमवुा र भम्का 
खोलामा िटिन्ध 

प्रदेि सरकार -  

१० कुिमुेश्वर शिवमशन्दर पयाटन षवकास पूवााधार बनमााण प्रदेि सरकार -  

व ा नं. २       

१  मगुवुा खोलामा कजवे बनमााण संघीय सरकार २५०००   

२ झरना खोलामा पलु बनमााण संघीय सरकार ३०००० DPR ियार भएको 
३ मदवुा देशख मदइुको खल्यान जो ने िाटो संघीय सरकार २५००० DPR ियार भएको 
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बस.नं. योजनाको नाम संघ/प्रदेि सरकार अनमुाबनि रकम 
(रु. हजारमा) कैषर्यि 

४ अगैया क्षेत्रको पयाटन षवकास प्रदेि सरकार २००००  

५ खैरी कुलो बनमााण प्रदेि सरकार २००००  

६ राप्ती नदीमा िटिन्ध बनमााण, कचनापरु प्रदेि सरकार ५००००  

७ ब्या बमन्टन खेलको लाबग हल बनमााण अगैया 
गा.पा.को पछा ी मैदानमा  

प्रदेि सरकार २५००  

व ा नं. ३       

१ भवुरभवानी मशन्दर संरक्षण िारिार गेट/पाका  प्रदेि सरकार     

२  िैिा षपकबनक पाका  बनमााण प्रदेि सरकार     

३ 
 नारायणपरु मंगल वलीको घर देशख पशिम जाने 
िाटो स्िरउन्निी  

प्रदेि सरकार 
    

४ 
 सरस्विी मा.षव. देशख र्दबलप  ााँगीको घर हुाँदै 
षहम कुमार घर सम्म िाटो स्िरउन्निी  

प्रदेि सरकार 
    

५ 
नवलपरु षपचिाटो देशख बमलन चोक हुाँदै भक्त 
महिराको घर सम्म िाटो स्िर उन्निी ि ा 
माटोपटान र ग्राषवल  

प्रदेि सरकार 

  

६ सरस्विी मा.षव.मा २८०० वाटको सौया उजाा प्रदेि सरकार   

७ सरस्विी मा.षव. प्रदेि भवनमा िला  प्ने प्रदेि सरकार   

८ खैरहनी अिवारी  ारुको घर बनर पलु प्रदेि सरकार   

९ िैिा बस टाको पलु देशख नहरको िाटो भवुर 
भवानी मशन्दर सम्म िाटो कालो पते्र । 

संघ   

१० व ा कायाालय देशख सरस्विी मा.षव. सम्म मूल 
िाटो कालो पते्र 

संघ   

व ा नं. ४       

१  गोजरहवा नालामा कल्भटा संघ ३३७००० DPR ियार 
२ स्वास््य चौकीको स्िरिषृि (१५ िैया) संघ   

३ कुम्भर देशख लालपरुसम्म मोरंगा खोला कटान 
बनयन्त्रण 

संघ ४००००  

४ जनिशक्त मा.षव.को िला  प प्रदेि २०००  

५ मा.षव.धामपरुको भवन बनमााण प्रदेि ४०००  

६ ने.रा.प्रा.षव.सूयालालपरुको भवनको िला  प प्रदेि २०००  
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बस.नं. योजनाको नाम संघ/प्रदेि सरकार अनमुाबनि रकम 
(रु. हजारमा) कैषर्यि 

व ा नं. ५       

१  मूल स मा कालो पते्र  प्रदेि सरकार ५००००   

२  सिै वस्िीला  षवद्यबुिकरण काया  प्रदेि सरकार २००००   

३  घमैुया खोलामा पूल बनमााण गे  ारुको घर नशजक  प्रदेि सरकार १००००   

४  िलछैया बसचा  आयोजना  प्रदेि सरकार ५०००   

५ घमैुया बसचा  आयोजना प्रदेि सरकार ५०००  

६ राप्ती नदीमा टविन्ध प्रदेि सरकार २००००  

७ शचलहरीया खेल मैदानमा माटो पटान ि ा भवन 
बनमााण 

प्रदेि सरकार 
८०००  

८ धोधवा खोलामा पलु बनमााण प्रदेि सरकार ५०००  

९ मूल स क िैजापरु देशख र्ते्तपरुको कुण् ासम्म 
कालो पते्र 

संघीय सरकार 
१०००००  

१० सिै वस्िीमा बिद्यिु ज ान संघीय सरकार ५००००  

११ राप्ती नदीमा िारजाली िटिन्ध संघीय सरकार ५००००  

१२ घमैुया खोलामा पलु बनमााण संघीय सरकार २००००  

१३ चौधरीया खोलामा पूल बनमााण संघीय सरकार २००००  

व ा नं. ६       

१ 
 व ा कायाालय देशख बसद्देश्वर मा.षव.सम्म कालोपते्र प्रदेि सरकार १०००० 

समपरुक ०७५/०७६ 
सम्झौिा अनसुार ५० 
लाख आउन िाकंी 

२ कमैया ां ा देशख रेन्जपोि सम्म कालोपते्र प्रदेि सरकार ७५००  

३ छटकपरु देशख  ां ाटेपरी सम्म कालोपते्र प्रदेि सरकार १०००० समपरुक 

४ खानेपानी ट्याङकी प्रदेि सरकार ५०००  

५ सामूषहक िाख्रापालन प्रदेि सरकार ५०००  

६ सामूषहक स् ानीय जािको कुखुरा पालन प्रदेि सरकार १५००  

७ सामूषहक िरकारी खेिी प्रदेि सरकार १०००  

८ र्ते्तपरु अन्नदािा बसचा  नहर ममाि प्रदेि सरकार ४०००  
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बस.नं. योजनाको नाम संघ/प्रदेि सरकार अनमुाबनि रकम 
(रु. हजारमा) कैषर्यि 

९ बसचा  िोररङ प्रदेि सरकार १५००  

१० व ा कायाालय देशख ढलैया सम्म कालोपते्र संशघय सरकार २०००० समपरुक 

११ खानेपानी ट्याङकी संशघय सरकार ५०००  

१२ िषहद पाका  बनमााण संशघय सरकार ५०००  

१३ षवबभन्न वन सबमबिमा र्लरू्ल कायाक्रम (५ षवघा) संशघय सरकार २५००  

१४ जोरैया देशख राप्ती पलुसम्म िटिन्ध संशघय सरकार   

व ा नं. ७       

१ 
सोनपरु देशख षपप्रहवा-देवपरुा हुंदै लालपरु जाने 
कृषि स क कालोपते्र (१० षक.बम.) 

संघीय सरकार 
    

२ हजारे खोलामा पलु संघीय सरकार   

३ बसंहैया नालामा पलु संघीय सरकार   

४ बनववुाटार देशख सर ्गाउं हुंदै व ा कायाालयसम्म 
िाटो स्िरोन्निी 

संघीय सरकार 
  

५ हलुाकी स क देशख कृषि स कसम्म िाटो 
कालोपते्र 

प्रदेि सरकार 
  

६ हलुाकी स क पोख्रमािा मशन्दर हुंदै कृषि स क 
सम्म िाटो कालोपते्र 

संघीय सरकार 
  

७ ज्ञानोदय प्रा.षव.पखााल र भवन बनमााण प्रदेि सरकार   

८ ने.रा.मा.षव.सरी पखााल बनमााण प्रदेि सरकार   

९ अमर ज्योबि मा.षव.पखााल र भवन बनमााण प्रदेि सरकार   

व ा नं. ८       

१ सम्िेरगंज पाका मा भ्यूटावर, ओभरी  संघीय सरकार  २५०००   

२ सम्िेरगंज पाका मा सइुबमङ्खपलु, ओभरी संघीय सरकार २००००  

३ हाट िजारमा बसिभण् ार, शजरो िजार संघीय सरकार ५००००  

४ ल्याण् षर्ल सा ट बनमााण, शजरो िजार प्रदेि सरकार १५०००  

५ ल्याण् षर्ल सा टमा िायो ग्यास प्लान्ट बनमााण, 
शजरो िजार 

प्रदेि सरकार १००००  

६ सिस्त्र  याम देखी बनकुञ्ज जाने रर .रो  
कालोपते्र, ओभरी 

संघीय सरकार २००००  
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बस.नं. योजनाको नाम संघ/प्रदेि सरकार अनमुाबनि रकम 
(रु. हजारमा) कैषर्यि 

७ िालापरुमा ररङरो  कालोपते्र, िालापरु प्रदेि सरकार १५०००  

८ गौिाला- अशन्िम दाह संस्कार घाट स्िरउन्निी प्रदेि सरकार १००००  

९ नयां गाउ होम स्टे िाटो कालोपते्र, नयांगाउाँ संघीय सरकार २००००  

व ा नं. ९       

१ 
पशिमपूवाा, िचुापरु, उदैन, खैरेनी, गरुुवागाउाँ हुंदै 
नयांगाउं-ढकेरी ररंगरो  बनमााण संघीय सरकार      

२ भ्यूटावर- महादेवा संघीय सरकार   

३ मेस िारजाली- ढकेरी एिासीनगर प्रदेि सरकार   

४ गरुुवागांउ पयाटन पाका  संघीय सरकार   

५ गणेि मा.षव.मा ४ कोठे भवन बनमााण- ढकेरी प्रदेि सरकार   

६ जनिा मा.षव.मा ४ कोठे भवन बनमााण- िचुापरु प्रदेि सरकार   

७ ररम्ना सा.व.उ.स.मा षपकबनक पाका  षवस्िार प्रदेि सरकार   

८ मौवाटोलामा िटवन्ध प्रदेि सरकार   

९ महादेवा जो न शझंझरी खोलामा कजवे, महादेवा संघीय सरकार   

१० लाहरेु टोल नशजक गेरुवामा पलु, उदैन संघीय सरकार   

 
बनणाय नं. ४ :- सभा समापन  
गाउाँसभाका सदस्यज्यूहरु राप्ती सोनारी गाउाँपाबलकाको बमबि २०७६/०३/०९ देशख प्रारम्भ भ  
आज बमबि २०७६/०४/२६ गिेका र्दन सम्म चलेको पााँचौ गाउाँसभा सञ्चालनमा सहयोग पयुााउन े
सभाका सदस्यज्यूहरु, प्रमखु प्रिासकीय अबधकृि, सशचवालय िर्ा िाट खषटएका र आ-आफ्नो 
शजम्मेवारी वहन गरेका सम्पूणा कमाचारी, सञ्चारकमी, उद्योगी, व्यापारी ि ा षवबभन्न संघ संस् ाहरु 
लगायि सम्पणूा गाउाँपाबलकावासीहरुमा हार्दाक धन्यवाद ज्ञापन गदै यो चौ ो िैठकसाँगै पााँचौ 
गाउाँसभा समापन भएको घोिणा गदाछु । 


