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आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉऩाङ्झरकाको
एघायौ गाउॉसबा (२०७९।०३।१०) फाट ऩाङ्चयत

नीङ्झत तथा कामयक्रभहरू
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आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका
गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरम, ताप्रेजङ
ङ्ट
ङ्जवनमोजन ऐन

सबाफाट स्वीकृत ङ्झभङ्झत :२०७९/०३/१०

ङ्ट को आङ्झथक
आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका, ताप्रेजङ
य फषय २०७९/८० को सेवा य कामयहरुको राङ्झग स्थानीम सङ्ञित
कोषफाट केही यकभ खचय गने य ङ्जवङ्झनमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐन
ङ्ट २०७९/८० को सेवा य कामयहरुको राङ्झग सङ्ञित कोषफाट केही यकभ
प्रस्तावना: आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका , ताप्रेजङ
खचय गने अङ्झधकाय ङ्छदन य सो यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गनय वाञ्छनीम बएकोरे,

ङ्ट को गाउॉ सबारे मो ऐन
नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया २२९ को उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका , ताप्रेजङ
फनाएको छ ।

१. सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब:

ङ्ट को ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, ” यहे को छ ।
(१) मस ऐनको नाभ “आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका, ताप्रेजङ
(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।

२. आङ्झथयक वषय २०७९/८० को ङ्झनङ्झभत्त सङ्ञित कोषफाट यकभ खचय गने अङ्झधकाय :
आङ्झथक
य वषय २०७९/८०को ङ्झनङ्झभत्त गाउॉ कामयऩाङ्झरका , वडा सङ्झभङ्झत , ङ्जवषमगत शाखारे गने सेवा य कामयहरुका

ङ्झनङ्झभत्त अनङ्टसूची १ भा उङ्ञलरङ्ञखत चारू खचय

, ऩूङ्ञॉ जगत खचय य ङ्झफङ्ञत्तम व्मवस्थाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ

४३,५५,८८,९८० (अऺेरुऩी रुऩैमाॉ ङ्झिचाङ्झरस कयोड ऩचऩङ्ङ राख अठासी हजाय नौ सम असी भाि

रु

) भा नफढाई ङ्झनङ्छदयष्ट

गङ्चयए फभोङ्ञजभ सङ्ञित कोषफाट खचय गनय सङ्जकनेछ ।
३. ङ्जवङ्झनमोजन:

(१) मस ऐनद्धाया सङ्ञित कोषफाट खचय गनय अङ्झधकाय ङ्छदइएको यकभ आङ्झथक
य वषय २०७९/८० को ङ्झनङ्झभत्त आठयाई ङ्झिवेणी
ङ्ट को गाउॉ कामयऩाङ्झरका , वडा सङ्झभङ्झत य ङ्जवषमगत शाखारे गने सेवा य कामयहरुको ङ्झनङ्झभत्त ङ्जवङ्झनमोजन
गाउॉ ऩाङ्झरका, ताप्रेजङ
गङ्चयनेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कामयऩाङ्झरका

, वडा सङ्झभङ्झत य ङ्जवषमगत शाखारे गने सेवा य

कामयहरुको ङ्झनङ्झभत्त ङ्जवङ्झनमोजन गये को यकभभध्मे कङ्टनैभा फचत हङ्टने य कङ्टनैभा अऩङ्टग हङ्टने दे ङ्ञखन आएभा गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे
फचत हङ्टने शीषयकफाट नऩङ्टग हङ्टने शीषयकभा यकभ सानय सक्नेछ । मसयी यकभ सादाय एक शीषयकफाट सो शीषयकको जम्भा
यकभको ५० प्रङ्झतशतभा नफढ्ने गयी कङ्टनै एक वा एक बन्दा फढी शीषयकहरुफाट अको एक वा एक बन्दा फढी

शीषयकहरुभा यकभ सानय तथा ङ्झनकासा य खचय जनाउन सङ्जकनेछ । ऩूङ्ञॉ जगत खचय य ङ्जवत्तीम व्मवस्थातपय ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ
साॉवा ब ङ्टक्तानी खचय य व्माज ब ङ्टक्तानी खचय शीषयकभा फाहे क अन्म चारू खचय शीषयकतपय सानय य ङ्झफत्तीम व्मवस्था अन्तगयत
साॉवा ब ङ्टक्तानी खचयतपय ङ्झफङ्झनमोङ्ञजत यकभ ब्माज ब ङ्टक्तानी खचय शीषयकभा फाहे क अन्मि सानय सङ्जकने छै न
ऩूङ्ञॉ जगत खचय य ङ्जवत्तीम व्मवस्थाको खचय व्महोनय एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानय सङ्जकनेछ ।

तय चारङ्ट तथा

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन एक शीषयकफाट सो शीषयकको जम्भा स्वीकृत यकभको ५०

प्रङ्झतशत बन्दा फढ्ने गयी कङ्टनै एक वा एक बन्दा फढी शीषयकहरुभा यकभ सानय ऩये भा गाउॉ सबाको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।
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आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉसबाको फखे अङ्झधवेशनभा
ङ्झनणयमाथय प्रस्तङ्टत प्रस्ताव

सबाफाट ऩाङ्चयत ङ्झभङ्झत्2079/03/10

नीङ्झत तथा कामयक्रभहरू.
आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाको आङ्झथक
य वषय २०७९ /८० को नीङ्झत तथा कामयक्रभ “सभृद्ध आठयाई ङ्झिवेणी

सङ्टखी ऩाङ्झरकाफासी”, भा उऩङ्ञस्थत आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺ, प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत तथा सम्ऩूणय
गाउॉ सबा सदस्मज्मूहरु आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाको छै टौं वखे अङ्झधवेशनभा हाङ्छदयक स्वागत गदयछङ्ट।
आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाको आङ्झथक
य वषय २०७९

÷८० को नीङ्झत तथा कामयक्रभ मस गङ्चयभाभम

गाउॉ सबाको फैठकभा प्रस्तङ्टत गनय ऩाउॉ दा भराई अत्मन्तै खङ्टशी रागेको छ । ङ्जव.सॊ . २०७९ सार वैशाख ३० गते

सम्ऩङ्ङ स्थानीम तह ङ्झनवायचनफाट हाभीराई भतदान भापयत् ङ्झनवायङ्ञचत गनङ्टह
य न
ङ्ट े आदयणीम आठयाई ङ्झिवेणीफासी , आभाफङ्टफा,

दाजङ्टबाई, ङ्छददीफङ्जहनीहरु रगामत सफैभा हाङ्छदयक आबाय प्रकट गदयछङ्ट । मस अवसयभा भ नेऩारको सॊ घीम रोकताङ्ञन्िक
गणतन्िको स्थाऩना य स्वशासनका राङ्झग नेऩारी जनतारे गदै आएका जनआन्दोरनहरुभा सहादत प्राप्त गनङ्टह
य न
ङ्ट े
सङ्जहदहरुप्रङ्झत बावऩूणय श्रद्धान्जरी अऩयण गदयछङ्ट

। आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाको ङ्जवकास , सङ्टधाय, सभृङ्जद्धका राङ्झग

नेऩारको सॊ ङ्जवधान तथा सॊ घीम, प्रदे श य स्थानीम कानङ्टनद्वाया प्रदत्त हक अङ्झधकायको प्रचरन गनय तथा कानङ्टनत् ङ्झनदे ङ्ञशत
काभ, कतयव्म य दाङ्जमत्व ङ्झनवायह गनय हाभी प्रङ्झतफद्ध छौं । आठयाई ङ्झिवेणीको इङ्झतहास

, सॊ स्कृङ्झत, सम्ऩदा य सभ्मताको

सॊ यऺण, सम्वद्र्धन प्रवद्र्धन गनङ्टय हाम्रो ऩङ्जहरो कतयव्म हङ्टन आएको छ । सेवाग्राहीराई सयर , सहज तङ्चयकारे सेवा प्राप्त
गने हकराई सङ्टङ्झनङ्ञित गनय , सूचना य प्रङ्जवङ्झधको उच्चतभ प्रमोग गनय अङ्झनवामय छ । आन्तङ्चयक सङ्टशासन य सव

प्रशासनको ङ्जवकासफाट हाभीरे अङ्ञततमाय गये को नीङ्झत तथा कामयक्रभको प्रायङ्ञम्बक कामायन्वमन हङ्टने बएकारे मो नीङ्झत

तथा कामयक्रभ त्मसतपय नै ङ्झनदे ङ्ञशत यहेको छ । जनतासॉग प्रत्मऺ सम्ऩकय य सम्फन्ध यहने वडा कामायरमको ऺभता
ङ्जवकास, स्रोत साधनभा वृङ्जद्ध य प्रणारीको ङ्जवकास गने नीङ्झत अवरम्फन गनय प्रस्ताव गङ्चयएको छ । ङ्ञशऺा

, स्वास््म,

योजगायी, उद्यभशीरता, साभाङ्ञजक ङ्जवकास, मङ्टवा तथा खेरकङ्टद , बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्जवकास , खानेऩानी तथा सयसपाई , ङ्जवऩद्
व्मवस्थाऩन, न्माम ङ्झनरुऩण, भानव अङ्झधकाय प्रवद्र्धन जस्ता ङ्जवषमगत ऺेिका राङ्झग ङ्जवशेष नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रस्ताव
गये को छङ्ट ।

अङ्जहरे हाभी स्थानीम तहको नमाॉ सॊ यचना अन्तगयत नमाॉ प्रमोगको अवस्थाभा छौ, एउटा अभ्मासभा छौं । मस्तो गहन

ङ्ञजम्भेवायीराई जङ्जटर ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको फाफजूद ऩङ्झन सपर फनाएय जानङ्टछ । स्थानीम तहराई सपर, ङ्ञस्थय य दीगो फनाई
जनताराई अङ्झधकतभ सेवा सङ्टङ्जवधा य ङ्जवकासको भूर ङ्छदनङ्ट छ । मी सम्ऩूणय कामयको राङ्झग हाभीरे हाम्रो आफ्नै

आन्तङ्चयक आम्दानीका स्रोतहरुको दामयाराई पयाङ्जकरो फनाउॉ दै सभृद्ध य आत्भङ्झनबयय आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका
फनाउन हाम्रो हये क प्रमासहरु यहनेछ य मस कामयभा तऩाईहरुको ङ्झनयन्तय साथ सहमोग य प्रङ्झतफद्धताको आवश्मकता
यहेको छ ।

मस आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभयचायी कङ्टनै ऩङ्झन याजनैङ्झतक आग्रह वा ऩङ्टवायग्रह नयाखी

गाउॉ ऩाङ्झरका फासी तथा आभ नागङ्चयकहरुको सेवा य सङ्टङ्जवधाभा तत्ऩय राङ्झग यहने कङ्टया महाॉहरु भाझ जानकायी गयाउन
चाहान्छङ्ट । आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाका आभ नागङ्चयकको ङ्ञजवनस्तय सङ्टधाय गनयका ङ्झनङ्ञम्त हाभीरे ङ्जवङ्झबङ्ङ

व्मवसाङ्जमक ताङ्झरभको सभेत आमोजना गने छौ ।गाउॉ ऩाङ्झरका फासी तथा आभ नागङ्चयकहरुको आङ्झथक
य सभृङ्जद्धका राङ्झग
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कृङ्जष ऺेिराई व्मवसाङ्जमकयण तथा आधङ्टङ्झनङ्जककयण गदै योजगायीको अवस्था ङ्झसजयना गने , बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्झनभायण गने ,
नागङ्चयकराई व्मवसाङ्जमकयण गनय ताङ्झरभ ङ्छदने तथा आङ्झथक
य सहामता स्वरुऩ अनङ्टदानका कामयक्रभहरु सॊ चारनभा

लमाएका छौ ।त्मस्तै आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका साभाङ्ञजक न्मामको ऺेिभा ऩङ्झन काभ गङ्चययहेको अवस्था छ ।

साभाङ्ञजक उङ्ञत्ऩडनभा ऩये का भङ्जहराराई उद्धाय य उत्थानका ङ्झनङ्ञम्त जेनचेतना जगाउने य ऩूणय रुऩभा भानव अङ्झधकायको
भहसङ्टस सफै वगय, सभङ्टदामका भाङ्झनसभा हङ्टने गङ्चय उऩमङ्टक्त वातावयण तमाय गनयभा सफैको साथ सहमोग य सहकामयको
अऩेऺा गये को छौ ।

आ.व. २०७९/८० को नीङ्झत तथा कामयक्रभ तमाय गदाय “ सभृद्ध आठयाई ङ्झिवेणी सङ्टखी ऩाङ्झरकाफासी” बङ्ङे नायाराइय

साथयकता ङ्छदन नेऩारको सॊ ङ्जवधान, स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन २०७४, स्थानीम तहको फजेट तथा कामयक्रभ ङ्छदग्दशयन
(२०७४), स्थानीम तहभा फजेट तजङ्टभ
य ा, कामायन्वमन, आङ्झथक
य व्मवस्थाऩन तथा सम्ऩङ्ञत्त हस्तान्तयण सम्फन्धी ङ्झनदे ङ्ञशका
(२०७४) य भन्िारमफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा गङ्चययएका

ऩङ्चयऩि य ङ्झनदे शनहरुराई आधाय भाङ्झनएको छ । मसका

अङ्झतङ्चयक्त स्थानीम साभाङ्ञजक कामयकतायहरु, ङ्ञशऺक तथा फङ्टङ्जद्धजीङ्जवहरुफाट प्राप्त अभूलम सङ्टझावहरुराई सभेत सॊ रग्न
गङ्चयएको छ । टोर फस्तीहरुफाट भाग बई वडा

सङ्झभङ्झतहरुफाट ऩाङ्चयत बई आएका

मोजना तथा कामयक्रभहरुराई

आधाय फनाइएको छ। ङ्झनङ्झत तथा कामयक्रभ फनाउदा ङ्झनम्न प्रकायका मोजना तथा कामयक्रभराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइ ङ्झनङ्झत
तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा गङ्चयएको जानकायी गयाउन चाहन्छङ्ट ्
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

आङ्झथक
य ङ्जवकास तथा गङ्चयङ्झफ ङ्झनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩङ्टमायउने ।

उत्ऩादनभङ्टरक तथा रागत प्रबावकायी ङ्छदगो ङ्जवकासभा जोड ङ्छदने ।
जनताको ङ्ञजवनस्तय,आम्दानी य योजगायी फढ्ने

स्थाङ्झनम सहबाङ्झगता जङ्टटने, स्वमभसेवा ऩङ्चयचारन गनय सङ्जकने तथा रागत कभ राग्ने
स्थानीम श्रोत साधन य ङ्झसऩको अङ्झधकतभ प्रमोग हङ्टने

भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा ङ्जऩङ्झछङ्झडएको ऺेि य सभङ्टदामराई प्रत्मऺ राब ऩङ्टग्ने
रै ङ्झगक सभानता साभाङ्ञजक सभावेङ्ञशकयणभा अङ्झबवृङ्जद्ध हङ्टने

ङ्छदगो ङ्जवकास, वातावयङ्ञणम सॊ यऺण तथा सॊ वद्धयन गनय सघाउ ऩङ्टमायउने

धाङ्झभक
य , बाङ्जषक तथा साॉस्कृङ्झतक ऩऺको जगेना य सभाङ्ञजक सदबाव तथा एकता अङ्झबवृङ्जद्धभा सघाउ ऩङ्टमायउने

१०. ङ्ञशऺा ऺेिभा आधङ्टङ्झनङ्जकयण तथा शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय फृङ्जद्ध गने

११. कृङ्जष तथा ऩशङ्ट आधङ्टङ्झनङ्जककयण तथा व्मवसाङ्जमकयण गनय ङ्जवङ्झबङ्ङ कामयक्रभ सॊ चारन गने
१२. खेर ऺेिको ङ्जवकासका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ कामयक्रभ तथा मोजना तजङ्टभ
य ा गने

१३. स्वास््म ऺेिराई ङ्जवशेष प्राथङ्झभकता ङ्छदई स्वस््म ऩाङ्झरका फासी फनाउन

कामयक्रभहरु सॊ चारन गने एवॊ जनशङ्ञक्तको व्मवस्थाऩन गने

, बौङ्झतक ङ्झनभायण गने , ङ्जवङ्झबङ्ङ

१४. ऩाङ्झरका ङ्झबिका भङ्टतम सडकहरु फाह्रै भङ्जहना सॊ चारन हङ्टने गङ्चय ङ्झनभायण कामय गने

१५. सफै वडाराई ङ्जवद्यङ्टतको याङ्जष्डम प्रसायण राईनभा जोडने य उज्मारो गाउॉ ऩाङ्झरका फनाउने एवॊ घयामसी

प्रमोजनभा खऩत हङ्टने ङ्जवद्यङ्टत भहसङ्टर ङ्झन: शङ्टलक गने व्मवस्था गने

१६. स्वच्छ खानेऩानी ङ्जवस्ताय गनयका राङ्झग एक घय एक धाया कामयक्रभ सॊ चारन गने
१७. ऩूवायधाय ङ्जवकासका ङ्झनङ्ञम्त वाङ्जषक
य फजेट कामयक्रभभा यहेका मोजनाराई ङ्झभतव्ममी

, ऩायदङ्ञश य , रागत

प्रबावकायी, प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञस्टभेट य गङ्टणस्तयभा तादम्मता हङ्टने गयी कामायन्वमनभा लमाउने ।
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१८. ङ्जवऩत व्मवस्थाऩन गनयका राङ्झग ऩूव य तमायी गने , ङ्जवऩतको अवस्थाभा याहत उऩरब्ध गयाउने , उद्धाय गने

एवॊ ऩङ्टन: ङ्झनभायणको काभ गने ।

१९. आन्तङ्चयक आम फृङ्जद्ध गने उद्देश्मदरे ऩमयटन ऩूवायधाय ङ्जवकासका राङ्झग बएका प्राकृङ्झतक ऩमयटङ्जकम ऺेिको

ऩङ्जहचान, ङ्जवकास तथा ङ्जवस्ताय गने एवॊ कृङ्झिभ ऩमयटन ऩूवायधाय ङ्झनभायण गने ।

२०. कामायरमको सङ्ट: शासन प्रफद्धयनभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गने ।

२१. प्राकृङ्झतक स्रोत साधनको प्रमोग गदाय अध्मनभा आधाङ्चयत यङ्जह सङ्टयऺण गने य ङ्छदगो ङ्जवकास गने ।

गाउॉ ऩाङ्झरकाको स्थाऩना

बए ऩङ्झछ गाउॉ ऩाङ्झरकाफासीको भाग य आवश्मकताहरु धेयै छन् य यहन्छ न् तय

हाभीराई प्राप्त सीङ्झभत स्रोतफाट एकैऩटक सफैको सफै भाग य आवश्मकताराई सम्फोधन गनय सङ्जकदै न । धेयै ऺेिभा

फजेट छङ्चयएय जाॉदा उऩरब्धी त्मङ्झत नदे ङ्ञखने, मसफाट रगानीको प्रङ्झतपर सभमभा प्राप्त गनय नसङ्जकने हङ्टॉदा ङ्जवगतका
अधङ्टया आमोजनाहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने साथै प्राप्त स्रोतहरुको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गदै त्मसफाट तत्कार सेवा प्राप्त
गनय सक्ने अवस्था सृजना गनय भङ्टतम आवश्मकताहरु ऩङ्जहचान गयी ठू रा ठू रा आमोजनाहरु य ऩङ्टया गनय सङ्जकने
खारका आमोजनाहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइएको छ । साथै गाउॉ ऩाङ्झरकाराई प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टग्ने ठङ्ट रा
आमोजना ङ्झनभायण गनयका राङ्झग सॊ घ प्रदे श सॉग सभन्वम य सहकामय गने ङ्झनङ्झत ङ्झरइएको छ ।
अस्थाई अस्ऩतारभा

MBBS

डाक्टयको व्मवस्था गयी गाउॉ ऩाङ्झरका फासी अन्म ऺेि गई स्वास््म सेवा प्राप्त

गनङ्टऩ
य ने फाध्मताको अन्त्म गने छौ । गाउॉ वासीको

जीवनस्तयराई भाङ्झथ उकास्न सभग्र नीङ्झत तथा कामयक्रभहरु

ऩङ्चयरङ्ञऺत बएका छन् । मस ऩटकको कामयक्रभभा सभावेश गनय नसङ्जकएका अङ्झत आवश्मक आमोजनाहरुराई
आगाभी कामयक्रभभा सभावेश गङ्चयने साथै ङ्झफङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरुसॊ ग सभन्वम गयी सभाधान गने व्मवस्था ङ्झभराईने छ ।
गाउॉ वासी नागङ्चयक स्वयोजगाय हङ्टन य उत्ऩादन बएका स्थाङ्झनम स्तयका स्रोत साधनको फजायीकयण होस बङ्ङाका

ङ्झनङ्ञम्त औद्योङ्झगक ग्राभको स्थाऩना गनय रागेको जानकायी अनङ्टयोध गनय चाहान्छङ्ट जसका ङ्झनङ्ञम्त जग्गा दाताफाट जग्गा
सभेत प्राप्त बईसकेको अवस्था छ ।गाउॉ ऩाङ्झरकारे आभ नागङ्चयकको सेवा य सङ्टङ्जवधाराई भध्मनजय गदै ङ्चयक्त

दयफन्दीहरुभा कयायभा कभयचायी ङ्झरएय ऩदऩङ्टङ्झतय गयी सेवा प्रवाह गङ्चययहेको अवस्था छ।त्मस्तै नेऩार सयकायरे रागङ्ट

गये का ऐन कानङ्टन तथा कामयङ्जवङ्झध य गाउॉ सबाफाट ऩाङ्चयत बएका ऐन कानङ्टन तथा कामयङ्जवङ्झधभा कामायरम सधै इभान्दाय
ऩङ्चयऩारक बई गाउॉ ऩाङ्झरका कामायरमरे सेवाभङ्टङ्ञख बाव ङ्झरएय सेवा प्रवाह गङ्चययहेको जानकायी गयाउन चाहान्छङ्ट ।
सॊ स्थागत सङ्टदृङ्जढकयणका राङ्झग कामयक्रभ तथा ताङ्झरभ सॊ चारन गनय कामायरम सधै तत्ऩय यहेको कङ्टया अनङ्टयोध गनय

चाहान्छङ्ट साथै इभान्दाय य कतयव्मङ्झनष्ठ कभयचायीराई ऩङ्टयस्कृत गने य कामायरम प्रङ्झत दङ्टषबावना याख्नेराई दण्ड सजाम
ङ्छदन गाउॉ ऩाङ्झरका कामायरम कङ्झत ऩङ्झन ऩछाङ्झड हटने छै न बङ्झन अनङ्टयोध गनय चाहान्छङ्ट ।

मस आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाका अङ्झधकाॊश नागङ्चयक कृङ्जष ऩेशाभा आवद्ध छन त्मसैरे कृषकराई सहमोग गनयका

ङ्झनङ्ञम्त ङ्झफउ ङ्झफजन फाॉडने, भरखाद ङ्जवषादी, ऩशङ्टको नश्ल सङ्टधाय, औषधी उऩचाय तथा प्राङ्जवङ्झधक ऩयाभशयका राङ्झग ङ्झनङ्झत
कामयक्रभभा सभावेश गङ्चयएको जानकायी गयाउन चाहान्छङ्ट ।
गाउॉ सबाका सदस्महरू,

2079 सार फैशाख ३० गतेको ङ्झनवायचन ऩिात नवङ्झनवायङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे गाउॉ ऩाङ्झरका फासीको ङ्ञजवनस्तय सङ्टधाय

गनयका राङ्झग लमाइएको ऩङ्जहरा ] वखे ङ्झनङ्झत कामयक्रभ बएको हङ्टदाॉ मसराई भूतय रुऩ ङ्छदनका राङ्झग सफैरे हातेभारो गनङ्टय
आवश्मक छ । साथै गाउॉ ऩाङ्झरकाभा हङ्टने ङ्जवकास ङ्झनभायणरे प्रत्मऺ रुऩभा सफै आभ नागङ्चयकको ङ्ञजवनस्तय उकास्ने

ङ्जकङ्झसभको हङ्टन ङ्ट जरुयी छ त्मसैरे मस अङ्ञघको जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे गये का याम्रा काभराई आत्भसाथ गने य कङ्झभ कभजोयी
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तथा च ङ्टनौङ्झतराई अवसयको रुऩभा ऩङ्चयवतयन गयी ङ्छदगो ङ्जवकास य ङ्छदगो प्रङ्झतपरभा रङ्ञऺत यहनेभा कङ्टनै ऩङ्झन कङ्झभ
कभजोयी गनय नहङ्टने अनङ्टयोध गनय चाहन्छङ्ट ।
गाउॉ सबाका सदस्मज्मू हरु,

अव भ ऺेिगतरुऩभा आगाभी आ.व. २०७९।०८० को राङ्झग दे हाम फभोङ्ञजभको नीङ्झत तथा कामयक्रभ प्रस्तङ्टत गदयछङ्ट।
१. ऩूवायधाय ङ्जवकास सम्फन्धी नीङ्झत्

×ऩूवायधाय ङ्जवकास गाउॉ ऩाङ्झरकाको आवश्मकता ङ्छदगो ङ्जवकास ऩङ्जहरो प्राथङ्झभ"कता
क.
ख.
ग.
घ.

गाउॉ ऩाङ्झरकाको ऩूवायधाय ङ्जवकासका राङ्झग गङ्टरुमोजना ङ्झनभायण गङ्चय ऩूवायधायहरुको ङ्झनभायण गङ्चयनेछ।

मस आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका अन्तगयत ऩने सफै वडाभा ङ्झनभायणाङ्झधन वडा कामायरम बवनको ङ्झनभायण
सभऩङ्ङ गङ्चयनेछ ।

गाउॉ ऩाङ्झरकाको केन्र य सफै वडाका केन्रहरुराई सडक सञ्जाररे जोङ्झडइ सङ्जकएकोरे उक्त सडकहरुभा
फाह्रै भङ्जहना मातामात सङ्टचारु हङ्टने गङ्चय स्तयोङ्ङङ्ञत्त गने कामयराई जोड ङ्छदइनेछ ।

ऩूवायधाय ङ्जवकासभा अन्म सयकायी, गैय सयकायी याङ्जष्डम तथा अन्तयायङ्जष्डम सॊ घ सॊ स्थाहरुसॉग साझेदायी गने
नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

च) ङ्झनङ्झभत
य
ऩूवायधाय भभयत सॊ बाय गनङ्टय ऩने

अवस्थाभा गाउॉ ऩाङ्झरकारे खडा गये को भभयत सॊ बायकोषफाट

प्राथङ्झभकताका आधायभा भभयत गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

छ) सावयजङ्झनक ऩयीऺण अङ्झनवामय गयी सोको आधायभा भाि ब ङ्टक्तानी ङ्छदने नीङ्झत ङ्झरइने छ ।
ज) स्थानीम श्रोत य साधनको अङ्झधकतभ प्रमोगराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।

झ) सडकको नमाॉ ट्रमाक खोलने कामयराई बन्दा गन्तब्मसम्भ नऩङ्टगेका सडकहरुराई गन्तव्मसम्भ ऩङ्टमायउने तथा
ऩङ्टयाना सडकहरुराई स्तयोङ्ङती/भभयत गने कामयराई जोड ङ्छदईनेछ ।

ञ) ङ्जवद्यारम, सॊ घ सॊ स्था, सभूह आङ्छदका बवनहरु ङ्झनभायण गदाय आधङ्टङ्झनक तथा फारभैिी, अऩाङ्गभैिी फनाउने नीङ्झत
ङ्झरईनेछ ।

ट) वातावयणभैिी नीङ्झत अवरम्फन गयी बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्झनभायणका कामयहरुराई वातावयणभैिी फनाईनेछ।

ठ) गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि यहेका स्वास््म सॊ स्थाहरुसम्भ ऩङ्टग्ने सडक ङ्झनभायण तथा स्तयोङ्ङतीभा जोड ङ्छदईनेछ।

ड) भहत्वऩूणय सडक तथा सॊ यचनाहरुको DPR तमाय गयी ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ गनय गाउॉ ऩाङ्झरका , प्रदे श सयकाय तथा
सॊ घीम सयकायफाट आवश्मक फजेट जङ्टटाई क्रभश् मोजनाहरु कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।

ढ) भङ्टतमन्िी कृङ्जष सडक रगामतका स्थानीम, प्रादे ङ्ञशक, याङ्जष्डम यणनीङ्झतक सडक भागय (तेसो तथा ठाडो) हरुभा मस
गाउॉ ऩाङ्झरकाको साझेदायीभा सिारन गङ्चयनेछ ।

ण) गा.ऩा ङ्झबिका सफै ङ्जवद्यारमहरुको अङ्झत आवश्मक बवनहरु ङ्झनभायण गङ्चयने छ ।

त) ठे क्का रागेका मोजनाको काभ सम्झौताभा उलरे ङ्ञखत सभमावधीभा सम्ऩङ्ङ गनय रगाइनेछ ।

थ) पङ्टरफायी ऩङ्टछायफाट दोखङ्ट ऩङ्टछाय जोडने खडकङ्टडेभा भोटये वर ऩङ्टरको आवश्मक अध्मन गयी ङ्झनभायणका राङ्झग
ऩहर गने

द) प्रत्मेक वडाहरुभा 500 ऺभताको साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण गङ्चयनेछ ।

ध) ऩाङ्झरका ङ्झबि फसोफास गने सफै जात जाङ्झतहरुको ऩङ्जहचान झङ्ञलकने गयी एक साझा सॊ ग्राहारम ङ्झनभायण गङ्चयने
छ ।
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न) दै ङ्जवक ङ्जवऩत तथा प्राकृङ्झतक प्रकोऩभा ऩयी धन जनको ऺङ्झत बएको ठाउॉ भा याहत तथा ऩङ्टन : ङ्झनभायणको काभ
गङ्चयने छ ।

ऩ) ङ्जवद्यारम खेर भैदान ङ्झनभायण बवन ङ्झनभायण कम्ऩाउण्ड घेयाफाया गने काभराई प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखनेछ ।

२. ऩमयटन सम्फन्धी नीङ्झत्

“आङ्झथयक ङ्जवकासको आधाय ऩमयटन ऩूवायध”ाय

क) आन्तङ्चयक आम फृङ्जद्ध गनयका राङ्झग प्राकृङ्झतक, बौगोङ्झरक, साभाङ्ञजक, जातीम य साॉस्कृङ्झतक ङ्जवङ्जवधताको कायण

ऩमयटन उद्योगको प्रच ङ्टय सम्बावना बएको मस गाउॉ ऩाङ्झरकाभा ऩमयटन व्मवसामभा प्रवध्धयन गनयका राङ्झग

ख)

गङ्टरुमोजना ङ्झनभायण गयी कामायन्वमन गङ्चयनेछ ।

ऩमयटकीम स्थर ङ्झनभायण कामय अन्तयगत वडा नॊ .१ को ङ्जवगोत ऩोखयी, धोरे , ङ्ञचङ्झरङसे भाङङ्जहभ, वडा नॊ. २

को भूरचोक ऩाङ्झथबया, काफेरी दोबान, वडा नॊ .३ को चवङ्टॉ ाखोरा बकायी दह, वडा नॊ. ४ को ताये ङ्झबय गोजायटाय
तथा वडा नॊ. ५ को भाछाऩोखयीभा ऩमयटन ऩूवायधाय ङ्झनभायणकामयराइय ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

ग) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबि यहेका अन्म धाङ्झभक
य ,साॊस्कृङ्झतक, प्राकृङ्झतक ऩमयटकीम सम्बावना बएका ऺेिहरुको ऩङ्जहचान
ङ्झफकास, सॊ यऺण एवॊ प्रचाय प्रसाय गयी मस गाउॉ ऩाङ्झरकाराइय ऩमयटकीम गन्तव्मको रुऩभा ङ्झफकास गने
ङ्झरइनेछ ।

नीङ्झत

३. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩञ्छी सम्फन्धी नीङ्झत्

×कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छीको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय
सभृद्ध आठयाई ङ्झिवेणी ङ्झनभायणको आधाय"

क) औद्योङ्झगक ग्राभको ऩूणय रुऩभा आवश्मक बौङ्झतक सॊ यचना तमाय गङ्चयनेछ य कोलड स्टोय सभेत ङ्झनभायण गङ्चय
कृङ्जष उऩजको जगेणाय गङ्चयनेछ ।

ख) ङ्जवशेष कृङ्जष उत्ऩादन अन्तगयत गाउॉ य हावाऩानी सङ्टहाउॉ दो फारीको ऩङ्जहचान गयी उङ्ङत वीउ तथा परपङ्टरका
ङ्जवरूवा ङ्जवतयण गने तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रोत्सहानभूरक कामयक्रभको भाध्मभफाट कृङ्जष उत्ऩादन फृङ्जद्धराई प्रोतसाहन
गदै मङ्टवाहरुराई कृङ्जषतपय आकङ्जषत
य गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ ।

ग) कृङ्जषराई फेयोजगायीको अन्त्म गने भङ्टतम आधायको रुऩभा ङ्जवकास गयी जैङ्जवक खेती प्रवयद्धनभा जोड ङ्छदई
ऩूणरु
य ऩभा व्मवसामीकयण गदै रङ्झगनेछ ।

घ) कृङ्जषफाट उत्ऩाङ्छदत अङ्ङ तथा नगदे फारीहरुको फजाय ऩङ्जहचान गयी जनताको जीवनस्तय भाङ्झथ

उकास्न

गाउॉ ऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ङ्जवङ्जवधता अनङ्टसाय उऩमङ्टक्त जाङ्झत प्रजाङ्झतका परपङ्टर खेङ्झतराइय व्मवसाङ्जमक रूऩभा
खेती गनय प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।

ङ) फेभौसभी तयकायी उत्ऩादनका राङ्झग टनेर, ग्रीनेट, वीउङ्जवजन ङ्जवतयण य ङ्जकटनासक औषधी ङ्जवतयण
गदै जैङ्जवक ङ्झफषादी ङ्झनभायण गयी कृङ्जष ऩेशातपय प्रोत्साहन गने नीङ्झत ङ्झरईनेछ ।

च) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबि यहेका खेतीमोग्म जङ्झभनहरुराई फाॉझो नयाख्न प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।

छ) यासामङ्झनक भरको प्रमोगराई न्मूनीकयण गदै प्राङ्गायीक भर तथा गड्यौरे भर उत्ऩादन तथा
प्रमोगभा जोड ङ्छदनका साथै बकायो सङ्टधाय कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदईनेछ ।

ज) उङ्ङत जातका गाई वस्तङ्ट य फाख्रा उत्ऩादन गयी सभान रगानी य ऩङ्चयश्रभभा फढी आमआजयन गनयका
राङ्झग नश्ल सङ्टधाय गदै रङ्झगनेछ ।

Page 8 of 64

cf7/fO{ lqj]0fL ufpFkflnsf

ufpF ljsf; of]hgf

cf=a= @)&(÷)*)

झ) मस गाउॉ ऩाङ्झरकाराई भासङ्ट य अण्डाभा ऩूणरु
य ऩभा आत्भङ्झनबयय फनाउन ऩशङ्ट तथा ऩञ्छीऩारन व्मवसा मराई
प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ

ञ) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबि यहेका घयऩारङ्टवा ऩशङ्टऩन्छीको स्वास््म अवस्था कामभ गनय तथा ऩशङ्टऩन्छीफाट भानव
जीवनभा असय ऩानय सक्ने ङ्झफङ्झबङ्ङ योगहरुफाट वच्न ऩशङ्ट स्वस््म ङ्ञशङ्जवय तथा एङ्ञन्ट ये ङ्जवज भ्माक्सीन कामयक्रभ
सिारन गङ्चयने छ ।

ट) स्थानीम कृङ्जष /ऩशङ्टजन्म उत्ऩादनको ङ्झफङ्जक्र ङ्झफतयण सहजीकयण तथा फजायीकयणका राङ्झग ऩयम्ऩयागत रुऩभा
चलदै आइयहेका हङ्जटमाहरुराई व्मवङ्ञस्थत फनाउने कामयको शङ्टरुवात गङ्चयनेछ ।

ठ) प्रत्मेक वडाभा कृङ्जष ऩाठशारा सॊ चारन गङ्चयनेछ ।

ड) ऩाङ्झरकाभा एक भङ्टतम सॊ करन केन्र य सफै वडाहरुभा शाखा सॊ करन केन्रहरुको स्थाऩना गयी गाउॉ गाउॉ भा
उत्ऩाङ्छदत सफै खारे कृङ्जष उत्ऩादनहरुराई उङ्ञचत भङ्टलम सङ्जहत फजाय सम्भ ऩङ्टर्रमायउने य कृङ्जष फजायको
अबावको अवस्थाराई अन्त्म गङ्चयनेछ ।

ढ) एक ऺेि एक उत्ऩादन कामयक्रभ अन्तगयत ऩाङ्झरकाको भाङ्झथलरो बेगभा व्माऩक भािाभा भौयी ऩारन व्मवसाम
तथा तलरो तथा ङ्जवच बागभा कङ्जप खेङ्झतराई ङ्जवकास य ङ्जवस्तायका राङ्झग प्रङ्जवङ्झध तथा ऩङ्टजी ीँ रगानीको
व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

ण) ऩाङ्झरकाफाट कृङ्जष ङ्जवऻ उत्ऩादन गनय स्नातक तह दे ङ्ञख भाथी कृङ्जष अध्मन चाहनेहरुका राङ्झग अध्मन ऩिात
अङ्झनवामय ५ वषय सेवा गने सतयभा ङ्झनशङ्टलक ऩढने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

त) कृङ्जष ङ्झसचाईको अबाव बएका स्थानहरुभा ङ्झसचाई सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाईनेछ ।
थ) कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्झफभाको व्मवस्था गङ्चयने छ ।

द) कृषकहरुराई प्रोत्साहन तथा ऩङ्टयस्कृत गयी कृङ्जष व्मवसामभा आकङ्जषत
य गनय प्रत्मेक वडाहरुभा फषेनी कृङ्जष
प्रदशयनी भेराहरुको आमोजना गङ्चयने छ ।

४. ङ्ञशऺा सम्फन्धी नीङ्झत्

“गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा य योजगाय
ङ्ञजवन सभृङ्जद्धको आधाय”

क) शैङ्ञऺक ऺेिराई याजनैङ्झतक हस्तऺेऩ भङ्टक्त गयाईनेछ । गाउॉ ऩाङ्झरकाका सम्ऩूणय ङ्जवद्यारमहरुराई शाङ्ञन्त ऺेि
फनाईनेछ ।

ख) प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा भापयत दऺ जनशङ्ञक्त उत्ऩादन गनय प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारम स्थाऩनाथय आवश्मक प्रकृमा अङ्ञघ
फढाईने छ ।

ग) गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि हार सिाङ्झरत ङ्जवद्यारमहरुको बौङ्झतक तथा उऩरब्ध जनशङ्ञक्तको अवस्था हेयी स्नातक
तहको कऺा सिारन गनय आवश्मक ऩहर गङ्चयनेछ ।

घ) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबिका ङ्जवद्यारमहरुको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय वृङ्जद्ध गनय ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन य सङ्टऩयीवेऺण कामयराई
प्रबावकायी फनाईने छ ।

ङ) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमतपयफाट SEE ऩयीऺाभा सवोत्कृष्ट अॊ क प्राप्त गने एक छािा य एक छािराई वाङ्जषक
य

रुऩभा ऩङ्टयस्काय भापयत सम्भान गङ्चयनेछ । साथै गाउॉ ऩाङ्झरका स्तयीम आधायबूत तह उत्तीणय ऩयीऺाभा
सफोकृष्ट ङ्जवद्याथॉराई सभेत ऩङ्टयस्कृत गङ्चयनेछ ।
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ङ्जवद्यारम कामयसम्ऩादन ङ्झनदे ङ्ञशकाभा उलरे ङ्ञखत
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सूचकहरुका

आधायभा

ङ्जवद्यारम

तथा

ङ्ञशऺकहरुको

कामयसम्ऩादनको भङ्टलमाङ्कन गयी ङ्जवद्यारम तथा ङ्ञशऺकहरुको कामय सम्ऩादनको आधायभा उऩमङ्टक्त ऩङ्टयस्काय
तथा दण्ड ऩङ्टयस्कायको नीङ्झतगत ङ्झरईनेछ।

छ) ऩाङ्झरका ङ्झबिका सफै ङ्जवद्यारमहरुभा इन्टयनेट सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाई प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा १/१ वटा ICT Lab
को व्मवस्था गङ्चयने छ ।

ज) ङ्ञशऺकहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध तथा ऩङ्टनताजयकीका ङ्झनङ्झभत्त ङ्झफषमगत रुऩभा ङ्ञशऺक ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चय

ऩयम्ऩयागत ङ्ञशऺण ङ्झफङ्झधराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै आधङ्टङ्झनक प्रङ्झफङ्झध भैिी उऩचायात्भक ङ्ञशऺण ङ्झफङ्झधराई
प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।

झ) ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ तथा ङ्ञशऺक अङ्झबबावक सॊ घको अध्मऺराई आवश्मकता अनङ्टसाय
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ताङ्झरभ गयाई ङ्जवद्यारमको ङ्झनमङ्झभत ऩठनऩाठनको अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण
व्मवस्था ङ्झभराइने छ ।

गने

ञ) हये क ङ्जवद्यारमभा ङ्ञशऺक, ङ्झफद्याथॉ य अङ्झबबावक ङ्झफचको अन्तयकृमाराई ङ्झनमङ्झभत गङ्चयने छ ।

ट) साभूदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका फारफाङ्झरकाराई ङ्झनमङ्झभत रुऩभा ङ्जवद्यारम आउने तथा फारफाङ्झरकाराई सभमसम्भ
ङ्जवद्यारमभा यङ्जहयहने वातावयण ङ्झभराउन फार कऺाराई प्रदे श तथा सॊ घीम सयकायहरुसॉग सहकामयभा ङ्छदवा
खाजाको व्मवस्थाराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।

ठ) गाउॉ ऩाङ्झरकाभा यहेका सम्ऩूणय ङ्जवद्यारमका कऺा १-९ को वाङ्जषक
य ऩयीऺाभा एकरुऩता कामभ गनय गाउॉ ऩाङ्झरका
स्तयीम ऩयीऺा सॊ िारन गङ्चयनेछ ।

ड) गङ्टणस्तय ङ्ञशऺा प्रदान गनय य ऩाङ्झरकाको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय फृङ्जद्ध गनय अङ्झतङ्चयक्त कऺा सॊ चारनका राङ्झग अनङ्टदान
यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ ।

ढ) भाध्मङ्झभक तह सम्भ सॊ चारन बएका ङ्जवद्यारमफाट एक/एक जना उत्कृष्ट ङ्जवद्याथॉराई गाउॉ ऩाङ्झरकारे प्राङ्जवङ्झधक
ङ्ञशऺाका राङ्झग अध्मन खचय उऩरब्ध गयाउने छ ।

ण) कऺा ११ य १२ राई ङ्झनशूलक गने य ३ वटा भा.ङ्जव राई ङ्जवद्याथॉको सॊ तमा अनङ्टऩात हेयी ङ्जवद्यारमराई
एकभङ्टष्ट अनङ्टदान यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयनेछ ।

त) गाउॉ ऩाङ्झरकाभा प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्त उत्ऩादन गने उद्देश्मरे MBBS Doctor ऩढ्ने ङ्जवद्याथॉहरुराई कङ्टर यकभको
५० प्रङ्झतशत अनङ्टदान ङ्छदने कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइएको छ ।

थ) ऩाङ्झरका ङ्झबिका उच्च ङ्ञशऺा अध्मन गनय चाहने जेहेन्दाय
गयाइनेछ ।

, गङ्चयफ ङ्जवद्याथीहरुराई 50 % अनङ्टदान उऩरब्ध

द) एक वडा एक ङ्जवद्यारमभा आनेऩान बाषा ऩढाउने व्मवस्था गङ्चयनेछ साथै अन्म भातृबाषाभा ऩढाइ हङ्टनसक्ने
सभङ्टदाम यहेका ङ्जवद्यारमहरुभा भातृबाषा ऩढाउने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

५. स्वास््म तथा सयसपाइ सम्फन्धी नीङ्झत्

“स्वस््मराई ङ्छदउ ऩङ्जहरो स्थान, अङ्झन हङ्टन्छ योगको ङ्झनदान”

क) ङ्जवश्वभा भहाभायीको रूऩभा पैङ्झरइयहेको कोयना बाइययस (

COVID-19) रगामतका भहाभायीको ङ्झनमन्िणका

राङ्झग गाउॉ ऩाङ्झरकाको ऺभता फढाउन गाउॉ ऩाङ्झरकाको ङ्जवऩत् व्मवस्थाऩन कोषराइय थऩ यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चय
कोषराइय फङ्झरमो फनाइनेछ ।
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ख) स्वास््म चौकीहरुराई बौङ्झतक तथा स्रोत साधनरे सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ फनाउने ङ्झनङ्झत अनङ्टरुऩ सफै वडाहरुभा
स्वास््म चौकी व्मवस्थाऩन तथा सिारनका राङ्झग आवश्मक

फजेट व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

ग) गाउॉ ऩाङ्झरकाराई ऩूणय सयसपाईमङ्टक्त गाउॉ ऩाङ्झरका फनाउन सयसपाई अङ्झबमान सिारन गङ्चयनेछ ।

घ) सफै वडाहरु ऩूणय खोऩमङ्टक्त वडा घोषणा बईसकेकारे उक्त कामयक्रभको दीगोऩनाका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था
ङ्झभराईनेछ ।

ङ) गाउॉ ऩाङ्झरकाङ्झबिका स्वास््म चौकीहरुको बौङ्झतक स्रोतसाधन तथा व्मवस्थाऩनभा सङ्टधाय गदै रङ्झगनेछ ।
च) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबिका दीघययोगी, नसने योग, भानङ्झसक योग रगामतका योगहरुको
उऩचायभा सहमोग गदै साभाङ्ञजक सङ्टयऺाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ।

ऩीङ्झडत जनताराई औषधी

छ) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबिका कडा योग रागेका ङ्झफऩङ्ङ ऩङ्चयवायराई ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक सहामता स्वरुऩ रु 20,००० सम्भ
सहमोग प्रदान गङ्चयनेछ ।

ज) घयङ्झबिको धङ्टवाॉ यङ्जहत गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झनभायण गनय अङ्झबमानहरु सिारन गङ्चयनेछ ।

झ) सरुवा योगहरुको सॊ क्रभण ङ्झनमन्िण गनयका राङ्झग कामयक्रभहरु लमाइनेछ। आधायबूत स्वास््म सेवा तथा
सरुवा योग ऩङ्जहचान तथा उऩचायभा सहमोग ऩङ्टमायउन लमाव सेवाहरु क्रभश सफै वडाहरुभा सिारन
आवश्मक फजेटको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

ञ) दाॉत, छारा तथा आॉखा सम्फन्धी योगहरुको स्वास््म जाॉचका राङ्झग गाउॉ ऩाङ्झरकाभा स्वस््म ङ्ञशङ्जवय सिारन
गङ्चयनेछ एवॊ ज्मेष्ठ नागङ्चयकराई ङ्झन:शूलक दाॉत रगाइङ्छदने य चस्भा ङ्जवतयण गने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

ट) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबिका गबयवती भङ्जहराहरुराई ङ्झनमङ्झभत स्वस््म जाॉच गनय प्रोत्साङ्जहत गङ्चयने छ ।
ठ) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबिका सम्ऩूणय स्वमॊ सेङ्जवकाहरुराई ङ्जवशेष प्रोत्साहनको व्मवस्था गङ्चयने छ ।

ड) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबिका सम्ऩूणय सङ्टत्केयी भङ्जहराकाहरुका राङ्झग सङ्टत्केयी आभा, ऩोङ्जषरो खाना कामयक्रभराइय
ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ एवॊ प्रत्मेक स्वास््म सॊ स्थाफाट क्मारङ्झसमभ चक्की ङ्जवतयण गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।

ढ) प्रत्मेक वडाभा १ वटा फङ्झथङ
य सेन्टय स्थाऩना गयी सङ्टयङ्ञऺत सङ्टत्केयी गयाउने व्मवस्था गङ्चयने छ ।

त) अशक्त अऩाङ्ग तथा फृद्धाहरुको अवस्थाराई भध्मनजय गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊ घ सॊ स्थाको साझेदायीभा सफै वडाभा ङ्झन :
शूलक एकीकृत स्वास््म ङ्ञशङ्जवयको व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट ।

थ) ङ्झनभायणाङ्झधन १० शैमाको हाङऩाङ स्वास््म चौकीफाट 24 सै घण्टा स्वास््म सेवा प्रफन्ध गङ्चयने छ ।

द) ङ्झफऩङ्ङ वगयका नागङ्चयकहरुका राङ्झग आऩतकाङ्झरन स्वास््म सभस्मा ऩये को फेरा स्वास््म सॊ स्था सम्भ रै जान
ङ्झन्शूलक एम्फङ्टरेन्सको व्मवस्था गङ्चयने छ ।

ध) स्वास््म सॊ स्गाभा यहेको औषधी अबावको सभस्मा हटाई प्रमाप्त औषधी उऩरब्ध गयाइनेछ ।
न) ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक तथा कडा योग रागेकाराई स्वास््म ङ्झफभाको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

ऩ) प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा 6/6 भङ्जहनाभा १ चोटी ङ्जवद्याथॉहरुको स्वास््म जाॉच तथा औषधी ङ्जवतयण गङ्चय साभान्म
प्राथङ्झभक उऩचायको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

प) हाङऩाङ स्वास््म चौकीभा X-RAY सेवा सिारन गनय आवश्मक जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन गङ्चय सॊ चारनभा लमाइने
छ ।
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“जङ्जटर ङ्ञजवनराई फनाउ सयर,

सङ्टशासन फृङ्जद्ध गने प्रङ्जवङ्झधको फर”

क) गाउॉ ऩाङ्झरका य ऩाॉच वटै वडा कामायरमहरुभा सूचना य प्रङ्जवङ्झधको भहत्वराई आत्भसात गदै इन्टयनेट जडान
गङ्चय सङ्जकएको छ ।इन्टयनेट सेवाराई ङ्छदगो य बयऩदो फनाउन आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराईनेछ ।

ख) वडा भापयत प्रवाह हङ्टने सेवा कम्प्मङ्टटयकृत प्रणारी भापयत ङ्छदनका राङ्झग कभयचायीहरुको ऺभता ङ्जवकास गयी
काभको सङ्टरुवात गङ्चयनेछ ।

ग) ङ्जवश्वस्तयभा चरे का प्रङ्जवङ्झध इन्ट्रानेट , SMART Village, Software प्रणारी तथा Free WIFI ZONE को सङ्टरुवात
गङ्चयनेछ ।

७. खाने ऩानी सम्फन्धी नीङ्झत्

“ङ्जऩउ शङ्टद्ध ऩानी , स्वस््म फनाउॉ ङ्ञजन्दगानी”

क) स्वच्छ तथा स्वस्थ खानेऩानीभा सफैको ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गनय खानेऩानी सम्फन्धी आमोजनाहरु सिारन गङ्चयनेछ।
ख) खानेऩानीको भङ्टहान सॊ यऺणराई उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।
ग) एक घय एक धायाको नीङ्झतराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।

घ) सॊ चाङ्झरत खानेऩानी मोजनाहरुको भभयत य सॊ यऺणराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनेछ ।
८. प्राकृङ्झतक श्रोत उऩमोग सम्न्धी नीङ्झत्
८.१ वनसम्फन्धी नीङ्झत्

क) साभङ्टदाङ्जमक वन सभूह वा ङ्झनजी वन व्मवसामी भापयत ङ्जवरुवा उत्ऩादनभा अनङ्टदानको व्मवस्था गदै रङ्झगनेछ ।
ख) खारी ऺेिभा वृऺायोऩण कामयराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।

ग) गाउॉ ऩाङ्झरकाङ्झबि नसययीको व्मवस्थाऩन गनय वन कामायरमसॉग सभन्वम गदै अगाभी ङ्छदनभा कामयक्रभहरु तम
गङ्चयनेछ ।

८.२ जर तथा उजायसम्फन्धी नीङ्झत्

क) जराधाय ऺेिहरुको सॊ यऺण गदै स्थानीम खोरा य भङ्टहानहरुको सॊ यऺणराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।
ख) याङ्जष्डम प्रसायण भापयत गाउॉ ऩाङ्झरकाको सफै वडाभा ङ्जवद्यङ्टत
ङ्झनभायणभा जोड ङ्छदइनेछ ।

सेवाको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गयी

उज्मारो गाउॉ ऩाङ्झरका

ग) सफै वडाराई ङ्जवद्यङ्टतको याङ्जष्डम प्रसायण राईनभा जोडने य उज्मारो गाउॉ ऩाङ्झरका फनाउने एवॊ घयामसी
प्रमोजनभा खऩत हङ्टने ङ्जवद्यङ्टत भहसङ्टर ङ्झन: शङ्टलक गने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट ।

९. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत्

क) गाउॉ ऩाङ्झरकाभा हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जवत प्राकृङ्झतक वा गैय प्राकृङ्झतक कायणफाट उत्ऩङ्ङ ङ्जवऩद् वाट हङ्टने जनधनको
ऺती न्मूनीकयण गनय गाउॉ ऩाङ्झरका य प्रत्मेक वडाहरुभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन गयी ऩङ्चयचारन
गङ्चयनेछ ।

ख) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबि हङ्टने ङ्जवऩदफाट ऩीङ्झडत स्थानीम गाउॉ फासीहरुराई याहत तथा उद्धाय गनयका राङ्झग
गाउॉ ऩाङ्झरकाभा एक ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष स्थाऩना गयी खचय व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।
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ग) ङ्जवऩत व्मवस्थाऩन गनयका राङ्झग ऩूव य तमायी गने , ङ्जवऩतको अवस्थाभा याहत उऩरब्ध गयाउने , उद्धाय गने एवॊ
ऩङ्टन: ङ्झनभायणको काभ गने ।

१०. उद्योग सम्फन्धी नीङ्झत्

क) गङ्चयफी न्मूनीकयणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभहरुको स्थाऩना य ङ्जवस्तायगयी योजगायी सृजना गने कामयक्रभहरुको
अवरम्फन गङ्चयनेछ ।

ख) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबि सिाङ्झरत उद्योग तथा व्मवसामको दताय गयी अद्यावङ्झधक गङ्चयनेछ ।
ग) ऩाङ्झरका ङ्झबिका उत्कृष्ट उद्यभीराई प्रोत्साहन यकभ उऩरब्ध गयाउने ।

११. साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन सम्फन्धी नीङ्झत्

क) साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारनको भाध्मभफाट स्थानीमवासीहरुको ङ्जवकासभा ऩहङ्टॉच ऩङ्टमायउन ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गने उद्देश्म
अनङ्टरुऩ सिारन बएका साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन सम्फन्धी कामयक्रभहरुराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॊदै रङ्झगनेछ ।

१२. याजश्व सम्फन्धीनीङ्झत्

“हाम्रो गौयव हाम्रो कय, गाउॉ ङ्जवकासभा दीगो बय”

क) गाउॉ ऩाङ्झरकाराई सफैबन्दा फढी कय ङ्झतने कयदाताराई सम्भान गङ्चयनेछ साथै सॊ कङ्झरत याजश्वराई
गाउॉ ऩाङ्झरकाको ङ्जवकासभा उऩमोग गङ्चयनेछ ।
ख) सम्ऩङ्ञत्तकय, बूभीकय

रगामतको कय शङ्टलक तोङ्जकएको सभमङ्झबि नै ङ्झतनय प्रोत्साहन गङ्चयनेछ साथै

सेवाग्राहीहरुरे सेवा ङ्झरन आउॉ दा याजश्व ङ्झतये को यङ्झसद अङ्झनवामय ऩेश गनङ्टऩ
य ने नीङ्झत ङ्झरइनेछ ।

१३. बू-सॊ यऺण सम्फन्धी नीङ्झत्

क) जराधाय तथा भङ्टहान सॊ यऺण कामयक्रभ सिारन गङ्चयनेछ ।
ख) सडक ऩाखा सॊ यऺण कामयक्रभ सिारन गङ्चयनेछ ।

ग) एकीकृत जराधाय व्मवस्थाऩन कामयमोजना कामायन्वमन गदै रङ्झगनेछ ।

१४. खे रकङ्टद सम्फन्धी नीङ्झत्

“खेर खेरौ स्वस््म यहौ”

क) स्थानीम क्रफ तथा ङ्जवद्यारमहरु भापयत खेरकङ्टद कामयक्रभ सिारन तथा प्रवयद्धन गनय प्रोत्साहन गङ्चयनेछ।
ख) गाउॉ ऩाङ्झरकाभा अन्तयायङ्जष्डम भाऩदण्ड अनङ्टरुऩको खेरभैदान ङ्झनभायण गनय ङ्जवशेष ऩहर गङ्चयनेछ ।

ग) याङ्जष्डम तथा अन्तयायङ्जष्डम स्तयका खेराडीहरुको उत्ऩादन गनयका राङ्झग ङ्जवशेष नीङ्झत अवरम्वन गयी मङ्टवाराई
ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।

घ) ङ्झफङ्झबङ्ङ खेरहरुको ङ्झफकास गनय ङ्झफधागत प्रङ्ञशऺणको रागी प्रङ्ञशऺकहरुको व्मवस्था गयी प्रत्मेक वडा स्तय
तथा ङ्जवद्यारमहरु भापयत सभन्वम गयी खेराडी उत्ऩादनभा जोड ङ्छदइने छ ।

ङ) ङ्जवङ्झबङ्ङ खेरहरु खेलनका रागी अङ्झनवामय आवश्मक ऩने ड्रेस व्मवस्थाऩनका राङ्झग स्थाङ्झनम क्रफ तथा
ङ्जवद्यारमहरु सॊ ग सभन्वम गयी ड्रेस व्मवस्थाऩन गनय आवश्मक ऩहर गङ्चयने छ ।

च) गाउॉ ऩाङ्झरका स्तयीम खेरकङ्टद ङ्जवकास सङ्झभङ्झत गठन भापयत ऩाङ्झरका स्तयीम खेर खेराइ खेराङ्झडहरु छनौट
गङ्चयनेछ ।

छ) गाउॉ ऩाङ्झरका स्तङ्चयम खेरभैदान क्रभागत रुऩरे ङ्झनभायण गङ्चयनेछ ।

ज) प्रत्मेक वडाभा कङ्ञम्तभा एउटा INDOOR खेर सिारन गनय आवश्मक ऩूवायधाय ङ्झनभायण गने ।
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झ) खेर ऺेिको ङ्जवकास य खेराडी उत्ऩादनका राङ्झग प्रत्मेक वषय आठयाई ङ्झिवेणी कऩ पङ्टटफर तथा बङ्झरफर
प्रङ्झतमोङ्झगता सिारन गङ्चयनेछ ।

१५. सङ्टशासन सम्फन्धी नीङ्झत्

क) गाउॉ ऩाङ्झरकाको कृमाकराऩराई ऩायदशॉ, जवापदे ही य ङ्झभतव्ममी फनाउन सावयजङ्झनक ऩयीऺण, सावयजङ्झनक
ङ्ट ाई, अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺण जस्ता ङ्जवङ्झध तथा प्रकृमा प्रबावकायी तङ्टलमाइनेछ ।
सङ्टनव

ख) ङ्जवत्तीम कायोफाय, ङ्ञजन्सी रे खा याजश्व प्रणारी सम्फन्धी कामयराई व्मवङ्ञस्थत तङ्टलमाउन कम्प्मङ्टटयकृत प्रणारीको
सङ्टरुवात गङ्चयनेछ ।

ग) गाउॉ ऩाङ्झरकाको सेवा प्रवाहका क्रभभा उत्कृष्ठ कामयसम्ऩादन गने कभयचायीहरूराइय प्रोत्साहन गनय कभयचायीराइय
ऩङ्टयस्कृत गङ्चयनेछ ।

१६. रङ्ञऺत वगय सम्फन्धी नीङ्झत (भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्ग, दङ्झरत, जे ष्ठ नागङ्चयक, आङ्छदवासी जनजाङ्झत, मङ्टवा):

क) रङ्ञऺत फगयको ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग ताङ्झरभ, गोष्ठी तथा सचेतनाभूरक कामयक्रभहरुको आमोजना गङ्चयनेछ ।

ख) ङ्जवङ्झबङ्ङ जात जाङ्झतका धभय सॊ स्कृती य ऩयम्ऩया सॊ यऺणका राङ्झग गाउॉ ऩाङ्झरका य वडा स्तयीम कामयक्रभहरु
सिारन गङ्चयनेछ ।

ग) भङ्जहरा, आङ्छदवासी जनजाङ्झत, दङ्झरत, जेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्ग तथा अलऩसॊ तमक जातजाङ्झतको ङ्जवकासका ङ्झफशेष
कामयक्रभहरु गदै जाने नीङ्झत ङ्झरईनेछ ।

घ) हये क ङ्जवद्यारमहरुभा फारभैिी धाया य फारभैिी खेरभैदानको ङ्झनभायण गनय अङ्झबमान सिारन गङ्चयनेछ ।
ङ) जेष्ठनागङ्चयक हरुको सम्भानका राङ्झग ङ्जवशेष कामयक्रभहरु सिारनभा लमाइनेछ ।

च) रङ्ञऺत वगयका सभूदामहरुको जीवनस्तय उकास्नका राङ्झग सीऩभूरक ताङ्झरभको व्मवस्था ङ्झभराउने नीङ्झत
ङ्झरइनेछ ।

छ) मङ्टवाहरुराई सीऩ ङ्झसकाई योजगायीको सृजना गनय मङ्टवा रङ्ञऺत ङ्झफशेष कामयक्रभहरु लमाईनेछ ।

ज) भङ्जहराहरुको ऺभता ङ्झफकास तथा ब्मवसाङ्जमक ताङ्झरभका राङ्झग आवश्मक कामयक्रभहरु सॊ िारन गङ्चयने छ ।
झ) दीघययोगी जेष्ठ नागङ्चयक हरुराई औषधी उऩचायभा सहमोग गङ्चयनेछ ।

ञ) ङ्जवऩङ्ङ गबयवती तथा सङ्टत्केयी भङ्जहराहरुराई आऩतकाङ्झरन उद्धाय तथा उऩाचाय कामयक्रभ भापयत भातृ
सूयऺा कामयक्रभको शङ्टरुवात गङ्चयनेछ ।

-ङ्ञशशङ्ट

ट) स्थाङ्झनम स्तयभा उऩरब्ध स्रोत साधनको अङ्झधकतभ उऩमोग गङ्चय ङ्झसऩभङ्टरक कामयक्रभ सॊ चारन गङ्चय भङ्जहराराई
आत्भङ्झनबयय गङ्चयने छ ।

१७. गङ्चयवी न्मूनीकयण सम्फन्धी नीङ्झत:

क) गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबिका ङ्जवऩङ्ङ सङ्टकङ्टम्फासीराई आवासका राङ्झग जग्गा व्मवस्थाऩन गनय ङ्झन्शङ्टलक जग्गादाताको
खोङ्ञज गङ्चय उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।

ख) "जस्ताको छानो गाउॉ ऩाङ्झरकाको सान, पङ्टसको छानो ङ्जवस्थाङ्जऩत गने हाम्रो अङ्झबमान " बङ्ङे नायाका साथ

गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झबिका ङ्जवऩङ्ङ तथा दङ्झरत ऩङ्चयवायहरुको पङ्टसको छानो बएका घयहरूराई ङ्जटनको छानाको
व्मवस्था गङ्चयॊदै रङ्झगनेछ ।

ग) ङ्झफऩङ्ङराई सम्ऩङ्ङ वनाउन सहमोग गने तथा अनाथ टङ्टहयङ्ट ा वारफाङ्झरकाराई ऩारन ऩोषण गने ब्मङ्ञक्त, सॊ घ
सस्थाराई सम्भान गङ्चयनेछ ।
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१७. धभय ,सस्कृङ्झत तथा ऩयम्ऩया सम्फन्धी नीङ्झत:

क) ङ्जहन्दङ्ट, फौद्ध, ङ्जकयाॉत रगामत सम्ऩूणय धभायवरम्फीहरुको भठ, भङ्ञन्दय, गङ्टम्फा, भाङ्हीभहरुको ङ्झनभायण तथा सॊ यऺण
कामयक्रभ सिारन गङ्चयनेछ ।

ख) रोऩोन्भङ्टख करा सॊ स्कृङ्झतको खोज गयी जगेनाय गङ्चयने छ ।

ग) धाङ्झभक
य तथा सॊ स्कृङ्झतक ऩङ्टयाताङ्ञत्वक फस्तङ्टहरुको ऩङ्जहचान गयी सॊ यऺण गङ्चयनेछ ।

१८. न्माम सम्ऩादन सम्फन्धी नीङ्झत:

“गयौ ङ्झभराऩ, नगयौ ङ्जवराऩ”

क) भेरङ्झभराऩ केन्रराई ङ्जवङ्झध प्रङ्जक्रमा अनङ्टसाय काभ कतयव्म य अङ्झधकायरे सङ्टसम्ऩङ्ङ गङ्चय सेवा प्रवाह गङ्चयनेछ।

ख) न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतभा ऩये का ङ्जववादहरुराई तत्कार ङ्झनयाकयण गनय न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको ऺभता
अन्त्मभा

ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।

गाउॉ ऩाङ्झरकाको नीङ्झत य कामयक्रभको ऩङ्चयणाभ त्मसको सपर कामायन्वमनफाट दे ङ्ञखने बएकोरे नीङ्झत

तथा कामयक्रभको कामायन्वमनभा सम्वङ्ञन्धत सफैको सकृम ब ङ्टङ्झभका य सहमोगको अऩेऺा गये को छङ्ट । मस नीङ्झत तथा
कामयक्रभ तजङ्टभ
य ाभा सहमोग गनङ्टह
य न
ङ्ट े सबाका सम्ऩङ्टणय सदस्मज्मूहरु, याजङ्झनङ्झतक दरका ऩदाङ्झधकायीज्मूहरु साभाङ्ञजक सघॊ
सॊ स्थाहरु, सम्ऩूणय सयोकायवाराहरु तथा अहोयाि खङ्जटने सम्ऩूणय कभयचायीहरुभा हाङ्छदयक आबाय व्मक्त गदयछङ्ट।
धन्मवाद ।
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आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉऩाङ्झरकाको
गाउॉ सबाका सदस्मज्मूहरु,

आ.फ. २०७९÷८० को फजेट वक्तव्म

मस आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाको फखे अङ्झधवेशन फैठकभा गाउॉ ऩाङ्झरकाको उऩाध्मऺ तथा फजेट तजङ्टभ
य ा

सङ्झभङ्झतका सॊ मोजकको हैङ्झसमतरे ङ्जवद्यभान ङ्जवषभ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा आगाभी आङ्झथक
य वषय २०७९÷८० को फजेट प्रस्तङ्टत गनय
उङ्झबएको छङ्ट । मस घडीभा दे शराई मो अवस्थाभा लमाई ऩङ्ट ¥माउन शाहदत प्राप्त गनङ्टह
य न
ङ्ट े ऻात अऻात शङ्जहदहरुप्रङ्झत
बावऩूणय श्रद्धाञ्जरी अऩयण गदयछङ्ट ।

स्थानीम तहको ङ्झनवायचन २०७९ वैशाख ३० गते बएऩिात् नवङ्झनवायङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको हातभा मस आठयाई

ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्जवकास य सभृङ्जद्धभा आइ ऩने च ङ्टनौङ्झतराई साभना गदै प्राप्त अवसयराई उऩमोग गने तपय
केङ्ञन्रत यहनङ्ट ऩछय ।

धेयै ऺेिभा फजेट छङ्चयएय जाॉदा उऩरङ्ञब्ध त्मङ्झत नदे ङ्ञखने

, मसफाट रगानीको प्रङ्झतपर सभमभा प्राप्त गनय

नसङ्जकने ङ्जवषमभा जानकाय यहॉदा यहॉदै ऩङ्झन गाउॉ फासीको भाग तथा आवश्मकताहरु ऩङ्जहचान गयी ऩूया गनय सङ्जकने

खारका आमोजनाहरुराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइएको छ । मस आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाको सभङ्टङ्ङत ङ्जवकासका राङ्झग

गाउॉ ऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक श्रोत, श्रोत फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हङ्टने यकभ, याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हङ्टने यकभ, गत आ.फ.फाट
प्राप्त भौजङ्टदा यकभ , सॊ घीम सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट प्राप्त ङ्जवत्तीम सभानीकयण तथा सशतय अनङ्टदान सभेतका
आधायभा आङ्झथक
य वषय २०७९÷८० भा सिारन हङ्टने कामयक्रभहरु तमाय गङ्चयएको छ ।

स्थानीम सयकाय सिारन ऐन , २०७४ स्थानीम तहभा फजेट तजङ्टभ
य ा , कामायन्वमन, स्थानीम तह फजेट तजङ्टभ
य ा

ङ्छदग्दशयन, २०७४ को अङ्झधनभा यही सॊ घीम सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट प्राप्त ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान , याजश्व
फाॉडपाॉड, सशतय अनङ्टदान, गाउॉ ऩाङ्झरकारे प्राप्त गने स्रोत फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हङ्टने अनङ्टभाङ्झनत यकभ , आन्तङ्चयक स्रोतको
अनङ्टभाङ्झनत यकभ, सॊ घीमता सफरीकयण अन्तगयतको गत आ.व.फाट अलमा बई आएको ङ्जवत्तीम हस्तान्तयण शीषयकको
यकभ सभेतराई आधाय फनाई फजेट तमाय ऩाङ्चयएको छ ।

अफ भ सॊ घीम सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट प्राप्त भागयदशयन य फजेटको अङ्झधनभा यहेय मो फखे अङ्झधवेशन

भापयत् जम्भा रु. ४३ ,५५,८८,९८० ९अऺेरुऩी रुऩैमाॉ ङ्झिचाङ्झरस कयोड ऩचऩङ्ङ राख अठासी हजाय नौ सम असी
भाि ) फजेटको सॊ ऺेऩीकयण प्रस्तङ्टत गदयछङ्ट ।
क) ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान्

ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान ङ्झनशतय प्रकृङ्झतको अनङ्टदान बएको य मस शीषयक अन्तगयत सॊ घीम सयकाय तथा

प्रदे श सयकायफाट प्राप्त सम्ऩूणय अनङ्टदानराई बौङ्झतक ऩूवायधाय तथा अन्म कामयक्रभ खचय तपयका कामयहरुका राङ्झग तथा
वडाका मोजनाहरु कामायन्वमन गनय ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । मस शीषयक अन्तगयत सॊ घीम सयकायफाट रु.
११,७७,००,०००।– (एघाय कयोड सतहत्तय राख रुऩैं मा) तथा प्रदे श सयकायफाट
राख उङ्ङाइस हजाय रुऩैं मा) गयी कङ्टर रु १२
रुऩैं मा) को फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

रु ६४,१९,०००।– (चौंसठ्ठी

,४१,१९,०००।– (फाह्र कयोड एकचाङ्झरस राख उङ्ङाइस हजाय

Page 16 of 64

cf7/fO{ lqj]0fL ufpFkflnsf

ufpF ljsf; of]hgf

cf=a= @)&(÷)*)

ख) याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त अनङ्टदान

मस शीषयक अन्तगयत सॊ घीम सयकायको याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त अनङ्टदान रु.६,८१,९७,०००।– (छ कयोड

एकासी राख सन्तानब्फे हजाय रुऩैं मा) कामायरमको चारङ्ट खचय य कामयक्रभ खचय तपय ङ्जवङ्झनमोजन गने गयी फजेट

ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ साथै प्रदे श सयकायरे सवायी कय फाॉडपाॉडफाट प्राप्त अनङ्टदान रु. २१ ,५४,९८०।– (एक्काइस
राख चौवङ्ङ हजाय नौ सम असी रुऩैं मा) राई कामयक्रभ खचयभा खचय गने गयी फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
ग) सभऩङ्टयक अनङ्टदान

मस शीषयक अन्तगयत प्राप्त सॊ घीम सयकायफाट प्राप्त सभऩङ्टयक अनङ्टदान रु. १ ,८०,००,०००।– (एक कयोड

असी राख रुऩैं मा) य प्रदे श सयकायफाट प्राप्त सभऩङ्टयक अनङ्टदान रु. १ ,००,००,०००।– (एक कयोड रुऩैं मा) राई
बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्झनभायण गनयका राङ्झग फजेट खचय गने गयी प्रस्ताव गङ्चयएको छ ।
घ) आन्तङ्चयक आम (अनङ्टभाङ्झनत)

मस शीषयक अन्तगयत अनङ्टभाङ्झनत गङ्चयएको रु. २८,००,०००।– (अठ्ठाइस राख रुऩैं मा) राई ङ्झनशङ्टलक ङ्जवद्यङ्टत ्

कामयक्रभ गनयका राङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

मस आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकारे सिारन गने कामयक्रभहरुतपय सशतय

, ङ्जवत्तीम सभानीकयण , याजश्व

फाॉडपाॉड, सवायीकय फाॉडपाॉड , गत वषयको भौज्दात रगामत शीषयकहरुफाट आ.फ. २०७९ ÷८० का राङ्झग तऩशीर
फभोङ्ञजभका ऺेिहरुभा तऩशीर फभोङ्ञजभको फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
१) कृङ्जष÷ऩशङ्ट कामयक्रभ

गाउॉ ऩाङ्झरकाका अङ्झधकाॊश जनताहरु कृङ्जष ऩेशाभा सॊ रग्न छन् । ङ्झनवायहभङ्टखी कृङ्जष प्रणारीफाट व्मवसाङ्जमक

फनाउन कृङ्जष ऺेिराई उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छदॉदै यसामङ्झनक भरको न्मूनीकयण गनय प्राङ्गाङ्चयक तथा गड्यौरे भर उत्ऩादन
गनय, उङ्ङत जातका ङ्झफउङ्झफजन ङ्जवतयण , बकायो सङ्टधाय तथा कृङ्जष प्रसाय रगामतका कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ ।
दूध, भाछा, भासङ्ट, अण्डा जस्ता दै ङ्झनक उऩबोग्म ऩशङ्टजन्म खाद्य ऩदाथयहरुको फजाय भाग फढी यहेको अवस्थाभा सोको
आऩूङ्झतर
य ाई फढावा ङ्छदन ऩशङ्ट सेवा ङ्जवकास कामयक्रभ

, ऩशङ्ट स्वास््म , योग अन्वेषण य क्वाये न्टाइन , ऩशङ्टसेवा प्रसाय

कामयक्रभ य ऩशङ्टऩॊऺी फजाय प्रवद्र्धन कामयक्रभको कामायन्वमनको राङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । स्थानीम

स्तयभा हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जवत कृङ्जष÷ऩशङ्टजन्म उत्ऩादनराई प्रवद्र्धन गनय वडागत रुऩभा तथा गाउॉ ऩाङ्झरका स्तयफाट सभेत
कामायन्वमन हङ्टने गयी फजेटको व्मवस्था गङ्चयएको छ । जसका राङ्झग रु. ५१ ,००,०००।– (एक्काउङ्ङ राख रुऩैं मा)
फजेटको ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

२. ङ्ञशऺा सम्फन्धी कामयक्रभ (सशतय अनङ्टदान फाहे क )

मस गाउॉ ऩाङ्झरकाङ्झबि दे ङ्ञखएको खङ्ञस्कॉदो शैङ्ञऺक गङ्टणस्तयराई उकास्न आई.सी.टी. सङ्जहतको शैङ्ञऺक सूचना

केन्रको स्थाऩना, ङ्जवद्यारम ऺेिको ङ्जवकास कामयक्रभहरु सिारन गनय, गाउॉ ऩाङ्झरका स्तयीम वाङ्जषक
य ऩयीऺा सिारन गनय,
खेरभैदानहरुको भभयत तथा ङ्जवस्ताय गनय रगामत ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्झनभायण तथा कामायरम व्मवस्थाऩन

सभेतका राङ्झग सॊ घीम सयकायफाट तोकी आएको सशतय अनङ्टदान फाहेक रु. ८४ ,६५,०००।– (चौयासी राख ऩैसठ्ठी
हजाय रुऩैं मा) को फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
३. स्वास््म सम्फन्धी कामयक्रभ

स्वास््म सॊ स्थाहरुभा स्वास््म ङ्ञशऺा साभग्री ङ्जवतयण

, ङ्जवद्यारम स्वास््म प्रवद्र्धन तथा ङ्ञशऺा कामयक्रभ

,

सभङ्टदामभा स्वास््म सेवा प्रवद्र्धन गने , औषधी खङ्चयद गने , प्रसङ्टङ्झत सेवा कामयक्रभ , ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन सम्फन्धी कामयक्रभ ,
सङ्टयङ्ञऺत भातृत्व , गाउॉ घय ङ्ञक्रङ्झनक , आभा सङ्टयऺा , लमाफ सिारन रगामतका कामयक्रभका राङ्झग सॊ घीम सयकायफाट
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तोकी आएको सशतय अनङ्टदानफाट व्मवस्था गङ्चयएको छ । स्वास््म ऺेिको सङ्टत्केयी आभा ऩोङ्जषरो खाना तथा स्वास््म

चौकीहरु ङ्झनभायण गनयका राङ्झग सशतय अनङ्टदान फाहेक रु. ८९,९५,०००।– (उनानब्फे राख ऩन्चानब्फे हजाय रुऩैं मा)
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

४. ग्राभीण खाने ऩानी तथा सयसपाई कामयक्रभ्

गाउॉ ऩाङ्झरकाभा खानेऩानीको ऩहङ्टॉचफाट टाढा यहेका जनताराई खानेऩानीको सेवा उऩरब्ध गयाउनका साथै एक

घय एक धाया ङ्झनभायण गने गाउॉ ऩाङ्झरकाको नीङ्झत फभोङ्ञजभ मस कामयक्रभ अन्तगयत १ ,११,००,०००।– (एक कयोड
एघाय राख रुऩैं मा) फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
५. सॊ स्कृङ्झत तथा ऩमयटन प्रवद्र्धन कामयक्रभ

आङ्छदवासी जनजाङ्झतका बवन ङ्झनभायण सॊ स्कृङ्झत झलकने साभग्री खङ्चयद

, ऺभता ङ्जवकास कामयक्रभराई ङ्जवशेष

प्राथङ्झभकता ङ्छदइएको छ । भठ भङ्ञन्दय गङ्टम्फाहरुराई प्रवद्र्धन गयी ऩमयटकीम स्थरहरुको ङ्जवकासका राङ्झग सभेत
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ , जसका राङ्झग सभग्रभा
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

रु ९,५०,०००।– (नौ राख ऩचास हजाय रुऩैं मा) यकभ

६. मङ्टवा तथा खे रकङ्टद कामयक्रभ

खेरकङ्टदको भाध्मभफाट गाउॉ ऩाङ्झरकाराई ऩङ्चयङ्ञचत गयाउन तथा खेर प्रङ्झतबाराई प्रस्पङ्टटन गयाउने उद्देश्मरे

खेरभैदान ङ्झनभायण , खेरकङ्टद प्रङ्ञशऺण रगामत खेरकङ्टद ऺेिको सभग्र ङ्जवकासका राङ्झग रु.
(एकाउङ्ङ राख रुऩैं मा) फजेट यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

५१,००,०००।–

७. रैं ङ्झगक सभानता तथा सभावेशीकयण कामयक्रभ

मस शीषयक अन्तगयत रैं ङ्झगक सभानता तथा ऩछाङ्झड ऩये का वगयहरुराई ङ्जवङ्झबङ्ङ गोष्ठी, सेङ्झभनाय तथा चेतनाभूरक

कामयक्रभ सिारन गयी चेतनाको स्तय वृङ्जद्ध गनय २७ ,७८,९८०।– (सत्ताइस राख अठहत्तय हजाय नौ सम असी
रुऩैं मा) फजेट यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

८. स्थानीम सडक तथा ऩङ्टर सम्फन्धी कामयक्रभ (मातामात ऩूवायधाय)

सभग्र मातामात ऩूवायधायको ङ्जवकासभा सडकहरुको ङ्झनभायण तथा स्तयोङ्ङङ्झतका राङ्झग सभऩूयक फजेटका अङ्झतङ्चयक्त

थऩ रु.७,५७,५०,०००।– (सात कयोड सन्ताउङ्ङ राख ऩचास हजाय रुऩैं मा) यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । साथै
क्रभागत आमोजनाहरुराई सभेत ङ्झनयन्तयता ङ्छदइएको छ ।
९. ङ्झसॉचाई ङ्जवकास कामयक्रभ

नगदे तथा खाद्याङ्ङ फारीको राङ्झग उङ्ञचत ङ्झसॊचाईको प्रफन्ध हङ्टन नसकेकोरे ङ्झसॊचाईतपय कृषकहरुभा तत्कार मो

सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाउने उद्देश्मका साथ ङ्झसॊचाई कामयक्रभका राङ्झग रु. २१
यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

,००,०००।– (एक्काइस राख रुऩैं मा)

१०. बवन तथा सहयी ङ्जवकास कामयक्रभ

ङ्जवद्यारमहरुका बवन कतै जीणय बएको य बवनको अबाव बएको अवस्थाभा आवश्मकता अनङ्टसाय बवन भभयत,

ङ्झनभायण तथा व्मवस्थाऩन तथा टोर तथा फस्ती स्तयभा साभङ्टदाङ्जमक बवनहरु नङ्झभायण गनयका राङ्झग आवश्मक फजेट

ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । मस क्रभभा सम्ऩूणय बौङ्झतक ऩूवायधायहरु ङ्झनभायण गनयका राङ्झग रु. २,८२,००,०००।– (दङ्टई
कयोड फमासी राख) फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।
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११. उजाय, रघङ्ट तथा साना जरङ्जवद्यङ्टत ् सम्फन्धी कामयक्रभ

उज्मारो गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झनभायणका राङ्झग हये क वडाभा केन्रीम प्रसायण राइन जडान गङ्चयसङ्जकएको तथा अन्म

सम्फन्धी कामयक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन सॊ घीम सयकायफाट प्राप्त सशतय अनङ्टदानफाहेक आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन
गङ्चयएको छ ।

१२. वन तथा बू सॊ यऺण सम्फन्धी कामयक्रभ

मस कामयक्रभ अन्तगयत वन ऺेिको ङ्जवकासका राङ्झग नसययी स्थाऩना रगामतका कामयक्रभहरु सिारन

गङ्चयनेछ, जसका राङ्झग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गङ्चयएको छ ।
१३. खे रभै दान ङ्झनभायणसम्फन्धी कामयक्रभहरु

मस कामयक्रभ अन्तगयत एक वडा एक खेरभैदान ङ्झनभायणको अङ्झबमानराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदन तथा ऩङ्टयाना

खेरभैदान ङ्जवस्ताय रगामतका कामयक्रभहरु सिारन गङ्चयनेछ, जसका राङ्झग ५१,००,०००।– (एकाउङ्ङ राख रुऩैं मा)
को फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

१४. गैह्र सयकायी सॊ स्थाका कामयक्रभहरु

मस गाउॉ ऩाङ्झरकाको ङ्जवकासभा साझेदायी गनय याङ्जष्डम तथा अन्तयायङ्जष्डम सॊ घ सॊ स्थाहरुराई आह्वान गदै त्मस्ता

सॊ घ सॊ स्थाहरुरे मस गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि कामय गनय चाहेभा अनङ्टभङ्झत ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराइएको छ ।
१५. कन्टन्जे न्सी सम्फन्धी व्मवस्था

गाउॉ ऩाङ्झरकाफाट छनौट गङ्चयएका मोजनाहरुराई व्मवङ्ञस्थत य ङ्छदगो रुऩभा सिारन गनय ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत ऩङ्टॉजीगत

मोजनाफाट ३ प्रङ्झतशत सम्भ यकभ कट्टी गयी सोको कामयक्रभ फनाई खचय गङ्चयनेछ ।
१६. सङ्टशासन तथा अन्तयसम्फङ्ञन्धत ऺेिका कामयक्रभहरु

कभयचायी आवास ङ्झनभायणका राङ्झग रु. ७३ ,००,०००।– (ङ्झतयहत्तय राख रुऩैं मा) फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको

छ एवॊ गाउॉ ऩाङ्झरकाको प्रशासनीक बवनका राङ्झग रु.२
गङ्चयएको छ ।

,००,००,०००।– (दङ्टई कयोड रुऩैं मा) फजेट ङ्जवङ्झनमोजन

१७. गाउॉ ऩाङ्झरकाको ङ्जवशेष कोषसम्फन्धी कामयक्रभ

गाउॉ ऩाङ्झरकाभा हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जवत प्रकोऩ य त्मसफाट सङ्टयङ्ञऺत यहन , याहत ङ्जवतयण सभेतका राङ्झग खचय गनय

सक्ने गयी गाउॉ ऩाङ्झरकाभा स्थाऩना बएको ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा आ.व.

२०७९÷८० का राङ्झग रु.

५०,००,०००।– (ऩचास राख रुऩैं मा) यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ । ऩूवायधाय ङ्जवकास सम्फन्धी कामयहरुका राङ्झग
साझेदायी कामयक्रभहरु सिारन गनय रु.१,००,००,०००।– (एक कयोड रुऩैं मा) को सभऩूयक कोष (म्माङ्ञचङ पण्ड)
स्थाऩना गङ्चयएको छ । त्मसैगयी गाउॉ ऩाङ्झरकाङ्झबिका बौङ्झतक ऩूवायधायहरु भभयत गनय भभयत सॊ बाय कोषको रुऩभा रु.
२०,००,०००।– (फीस राख रुऩैं मा) को कोष स्थाऩना गङ्चयएको छ । स्थानीम तहभा कामययत कभयचायीहरुको

ङ्झनवृङ्ञत्तबयण सङ्टङ्जवधाका राङ्झग कभयचायी कलमाण कोषभा रु.७ ,५०,०००।– (सात राख ऩचास हजाय रुऩैं मा) यकभ
जम्भा गने गयी यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको छ ।

अफ भ , मस गाउॉ ऩाङ्झरकाको आ.फ. २०७९ ÷८० का राङ्झग मस फखे अङ्झधवेशनभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको कङ्टर

फजेटको सॊ ङ्ञऺप्त आम व्मम प्रस्तङ्टत गनय चाहन्छङ्ट ।
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८०१०१५०११०१ फजेट उऩशीषयक : आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ कामयऩाङ्झरका -चारङ्ट आ.व. : २०७९/८०
ङ्झस.
नॊ.

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ

खचय

शीषयक

स्रोत व्महोने सभङ्टह

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत यकभ

१

ऩाङ्चयश्रङ्झभक कभयचायी कामायरम

२११११

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१,३०,००,०००

२

ऩोशाक बत्ता

२११२१

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

३,९०,०००

३

स्थानीम बत्ता

२११३१

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१६,२५,०००

४

भहॊ गी बत्ता

२११३२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

९,३६,०००

५

कभयचायीको फैठक बत्ता

२११३४

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

७,५०,०००

६

प्रधानाध्माऩकहरुको फैठक बत्ता

२११३४

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

६,००,०००

७

कभयचायी प्रोत्साहन तथा ऩङ्टयस्काय

२११३५

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

५०,०००

८

अन्म बत्ता

२११३९

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१,१०,०००

९

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

२११४१

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

९,५०,०००

१०

ऩदाङ्झधकायीअन्म सङ्टङ्झफधा

२११४२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

४३,०२,०००

११

कभयचायी कलमाण कोष

२१२१४

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

७,५०,०००

१२

ऩानी तथा ङ्झफजङ्टरी

२२१११

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

५,५०,०००

१३

सॊ चाय भहसङ्टर

२२११२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

७,५०,०००

१४

इन्धन (ऩदाङ्झधकायी)

२२२११

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१०,००,०००

१५

इन्धन (कामायरम प्रमोजन)

२२२१२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

२७,५०,०००

१६

सवायी साधन भभयत खचय एम्फङ्टरेन्स

२२२१३

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

७,५०,०००

१७

सवायी साधन भभयत खचय कामायरम

२२२१३

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

११,५०,०००

१८

सवायी साधन भभयत खचय जेसीङ्जव

२२२१३

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

७,५०,०००

Page 22 of 64

ufpF ljsf; of]hgf

cf7/fO{ lqj]0fL ufpFkflnsf

cf=a= @)&(÷)*)

१९

सवायी साधन भभयत खचय भोटयसाईकर

२२२१३

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

२१,०६,५००

२०

ङ्झफभा तथा नवीकयण खचय

२२२१४

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

४,५०,०००

२२२२१

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

३,००,०००

२२२३१

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१,००,०००

२१

२२

भेङ्ञशनयी तथा औजाय भभयत सम्बाय तथा
सिारन खचय

ङ्झनङ्झभत
य सावयजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको भभयत सम्बाय
खचय

२३

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

२२३११

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

२५,५०,०००

२४

इन्धन - अन्म प्रमोजन

२२३१४

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१,५०,०००

२५

ऩिऩङ्झिका, छऩाई तथा सूचना प्रकाशन खचय

२२३१५

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

७,५०,०००

२६

अन्म कामायरम सॊ चारन खचय

२२३१९

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

३,००,०००

२७

गाउॉ ऩाङ्झरका तथा वडाभा इन्टयनेट जडान

२२४१२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

५,००,०००

२८

गाउॉ ऩाङ्झरकाभा ङ्झडङ्ञजटर नागङ्चयक फडाऩि

२२४१२

आन्तङ्चयक श्रोत

६,००,०००

२९

मोजनाको सफ्टवेमय सॊ चारन नङ्जवकयण

२२४१२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१,००,०००

२२४१२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

५,००,०००

३०

वडा कामायरमका राङ्झग याजश्वको सफ्टवेमय
जडान

३१

वडा कामायरमभा ङ्झस ङ्झस ङ्जटबी जडान

२२४१२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

८,३७,५००

३२

कयाय सेवा शङ्टलक

२२४१३

आन्तङ्चयक श्रोत

७,००,०००

३३

कयाय सेवा शङ्टलक

२२४१३

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१,११,३०,०००

३४

कयाय सेवाका कभयचायीहरुराई भहगी बत्ता

२२४१३

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

९,६०,०००

साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केन्रका ऩङ्चयचाङ्झरकाको तरफ

२२४१३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

७०,९५,०००

३६

कभयचायी ताङ्झरभ खचय

२२५११

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

७,५०,०००

३७

ऩाठ्यक्रभ प्रवोङ्झधकयण कामयक्रभ कऺा ४ ७ ९

२२५११

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

२,००,०००

२२५११

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१,५०,०००

२२५११

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

२,००,०००

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

२०,००,०००

३५

३८
३९
४०

वार ङ्जवकाश सहजकताय ,

ङ्जवद्यारम कभयचायी तथा

बत्ता

ङ्ञशऺक तथा प्रधानाध्माऩकका राङ्झग अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण
ताङ्झरभ

ङ्ञशऺकहरुको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्धका राङ्झग इङ्झभस
तथा ङ्जवद्यारम रेखाव्मवस्थाऩन ताङ्झरभ
५० प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा कृङ्जष तथा ऩशङ्ट
प्रोत्साहन तथा प्रवधयन कामयक्रभ
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४१

अन्तयऩाङ्झरका (भेची-भहाकारी) अध्ममन
अनङ्टसन्धान तथा अवरोकन कामयक्रभ

ufpF ljsf; of]hgf

cf=a= @)&(÷)*)

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

१०,००,०००

४२

अऩाङ्गभैङ्झि कामयक्रभ

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - प्रदे श सयकाय

३,००,०००

४३

कामयक्रभ खचय

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

४,००,०००

४४

खेरकङ्टद कामयक्रभ

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१५,५०,०००

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

६,५०,०००

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

१,०५,०००

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

१८,००,०००

व्मवस्थाऩन ङ्झडचेन डोङ्रा आॉखाअस्ऩतार

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

३,००,०००

जेष्ठ नागङ्चयक सम्भान कामयक्रभ

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

८,००,०००

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

५,००,०००

४५
४६
४७
४८
४९
५०

गाउॉ ऩाङ्झरका स्तङ्चयम फाङ्जषक
य ऩयीऺा सॊ चारन
तथा व्मवस्थाऩन

गाउॉ घय ङ्ञक्रङ्झनक सॊ चारन तथा मातामात खचय
सभेत

गाउॉ ऩाङ्झरका बय ङ्झनशङ्टलक ङ्जवद्यङ्टत कामयक्रभ
गाउॉ ऩाङ्झरकाभा आॉखा ङ्ञशङ्जवय सॊ चारन तथा
सॉगको साझेदायीभा

जेष्ठ नागङ्चयकका राङ्झग ङ्झनशङ्टलक दन्त उऩहाय
कामयक्रभ

५१

झोरङ्टङ्गे ऩङ्टर भभयत तथा सॊ बाय

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१,५०,०००

५२

दङ्झरत रङ्ञऺत कामयक्रभ

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,०५,०००

५३

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा ङ्झनशङ्टलक अनङ्टदान

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

७,००,०००

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

१०,००,०००

२२५२२

प्रदे शनॊफय १ - नगद अनङ्टदान

१,००,०००

५४
५५

ऩाॉच वटा ङ्जवद्यारमभा आनेऩान ऩठनऩाठन तथा
सॊ चारन

ब्रड फैं क स्थाऩनाका राङ्झग नेऩार ये डक्रस
सोसाईटी ङ्ञजलरा ताप्रेज ङ्टङराई अनङ्टदान

५६

फार ङ्जववाह ङ्जवरुद्धको सचेतना कामयक्रभ

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - प्रदे श सयकाय

२,५४,९८०

५७

भङ्जहरा उद्यभङ्ञशरता ताङ्झरभ

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - प्रदे श सयकाय

६,००,०००

५८

भङ्जहरा ऩङ्टरुष सभ ङ्जवकास ताङ्झरभ

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - प्रदे श सयकाय

२,००,०००

५९

भङ्जहरा सगॉ उऩाध्मऺ अन्तयङ्जक्रमा कामयक्रभ

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - प्रदे श सयकाय

४,००,०००

६०

भङ्जहरा सभङ्टहराई उद्घोषण ताङ्झरभ

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - प्रदे श सयकाय

३,००,०००

६१

भङ्जहरा स्वास््म स्वॊमभ सेङ्जवका राई मातामात खचय

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

४,५०,०००

२२५२२

प्रदे शनॊफय १ - नगद अनङ्टदान

४,१९,०००

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

५,००,०००

६२
६३

भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयण तथा ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध
कामयक्रभ

याङ्जष्डऩती यङ्झनङ ङ्ञशलड खेरकङ्टद कामयक्रभ
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६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०

ufpF ljsf; of]hgf

ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक औषङ्झध उऩचाय कामयक्रभ
ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक , गबयवती भङ्जहरा उद्धाय , उऩचाय
तथा ऩोषण कामयक्रभ
ङ्जवङ्जवध खचय ( ङ्छदवङ्झसम कामयक्रभ)
स्थानीम तहको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तक
छऩाई
स्थानीम तहको ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩङ्टस्तक
रेखन

सभऩङ्टयक कोष (म्माङ्ञचङ पण्ड)
सङ्टयऺीत भातृत्व प्रसङ्टती सेवाभा खङ्जटने ङ्झनङ्झसङ
य
स्टापराईप्रोत्साहन बत्ता

cf=a= @)&(÷)*)

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

५,००,०००

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

९,००,०००

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

३,००,०००

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

५,००,०००

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

५,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,००,०००

२२५२२

आन्तङ्चयक श्रोत

२,८०,०००

७१

सासङ्ट वङ्टहायी अन्तयङ्जक्रमा कामयक्रभ

२२५२२

याजस्व फाॉडपाॉड - प्रदे श सयकाय

१,००,०००

७२

उच्च भा ङ्जव ङ्झनशङ्टलक ऩठनऩाठन

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१७,००,०००

७३

अनङ्टगभन, भूलमाॊकन खचय

२२६११

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

१,००,०००

७४

भ्रभण खचय

२२६१२

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

२९,५०,०००

७५

ङ्जवद्यारमभा स्वास््म कभॉ कामयक्रभ

२२७११

आन्तङ्चयक श्रोत

३,००,०००

७६

ङ्जवङ्जवध खचय

२२७११

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

२८,५०,०००

२२७११

आन्तङ्चयक श्रोत

३,६०,०००

७७

ङ्जवङ्जवध खचय (स्वास््म चौकीहरुको कामायरम
व्मवस्थाऩन)

७८

सबा सिारन खचय

२२७२१

याजस्व फाॉडपाॉड - सॊ घीम सयकाय

४,००,०००

७९

प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष सॊ चारन

२७२१२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५०,००,०००

८०

भभयत सॊ बायकोष सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन

२७२१२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२०,००,०००

८१

औषङ्झध खङ्चयद कृङ्जष सेवा तपयको

२७२१३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

७,००,०००

८२

औषङ्झध खङ्चयद ऩशङ्ट सेवा तपयको

२७२१३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

६,००,०००

८३

औषङ्झध खङ्चयद स्वास््म तपयको

२७२१३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१८,००,०००

८४

औषङ्झध खङ्चयद स्वास््म सॊ स्थाको

२७२१३

आन्तङ्चयक श्रोत

५,००,०००

२८१४२

याजस्वफाॉड पाॉड - सॊ घीम सयकाय

६,५०,०००

८५

घयबाडा

८०१०१५०१२०२आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ. २
८६

सयस्वङ्झत भा.ङ्जव भा स्थाङ्झनम ङ्झरम्फङ्ट बाषा ऩठनऩाठन
स्टे सनयी तथा कामायरम व्मवस्थाऩन

,

२२३१९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००
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भङ्जहरा आङ्छदवासी जनजाङ्झत (च्माब्रङ) य दङ्झरत रङ्ञऺत
कामयक्रभ
ङ्जवउङ्जवजन कृङ्जष औषधी य स्प्रे तथा उङ्ङत जातको
फोका खङ्चयद
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२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

२११३५

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५०,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,०००

८०१०१५०१२०३आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ. ३
८९
९०
९१

कऺा 5-8-10 य १२ का उत्कृष्ठ अॊक लमाउने ङ्जवद्याथॉ
राईप्रोत्साहन

उङ्ङत जातको फॊ गयङ्ट को ऩाठाऩाठी खङ्चयद तथा ङ्जवतयण
उङ्ङत जातको बेडाको ङ्जवउ फोका (साॉड) फाख्राको
ङ्जवउ फोका खङ्चयद तथाङ्जवतयण

९२

उङ्ङत जातको भकैको ङ्जवउ खङ्चयद तथा ङ्जवतयण

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५०,०००

९३

गोठ सङ्टधाय कामयक्रभ

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५०,०००

९४

हाङऩाङ स्वास््म चौकी य भेहेरे स्वास््म चौकी
कामायरम व्मवस्थाऩन

८०१०१५०१२०४ आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ. ४
९५
९६

छातेढङ्टङ्गा भा.ङ्जव भा ङ्झरम्फङ्ट बाषा सॊ चारन स्टे शनयी तथा
कामायरम व्मवस्थाऩन

स्वमॊ सेङ्जवका प्रोत्साहन फैठक व्मवस्थाऩन य सङ्टत्केयी
भङ्जहराराई प्रोत्साहन यकभ

८०१०१५०१२०५आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ. ५
९७

५० प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा दताय बएको सभूहराई स्ऩेमय
टॊ ङ्जक तथा ङ्जवतयण

९८

उङ्ङत जातको ङ्झफउ फोका ङ्जवतयण

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२,००,०००

९९

कम्ऩोष्ट भर उत्ऩादन ताङ्झरभ

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५०,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

१००
१०१

कृङ्जष सभूहराई उङ्ङत जातको तयकायी फारीको ङ्झफउ
ङ्झफतयण

जारऩा आ.ङ्जव य ङ्झिऩङ्टये श्वय आ.ङ्जव का ङ्जवद्याथॉका
राङ्झग ट्राकसङ्टट

१०२

ऩशङ्ट औषधी खङ्चयद

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,०००

१०३

ऩशङ्ट ताङ्झरभ

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,०००

कङ्टर जम्भा

११,२०,६५,९८
०
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ॉ ीगत आ.व. : २०७९/८०
८०१०१५०११०१ आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका-ऩूज
ङ्झस.नॊ.
१
२

कामयक्रभ/ आमोजना/ ङ्जक्रमाकराऩकोनाभ
ऩयभङ्झसॊह भाङ्जव अधङ्टयो बवन ङ्झनभायण
सम्ऩङ्ङका राङ्झग

प्रशासकीम बवन ऩूवायधाय ङ्जवकाश
कामयक्रभ

खचय शीषयक

स्रोत सभङ्टह

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत
फजेट

३१११२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१५,००,०००

३१११२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२,००,००,०००

३

स्टाप क्वाटय ङ्झनभायण (क्रभागत)

३१११२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५०,००,०००

४

साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण- ङ्झनघङ्टयाङ्छदन

३१११२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२०,००,०००

५

भेङ्ञशनयी तथा औजाय खङ्चयद

३११२२

६

पङ्झनच
य य तथा ङ्जपक्चसय

३११२३

७

८
९
१०
११

१२

१३

कावेरी नदी- ङ्झधभरडाॉडा- गङ्टप्तेश्वय भा ङ्जवऩधेये- ङ्जऩऩरफोटे प्रा ङ्जवओडाये हङ्टॉदै प्रहयी
चौकी जोड्ने फाटो स्तयोङ्ङती

गङ्टम्फा डाॉडा हङ्टदै ङ्झसभरफोटे जोड्ने सडक
ङ्झनभायण तथा स्तयोङ्ङती

गाईथङ्टना दे ङ्ञख दे उयारी सम्भ जाने फाटो
ङ्झनभायण तथा स्तयोङ्ङती (ऩाङ्झरका)
गाउॉ ऩाङ्झरकाफाट जङ्टकेटाय हङ्टॉदै नाङ्झग जोड्ने
सडक ङ्झनभायण तथा स्तयोङ्ङती

च ङ्टवन डाडाॉ दे ङ्ञख समऩिी मङ्टवा क्रफ सम्भ
जाने फाटो स्तयोङ्ङती

ठाके पङ्टकाङ्दे न च ङ्टवा दोबान हङ्टदै हाङऩाङ
स्वास््म चौकी सम्भ जोड्नेसडक ट्याक
ओऩन

नेसभ
ङ्ट गैयी- वडा कामायरम काङ्ञत्तके
सानोपेदी सडक स्तयोङ्ङती

याजस्व

फाॉडपाॉड - सॊ घीम

सयकाय - नगद

याजस्व फाॉडपाॉड -

सॊ घीम सयकाय - नगद

१५,००,०००
२५,००,०००

३११५१

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

१५,००,०००

३११५१

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

१०,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

४५,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१०,००,०००

३११५१

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

७,००,०००

३११५१

प्रदे शनॊफय १ - नगद अनङ्टदान

१२,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१०,००,०००
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ऩधेये बरामोबीय नाफङ्टखोरा- साठी हङ्टदै
अभरे पोक्ताङ भारफाॉसे जोड्नेसडक
ऩाङ्ग्राझ्मार नाफङ्टखोरा खण्ड ङ्झनभायण
(ऩाङ्झरका)

पङ्टङ्थाप्रा गोजाय बोटे गाउॉ सङ्टके सेरेरे
सडक स्तोयङ्ङती

माक्से नेवख
ङ्ट ाभ ऩाबेक सडक स्तयोङ्ङती
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३११५१

प्रदे शनॊफय १ - नगद अनङ्टदान

१०,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,००,०००

३११५१

प्रदे शनॊफय १ - नगद अनङ्टदान

१५,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१०,००,०००

३११५१

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

७५,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

८०,००,०००

३११५५

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

६,००,०००

३११५५

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१०,००,०००

३११५६

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

४,००,०००

३११५६

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,००,०००

३११५९

प्रदे शनॊफय १ - नगद अनङ्टदान

४,००,०००

३११५९

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

५,००,०००

३११५९

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

१५,००,०००

३११५९

प्रदे शनॊफय १ - नगद अनङ्टदान

८,००,०००

३११५९

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

५,००,०००

३११५९

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

२०,००,०००

३११५९

प्रदे शनॊफय १ - नगद अनङ्टदान

१०,००,०००

३११५९

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

९,००,०००

ङ्झरम्फङ्टनी ऩङ्टर- ओडाये ढाॉडे- चोक्टी ऩङ्टछाय-

१८

ङ्जवङ्जहटाय-गङ्टप्तेश्वय भाङ्जव- चोकऩङ्टय-थाम्देन गाउॉ

-

ङ्जहरे फजाय- यङ्झभते- आरेवय खङ्टवा ऩाङ्झरकासम्भ
जोड्ने सडक ङ्झनभायण

१९
२०

ङ्झरम्फङ्टनी ऩङ्टर-दे ङ्ञख धोरे जोड्ने सडक
ङ्झनभायण (ऩाङ्झरका)

ङ्झछयवानी सोवङ्टवा ङ्झभङ्ञचङ्चयङ ङ्झसचाॉइ कङ्टरो
भभयत तथा सङ्टधाय

हाङऩाङ च ङ्टवा गाईताने वडा नॊ ५ टाय
२१

गाउॉ गाऩा हङ्टॉदै ऩन्चभी फाटशाङ्ञन्त

आधायबूत ङ्जवद्यारम ऺेिभा ङ्झसचाई
सङ्टङ्जवधाका राङ्झग कङ्टरो भभयत

२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१

खाङ्झत गाॉउ याभफहादङ्ट- दे वभान मक्सोको
घय सम्भखानेऩानी ङ्जवस्ताय

धोरे ङ्झभङ्ञचङ्चयङ खानेऩानी ङ्झनभायण (ऩाङ्झरका)
आॉऩऩानी मङ्टवा क्रफ चाॉगे नेशभ
ङ्ट बवन
ङ्झनभायण

आॉऩऩानी मङ्टवा क्रफ चाॉगे नेशभ
ङ्ट बवन
ङ्झनभायण

आम्फोटे आधायबूत ङ्जवद्यारम ङ्झनभायण
खोऩकेन्र नबएका स्थानभा खोऩकेन्र
ङ्झनभायण

गङ्टप्तेश्वय भा ङ्जव को हाता सम्माइ HPF बवन
घेयाफाया कामयक्रभ

गाउॉ ऩाङ्झरका स्तङ्चयम यॊ गशारा ङ्झनभायण तथा
स्तयोङ्ङती

चाॉगे भा ङ्जव खेरभैदान ङ्झनभायण तथा
स्तयोङ्ङती (छे उऩट्टी)

चौकऩङ्टय स्वास््म चौकी बवन ङ्झनभायण
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जनकलमाण आधायबूत ङ्जवद्यारमको खेर
भैदान ङ्जवस्ताय
जरकन्मा आधायबूत ङ्जवद्यारम खेरभैदान
ङ्जवस्ताय तथा स्तयोङ्ङती
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३११५९

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

८,००,०००

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१०,००,०००

३४

फाघद्वाय खेरभैदान ङ्झनभायण

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१०,००,०००

३५

भहबीय खेरभैदान ङ्झनभायण तथा स्तयोङ्ङती

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१५,००,०००

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१५,००,०००

३६

ङ्जवगोत ऩोखयी ऩमयटन ऩूवायधाया ङ्झनभायण
(सॊ घीम सयकायको साझेदायीभा)

३७

ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजनाको ङ्झडङ्जऩआय

३१४११

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५०,००,०००

३८

गदयने चौय खेरभैदान ङ्जवस्ताय

३१५११

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

८,००,०००

३९

गाईथङ्टना दे ङ्ञख दे उयारी सम्भ जाने फाटो
ङ्झनभायण तथा स्तयोङ्ङती

३१५११

प्रदे श सयकाय

ॉ ीगत
अनङ्टदानऩूज

- सभऩङ्टयक

१,००,००,०००

८०१०१५०१२०१आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ. १
१
२

NEC चचय तथा जनकलमाण ब ङ्टवाङ्झन डाॉडा
गोये टो ङ्झनभायण
१ नॊ वडा कामायरमको शौचारम तथा
फाथरुभ ङ्झनभायण

३१११२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३१११३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५,००,०००

३

ङ्ञचङ्झरङसे भाङङ्जहभ शौचारम ङ्झनभायण

३१११३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

४

फगये खोरा व्मवस्थाऩन

३१११३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,५०,०००

३११५३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२,५०,०००

३११५६

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५,००,०००

३१११३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

५
६
७

धोरे गङ्टम्फा तथा साङ्जवक -५ ऩाङ्झथबया
भङ्ञन्दय प्रङ्झतऺारम ङ्झनभायण
ङ्जवद्यङ्टत सेवा ङ्जवस्ताय
ङ्झसचाई खानेऩानी ऩाइऩ तथा ङ्झफउ ङ्झफजन
खङ्चयद

८०१०१५०१२०२ आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ. २
१

भाङ्गेनामाकभा तायफाय य कभर ऩोखयी
साभङ्टदाङ्जमक बवनभा टवाइरेट ङ्झनभायण
चोकऩङ्टय गङ्जहयीफायी गोराई देङ्ञख तभोय
कावेरीसम्भ भोटयफाटो यङ्झभतेजोयधाया देङ्ञख

२

आऩडाॉडा हङ्टदै ङ्जवभर प्रसाईको घय छे उसम्भ

भोटयफाटो य ङ्झधभार डाॉडादेङ्ञख फाघथरा तथा
आम्फोटे देङ्ञख आम्फोटे देङ्ञख सयस्वङ्झत भा.ङ्जव
सम्भ गोये टो फाटोसोङ्झरङ

३

तभोय कावेरी चोकऩङ्टय ओडाये दङ्टगाय भा.ङ्जव
हङ्टदै नाङ्झग सम्भ भोटयफाटोस्तयोङ्ङती
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हाङभङ्टखाङ सभायी स्थरको छे उभा यहे को
सडकभा आय.ङ्झस.ङ्झस. वार ङ्झनभायण

आम्फोटे खानेऩानी फयफोटे पाकभायी कङ्टरो

५
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३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११५५

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५,००,०००

३११५६

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

,

नाफङ्टखोरा आऩगाङ्झछ ऩधे येकङ्टरो , नङ्टनथरा नैरे

डाॉडा कङ्टरो , आम्फोटे दङ्टईवटा कङ्टरो , पाकाभायी
ऩङ्जहये कङ्टरो ङ्झसचाईऩाईऩ खङ्चयद तथा ङ्जवतयण

६
७

जोयधाये खानेऩानी ट्याङ्की ङ्झनभायण
श्री उगेन छमो खोङ्झरङ
य गङ्टम्फा बवन
ङ्झनभायण

८०१०१५०१२०३आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ. ३
१
२
३
४
५
६
७

सयस्वङ्झत भा.ङ्जव हाङऩाङभा पङ्झनच
य य ङ्झनभायण
साङ्जवक ६ को प्रसाई गाउॉ को रक्ष्भी आभा
सभङ्टहराई पङ्झनच
य य खङ्चयद

थोऩेजॊघ भाङङ्जहभ ङ्झडङ्जऩआय तथ सडक
ङ्झनभायण

३ नॊ वडाका कृङ्जष य सडक भभयत तथा
स्तयोङ्ङती
ढङ्टङ्गेफाट ओसरे हङ्टदै बाङटाय जोड्ने फाटो
स्तयोङ्ङती

भाखातोऩ दे ङ्ञख तभोय कङ्चयडोय हङ्टदै झोरङ्टङ्गे
ऩङ्टर जोड्ने सडक स्तयोङ्ङती

वडा ४ को केयाफायी देङ्ञख दानाको रुख हङ्टदै

ङ्जवशार पोम्फोको घय हङ्टॉदैटेक फहादङ्टय आङ्फङ्टहाङ
ऩृ्वी फहादङ्टय को घय छे उ जोड्ने सडक ङ्झनभायण

३११२३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११२३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,०००

३११३५

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

६,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,५०,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,५०,०००

३११५६

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,५०,०००

३११५६

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५०,०००

साङ्जवक हाङऩाङ-४ को ङ्झसङसम्फा खोरा
८

९
१०

दे ङ्ञख ङ्झसभऩानी कङ्टर याजको घय हङ्टदैसप्तभी
जोड्ने सडक स्तयोङ्ङती

गोकङ्टर धङ्टऩ ङ्जवष्भङ्टये खानेऩानी ट्याङ्की
ङ्झनभायण

चवङ्टॉ ाखोरा बोटे ऩाखा छे उ खानेऩानी ऩाईऩ
खङ्चयद

११

नाराऩे खानेऩानी य छागे खानेऩानी भभयत

३११५६

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,५०,०००

१२

रोबेक खानेऩानी भङ्टहान सॊ यऺण

३११५६

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५०,०००

१३

ङ्छदऩज्मोती क्रफ बवन ङ्झनभायण

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२,००,०००

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

१४

ङ्जहटी भाछाऩोखयी सॊ यऺण (क्रभागत)
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८०१०१५०१२०४ आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ. ४
१
२

४ य ५ नॊ वडाको ङ्झसभानाको कङ्टरोफाट
आङफङ्टहाङमक सम्भ सडक ङ्झनभायण

गौयफको सडकफाट वडा कामायरम जोड्ने
सडक ङ्जवस्ताय

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३

ङ्झसङ्चयसे चप्रेटी नेसभ
ङ्ट ङ्झसचाई कङ्टरो भभयत

३११५५

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

४

भङ्टरऩानी खानेऩानी मोजना सङ्टके

३११५६

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

५

पङ्टङ्थाप्रा खोऩ केन्र ङ्झनभायण गोजाय

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

६

सयस्वती आ.ङ्जव ठे स गाह्रो ङ्झनभायण

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११५१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११५९

आन्तङ्चयक श्रोत - नगद

६,००,०००

८०१०१५०१२०५आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ. ५
साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म इकाई दोबान य आधायबूत

१

स्वास््म केन्रचाॉगेराई डेक्सटऩ तीन थान ङ्जप्रन्टय
दङ्टई थान खोऩ बण्डायण गने ङ्जिज एक थान
यग्मास च ङ्टरा दङ्टई थान ङ्झफयाभी फेट दङ्टई थान

२
३

टाय गाउॉ दे खी भाछाऩोखयी भङ्ञन्दय जाने
भोटय फाटो स्तयोङ्ङती

५ नॊ वडा कामायरम तथा आधायबूत
स्वास््म चौकी घेयाफाया

४

ङ्झतयङ्झतये साभङ्टदाङ्जमक बवन छाना क्रभागत

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

५

सयदायगाउॉ साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,००,०००

६

ङ्झसॊहदे वी भङ्ञन्दय व्मवस्थाऩन य फयडाॉडा
खानेऩानी भभयत

आ.व. :२०७९/८० फजेट उऩशीषयक : सॊ घीम सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामयक्रभ (शसतय अनङ्टदान)
ङ्झस.नॊ.

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩको नाभ

खचय शीषयक

स्रोत

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट

८०१०१५०१५११ सॊ घीम सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामयक्रभ (शसतय अनङ्टदान)
आधायबूत तहका स्वीकृत दयवन्दीका ङ्ञशऺक , याहत
१

अनङ्टदान ङ्ञशऺककाराङ्झगतरफ बत्ता अनङ्टदान (ङ्जवशेष

२११११

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

७,५१,००,०००

२

कभयचायी ऩाङ्चयश्रङ्झभक (स्वास््म तपयका)

२११११

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

७२,००,०००

२११११

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

ङ्ञशऺाऩङ्चयषद अन्तयगतका ङ्ञशऺक/कभयचायीहरु सभेत)
भाध्मङ्झभक तहका स्वीकृत दयवन्दीका ङ्ञशऺक , याहत अनङ्टदान

३

ङ्ञशऺकराङ्झग तरफ बत्ता अनङ्टदान (ङ्जवशेष ङ्ञशऺा
ऩङ्चयषदअन्तयगतका ङ्ञशऺक/कभयचायी
प्रङ्ञशऺकसभेत)

४

प्राङ्जवङ्झधक सहामकको ऩोसाक

,प्राङ्जवङ्झधक धायका

२११२१

आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

१,५६,००,०००

१०,०००
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५

ऩोशाक बत्ता

२११२१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

४,३०,०००

६

योजगाय सॊ मोजकको ऩोसाक

२११२१

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१०,०००

७

योजगाय सहामकको ऩोशाक बत्ता

२११२१

८

प्राङ्जवङ्झधक सहामकको स्थानीम बत्ता

२११३१

९

योजगाय सॊ मोजकको स्थानीम बत्ता

२११३१

१०

योजगाय सहामको स्थानीम बत्ता

२११३१

११

भहगी बत्ता ( स्वास््म तपयका कभयचायीको )

२११३२

१२

सावयजङ्झनक ङ्जवद्यारमकाङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झग ङ्झनशङ्टलक
ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदान

२११३२

आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान
आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान
एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञशक)

१०,०००
१,१६,०००
१,७८,०००
१,१६,०००
१०,३२,०००
२,४७,०००

१३

ङ्जपलड बत्ता

२११३३

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,०८,०००

१४

अन्म बत्ता

२११३९

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१५,०००

१५

ऩानी तथा ङ्जवजङ्टरी

२२१११

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,००,०००

१६

एभ. आई. एस. अऩये टय य ङ्जपलड सहामको राङ्झग
सिाय खचय

२२११२

आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

५,०००

१७

इन्धन कामायरम प्रमोजन

२२२१२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

५०,०००

१८

सवायी साधन भभयत खचय

२२२१३

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

५०,०००

१९

स्वास््म चौकीका राङ्झग आवश्मकफाईक खङ्चयद

२२२१३

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

८,००,०००

२०

भेङ्ञशनयी आजाय तथा पङ्झनच
य य भभयत सम्बाय (सेवा
केन्रसिारानाथय)

२२२२१

आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने

६०,०००

२१

भसरन्द साभान खङ्चयद (सेवा केन्र सिारानाथय)

२२२२१

२२

भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री

२२३११

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

८,००,०००

२३

ये कङ्झडङ
य तथा ङ्चयऩोङ्जटयङ काडय छऩाई

२२३११

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

५,००,०००

२४

योजगाय सेवा केन्रको सॉचारन खचय

२२३११

२५

इन्धन अन्म प्रमोजन

२२३१४

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

७५,०००

२६

ऩिऩङ्झिका तथा सङ्टचना प्रकाशन प्रसायण खचय

२२३१५

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,७५,०००

२७
२८
२९
३०

एभ. आई. एस. अऩये टय यङ्जपलड सहामक
ऩाङ्चयश्रङ्झभक, चाडऩवय खतय तथा ऩोशाक खचय
कयाय सेवा शङ्टलक ( स्वास््म तपयका कभयचायीको )
कृङ्जष तथा ऩशङ्ट सेवाका एक गाॉउ एक
प्राङ्जवङ्झधकहरुको तरव बत्ता
कृङ्जष स्नातक कयाय

२२४१३

ऋण (फैदेङ्ञशक)

आई ङ्झड ए- सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

१,२०,०००

२,६५,०००

४,३७,०००

२२४१३

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,२९,००,०००

२२४१३

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

८,००,०००

२२४१३

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

४,८०,०००
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प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकाससहजकतायहरुको ऩाङ्चयश्रङ्झभक

२२४१३

तथा ङ्जवद्यारम कभयचायी व्मफस्थाऩन अनङ्टदान

प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकाससहजकतायहरुको ऩाङ्चयश्रङ्झभक

२२४१३

तथा ङ्जवद्यारम कभयचायी व्मफस्थाऩन अनङ्टदान
प्रायङ्ञम्बक फारङ्जवकाससहजकतायहरुको ऩाङ्चयश्रङ्झभक

२२४१३

तथा ङ्जवद्यारम कभयचायी व्मफस्थाऩन अनङ्टदान
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नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान
एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञशक)

आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने

५८,१९,०००
२०,९३,०००

९,८५,०००

३४

प्राङ्जवङ्झधक सहामकको तरव

२२४१३

३५

योजगाय सॊ मोजकको तरव

२२४१३

३६

योजगाय सहामकको तरफ

२२४१३

३७

रघङ्ट उद्यभ सहजकतायको तरफ बत्ता

२२४१३

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

४,५५,०००

३८

प्राङ्जवङ्झध ङ्झसऩ ङ्जवकाश ताङ्झरभ

२२५११

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१०,००,०००

३९

याष्डऩङ्झत यङ्झनङ्ग ङ्झसलड प्रङ्झतमोङ्झगता (स्थानीम तहस्तयीम)

२२५२१

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

५,००,०००

४०
४१
४२
४३
४४

CBIMNCI कामयक्रभ (कामयक्रभ सङ्झभऺा
अनङ्टङ्ञशऺण, सभता तथाऩहङ्टच कामयक्रभ)

, स्थरगत

अन्म ङ्जवङ्जवध खचय - आमोजना , साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा घटना
दतायसम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ फैंठकको ङ्ञचमाऩान रगामतको खचय

आ.व. 2078/79 भा स्थाऩना बएको अरैं चीफारी
ऩकेट ङ्जवकास कामयक्रभको ङ्झनयन्तायता

आ.व. 207९/८० भा नमाॉ अरैं ची फारी ऩकेट
ङ्जवकास कामयक्रभ सिा0रन

आ.व. 207९/८० भा नमाॉ फॊ गयङ्ट ऩकेट ङ्जवकास
कामयक्रभ सिा रन

आकङ्ञस्भक अवस्थाभा औसङ्झध एवॊ लमाफ साभाग्री ढङ्ट वानी

४५

२२५२२

ऋण (फैदेङ्ञशक)

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान
आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

३,९३,०००
४,९४,०००
३,९३,०००

३५,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

६,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१२,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१०,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,०९,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१०,७५,०००

,

ये कङ्झडयङ तथा ङ्चयऩोङ्जटयङका राङ्झग पभय पयभेट छऩाइ, ई-ङ्जट.ङ्झफ
यङ्ञजस्टय अध्मावङ्झधक, ङ्जवश्वऺमयोग ङ्छदवस सम्फन्धी कामयक्रभ ,

स्थरगत अनङ्टङ्ञशऺण तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण , ऺमयोगका कामयक्रभको
अधय फाङ्जषक
य सङ्झभऺा तथा कोहटय ङ्जवश्

४६
४७

आॉखा, नाक, कान, घाॊटी तथा भङ्टख स्वास््म सम्वङ्ञन्ध
अङ्झबभङ्टखीकयण
आधायबूत तथा आकङ्ञस्भक स्वास््म सेवाको राङ्झग
औषङ्झध खङ्चयद

४८

इङ्जऩडेङ्झभमोरोङ्ञजकर ङ्चयऩोङ्जटयङ्ग

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

२०,०००

४९

उद्यभ ङ्जवकास कामयक्रभका राङ्झग साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारन

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,००,०००

५०

उद्यभ ङ्जवकास ताङ्झरभ

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

२,००,०००
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५१
५२

उद्यभ ङ्जवकास सहजकतायको प्रङ्ञशऺक ऩाङ्चयश्रङ्झभक
तथा भ्रभण खचय
कृङ्झिभ गबायधान ङ्झभसन कामयक्रभ
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२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,७५,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

२,५०,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

९१,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

३,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

८०,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

२५,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,७१,०००

ऺमयोगका जोङ्ञखभ सभङ्टह तथा स्वास्थ सेवाको ऩहङ्टच कभ

५३

बएका सभङ्टदामभासकृम ऺमयोग खोजऩडतार
कामयक्रभ।घयऩङ्चयवायका सदस्महरूको

सम्ऩकय ऩङ्चयऺण, एवॊ

ऩाॉच वषय भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरभा ऺमयोग योकथाभ सम्फन्धी
टी.ङ्जऩ.टी.कामयक्रभ

५४
५५
५६

कृङ्जष, ऩशङ्टऩन्छी तथा भत्स्म त्माकॊ अध्मावङ्झधक
कामयक्रभ

ङ्जकसान सूचीकयण कामयक्रभ
कोङ्झबड १९ को भ्माङ्ञक्सनको ङ्झडङ्ञजटाइजेशन तथा
क्मू आय कोड प्रभाङ्ञणकयण

कोङ्झबड १९ रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ भहाभायीजन्म योगहरुको
५७

योकथाभ,

ङ्झनमन्िणतथा ङ्झनगयानीका राङ्झग

सयोकायवारा सॉगको अन्तयङ्जक्रमा तथा

RRT,

स्वास््मकभॉऩङ्चयचारन
५८

५९
६०
६१
६२
६३

कोङ्झबड १९ ङ्जवरुद्ध खोऩ अङ्झबमान तथा फङ्टस्टय खोऩ सभेत
सॊ चारनब्मवस्थाऩन खचय (ऩाङ्झरकास्तङ्चयम मोजना य ऩाङ्झरका
तथा स्वास््म सस्था स्तङ्चयम सङ्टऩङ्चयवेऺण)

कोङ्झबड-१९ फाट ऩङ्टगेको शैङ्ञऺक ऺङ्झतको ऩङ्चयऩङ्टयण

एस.इ.एस.ऩी.- सोधबनाय

तथा अन्म ङ्जवऩदकोसभमभा ङ्झसकाइ ङ्झनयन्तयताका

२२५२२

खामन आरङ्ट उत्ऩादन कामयक्रभ

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१५,२०,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

२५,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

३,७०,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

२०,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

४,८०,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

३५,०००

राङ्झग कामयक्रभ

गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामयक्रभ
अन्तयग ङ्जवत्तीमसेवाभा ऩहङ्टॉच

गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामयक्रभ
अन्तयगत प्रङ्जवङ्झधहस्तान्तयण

गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामयक्रभ
अन्तयगत फजायीकयणकामयक्रभ

अनङ्टदान (फैदेङ्ञशक)

४६,०००

गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामयक्रभ
६४

सॊ चारन ङ्झनदे ङ्ञशका , २०७७ फभोङ्ञजभ उद्यभीको
स्तयोङ्ङती (आवश्मकता ऩङ्जहचानका आधायभा

ऩङ्टनतायजगी य एडबान्स सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ कामयक्रभ)
६५
६६
६७

घयधङ्टयी सवेऺण पायभ
आवश्मक प्रङ्जवङ्झधखङ्चयद

A B C बने प्रमोजनका राङ्झग

तोङ्जकएकाङ्जवद्याथॉको ङ्छदवाखाजाका राङ्झग ङ्जवद्यारमराई
अनङ्टदान

तोङ्जकएका ङ्जवद्याथॉको ङ्छदवाखाजाका राङ्झगङ्जवद्यारमराई
अनङ्टदान

२२५२२
२२५२२

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

नेऩार सयकाय नगद अनङ्टदान

१२,८०,०००
३५,३२,०००
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६८

तोङ्जकएका

ङ्जवद्याथॉको ङ्छदवाखाजाका राङ्झग

२२५२२

ङ्जवद्यारमराई अनङ्टदान

cf=a= @)&(÷)*)
एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञशक)

६,२९,०००

ङ्झनमङ्झभत खोऩ सङ्टदृढीकयण, ऩूणय खोऩ सङ्टङ्झनितता य दीगोऩनाको

६९

राङ्झग सङ्टक्ष्भ मोजना अद्यावङ्झधक २ ङ्छदन य सयसपाई प्रफद्र्धन
प्माकेज ऩङ्टनत
य ाजगी ताङ्झरभ १ङ्छदन गयी ३ ङ्छदन एवॊ ऩूणयखोऩ

न.ऩा., गा.ऩा. सङ्टङ्झनङ्ञितताको राङ्झग स्थाङ्झनम तह , वडा, खोऩ

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,६१,०००

सभन्वम सङ्झभती तथा नवङ्झनवाङ्ञचत
य जनप्रङ्झतङ्झन

७०

७१

७२

प्रङ्झत ङ्जवद्याथॉ रागतका आधायभा ङ्झसकाइ साभग्री तथा
ङ्झडङ्ञजटर ङ्झसकाइसभाग्री व्मवस्थाका राङ्झग ङ्जवद्यारमराइ
अनङ्टदान
प्रङ्झत ङ्जवद्याथॉ रागतका आधायभा ङ्झसकाइ साभग्री तथा
ङ्झडङ्ञजटर ङ्झसकाइसभाग्री व्मवस्थाका राङ्झग ङ्जवद्यारमराइ
अनङ्टदान

प्रङ्झत ङ्जवद्याथॉ रागतका आधायभा ङ्झसकाइ साभग्री तथा
ङ्झडङ्ञजटर ङ्झसकाइसभाग्री व्मवस्थाका राङ्झग ङ्जवद्यारमराइ
अनङ्टदान

२२५२२

२२५२२

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञशक)

२,०४,०००

१,००,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

५,६२,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

५५,०००

ऩाङ्झरकाहरुभा स्वीकृत ङ्झनदे ङ्ञशका अनङ्टसायगङ्छठत rapid
response team तथा
७३

risk communication and

community engagement team राई अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण ,
भहाभायी/जनस्वास््मभा असय ऩने घटनाहरुको

ब्मफस्थाऩनका राङ्झग कङ्ञम्तभा फषयभा दङ्टई ऩटक
सम्फन्धीत सयोकायवाराहरु सभेतको सहबाङ्झग
७४

ऩोऩण ङ्जवशेष (स्वास््म) ऺेिका कामयक्रभ सिारन

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१,५०,०००

७५

भातृ तथा नवङ्ञशशङ्ट कामयक्रभ सॊ न्चारन

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१२,७४,०००

(ऩोशाक प्रोत्साहन , मातामात खचय , वाङ्जषक
य सङ्झभऺा

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१८,००,०००

७७

योजगायी सृजना (आई.ङ्झड.ए.ì

२२५२२

७८

योजगायी सृजना (नेऩार सयकाय)

२२५२२

नेऩार सयकाय- नगद अनङ्टदान

१७,१८,०००

७९

ङ्जवद्यारम सिारन तथा व्मवस्थाऩन अनङ्टदान

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१२,१०,०००

८०

ङ्जवद्यारम सिारन तथा व्मवस्थाऩन अनङ्टदान

२२५२२

८१

ङ्जवद्यारम सिारन तथा व्मवस्थाऩन अनङ्टदान

२२५२२

७६

८२
८३

याङ्जष्डम भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊ

सेङ्जवका

कामयक्रभ

गोष्ठी य ङ्छदवस भनाउने खचय सभेत)

ङ्जवद्यारमभा शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टदृढीकयण

एवभ् कामय

सम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन अनङ्टदान
ङ्जवद्यारमभा शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टदृढीकयण
सम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन अनङ्टदान

एवभ् कामय

२२५२२
२२५२२

आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञशक)

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान
एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

२४,९७,०००

२,१५,०००
४,३९,०००
३२,१३,०००
११,६५,०००
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८४

८५

८६

८७

८८

८९

ङ्जवद्यारमभा शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टदृढीकयण

कामयसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन अनङ्टदान

एवभ्

शैङ्ञऺक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञितता , अनौऩचाङ्चयक तथा वैकङ्ञलऩक ङ्ञशऺा
कामयक्रभ (ऩयम्ऩयागत ङ्जवद्यारम, वैकङ्ञलऩक ङ्जवद्यारम, साऺयता
य ङ्झनयन्तय ङ्ञशऺाका कामयक्रभ सभेत)
शैङ्ञऺक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञितता , अनौऩचाङ्चयक तथा वैकङ्ञलऩक ङ्ञशऺा
कामयक्रभ (ऩयम्ऩयागत ङ्जवद्यारम, वैकङ्ञलऩक ङ्जवद्यारम, साऺयता
य ङ्झनयन्तय ङ्ञशऺा काकामयक्रभ सभेत)
शैङ्ञऺक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञितता

, अनौऩचाङ्चयक तथा वैकङ्ञलऩक

ङ्ञशऺाकामयक्रभ (ऩयम्ऩयागत ङ्जवद्यारम , वैकङ्ञलऩक ङ्जवद्यारम ,
साऺयता य ङ्झनयन्तय ङ्ञशऺाकाकामयक्रभ सभेत)

सिाय साभाग्री प्रसायण तथा छऩाइय (सिाय य ऩॉहच
ङ्ट
अङ्झबमान सिारान)

सम्बाव्म उत्ऩादनको उत्ऩादकत्व य फजाय प्रङ्झतस्ऩधाय

फृङ्जद्ध गनयकाराङ्झग कङ्ञम्तभा ५ जनाको सभङ्टहभा प्रङ्झफङ्झध

२२५२२

२२५२२

२२५२२

२२५२२

२२५२२

cf=a= @)&(÷)*)
एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञशक)

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञशक)
नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान
आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

५,७२,०००

९४,०००

४६,०००

२,६०,०००

१,५०,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,४०,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,२५,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

६५,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

४,१५,०००

हस्तान्तयण
९०

९१
९२

९३

९४
९५
९६
९७
९८
९९

स्वास््म चौकी (आधायब ङ्टत स्वास््म सेवा केन्र) को
न्मङ्टनतभ सेवा भाऩदण्ड कामयक्रभ

(अङ्झबभङ्टखीकयण,

सङ्झभऺा, परो अऩ, अनङ्टगभन तथा सङ्टदृङ्झधकयण सभेत)
स्वास््म सूचना साथै आइ एभ मू सङ्टदृढीकयण
कामयक्रभ

सस्थागत ऺभता ङ्जवकास

,ऩयीऺा सिारन एवभ्

सस्थागत ऺभता ङ्जवकास

,ऩयीऺा सिारन एवभ्

सस्थागत ऺभता ङ्जवकास

,ऩयीऺा सिारन एवभ्

ङ्जवद्याथॉ भङ्टलमाङ्कन

ङ्जवद्याथॉ भङ्टलमाङ्कन

ङ्जवद्याथॉ भङ्टलमाङ्कन

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका छािाहरुराई ङ्झनशङ्टलक
स्माङ्झनटयी प्माड ब्मवस्थाऩन

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका छािाहरुराई ङ्झनशङ्टलक
स्माङ्झनटयी प्माड ब्मवस्थाऩन

सावयजङ्झनक ङ्जवद्यारमका ङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झग ङ्झनशङ्टलक
ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदान

सावयजङ्झनक ङ्जवद्यारमका ङ्जवद्याथॉहरुका राङ्झग ङ्झनशङ्टलक
ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदान

सावयजङ्झनक ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरुका
राङ्झग छािफृङ्ञत्त (आवासीम तथा गैयआवासीम)

२२५२२

२२५२२
२२५२२
२२५२२
२२५२२
२२५२२
२२५२२

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञशक)

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञशक)

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान
एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

७४,०००

१,५०,०००
२,१५,०००
१,०६,०००
५,०४,०००
१३,९०,०००
१,६२,०००
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१००
१०१

१०२

१०३

१०४
१०५
१०६

सावयजङ्झनक ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरुका
राङ्झग छािफृङ्ञत्त (आवासीम तथा गैयआवासीम)
सावयजङ्झनक ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉहरुका
राङ्झग छािफृङ्ञत्त (आवासीम तथा गैयआवासीम)

कोङ्झबड-१९ फाट ऩङ्टगेको शैङ्ञऺक ऺङ्झतको ऩङ्चयऩङ्टयण
तथा अन्म ङ्जवऩदको
राङ्झग कामयक्रभ

सभमभा ङ्झसकाइ ङ्झनयन्तयताका

कोङ्झबड-१९ फाट ऩङ्टगेको शैङ्ञऺक ऺङ्झतको ऩङ्चयऩङ्टयण
तथा अन्म ङ्जवऩदको
राङ्झग कामयक्रभ

सभमभा ङ्झसकाइ ङ्झनयन्तयताका

प्रजनन् रुग्णता स्वास््म सेवा

२२५२२

cf=a= @)&(÷)*)
एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय
अनङ्टदान (फैदेङ्ञशक)

८०,०००

२२५२२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

४,४७,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२,६०,०००

२२५२९

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

९४,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

८०,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,६०,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२०,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२०,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१०,०००

स्वास््मकामयक्रभहरुको डाटा बेङ्चयङ्जपकेशन एवॊ

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२,५५,०००

ऩोषण कामयक्रभ

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३,५८,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,५०,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

९,९६,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

७५,०००

ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजन ङ्जकशोय ङ्जकशोयी तथा प्रजनन्
स्वास््म कामयक्रभ

ऩशङ्ट सेवा ङ्जवबाग य प्रादे ङ्ञशक ङ्झनकामभा ऩशङ्टऩन्छी

त्माॊक तथा ऩशङ्टसेवाका कामयक्रभको प्रगङ्झत ङ्चयऩोङ्जटयङ
ऩशङ्टऩॊऺी आदीफाट हङ्टने ईन्पङ्टएन्जा , फडय फ्रङ्ट , AMR,

१०७

ङ्झसङ्जष्टसकोङ्झसस,

टक्सोप्राज्भोङ्झसस आङ्छद ङ्जवङ्झबङ्ङ

सरुवायोग सम्फङ्ञन्ध योकथाभ तथाङ्झनमन्िणका राङ्झग
सचेतना कामयक्रभ

१०८

१०९
११०
१११

११२

११३

११४

ऩशङ्टऩन्छी योगको अन्वेषण, नभङ्टना सङ्करन तथा प्रेषण
ऩाङ्झरका स्तयभा स्वास््म सॊ स्थाहरुको भाङ्झसक फैठक ,
गङ्टणस्तय सङ्टधाय साथै अधयफाङ्जषक
य एवॊ फाङ्जषक
य सङ्झभऺा

ऩोषण सॊ वेदनशीर (खानेऩानी तथा सयसपाइ

, कृङ्जष,

ऩशङ्टसेवा, भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका, ङ्ञशऺा य शासकीम
प्रवन्ध) ऺेिका कामयक्रभहरू सिानर)

भातृ तथा नवङ्ञशशङ्ट कामयक्रभ अन्तगयत आभा सङ्टयऺा ,
गबयवती, यक्तसॊ चाय, उत्प्रेयणा सेवा , न्मानो झोरा य
ङ्झनशङ्टलक गबयऩतन कामयक्रभ

ङ्जवद्यारम स्वास््म ङ्ञशऺा/आभा सभूह तथा भङ्जहरा

स्वास््म स्वमॊ सेङ्जवकाहरुका राङ्झग साभाङ्ञजक ब्मवहाय
ऩङ्चयवतयन कामयक्रभ

ङ्जवबागरे उऩरव्ध गयाउने ङ्जवङ्झध/ऩद्दङ्झत अनङ्टसाय वडा
स्तयफाट घटना दतायसप्ताह अङ्झबमान सिारन

२२५२९

आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

१,३०,०००
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११५
११६
११७
११८
११९
१२०

सङ्टङ्झतज
य न्म ऩदाथय तथा भध्मऩान सेवनको न्मू ङ्झनकयण
सम्फन्धी सॊ चायकामयक्रभ

स्वास््म चौकी हरुको कामायरम वोडय ऩङ्चयवतयन
स्वास््म चौकीहरुभा पङ्झनच
य य खङ्चयद तथा कामायरम
व्मवस्थाऩन

स्वास््म चौकीहरुका राङ्झग आवश्म लमाऩटऩ तथा
ङ्जप्रन्टय खङ्चयद

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका छािाहरुराई ङ्झनशङ्टलक
स्माङ्झनटयी प्माडब्मवस्थाऩन

एभ. आई. एस. अऩये टय यङ्जपलड सहामक दै ङ्झनक

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२५,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२,००,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

८,१५,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

८,००,०००

२२५२९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५,९२,०००

२२६१२

भ्रभण बत्ता/मातामात खचय/ईन्धन
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आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने
ऋण (फैदेङ्ञशक)

६३,०००

१२१

भ्रभण खचय

२२६१२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

२,००,०००

१२२

ङ्जवङ्जवध खचय

२२७११

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

५०,०००
१६,८७,००,००

कङ्टर जम्भा

०

आ.व. :२०७९/८० भाङ्झथलरो फजेट उऩशीषयक : सॊ घीम सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामयक्रभ
ङ्झस.नॊ.

कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩको नाभ

खचय शीषयक

स्रोत

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट

८०१०१५०१५११ सॊ घीम सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामयक्रभ (शसतय अनङ्टदान)
केन्रफाट छनौट बएका नभङ्टना ङ्जवद्यारम ,ङ्जवशेष
१

ङ्जवद्यारमको क्रभागत बवनङ्झनभायण तथा कऺा

११ स्तोङ्ङङ्झत बएका प्राङ्जवङ्झधक धाय ङ्जवद्यारमको

३१११२

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

३२,००,०००

लमाव व्मवस्थाऩन अनङ्टदान

केन्रफाट छनौट बएका नभङ्टना ङ्जवद्यारम , ङ्जवशेष
२

ङ्जवद्यारमको क्रभागत बवन ङ्झनभायण तथा कऺा

११ स्तोङ्ङङ्झत बएका प्राङ्जवङ्झधक धाय ङ्जवद्यारमको

३१११३

लमाव व्मवस्थाऩन अनङ्टदान
केन्रफाट छनौट बएका नभङ्टना ङ्जवद्यारम ,ङ्जवशेष
३

ङ्जवद्यारमको क्रभागत बवनङ्झनभायण तथा कऺा

११ स्तोङ्ङङ्झत बएका प्राङ्जवङ्झधक धाय ङ्जवद्यारमको

३१११३

लमाव व्मवस्थाऩन अनङ्टदान
४

५

Inj.

Oxytocin

बण्डायणका रागी

ILR

Refrigerator खयीद
योजगाय सेवा केन्रको सङ्टदृङ्जढकयण (कम्प्मू टय ,
पङ्झनच
य य ङ्जपक्चसय , क्माभया, अन्म ङ्जवद्यङ्टतीम
उऩकयण)

३११२२

३११२३

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय अनङ्टदान
(फैदेङ्ञशक)

एस.इ.एस.ऩी. - सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञशक)

आन्तङ्चयक ऋण - नगद ऋण
आई ङ्झड ए - सोधबनाय हङ्टने ऋण
(फैदेङ्ञशक)

६,००,०००

१२,००,०००

४,००,०००

३,००,०००
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६
७
८
९
१०

आठयाई ङ्झिफेणी गा.ऩा ३ मक्से य ४ दे वीथान
जोड्ने सोफङ्टखोरा सडक ऩङ्टर (DPR सभेत)

माक्से दे ङ्जवथान ,पङ्टगङ्टवा खोरा झो.ऩङ्ट. ढॉडे य

ह्वाकङ्ट वडा न. १,आठयाईङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका
नवीकयणीम ऊजाय प्रवङ्झध जडान (वामोग्माॉस/
ङ्जवद्यङ्टतीम च ङ्टरो/सङ्टधाङ्चयएकोच ङ्टरो/सौमय ऊजाय)

कावेरी भङ्ञन्दय सॊ यऺण आठयाई ङ्झिवेङ्ञण २ चोकऩङ्टय

श्री भहादे व ङ्जवगोर ऩोखयी ङ्ञशवारम भङ्ञन्दय

ऩमयटन ऩूवायधाय ङ्झनभायणआठ्रयाई ङ्झिवेणीवडा १

cf=a= @)&(÷)*)

३११५१

आन्तङ्चयक ऋण - नगद ऋण

२०,००,०००

३११५१

आन्तङ्चयक ऋण - नगद ऋण

१७,००,०००

३११५५

आन्तङ्चयक ऋण - नगद ऋण

८,००,०००

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

७,५०,०००

३११५९

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

७,५०,०००

ताप्रेज ङ्टङ
८०१०१५०१५१२ सॊ घीम सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामयक्रभ (ङ्जवषेश अनङ्टदान)
११

धोरे गाउॉ ऩाङ्झरका ङ्झभङ्ञचङ्चयङ खाने ऩानी मोजना

३११५६

नेऩार सयकाय-नगद अनङ्टदान

१,००,००,०००

८०१०१५०१५१३ सॊ घीमसयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामयक्रभ(सभऩङ्टयक अनङ्टदान)
१२

१३

आठयाइय ङ्झिवेणी भागय (ऩाङ्ग्राको झ्मार-नाफङ्ट
खोरा सडक खण्ड) स्तयोङ्ङङ्झत

ङ्झरब्फङ्टनी ऩङ्टर दे खी ऩमयटकीम ऺेि धोरे सम्भ
जोड्ने फाटोस्तयोङ्ङती

३११५१

आन्तङ्चयक ऋण - नगद ऋण

३११५१

आन्तङ्चयक ऋण - नगद ऋण

कङ्टर जम्भा

१,००,००,०००

८०,००,०००
३,९७,००,०००

आ.व. : २०७९/८० फजेट उऩशीषयक : प्रदे श सयकायफाट हस्तान्तङ्चयतकामयक्रभ (शसतय अनङ्टदान)
कामयक्रभ/आमोजना/ङ्जक्रमाकराऩ
ङ्झस.नॊ.

को नाभ

उऩऺेि

खचय शीषयक

स्रोत
जम्भा

८०१०१५०१५२१प्रदे श सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामयक्रभ (शसतय अनङ्टदान)
रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झनवायणका राङ्झग
१
२

स्थानीम तहभा सॊ यऺणकोष
सॊ चारनअनङ्टदान

वार ङ्जववाह अन्त्मका राङ्झग

ङ्जकशोयी सशक्तीकयण कामयक्रभ

रैं ङ्झगक सभानता तथा

साभाङ्ञजक सभावेशीकयण
रैं ङ्झगक सभानता तथा

साभाङ्ञजक सभावेशीकयण
कङ्टर जम्भा

२२५२२
२२५२२

प्रदे शनॊफय १ - नगद
अनङ्टदान

प्रदे शनॊफय १ - नगद
अनङ्टदान

५०,०००
७३,०००
१,२३,०००
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१ नॊ वडा कामायरमफाट गाउॉ ऩाङ्झरका, प्रदे श तथा सॊ घभा भाग गने मोजनाहरु
गाउॉ ऩाङ्झरकाभा भाग गने मोजना
1

साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनघङ्टयाङ्छदन

5000000

2

ऩयभङ्झसॊह भा.ङ्जव अऩङ्टयो बवन ङ्झनभायण

3000000

3

पङ्टगङ्टवा भारफाॉसे पोक्वाङ साठी नाफङ्ट कृङ्जष सडक स्तयोङ्ङती

1500000

4

भारफासे रप्सीफोटे भोटयफाटो नमाॉ ट्रमाक ओऩन

1000000

5

ङ्ञचङ्झरङ्से भाङङ्जहभ बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्झनभायण

4000000

6

गरुङ गङ्टम्फा (कोङ्जहफो) ङ्झनभायण

1500000

7

केच्हाङ स्ऩोङ्जटयङ क्रफ खेर सॊ चारन खचय

8

तभङ्ट स्ऩोङ्जटयङ क्रफ बवन ङ्झनभायण

1000000

9

पालगङ्टङ्ङद कृषक सभूह बवन ङ्झनभायण

1500000

700000

प्रदे शभा भाग गने मोजना
1

श्री ऩयभङ्झसॊह भा.ङ्जव खेरभैदान ङ्झनभायण घेयाफाया तथा सङ्टधाय

1000000

2

ङ्ञचङ्झरङ्से भाङङ्जहभ अङ्झतङ्झथ बवन ङ्झनभायण

4000000

3

नभङ्टना भङ्जहरा साभूदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण

400000

सॊ घभा भाग गने मोजना
1

ङ्झरम्फङ्टङ्झन ऩङ्टर धोरे सडक कारोऩिे

0

२ नॊ वडा कामायरमफाट गाउॉ ऩाङ्झरका, प्रदे श तथा सॊ घभा भाग गने मोजनाहरु
गाउॉ ऩाङ्झरकाभा भाग गने मोजना
1

ढकारे डाॉडा दे ङ्ञख जङ्टकेटाय हङ्टदै हाङ्ञत्तक्माङ्वा ङ्झबय सम्भ भोटयफाटो स्तयोङ्ङती

2000000

2

नाफङ्टखोरा बरामो ङ्झबय ङ्झनघङ्टये हङ्टदै टाय गाउॉ गोराई जोड्ने भोटयफाटो ङ्झनभायण

1000000

3

सोघङ्टङ सेन्दाङ साभङ्टदाङ्जमक बवन भभयत य ऩेटी प्राष्टयको राङ्झग

1100000

4

ङ्ञशवारम हङ्टदै यङ्झभते दे ङ्ञख तभोय कङ्चयडोयसम्भ भोटयफाटो स्तयोङ्ङती

2000000

5

आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ २ साङ्जवक पूरफायी वडा नॊ ३ य ४ को
ङ्झसभानाभा खोऩकेन्र बवन ङ्झनभायण

500000
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6

तभोय कावेरी आमयघाट नङ्ञजकै आॉऩडाॉडाभा भराभी खाजाघय ङ्झनभायण

500000

7

आम्फोटे खङ्टवादोबान आमयघाट नङ्ञजकै आॉऩडाॉडाभा भराभी खाजाघय ङ्झनभायण

500000

8

आहारे काभ्रे हङ्टदै गाउॉ ऩाङ्झरका जाने कृङ्जष भोटय फाटो ट्रमाक ओऩन

700000

9

भहङ्झबय उच्च भा.ङ्जवफाट ऩिकन्मा प्रा.ङ्जव जोड्ने भोटयफाटो ट्रमाक ओऩन

1000000

10

दे वाऩङ्टजा, तायङ्झसॊह हङ्टदै भङ्टरचोक ऩाङ्झथबया भोटयफाटो ट्रमाक ओऩन

1500000

11

ओडाये हङ्टराके चौतायो हङ्टदै गौयवको सडक जोड्ने भोटय फाटो ट्रमाक ओऩन

1500000

12

ङ्झतङ्झरङ डाॉडा भारफासे यङ्झभते हङ्टदै खङ्टवाखोरासम्भको राङ्झग ङ्झसचाई ऩाईऩ

1000000

13

भेहेरे टोर हङ्टदै डाॉडाॉगाउॉ सम्भ खानेऩानीको राङ्झग गोयखा ओरपय ट्रष्टराई भाग गने

0

प्रदे शभा भाग गने मोजना
1
2

नाङ्झग उच्च भा.ङ्जव , प्रहयी चौकी , ऩधेये ङ्जऩऩरफोटे हङ्टदै कावेरी जाने

सडक DPR सभेत य

भाऩदण्ड अनङ्टसाय हार सम्भ ङ्झनभायण बई नसकेको हङ्टदाॉ उक्त सडकस्तयोङ्ङतीको भाग गने

0

आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ २ भा कवड हर ङ्झनभायण गनय भाग गने

0

सॊ घभा भाग गने मोजना
1

आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरका वडा नॊ २ पूरफायी य पङ्टङङ्झरङ नगयऩाङ्झरका
खड्कङ्टडे ङ्ञस्थत Motorable ऩङ्टर ङ्झनभायणका राङ्झग भाग गने

जोड्ने

0

३ नॊ वडा कामायरमफाट गाउॉ ऩाङ्झरका, प्रदे श तथा सॊ घभा भाग गने मोजनाहरु
गाउॉ ऩाङ्झरकाभा भाग गने
1

माक्से काभ्राफोट दे ङ्ञख ऩात्रे डाॉडा दे ङ्ञख ऩाबेक हङ्टदै सोफङ्टवा खोरा

0

2

सॊ गभ चौक दे ङ्ञख साङ्झफक १ नॊ वडा जोड्ने सडक

0

टोर २ को चन्र फहादङ्टय मक्सोको घय दे ङ्ञख अजङ्टन
य याईको घय हङ्टदै सॊ गभ चौक जोड्ने
सडक

0

4

हरे गौयो डाॉडा खकय हङ्टदै पङ्टरफायी जोड्ने सडक स्तयोङ्ङती

0

5

झङ्टसेवयफाट ङ्झसम्रेऩाटी हङ्टदै भाखातोऩ खभाये जोडने सडक स्तयोङ्ङती

0

6

सोफङ्टवाखोरा चवङ्टॉ ा दोबान हङ्टदै हङ्ञस्ऩटर जोड्ने सडक ङ्झनभायण

0

3

7
8

साङ्झफक हाङऩाङ ७ हङ्चय प्रसाद फयाईरीको घयफाट खङ्टवा टोर पङ्टवाय
तलरो टोर हङ्टदै गौयवको फाटो जोड्ने सडकको राङ्झग यकभ भाग गने
ङ्झसॊहफाङ्जहङ्झन आ.ङ्जव को खेरभैदान स्तयउङ्ङती

शेऩायको घय हङ्टदै

0
0
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भगय बाषा तथा आङ्झनऩान अऺयङ्झरङ्जऩको ऩठनऩाठन

0

जर कन्मा आ.ङ्जवको खेर भैदान ङ्जवस्ताय

0

आ.ङ्झि २ पङ्टरफायी शायदा ङ्झफभरीको जग्गाको भङ्टहानफाट साङ्जवक हाङऩाङ खङ्टवा टोरको
राङ्झग मोजना भाग गने

0

ङ्झछरुवानी सोफङ्टवा खोरा ङ्झसचाई कङ्टरो भभयत

0

हाङऩाङ च ङ्टवा गाई ताने भङ्टहानफाट टायगाउॉ ढङ्ट ङऩाखा गाउॉ ऩाङ्झरकाको
फासफोटे ऩञ्जङ्झभडाॉडॉ शाङ्ञन्त आ.ङ्जव आसऩास सम्भ

आसऩास हङ्टदै

शाङ्ञन्त आ.ङ्जव आसऩास साङ्जवक 8 य 9 भा ऩने खोऩ केन्र बवन ङ्झनभायण

0
0

हाङऩाङ स्वास््म चौकी फङ्झथङ
य सेन्टयको छाना च ङ्टङ्जहने बएकारे ब ङ्टई प्रास्टय तथा छानो
राउने

0

16

भगय सभाज बाषा तथा सॊ स्कृङ्झतको बवन ङ्झनभायण

0

17

कृङ्जष प्रवद्धयन तथा ताङ्झरभ

0

18

तभङ्ट रप्रो क्वाइफो गङ्टम्फा घेयाफाया गने

0

19

थोक्ऩेचोङ भाङङ्जहभ सॊ यऺण तथा ऩमयटङ्जकम ऺेि ङ्झनभायणको राङ्झग DPR

0

20

ङ्छदऩज्मोङ्झत साभङ्टदाङ्जमक अधङ्टयो बवन ङ्झनभायणको राङ्झग फजेट भाग गने

0

15

21

22

आ.ङ्झि गाउॉ ऩाङ्झरका ३ साङ्झफक हाङऩाङ
व्मवस्थाऩनको राङ्झग फजेट भाग गने

8 य 9 को ङ्झफचभा ऩने शङ्झतघाट सॊ यऺण तथा

AT CHAMPION खोजी प्रङ्झतबा

0

0
सॊ घभा भाग गने मोजना

1

च ङ्टवा खोरा दे ङ्ञख गा.ऩा हङ्टदै शाङ्ञन्त आ.ङ्जव सम्भ ङ्झसचाई कङ्टरो

0

2

च ङ्टवा खोरा बकायी ढङ्ट ङ्गा भहङ्झबय भहादे व थानसम्भ ऩमयटङ्जकम ऺेि होभस्टे य ऩदभागय

0

3
4

साङ्जवक ५ नॊ को ङ्झसङसाफङ्टङ्ग भङ्टहान बई गा.ऩा केन्र बई ङ्झभङ्ञचङ्चयङ सम्भ

खानेऩानी

मोजना

0

दोबान हाङऩाङ हङ्टदै तेह्रथङ्टभ ङ्ञजलराको खम्रारङ्टङ दे उयारी सडक स्तयउङ्ङती

0

प्रदे शभा भाग गने मोजना
1

ङ्जकसानहरुरे उत्ऩादन गये को परपङ्टर तथा साग सब्जी सॊ करन गयी याख्नको
कोलडस्टोयको भाग गने

राङ्झग

0
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2

भझङ्टवा खोरा भङ्टहान बई बाङटाय हङ्टदै च ङ्टवा खोरा गाई ताने सम्भ ङ्झसचाई भाग गने

0

3

गाउॉ ऩाङ्झरकाको खेरभैदान ङ्झनभायण क्रभागत

0

4

गाउॉ ऩाङ्झरका केन्र दे ङ्ञख गाईथङ्टना हङ्टदै खाम्रारङ्टङ दे उयारी जोड्ने सडक स्तयोङ्ङती

0

5

च ङ्टवा खोरा काभ्राफोटे दे ङ्ञख माक्से हङ्टदै सोफङ्टवा पेङ्छद सम्भ जाने सडक स्तयउङ्ङती

0

6

तभङ्ट रप्रो क्वाइफो गङ्टम्फा ङ्झनभायणभा ङ्झनयन्तयता ङ्छदने

0

7

आङ्छदफासी जनजाङ्झत साभङ्टदाङ्जमक अधङ्टयो बवन ऩङ्टया गनय भाग गने

0

8

ङ्जकयाॉत कङ्टरङ्टङ याई साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण गनयका राङ्झग भाग गने

0

४ नॊ वडा कामायरमफाट गाउॉ ऩाङ्झरका, प्रदे श तथा सॊ घभा भाग गने मोजनाहरु
गाउॉ ऩाङ्झरकाभा भाग गने
1

ने.या.आ.ङ्जव बवनभा नमाॉ जस्ताऩाता राउने

2

ङ्जकयात भाङङ्जहभ ङ्झनभायण

1,000,000.00

3

सानोपेदी साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण

2,500,000.00

4

सन्सायी डाॉडाॉभा ब्माटङ्झभन्टन कोटय ङ्झनभायण

1,500,000.00

5

समऩिी आभा सभूह बवन ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ गने

500,000.00

6

आऩऩानी मङ्टवा क्रफ बवन ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ गने

1,000,000.00

7

ङ्जहङ्झसछमौङ्झरङ गङ्टम्फा घेयाफाया

1,000,000.00

8

कोरफोटे साभङ्टदाङ्जमक वनभा नसययी स्थाऩना य घेयाफाया

9

भौयीऩारन ताङ्झरभ य आवश्मक साभाग्री

10

वडा कामायरमको जग्गाभा नसययी स्थाऩना

11

भङ्जहरा तथा दङ्झरत रङ्ञऺत ताङ्झरभ कामयक्रभ य ऺभता ङ्जवकास कामयक्रभ

1,000,000.00

12

चाॉगे धङ्झतय आभा कोषको नमाॉ बवन ङ्झनभायण

2,000,000.00

13

दङ्झरत रङ्ञऺत ऺभता ङ्जवकास कामयक्रभ य छङ्ट वाछङ्ट त ङ्जवरुद्ध सचेतना कामयक्रभ

14

आहारे ऩोखयी घेयावाया तथा सॊ यऺण खङ्टदम्ङ्ट फङ्ट

500,000.00

15

चेङ्ञन्थभे खोराभा ऩङ्टर ङ्झनभायण

500,000.00

500,000.00

700,000.00
1,000,000.00
200,000.00

300,000.00
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16

सेरेरे दे ङ्ञख ङ्जहरे ङ्झसगाने सम्भ सडक ट्राक ओऩन

1,000,000.00

17

वडाभा यहे को कृङ्जष तथा ऩशङ्ट शाखाको राङ्झग आवश्मक उऩकयण य औषधी

1,000,000.00

18

ङ्झतनयाते तङङ्झसङ अनङ्टष्ठान

19

सोफङ्टवा खोरादे ङ्ञख दे ङ्जवथान हङ्टदै भङ्टतमभन्िी सडक जोड्ने सडक स्तयोङ्ङती

20

दे वीढङ्ट ङ्गा खानेऩानी भभयत

21

छाङखोराको झयनाभा ऩमयटन ऩूवायधाय ङ्जवस्ताय

1,000,000.00

22

खङ्टदम्ङ्ट फङ्टभा साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण

3,000,000.00

626,000.00
2,500,000.00
800,000.00

प्रदे शभा भाग गने मोजना
1

कोलड स्टोय ङ्झनभायण

5,000,000.00

2

छातेढङ्टङ्गा भा.ङ्जव खेर भैदान ङ्जवस्ताय

5,000,000.00

3

वडाभा साभङ्टदाङ्जमक बवन

5,000,000.00

4

भङ्टतमभन्िी कृङ्जष सडकफाट सातऩिे हङ्टदै श्रीजङ्टङ्ग जोड्ने सडक

5

ताये ङ्झबय ऩमयटन प्रवद्धयन

6

सङ्टन्तरा खेती ङ्जवस्ताय कामयक्रभ

-

7

आरङ्टखेती ङ्जवकास कामयक्रभ

-

10,000,000.00
2,500,000.00

सॊ घभा भाग गने
1

ङ्ट दोबान सडक ङ्झनभायण
गङ्टपा ब ङ्टजे गोजाय नेसभ

2

वडाभा प्रहयी कामायरम स्थाऩना

50000000
0

५ नॊ वडा कामायरमफाट गाउॉ ऩाङ्झरका, प्रदे श तथा सॊ घभा भाग गने मोजनाहरु
क्र.सॊ .

मोजनाको नाभ

यकभ

1

तभोय ङ्झसङ्चयसे सङ्झतघाट ङ्झडङ्जऩआय

रु. ८,००,०००।-

2

जारऩा दे वी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम खेरभैदान ङ्झनभायण

रु. ६०,००,०००।-

3

चाॉगे धतॉ आभा कोषको सॊ स्था बवन ङ्झनभायण

रु. २०,००,०००।-

4

फाजोघया कृङ्जष सडक स्तयोङ्ङङ्झत य ङ्झछरुवानीदे ङ्ञख गाउॉ ऩाङ्झरका जाने फाटो ङ्झनभायण

रु. १०,००,०००।-

5

दोबान साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म इकाई बवन ङ्झनभायण

रु. ४०,००,०००।-

6

ङ्जऩत्रेधाया फारङ्जवकासको बवन भभयत य खेरभैदान ङ्झनभायण

रु. १५,००,०००।-
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7

ठङ्ट टे फय सलरेयी हङ्टॉदै ङ्झभङ्ञचङ्चयङ जाने फाटो सोफङ्टवा खोरासम्भ ऩैदर भागय

8

५ नॊ. वडा कामायरम घेयाफाया य आधायब ङ्टत स्वास््म इकाई केन्र घेयाफाया

रु. ३०,००,०००।-

9

दोबान फाजोघया, डाॉडागाउॉ , ङ्जऩत्रेधाया, चाॉऩडाॉडाको साभङ्टदाङ्जमक बवन ऩूया गनयका राङ्झग

रु. ४०,००,०००।-

10

ङ्झिऩङ्टयेश्वयय आ.ङ्जव. य जारऩादे वी आ.ङ्जव. बवनको ङ्झसङ्झरङ ङ्झनभायण

रु. १०,००,०००।-

11

ङ्जहङ्जट भाङङ्जहङ घेयाफाया

रु. ५,००,०००।-

12

ङ्झफऩङ्ङ ऩङ्चयवाय स्वास््म ङ्झफभा कामयक्रभ

रु. ५,००,०००।-

13

भङ्जहरा, दङ्झरत, अऩाङ्ग० य अलऩसॊ तमक जाङ्झतराई ङ्झसऩभङ्टरक ताङ्झरभ कामयक्रभ

14

दतायवारा कृषक सभङ्टह तथा ङ्झनजी पभयहरुराई ५०% अनङ्टदानभा च्माऩकटय भेङ्झसन खङ्चयद

15
16
17

रु. ५,००,०००।-

ठङ्ट टे फय दे ङ्ञख शेऩाय गङ्टम्फा जोड्ने अधङ्टयो सडक ट्रमाक ओऩन य कङ्टङ्जटफायीदे ङ्ञख गङ्टम्फा
हङ्टॉदै ङ्झडलरी कङ्टभाय आङफङ्टहाङको घयसम्भ सडक स्तयोङ्ङङ्झत
ताम्रागेटोरभा अधङ्टयो खानेऩानी ङ्जवस्ता य
सयदाय गाउॉ को ङ्झतङ्झरकभान ङ्झरम्फङ्टको घय अगाङ्झड ऩङ्टच्छाय खेत बङ्ङे

रु. २०,००,०००।रू. ५,००,०००।रू. १०,००,०००।रु. १०,००,०००।-

स्थानभा ऩने

गैयफको फाटो घङ्टम्तीभा ग्माङ्झफङ जारी

रु. २०,००,०००।-

18

फाॉसफोटे खोराखेत साङरेडाॉडा पाकङ्टम्फा जाने फाटोसम्भ जोड्ने कृङ्जष सडक

रु. १०,००,०००।-

19

ऩाङ्झरकाको गौयफको सडक च ङ्टङ्ञच ढङ्टङ्गााादे ङ्ञख ५नॊ. वडा कामायरम जोड्नेभटय फाटो स्तयोङ्ङङ्झत

रु. २०,००,०००।-

20

गङ्टपा चतङ्टय जङको घय छे उको गैयफसडकदे ङ्ञख सासऩानी माभकङ्टभायको घय छे उको
हङ्चयत भागय जोड्ने सडक भागय

रु. ३०,००,०००।-

21

५ नॊ. वडा कामायरम य आधायब ङ्टत स्वास््म इकाई केन्रराई खानेऩानी

रु. १०,००,०००।-

22

खेरकङ्टद/भासयर आटय सन्चारन

रु. १०,००,०००।-

23

चाॉगे भा.ङ्जव. फार भैिी खानेऩानी धाया ङ्झनभायण सेङ्झनटयी प्माड ङ्झफसजयन य ङ्झफद्यारम
कम्ऩाउण्ड घेयाफाया

24

श्री चाॉगे भङ्जहरा सहकायी सॊ स्थाको बवन भभयत

25

पङ्टकान्दे न कङ्टरो आय.ङ्झस.सी ङ्झनभायण

26

भाछाऩोखयी ऩमयकटीम स्थर भङ्ञन्दय जाने योड स्तयोङ्ङङ्झत

27

चाॉऩ डाॉडा खानेऩानी टॊ की ङ्झनभायण

रु. २०,००,०००।रु. १०,००,०००।रु. ५,००,०००।रु. २०,००,०००।रु. ५,००,०००।-

प्रदे शभा भाग गने मोजना
1

चाॉगे भा.ङ्जव खेर भैदान ङ्झनभायण

0

2

चाॉगको साभङ्टदाङ्जमक बवन ङ्झनभायण

0
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3

ङ्झिऩङ्टयेश्वय आ.ङ्जव बवन ङ्झनभायण

0

4

दोबान फजाय भैवाखोरा तटफन्ध

0

5

तभोय ङ्झसङ्चयसे सङ्झत घाट ङ्झनभायण

0

6

शेऩाय गङ्टम्फा ङ्झनभायण ५ नॊ वडा

0

7

जारऩा दे ङ्जव आ.ङ्जव खेर भैदान ङ्झनभायण

0

8

भाछा ऩोखयी ऩमयटङ्जकम ऺेि ङ्झनभायण

0

9

सेरेरे कङ्टरो भभयत

0
सॊ घभा भाग गने मोजना

1

ङ्ञशत बण्डाय केन्र

0

2

दोबान ङ्झतयङ्झतये कभाने गोजाय ब ङ्टजे गङ्टपा सडक ङ्झनभायण

0

आठयाई ङ्झिफेणी गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथक
य ङ्झफधे मक, २०७९
आठयाई ङ्झिफेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाको अथय सम्फन्धी प्रस्तावराई कामायन्वमन गनय फनेको ङ्जवधे मक
प्रस्तावना्
आठयाई ङ्झिफेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाको आङ्झथक
य वषय 207 ९/0८० को अथय सम्फन्धी प्रस्तावराई कामायन्वमन गनयको
ङ्झनङ्झभत्त स्थानीम कय तथा शङ्टलक सॊ करन गने, छङ्ट ट ङ्छदने तथा आम सॊ करनको प्रशासङ्झनक व्मवस्था गनय
वाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊ ङ्जवधानको धाया 2 २8 को उऩधाया (2) फभोङ्ञजभ आठयाई ङ्झिफेणी गाउॉ सबारे
मो ङ्जवधे मक फनाएको छ ।
१.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस ऐनको नाभ “आङ्झथक
य ङ्जवधे मक, 207९” यहे को छ ।
(2) मो ऐन 207 ९ सार श्रावण 1 गतेदेङ्ञख आठयाई ङ्झिफेणी गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिभा

२.

रागू हङ्टनेछ ।

सम्ऩङ्झत कय् गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि अनङ्टसूङ्ञच (1) फभोङ्ञजभ सम्ऩङ्ञत्त कय/घयजग्गा कय रगाइने य असू र
उऩय गङ्चयनेछ ।

३.

बूङ्झभ कय (भारऩोत): गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि अनङ्टसूङ्ञच (2) फभोङ्ञजभ बूङ्झभ कय (भारऩोत) रगाइने य असू र
उऩय गङ्चयनेछ ।

४.

घय वहार कय् गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया,
छप्ऩय, जग्गा वा ऩोखयी ऩूयै आॊङ्ञशक तवयरे वहारभा ङ्छदएकोभा अनङ्टसूङ्ञच (3) फभोङ्ञजभ घय जग्गा वहार
कय रगाइने य असू र गङ्चयनेछ ।

५.

ॉ ीगत रगानी य आङ्झथक
व्मवसाम कय् गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि व्माऩाय, व्मवसाम वा से वा भा ऩूज
य कायोवायका
आधायभा अनङ्टसूङ्ञच (4) फभोङ्ञजभ व्मवसाम कय रगाइने य असू र उऩय गङ्चयनेछ ।
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जङ्झडफङ्टटी, कवाडी य जीवजन्तङ्ट कय् गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि कङ्टनै व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थारे
वनकस, कवाडी भार य प्रचङ्झरत कानूनरे ङ्झनषे

ऊन, खोटो, जङ्झडफङ्टटी,

ध गङ्चयएको जीवजन्तङ्ट वाहे कका अन्म भृत वा भाङ्चयएका

जीवजन्तङ्टको हाड, ङ्झसङ, प्वाॉख, छारा जस्ता फस्तङ्टको व्मवसाङ्जमक कायोवाय गयेवाऩत अनङ्टसूङ्ञच (5)
फभोङ्ञजभको कय रगाइने य असू र उऩय गङ्चयनेछ ।
७.

सवायी साधन कय्गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि ह्याबी

सवायी साधनभा

सिारन गदाय अनङ्टसूङ्ञच (6) फभोङ्ञजभ

सवायी साधन कय रगाइने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ। तय, प्रदे श कानङ्टन स्वीकृत बई सो कानङ्टनभा अन्मथा
८.

व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोङ्जह फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ङ्जवऻाऩन कय् गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि हङ्टने ङ्जवऻाऩनभा अनङ्टसूङ्ञच (7) फभोङ्ञजभ ङ्जवऻाऩन कय रगाइने य असू र
उऩय गङ्चयनेछ । तय, प्रदे श कानङ्टन स्वीकृत बई सो कानङ्टनभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोङ्जह

९.

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

भनोयन्जन कय् गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि हङ्टने भनोयन्जन व्मवसाम से वाभा अनङ्टसूङ्ञच (8) फभोङ्ञजभ व्मवसाम कय
रगाइने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।। तय, प्रदे श कानङ्टन स्वीकृत बई सो कानङ्टनभा अन्मथा व्मवस्था बएको
अवस्थाभा सोङ्जह फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

१०. फहार ङ्झफटौयी शङ्टलक् गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि आपङ्टरे ङ्झनभायण, येखदे ख वा सॊ चारन गयेका अनङ्टसूङ्ञच (9) भा
उलरेख बए अनङ्टसाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनङ्टसूङ्ञचभा बएको व्मस्था अनङ्टसाय फहार ङ्झफटौयी शङ्टलक
रगाइने य असू र उऩय गङ्चयनेछ ।
११. ऩाङ्जकयङ शङ्टलक् गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेिङ्झबि कङ्टनै सवायी साधनराई ऩाङ्जकयङ सङ्टङ्जवधा उऩरब्ध गयाए वाऩत अनङ्टसूङ्ञच
(10) फभोङ्ञजभ ऩाङ्जकयङ शङ्टलक रगाइने य असू र उऩय गङ्चयनेछ।
१२. ट्रेङ्जकङ्ग, कोमोङ्जकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जङ्ञम्ऩङ्ग, ङ्ञजऩफ्रामय य मायअफ्टीङ्ग शङ्टलक्
ऺेिङ्झबि ट्रेङ्जकङ्ग, कामोङ्जकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जङ्ञम्ऩङ्ग, ङ्ञजऩफ्रामय य मायफ्टीङ्ग

गाउॉ ऩाङ्झरकारे

आफ्नो

से वा वा व्मवसाम सॊ चारन

गयेवायत अनङ्टसूङ्ञच (11) फभोङ्ञजभको शङ्टलक रगाइने य असू र उऩय गङ्चयनेछ ।
१३. से वा शङ्टलक, दस्तङ्टय् गाउॉ ऩाङ्झरकारे ङ्झनभायण, सॊ चारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनूसूङ्ञच 12 भा उङ्ञलरङ्ञखत
स्थानीम ऩूवायधाय य उऩरब्ध गयाइएको से वाभा से वाग्राहीफाट सोही अनङ्टसूङ्ञचभा व्मवस्था बए अनङ्टसाय शङ्टलक
रगाइने य असू र उऩय गङ्चयनेछ ।
१४. ऩमयटनशङ्टलक् गाउॉ ऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेिङ्झबि प्रवेश गने ऩमयटकहरुवाट अनङ्टसूची १३ भा उङ्ञलरङ्ञखत दयभा
ऩमयटन शङ्टलक रगाईने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।तय, प्रदे श कानङ्टन स्वीकृत बई सो कानङ्टनभा अन्मथा
व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोङ्जह फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

१५. कय छङ्ट ट् मस ऐन फभोङ्ञजभ कय ङ्झतने दाङ्जमत्व बएका व्मङ्ञक्त वा सॊ स्थाहरुराई कङ्टनै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको कय
छङ्ट ट ङ्छदईने छै न ।
१६. कय तथा शङ्टलक सॊ करन सम्फङ्ञन्ध कामयङ्जवङ्झध्मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनङ्टसाय कय तथा शङ्टलक सॊ करन
सम्फङ्ञन्ध कामयङ्जवङ्झध गाउॉ ऩाङ्झरकारे तोके अनङ्टसाय हङ्टनेछ ।
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अनङ्टसूची-१
- दपा ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत _
सम्ऩङ्ञत्त कयको दय
बौङ्झतक सॊ यचना – घय य घयरे चचे को जग्गाको भाि_ को भङ्टलमाङकन
प्रकाय

एक तरे

दङ्टई तरे

तीन तरे

ऩक्की

2000000

4000000

7000000

अधय ऩक्की

500000

650000

800000

टामरको छानो

350000

600000

750000

ङ्जटनको छानो

300000

500000

700000

पङ्टसको छानो

100000

250000

400000

सम्भ

दय

सम्ऩतीको कयको दय
दे ङ्ञख
रु १

३ राख

50

३ राख १

4 राख

75

४ राख १

५ राख

100

५ राख १

६ राख

125

६ राख १

7 राख

150

७ राख १

8 राख

175

८ राख १

9 राख

190

९ राख १

10 राख

200

१० राख १

12 राख

225

१२ राख १

14 राख

250

१४ राख १

16 राख

275

१६ राख १

18 राख

300

१८ राख १

20 राख

325

20 राख १

22 राख

350

२२ राख १

25 राख

375

२५ राख १

30 राख

400

३० राख १

35 राख

425

३५ राख 1

40 राख

450

४० राख १

40 राख

500

५० राख १

७० राख

550
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उलरेङ्ञखत दयये टफाट भूलमाङ्कन गदाय बन्दा सम्ऩङ्ञत्त धनीको स्वघोषण बएको यकभको भूलमाङ्कन भाथी उलरेङ्ञखत यकभ

बन्दा फढी हङ्टनगएभा फढी बएकै भूलमाङ्कनराई आधाय भाङ्ङे ।
नोट् जङ्चयवाना सम्फन्धभा ।

(क) हये क आङ्झथक
य वषयको सम्ऩङ्ञत्त कय सार फसारी रुऩभा आ.व. नसङ्जकदै फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ । सो नफङ्टझाए ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ
जङ्चयवाना चङ्जक्रम रुऩभा राग्नेछ्
ङ्झस नॊ

फषय

जङ्चयवाना प्रङ्झतशत

1

ऩङ्जहरो वषय

10%

2

दोस्रो वषय

20%

3

तेस्रो वषय

30%

4

चौथो वषय

40%

5

ऩाॉचौ वषय

50%

6

छै टौ वषय

60%

7

सातौ वषय

70%

8

आठौ वषय

80%

9

नवौ वषय

90%

10

दशौ वषय

100%

११

एघायौ फषय

125%

कैङ्जपमत

अनङ्टसूची– २
दपा ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत
बूभी कय (भारऩोत) दय
क्र स

ङ्जववयण

खेत

ऩाखोफायी

१

अब्फर

8

6

२

दोमभ

6

5

३

ङ्झसभ

5

4

४

चाहाय

4

3

कैङ्जप मत

घडे य ी प्रमोजनभाप्रमोग बइयहे को जग्गाभा्
क) दोबानफजाय य गाउॉ ऩाङ्झरका केन्रको वङ्चयऩङ्चय ५०० ङ्झभ. सम्भ जग्गाको भूलमाङ्कन हे यी प्रङ्झत
को दयरे गणना गङ्चय ब ङ्टभीकय रगाईने छ ।

योऩनी रु. २५०

उक्त ऺेिको न्मूनतभ् रु २५० ङ्झतनङ्टय ऩने छ य सो बन्दा कभको

यङ्झसद काङ्जटने छै न । अन्म ठाउॉ को जग्गाभा प्रङ्झत योऩनी रु. १०० राग्नेछ ।
नोट्
१.अङ्झतङ्चयक्त कय सम्फन्धभा ।

(क) कूर जग्गा ५ योऩनी बन्दा कभ बएभा एकभङ्टष्ठ रु. ५ ङ्झतनङ्टय ऩनेछ साथै रु. ५ बन्दा कभको यङ्झसद काङ्जटने छै न ।
(ख) ५ योऩनी वा सो बन्दा फढी ३० योऩनीसम्भ जग्गा बएभा अन्म थऩ कय राग्ने छै न ।
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(ग) ३० योऩनी बन्दा फढी ५० योऩनीसम्भ जग्गा बएभा भारऩोत राग्ने कयको अङ्झतङ्चयक्त थऩ २० प्रङ्झतशत कय राग्नेछ.
(घ) ५० योऩनी बन्दा फढी ८० योऩनीसम्भ जग्गा बएभा भारऩोत राग्ने कयको अङ्झतङ्चयक्त थऩ ३० प्रङ्झतशत कय राग्नेछ.
(ङ) ८० योऩनी बन्दा फढी १०० योऩनीसम्भ जग्गा बएभा भारऩोत राग्ने कयको अङ्झतङ्चयक्त थऩ ४० प्रङ्झतशत कय राग्नेछ.
(च) १०० योऩनी बन्दा फढी जग्गा बएभा भारऩोत राग्ने कयको अङ्झतङ्चयक्त थऩ ५० प्रङ्झतशत कय राग्नेछ ।
२. जङ्चयवाना सम्फन्धभा ।

(क) हये क आङ्झथक
य वषयको भारऩोत कय सार फसारी रुऩभा आ.व. नसङ्जकदै फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ । सो नफङ्टझाएभा जङ्चयवाना
राग्नेछ । जङ्चयवाना अनङ्टसूची १ भा उलरेख बए फभोङ्ञजभ कै दयभा राग्नेछ ।
अनङ्टसूची -३

दपा ४ सॉग सम्फङ्ञन्धत
घयफहार कयको दय (प्रङ्झत कोठा)
क्र स+=
१

ङ्जववयण

कयको दय

कैङ्जपमत

घय फहार कय

कङ्टर घयबाडाको १० प्रङ्झतशत
अनङ्टसूची ४
दपा-५ सॉग सम्फङ्ञन्धत
व्मवसाम कयको दय

(व्माऩाय व्मवसामतपय)
नोट् दताय य नवीकयण गदाय तर उलरेङ्ञखत एउटै दय भा कय राग्नेछ । ऩसरभा

अनङ्टभङ्झत प्राप्त साभान याखी ङ्झफक्री गने

ऩसररे साभानको भूलमको आधायभा कय ङ्झतने ।
क्र स

व्मवसामको प्रकाय

२ राख

१० राख सम्भ

१० राख

1

ङ्जकयाना ऩसर

500

700

1000

२

ङ्ञचमा ऩसर

200

500

700

३

होटर खाना फस्न सङ्टङ्जवधा बएको

500

1000

2000

४

थान कऩडा ऩसर

500

700

1000

५

हाडयवमेय ऩसर

1000

1500

2000

६

तयकायी तथा परपङ्टर ऩसर

200

७

स्टे शनयी, ऩङ्टष्तक, ऩिऩङ्झिका ऩसर

500

1000

1500

8

पेन्सी कऩडा ऩसर

500

1000

1500

९

औषङ्झध ऩसर (ऩशङ्ट औषधी सभेत)

500

700

1000

१0

टे रङ्चयङ

500

११

पङ्झनच
य य ऩसर

500

1000

2000

12

ट्यङ्टसन कोङ्ञचङ सेन्टय

500

13

दतायवारा भङ्छदया ऩसर

1000

2000

5000

१४

सङ्टनचाॉदी ऩसर

1000

3000

5000

15

बाॉडा ऩसर

500

700

1000

सम्भ

बन्दा फढी

कैङ्जपमत
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घङ्झड ये ङ्झडमो भोवाईर तथा इरेक्ट्रोङ्झनक ऩसर

500

18

घङ्झड ये ङ्झडमो भोवाईर आङ्छद भभयत सेन्टय

500

18

ङ्ट
व्मङ्टटी ऩारयय सै रन

500

19

भोटयसाईकर गाडी भभयत सेन्टय

1000

20

भङ्झन ट्रान्सपय

500

21

भासङ्ट ऩसर

500

22

कस्भेङ्जटक

500

२३

आटय सेन्टय

500

cf=a= @)&(÷)*)
1000

2000

700

1000

उद्योग व्मवसाम तपय
क्र स

ङ्जववयण

५ राख सम्भ

15 राख

15 राख

१

ईटा बट्टा

5000

10000

15000

2

स-ङ्झभर पङ्झनच
य य उद्योग

2000

5000

15000

3

कङ्टटानी ङ्जऩसानी ङ्झभर

500

1000

15000

4

छऩाई प्रेस

500

1000

1500

5

थङ्टक्ऩा ऩाउयोटी तथा ङ्जवस्कङ्टट उद्योग

500

1000

1500

6

कृङ्जष औजाय ङ्झनभायण उद्योग

100

200

300

7

ग्रीर उद्योग

1000

2000

3000

8

अन्म उद्योगको प्रकृङ्झत हे यी

रु 500 दे ङ्ञख 15000 सम्भ ङ्झरन सङ्जकने

सम्भ

बन्दा फढी

कैङ्जप मत

अनङ्टसूची—-५
दपा-६ सॉग सम्फङ्ञन्धत

जङ्झडफङ्टटी, कवाडी य जीवजन्तङ्ट कयको दयये ट
क्र स

ङ्जववयण

दय रु (प्रङ्झत भन) रु भा

कैङ्जपमत

१

-

-

-

अनङ्टसूची- ६
दपा-७ सॉग सम्फङ्ञन्धत
सवायी साधनकय
क्र
स

१

सडक
-

दय
ट्याक्सी

फस

ट्र्माक्टय

ह्याबी ठङ्ट रा गाडी

-

-

-

-

कैङ्जपमत
-

अनङ्टसूची— ७
दपा-८ सॉग सम्फङ्ञन्धत
ङ्जवऻाऩन कय दय

ङ्झस नॊ

ङ्जववयण

होङ्झडङ
य फोडय

वार ऩेङ्ञन्टङ

१

प्रङ्झत वगय ङ्जपट

10

5

कैङ्जपमत
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अनङ्टसूची— ८
दपा ९ सॉग सम्फङ्ञन्धत
भनोयञ्जनसॉग सम्फङ्ञन्धत कय

अनङ्टसूची— ९
दपा १० सॉग सम्फङ्ञन्धत
फहार ङ्झफटौयी शङ्टलक दय

अनङ्टसूची— १०

दपा ११सॉग सम्फङ्ञन्धत
ऩाङ्जकयङ शङ्टलक दय
अनङ्टसूची— ११

दपा १२ सॉग सम्फङ्ञन्धत
ट्रेङ्जकङ, कामाङ्जकङ, क्मानोईङ, फन्जीजङ्ञम्ऩङ, ङ्ञजऩफ्रामय य ¥मापङ्जटङ शङ्टलक दय
मसको दय ऩङ्झछ ङ्झनधाययण गङ्चयनेछ । अनङ्टसूची—-१२
दपा १३ सॉग सम्फङ्ञन्धत

ङ्झसपाङ्चयस, से वाशङ्टलक दस्तङ्टय
क्र स

ङ्जववयण

ङ्झसपाङ्चयस प्रभाङ्ञण त
दस्तङ्टय

१

ङ्झनवेदन

ङ्झनशङ्टलक

क

न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनवेदन

100

ख

घये र ङ्ट ङ्जहॊसा सग सम्फङ्ञन्धत उजङ्टयी

ङ्झनMशङ्टलक

कैङ्जप मत

नागङ्चयकता सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयस

2

अनङ्टसूची १ य प्रङ्झतङ्झरऩी ङ्झसपाङ्चयस

200

अनङ्टसूची ३ ङ्झसपाङ्चयस

200

सनाखत सम्फन्धी ङ्झसपाङ्चयस

200

नागङ्चयकता ङ्जववयण सॊ शोधन

200

नागङ्चयकता रगामत सम्ऩूण य सजयङ्झभन प्रभाङ्ञणत

200

जग्गाको स्रे स् ता कामायन्वमन तथा दताय ङ्झसपाङ्चय स
फजाय ऺेि य भङ्टतम रोकभागय / याजभागयसॉग जोङ्झडएको जग्गाप्रङ्झत योऩनी

100

ग्राबेर सडकरे जोङ्झडएको जग्गाप्रङ्झत योऩनी

50
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कङ्ञच्च सडकरे जोङ्झडएको जग्गाप्रङ्झत योऩनी

25

अन्म जग्गाप्रङ्झत योऩनी

20
जग्गाको चाय ङ्जकलरा प्रभाङ्ञण त

4

१५ योऩनीसम्भ

500

30 योऩनीसम्भ

700

३० योऩनी बन्दा फढी जङ्झत योऩनी बएताऩङ्झन

1000

जग्गा नाभसायी ङ्झसपाङ्चयस
5

१५ योऩनीसम्भ

500

30 योऩनीसम्भ

700

३० योऩनी बन्दा फढी जङ्झत योऩनी बएताऩङ्झन

1000

नाभसायी सङ्ञजङ्झय भन प्रभाङ्ञणत

200
घय जग्गा भङ्टलमाङ्कन य आम्दानी

घय जग्गाको भङ्टलमाङ्कन प्रङ्झत हजायभा

1

आम्दानी प्रभाङ्ञणत

1

ङ्जवद्याथॉ ङ्झबसाको राङ्झग 25 प्रङ्झतशत छङ्ट ट

0.75

7

घयफाटो प्रभाङ्ञणत

500

8

धङ्झनऩङ्टजायभा घय कामभ

500

6

जग्गा सम्फन्धी अन्म ङ्झसपाङ्चयस
9

ऩङ्टजायभा ङ्जववयण सॊ सोधन

200

ऩङ्टजाय हयाएको

200

जग्गा हदफन्दी नयफढी कामभ

500
ऩेन्सन सम्फङ्ञन्ध ङ्झसपङ्चय स

10

ऩेन्सन नाभसायी

1000

ऩङ्चयवाय ङ्जववयण प्रभाङ्ञणत

500

यहर ऩेन्सन ङ्ञजङ्जवत ङ्झसपाङ्चयस

500
घय साने तथा ङ्झनङ्ञज वनको काठ ङ्झसपङ्चयस

11

एकतरे घयको काठ

200

दङ्टई वा सो बन्दा फढी तरे घयको काठ

400

दाउया प्रङ्झत ट्रक

100

दाउया प्रङ्झत ट्याक्टय

50

रुख प्रङ्झतगोटा

400
सॊ स् था दताय

सॊ स्था दताय

1500

सॊ स्था नङ्जववयण

1000

क्रफ दताय

1000

क्रफ नङ्जववयण

500
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उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत दताय

500

कृषक सभङ्टह आभा सभङ्टह दताय

200

कृषक सभङ्टह आभा सभङ्टह नङ्जवकयण

500

ङ्झनजी ङ्जवद्यारम दताय कऺा थऩ

1000

सहकायी सॊ स्था तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्था दताय

2000

नङ्जवयण य खाये जी

1500

सभङ्टह/ सङ्झभङ्झत नङ्जवकयण

500

जङ्चयवाना प्रङ्झतवषय (अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभको दयभा)
13

हात हङ्झतमाय/ नवीकयण ङ्झसपाङ्चयस

500
अन्म ङ्झसपाङ्चयस

14

नाता प्रभाङ्ञणत

200

स्थामी वसोफास चारचरन प्रभाणीत

200

जन्भ भृत्मङ्ट ङ्जववाङ्जहत अङ्जववाङ्जहत प्रभाङ्ञणत

200

फैदेङ्ञशक योजगाय प्रभाङ्ञणत

200

घये र ङ्ट साना उद्योग दताय ङ्झसपाङ्चयस

500

कय च ङ्टक्ता प्रभाङ्ञणत

200

ङ्जवद्यङ्टत पोन धाया जडान ङ्झसपाङ्चयस

200

नावारक ऩङ्चयचम ऩि ङ्झसपाङ्चयस

200

दङ्टई वटा पयक नाभ , जन्भ ङ्झभङ्झत आदी एउटै बएको प्रभाङ्ञणत

200

ङ्झसपाङ्चयस
200

आङ्छदफासी जनजाङ्झत , दङ्झरत, अलऩसॊ तमक, भधेशी, भङ्टस्रीभ ङ्झसपाङ्चयस तथा
प्रभाङ्ञणत

ऩङ्चयवाय ङ्जववयण प्रभाङ्ञणत

200

मसभा उलरे ख नबएका ङ्झसपाङ्चय स प्रकृङ्झत हे य ी
15

हर बाडा

रु २०० दे ङ्ञख १०००
सम्भ ङ्झरन सङ्जकने

(गाउॉ ऩाङ्झर का तथा वडाका हरका राङ्झग भाि)

५००

घयामसी याङ्ञजनाभा प्रभाङ्ञण त दस्तङ्टय
16

घय जग्गा घयामसी याङ्ञजनाभा ङ्झरङ्ञखत प्रभाङ्ञणत

५००

कऩारी तभसङ्टक प्रभाङ्ञणत

५००
घय नक्सा ऩास

17

ऩङ्टयानो प्रङ्झतवगय पङ्टट

३

कम्ऩाउण्ड वार प्रङ्झतवगय पङ्टट

२

ङ्झफक्री आम

१

ऩङ्टयाना सभान दाउया, काठ ङ्झफक्री

प्रचङ्झरत दय अनङ्टसाय

पायभ ङ्झफक्री

10

ऐन, ङ्झनमभावरी, कामयङ्जवङ्झध, गाउॉ ऩाश्र्व ङ्ञचि आङ्छद भूलम

तोके फभोङ्ञजभ
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रु. 10

ऩञ्जीकयण
19

ऩञ्जीकयण ङ्झफरम्फ शङ्टलक

रु. 200

ऩञ्जीकयण प्रङ्झतङ्झरऩी शङ्टलक

500

ऩैङ्झतस ङ्छदन ङ्झबिको घटना दतायभा कङ्टनै शङ्टलक नराग्ने
ताभसङ्टक प्रभाङ्ञण त
20

५०००० सम्भ

१५०

५०००१ दे खी १००००० सम्भ

२००

१००००१ दे खी ५००००० सम्भ

५००

५००००१ दे खी भाङ्झथ

१०००

२१ उलरेङ्ञखत सफै प्रकायको ङ्झसपाङ्चयसराई अॊग्रज
े ीभा तमाय गदाय दोब्फय दस्तङ्टय ङ्झरईनेछ ।
अनङ्टसूची— १३

दपा १४ सॉग सम्फङ्ञन्धत
ऩमयटन शङ्टलक

आङ्झथक
य वषय 2079/80 को फजेट कामायन्वमका राङ्झग फनेको

भागयदशयन

ङ्झभङ्झत 2079/04/05 को कामयऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत

ङ्जवङ्झनमोजन ऐन 2079 आठयाई ङ्झिवेणी गाउॉ ऩाङ्झरकाफाट ङ्झभङ्झत 2079/03/10 गते ऩाङ्चयत तथा प्रभाणीकयण बई ङ्झभङ्झत
2079/04/01 दे ङ्ञख सभग्र गाउॉ ऩाङ्झरका बय रागङ्ट बइसकेको व्महोया अवगत नै छ । आङ्झथक
य वषय 2079/80 का
राङ्झग तमाय गङ्चयएको फजेट कामायन्वमका राङ्झग सॊ घीम सयकाय तथा प्रदे श सयकाय प्राप्त याजश्व तथा अनङ्टदान य स्थानीम
स्तयफाट सॊ करन हङ्टने याजश्वको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गदै ऩाङ्झरकाबय खचयभा ङ्झभतव्ममीता

, प्रबावकायीता य दऺता कामभ

गनय, स्रोत य साधनको उच्चतभ सदङ्टऩमोग , फजेट कामायन्वमभा उच्चतभ प्रङ्झतपर प्राप्त तथा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ ङ्जवत्तीम
अनङ्टशासन कामभ गनय दे हामफभोङ्ञजभको व्मवस्था सङ्जहत मो भागयदशयन जाङ्चय गङ्चयएको छ ।
(क) अङ्ञत तमायी, कामयक्र भ स्वीकृत तथा फजे ट फाॉडपाॉड


स्थानीम सॊ ङ्ञचत कोष व्मवस्थाऩन प्रणारीभा (Sutra) भा सभावेश बएका कामयक्रभराई नै स्वीकृत कामयक्रभ य खचय गने
अङ्ञततमायी भानी सम्फङ्ञन्धत कभयचायी ङ्जवबाग तथा शाखाहरुरे फजेट कामायन्वमन गनय सक्नेछन् ।



कङ्टनै मोजनाभा एक बन्दा फढी शाखाफाट खचय गने गयी एकभङ्टष्ट फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको बए 2079 असोज भसान्त
ङ्झबि सफै शाखाको सभन्वमफाट कामयक्रभको फाॉडपाॉड तथा कामयऩाङ्झरकाफाट स्वीकृती ऩिात भाि खचय गनङ्टऩ
य नेछ य

सोको जानकायी आङ्झथक
य प्रशासन शाखाभा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने छ । त्मस्तो कामयक्रभ सम्ऩङ्ङ बइ खचय बएको ङ्जवर

बयऩाई य प्रभाण आङ्छदका आधायभा खचयको ऩङ्टष्ट्याई बएभा आङ्झथक
य प्रशासन शाखाफाट ब ङ्टक्तानी तथा ङ्झनकासा उऩरब्ध
गयाउनङ्ट ऩने छ ।
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कामयक्र भ/ मोजना प्राप्त तथा कामायन्वमन

(ख)
1

नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट ङ्जवङ्झनमोजन गयी नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट कामायन्वमन गने

गयी ङ्जवङ्झनमोजन बएका कङ्टनै मोजना गाउॉ ऩाङ्झरकारे कामायन्वमन गने गयी हस्तान्तयण गये त्मस्तो मोजनाको स्रोत
सङ्टङ्झनङ्ञित गयी ऩाङ्झरकारे कामायन्वमन गनङ्टय ऩनेछ ।

2

ङ्जवषमगत शाखारे सॊ घीम सयकाय तथा प्रदे श सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामयक्रभ अन्तगयतका मोजना/

कामयक्रभका मोजनाहरुको प्राप्त बएको फजेट सशतय अनङ्टदान कामयक्रभ कामायन्वमन ङ्झनदे ङ्ञशकाभा उलरेख बए
फभोङ्ञजभको यकभ अऩङ्टग बएभा/ हङ्टन गएभा त्मस्तो कामयक्रभको थऩ फजेट ङ्झनकासा भाग गने य सो खचय

स्वीकृत बइ Line Item Ministry Budget System (LMBIS) प्रङ्जवष्टी बए ऩिात भाि कामयक्रभ सॊ चारन गने य
त्मस्तो कामयक्रभभा फजेट तथा ङ्झनकासा नऩङ्टग बएभा ङ्झनकासाभा उलरेख बएको यकभ भाि ब ङ्टक्तानी हङ्टने
3

व्मववस्था ङ्झभराईने छ ।

नेऩार सयकाय- आन्तङ्चयक ऋण , नेऩार सयकाय- फैदेङ्ञशक अनङ्टदान/ऋण तथा प्रदे श सयकायफाट सॊ चाङ्झरत

मोजना/ कामयक्रभको कोष तथा रेखा ङ्झनमन्िक कामायरमफाट ङ्झनकासा प्राप्त बएको यकभ भाि ब ङ्टक्तानी गनय

सङ्जकने छ । मस्ता कामयक्रभहरुको ङ्छद्वऩऺीम तथा फहङ्टऩऺीम सम्झौता बइ स्रोत पङ्टकङ्टवा बए ऩिातभाि ङ्झनकासा
प्राप्त हङ्टने बएकारे मस्ता कामयक्रभको खचय गदाय स्रोत सङ्टङ्झनङ्ञित बए ऩिात भाि खचय गनङ्टय ऩने य ङ्झनकासा भाग
4

गनङ्टऩ
य ने छ ।

कामयक्रभ/मोजना कामायन्वमनका राङ्झग आवश्मक ऩने स्थानीम ऐन कानङ्टन, कामयङ्जवङ्झध ङ्झनभायण/तजङ्टभ
य ा वा ङ्जवद्यभान
ऐन कानङ्टन वा कामयङ्जवङ्झधभा सॊ शोधन गनङ्टऩ
य ने बएभा 2079 असोज भसान्तसम्भभा भस्मौदा तमाय गयी
कामयऩाङ्झरका सभऺ ऩेश गनङ्टऩ
य नेछ । कामयऩाङ्झरकाफाट स्थानीम ऐन कानङ्टन

, कामयङ्जवङ्झध ङ्झनभायण/तजङ्टभ
य ा वा

ङ्जवद्यभान ऐन कानङ्टन वा कामयङ्जवङ्झधभा सॊ शोधन गये ऩिात भािै कामयक्रभ कामायन्वमन प्रकृमा अगाङ्झड फढाउनङ्ट

ऩनेछ । सॊ घीम तथा प्रदे श कानङ्टन आकङ्जषत
य /रागङ्ट हङ्टने मोजना तथा कामयक्रभ सोही कानङ्टन फभोङ्ञजभ गनङ्टय ऩनेछ।
ऐन ङ्झनमभ तजङ्टभ
य ा/ कामयङ्जवङ्झध ङ्झनभायण/ सॊ शोधनको भस्मौदा तमायी गदाय सॊ घीम तथा प्रदे श कानङ्टनसॉग फाङ्ञझने
5

प्रकृङ्झतको फनाउन ऩाइने छै न ।

ॉ ीगत खचय फढाउनका राङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन ऐन अन्तगयत ऩये का मोजनाहरु सम्ऩङ्ङ गने अवङ्झधका
ऩाङ्झरकाको ऩङ्टज
राङ्झग जनशङ्ञक्त मोजनासङ्जहत आवश्मक कभयचायीको व्मवस्था 2079 असोज भसान्तसम्भभा ऩदऩङ्टङ्झतय गङ्चयसक्नङ्ट
ऩनेछ ।

6

वाङ्जषक
य स्वीकृत कामयक्रभभा ऩये का आमोजनाको तमायीका चयणहरु ऩङ्टया गयी/ कामयक्रभ आमोजनाको िै भाङ्झसक
खचय ङ्जवबाजनसङ्जहतको वाङ्जषक
य खङ्चयद मोजना , ङ्जवस्तृत ङ्झडजाइन य रागत अनङ्टभान तमाय गयी 2079 बदौ

भसान्तसम्भभा सॊ घीम सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत तथा प्रदे श सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामयक्रभ सशतय अनङ्टदान/
सभऩङ्टयक अनङ्टदान य ङ्जवशेष अनङ्टदान अन्तगयत सॊ चाङ्झरत मोजनाको फोरऩि आह्वान गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । २०७९

काङ्झतक
य भसान्तसम्भभा फोरऩि भङ्टलमाङ्कन गयी ठे क्का सम्झौता गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । । गाउॉ ऩाङ्झरकाको फजेटफाट
कामायन्वमन हङ्टने गयी फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएका मोजनाको 2079 असोज 15 सम्भभा फोरऩि आह्वान य ठे क्का
भङ्टलमाङ्कन 2079 भॊङ्झसय ऩङ्जहरो हप्ताभा सम्ऩङ्ङ गयी सक्नङ्टऩने छ । ठे क्का सम्झौता बएको १५ ङ्छदनङ्झबि उक्त

मोजना/ आमोजना सम्ऩङ्ङ गने ङ्झभङ्झत य कामयतङ्झरका भाग गयी कामायदेश ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराई सक्नङ्ट ऩनेछ ।
मसयी सम्झौता गङ्चयएका मोजना आमोजनाको भाङ्झसक प्रगङ्झत अनङ्टगभन गने य कामयताङ्झरका फभोजङ्झभ कामय बए
नबएको सम्फङ्ञन्धत काभयचायीरे कामायरम सभऺ प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टय ऩने छ ।
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ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटभा तथा स्वीकृत कामयक्रभभा नऩये का कामयक्रभ/ मोजनाको कामायन्वमन प्रकृमा अगाङ्झड फढाइने
छै न । मसयी ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटभा तथा स्वीकृत कामयक्रभभा ऩये का मोजनाहरु कामयऩाङ्झरका तथा सबाफाट
सॊ शोधन बई अन्मि यकभान्तय बइसकेका मोजनाहरु य वाङ्जषक
य स्वीकृत कामयक्रभभा नऩये का कामयक्रभ/

मोजनाको कामायन्वमन प्रकृमा अगाङ्झड फढाए सम्फङ्ञन्धत ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायी नै ङ्ञजम्भेवाय हङ्टनऩङ्ट ने छ ।
8

तोङ्जकएको ऩङ्चयभाण, रागत, गङ्टणस्तय, कामयमोजना य सभम सीभाङ्झबि ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ गने ङ्झनभायण व्मवसामी ,
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत , सॊ स्थागत सभूहराई सभमावङ्झधङ्झबिै कामय सम्ऩङ्ङ गने गयी प्रोत्सङ्जहत गनङ्टय ऩनेछ । तोङ्जकएको
ऩङ्चयभाण, रागत, गङ्टणस्तय , कामय मोजना य सभम सीभाङ्झबि ङ्झनभायण कामय सम्ऩङ्ङ नगने ङ्झनभायण व्मवसामी

,

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत , सॊ स्थागत सभूहराई सावयङ्ञजङ्झनक खङ्चयद ऐन य ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ कायवाही गयी सम्झौता बङ्ग
गङ्चयने छ ।
9

फाङ्जषक
य स्वीकृत कामयक्रभभा सभावेश गङ्चयएका मोजना/ आमोजनाको

(फहङ्टवषे मोजना/ आमोजनाको ) कामय

सम्ऩङ्ङ गने अवङ्झध उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापयत गने मोजनाको हकभा ङ्झभङ्झत 2079 पागङ्टन भसान्त तथा ङ्झनभायण

व्मवसामी भापयत कामय गने गयी बएको सम्झौताको म्माद 2080 फैशाख १५ सम्भभाि कामभ गङ्चयने छ ।
उक्त म्माद ङ्झबि कामय सम्ऩङ्ङ नगने उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत तथा ङ्झनभायण व्मवसामीराई काफङ्ट फाङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा
भािै सावयङ्ञजनक खङ्चयद ङ्झनमाभवरी 2064 को दपा 120 फभोङ्ञजभ म्माद थऩ हङ्टनेछ । म्मादङ्झबि कामय
सम्ऩङ्ङ नगये भा सावयजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी 2064 को दपा 121 फभोङ्ञजभ ऩङ्टव य ङ्झनधायङ्चयत ऺङ्झतऩङ्टङ्झतक
य ो
व्मवस्था कडाइका साथ रागू गङ्चयनेछ ।

10 सार फसारी रुऩभा सम्ऩङ्ङ हङ्टने गयी स्वीकृत मोजनाहरुभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनभायण व्मवसामी सभऺ बएको सम्झौता
फभोङ्ञजभ कामयक्रभ/ आमोजनाको बौङ्झतक प्रगङ्झत य गङ्टणस्तय सभेतका आधयभा भाि ङ्जवर ब ङ्टक्तानीको व्मवस्था

ङ्झभराइनेछ । ऩङ्जहरो यङ्झनङ ङ्झफरको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनभायण व्मवसामीरे ऩेश गये को कामय मोजना अनङ्टसाय 3५

प्रङ्झतशत कामय प्रगङ्झत बएको दोस्रो यङ्झनङ ङ्जवरको राङ्झग 70 प्रङ्झतशत कामय प्रगङ्झत बएको य तेस्रो ङ्जवर ब ङ्टक्तानीका
राङ्झग कामय सम्ऩङ्ङ ऩिात भाि ब ङ्टक्तानी हङ्टने व्मवस्था गङ्चयने छ ।कामय प्रगङ्झत नदे ङ्ञखएको मोजना तथा

कामयक्रभहरुभा यङ्झनङ ङ्जवर ब ङ्टक्तानी ङ्झरॉदा अङ्झनवामय कामयमोजना फभोङ्ञजभको कामय हङ्टन नसक्नङ्टका कायणहरु

ऩूवायधाय ङ्जवकास तथा वातावयण शाखाफाट भाग गयी यङ्झनङ ङ्जवर ब ङ्टक्तानीका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टय ऩने छ ।
फहङ्टवषे मोजना तथा सॊ घीम सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत मोजना सभऩङ्टयक तथा ङ्जवशेष अनङ्टदानहरुको हकभा छङ्ट ट्टै
व्मवस्था गङ्चयनेछ । उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई कामय सम्ऩङ्ङ गयी सम्ऩूण य ङ्जवर बयऩाई ऩेश गये ऩिात एकैऩटक
ब ङ्टक्तानी हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराइने छ ।

11 सार फसारी तथा फहङ्टवषे ठे क्काभा गएका मोजना/ कामयक्रभहरु ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटफाटै सम्ऩङ्ङ गनङ्टऩ
य ने छ य
त्मस्ता मोजनाहरुको ङ्झनभायण सम्ऩङ्ङ बए ऩिात उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे य ङ्झनभायण व्मवसामीरे कम्तीभा १ फषय
अङ्झनवामय भभयत गने व्मवस्था ङ्झभराइने छ । उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अङ्झनवामय स्थामी रेखा नम्फय हङ्टनऩङ्ट ने य

सावयजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभावरी ङ्झनमभ 97 फभोङ्ञजभ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई हे बी इक्वङ्टइऩभेन्ट प्रमोग गनय ऩङ्टण य
प्रङ्झतवन्ध रागइने छ ।

12 प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ कामयक्रभ सॊ शोधन गयी कामायन्वमन गनङ्टय ऩये भा कामयक्रभको सॊ शोधन प्रकृमा यकभान्तय
य स्रोतान्तय य थऩ ङ्झनकासा रगामतका सम्ऩूण य प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी सङ्टिभा प्रङ्जवष्टी गये ऩिातभािै खङ्चयद/ ङ्झनभायण

प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाउनङ्ट ऩने छ । साभान्मतमा प्रथभ चौभाङ्झसकसम्भ कङ्टनै ऩङ्झन मोजना सॊ शोधन गङ्चयने छै न ।

13 ङ्जवङ्झनमोजन खचय , याजश्व , धयौटी , कामयसॊचारन कोष , सम्ऩत्ती , दाङ्जमत्वको रेखा यातदा भहारेखा ङ्झनमन्िकको
कामायरमरे प्रमोगभा लमाइएको स्थानीम सॊ ङ्ञचतकोष व्मवस्थाऩन प्रणारी प्रमोगभा लमाइने छ ।
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14 अङ्झनवामय दाङ्जमत्व अन्तगयत ऩने खचय शीषयक जस्तै ् तरफ , भहॊ गी बत्ता , ऩदाङ्झधकायी ऩाङ्चयश्रङ्झभक , बत्ता , स्थानीम
बत्ता, ऩोशाक बत्ता , ऩानी ङ्जवजङ्टरी , सिाय भहशङ्टर , घयबाडा , इन्धन कामायरम प्रमोजन , इन्धन ऩदाङ्झधकयी
रगागतका अङ्झनवामय दाङ्जमत्वका खचय शीषयकफाट अन्मि खचय शीषयकभा यकभान्तय गनय ऩाइने छै न । तरफ

,

भहॊ गी बत्ता, ऩदाङ्झधकायी ऩाङ्चयश्रङ्झभक , बत्ता, स्थानीम बत्ता , ऩोशाक बत्ता , ऩानी ङ्जवजङ्टरी , सिाय भहशङ्टर , घयबाडा ,
इन्धन कामायरम प्रमोजन, इन्धन ऩदाङ्झधकायी रगागतका अङ्झनवामय दाङ्जमत्व आगाभी आ.व.भा दाङ्जमत्व नसने गयी
खचय गने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।

ॉ ीगत खचय शीषयकभा ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको फजेट चारङ्ट खचयभा यकभान्तय स्रोतान्तय गनय ऩाईने छै न ।
15 ऩङ्टज
16 सशतय, सभऩङ्टयक य ङ्जवशेष अनङ्टदानको यकभ खचय नबई फचत यहे भा आङ्झथक
य वषय सभाप्त बएको १५ ङ्छदनङ्झबि

सम्फङ्ञन्धत कोष तथा रेखा ङ्झनमन्िक कामायरम भापयत सॊ घीम सॊ ङ्ञचतकोष तथा प्रदे श सॊ ङ्ञचत कोषभा दाङ्ञखरा गनङ्टय
ऩने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।

17 नगद कायोवाय गदाय हङ्टन सक्ने जोङ्ञखभ न्मङ्टनीयकणका गनय ङ्झनभायण व्मवसामी , उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत , आऩङ्टङ्झतक
य ताय , सेवा
प्रदामक य ऩयाभशयदाता तथा कभयचायी य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको तरफ बत्ता य सेवा सङ्टङ्जवधा ब ङ्टक्तानी गदाय सॊ बव बएसम्भ
सम्फङ्ञन्धत फैंक खाताभा ब ङ्टक्तानी हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराईने छ ।

18 ऩानी, ङ्जवजङ्टरी , सिाय भहशङ्टर , घयबाडा , इन्धन , भभयत खचयहरु , भसरन्द तथा कामायरम साभाग्री खचय , बत्ता ,
ताङ्झरभ, गोष्टी, सेङ्झभनाय, सेवा शङ्टलक , भ्रभण तथा ङ्जवङ्जवध खचयरगामत प्रशासङ्झनक खचयभा अङ्झधकतभ ङ्झभतव्मङ्जमता
अऩनाउनङ्ट ऩनेछ । वडा कामायरम सिारनका राङ्झग दे हामफभोङ्ञजभको खचय सीभा ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ ।
ङ्झस

ङ्जववयण

नॊ

अङ्झधकतभ् खचय सीभा

कैङ्जप मत

१ नॊ वडा

२ नॊ वडा

३ नॊ वडा

४ नॊ वडा

५ नॊ वडा

१

ऩदाङ्झधकायी फैठक बत्ता

96000

96000

९६0000

960000

120000

२

सिाय भहशङ्टर

42000

42000

42000

42000

42000

३

ऩानी ङ्जवजङ्टरी

25000

25000

25000

25000

25000

४

भ्रभण खचय

85000

85000

85000

85000

85000

५

सवायी साधन भभयत

60000

60000

60000

60000

60000

६

ङ्जवङ्जवध खचय

125000

125000

125000

125000

125000

७

इन्धन कामायरम प्रमोजन

40000

40000

40000

40000

40000

खचय

(उलरेङ्ञखत शीषयकभाभा तोङ्जकएको बन्दा फढी यकभ खचय गनय ऩाइने छै न । कङ्टनै कायणवश ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएको यकभफाट
कामायरम सॊ चारन गनय अऩङ्टग बएभा नऩङ्टग बएको खचय शीषयकका राङ्झग कामयऩाङ्झरकाभा फजेट भाग गनङ्टय ऩनेछ य फजेट
स्वीकृती ऩिात भािै यकभ ब ङ्टक्तानी गङ्चयनेछ ।)
19

स्वीकृत फजेट य कामयक्रभभा सभावेश बएको फाहे क थऩ आङ्झथक
य दाङ्जमत्व ङ्झसजयना हङ्टने ङ्जवषमभा ङ्झनणयम गदाय

कामयऩाङ्झरकाफाट अङ्झनवामय ङ्झनणयम गयाउनङ्ट ऩनेछ ।थऩ आङ्झथक
य दाङ्जमत्वको राङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गनङ्टऩ
य ूव य

आङ्झथक
य प्रशासन शाखाको याम ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । थऩ आङ्झथक
य दाङ्जमत्वको ङ्झनणयम गदाय खचय गने स्रोत सङ्टङ्झनङ्ञित गयी
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गनङ्टऩ
य ने छ घाटा फजेट हङ्टने गयी कामयक्रभ/ मोजना फनाउन ऩाइने छै न ।

(ग)

ङ्जवत्तीम ऩायदय ङ्ञशता, जवापदे ङ्जह ता य अनङ्टगभन सम्फन्धी व्मवस्था

20

ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, आङ्झथक
य कामयङ्जवङ्झध तथा ङ्जवङ्ञत्तम उत्तयदामी ऐन/ङ्झनमभावरी, सावयजङ्झनक खङ्चयद ऐन/ ङ्झनमभावरी,

सावयजङ्झनक खचयभा ङ्झभतव्ममीता तथा प्रबावकायीता कामभ गने सम्फन्धी नीङ्झतगत भागयदशयन य भाऩदण्ड
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रगामतका आङ्झथक
य व्मवस्थाऩनसॉग सम्फङ्ञन्धत प्रचङ्झरत कानङ्टनको ऩारना गयाई ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन कामभ
गङ्चयनेछ ।
21 आङ्झथक
य कामयङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदामी ङ्झनमभावरी बएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ सफै मोजना कामयक्रभ

ङ्ट न्दा सात ङ्छदन अगाङ्झड नै ब ङ्टक्तानी गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । सो
आमोजनाको ब ङ्टक्तानी आङ्झथक
य वषय सभाप्त हङ्टनब
सभमबन्दा ऩङ्झछ ऩेश बएका ङ्जवर बयऩाईको ङ्जवषमभा कामायरम जवापदे ही हङ्टनेछैन ।

22 फजेटको प्रबावकायी कामायन्वमनको राङ्झग सभम सीभसङ्जहतको कामयमोजना फनाई कामय सम्ऩादन हङ्टने व्मवस्था
ङ्झभराइने छ ।

23 कामयक्रभ/ आमोजनाको ङ्जवस्तृत ङ्जक्रमाकराऩ , सम्ऩङ्ङ गनङ्टऩ
य ने अवङ्झध , रागत , उऩरब्धी सङ्टचक य ङ्ञजम्भेवाय

कभयचायीसङ्जहतको मोजना कामायन्वमन कामयमोजना (Project Implementation Action Plan) 2079 बदौ भसान्त

24

ङ्झबि तमायी गयी सावयजङ्झनक गङ्चयने छ ।

ङ्झनभायण स्थरभा सो काभसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जववयणहरु (आमोजनाको नाभ, रागत, कामय सङ्टरु बएको ङ्झभङ्झत , कामय

सम्ऩङ्ङ हङ्टने ङ्झभङ्झत , ठे क्का अॊक , रागत साझेदायी , ठे क्का ङ्झरने ङ्झनभायण व्मवसामी / उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतको अध्मऺको

नाभ तथा भोवाइर नम्फय , काभ सम्ऩङ्ङ बए ऩङ्झछ हङ्टन ङ्ट अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयभाण वा उऩरब्धी ) काभ सम्ऩङ्ङ नबएसम्भ
सवयसाधयणको जानकायीका राङ्झग होङ्झडङ
य फोडय याख्नङ्टऩने छ ।
25 मोजना/ आमोजना/ कामयक्रभको उऩाध्मऺको सॊ मोजकत्वभा यहे को अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे मोजना/ कामयक्रभको
(रागत, गङ्टणस्तय , सभमावङ्झध , अवस्था ) सभेङ्जटएको अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन सॊ रग्न बए ऩिातभािै ब ङ्टक्तानी हङ्टने
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।

26 ऩाङ्झरका बय आङ्झथक
य सङ्टशासन कामभ गनय कानङ्टन कडाईका साथ रागू गङ्चयनेछ । ऩाङ्झरकाबय शू न्म वेरुजङ्टको
नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयने छ । आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण तथा अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीऺण गदाय दे ङ्ञखएको फेरुजङ्ट
घटाउन/हटाउन सम्फङ्ञन्धत ऩऺ (उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, ङ्झनभायण व्मवसामी, आऩङ्टङ्झतक
य ताय , सॊ स्थागत सभङ्टह, ऩयाभशयदाता,
कभयचायी तथा ऩदाङ्झधकायी ) राई नै ङ्ञजम्भेवाय फनाइनेछ । भहारेखाको प्रङ्झतवेदनभा दे ङ्ञखएको वेरुजङ्ट रेखा
ऩयीऺण बएकै आङ्झथक
य वषयभा पर्छ्यौट गनङ्टऩ
य नेछ । त्मस्तो फेरुजङ्ट नङ्झतने /पर्छ्यौट नगने उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत

,

ङ्झनभायण व्मवसामी , आऩङ्टङ्झतक
य ताय , सॊ स्थागत सभङ्टह , ऩयाभशयदाता , कभयचायी तथा ऩदाङ्झधकायीहरुराई कङ्टनै यकभ
ब ङ्टक्तानी गनङ्टऩ
य ने बएभा उलरेङ्ञखत वेरुजङ्ट अॊक कटाई फाॉकी यहे को यकभ भाि ब ङ्टक्तानी गङ्चयने छ । मसयी

ब ङ्टक्तानी गदाय ऩङ्झन उलरेङ्ञखत वेरुजङ्ट कट्टी बई फाॉकी यहे भा अङ्जवरम्फ ब ङ्टक्तानी गनय ऩिचाय गङ्चयनेछ । सभमभै
फेरुजङ्ट असङ्टर नबए त्मस्ता उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत

, ङ्झनभायण व्मवसामी आऩूङ्झतक
य ताय , सॊ स्थागत सभङ्टह , ऩयाभशयदाता ,

कभयचायी तथा ऩदाङ्झधकायी रागामतराई सेवा सङ्टङ्जवधा योक्का तथा ङ्झनभायण कामय वा खङ्चयद कामयका राङ्झग
कामयऩाङ्झरकाफाट ङ्झनङ्ञित अवङ्झधका राङ्झग प्रङ्झतवन्ध रगाउन सक्ने छ ।

जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको नाभ थय
क्र स

ऩदाङ्झधकायीको नाभ

ऩद

भोफाइर नम्फय

अध्मऺ

9852660958

उऩाध्मऺ

9842659104

१

ङ्छदऩेन्र ऩोभङ्ट

२

शान्ता कङ्टभायी आङ्फङ्टहाङ

३

याभ प्रसाद ऩाठक

१ नॊ वडाध्मऺ

9844657297

४

टे ङ्जकन्र से न्दाङ

२ नॊ वडाध्मऺ

9842677777

५

सू मभ
य ान मक्सो

३ नॊ वडाध्मऺ

9862602814

६

अजङ्टन
य ङ्झरम्फङ्ट

४ नॊ वडाध्मऺ

9741762876
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७

रऺङ्टभन याई

५ नॊ वडाध्मऺ

9840288321

८

सन्तोष याई

कामयऩाङ्झरका सदस्म

9844618952

९

शान्ता गङ्टरुङ

कामयऩाङ्झरका सदस्म

9842775475

१०

शायादा कङ्टभायी ङ्जवभरी

कामयऩाङ्झरका सदस्म

9865436867

११

सीता फयाईरी

कामयऩाङ्झरका सदस्म

9814958449

१२

भन कङ्टभाय नेऩारी

कामयऩाङ्झरका सदस्म

9862764153

१३

ङ्जवश्णङ्ट कङ्टभायी ताभाङ

कामयऩाङ्झरका सदस्म

9862622228

१४

कङ्टभाय शेऩाय

१ नॊ वडा सदस्म

9862779366

1५

भलरयाज ऩोभङ्ट

१ नॊ वडा सदस्म

9862747354

16

शोबा ङ्ञघङ्झभये ङ्जव क

१ नॊ वडा दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म

9810467882

17

दे वेन्र से न्दाङ

२ नॊ वडा सदस्म

9814974975

18

दङ्टगाय प्रसाद खङ्झतवडा

२ नॊ वडा सदस्म

9807947635

19

अभृता ङ्जव क

२ नॊ वडा दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म

9863709056

20

फदभ फहादङ्टय गङ्टरुङ

३ नॊ वडा सदस्म

9842761935

21

ङ्झररा दे वी बट्टयाई खड्का

३ नॊ वडा सदस्म

9861636692

22

दङ्टगाय भगय

३ नॊ वडा सदस्म

9844632227

23

फर फहादङ्टय ङ्झरम्फङ्ट

४ नॊ वडा सदस्म

9844618258

24

सङ्टन्दय याभ ङ्झरम्फङ्ट

४ नॊ वडा सदस्म

9840602529

२5

नयभामा दजॉ

४ नॊ वडा दङ्झरत भङ्जहरा सदस्म

9842387993

२6

सन्जङ्ट आङ्फङ्टहाङ

५ नॊ वडा सदस्म

9846641731

२7

ङ्झतरोक भान ङ्झरम्फङ्ट आङ्फङ्टहाङ

५ नॊ वडा सदस्म

9844682910

२8

चन्दा शेऩाय ङ्झरम्फङ्ट

५ नॊ वडा सदस्म

9842508369

29

गीता दे वी

५ नॊ वडा सदस्म

9842560424

ङ्जवश्वककयभा

कभयचायीको नाभ थय
क्र.सॊ

नाभ

ठे गाना

ऩद

पोन नॊ .

१

श्री ङ्जवजम इङ्नाभ

दभक, झाऩा

प्रभङ्टख प्रशाकीम अङ्झधकृत

9852660960

२

श्री ङ्जवक्रभ गङ्टरुङ्ग

पङ्ट.न.ऩा

ऩशङ्ट सेवा अङ्झधकृत

9842642771

३

श्री ङ्जवशार गङ्टरुङ

पङ्टङ्ञङ्रङ न ऩा 4

इङ्ञन्जङ्झनमय

४

श्री प्रेभ ङ्झसॊह गङ्टरुङ

आठयाई ङ्झिवेणी- ३

योजगाय सॊ मोजक

9814089121

५

घनश्माभ फयार

कन्काइ -8, झाऩा

सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत

9847322987

983343843
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६

श्री सङ्झभय प्रधान

पङ्टङ्ञङ्रङ नगयऩाङ्झरका-१

हे .अ ऩाॉचौ स्वास््म शाखा प्रभङ्टख

9862766812

७

श्री मङ्टवयाज भैनारी

ङ्ञशवसताऺी -05, झाऩा

आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺक

9869388656

८

श्री बेषयाज ङ्झनयौरा

ङ्जवतायभोड-8, झाऩा

रेखाऩार

9852682077

९

श्री केदायनाथ प्रसाई

आठयाई ङ्झिवेणी -२

१०

श्री सञ्जम ङ्ञघङ्झभये

इराभ-९, इराभ

कम्प्मङ्टटय अऩये टय

११

श्री अऺम आङफङ्टहाङ

आठयाई ङ्झिवेणी -३

MIS अऩये टय

9844682047

१२

जानङ्टका आङ्वङ्टहाङ

आठयाई ङ्झिवेणी-5

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक

9819175602

१३

दशयन न्मौऩाने

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक

9862769951

१४

सजन आचामय

पङ्टङ्ञङ्रङ नगयऩाङ्झरका

खा.ऩा.स.टे /१नॊ वडा प्राङ्जवङ्झधक

9860748770

१५

वासङ्टदेव अङ्झधकायी

पङ्टङ्ञङ्रङ नगयऩाङ्झरका

१६

सङ्टङ्छदऩ बट्टयाई

पङ्टङ्ञङ्रङ नगयऩाङ्झरका

१७

श्री सङ्जवना गङ्टरुङ्ग

आठयाई ङ्झिवेणी-3

१८

श्री दे वयाज ङ्झनयौरा

आ ङ्झि गा ऩा 1

१९

प्रङ्जवणयाज गङ्टरुङ

पङ्टङ्ञङ्रङ नगयऩाङ्झरका

२०

शेखय च ङ्टडार

आठयाई ङ्झिवेणी गाऩा ३

ऩङ्टश प्राङ्जवङ्झधक

२१

श्री सीता ङ्झरम्फू

आठयाई ङ्झिवेणी-५

स.भ.ङ्झफ.ङ्झन

२२

श्री ङ्जवऩना सेन्दाङ

आ.ङ्झि-२

सहामक चौथो/१नॊ वडा सङ्ञचव

9862652424

२३

रार फहादङ्टय भहत

खङ्चयदाय /२ नॊ वडा सङ्ञचव

9849160157

२४

खगेन्र मक्सो

आठयाई ङ्झिवेणी

ङ्ञशऺक/३ नॊ वडा सङ्ञचव

9862771048

२५

श्री कृष्ण सङ्टवेदी

इटहयी-६, सङ्टनसयी

खङ्चयदाय /४ नॊ वडा सङ्ञचव

9862172492

२६

श्री ङ्छदछे न शेऩाय

गोखे इराभ

अङ्झसस्टे न सव इङ्ञन्जङ्झनमय

9842163407

२7

श्री सम्झना नालवो

भेङ्चयङदे न-२

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक

9862771059

२8

श्री सन्जङ्ट सेन्दाङ

आठयाई ङ्झिवेणी-२

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक

9844658411

29

श्री ङ्छदघययाज ङ्झनयौरा

आठयाई ङ्झिवेणी-१

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक-१ नॊ वडा

9863764429

३0

श्री रेखनाथ बट्टयाई

आठयाई ङ्झिवेणी-२

स्वकीम सङ्ञचव

9862771452

पाकपोकथङ्टभ १ इराभ

सफ-इङ्ञन्जङ्झनमय/

9842642971

५ नॊ वडा सङ्ञचव

सफ-इङ्ञन्जङ्झनमय-३
प्राङ्जवङ्झधक

9852660961

नॊ

वडा

सफ-इङ्ञन्जङ्झनमय- ३ नॊ वडा
प्राङ्जवङ्झधक
अङ्झसस्टे न सव इङ्ञन्जङ्झनमय/
3 नॊ वडा प्राङ्जवङ्झधक

अङ्झसस्टे न सव इङ्ञन्जङ्झनमय /
४ नॊ वडा प्राङ्जवङ्झधक

अङ्झसस्टे न सव इङ्ञन्जङ्झनमय /
५ नॊ वडा प्राङ्जवङ्झधक

9862652231
9842967731

9814002140

9863764430
9840562548
9842391667
9844670484
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३१

प्रेणा के सी

ङ्झिवेणी गा ऩा सलमान

रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकाश सहजकताय

३२

श्री ङ्छदऩक ङ्झरम्फङ्ट

पङ्ट न ऩा

हरङ्टका सवायी चारक

984690032

३३

सङ्टभन याम

ङ्जहङ्झरहाङ-२ ऩाॉचथय

एम्फङ्टरेन्स चरक

9842793667

३४

श्री ङ्छदऩा ङ्ञघङ्झभये

आठयाई ङ्झिवेणी-३

कामायरम सहमोगी

9842112690

३५

श्री दङ्टगाय प्रसाद श्रे ष्ठ

आठयाई ङ्झिवेणी-३

कामायरम सहमोगी

9862771993

३६

श्री भान फहादङ्टय

आठयाई ङ्झिवेणी-३

कामायरम सहमोगी

9862767782

३७

श्री अङ्झनर श्रे ष्ठ

आठयाई ङ्झिवेणी-४

कामायरम सहमोगी

9862652467

३८

श्री सङ्टभन साम्रा

आठयाई ङ्झिवेणी-५

कामायरम सहमोगी

9817086766

३९

श्री सन्ज याज ङ्झरम्फू

भेङ्चयङदे न

कामायरम सहमोगी

9849184703

४०

श्री धनफहादङ्टय थेवे

आठयाई ङ्झिवेणी-१

कामायरम सहमोगी

9863717225

४१

श्री माभकणय ङ्झरम्फू

पङ्ट.न.ऩा-३

कामायरम सहमोगी

9842798503

४२

रोकेन्र

आठयाई ङ्झिवेणी-२

कामायरम सहमोगी

४३

टे कफहादङ्टय

आठयाई ङ्झिवेणी-२

कामायरम सहमोगी

ङ्झरम्फू

सेन्दाङ
ङ्झरम्फू

9843845021
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क्र.सॊ
1

नाभ

कामायर म

ठे गाना

ऩद

श्री भनकङ्टभायी ङ्झरम्फू

ङ्झनघङ्टयाङ्छदन स्वा.चौ.

ङ्झसङ्छदङवा गा.ऩा

अ.हे .फ

9862052083

पोन नॊ .

२

साङ्जविा ऩोभङ्ट

ङ्झनघङ्टयाङ्छदन स्वा.चौ.

आ.ङ्झि.गा.ऩा-२

अ.न.भी

9863404412

३

श्री गोभा दाहार

पङ्टरफायी स्वा.चौ.

आ.ङ्झि.गा.ऩा-२

अ.हे .फ

9863756711

४

श्री नैनकरा सेन्दाङ

पङ्टरफायी स्वा.चौ.

आ.ङ्झि.गा.ऩा-२

अ.न.ङ्झभ

9842127097

५

यभेश ऩङ्चयमाय

पङ्टरफायी स्वा.चौ.

आ.ङ्झि.गा.ऩा-३

एच ए

9848670491

6

श्री कङ्जवता ङ्झरम्फू

पङ्टरफायी स्वा.चौ.

आ.ङ्झि.गा.ऩा-२

अ.न.भी

9844632225

7

प्रकाश शेऩाय

चोकऩङ्टय स्वा.चौ.

आ.ङ्झि.गा.ऩा-२

अ.हे .फ

9860748751

8

इन्दङ्ट ऩाण्डे

चोकऩङ्टय स्वा.चौ.

आ.ङ्झि.गा.ऩा-२

अ.न.भी

9862632451

9

ङ्ञशखय अङ्झधकायी

हाङऩाङ स्वा.चौ.

पङ्ट न.ऩा.३

एच ए

10

सीता गङ्टरुङ

हाङऩाङ स्वा.चौ.

आ.ङ्झि.गा.ऩा-३

अ.न.भी

9844693167

11

ङ्जवष्णङ्टकङ्टभायी ङ्झरम्फङ्ट

हाङऩाङ स्वा.चौ.

आ.ङ्झि.-३

अ.हे .फ

9849501660

12

सन्जीव दाहार

भेहेरे स्वा.चौ.

ङ्झफयाटचोक भोयङ

हे .अ

13

बङ्झगयथी ऩारङ्टङ्वा ऩौठाक

भेहेरे स्वा.चौ.

पङ्ट.न.ऩा-७

अ.न.भी

9844634457

14

सङ्टजन मक्सो

सोफङ्टवा स्वा.चौ.

आ.ङ्झि.गा.ऩा-३

अ.हे .फ

9847240633

15

श्री अङ्झनता चोङवाङ

सोफङ्टवा स्वा.चौ.

भैवाखोरा

अ.न.भी

9842458573

9862112295

9862043409

16
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17

श्री ङ्जवजम कङ्टभाय शाह

चाॉगे स्वा.चौ.

गढी -३, सङ्टनसयी

अ.हे .फ चौथो

18

श्री रऺभी दे वी साङ्वे

चाॉगे स्वा.चौ.

आ.ङ्झि -५

अ.न.भी

9844654184

19

ङ्जवष्णङ्टकङ्टभायी

चाॉगे स्वा.चौ.

आ.ङ्झि.गा.ऩा-४

अ.न.भी

9848954127

फन्दना भादे न

चाॉगे स्वा.चौ.

ङ्ट
पङ्ट.न.ऩा-५, ताप्रेजङ्ग

लमाव

9842269200

22

सङ्ञन्दऩ ङ्झरम्फङ्ट

आधायबूत सेवा केन्र

आ.ङ्झि.गा.ऩा-४

अ.हे .फ

23

उभा दे वी ङ्झरम्फङ्ट

आधायबूत सेवा केन्र

आ.ङ्झि.गा.ऩा-५

का.स

प्रेभ प्रसाद प्रसाइ

दोबान स्वास््म चौ.

आ.ङ्झि.गा.ऩा-४

एच ए

आङफङ्टहाङ
20

9812308855

अङ्झससटे न्ट

21
9842521201

24
२५

9844692911

गाउऩाङ्झर काभा यहे का ङ्झफद्यारमका प्रधानाध्माऩकहरुको ङ्झफवयण
क्र.सॊ

ङ्जवद्यारमको नाभ

ठे गाना

प्रधानाध्माऩककोनाभ

भोवाइर नॊ .

1

श्री जारऩादे वी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -५

गोऩार काकी ढोरी

9841116252

2

श्री ङ्झिऩङ्टयेश्वय आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -५

ङ्झनभयरा श्रे ष्ठ

9844633910

3

श्री नेऩार याङ्जष्डम आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी-४

तङ्टरसा सॊ वो

9844654401

4

श्री वङ्टद्ध आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी-४

ऩासाङ्ग शेऩाय

9844619243

5

श्री सयस्वती आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम सोवङ्टवा

आठयाई ङ्झिवेणी-४

जमकङ्टभाय भादे न्छङ

9842798440

6

श्री चाॉगे भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -५

केशवप्रसाद गौतभ

9842649203

7

श्री छातेढङ्टङ्गा भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -४

ङ्झभनवहादङ्टय ङ्झरम्वङ्ट

9844648293

8

श्री ऩोयक्भी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -४

सङ्जवता ताभाङ्ग

9844690300

9

श्री जनता आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम हाङऩाङ

आठयाई ङ्झिवेणी -३

नायामणदे वी जोशी

9867645930

10

श्री शान्ती आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -३

जीवनकङ्टभाय चोङवाङ

9844641734

11

श्री ङ्झसॊहवाङ्जहनी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -३

इन्रवहादङ्टय ङ्झनयौरा

9842715376

12

श्री जरकन्मा आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -३

रुरकङ्टभाय थाऩा

9862636236

13

श्री ङ्जकयातेश्वय आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -३

खगेन्र मक्सो

9862771048

14

श्री सयस्वती भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -३

चन्रप्रसाद ताभाङ्ग

9842642515
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15

श्री काङ्झरका आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -३

हकयवहादङ्टय ङ्जवष्ट

9844692062

16

श्री ङ्जवस्भङ्टये आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -३

अङ्ञम्वका बट्टयाई

9844267672

17

श्री ङ्झसङ्चयजङ्घा आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -३

ङ्जवना आङ्वङ्टहाङ

9840993280

18

श्री नभङ्टना आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -१

होभनाथ ङ्झसटौरा

9842707807

19

श्री पङ्टगङ्टवा आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -१

भनोज थरङ

9745256110

20

श्री जनकलमाण आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -१

भोहनकङ्टभाय सेन्दाङ

9843400367

21

श्री ङ्झसॊहदे वी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -१

सङ्टङ्ञशर ऩोभङ्ट

9860077451

22

श्री ऩयभङ्झसॊह दे वी भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -१

केशवप्रसाद ङ्झनयौरा

9844632966

23

श्री कोरयङ्गे आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी-१

सम्झना ङ्झरम्वङ्ट

9842784475

24

श्री जनता आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -१

ङ्ञचिकरा अङ्झधकायी

9844634079

25

श्री ङ्जऩऩरवोटे आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -२

शॊकय बट्टयाई

9844684846

26

श्री ङ्झसॊहेश्वयी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -२

रक्ष्भण थरङ

9844633383

27

श्री आम्वोटे आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -२

ङ्जवष्णङ्टकङ्टभाय सेन्दाङ

9842660157

28

श्री सयस्वती भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -२

ङ्झतरवहादङ्टय सेन्दाङ

9741760760

29

श्री गङ्टप्तेश्वय भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -२

चन्रप्रसाद अङ्झधकायी

9841881342

30

श्री ऩिकन्मा आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -२

सङ्टजता सॊ ग्रौरा

9864181017

31

श्री बगवती आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -२

गीताकङ्टभायी सेन्दाङ

9842642296

32

श्री दङ्टगाय भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -२

कङ्टरप्रसाद बट्टयाई

9852660524

33

श्री दे वी आधायब ङ्टत ङ्जवद्यारम

आठयाई ङ्झिवेणी -२

इन्रप्रसाद ङ्ञघङ्झभये

9842660524
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