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बबररेेङङ  गगााउउँँपपााललििककाा 
  आआ..वव..  २२००७७८८//७७९९  ककोो  ननीीललिि  ििथथाा  ककाार्र्ययक्रक्रमम 

ससााििौँौँ  गगााउउँँससभभाा                       

गगााउउँँससभभााककाा  ससभभााध्ध्र्र्क्षक्ष  ममहहोोददर्र्, 
  ससभभााककाा  ससददस्स्र्र्हहरुरु, 

11.. नेपािको संववधान बमोजिम संघीर् शासन व्र्वस्थािाई स्थानीर् िह देजि नै सदुृढीकरण 
गरी स्थानीर् सरकारको माध्र्मद्वारा िनिाको ददगो शाजति ,सशुासन, ववकास र समवृिको 
आकांक्षा पूरा गनय िर्य  अगालि बवढरहेकै समर्मा कोलभि-१९ नामको कोरोना भाइरसवाट 
लसजियि ववश्वव्र्ापी महामारीिे लनम्त्र्ाएको चनुौिीपूणय र असहि पररजस्थलिमा ववररेेङङ  
गगााउउँँपपााललििककााककोो  आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७८८/७७९९  ककोो  ववााववर्र्ययकक  ननीीललिि  ििथथाा  ककाार्र्ययक्रक्रमम र्स सम्तमालनि 
गाउँसभामा प्रस्ििु गनय पाउँदा िुसी िागेको छ ।  

22.. राष्ट्रवहि, िोकितर र अग्रगामी पररवियनका िालग नेपािी िनिािे पटक-पटक गदै आएका 
ऐलिहालसक िनआतदोिन िथा सशस्त्र संघर्य िगार्ि ववलभन्न आतदोिनमा िीवन उ्सगय 
गनुयहनुे सम्तपूणय ज्ञाि अज्ञाि सवहदहरुप्रलि भावपूणय श्रिासमुन अपयण गदयछु ।साथै ववलभन्न 
रािनीलिक आतदोिनको क्रममा बेपत्ता र पीलिि नागररकहरुप्रलि उच्च सम्तमान र 
सहानभुूलि प्रकट गदयछु ।   

33.. र्सैबीचमा गाउँसभािे गाउँसभा सदस्र् िथा विा नं. २ का विा सदस्र् समेि रहनुभएका 
िनसेवामा प्रलिवि शालिन नेिा श्री मेि बहादरु छत्र्ाि आिेिाई गमुाएको छ ।उहाँप्रलि 
भावपूणय श्रिातििी अपयण गदयछु । 

44.. नेपाि िगार्ि परैु ववश्व िगि कोलभि-१९ को महामारीबाट आक्राति भइरहेको छ । 
कोलभि-१९ को  कारण ववश्वभर संकट पैदा हनुकुा साथै उल्िेख्र् रुपमा िनधनको क्षलि 
भएको छ । र्स महामारीका कारण स्वदेश िथा ववदेशमा िीवन गमुाउनहुनुे 
नेपािीिगार्ि ववश्वभरका नागररकहरुप्रलि श्रिाञ्जिी व्र्क्त गदै शोकाकुि पररवारिनमा 
गवहरो समवेदना व्र्क्त गदयछु । र्स वरेङ गाउँपालिका िगार्ि नेपािभर र ववदेशमा 
समेि उपचाररि दददीबवहनी िथा दािभुाइहरुको शीघ्र स्वास््र्िाभको कामना गदयछु ।  

55.. कोलभि-१९ भाइरस रोकथाम िथा लनर्तरणका िालग गाउँपालिकािे स्थापना गरेको प्रकोप 
व्र्वस्थापन कोर्मा स्वैजच्छक रुपमा आलथयक, स्वास््र् सामग्री िथा जितसी सामान सहर्ोग 
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गनुय हनुे सम्तपूणय व्र्जक्त, बैंक िथा ववत्तीर् संस्था, सरकारी, गैर सरकारी संस्था एवम ्
सम्तपूणय महानभुावहरुप्रलि हाददयक धतर्वाद ददन चाहतछु ।  

 
66.. कोरोना महामारीको उच्च िोजिमको र्स घिीमा एकिटु भई महामारीको रोकथाम, 

लनर्तरण र उपचारको कार्यमा अग्रपंजक्तमा अहोरार िवटन ु हनुे जचवक्सक, नसय, 
स्वास््र्कमी,  सरुक्षाकमी,  राष्ट्रसेवक कमयचारी,  जशक्षक, परकार, सरसर्ाइकमी,  
सवारी चािक, नागररक समाि िगार्ि सबैको र्ोगदानको उच्च प्रशंसा गदयछु । 
िोजिमपूणय र्स पररजस्थलिमा आ-आफ्नो िहबाट िवटन ुहनुे िनप्रलिलनलध, रािनीलिक दि, 
सञ्चारकमी, व्र्वसार्ी, लनिी क्षेर, नागररक समाि िगार्ि सबै व्र्जक्त िथा संघसंस्थािाई 
धतर्वाद व्र्क्त गदयछु । हामीिे जितै्न पने र्ो रोग ववरुद्दको ििाईमा सबैको थप 
ऐक्र्वििा, सहकार्य, धैर्यिा र आ्मववश्वासको आवश्र्किा रहको छ । "हहााममीी  
ममहहााममााररीीििााईई  जजिि््छछौंौं" भने्न आ्मववश्वासका साथ  अझ बढी सिकय िा, समतवर् एवं 
दृढिाका साथ र्स महामारी ववरुिको अलभर्ानमा धैर्यिापूवयक िटु्न सबैिाई आह्वान 
गदयछु ।  

77.. स्थानीर् सरकार बनेको चार वर्य परुा भै सकेको  छ । शतुर् ववतदबुाट र्ारा शरुु गरेर 
नर्ाँ अनभुव र अभ्र्ासका साथ नेपािको संववधानिे लनददय� गरे बमोजिम संघीर् 
प्रणािीिाई संस्थागि गनय बरेङ गाउँपालिकािे नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारसँग 
सहकाररिा, सहअजस्ि्व र समतवर्को लसिाति बमोजिम लनकै मह्वपूणय र  ठोस 
उपिजव्धहरु हालसि गदै हाम्रो सरकार अगालि बवढरहेको छ । र्स्िो िवटि र चनुौलिपूणय 
मोिमा िोकितरको संस्थागि ववकास गनय सदा सिग र संवेदनशीि रवह हाम्रो सरकार 
काम गदैछ, नलििा ल्र्ाउँदैछ र अजघ बढ्दैछ । 

ससभभााध्ध्र्र्क्षक्षज्ज्र्रूू्, 
ससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु, 

अब, म र्स ववर्म पररजस्थलिमा वरेङ गाउँपालिकािे कोरोना भाइरस रोकथाम िथा 
लनर्तरण कार्यमा हाँलसि गरेका केही मह्वपूणय उपिजव्धहरु सम्तमालनि सभा समक्ष प्रस्ििु 
गनय चाहतछु:- 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

88.. नेपाि सरकारको लनणयर् अनसुार हजुददजशर स्वास््र् चौकीको स्िरोन्नलि गरी पाँच शैर्ाको  
आधारभूि अस्पिाि बनाउने भलनएबमोजिम सोही स्थानमा पाँच शैर्ाको अस्थार्ी कोलभि 
अस्पिाि लनमायण गरी जचवक्सक सवहिको स्वास््र् सेवा प्रदान गररदैं आएका छौं 
।सवयप्रथम, र्स्िो ववर्म पररजस्थलिमा समेि िनिाको िीवनको रक्षाका िालग २४ शै 
घण्टा अहोरार िवटनहुनुे जचवक्सक सवहिका अस्थार्ी कोलभि अस्पिािका नसय िथा 
अतर् सम्तपूणय स्वास््र्कमी प्रलि उच्च सम्तमान प्रकट गदयछु ।  

99.. सामदुावर्क रेलिर्ो ववहानी ८९ मेगाहियको सहकार्यमा प्र्र्ेक हप्ता COVID-१९ ववशरे् 
हेिो िाक्टर  रेलिर्ो कार्यक्रम, सतदेशमूिक सूचना एवं जचवक्सकको उपजस्थलिमा  
विास्िरीर् लनगरानी िथा सचेिना सलमलि देजि उच्चस्िरीर् कोरोना भाइरस रोकथाम 
िथा लनर्तरण सलमलि िगार्िका संस्थागि संर्तरहरु सँग छिर्ि िथा अतिरवक्रर्ा 
कार्यक्रम समेि सम्तपन्न गरी हाि कोरोना ववरुिको अलभर्ानमा सबै संर्तरहरु वक्रर्ाजशि 
रहदैं आएका छन ्।र्सबाट नागररकको घर घरमा कोरोना महामारीबाट अपनाउनपुने 
सावधानीका सम्तबतधमा सचेिना ह्ववातै्त बढेर गर्ो । िसिे  कोरोना सँग लमल्दोिलु्दो 
िक्षणहरु देजिँदा स्वास््र्कमी सँग परामशय लिने िथा स्वरं् ववरामी नै अस्थार्ी कोलभि 
अस्पिािमा उपजस्थि हनुे  नागररकहरुको संख्र्ामा उल्िेिनीर् ववृि भै  हामीिाई  
कोरोना महामारी सँग िधु्न सहििा लमल्र्ो ।  

1100.. हामी कोरोना भाईरस ववरुिको ििाईमा ववगि १ वर्य अगालिबाट सामवुहक संघर्य गदै 
आि सम्तम आईपदुदा शतुर्िाबाट शरुु भएको र्ारा जचवक्सकीर् सेवा सवहि अस्थार्ी 
कोलभि अस्पिाि सञ्चािन गनय सक्ने अवस्थामा पदुन सर्ि भएका छौं । हाि सम्तम 
अस्थार्ी कोलभि अस्पिािमा ४८ िना कोलभि संक्रलमि ववरामीहरु भनाय भै ४४ िना 
पूणयि: कोरोना मकु्त भै आ-आफ्नो घरमा पलुगसक्न ुभएको छ र हाि ४ िना कोरोना 
संक्रलमिहरु उपचाररि हनुहुतुछ । हामी सँगको मौिदुा िनशजक्त, स्रोि साधन िथा 
अनभुव समेिका आधारमा र्ो लनकै मह्वपूणय उपिजव्धका रुपमा लिएका छौं । 

1111.. अस्थार्ी कोलभि अस्पिाि िथा अतर् स्वास््र् संस्थाहरुको अग्रणी भूलमका िथा सवैको 
सामूवहक प्रर्ासका कारण विास्िरमा गररएको वपलसआर परीक्षण, RDT पररक्षणबाट र्सै 
ववचमा अस्पिािमा भनाय भएका वाहेक कोरोना संक्रलम ६७ िनािे होम आईसोिेशनमा 
बसेर नै कोरोना जित्नभुर्ो भने २७ िना संक्रलमिहरु होम आइसोिेसनमा हनुहुतुछ । 
र्सिाई लसंगो बरेङ गाउँपालिकाको जििको रुपमा लिएका छौं ।  
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88.. नेपाि सरकारको लनणयर् अनसुार हजुददजशर स्वास््र् चौकीको स्िरोन्नलि गरी पाँच शैर्ाको  
आधारभूि अस्पिाि बनाउने भलनएबमोजिम सोही स्थानमा पाँच शैर्ाको अस्थार्ी कोलभि 
अस्पिाि लनमायण गरी जचवक्सक सवहिको स्वास््र् सेवा प्रदान गररदैं आएका छौं 
।सवयप्रथम, र्स्िो ववर्म पररजस्थलिमा समेि िनिाको िीवनको रक्षाका िालग २४ शै 
घण्टा अहोरार िवटनहुनुे जचवक्सक सवहिका अस्थार्ी कोलभि अस्पिािका नसय िथा 
अतर् सम्तपूणय स्वास््र्कमी प्रलि उच्च सम्तमान प्रकट गदयछु ।  

99.. सामदुावर्क रेलिर्ो ववहानी ८९ मेगाहियको सहकार्यमा प्र्र्ेक हप्ता COVID-१९ ववशरे् 
हेिो िाक्टर  रेलिर्ो कार्यक्रम, सतदेशमूिक सूचना एवं जचवक्सकको उपजस्थलिमा  
विास्िरीर् लनगरानी िथा सचेिना सलमलि देजि उच्चस्िरीर् कोरोना भाइरस रोकथाम 
िथा लनर्तरण सलमलि िगार्िका संस्थागि संर्तरहरु सँग छिर्ि िथा अतिरवक्रर्ा 
कार्यक्रम समेि सम्तपन्न गरी हाि कोरोना ववरुिको अलभर्ानमा सबै संर्तरहरु वक्रर्ाजशि 
रहदैं आएका छन ्।र्सबाट नागररकको घर घरमा कोरोना महामारीबाट अपनाउनपुने 
सावधानीका सम्तबतधमा सचेिना ह्ववातै्त बढेर गर्ो । िसिे  कोरोना सँग लमल्दोिलु्दो 
िक्षणहरु देजिँदा स्वास््र्कमी सँग परामशय लिने िथा स्वरं् ववरामी नै अस्थार्ी कोलभि 
अस्पिािमा उपजस्थि हनुे  नागररकहरुको संख्र्ामा उल्िेिनीर् ववृि भै  हामीिाई  
कोरोना महामारी सँग िधु्न सहििा लमल्र्ो ।  

1100.. हामी कोरोना भाईरस ववरुिको ििाईमा ववगि १ वर्य अगालिबाट सामवुहक संघर्य गदै 
आि सम्तम आईपदुदा शतुर्िाबाट शरुु भएको र्ारा जचवक्सकीर् सेवा सवहि अस्थार्ी 
कोलभि अस्पिाि सञ्चािन गनय सक्ने अवस्थामा पदुन सर्ि भएका छौं । हाि सम्तम 
अस्थार्ी कोलभि अस्पिािमा ४८ िना कोलभि संक्रलमि ववरामीहरु भनाय भै ४४ िना 
पूणयि: कोरोना मकु्त भै आ-आफ्नो घरमा पलुगसक्न ुभएको छ र हाि ४ िना कोरोना 
संक्रलमिहरु उपचाररि हनुहुतुछ । हामी सँगको मौिदुा िनशजक्त, स्रोि साधन िथा 
अनभुव समेिका आधारमा र्ो लनकै मह्वपूणय उपिजव्धका रुपमा लिएका छौं । 

1111.. अस्थार्ी कोलभि अस्पिाि िथा अतर् स्वास््र् संस्थाहरुको अग्रणी भूलमका िथा सवैको 
सामूवहक प्रर्ासका कारण विास्िरमा गररएको वपलसआर परीक्षण, RDT पररक्षणबाट र्सै 
ववचमा अस्पिािमा भनाय भएका वाहेक कोरोना संक्रलम ६७ िनािे होम आईसोिेशनमा 
बसेर नै कोरोना जित्नभुर्ो भने २७ िना संक्रलमिहरु होम आइसोिेसनमा हनुहुतुछ । 
र्सिाई लसंगो बरेङ गाउँपालिकाको जििको रुपमा लिएका छौं ।  
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1122.. लमलि २०७८ साि िेष्ट २७ गिेबाट विा नं. ५ बाट गभयविी र सु् केरी मवहिाहरुका 

िालग पोर्ण प्र्ाकेि वविरणको शभुारम्तभ भै सकेको, मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाका 
िालग स्वास््र् लबमा,  दीघय रोगीहरु िगार्िका रोगीहरुका अ्र्ावश्र्क िथा आवश्र्कीर् 
सहलुिर्ि दरमा और्लध प्रालप्तका िालग सिुौरा र सल्र्ान स्वास््र् चौकीमा सामदुावर्क 
और्लध कार्यक्रमको सभुारम्तभ िथा स्वास््र् सामाग्रीको प्रवतधको सलुनजिििा  मार्य ि 
स्थालनर् सरकारको अनभुूलि ददने गरी अलभभावकीर् भूलमका लनवायह गदै आएका छौं ।  

 
1133.. प्रकोप ववपद् व्र्वस्थापन कोर्को स्थापना गररएकोिे ववलभन्न व्र्जक्त एवं लनकार्बाट 

उल्िेिनीर् रुपमा र्ोगदान स्वरुप सहार्िा प्रदान गररसक्न ुभएको छ । अझै  ववलभन्न 
लनकार् िथा व्र्जक्तबाट  सहर्ोगको प्रलिवििा समेि व्र्क्त गनुयभएको छ । र्सै लबचमा 
कोरोना भाईरस रोकथाम, लनर्तरण िथा व्र्वस्थापनमा ववलभन्न रािनीलिक दि, 
गैरसरकारी संघसस्था, नागररक समािबाट भएको सहर्ोग एवं सद्भावितर् कार्य  प्रसंशनीर् 
नै छ  र र्स्िा सहर्ोगको सदैव स्मरण गररनेछ  । 

 
1144.. कोरोना रोकथाम, लनर्तरण िथा व्र्वस्थापनका िालग अस्थार्ी कोलभि अस्पिािमा 

मौिदुा िनशजक्तिाई आवश्र्क सहर्ोग गनयका िालग १ िना कोलभि समतवर् अलधकृि 
र २ िना स्वास््र्कमी व्र्वस्थापन, कोलभि संक्रलमि गभयविी िथा सु् केरीिाई रु 
५०००।– बराबरको पौव�क आहारको प्रवतध,ईिाका प्रहरी कार्ायिर्, बरेङिाँिाबाट 
आवश्र्कीर् सरुक्षाको प्र्र्ाभूलि, विा नं. ५ सिुौरामा विा कार्ायिर्को समतवर्मा 
उजचि मूल्र्मा िाद्य सरुक्षाको सलुनजिििा, बैंक िथा ववजत्तर् संस्था, सहकारी, परकार 
िथा सामदुावर्क संघसंस्थाहरु िगार्ि सम्तपूणयको सवक्रर्िाबाट नै हाम्रो सरकारिे कोरोना 
रोकथाम िथा लनर्तरणका िालग उल्िेिनीर् उपिजव्धहरु हालसि गनय सम्तभव भएको  
छ । 

 
गगााउउँँससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु,  

अअबब,मम  आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७७७/७७८८  ममाा  घघोोववर्र्िि  ननीीललिि  ििथथाा  ककाार्र्ययक्रक्रममककोो  ककाार्र्ााययततववर्र्नन  ममाार्र्यय िि  
हहााललससिि  भभएएककाा  ममहह््ववपपूूणणयय  उउपपििजजव्व्धधहहरुरु  र्र्सस  ससम्तम्तममााललननिि  ससभभाा  ससममक्षक्ष  प्रप्रस्स्ििुिुि  गगननयय  चचााहहततछछुु:- 
 
 

 

 

1155.. बरेङ गाउँपालिकािे नेपािको संववधानको अनसूुजच-८ मा उल्िेजिि स्थानीर् िहको एकि 
अलधकार सूचीमा प्राप्त अलधकार क्षेरलभरका ववर्र्मा ५० वटा मह्वपूणय ऐन, लनर्म, 
लनदेजशका, कार्यववलध र मापदण्ि िारी गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाएको  छ । र्सबाट हाम्रो 
सरकारिाई उलभन ेर लबस्िारै वहँड्ने आधारहरु ििा गरेर स्थानीर् सरकारको ववधावर्की 
अलधकारको  संस्थागि गनय हाम्रो सरकार सर्ि भएको छ । 

 
1166.. स्थानीर् िहमा तर्ावर्क अभ्र्ासिाई संस्थागि गनय नेपािको संववधान र काननु बमोजिम 

तर्ावर्क सलमलि गठन भई तर्ावर्क सलमलि समक्ष दिाय भएका िम्तमा ६ वटा वववादहरुिाई 
आपसी छिर्ि र मेिलमिापको माध्र्मबाट समाधान गररएको छ ।अझै र्ोिनाको 
कार्ायतवर्नका क्रममा स्थानीर्हरु ववच भएको वववाद उच्च अदािि पोिरा, वागिङु 
इििास, बागिङुमा ववचारालधन रहेको अवस्थामा समेि स्थानीर् तर्ावर्क सलमलििे 
मेिलमिाप मार्य ि वववाद समाधान गरेबाट हाम्रो तर्ावर्क सलमलिको सक्षमिा अलभववृि 
हुँदै गएको र स्थालनर् तर्ावर्क सलमलि प्रलि नागररकको िनआस्थामा उल्िेख्र् रुपमा 
ववृि भएको छ । र्सिे " हहााम्रम्रोो  घघरर  शशााजजततिि  ननैै  ववववश्वश्व  शशााजजततिि"  को मातर्िािाई व्र्वहाररक 
रुपमा नै स्थावपि गरेको छ ।    

1177..   गाउँपालिकािे लिएको नागररकमैरी स्थानीर् रािस्व नीलिबाट स्थानीर् कर संकिन 
गररनकुा साथै  व्र्वसार् दिाय, होमस्टे दिाय िगार्ि नर्ाँ आतिररक स्रोिको दार्रा 
र्रावकिो बनाई चाि ुआलथयक वर्य ०७७/७८ मा अनमुालनि आतिररक आर् प्राप्त हनुे 
संशोलधि अनमुान छ । 

1188..  र्स संकटको घिीमा समेि गाउँपालिकािे सहभालगिामूिक र्ोिना ििुयमा प्रकृर्ामार्य ि 
चाि ुआलथयक वर्य ०७७/७८ मा स्थानीर्स्िरको ववकासका िालग  वावर्यक र्ोिना बनाई 
कार्ायतवर्न गदै गदाय िेष्ट मसाति सम्तम उपभोक्ता सलमलि मार्य ि कार्ायतवर्नमा  भएका 
पूजँिगि प्रकृलिका र्ोिनाहरुको प्रगलि कररव ९० प्रलिशि  पगुेको छ । ्र्स्िै संस्थागि 
सशुासन र सेवा प्रवाह सँग िोलिएका र्ोिना िथा कार्यक्रम कररव सम्तपन्न भै सकेको 
अवस्था छ । र्सवाट िनप्रलिलनलधहरुको भूलमका नीलि लनमायण र ववकास लनमायणको 
अगवुाइ, अनगुमन एवं िनिाको सिु द;ुिमा साथ ददने गरी हाम्रो सरकार सशक्त हुँदै 
गइरहेको छ । 
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1155.. बरेङ गाउँपालिकािे नेपािको संववधानको अनसूुजच-८ मा उल्िेजिि स्थानीर् िहको एकि 
अलधकार सूचीमा प्राप्त अलधकार क्षेरलभरका ववर्र्मा ५० वटा मह्वपूणय ऐन, लनर्म, 
लनदेजशका, कार्यववलध र मापदण्ि िारी गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाएको  छ । र्सबाट हाम्रो 
सरकारिाई उलभन ेर लबस्िारै वहँड्ने आधारहरु ििा गरेर स्थानीर् सरकारको ववधावर्की 
अलधकारको  संस्थागि गनय हाम्रो सरकार सर्ि भएको छ । 

 
1166.. स्थानीर् िहमा तर्ावर्क अभ्र्ासिाई संस्थागि गनय नेपािको संववधान र काननु बमोजिम 

तर्ावर्क सलमलि गठन भई तर्ावर्क सलमलि समक्ष दिाय भएका िम्तमा ६ वटा वववादहरुिाई 
आपसी छिर्ि र मेिलमिापको माध्र्मबाट समाधान गररएको छ ।अझै र्ोिनाको 
कार्ायतवर्नका क्रममा स्थानीर्हरु ववच भएको वववाद उच्च अदािि पोिरा, वागिङु 
इििास, बागिङुमा ववचारालधन रहेको अवस्थामा समेि स्थानीर् तर्ावर्क सलमलििे 
मेिलमिाप मार्य ि वववाद समाधान गरेबाट हाम्रो तर्ावर्क सलमलिको सक्षमिा अलभववृि 
हुँदै गएको र स्थालनर् तर्ावर्क सलमलि प्रलि नागररकको िनआस्थामा उल्िेख्र् रुपमा 
ववृि भएको छ । र्सिे " हहााम्रम्रोो  घघरर  शशााजजततिि  ननैै  ववववश्वश्व  शशााजजततिि"  को मातर्िािाई व्र्वहाररक 
रुपमा नै स्थावपि गरेको छ ।    

1177..   गाउँपालिकािे लिएको नागररकमैरी स्थानीर् रािस्व नीलिबाट स्थानीर् कर संकिन 
गररनकुा साथै  व्र्वसार् दिाय, होमस्टे दिाय िगार्ि नर्ाँ आतिररक स्रोिको दार्रा 
र्रावकिो बनाई चाि ुआलथयक वर्य ०७७/७८ मा अनमुालनि आतिररक आर् प्राप्त हनुे 
संशोलधि अनमुान छ । 

1188..  र्स संकटको घिीमा समेि गाउँपालिकािे सहभालगिामूिक र्ोिना ििुयमा प्रकृर्ामार्य ि 
चाि ुआलथयक वर्य ०७७/७८ मा स्थानीर्स्िरको ववकासका िालग  वावर्यक र्ोिना बनाई 
कार्ायतवर्न गदै गदाय िेष्ट मसाति सम्तम उपभोक्ता सलमलि मार्य ि कार्ायतवर्नमा  भएका 
पूजँिगि प्रकृलिका र्ोिनाहरुको प्रगलि कररव ९० प्रलिशि  पगुेको छ । ्र्स्िै संस्थागि 
सशुासन र सेवा प्रवाह सँग िोलिएका र्ोिना िथा कार्यक्रम कररव सम्तपन्न भै सकेको 
अवस्था छ । र्सवाट िनप्रलिलनलधहरुको भूलमका नीलि लनमायण र ववकास लनमायणको 
अगवुाइ, अनगुमन एवं िनिाको सिु द;ुिमा साथ ददने गरी हाम्रो सरकार सशक्त हुँदै 
गइरहेको छ । 
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1199.. हाम्रो सरकारिे आफ्नो कार्य सञ्चािन गदाय िागि तरू्नीकरण, स्रोि साधनको अलधकिम 
उपर्ोगको िालग नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारसँग साझेदारी एवं संर्कु्त व्र्वस्थापनमा 
बहृि पूवायधार लनमायण िगार्िका कार्य गदै आएको छ । िस्िै पेररवाङ-वरेङ सिक 
नेपाि सरकार,नर्ाँ बिार सल्र्ान सिुौरा सिक लनमायणमा प्रदेश सरकार, धलु्िलुिँउवा 
माध्र्लमक ववद्यािर् भवन र िरुुङ सामदुावर्क स्वास््र् इकाइ भवनको लनमायणमा जिल्िा 
समतवर् सलमलि िथा सदुिा- वरेङ- नाम्तदकु सिक लनमायणमा स्थानीर् पूवायधार ववकास 
कार्यक्रम सँग साझेदारी गरी समतवर्, सहकारीिा र सहअजस्ि्वको लसिातििाई 
व्र्वहारि जस्वकार गरेका छौँ । 

 
2200.. नर्ाँ संरचना, कमयचारी अभाव, भौगोलिक कदठनाई,काननुी अस्प�िा र अतर्ौििाका 

बाविूद पलन सावयिलनक सेवा प्रवाह र सशुासनिाई पवहिो प्राथलमकिा ददंदै िनिाको 
सिु दिुमा अलभभावक्व ग्रहण गदै विाहरुमा घमु्तिी सेवा मार्य ि गाउँ गाउँमा स्थालनर् 
सरकारको अनभुूलि गराउन हाम्रो सरकार सदा प्रर्त्नशीि छ । 

 
2211.. प्र्र्ेक नागररकिाई राज्र्बाट आधारभूि स्वास््र् सेवा लनशलु्क प्राप्त गनय पाउने 

संवैधालनक अलधकारिाई प्र्र्ाभूि गनय र्स स्थानीर् सरकािे स्वास््र्कमी िगार्िको 
सवुवधा सवहि िरुुङ सामदुावर्क स्वास््र् ईकाइ र थप्िङु सामदुावर्क स्वास््र् इकाई 
गरी २ वटा ठाउँमा सामदुावर्क स्वास््र् इकाई स्थापना गरी गाउँपालिका भरर ५ वटा 
सामदुावर्क स्वास््र् ईकाइ िथा ५ बटा स्वास््र् चौकीबाट  स्वास््र् सेवा प्रवाह गररएको 
छ ।अझै हाम्रो स्वास््र् सेवािाई थप प्रभावकाररिा प्रदान गनय श्री बराहकोट प्राथलमक 
ववद्यािर्बाट ववद्याथी स्वास््र् परीक्षणको शभुारम्तभ गरी अलधकांश सामदुावर्क 
ववद्यािर्हरुमा प्राथलमक स्वास््थ साम्रगी बाकस, वकट, स्रेचर िथा िौि मापन मेजशन 
समेि उपिव्ध गराई सवकएको छ ।  

 
2222.. गभयविी मवहिासँग स्वर्म ्सेववका भेटघाट,बहकु्षरीर् पोर्ण सधुार कार्यक्रम,उपाध्र्क्षसँग 

संस्थागि सु् केरी उपहार,पोवर्िो झोिा,सामदुावर्क और्लध कार्यक्रमहरु मार्य ि बरेङवासी 
सम्तपूणय नागररकहरुिाई स्वस्थ बनाउन गाउँपालिकािे िनस्वास््र्को क्षेरमा आवश्र्क 
िगानी गरेको छ ।  

 
 

 

 

 
2233.. मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुिे  गाउँपालिकाको  आधारभूि स्वास््र्, सरसर्ाइ िथा 

पोर्णसम्तवतधी क्षेरमा गरेको उल्िेिीर् कार्यको उच्च मलु्र्ाङ्कन गदै उहाँहरुिाई सेवा 
प्रलि उ्प्ररेरि गनय सबै मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको ललनन:शशुलु्ल्कक स्स्ववाास्स्््र्र्  ववववममाा  ििथथाा  
हेिो मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका कार्यक्रम सञ्चािन गररएको छछ  ।।    

2244..  बरेङ गाउँपालिका विा नं. १ मा सामवुहक भैँसीपािन, विा नं. २ मा अिैंची िेलि िथा 
परुुर्ोदर् माध्र्लमक ववद्यािर्मा सञ्चालिि प्राववलधक धार िर्य को कृवर् ववर्र्को जशक्षा, 
विा नं. ३ मा र्िरु्ि िेलि, विा नं. ४ मा बाख्रापािन र विा नं. ५ मा आि ुिेलि 
गररसवकएकोमा सबै क्षेरबाट सकारा्मक प्रर्त्न भएका छन । 

2255.. सामदुावर्क रेलिर्ो ववहानी ववर्र्गि  हाँजिरीिवार् प्रलिर्ोलगिा, हेिो ववद्याथी अलभभावक 
कार्यक्रम, घर-घरमा जशक्षक, ववद्याथी स्व-अध्र्र्न लसकाई सामग्री वविरण, हेिो िोकसेवा 
क्वीि कार्यक्रम,  कक्षा ४, ७ र ९ को गाउँपालिकास्िरीर् शैजक्षक उपिजव्ध मापन 
परीक्षा कार्यक्रम, प्राथलमक ववद्यािर् पसु्िकािर् िगार्िका कार्यक्रम मार्य ि शैजक्षक 
गलिववलधिाई लनरतिर वक्रर्ाशीि राख्दै अगािी बवढएको छ ।  

2266.. महेतर माध्र्लमक ववद्यािर् िगार्ि पाँच वटा स्थानमा प्रारजम्तभक बािववकास केतर 
सञ्चािनको अनमुलि, सबै वाि ववकास सहिकिायहरुिाई सामाग्री सवहिको  िालिम, 
ज्ञानोदर् र वाि ववकास आधारभूि ववद्यािर्सवहि सवै माध्र्लमक ववद्यािर्हरुमा अलिररक्त 
कक्षा सञ्चािन अनदुान, भकुृटी माध्र्लमक ववद्यािर्मा िोकसेवा आर्ोग िर्ारी कक्षा 
सञ्चािन, परुुर्ोदर् माध्र्लमक ववद्यािर् िगार्ि अलधकांश माध्र्लमक ववद्यािर्मा 
राष्ट्रसेवक कमयचारी ववद्यािर्मा कार्यक्रम, धलु्िलुिउँवा माध्र्लमक ववद्यािर् सवहिका 
ववद्यािर्हरुमा ववद्याथी सँग एक ददन प्रहरी कार्यक्रम सञ्चािन, एक जशक्षक एक झोिा, 
सवोदर् क्र्ाम्तपसको सहिीकरणमा कक्षा ६ र ७ मा प्राध्र्ापक नमूना कक्षा जशक्षण 
सम्तपन्न िथा शारदा माध्र्लमक ववद्यािर् िगार्ि १७ वटा ववद्यािर्मा गाउँपालिका 
अध्र्क्ष शैजक्षक सधुार कार्यक्रम सञ्चािन गररसवकएको छ । वर्नै शैजक्षक र्ोिना िथा 
कार्यक्रमहरुको सर्ि कार्ायतवर्नबाट "ससममृिृि  गगााउउँँपपााललििककाा  ललननममााययणणककोो  आआधधाारर,  ससााममुदुदााववर्र्कक  
ववववद्यद्यााििर्र्ककोो  शशैैजजक्षक्षकक  ससुधुधाारर"" भने्न हाम्रो सोचिाई व्र्वहाररक रुपमा कार्ायतवर्नको ददशामा 
अगालि बढाउँदै छौं । 

2277.. कमयचारी समार्ोिन एवं व्र्वस्थापन पिाि भएको कमयचारीको पूलिय सँगै कमयचारीहरुको 
उच्च कार्यसम्तपादन एवं िगनजशििाका कारण सेवा प्रवाहमा चसु्ििा आएको छ । अझै 
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2233.. मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुिे  गाउँपालिकाको  आधारभूि स्वास््र्, सरसर्ाइ िथा 

पोर्णसम्तवतधी क्षेरमा गरेको उल्िेिीर् कार्यको उच्च मलु्र्ाङ्कन गदै उहाँहरुिाई सेवा 
प्रलि उ्प्ररेरि गनय सबै मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुको ललनन:शशुलु्ल्कक स्स्ववाास्स्््र्र्  ववववममाा  ििथथाा  
हेिो मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका कार्यक्रम सञ्चािन गररएको छछ  ।।    

2244..  बरेङ गाउँपालिका विा नं. १ मा सामवुहक भैँसीपािन, विा नं. २ मा अिैंची िेलि िथा 
परुुर्ोदर् माध्र्लमक ववद्यािर्मा सञ्चालिि प्राववलधक धार िर्य को कृवर् ववर्र्को जशक्षा, 
विा नं. ३ मा र्िरु्ि िेलि, विा नं. ४ मा बाख्रापािन र विा नं. ५ मा आि ुिेलि 
गररसवकएकोमा सबै क्षेरबाट सकारा्मक प्रर्त्न भएका छन । 

2255.. सामदुावर्क रेलिर्ो ववहानी ववर्र्गि  हाँजिरीिवार् प्रलिर्ोलगिा, हेिो ववद्याथी अलभभावक 
कार्यक्रम, घर-घरमा जशक्षक, ववद्याथी स्व-अध्र्र्न लसकाई सामग्री वविरण, हेिो िोकसेवा 
क्वीि कार्यक्रम,  कक्षा ४, ७ र ९ को गाउँपालिकास्िरीर् शैजक्षक उपिजव्ध मापन 
परीक्षा कार्यक्रम, प्राथलमक ववद्यािर् पसु्िकािर् िगार्िका कार्यक्रम मार्य ि शैजक्षक 
गलिववलधिाई लनरतिर वक्रर्ाशीि राख्दै अगािी बवढएको छ ।  

2266.. महेतर माध्र्लमक ववद्यािर् िगार्ि पाँच वटा स्थानमा प्रारजम्तभक बािववकास केतर 
सञ्चािनको अनमुलि, सबै वाि ववकास सहिकिायहरुिाई सामाग्री सवहिको  िालिम, 
ज्ञानोदर् र वाि ववकास आधारभूि ववद्यािर्सवहि सवै माध्र्लमक ववद्यािर्हरुमा अलिररक्त 
कक्षा सञ्चािन अनदुान, भकुृटी माध्र्लमक ववद्यािर्मा िोकसेवा आर्ोग िर्ारी कक्षा 
सञ्चािन, परुुर्ोदर् माध्र्लमक ववद्यािर् िगार्ि अलधकांश माध्र्लमक ववद्यािर्मा 
राष्ट्रसेवक कमयचारी ववद्यािर्मा कार्यक्रम, धलु्िलुिउँवा माध्र्लमक ववद्यािर् सवहिका 
ववद्यािर्हरुमा ववद्याथी सँग एक ददन प्रहरी कार्यक्रम सञ्चािन, एक जशक्षक एक झोिा, 
सवोदर् क्र्ाम्तपसको सहिीकरणमा कक्षा ६ र ७ मा प्राध्र्ापक नमूना कक्षा जशक्षण 
सम्तपन्न िथा शारदा माध्र्लमक ववद्यािर् िगार्ि १७ वटा ववद्यािर्मा गाउँपालिका 
अध्र्क्ष शैजक्षक सधुार कार्यक्रम सञ्चािन गररसवकएको छ । वर्नै शैजक्षक र्ोिना िथा 
कार्यक्रमहरुको सर्ि कार्ायतवर्नबाट "ससममृिृि  गगााउउँँपपााललििककाा  ललननममााययणणककोो  आआधधाारर,  ससााममुदुदााववर्र्कक  
ववववद्यद्यााििर्र्ककोो  शशैैजजक्षक्षकक  ससुधुधाारर"" भने्न हाम्रो सोचिाई व्र्वहाररक रुपमा कार्ायतवर्नको ददशामा 
अगालि बढाउँदै छौं । 

2277.. कमयचारी समार्ोिन एवं व्र्वस्थापन पिाि भएको कमयचारीको पूलिय सँगै कमयचारीहरुको 
उच्च कार्यसम्तपादन एवं िगनजशििाका कारण सेवा प्रवाहमा चसु्ििा आएको छ । अझै 
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ववश्वव्र्ापी महामारी कोलभि-१९ िे लसियना गरेको ववर्म पररजस्थलििे मिुकु बतदाबतदीको 
अवस्थामा रहँदा पलन रा�सेवक कमयचारीहरु लनर्लमि रुपमा कार्ायिर्मा उपजस्थि भइ 
उच्च मनोबिका साथ सेवा प्रवाह गरी स्थानीर् सरकारका प्रलिर्िहरुिाई नागररक 
समक्ष परु्ायउन िेिेको सकारा्मक भलूमकाको सदा सवयदा स्मरण गररनेछ । नवप्रवियन 
र सिृनशीि कार्य गने सबै िहका रा�सेवकहरुिाई उ्प्ररेरि गनय बिेटमा आवश्र्क 
व्र्वस्था गररनेछ ।  

2288.. लिँउवा समाि सधुार िथा पशपुािक कृर्क समूहद्वारा उ्पाददि दूधको जचस्र्ान गरी 
विारीकरणका िालग जचलिङभ्र्ाट व्र्वस्थापनमा गाउँपालिकाको सहर्ोग, स्थानीर् 
प्रिालिका कुिुराको संरक्षण िथा  िोपोतमिु भेिाको  संरक्षण गनय थमुा वविरण िस्िा 
कार्य हाम्रो सरकारको पशकु्षेरमा भएका उल्िेिनीर् कदमहरु हनु ्।  

2299.. अनदुानमा आधाररि ववववध कृवर्ितर् सामाग्री वविरण गरी कृवर्मा आधलुनकीकरण गनय 
िोजिएको छ । बरेङ गाउँपालिकािे  मास,ु अण्िा र दधुमा आ्मलनभयर कार्यक्रमिाई 
अनदुानमा आधाररि बनाई भकारो सधुार, पश ुआहार र पश ुस्वास््र् कार्यक्रमिाई ववशेर् 
प्राथलमकिा ददइएको   छ । 

3300.. गाउँपालिका अध्र्क्ष सामाजिक सरुक्षा, संरक्षण िथा बचाउ SSP  कार्यक्रम अतिगयि हाम्रो 
सरकारिे गाउँपालिका लभरका असाध्र् रोग िागेका ववपन्न नागररकको स्वास््र् उपचाराथय 
आलथयक सहार्िा समेि  ि्कािै सम्तबोधन गरी स्थानीर् सरकारको अनभुूलि ददने प्रर्ास 
गदै आएका छौँ ।  

3311.. एक घर एक मवहिा रोिगार कार्यक्रम, उज्र्ािो बािवचि कार्यक्रम, िमु मार्य ि सूचना 
प्रववलध सम्तवजतध िालिम, सामदुावर्क वन साझेदारी िगार्िका असि एवं सृिनजशि 
कार्यक्रम मार्य ि समतर्ावर्क, समिामूिक र समिृ समािको लनमायण गनय हाम्रो सरकार 
दृढ सङ्कजल्पि छ ।  

3322.. र्स वर्यका हाम्रा उपिजधधहरुबाट नेपािको संववधानमा लिवपबि समािवाद उतमिु राज्र् 
र "समिृ नेपाि, सिुी नेपािी" को दीघयकािीन राव�र् सोच पूरा गनय उउ््पपााददनन,  जजशशक्षक्षाा  रर  
स्स्ववाास्स्््थथिाई मखु्र् आधार बनाई उच्च अलभर्ानका साथ हाम्रो सरकार िागेको छ ।  
हरेक ददन एक कदम अगालि बढ्ने हाम्रो सरकारको दृव�कोण र शैिीका  कारण सम्तपूणय 
वरेङवासी नागररकमा उ्साहको सञ्चार भै "समिृ बरेङ, सिुी बरेङवासी" लनमायणको 
हाम्रो दीघयकािीन सोच पूरा गनय हामी सबै दृढ संकजल्पि छौं ।  
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गगााउउँँससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु, 
अब म गाउँपालिकाको आलथयक वर्य २०७८/७९ का िालग प्रस्िाववि नीलि िथा कार्यक्रम 
र्स गररमामर् सभा समक्ष प्रस्ििु गदयछु:-  

3333.. र्स प्रस्िाववि नीलि िथा कार्यक्रम मार्य ि कोरोना महामारीको रोकथाम, उपचार िथा 
व्र्वस्थापनका कार्यिाई उच्च प्राथलमकिा रािेको छु । नेपािको संववधान, पतधौं र्ोिना, 
ददगो ववकास िक्ष्र्, नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारका ववलभन्न क्षेरगि नीलि िथा आगामी 
आलथयक वर्यको बिेट समेििाई ध्र्ान ददंदै हाम्रो सरकारको आवश्र्किा पररपूलिय गनय 
उ्पादन, जशक्षा र स्वास््र् िस्िा क्षेरिाई उच्च प्राथलमकिामा राख्दै " समिृ बरेङ, सिुी 
बरेङवासी "  को हाम्रो दीघयकािीन आकाङ्क्क्षा पूरा गने िर्य  प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रमहरु 
केजतरि छन ्। 

 
3344.. कोलभि-१९ को रोकथाम, लनर्तरण र उपचार एवम ् भववष्र्मा आउन सक्ने ववलभन्न 

महामारीिाई   मध्र्निर गरी स्वास््र् प्रणािीिाई सबि र सदुृढ िलु्र्ाउन आवश्र्क 
िनशजक्त व्र्वस्थापन गदै स्वास््र् क्षेरको पूवायधार ववकास िथा सेवा ववस्िारमा िोि ददँदै 
कोलभि ववरुिको िोपमा सबै बरेङवासीहरुको सरि र सहि पहुँचिाई सलुनजिि गनय नेपाि 
सरकार सँग आवश्र्क समतवर् िथा सहकार्य  गररनेछ ।   ववपद र ्र्सबाट लसजियि 
स्वास््र् समस्र्ािाई सम्तबोधन गनय आवश्र्क और्लध िथा उपकरणको िालग स्रोि व्र्वस्था 
गररनेछ  ।  

3355.. कोलभि-१९ िे स्वास््र् पूवायधारको ववकास र ववस्िारप्रलि हामी सबैिाई गम्तभीर बनाएको 
छ । तरू्निम स्वास््र् सेवा मापदण्िका आधारमा गणुस्िरीर् र सवयसिुभ स्वास््र् सेवामा 
आम नागररकको पहुँच अलभववृि गनय हदुदीजशर स्वास््र् चौकीमा सञ्चािनमा रहेको अस्थार्ी 
कोलभि अस्पिाि िथा स्वास््र् चौकी िथा सामदुावर्क स्वास््र् इकाईहरुको पूवायधार ववकास 
गनयका साथसाथै अतर् व्र्वस्थापकीर् सधुार गनयका िालग आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

3366..  सबै नागररकहरुिाई सरुजक्षि राख्न िनस्िरमा मनोसामाजिक परामशयसवहिका सचेिनामूिक 
साथै परम्तपरागि िथा घरेि ुउपचार ववलधबाट रोग प्रलिरोधी क्षमिा बढाउन ेकार्यक्रमहरुिाई 
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प्रो्सावहि गररनेछ । र्सका िालग र्वुा, ववद्याथी, जशक्षक र मवहिा समूह िगार्ि 
स्वरं्सेवकहरु पररचािन गररनेछ । 

3377.. ववकासको साध्र् र साधन दवैु नागररक नै भएकािे सवै नागररकिाई स्वस्थ बनाई 
उ्पादक्व अलभववृि गनय र सवि मानव पुिँी लनमायण गनय स्वास््र् क्षेरिाई ववशरे् 
प्राथलमकिा ददईनेछ ।  साथै ""ररोोगग  पपााििेेरर  हहोोइइनन,  र्र्ााििेेरर  बबााचचौंौं"" भने्न मातर्िािाई साथयक 
रुप ददन स्वस्थ नागररक,स्वस्थ समाि, स्वस्थ िीवन र ्र्सका िालग स्वस्थ उ्पादन र 
स्वस्थ उपभोग गने बानी ववकास गनय सामाजिक िागरण ल्र्ाईनेछ ।  

3388.. कोरोना महामारीको कारण वैदेजशक रोिगार गमुाएर र्वकय एका व्र्जक्तका िालग उद्योग 
व्र्वसार् सञ्चािन गरी आ्मलनभयर बन्न चाहने र्वुा िथा उद्यमीिाई िजक्षि गरी ऋणमा 
धर्ाि सहिीकरण सवहि र्वुा स्वरोिगार कार्यक्रम िथा एक घर एक मवहिा रोिगार 
कार्यक्रमिाई लनरतिरिा ददंदै थप ववस्िार गररनेछ ।  

3399.. "गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा गाउँपालिकाको प्रलिवििा" भने्न मूि नारा सवहि कोरोना 
भाइरसिे स्वरुप पररवियन गरररहेको र नर्ाँ िोजिम उ्पन्न भएको पररजस्थलिमा ववपि ्
प्रलिकार्यको िालग एवककृि र्ोिना लनमायण गररनेछ । कोलभि प्रलिकार्यमा संिदन 
स्वास््र्कमी िगार्ि अग्रपंजक्तमा रही कार्य गने रा�सेवकहरुको मनोवि अलभववृि गनय 
अलिररक्त भत्ताको व्र्वस्था गररनेछ । 

4400..  गाउँपालिका लभरका नागररकहरुमा आर्वेुद सम्तवतधी िागरण िथा र्ोग गरुु कार्यक्रम 
सञ्चािन गनय एक वटा आर्वेुद वैद्य (सहार्क चौँथो िह) को दरवतदी स्वीकृि गरी 
र्थाशीघ्र पदपूलिय गररनेछ । 

4411.. ८४ बर्य उमेर पार गनुय धालमयक र सांस्कृलिक दृव�बाट पलन लबशेर् अवस्था पार गनुय 
भएकोिे ८४ बर्य परुा गरेका िेष्ट नागररकहरुिाई लनिहरुको घरमै पलुग लनरोलगिा र 
ददघायर्कुो कामना गदै सम्तमान गने, स्वास््र् पररक्षण गने र उपचार गने प्रबतध 
गररनेछ। 

4422.. स्वास््र्चौकीमा स्वास््र् परीक्षण गराईसके पलछ लनिःशलु्क लबिरणका िालग भलनएका 
बाहेकका और्लध िररद गनयका िालग लनजि जक्िलनकमा गई चको मलु्र्मा औसधी 
िररद गनुयपने लबद्दमान अवस्थाको अत्र् गरर स्वास््र्चौकीमै अंवकि मलु्र् भतदा १० 

 

 

प्रलिशि कम मलु्र्मा और्धी उपिधध गराउन सबै स्वास््र्चौकीहरुमा सामदुावर्क 
और्धी कार्यक्रम िाग ुगररनेछ। 

4433.. स्वास््र् शािा, स्वास््र्चौकी र सामदुावर्क स्वास््र् ईकाइहरुमा कार्यरि 
स्वास््र्कमीहरु िथा समदुार्मा िवटएका मवहिा स्वास््र् स्वर्मसेववकाहरुको समर् 
सापेक्ष ज्ञान लसपको अध्र्वलधक गनयको िालग िालिम स्ञ्चािन गररनेछ । 

4444.. स्वास््र् सेवामा सबै नागररकहरुको पहुँच परु्ायउनको िालग कजम्तिमा १०० लबपन्न घर 
पररवारको िालग लनिःशलु्क स्वास््र् लबमाको धर्बस्था गररनेछ। 

4455.. स्वास््र् प्रालबलधक जशक्षा अध्र्र्न गनय चाहने गररब िथा िेहेतदार लबद्याथीहरुको िालग 
"प्रालबलधक जशक्षा अध्र्र्न छारवतृ्ती" को व्र्वस्था गररनेछ । 

4466.. स्िनपार्ी मवहिाहरुको वहि िथा पोर्ण प्रबधयन र पणुय स्िनपानको िालग प्र्र्ेक स्वास््र् 
संस्थाहरुमा ""स्स्ििननपपाानन  ककक्षक्ष"" स्थापना गररनछे। 
 

4477.. स्वास््र्कमीहरुिाई सेवा प्रलि सम्तबेदनजशि र उपकरण प्रर्ोग मैरी बनाउन ""एएकक  
स्स्ववाास्स्््र्र्ककममीी  एएकक  स्स्ववाास्स्््र्र्  उउपपककररणण  ससववहहििककोो  झझोोििाा"" कार्यक्रम िाग ुगररनेछ। 

4488.. हाम्रो सरकारिे सञ्चािन गदै आएको मवहिा स्वास््र् स्वर्म सेववकाहरुिाई सञ्चार िचय 
उपिधध गराउने, "हेिो मवहिा स्वास््र् स्वरं् सेववका कार्यक्रम",गभयवलिहरुिाई िजक्षि 
गरर पोर्णर्कु्त सामाग्री लबिरण गररने ""गगभभययववििीी  पपोोववर्र्ििोो  झझोोििाा"", लनर्मानसुार गभय िाँच 
गराई संस्थागि सु् केरी भएका मवहिािाई िजक्षि गरर सञ्चािन गररएको "उपाध्र्क्ष 
सँग संस्थागि सु् केरी सम्तमान कार्यक्रम", लबशेर्ज्ञ स्वास््र् जशवर िजक्षि "गाउँपालिका 
अध्र्क्ष िनिा स्वास््र् पररक्षण जशववर", मवहिा स्वास््र् स्वर्म सेववका लबमा, समदुार् 
प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, स्वास््र् संस्था सञ्चािन अनदुान, स्वास््र् उपकरण िररद 
िस्िा उपिधधीमिुक र िनमिुी कार्यक्रमहरुिाई लनरतिरिा ददइनेछ। 

4499.. पणुय िोप सरुजक्षि भववष्र् भने्न नारािाई चररिाथय गनय सम्तपणुय िोप पाउने उमेरका 
बािबालिकाहरुिाई पणुय िोपको सलुनजस्चि गररनेछ। 
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प्रलिशि कम मलु्र्मा और्धी उपिधध गराउन सबै स्वास््र्चौकीहरुमा सामदुावर्क 
और्धी कार्यक्रम िाग ुगररनेछ। 

4433.. स्वास््र् शािा, स्वास््र्चौकी र सामदुावर्क स्वास््र् ईकाइहरुमा कार्यरि 
स्वास््र्कमीहरु िथा समदुार्मा िवटएका मवहिा स्वास््र् स्वर्मसेववकाहरुको समर् 
सापेक्ष ज्ञान लसपको अध्र्वलधक गनयको िालग िालिम स्ञ्चािन गररनेछ । 

4444.. स्वास््र् सेवामा सबै नागररकहरुको पहुँच परु्ायउनको िालग कजम्तिमा १०० लबपन्न घर 
पररवारको िालग लनिःशलु्क स्वास््र् लबमाको धर्बस्था गररनेछ। 

4455.. स्वास््र् प्रालबलधक जशक्षा अध्र्र्न गनय चाहने गररब िथा िेहेतदार लबद्याथीहरुको िालग 
"प्रालबलधक जशक्षा अध्र्र्न छारवतृ्ती" को व्र्वस्था गररनेछ । 

4466.. स्िनपार्ी मवहिाहरुको वहि िथा पोर्ण प्रबधयन र पणुय स्िनपानको िालग प्र्र्ेक स्वास््र् 
संस्थाहरुमा ""स्स्ििननपपाानन  ककक्षक्ष"" स्थापना गररनछे। 
 

4477.. स्वास््र्कमीहरुिाई सेवा प्रलि सम्तबेदनजशि र उपकरण प्रर्ोग मैरी बनाउन ""एएकक  
स्स्ववाास्स्््र्र्ककममीी  एएकक  स्स्ववाास्स्््र्र्  उउपपककररणण  ससववहहििककोो  झझोोििाा"" कार्यक्रम िाग ुगररनेछ। 

4488.. हाम्रो सरकारिे सञ्चािन गदै आएको मवहिा स्वास््र् स्वर्म सेववकाहरुिाई सञ्चार िचय 
उपिधध गराउने, "हेिो मवहिा स्वास््र् स्वरं् सेववका कार्यक्रम",गभयवलिहरुिाई िजक्षि 
गरर पोर्णर्कु्त सामाग्री लबिरण गररने ""गगभभययववििीी  पपोोववर्र्ििोो  झझोोििाा"", लनर्मानसुार गभय िाँच 
गराई संस्थागि सु् केरी भएका मवहिािाई िजक्षि गरर सञ्चािन गररएको "उपाध्र्क्ष 
सँग संस्थागि सु् केरी सम्तमान कार्यक्रम", लबशेर्ज्ञ स्वास््र् जशवर िजक्षि "गाउँपालिका 
अध्र्क्ष िनिा स्वास््र् पररक्षण जशववर", मवहिा स्वास््र् स्वर्म सेववका लबमा, समदुार् 
प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, स्वास््र् संस्था सञ्चािन अनदुान, स्वास््र् उपकरण िररद 
िस्िा उपिधधीमिुक र िनमिुी कार्यक्रमहरुिाई लनरतिरिा ददइनेछ। 

4499.. पणुय िोप सरुजक्षि भववष्र् भने्न नारािाई चररिाथय गनय सम्तपणुय िोप पाउने उमेरका 
बािबालिकाहरुिाई पणुय िोपको सलुनजस्चि गररनेछ। 
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5500.. गाउँपालिकाको कार्य सम्तपादनिाई लछटोछररिो, प्रववलधमैरी, पारदशी र गणुस्िरीर्िा 
कार्म गदै सूचना िथा प्रववलधको अलधकिम उपर्ोग मार्य ि शासन प्रणािीिाई स्थानीर् 
िहबाट नै सदुृवढकरण गररने नीलि अविम्तवन गररनेछ । स्थानीर् सरकारको सेवा 
प्रवाहिाई  सूचना प्रववलधसवहिको सेवा सँग िोड्न प्र्र्ेक ववद्यािर् िथा विा 
कार्ायिर्िाई सूचना प्रववलधर्कु्त बनाई  सूचना प्रववलधमा आधाररि स्माटय गाउँपालिका 
बनाइनेछ । 

5511.. कोलभि-१९ रोकथाममा नेपाि सरकारिे गरेको बतदाबतदी िथा लनर्धेाज्ञािाई मध्र्निर 
गरी इतटरनेटको पहुँच ववद्याथीसम्तम परु्ायई वेवसाइट, मोबाइि एप, सामाजिक संिाि, 

रेलिर्ो, अलिर्ो िथा अतर् लभलिर्ो कतरे्रेजतसङ टुि मार्य ि जशक्षण लसकाई वक्रर्ाकिाप 
अजघ बढाइनेछ । 

 
5522.. अलभभावक िथा ववद्याथीहरुको रोिाइ र लसकाइको केतर बनाउन सामदुावर्क 

ववद्यािर्हरुमा भौलिक सवुवधाको अभाव  भई जशक्षाको गणुस्िर र प्रभावकारीिामा कमी 
रहेको िनधारणािाई दृव�गि गदै ्र्स्िा ववद्यािर्हरुमा रहेको भौलिक सवुवधा र 
संरचनाको गहन अध्र्र्न गरी ममयि, सधुार, ववस्िार िथा सूचना प्रववलधको उपर्ोग 
मार्य ि ववद्यािर्हरुको स्िरोन्निी र आधलुनक प्रववलधमैरी बनाउन लनजिि मापदण्ि बनाई 
""गगााउउँँपपााललििककाा  अअध्ध्र्र्क्षक्ष  शशैैजजक्षक्षकक  ससुधुधाारर  ककाार्र्ययक्रक्रमम  ""  ििााईई  थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।  

5533.. भौगोलिकिा, ववद्याथी सङ्क्ख्र्ा िथा आवश्र्किाका आधारमा ववद्यािर् समार्ोिन गररने, 
कक्षा थप/ घट गररने िथा गालभएका वा बतद भएका ववद्यािर्हरुको सम्तपत्ती 
आवश्र्किाको आधारमा अतर् ववद्यािर्मा समार्ोिन गररने छ । 

 
5544.. सामदुावर्क ववद्यािर्को जशक्षक िथा कमयचारीहरुको दरबतदी लमिान, व्र्वस्थापन, 

पनुववयिरण एवं दरबतदी लसियना ववद्यािर्को आवश्र्किा िथा िह र जशक्षकको र्ोदर्िा 
एवं दक्षिाको आधारमा गररने छ । 

5555.. ववद्यािर्को शैजक्षक गणुस्िर सधुार गनयको िालग एएकक  ववववद्यद्यााििर्र्  एएकक  पपुसु्स्ििककााििर्र्, सघन 
ववद्यािर् अनगुमन, शैजक्षक सामग्री िथा पाठ्यसामग्री वविरण, स्स्थथााननीीर्र्  शशैैजजक्षक्षकक  ससााममग्रग्रीी  
प्रप्रददशशननीी  ककाार्र्ययक्रक्रमम, प्राध्र्ापक िथा ववर्र् ववशरे्ज्ञ  द्वारा नमूना कक्षा जशक्षण, जशक्षकहरुिाई 
स्थिगि रुपमा कम्तप्र्टुर िालिम कार्यक्रम संचािन गररनेछ । 

 

 

 

5566.. प्रधानाध्र्ापक भत्ता वदृद्व, प्रअ/ जशक्षक बैठकमा र्ािार्ि िचयको व्र्वस्था, 
र्वुाक्िवहरुिाई प्रो्साहन गनय िेि सामग्री वविरण, प्रप्र््र्र्ेकेक  ववववद्यद्यााििर्र्ममाा  ककररेेससााबबााररीी  
ललननममााययणण, बािजशक्षक, कमयचारी, िथा सामदुावर्क लसकाई केतरका पररचालिकाको 
पाररश्रलमक वदृद्व, जशक्षक ववद्याथी सम्तमान गनय शैजक्षक कोर्, जशक्षक पररचर्पर वविरण 
िथा एक नमूना ववद्यािर् स्थापना गररनेछ ।  

5577.. रेलिर्ो जशक्षा िथा अलभभावक जशक्षा, सामदुावर्क ववद्यािर् स्र्ापन, अलिररक्त कक्षा 
संचािन, िोकसेवा िर्ारी कक्षा, ररााष्ट्रष्ट्रससेेववकक  ककममययचचााररीी  ववववद्यद्यााििर्र्ममाा िस्िा कार्यक्रमहरु 
संचािन गररनेछ । साथै राष्ट्रपलि रलनङजशल्ि प्रलिर्ोलगिा थप व्र्वजस्थि एवं प्रभावकारी 
रूपमा सञ्चािन गररने छ । 

5588.. गाउँपालिका लभरका तर्नुिम र्ोदर्िा पगुेका जशजक्षि िनशजक्तहरुको िगि संकिन गरी 
आवश्र्किाका आधारमा ववद्यािर्मा स्वरं्सेवा गनय उ्प्ररेरि गररनेछ साथै अअततििरर  ववववद्यद्यााििर्र्  
जजशशक्षक्षणण  ककाार्र्ययक्रक्रमम संचािन गररनेछ । 
 

5599..  "ससबबैैककाा  ििााललगग  जजशशक्षक्षाा" अलभर्ानिाई ववशेर् प्राथलमकिा ददई ववद्यािर्बावहर रहेका 
बािबालिकाको पवहचान गरी ववद्यािर्मा भनाय गनय र अध्र्र्न लनरतिरिाको िालग 
सामदुावर्क ववद्यािर्सँगको साझेदारीमा शशैैजजक्षक्षकक  ककाार्र्ययक्रक्रमम सञ्चािन गररनेछ । साथै गररब, 
ववपन्न ववद्याथीिाई छारवजृत्त कार्यक्रमिाई प्रदेश िथा नेपाि सरकारको कार्यक्रम सँग 
िादम्तर्िा लमिाई प्रभावकारी रुपमा िागू गररनेछ । 

 
6600..   जशक्षाको गणुस्िर अलभववृिका िालग जशक्षकको पेशागि क्षमिा ववकास गनय जशक्षकको 

आवश्र्किाका आधारमा शैजक्षक िालिम सञ्चािन गररनेछ, सामदुावर्क ववद्यािर्का 
छाराहरुिाई स्र्ालनटरर प्र्ािको सहि उपिधधिा िथा ववद्यािर्मा स्र्ालनटरर प्र्ाि 
लिस्पोिि मेलसन ििान गररनेछ साथै ववद्याथी ददवा िािािाई थप व्र्वजस्थि  

बनाइनेछ । 
 

6611..   िागू और्ध प्रर्ोग लनराकरण, ववपद् व्र्वस्थापन, नैलिक जशक्षा िथा उद्यमशीििा 
अलभववृि गदै र्ोदर् सक्षम र सभ्र् नागररक िर्ार गनय वकशोर वकशोरी िजक्षि "म अजघ 
बढ्छु" भने्न नाराका साथ विास्िरमा बाि क्िव गठन गरी ववद्याथीहरुिाई पररचािन 
गने कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
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5566.. प्रधानाध्र्ापक भत्ता वदृद्व, प्रअ/ जशक्षक बैठकमा र्ािार्ि िचयको व्र्वस्था, 
र्वुाक्िवहरुिाई प्रो्साहन गनय िेि सामग्री वविरण, प्रप्र््र्र्ेकेक  ववववद्यद्यााििर्र्ममाा  ककररेेससााबबााररीी  
ललननममााययणण, बािजशक्षक, कमयचारी, िथा सामदुावर्क लसकाई केतरका पररचालिकाको 
पाररश्रलमक वदृद्व, जशक्षक ववद्याथी सम्तमान गनय शैजक्षक कोर्, जशक्षक पररचर्पर वविरण 
िथा एक नमूना ववद्यािर् स्थापना गररनेछ ।  

5577.. रेलिर्ो जशक्षा िथा अलभभावक जशक्षा, सामदुावर्क ववद्यािर् स्र्ापन, अलिररक्त कक्षा 
संचािन, िोकसेवा िर्ारी कक्षा, ररााष्ट्रष्ट्रससेेववकक  ककममययचचााररीी  ववववद्यद्यााििर्र्ममाा िस्िा कार्यक्रमहरु 
संचािन गररनेछ । साथै राष्ट्रपलि रलनङजशल्ि प्रलिर्ोलगिा थप व्र्वजस्थि एवं प्रभावकारी 
रूपमा सञ्चािन गररने छ । 

5588.. गाउँपालिका लभरका तर्नुिम र्ोदर्िा पगुेका जशजक्षि िनशजक्तहरुको िगि संकिन गरी 
आवश्र्किाका आधारमा ववद्यािर्मा स्वरं्सेवा गनय उ्प्ररेरि गररनेछ साथै अअततििरर  ववववद्यद्यााििर्र्  
जजशशक्षक्षणण  ककाार्र्ययक्रक्रमम संचािन गररनेछ । 
 

5599..  "ससबबैैककाा  ििााललगग  जजशशक्षक्षाा" अलभर्ानिाई ववशेर् प्राथलमकिा ददई ववद्यािर्बावहर रहेका 
बािबालिकाको पवहचान गरी ववद्यािर्मा भनाय गनय र अध्र्र्न लनरतिरिाको िालग 
सामदुावर्क ववद्यािर्सँगको साझेदारीमा शशैैजजक्षक्षकक  ककाार्र्ययक्रक्रमम सञ्चािन गररनेछ । साथै गररब, 
ववपन्न ववद्याथीिाई छारवजृत्त कार्यक्रमिाई प्रदेश िथा नेपाि सरकारको कार्यक्रम सँग 
िादम्तर्िा लमिाई प्रभावकारी रुपमा िागू गररनेछ । 

 
6600..   जशक्षाको गणुस्िर अलभववृिका िालग जशक्षकको पेशागि क्षमिा ववकास गनय जशक्षकको 

आवश्र्किाका आधारमा शैजक्षक िालिम सञ्चािन गररनेछ, सामदुावर्क ववद्यािर्का 
छाराहरुिाई स्र्ालनटरर प्र्ािको सहि उपिधधिा िथा ववद्यािर्मा स्र्ालनटरर प्र्ाि 
लिस्पोिि मेलसन ििान गररनेछ साथै ववद्याथी ददवा िािािाई थप व्र्वजस्थि  

बनाइनेछ । 
 

6611..   िागू और्ध प्रर्ोग लनराकरण, ववपद् व्र्वस्थापन, नैलिक जशक्षा िथा उद्यमशीििा 
अलभववृि गदै र्ोदर् सक्षम र सभ्र् नागररक िर्ार गनय वकशोर वकशोरी िजक्षि "म अजघ 
बढ्छु" भने्न नाराका साथ विास्िरमा बाि क्िव गठन गरी ववद्याथीहरुिाई पररचािन 
गने कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
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6622..   सवै िेि ववधाहरुिाई प्राथलमकिामा रािी एक विा एक िेि मैदान लनमायण कार्यिाई 
व्र्वजस्थि गराउँदै िेिकुद प्रलिर्ोलगिाहरु संचािन गररनेछ साथै माध्र्लमक ववद्यािर्मा 
िेि प्रजशक्षक मार्य ि िेिकुद िालिमको प्रबतध लमिाइनेछ । 

6633..   ""बबररेेङङ  गगााउउँँपपााललििककाा  उउ््ककृृ��  ककृृर्र्कक  पपुरुरस्स्ककाारर"" मार्य ि कृर्क िथा कृवर् पेशािाई थप 
प्रो्सावहि गररनेछ । परुुर्ोदर्  माध्र्लमक ववद्यािर्(कृवर् प्राववलधक) को साझेदारीमा ""  
ककृृर्र्ककससँँगग  ककृृववर्र्  ववववद्यद्यााथथीी  ककाार्र्ययक्रक्रमम"" सञ्चािन गररनेछ । 

 
6644..  ""ससीीपप  ललससककौंौं,  उउििममीी  बबननौंौं""नारािाई साकार पानय मवहिा, दलिि, ववपन्न, सीमातिकृि, 

अल्पसंख्र्क, वपछलिएका वगय र उच्च िोजिममा रहेकाहरुिाई व्र्ावसावर्क, सीपमूिक 
र रोिगारमूिक िालिमसवहि उद्यमशीििामा सहर्ोग परु्ायउन गररवी लनवारणका िालग 
िघउुद्यम ववकास कार्यक्रम सँगको साझेदारीमा बीउ पुिँी र प्रववलध अनदुान उपिव्ध 
गराइनेछ ।  

6655..   गाउँपालिकामा  बसोबास गने सबै नागररकको िाद्य सरुक्षाको प्र्र्ाभूि गररने छ । 
""ककोोहहीी  भभोोककैै  पपददैैनन,  भभोोककििेे  ककोोहहीी  ममददैैनन"" भने्न प्रलिबििा परुा गनय सबै िहका सरकारबीच 
सहकार्य गरी बह-ुआर्लमक कृवर् उ्पादनमा िोि दददै गाउँपालिकािाई ""ििााद्यद्याान्नन्नममाा  
आआ््ममललननभभययरर  स्स्थथााननीीर्र्  ििहह"" घोर्णा गने कार्यक्रम अजघ बढाइनेछ । 

 
6666..  गाउँपालिका लभरका िेिीर्ोदर् िलमन िथा बाँझो िलमनमा आवश्र्क लसँचाइको व्र्वस्था 

गरी कृवर् उ्पादन बढाईनेछ । पशपुािन िथा कृवर् कार्यका िालग दीघयकािीन र्ोिना 
िर्ारी गरी कृवर् सिक िथा स्थानीर् स्िरका लसँचाइ प्रणािीको लनमायण गररनेछ । 

 
 
6677..   ""बबााँझँझोो  ििललममननककोो  प्रप्रर्र्ोोगग,  उउ््पपााददननममाा  ससहहर्र्ोोगग"" भने्न सोचिाई आ्मसाि गदै बाँजझदै गएको 

िेिीर्ोदर् िलमनिाई कृवर् उ्पादनका िालग उपर्ोगमा ल्र्ाउन ववशेर् प्र्ाकेिसवहिको 
प्रो्साहन कार्यक्रम सञ्चािन गररने छ ।  

6688..  कृवर् पेशािाई सम्तमानिनक पेशाका रुपमा ववकास गनय र कृर्कहरुिाई सामाजिक 
सम्तमान प्रदान गने व्र्वस्थाका िालग उ्कृ� कृर्कहरुिाई परुस्कृि गने कार्यिाई 
लनरतिरिा ददईनेछ । कृर्क क्षमिा अलभबवृिका िालग उद्दमजशििा ववकास गनय मागमा 
आधाररि पूणय व्र्वहाररक िालिम संचािन गररनेछ । 

 

 

 

6699..   ववकासमा लनजिि उदे्दश्र् हाँलसि गनय अपनाईने रणनीलि, समर्, वक्रर्ाकिापहरु र  
साधन श्रोिको संर्ोिन गरी र्ोिनावि ववकासको सरुुवाि गनय अ्र्ावश्र्क बाहेकका नर्ाँ 
आर्ोिना नथप्ने र कार्ायतवर्नमा रहेका िथा अधरुा आर्ोिनाहरुिाई सम्तपन्न गनय बिेट 
व्र्वस्थापन सँगै आर्ोिना गाउँपालिका लभर ववगिदेजि सञ्चालिि क्रमागि र्ोिनाहरुिाई 
आगामी आलथयक वर्यमा पलन लनरतिरिा ददइनछे भने पूवायधार लनमायणको कार्यिाई व्र्वजस्थि 
गनय ममयि सम्तभार कोर् स्थापना गरी आवश्र्क कार्यववलध बनाई व्र्वजस्थि बनाउँदै  

िलगनेछ । 
7700..  उपभोक्ता सलमलििे हेलभ मेजशनरी उपकरणहरुको प्रर्ोग गरी  कार्ायतवर्न हनुे गरी  

कार्ायिर्सँग र्ोिना कार्ायतवर्नको सम्तझौिा भएमा आगामी आलथयक वर्यबाट लनर्मानसुार 
वहाि कर कट्टी गरी भकु्तानी ददने प्रणािीको लनरतिरिा ददईनेछ । 

7711.. "आमाको गभय सरुजक्षि हुँदा एउटा र्गु सरुजक्षि हतुछ" भने्न नाराका साथ गभयविी, 
स्िनपान गराइरहेका आमा र पाँच वर्य सम्तमका जशशकुा िालग उन्नि पोर्णर्कु्त सामाग्री 
वविरण कार्यिाई बहुक्षेरीर् पोर्ण कार्यक्रम अतिगयि सञ्चािन गररनेछ ।  

7722.. गाउँपालिकाबाट नक्सापास नगरी भौलिक संरचना िथा घर लनमायण गने र स्वीकृि 
मापदण्ि ववपररि लनमायण कार्य गररएका संरचनािाई ववशेर् व्र्वस्थासवहि काननुी दार्रामा 
ल्र्ाइ ्र्स्िा कार्य गनेिाई लनरु्सावहि गररनेछ । गाउँपालिकािे िोकेको सिकको 
अलधकार क्षेरलभर बनेका संरचना िनुसकैु विि हटाईनेछ । 

7733.. गाउँपालिका क्षेरलभर सञ्चािन हनुे सहकारी संस्थाको दिाय, अनमुलि, लनर्मन र 
व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउदै स्थानीर् सहकारी संस्थाको क्षमिा अलभववृि गरी 
सहकारी संस्थाको प्रवियन, पररचािन र ववकास गररनेछ । सहकारी सम्तवतधी स्थानीर् 
ि्र्ांक व्र्वस्थापन र अध्र्र्न िथा अनसुतधान गरी दैलनक उपभोदर् वस्ि,ु कृवर्, वन, 
म्स्र् िथा पशिुतर् पदाथय उ्पादन र ववक्री वविरण गने सहकारीिाई ववशेर् अनदुानको 
व्र्वस्था गररनकुा साथै प्रमिु वस्िीहरुमा सपुथ मूल्र्मा सहकारी पसि सञ्चािन गनय 
प्रो्साहन गररनेछ । 

गगााउउँँससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु, 
7744.. ""एएकक  घघरर,  एएकक  धधाारराा  ककाार्र्ययक्रक्रमम""  अतिगयि माग र स्रोिको उपिधधिािाई ध्र्ान ददँदै          

िानेपानीको पहुँच ववस्िार गररनेछ । 
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6699..   ववकासमा लनजिि उदे्दश्र् हाँलसि गनय अपनाईने रणनीलि, समर्, वक्रर्ाकिापहरु र  
साधन श्रोिको संर्ोिन गरी र्ोिनावि ववकासको सरुुवाि गनय अ्र्ावश्र्क बाहेकका नर्ाँ 
आर्ोिना नथप्ने र कार्ायतवर्नमा रहेका िथा अधरुा आर्ोिनाहरुिाई सम्तपन्न गनय बिेट 
व्र्वस्थापन सँगै आर्ोिना गाउँपालिका लभर ववगिदेजि सञ्चालिि क्रमागि र्ोिनाहरुिाई 
आगामी आलथयक वर्यमा पलन लनरतिरिा ददइनछे भने पूवायधार लनमायणको कार्यिाई व्र्वजस्थि 
गनय ममयि सम्तभार कोर् स्थापना गरी आवश्र्क कार्यववलध बनाई व्र्वजस्थि बनाउँदै  

िलगनेछ । 
7700..  उपभोक्ता सलमलििे हेलभ मेजशनरी उपकरणहरुको प्रर्ोग गरी  कार्ायतवर्न हनुे गरी  

कार्ायिर्सँग र्ोिना कार्ायतवर्नको सम्तझौिा भएमा आगामी आलथयक वर्यबाट लनर्मानसुार 
वहाि कर कट्टी गरी भकु्तानी ददने प्रणािीको लनरतिरिा ददईनेछ । 

7711.. "आमाको गभय सरुजक्षि हुँदा एउटा र्गु सरुजक्षि हतुछ" भने्न नाराका साथ गभयविी, 
स्िनपान गराइरहेका आमा र पाँच वर्य सम्तमका जशशकुा िालग उन्नि पोर्णर्कु्त सामाग्री 
वविरण कार्यिाई बहुक्षेरीर् पोर्ण कार्यक्रम अतिगयि सञ्चािन गररनेछ ।  

7722.. गाउँपालिकाबाट नक्सापास नगरी भौलिक संरचना िथा घर लनमायण गने र स्वीकृि 
मापदण्ि ववपररि लनमायण कार्य गररएका संरचनािाई ववशेर् व्र्वस्थासवहि काननुी दार्रामा 
ल्र्ाइ ्र्स्िा कार्य गनेिाई लनरु्सावहि गररनेछ । गाउँपालिकािे िोकेको सिकको 
अलधकार क्षेरलभर बनेका संरचना िनुसकैु विि हटाईनेछ । 

7733.. गाउँपालिका क्षेरलभर सञ्चािन हनुे सहकारी संस्थाको दिाय, अनमुलि, लनर्मन र 
व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउदै स्थानीर् सहकारी संस्थाको क्षमिा अलभववृि गरी 
सहकारी संस्थाको प्रवियन, पररचािन र ववकास गररनेछ । सहकारी सम्तवतधी स्थानीर् 
ि्र्ांक व्र्वस्थापन र अध्र्र्न िथा अनसुतधान गरी दैलनक उपभोदर् वस्ि,ु कृवर्, वन, 
म्स्र् िथा पशिुतर् पदाथय उ्पादन र ववक्री वविरण गने सहकारीिाई ववशेर् अनदुानको 
व्र्वस्था गररनकुा साथै प्रमिु वस्िीहरुमा सपुथ मूल्र्मा सहकारी पसि सञ्चािन गनय 
प्रो्साहन गररनेछ । 

गगााउउँँससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु, 
7744.. ""एएकक  घघरर,  एएकक  धधाारराा  ककाार्र्ययक्रक्रमम""  अतिगयि माग र स्रोिको उपिधधिािाई ध्र्ान ददँदै          

िानेपानीको पहुँच ववस्िार गररनेछ । 
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7755..     ""पपााहहुनुनााककोो  सस््ककाारर,  गगााउउँँपपााललििककााककोो  ससंंस्स्ककाारर"" भने्न नाराका साथ पर्यटन ववकास गनय 
गाउँपालिका लभर रहेका होमस्टे िथा होटि व्र्वसार्हरुको क्षमिा अलभववृिका 
कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । गाउँपालिका लभरका िनप्रलिलनलध, कमयचारी िथा 
जशक्षकहरुिाई पर्यटन प्रबधयन गनयको िालग पर्यटन कािको व्र्वस्था गररनेछ ।  

7766.. ""ककााननूूननककोो  अअज्ञज्ञााननििाा  क्षक्षम्तम्तर्र्  हहुुँँददैैनन"" भने्न मातर्िािाई मध्र्निर गरी कानूनी जशक्षा सचेिना 
अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ ।  

7777.. गाउँपालिकािे हाि लिदै आएको कर, रािस्व, शलु्क आददिाई थप व्र्वजस्थि र लनर्मन 
गररनेछ । हहााम्रम्रोो  गगााउउँँपपााललििककाा    हहााम्रम्रोो  ककरर,  ससममृिृि  बबननााउउनने े हहााम्रम्रै ै ररहहरर भने्न नारािाई साकार 
पानय असि करदािािाई सम्तमान र िोवकएको समर्मै कर लिने करदािािाई ववशेर् छुटको 
व्र्वस्था गररनेछ । स्थानीर् भािादर लनधायरण गरी भरपदो र सस्िो र्ािार्ाि प्रणािीको 
ववकास गररनेछ ।   

7788.. वववाद समाधानको िालग मेिलमिाप िथा मध्र्स्थिा सेवािाई तर्ावर्क सलमलि मार्य ि 
थप प्रभावकारी बनाईनेछ । विामा स्थापना गररएका मेिलमिाप केतरिाई मेिलमिाप 
मार्य ि वववाद समाधान गरी  शाजति स्थापना गने केतरको रुपमा ववकलसि गनय थप 
सवक्रर्िा बढाईनेछ ।  

7799.. आलथयक, सामाजिक वा शैजक्षक दृव�िे पछालि परेका मवहिा, दलिि, आददवासी िनिािी, 
मधेशी,  मजुस्िम, वपछिावगय, अल्पसंख्र्क, सीमातिकृि, अपांगिा भएका व्र्जक्त, िैंलगक िथा 
र्ौलनक अल्पसंख्र्क, वकसान, श्रलमक, उ्पीलिि वा वपछलिएको क्षेरका नागररक िथा आलथयक 
रुपिे ववपन्न समदुार्हरुको िालग कुनै पलन लनिी िथा सावयिलनक स्थानमा कुनै प्रकारको 
छुवाछुि वा भेदभाव नहनुे नीलिको प्रभावकारी रुपमा कार्ायतवर्न गररनेछ । 

8800.. हामीिाई ितम ददने आमाहरुप्रलि हाददयक सम्तमान गदै अलि ववपन्न पररवार र समदुार्मा 
मह्वपूणय र्ोगदान परु्ायएका आमाहरुिाई सम्तमान गनय गाउँपालिका उपाध्र्क्ष आमा सम्तमान 
कार्यक्रम िाग ुगररनेछ । साथै विा अध्र्क्ष नव बहुारी सम्तमान िथा परुस्कार कार्यक्रमिाई 
थप प्रभावकारी गराईनेछ ।  

8811.. स्थानीर् सरकारसँगको िनिाको चासो,सरोकार र गनुासो सनेु्न िथा  सरकारको 
आलधकाररक कुराहरुिाई प्र्र्क्ष रुपमा गाउँपालिका अध्र्क्ष र विा अध्र्क्ष मार्य ि ्सम्तप्ररे्ण 
गनय सामदुावर्क रेलिर्ो ववहानीसँगको साझेदारीमा वाि आवाि िथा रेलिर्ो सभेुच्क्षासँगको 
सहकार्यमा हाम्रो बरेङ राम्रो बरेङ कार्यक्रमिाई सञ्चािन गररनेछ।  
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8822.. बरेङ गाउँपालिका लभरका वन क्षेरको  सकेुका काठ दाउराको सङ्किन गरी रोिगारी, 
आर् र रािस्व अलभववृि गनय सामदुावर्क वन उपभोक्ता समूहहरुसँग आवश्र्क समतवर् 
गररनेछ । साथै सम्तवि ्२०७८ साििाई ववृकृ्षक्षररोोपपणण  ववर्र्यय घोर्णा गररनेछ । र्स कार्यक्रम 
अतिगयि गाउँपालिकाको अनदुानमा  लबरुवा उपिव्ध गराई हरेक विाहरुमा वकृ्षरोपण 
कार्यक्रमिाई अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन गनय वन, वािावरण िथा ववपद सलमलििे 
नेिृ् वदार्ी भूलमका लनवायह गनेछ ।  

8833.. ववगिबाट पाठ लसक्दै आगामी आलथयक वर्यमा ववकासिाई आगामी वर्य अत्र् गनय र्ोिना 
सम्तझौिाका कार्यिाई श्रावण मवहनाबाट शरुु गररनेछ । आगामी आलथयक वर्यबाट हेलभ 
मेजशनरी उपकरणहरुका माध्र्मको प्रर्ोग मार्य ि कार्ायतवर्न हनुे र्ोिना िथा कार्यक्रम 
उपभोक्ता सलमलि मार्य ि गररने कार्यिाई क्रमशिःलनरु्सावहि गररदैं िलगनेछ । 

8844.. स्थानीर् स्िरमा ववपद् पूवयिर्ारी िथा प्रलिकार्य र्ोिना, पूवय सचुना प्रणािी, िोि िथा 
उिार, राहि सामग्रीको पूवयभण्िारण, स्थानीर् िटबतध, नदी र पवहरोको लनर्तरण, ववपद 
िोजिम क्षेरको नक्सांकन िथा बस्िीहरुको पवहचान र स्थानातिरण गररनेछ ।  

8855.. घरेि ु वहंसा, िागऔुर्ध दवु्र्यसन, बािवववाह, मानव बेचवविन िस्िा अपराधको मूि 
कारण पवहचान िथा लनदान गनय समदुार्सँगको साझेदारीमा आवश्र्क लनगरानी िथा 
सचेिनामूिक कार्यक्रम, सामदुावर्क प्रहरी एवं सधुार केतर सञ्चािन गरी शाजति, सरुक्षा र 
अमनचर्नको वािावरण लनमायण गनय इिाका प्रहरी कार्ायिर् बरेङिाँिासँग आवश्र्क 
समतवर् िथा सहकार्य गररनेछ । 

8866.. समदुार्को सहभालगिामा वन िथा िैववक ववववधिाको ददगो संरक्षण गदै वन पैदावारको 
उजचि सदपुर्ोग र व्र्वस्थापन गररने छ । वनको िलमन िािी नराजिने नीलि लिइने छ 
। र्सका िालग सामदुावर्क वनसंगको सहकार्यका क्षेरहरु पवहचान गरी  उ्पादनका 
िालग वनमा िगानी भने्न सोचका साथ ""ससााममुदुदााववर्र्कक  ववनन  ससााझझेेददााररीी  ककाार्र्ययक्रक्रमम"" िाई थप 
प्रभावकारी वनाईनेछ ।  

गगााउउँँससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु,  

8877.. सामाजिक सञ्जािमा व्र्क्त हनुे अमर्ायददि िथा असभ्र् व्र्वहारहरुिाई काननुी दार्रामा 
ल्र्ाई सभ्र् समाि लनमायणमा िोि ददईनछे । पारदशी सरकार लनमायणमा िोि ददन 
गाउँपालिकाको िकुमेतरी लनमायण िथा रेलिर्ो कार्यक्रम मार्य ि “गगााउउँँपपााललििककाा  ससेेररोोर्रेे्ररोो” 
कार्यक्रम िाई संस्थागि गररनेछ । 
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8888..  सूचना प्रवाहमा राज्र्को चौंथो अंग परकाररिाको व्र्ापक प्रर्ोग गनय प्र्र्ेक विामा 
परकाररिा प्रवयधन कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । साथै उ्कृ� र्ोगदान गने गरी हाम्रो 
सरकारको समवृिको र्ारामा सहर्ोग प्रदान गने परकार, नागररक िथा ववलभन्न 
संघसस्थाहरुिाई उजचि सम्तमान गररनेछ । 

8899.. गाउँका सूचना शहरमा र शहरका सूचना गाउँमा भने्न नारािाई व्र्वहाररक रुपमा 
कार्ायतवर्न गने संर्तरको ववकास गररने छ । ज्ञानवियक िथा िनचेिनामूिक कार्यक्रम 
लनमायण िथा प्रसारण गनय गाउंपालिकाको वास्िववक जचर जचरण हनु ेगरी विृजचर लनमायण 
गररने छ । 

9900.. ववद्यिु सेवा पगुेका क्षेरमा ववद्यिु वविरण प्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउनका िालग 
काठको पोि ववस्थावपि गने कामिाई अलभर्ानका रुपमा अजघ वढाइनेछ । 

9911.. गाउँपालिका लभरका गाउँवस्िीहरु ववचको आवागमनमा सहििा, भौगोलिक 
अतिरआवििा कार्म गनय र उ्पादन अतिरसम्तबतधिाई मिविु बनाउन सघाउ पदुने गरी 
सिक पूवायधार अतिरगि गाउँपालिकाको गौरवको र्ोिनाको रुपमा रहेको बरेङ ररङरोििाई 
पूणयिा ददईनेछ ।  

9922.. गाउँपालिका अतिगयि पने स्र्विी मजतदर र कािीिेक लसिथान मजतदरिाई सांस्कृलिक 
र कौंिे िांिा, भैसीिोिा झरना, लभलरवन देउरािी र भािेपोिरािाई पर्यटकीर् क्षेरको 
रुपमा ववकास गरी वरेङ गाउँपालिकाको पवहचान िथा अथयितरको आधारजशिाको रुपमा 
ववकास गररनेछ ।र्सको िालग पर्यटन मैरी संरचना लनमायण िथा पर्यटन पूवायधार लनमायण 
गनय ववस्ििृ पर्यटन गरुुर्ोिना बनाई कार्ायतवर्न गररनेछ ।लनिी क्षेर िथा अतर् लनकार् 
सँग समेि समतवर् गरी आगामी वर्य वरेङ पर्यटन महो्सव आर्ोिना गररनेछ । 

9933.. गाउँपालिका लभर सञ्चािनमा रहेका होमस्टेहरुको प्रभावकारी लनर्मन गदै होमस्टेिाई 
आतिररक िथा वाह्य पर्यटन प्रवियन गनय मह्वपूणय आधारका रुपमा ववकास गनय ववशेर् 
प्रवतध गररनेछ । होमस्टे संचािनको िालग प्रो्साहन गने, होमस्टेिाई स्थानीर् संस्कृलि, 
भेर्भरु्ा, मौलिकिा र परम्तपरागि पेशा,अगायलनक िथा घरेि ुउ्पादनसँग आबि गरी पर्यटन 
प्रवियन गने नीलि लिईनेछ । 

9944.. रािस्व सङ्किन, बिेट ििुयमा,  िेिाङ्कन,  िचय प्रणािी, आतिररक लनर्तरण र िेिा 
परीक्षण प्रलिवेदनिाई एकीकृि रुपमा ववधुिीर् प्रणािीमा आबि गररनेछ । गाउँपालिकाको 
रािस्वकको स्रोि र दार्रा ववस्िार गररनेछ । 
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9955.. र्वुािाई असि र जिम्तमेवार नागररक बनाउन नैलिक जशक्षा, िागू पदाथय दवु्र्यसन 
लनराकरण,  ववधिुीर् अपराध लनर्तरण र रावर्क सचेिना कार्यक्रमिाई “बबररेेङङ  ससममाािि::  
ससभ्भ्र्र्  ससममाािि"" अलभर्ानका रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

9966.. सावयिलनक प्रशासनिाई रािनीलिक लसिातिबाट अिग रािी सरकारका नीलि िथा 
कार्यक्रम लनष्पक्ष रुपमा कार्ायतवर्न गरी समिृ बरेङ लनमायणमा समवपयि गराईनेछ ।   

गगााउउँँससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु, 

9977.. र्स ववर्म पररजस्थलिमा प्रस्ििु नीलि िथा कार्यक्रमको कार्ायतवर्नबाट कोलभि-१९ 
महामारीको पलछल्िो िहरको नकारा्मक प्रभाव लनर्तरण गरी िनिाको िीवनरक्षा, 
सम्तभाववि िाद्य संकटको लनवारण र ससु्ि बनेको ववकास गलिववलधिाई लिव्रिा ददँदै     
″समिृ बरेङ, सिुी बरेङवासी″ को गतिव्र्मा पगुी समिृ नेपाि,  सिुी नेपािीको रावष्ट्रर् 
आकांक्षा पूरा गनय हाम्रो सरकारका प्र्र्ेक कार्यहरुको केतरववतद ु आम नागररक  

हनुेछन ।सबैिाई समान अवसर, अलधकार, सरुक्षा र उजत्तकै सम्तमानको प्र्र्ाभूलि गररनछे। 
अत्र्मा, गाउँपालिकाको समग्र ववकासमा र्ोगदान परु्ायउने रािनीलिक दि, राष्ट्रसेवक कमयचारी, 

जशक्षक, सरुक्षाकमी, लनिी सहकारी र सामदुावर्क क्षेर, श्रलमक वगय, नागररक समाि, 
सामाजिक अलभर्तिा, र्वुा क्िव, आमा समूह, आमसञ्चार िगार्ि सम्तपूणय दददीबवहनी िथा 
दािभुाइहरुमा हाददयक धतर्वाद ज्ञापन गदयछु । र्ो नीलि िथा कार्यक्रमको सर्ि 
कार्ायतवर्नका िालग सम्तपूणय सरकारी लनकार्, रािनीलिक दिहरु, संघ संस्थाहरु, लनिी 
िथा सहकारी क्षेर िगार्ि सवैको सद्भाव, र सहर्ोगका िालग आह्वान समेि गदयछु । 

 
 

धधततर्र्ववाादद  !!   
ककृृष्ष्णण  प्रप्रससाादद  शशममाायय 

गगााउउँँपपााललििककाा  अअध्ध्र्र्क्षक्ष 
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बबररेेङङ  गगााउउँँपपााललििककाा 
आआ..वव..  २२००७७८८//००७७९९  ककोो 

                  बबााववर्र्ययकक  बबििेेटट  ििथथाा  ककाार्र्ययक्रक्रमम                   

   

गगााउउँँससभभााककाा  आआददररणणीीर्र्  अअध्ध्र्र्क्षक्षज्ज्र्रूू्,, 

गगााउउँँससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु, 
बरेङ गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षको हैलसर्ििे ववश्वव्र्ापी महामारी कोलभि-१९ भाइरसिे लसियना 
गरेको चनुौिीपूणय पररजस्थलि र बतदावतदी बीच र्स गररमामर् सभामा आगामी आलथयक वर्य 
२०७८/७९ को आर् र व्र्र्को वववरण प्रस्ििु गनय उपजस्थि भएको छु । 

11.. र्स अवसरमा म रावष्ट्रर् स्वाधीनिाको रक्षा, िोकितर प्रालप्त, अग्रगामी पररवियन िथा संघीर् 
िोकिाजतरक गणितर नेपाि लनमायणका िालग भएका िनआतदोिन, सशस्त्र संघर्य िगार्िका 
ववलभन्न आतदोिनहरुमा आफ्नो अमूल्र् िीवनको बलिदान गनुयहनुे सम्तपूणय शवहदहरुमा भावपूणय 
श्रिासमुन व्र्क्त गनय चाहतछु । र्स क्षणमा वेपत्ता िथा घाइिे र्ोिाहरु र उहाँहरुको 
पररवारिन िगार्ि आम िनसमदुार्मा उहाँहरुको अभूिपूवय र्ोगदान प्रलि हाददयक सम्तमान 
प्रकट गदै नमन गनय चाहतछु । कोलभि-१९ महामारी ववरुिको हाम्रो संघर्य पूणयि: कवहिे 
अत्र् हतुछ भने्न एवकन गनय हामीिाई कदठन छ । िर हामी सबैको सामवुहक प्रर्ासवाट 
र्सिाई छोटो समर्मा नै लनर्तरण गनय सर्ि हनुे ववश्वास मैिे लिएको छु । कोलभि-१९ 
महामारीका कारणिे उ्पन्न हनुसक्ने िाद्य संकट आउन नददन, रोिगारी गमुाउन पगुकेाहरुको 
िीववकोपाियनको आधार िर्ार गनय िथा रोग लनर्तरणसँगै ववकास गलिववलधिाई चिार्मान 
बनाउने उदे्दश्र्अनूरुप नै र्ो बिेट र्स सम्तमालनि सभा समक्ष प्रस्ििु गरेको छु । 

22.. ववश्वव्र्ापी रुपमा रै्लिएको कोलभि-१९ को महामारीका कारण बरेङवासी नागररक िगार्ि 
स्वदेश िथा ववदेशमा िीवन गमुाउनहुनुे नेपािी िगार्ि ववश्वभरका नागररकहरुप्रलि श्रिातििी 
व्र्क्त गदै शोकाकुि पररवारिनमा समवेदना व्र्क्त गदयछु । र्स वरेङ गाउँपालिका िगार्ि 
नेपािभर र ववदेशमा समेि उपचाररि दददीबवहनी िथा दािभुाइहरुको शीघ्र स्वास््र् िाभको 
कामना गदयछु । कोरोना महामारीको उच्च िोजिमको र्स घिीमा एकिटु भई महामारीको 
रोकथाम, लनर्तरण र उपचारको कार्यमा अग्रपंजक्तमा अहोरार िवटन ुहनुे जचवक्सक, नसय, 
स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी, िनप्रलिलनलध, राष्ट्रसेवक कमयचारी, जशक्षक, परकार, सरसर्ाइकमी, 
सवारी चािक, नागररक समाि िगार्ि सम्तपूणय नागररकहरुप्रलि हाददयक धतर्वाद र कृिज्ञिा 
ज्ञापन गदयछु । 
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33..     आगामी आलथयक वर्यको बिेट ििुयमा गदाय मैिे र्ो वर्य सम्तम हाँलसि भएका उपिजव्धहरु 
संस्थागि गदै िनप्रलिलनधमूिक िोकिाजतरक पिलिबाट नेपािी नागररकिे िोिेको सेवा, 
चाहेको ववकास र पररकल्पना गरेको समिामूिक समािको लनमायण गने प्रणािीबाट लनदेजशि 
हुँदै समािवाद उतमिु उदीर्मान गाउँपालिकाको  रुपमा स्थावपि गनय र्ो बिेट केजतरि गरेको 
छु । 

44..   आगामी वर्यको बिेट ििुयमा गदाय मैिे मूिि: नेपािको संववधान र कानूनहरु, पतरौ 
र्ोिना,नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारको नीलि, कार्यक्रम िथा बिेट वक्तव्र्,ददगो 
ववकास िक्ष्र् र चनुावी घोर्णापर,  लनलमयि ववववध काननुहरु, गाउँकार्यपालिकाका 
लनणयर्हरुिाई मखु्र् आधार बनाएको छु ।साथै, ववलभन्न क्षेरका सरोकारवािाबाट प्राप्त हनु 
आएका मह्वपूणय सझुाविाई समेि बिेट लनमायण गदाय र्थोजचि मह्व  ददएको  छु । 

55..   अनु् पादक िथा अनावश्र्क िचय घटाउने, पुिँीगि बिेटको अंश बढाउने र चाि ुिचयमा 
लमिव्र्वर्िा ल्र्ाउने गरी बिेट प्रस्िाव गरेको छु । साथै कार्यक्रमको छनौट, साधन 
स्रोिको बाँिर्ाँि र ववलनर्ोिनमा देजिने दोहोरोपनिाई तरू्नीकरण गनय प्रशासलनक िथा 
प्राववलधक क्षमिा,स्रोि िथा ववलनर्ोिनका वीचमा सतििुन कार्म हनु ेगरी स्रोि व्र्वस्थापन 
गने व्र्वस्था लमिाएकोछु । 

ससभभााककाा  अअध्ध्र्र्क्षक्षज्ज्र्रूू्, 
ससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु, 
  
अअवव  मम  आआगगााममीी  आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७८८/७७९९  ककोो  ववििेेटटककाा  उउद्दद्देशे्श्र्र्  ििथथाा  प्रप्रााथथललममककििाा  प्रप्रस्स्ििुिुि   

गगददययछछुु  ।।बबििेेटटककाा  उउद्दद्देशे्श्र्र्हहरुरु  ललननम्तम्तनन  अअननुसुसाारर  ररहहेेककाा  छछनन: 

(क) कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, लनर्तरण र उपचारको प्रभावकारी व्र्वस्थापन गनुय, 
(ि) सवयसिुभ िथा गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा उपिव्ध गराउने, 
(ग) िनसहभालगिा, उत्तरदावर््व, पारदजशयिा सलुनजिि गरी सिुभ र गणुस्िरीर् सेवा प्रदान गनुय, 
(घ) िीवनोपर्ोगी िथा लसपर्कु्त जशक्षाको प्रबतध लमिाउने, 
(ङ) काननुी राज्र् र ददगो ववकासको अवधारणाअनरुुप समािवादउतमिु संघीर् िोकिाजतरक  
गणितरा्मक शासन प्रणािीिाई स्थानीर् िहदेजि नै सदुृढीकरण गनुय, 
(च) कृवर्, पशपुािन िगार्िका क्षेरमा िगानी गरी उ्पादन र उ्पादक्व अलभववृि गने ।  
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प्रप्रस्स्ििुिुि  बबििेेटटककाा  उउद्दद्देशे्श्र्र्हहरुरु  हहााललससिि  गगननयय    ददेेहहाार्र्  बबममोोजजििमम  प्रप्रााथथललममककििाा  ललननधधााययररणण  गगररेेककोो  छछुु: 

(क) कोलभि-१९ को महामारीबाट िनिाको िीवन रक्षा गरी  िनिीवनिाई सरुजक्षि र सहि    
बनाई सरुजक्षि राख्न  पररक्षणको दार्रा ववस्िार, उपचारको व्र्वस्था, स्वास््र्  र्तर, उपकरण 
िथा सामग्रीको आपूलिय, लन:शलु्क िोपको सलुनजिििा र जचवक्सक   एवम ् स्वास्र्कमीहरुको 
प्रभावकारी पररचािन, 

(ि)  कृवर् उ्पादन िथा उ्पादक्वमा अलभववृि, 

(ग) लनमायणधीन िथा अधरुा आर्ोिनाहरुको लनमायण कार्य सम्तपन्न, 

(घ) िीवनपर्ोगी एवम ्सीपमूिक जशक्षामा िोि, 
(ङ) शासकीर् सक्षमिाको ववकास गरी सशुासन र सदाचार प्रवियन गने । 

ससभभााककाा  अअध्ध्र्र्क्षक्ष  ममहहोोददर्र्, 

ससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु, 

  अव म चाि ुआलथयक वर्य २०७७/७८ को आर् व्र्र्को र्थाथय जस्थलि प्रस्ििु गनय चाहतछु । 
66.. चाि ुआलथयक वर्यमा रु १९ िाि रािस्व पररचािन हनुे अनमुान रहेकोमा चाि ुआलथयक 

वर्यको असार मसाति सम्तम अनमुालनि आतिररक आर्को प्रक्षेपण अनरुुप रािस्व संकिन 
भै सकेको छ । ्र्सैगरी चाि ुआलथयक वर्यको िेष्ट मसाति सम्तम नेपाि सरकारबाट सशिय 
अनदुान िर्य  रु  १५ करोि ५७ िाि ७३ हिार ७९  रुपैर्ा, ववशेर् अनदुान िर्य  ४० 
िाि, समपरुक िर्य  ८७ िाि, रािश्व बाँिर्ाँि िर्य  ३ करोि ९८ िाि १७ हिार ३ 
सर् ९६, ववजत्तर् समानीकरण िर्य  ७ करोि ५६ िाि प्राप्त भएको छ। ्र्स्िै गरर प्रदेश 
सरकार  सशिय अनदुान िर्य  रु २७ िाि, ६५ हिार िीन सर् एक, समपरुक िर्य  २५ 
िाि, रािशश्व बाँिर्ाँि िर्य  ३३ िाि ६७ हिार दईु सर् चौसठ्ठी  र ववत्तीर् समालनकरण 
िर्य  ९० िाि ५७ हिार साि सर्  पचास रुपैर्ा र जिल्िा समतवर् सलमलि मार्य ि ७० 
िाि रूपैर्ा प्राप्त भएको छ । 

77.. आलथयक वर्य २०७६/७७ को रािस्व र व्र्र्को र्थाथय वववरण ,ज्र्ेष्ट मसाति सम्तमको 
आलथयक वर्य २०७७/७८ को आर् िथा व्र्र् वववरण िथा संशोलधि अनमुान र आलथयक 
वर्य २०७८/७९ को अनमुालनि आर्व्र्र्को वववरण अनसूुचीहरुमा उल्िेि गरेको छु ।  
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ससभभााध्ध्र्र्क्षक्ष  ममहहोोददर्र्, 
ससभभााककाा  ससददस्स्र्र्  ज्ज्र्रूू्हहरुरु, 
अअबब  मम  क्षक्षेरेरगगिि  रुरुपपममाा  आआगगााममीी  ववर्र्यय  २२००७७८८/७७९९  ककोो  बबििेेटट  ििथथाा  ककाार्र्ययक्रक्रमम  प्रप्रस्स्ििुिुि  गगननयय  चचााहहततछछुु।। 
ककोोललभभिि-११९९    ससंंक्रक्रममणण  पपववहहचचाानन,  ररोोककथथाामम,  उउपपचचाारर  रर  ललननर्र्ततररणण 
 
88.. सन ्२०२० को प्रारम्तभमा देिापरेको कोलभि-१९ महामारीिे हाम्रो ववकास र समवृिको 

र्ारािाई गम्तभीर रुपमा प्रभाववि गरेकोछ । र्स्िो ववर्म पररजस्थलिका ववचमा पलन हाम्रो 
सरकारको नेिृ् वमा हामीिे ववकास लनमायण र सामाजिक तर्ार्को क्षेरमा उल्िेिनीर् 
सर्ििा हालसि गरेका छौँ । कोलभि महामारीको रोकथाम, लनर्तरण र उपचार एवम ्
भववष्र्मा आउन सक्ने ववलभन्न महामारीिाई मध्र्निर गरी स्वास््र् प्रणािीिाई सवि र 
सदुृढ िलु्र्ाई सबै गाउँपालिकावासी नागररक िनिाको िीवन रक्षा गनय हाम्रो सरकार 
प्रलिवि छ ।कोरोना िगार्ि ववपद र ्र्सबाट लसजियि स्वास््र् समस्र्ािाई सम्तबोधन गनय 
कोलभि-१९ ववरुि आवश्र्क लन:शलु्क िोप, और्लध िथा उपकरणको िालग स्रोि व्र्वस्था 
गरेको छु । उक्त प्रर्ोिनका िालग कोरोना/प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्मा रु ५० िाि 
ववलनर्ोिन गरेको छु ।  

स्स्ववाास्स्््र्र्  प्रप्रणणााििीीममाा  ससुधुधाारर 

99.. कोलभि-१९ िे स्वास््र् पूवायधारको ववकास र ववस्िारप्रलि हामी सबैिाई गम्तभीर बनाएको छ 
।सवयसिुभ र गणुस्िरीर् स्वास््र् सेवा आम नागररकको पहुँचमा परु्ायउन स्वास््र्  चौकी 
सञ्चािन,  सामदुावर्क स्वास््र् इकाई स्थापना, सञ्चािन िथा व्र्वस्थापन गनय   िगार्ि 
समग्र स्वास््र् व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क रु ६५ िाि विेट ववलनर्ोिन गरेकोछु ।  

1100.. ""गगुणुणस्स्ििररीीर्र्  स्स्ववाास्स्््र्र्  ससेेववाा, गगााउउँँपपााललििककााककोो  प्रप्रललििववििििाा"" भने्न मूि नारा सवहि कोरोना भाइरसिे 
स्वरुप पररवियन गरररहेको र नर्ाँ िोजिम उ्पन्न भएको पररजस्थलिमा ववपि ्प्रलिकार्यको 
िालग एवककृि र्ोिना लनमायण गरर कोलभि प्रलिकार्यमा संिदन स्वास््र्कमी िगार्ि 
अग्रपंजक्तमा रही कार्य गने रा�सेवकहरुको मनोवि अलभववृि गनय िथा  स्वास््र् उपकरण 
िररद गने कार्यको िालग आवश्र्क बिेट लबलनर्ोिन गरेको छु । 
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1111.. लनरोगी नेपाि अलभर्ानिाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ ववचार,स्वस्थ िाना र लनर्लमि व्र्ार्ाम 
गनय नागररक िागरण कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । आरू्वेद, प्राकृलिक जचवक्सा िथा 
अतर् वैकजल्पक जचवक्सा पिलििाई प्रवियन गनय एक िना वैधको व्र्वस्था गनय समेिका 
िालग आवश्र्क बिेट व्र्वस्था गरेको छु ।  

1122.. गाउँपालिका लभरका स्वास््र् सेवा प्रदार्क संस्थाबाट प्रदान गनय िोवकएका आधारभूि 
स्वास््र् सेवा भरपदो,सवयसिुभ र गणुस्िरीर् बनाउन सामदुावर्क और्लध कार्यक्रमिाई थप 
प्रभावकारी बनाउदैं सवै स्वास््र् चौकीमा ववस्िार गनय आवश्र्क रु ८ िाि विेटको 
व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

1133.. मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुिे  गाउँपालिकाको  आधारभूि स्वास््र्, सरसर्ाइ िथा 
पोर्णसम्तवतधी क्षेरमा गरेको उल्िेिीर् कार्यको उच्च मलु्र्ाङ्कन गदै उहाँहरुिाई सेवा प्रलि 
उ्प्ररेरि गनय मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका स्स्ववाास्स्््र्र्  ववववममाा  ककाार्र्ययक्रक्रममििााईई  लनरतिरिा ददंदै 
स्वास््र् स्वरं्सेववकाहरुिाई नेपाि सरकार िथा प्रदेश सरकारिे उपिव्ध गराउने प्रो्साहन 
भत्तामा मालसक रु ५००  परु्ायउनको िालग आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था गरेको छु । 

1144.. गाउँपालिका लभरका ववपन्न नागररकहरुिाई नेपाि सरकारको स्वास््र् ववमा कार्यक्रममा 
आवि गनय आगामी वर्य १०० घरपररवारिाई लन:शलु्क स्वास््र् ववमाको दार्रामा ल्र्ाउने 
गरी बिेटको व्र्वस्था गरेकोछु ।  

ससििकक  पपूूववााययधधाारर  ववववककाासस   
1155.. आवागमनमा सहििा, भौगोलिक अतिरआवििा कार्म गनय र उ्पादन अतिरसम्तबतधिाई 

मिविु बनाउन सघाउ पदुने गरी सिक पूवायधारका िालग आवश्र्क बिेट ववलनर्ोिन 
गरेको छु । गाउँपालिका लभरका गाउँवस्िीमा सहि आवागमनका िालग नर्ाँबिारसल्र्ान 
सिुौरा सिक लनमायणका िालग रु ५० िाि बिेटको प्रवतध लमिाएको छु । दईु वा सो 
भतदा बढी ठाउँहरुको दरुीिाई कम गनय र्थाशक्र् लछटो झोिङेु्ग पिु लनमायण कार्य सम्तपन्न 
गने नीलि लिएको छु । 
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1166.. गाउँपालिकाको गौरवको र्ोिनाको रुपमा गाउँपालिका ररङरोि लनमायण आर्ोिनािाई 
प्राथलमकिामा रािेको छु । र्ो गौरवको र्ोिनाको लनमायण कार्य सम्तपन गनय रु ८० िाि 
ववलनर्ोिन गरेको छु ।  

 
ििााननेपेपााननीी 
1177.. ससबबैैककाा  ििााललगग  स्स्ववच्च्छछ  ििााननेपेपााननीी भने्न हाम्रो सरकारको मूल्र्मातर्िािाई आधारभिु िानेपानी 

नपगुेको गाउँवस्िीमा िानेपानी परु्ायउने कार्यक्रमिाई लनरतिरिा ददएको छु । एक घर 
एक धारा कार्यक्रमिाई समेि अगालि बढाउने व्र्वस्था गरेकोछु ।  

ऊऊििाायय  ववववककाासस 

1188.. पेरोलिर्म पदाथयको प्रर्ोगिाई प्रलिस्थापन गनय  ििववद्यिु िथा वैकजल्पक ऊिायको उ्पादन 
र उपभोग बढाउन िोि ददइएको छ । उज्र्ािो गाउँपालिका बनाउने हाम्रो सरकारको 
प्रलिवििािाई पूरा गनय गाउँपालिकाको प्रमिु वस्िी भएको बरेङ बिारमा सौर्य बत्ती 
व्र्वस्थापनका िालग रु २० िाि बिेटको प्रवतध लमिाएको छु ।  

शशहहररीी  ववववककाासस 

1199.. आधलुनक सभ्र्िाको मानक नै सवुवधार्कु्त शहर भएको िथा मिुकुको ववकासको स्वरुप 
शहरी पूवायधारबाटै प्रलिववजम्तवि हनुे र्थाथयिाई ध्र्ान ददँदै शहरी ववकास िर्य को कार्यक्रम 
प्रस्िाव गरेको छु । र्सका िालग पूवायधार सवहिको व्र्वजस्थि शहर र बस्िी ववकासका 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । आगामी आलथयक वर्य नमनुाका रुपमा सौर्य वत्ती सवहिको 
वस्िी ववकास गनय िथा िानेपानीको उजचि व्र्वस्थापन सवहिको बरेङ बिार बृहि सधुार 
र्ोिनाका िालग रु  ४० िाि बिेटको व्र्वस्था लमिाएको छु । 

2200.. गाउँपालिकाको केतरमा प्रशासलनक भवन लनमायण िगार्िका कार्यहरुिाई लिव्रिा ददन 
आवश्र्क ववस्ििृ आर्ोिना प्रलिवेदन िर्ार भै सकेकािे  नेपाि सरकार िथा प्रदेश 
सरकारसँगको साझेदारीमा व्र्वस्थापन गनय रु. ७५ िाि समपूरक कोर्को व्र्वस्था 
लमिाएको छु ।  
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पपर्र्ययटटनन 

2211.. अनपुम प्राकृलिक सौतदर्य,िैववक ववववधिा र अििुनीर् सामाजिक-साँस्कृलि बहिुिाबाट प्राप्त 
पर्यटकीर् सम्तभावना रहेका गाउँपालिका लभरका ऐलिहालसक, साँस्कृलिक, धालमयक, 
परुािाज्वक र प्राकृलिक सम्तपदाहरुको पवहचान, संरक्षण, प्रवियन एवं प्रचार प्रसार मार्य ि 
स्थानीर् अथयितरको मह्वपूणय आधारको रुपमा पर्ायवरण अनकूुि पर्यटन उद्योगको ववकास 
गनय आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था लमिाएको छु। गाउँपालिका अतिगयि पने स्र्विी 
मजतदरको संरक्षण िथा प्रवदयन गनय रु २० िाि बिेटको प्रवतध गरेको छु ।  

2222.. आतिररक पर्यटनिाई प्रवियन गनय गाउँपालिका लभरका िनप्रलिलनलध,कमयचारीिाई बागिङु 
जिल्िा बावहरका स्थानीर् िहहरुिे गरेका असि अभ्र्ास एवं नवीनिम कार्यहरुको 
अध्र्र्न,अविोकन गनय र जशक्षकहरुिाई नमनुा ववद्यािर्हरुको समेि भ्रमण गरी शैजक्षक 
पर्यटन पवियन गनय लनजिि मापदण्िका आधारमा कार्यववलध लनमायण गरी सोही बमोजिम 
पर्यटन काि वापि सवुवधा प्रदान गनय  रु १० िाि ववलनर्ोिन गरेको छु ।  

2233.. बरेङ गाउँपालिकािाई आकर्यक, मनोरम र साहलसक पर्यटकीर् गतिव्र्को रुपमा पवहचान 
स्थावपि गराउन पर्यटन महो्सव िथा व्र्वस्थापन गनय  समेिका िालग रु ५ िाि 
ववलनर्ोिन गरेको छु  ।  

 

ककृृववर्र्,  भभूलूलमम  व्व्र्र्ववस्स्थथाा,  ससहहककााररीी  रर  ललससंंचचााइइ 
2244.. अव कोवह भोकै पदैन,भोकिे कोवह मदैन भने्न सरकारको संकल्पिाई व्र्वहाररक रुपमा 

कार्ायतवर्न गनय बरेङ गाउँपालिका लभर ठुिो संख्र्ामा रहेका कृर्क पररवारको आर्स्िर 
बदृद्द गनय उन्नि बीउवविन,मििादको व्र्वस्था िथा लसचाईको प्रवतध गदै उन्नि िेिी र 
उच्च मूल्र्का बािीको ववकास गनय आवश्र्क विेटको व्र्वस्था गरेकोछु । 

2255.. अगायलनक कृवर् उपिको उ्पादन र उपभोग बढाउन ववर्ादी रवहि िाद्यान्न उ्पादन र 
उपभोग गने संस्कृलिको ववकास गनय कृर्क िथा उपभोक्तािाई उ्प्ररेरि गनय प्रांगाररक िेिी 
गनय समेि विेट ववलनर्ोिन गरेको छु । 

2266.. वकसानिे उ्पादन गरेको कृवर् उ्पादनको बिारीकरण उजचि मूल्र् र िेर िान नददने 
नीलि अविम्तबन गरी कार्ायतवर्न गनय नर्ाँ बिार, र बरेङ बिार गरी  दईु ठाउँमा  कृवर् 
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उपि संकिन केतर लनमायण गनय रु १० िाि बिेट ववलनर्ोिन गरेको छु । साथै थप्िङुमा 
लनमायणाधीन अवस्थामा रहेको कृवर् संकिन केतरको लनमायण कार्य सम्तपन्न गनय रु ५ बिेटको 
व्र्वस्था गरेको छु ।  

2277.. ""ििहहााँ ँ ििेेििीी, ््र्र्हहााँ ँ ललससँँचचााइइ"" को नारा सवहि ववद्यमान लसंचाइ प्रणािीहरुिाई पनुस्थायपना िथा 
सदुृढीकरण गदैं लसंचाइको पहुँच नपगुेका स्थानहरुमा साना लसंचाइ लनमायणको िागी 
आवश्र्क विेट लमिाएको छु।  

2288.. सहकारी क्षेरिाई ववजत्तर् उ्प्ररेकका रुपमा ववकास गरी बरेङ गाउँपालिकाको  मह्वपूणय 
अथयितरको  स्िम्तभको रुपमा ववकास गने व्र्वस्था लमिाएकोछु ।गाउँपालिका लभरका 
सहकारी संस्थाको क्षमिा अलभववृि गनय रु ५ िाि बिेट ववलनर्ोिन गरेको छु । 

ववनन, ववााििााववररणण  रर  ववववपपदद  व्व्र्र्ववस्स्थथाापपनन 

2299.. वन िथा िैववक ववववधिाको ददगो संरक्षण गदै वन पैदावारको उजचि सदपुर्ोग र 
व्र्वस्थापन गररने छ । वनको िलमन िािी नराजिने नीलि लिइने छ । र्सका िालग 
सामदुावर्क वनसंगको सहकार्यका क्षेरहरु पवहचान गरी  उ्पादनका िालग वनमा िगानी भने्न 
सोचका साथ ""ससााममुदुदााववर्र्कक  ववनन  ससााझझेेददााररीी  ककाार्र्ययक्रक्रमम"" िाई थप प्रभावकारी वनाईनेछ ।  

 

ककााननूूनन, ममववहहििाा, बबााििववााललििककाा  ििथथाा  ज्ज्र्र्ेषे्टष्ट  ननाागगररररकक 

3300..    ववपन्न,दलिि,आददवासी,िनिािी,एकि मवहिा,अपाङगिा भएका मवहिा िगार्ि 
वजञ्चिीकरणमा परेका सबै समदुार्का मवहिा िथा वकशोरीको आर् आियन,क्षमिा ववकास र 
सशजक्तकरणका कार्यक्रम सञ्चािन गररनछ ।  

3311.. तर्ावर्क सलमलिको क्षमिा बढाउन कानूनको ज्ञान िथा अनभुव भएको अलधकृिस्िरको 
कमयचारीको प्रवतध गररनेछ ।  

3322.. बाि अलधकारको संरक्षण,प्रवदयन र लनर्मन गनय गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्मा एक िना 
बािकल्र्ाण अलधकारीको व्र्वस्था गररनेछ ।  

3333.. तर्ार्मा पहुँच नपगुेका एकि मवहिा,दलिि, अपाङ्गिा भएका व्र्जक्त, वहंसा वपलिि मवहिा, 
बािबालिका, ज्र्ेष्ट नागररक िथा असहार् नागररहरुका िालग वपलििको िर्य बाट 
अलधकृिस्िरका कानून व्र्वसार्ीबाट वहस पैरवी गने व्र्वस्थाका िालग प्र्र्ेक वपलिििाई 
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तर्ावर्क सलमलिको लसर्ाररसमा लन:शलु्क कानूनी सहार्िा कार्यक्रम अतिगयि रु २० हिार 
प्रदान गनय आवश्र्क बिेट व्र्वस्था गरेको छु ।  

 

जजशशक्षक्षाा, र्र्ुवुवाा, ििेेििककुुदद  ििथथाा  प्रप्रववववललधध   
3344.. आगामी आलथयक वर्यको बिेट ववलनर्ोिन गदाय मैिे सामाजिक रुपातिरण र आलथयक 

ववकासको आधारजशिा रहेको जशक्षाको ववकासमा आवश्र्क १ करोि ९८ िाि २० 
हिार एक सर्  बिेट ववलनर्ोिन गरी  सवोपरी िोि ददएको छु । 

3355.. कोलभि-१९ को कारणिे ववद्याथीहरुको पठनपाठनमा पनय गएको प्रभाविाई ध्र्ानमा रािी 
रेलिर्ो, टेलिलभिन, अनिाइन िथा अर्िाइनको माध्र्मबाट लसकाइ सहिीकरणका िालग 
सामग्री उ्पादन िथा प्रशारण गनय आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था लमिाएको छु । 

3366.. शैजक्षकसर पूरा नगरी बीचमा नै कक्षा छोड्ने समस्र्ा समाधान गनय गाउँपालिका लभरका 
सामदुावर्क ववद्यािर्का कक्षा ५ सम्तमका ववपन्न िथा िेहतदार ववद्याथीहरुका िालग 
गगााउउँँपपााललििककाा  छछााररववृजृजत्तत्त कार्यक्रम सञ्चािनका िालग आवश्र्क रु ५ िाि बिेट ववलनर्ोिन 
गरेको छु ।   

3377.. जशक्षािाई प्राववलधक, व्र्वसावर्क िथा रोिगारमूिक बनाउँदै सक्षम,नैलिक एवं रावष्ट्रर् 
वहिप्रलि समवपयि िनशजक्त लनमायण गनय सवोदर् माववका प्राववलधक ववद्याथीहरुका िालग एक 
ववद्याथी एक टनेिका िालग रु १ िाि बिेट ववलनर्ोिन गरेको छु ।   

3388.. मानव पुिँी लनमायणको आधार जशक्षामा सामदुावर्क ववद्यािर्को शैजक्षक पूवायधार लनमायण, 
ममयि सम्तभार, सञ्चािन र व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क विेट ववलनर्ोिन गरेको छु । 
सामदुावर्क ववद्यािर्मा शैजक्षक सशुासन कार्म गनय “गगााउउँँपपााललििककाा  अअध्ध्र्र्क्षक्ष  शशैैजजक्षक्षकक  ससुधुधाारर  
ककाार्र्ययक्रक्रमम” िाई लनरतिरिा ददंदै बिेटमा ववृि गरी रु १५ िाि परु्ायएको छु । 

3399.. प्रारजम्तभक वाि ववकास केतरका सहर्ोगी कार्यकिाय र सामदुावर्क ववद्यािर्हरुमा कार्यरि 
कार्ायिर् सहर्ोगीहरुमा राष्ट्रसेवा प्रलि उ्प्ररेरि गराउन नेपाि सरकारिे उपिव्ध गराउदैं 
आएको मालसक पाररश्रलमकमा ववृि गरी सम्तवि ्२०७८ श्रावण १ गिे देजि   िागू हनुे  
गरी रु. १५ हिार र ववद्यािर् कमयचारी (िेिापाि) को हािको पाररश्रलमकमा ववृि गरी 
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रु १६ हिार परु्ायएको छु । र्सका िालग आवश्र्क रु ६९ िाि ८५ हिार पाँच सर् 
बिेट ववलनर्ोिन गरेको छु।    

4400.. सामदुार्क ववद्यािर्को शैजक्षक गणुस्िर सधुार गनय ववद्यािर्को जशक्षक िथा कमयचारी 
दरवतदी, ववद्याथी संख्र्ा समेििाई आधार लिई प्राथलमक ववद्यािर्िाई हाम्रो सरकारिे नर्ा ँ
अभ्र्ासका रुपमा गगााउउँँपपााललििककाा  जजशशक्षक्षककको व्र्वस्था गरी कार्ायतवर्नमा आएको कार्यक्रमिाई 
लनरतिरिा ददन आवश्र्क रु १४ िाि ३५ हिार  बिेटको व्र्वस्था गरेको छु  । 

4411.. सूचना, संचार र प्रववलधको ववकास मार्य ि ववद्यिुीर् शासनको ददशामा अगालि बढ्न आवश्र्क 
पने बिेटको प्रवतध गरेको छु । गाउँपालिकािाई नै  वि वाईर्ाईर्कु्त गराउन नमनुाका 
रुपमा कार्ायतवर्न गनय िालग रु १० िाि बिेट ववलनर्ोिन गरेको छु ।  

4422.. गाउँपालिकाबाट सम्तपादन भएका कार्यहरु आम नागररक समक्ष परु्ायउन िथा परकारसम्तवि 
संस्थाहरुको सदुृढीकरणमा िोिका िालग आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था गरेको छु 
।कोलभिको महामारी लनर्तरण पिाि उ्कृ� कार्यसम्तपादन गने  रा�सेवक कमयचारी र 
गाउँपालिका र जिल्िा लभर कार्यरि उ्कृ� संचार माध्र्म र संचारकमीिाई सम्तमान 
गररनेछ । सामदुावर्क ववहानी रलिर्ोको संस्थागि क्षमिा ववकासका िालग रु १० िाि 
विेटको व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

 

ससााममााजजििकक  ससंंररक्षक्षणण  रर  ननाागगररररकक  ससंंररक्षक्षणण 
4433.. गाउँपालिका लभर ववपद् र ववपदितर् प्रकोपिगार्िबाट आलथयक र सामाजिक रुपमा 

िोजिममा रहेका नागररकिाई आवास सरुक्षा प्रदान गनय िथा सभ्र् र िोककल्र्ाणकारी 
सरकारका रुपमा हाम्रो सरकारिाई स्थावपि गराउन  गाउँपालिका िनिा आवास सधुार 
कार्यक्रमका िालग रु १० िाि बिेटको व्र्वस्था लमिाएको छु । हाम्रो सरकारको 
िनिामाझ वलिर्ो उपजस्थलि देिाउन नमनुाका रुपमा लिएको  “गगााउउँँपपााललििककाा  अअध्ध्र्र्क्षक्ष  
ससााममााजजििकक  ससंंररक्षक्षणण,  ससुरुरक्षक्षाा  ििथथाा  ववचचााउउ  /  SSP” कार्यक्रमिाई लनरतिरिा ददई सञ्चािनका 
िालग   रु ७ िाि ववलनर्ोिन गरेको छु । 
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4444.. बरेङ गाउँपालिका अतिगयि रहेका ग र घ वगयका अपाङगिा पररचर्पर प्राप्त गरेका 
नागररकहरुका िालग वावर्यक रु २ हिार सामाजिक सरुक्षा भत्ता उपिव्ध गराउन 
आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

4455.. स्वस्थ र सभ्र् संस्कृलिको ववकास गरी समाजिक स-ुसम्तवतधमा आधाररि समािको लनमायण 
गनय धमय, संस्कृलि, संस्कार, प्रथा, परम्तपरा, प्रचिन वा अतर् कुनै पलन आधारमा हनुे सबै 
प्रकारका ववभेद, शोर्ण र अतर्ार्को अत्र् गरी सभ्र् र समिामूिक समािको लनमायण 
काननुी साक्षरिाका िालग आवश्र्क बिेटको व्र्वस्था लमिाएको छु ।  

4466.. आफ्नो नागररकिाको राज्र् वा भूलम भतदा अको राज्र् िथा भूलममा आश्रर् िोज्ने हाम्रो 
नेपािी संस्कृलि र प्रवजृत्तिाई अत्र् गनय ववशेर् अलभर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

 
श्रश्रमम  रर  ररोोििगगााररीी  ललससििययननाा 
4477.. स्थानीर् स्िरमा सञ्चािन हनु े सिक, लसँचाइ, भवन, पिु, नदी लनर्तरण, वकृ्षारोपण 

िगार्िका र्ोिना िथा कार्यक्रममा आवश्र्क पने लनमायण सामाग्री व्र्वस्थापन गरी रोिगार 
सेवा केतरमा सूजचकृि बेरोिगार व्र्जक्तिाई काममा िगाउन प्रधानमतरी रोिगार कार्यक्रम 
र र्वुा रोिगारीका िालग रुपातिरण पररर्ोिनासँग साझेदारी गनय पर्ायप्त बिेटको ववलनर्ोिन 
गरेको छु । 

 
ररााष्ट्रष्ट्रससेेववकक, ससुशुशााससनन  रर  ससााववययििललननकक  ससेेववाा  प्रप्रववााहह 

4488.. संघीर् शासन प्रणािी अनरुुपको सोच र कार्य शैिीको ववकास गरी शासकीर् स्वच्छिा र 
सशुासन प्रवियनिाई  प्राथलमकिामा रािी सवै क्षेरमा सदाचार पिलि अविम्तवन  

गररनेछ । 

4499.. म भ्र�ाचार गददयन,म भ्र�ाचार हनु ददनँ्न, म देश र िनिाका िालग इमातदार भएर काम 
गनेछु भने्न प्रलिज्ञा पूणयरुपमा िागू गररनेछ । शासकीर् स्वच्छिा र सशुासनको मूल्र्मातर्िा 
अनरुुप हरेक गाउँ कार्ायपालिकाको बैठकमा मालसक रुपमा जशर्यकगि आर् व्र्र् प्रस्ििु 
गने व्र्वस्था लमिाईनेछ । 
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5500.. ववजत्तर् सशुासन कार्म गनय गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् र अतिगयिका विा कार्ायिर्, 
गाउँपालिकाबाट अनदुान प्राप्त हनुे सम्तपूणय ववद्यािर्, स्वास््र् संस्था िगार्िको  आतिररक 
िेिा परीक्षण शािाबाट मालसक रुपमा आतिररक िेिापरीक्षण गरर रैमालसक प्रलिवेदन 
गाउँकार्यपालिकाको बैठकमा पेश गरी आतिररक िेिा परीक्षण प्रलिवेदन उपर छिर्ि 
अलनवार्य रुपमा गररने व्र्वस्था लमिाईनेछ । आतिररक िेिापरीक्षण प्रलिवेदन 
गाउँकार्यपालिका कार्ायिर् र अतिगयिका कार्ायिर्, शैजक्षक संस्था, स्वास््र् संस्था 
िगार्िका लनकार्को गाउँपालिकाको  आतिररक िेिा परीक्षण कार्यववलध, २०७७ बमोजिम 
मालसक रुपमा आतिररक िेिापरीक्षण गरी रैमालसक रुपमा गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 
मार्य ि गाउँपालिकाको बैठकमा पेश गनय आतिररक िेिा परीक्षकिाई कार्यसम्तपादनका 
आधारमा  प्रो्साहन भत्ता उपिव्ध गराउने व्र्वस्था लमिाएको छु । 

5511.. कोलभि-१९ को व्र्वस्थापनमा गनुयपने बढ्दो िचयको कारण ििवमानमा अपेजक्षि ववृि गने 
अनकूुि पररजस्थलि नभएिापलन गाउँपालिकामा कार्यरि करार स्वास््र्कमी, प्राववलधक 
कमयचारी, सामदुावर्क लसकाई केतरका पररचालिका, गररवसँग ववश्वशे्वर कार्यक्रम अतिगयिका 
कमयचारी, गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् िथा अतिगयिका विा कार्ायिहरुमा कार्यरि 
कार्ायिर् सहर्ोगी िगार्िहरुको मनोवि उच्च बनाउँदै कार्यसम्तपादनमा  प्रभावकारीिा 
ववृि गनय २०७८ साउन १ गिेदेजि िागू हनुे गरी सबै राष्ट्रसेवकको ििबमानमा मालसक 
रु २ हिार ववृि गरेको छु । साथै कृवर्,स्वास््र् िगार्ि गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 
अतिगयिका कार्ायिर् सहर्ोगीहरुको ििवमान नेपाि लनधायरण गरे बमोजिमको रु १५ 
हिार मालसक पाररश्रलमक उपिव्ध गराईनेछ । 

5522.. कोलभि-१९ को संक्रमण िोजिमको ववद्यमान अवस्थामा कार्यस्थिमा िवटने स्वास््र्कमी 
िगार्ि सबै राष्ट्रसेवकको र्ोगदानको उच्च मूल्र्ांकन गरी कोरोना रोकथाम र उपचारको 
िालग अग्रपंजक्तमा रही काम गने राष्ट्रसेवकहरुिाई प्रो्साहन गनय आवश्र्क रकम ववलनर्ोिन 
गरेको छु । 

5533.. कमयचारी िथा जशक्षकहरुको गाउँपालिका लभर सरुवा, परुस्कार, सिार्, वजृत्त ववकास र 
क्षमिा अलभववृिको अवसरिाई कार्यसम्तपादनमा आधाररि बनाइनेछ ।  
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5544.. आगामी आलथयक वर्यबाट कार्ायतवर्नमा आउने गरी कमयचारी कल्र्ाण कोर् स्थापना गरी 
विेटको सलुनजिििा गदै िलगनेछ ।आगामी आलथयक वर्यका िालग कमयचारी प्रो्साहन िथा 
परुस्कारका र कमयचारी कल्र्ाण कोर्का िालग विेट ववलनर्ोिन गरेको छु  ।  

5555.. आगामी आलथयक वर्य २०७८/७९  देजि विेट िर्ारी, िेिाङकन िेिांकन िथा प्रलिवेदन 
िस्िा कार्य स्थानीर् संजञ्चि कोर् व्र्वस्थापन प्रणािी SUTRA शरुको पूणयरुपमा िागू गरी 
हाम्रो सरकारको आलथयक कार्यप्रणािी र प्रशासलनक कामकारवाहीमा सशुासन कार्म  

गररनेछ । 

5566.. कोलभि-१९ को कारणिे रािस्व र अतर् स्रोिमा परेको चापको कारणिे सीलमि स्रोिको 
उच्चिम र लमिव्र्र्ी िवरिे उपर्ोग गनुयपने भएको छ । र्स सतदभयमा अनावश्र्क 
प्रशासलनक िचय लनर्तरण,अ्र्ावश्र्क वाहेकका िालिम गोष्टी,बैठक भत्ता र बैठकमा प्रर्ोग 
हनुे िािा वा िाना िस्िा ववर्र्हरुको िचय तरू्नीकरण गरी सावयिलनक िचयिाई व्र्वजस्थि 
र लमिव्र्र्ी वनाउने नीलि लिइनेछ ।  

5577.. बिेट सरकारको वावर्यक नीलि मार होइन िनिाको आशा र भरोसाको दस्िावेि पलन  

हो । स्रोि व्र्वस्थापन र र्समा हनुे िचयको माग आरै्मा चनुौिीपूणय ववर्र् पलन हो । 
र्ो िवटि पररजस्थलिमा िर्ार हनुे बिेटमा अंवकि ववलनर्ोिनको अंकिाई वववेकपूणय र 
औजच्र्पूणय वनाउने दावर््व हामी सवैको हो । एक ठाउँमा हनुे अध्र्ालधक माग वा िचय 
नगने प्रवजृत्तिे अको अ्र्ावश्र्क क्षेर स्रोिको अभाविे ग्रस्ि हनु िातछ । र्ी ववर्र्मा 
सवैबाट थप सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु ।  

5588.. आगामी आलथयक वर्य २०७७/७८ मा ववलभन्न ववर्र् क्षेरगि  आलथयक, सामाजिक, पूवायधार, 
वन, वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन, सशुासन िथा संस्थागि ववकासमा अनमुालनि 
ववलनर्ोिन भएको विेट अनसूुचीमा समावेश गरेको छु । 
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ससभभााककाा  अअध्ध्र्र्क्षक्ष  ममहहोोददर्र्, 
 गगााउउँँससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु, 
अअवव  मम  बबििेेटटममाा  उउजजल्ल्ििजजिििि  क्षक्षेरेरगगिि  ननीीललिि  ििथथाा  ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु  ककाार्र्ााययततववर्र्नन  गगननयय  आआववश्श्र्र्कक  पपननेे  बबििेेटट  

ववववललननर्र्ोोििनन  रर  स्रस्रोोिि  अअननुमुमाानन  प्रप्रस्स्ििुिुि  गगननयय  चचााहहततछछुु  ।। 
5599.. आगामी आलथयक वर्यका नीलि िथा कार्यक्रम कार्ायतवर्न गनय िम्तमा रु ३७ करोि ३४ 

िाि ४७ हिार  ४ सर् ४०  िचय हनुे अनमुान गरेको छु ।  
6600.. आगामी आलथयक वर्यका िालग अनमुान गररएको िचय व्र्होने स्रोिमध्र्े नेपाि सरकारबाट 

प्राप्त हनुे ववत्तीर् समानीकरण अनदुान रु ७ करोि ९८ िाि, संघीर् ववभाज्र् कोर्बाट 
प्राप्त हनुे रािश्व वाँिर्ाँि (वन रोर्ल्टी समेि) रु ५ करोि ६१ िाि १५ हिार ९ सर् 
ववस ,सशिय अनदुान रु १७ करोि २१ िाि, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीर् 
समानीकरण अनदुान रु ८४ िाि ६३ हिार, प्रदेश रािश्व वाँिर्ाँि रु ३१ िाि ६० 
हिार, आतिररक रािस्वबाट प्राप्त हनुे रु २२ िाि, नेपाि सरकारबाट प्राप्त समपरुक 
अनदुान रु ३७ िाि, नेपाि सरकार बाट प्राप्त हनुे लबशेर् अनदुान रु ४२ िाि, प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त हनुे ववशेर् अनदुान रु ५० िाि र समपरुक अनदुान रु. ५० िाि 
व्र्होदाय रु ३ करोि ३७ िाि  तरू्न हनुेछ । सो तरू्न पूलिय गनय चाि ुआलथयक वर्यको 
असार मसातिसम्तम िचय भई बाँकी रहने अनमुालनि  नगद मौज्दाि ३ करोि ३७ िाि  
८ हिार ५ सर् २० उपर्ोग गररनेछ । 

 
ससभभााककाा  अअध्ध्र्र्क्षक्ष  ममहहोोददर्र्, 
ससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्रूू्हहरुरु, 
  अअवव    मम  आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७८८/७७९९  ककोो  ििााललगग  ररााििस्स्ववककाा  ननीीललिि  प्रप्रस्स्ििुिुि  गगननयय  चचााहहततछछुु, 

6611.. स्थानीर् सरकारको अलधकारक्षेरलभरका करको आधार र्रावकिो पादै आतिररक रािस्व 
ववृि गनय कर िथा गैरकर रािस्वको अलधकिम पररचािन गने नीलििाई अविम्तवन गरेको 
छु । 

6622.. आलथयक रुपिे ववपन्न,अशक्त र असहार् अवस्थामा रहेका नागररक मैरी कर प्रणािी 
ववकलसि गररनेछ। 
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6633.. गाउँपालिका क्षेरलभरका र्रक क्षमिा भएकाहरुको पररचर्पर सम्तवतधी, आलथयक रुपमा 
ववपन्नहरुको लनशलु्क उपचार सम्तवतधी िथा प्राकृलिक प्रकोप सम्तवतधी लसर्ाररश दस्िरु 
छुट गररनेछ । 

6644.. रोिा, ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, चनुढुङ्गा िगार्िका दहत्तर, बहत्तर शलु्क,ववज्ञापन कर र मनोरञ्जन 
कर स्थानीर् िहबाट संकिन गरी ग-४-२ बाँिर्ाँि िािामा िम्तमा गरी ६० प्रलिशि 
स्थानीर् िहमा रािी ४० प्रलिशि प्रदेश सजञ्चि कोर्मा िम्तमा हनुे काननुी व्र्वस्था 
प्रभावकारी रुपमा कार्ायतवर्न गररनेछ । रोिा, ढुङ्गा, लगटी, बािवुा, चनुढुङ्गा िगार्िका 
दहत्तर बहत्तर शलु्क, ववज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर आददको दर िथा दार्रा ववज्ञ समूहबाट 
अध्र्र्न गराई रािस्व संकिनिाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । 

6655.. गाउँपालिका लभरका व्र्ापाररक र व्र्ावसावर्क प्रकृलिका मनोरञ्जनका महो्सव,उ्सव िथा 
मेिा आददमा मनोरञ्जन करको व्र्वस्था लमिाईनेछ । 

6666.. गाउँपालिका लभरमा घर नक्सा पास प्रवक्रर्ािाई वव.सं. २०७८ साि श्रावण १ देजि 
अलनवार्य रुपमा िागू गररनेछ । घर नक्सा पास प्रवक्रर्ा ववना घर लनमायण गने िो सकैुिाई 
काननुको दार्रामा लिईनेछ ।  

6677.. गाउँपालिकाको रािस्व प्रणािीिाई तर्ार्पूणय, पारदशी र प्रववलधमा आधाररि बनाई आतिररक 
आर्िाई गाउँपालिकाको आम्तदानीको मूि आधारको रुपमा ववकास गने नीलि लिएको  

छु ।  

6688.. कोलभि-१९ को कारण िागू गररएको लनर्धेाज्ञा िथा वतदावतदी अववलधलभर लिनुयपने कर, 

दस्िरु िथा शलु्क लिनय नपाई िररवाना िादने अवस्था भएमा लनर्धेज्ञा हटेको लमलििे १५ 
ददनलभर कर िथा गैरकर शलु्क लिनय आएमा कुनैपलन िररवाना वा अलिररक्त शलु्क निादने 
गरी व्र्वस्था लमिाएको छु । 

6699.. गाउँपालिका क्षेरलभर व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पुिँीगि िगानी र आलथयक कारोवारको 
आधारमा व्र्वसार् दिाय गनय प्रो्सावहि गरी व्र्वसार् करको दार्रामा लिइनेछ ।कर 
सम्तवतधी प्रस्िाव आलथयक ववधेर्क, २०७८ र्सै साथ प्रस्ििु गरेको छु । कर सम्तवतधी 
प्रस्िाव सम्तवि ्२०७८ साि साउन १ गिेबाट िागू हनुे व्र्वस्था लमिाएकोछु ।  
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ससभभााककाा  अअध्ध्र्र्क्षक्ष  ममहहोोददर्र्, 
ससभभााककाा  ससददस्स्र्र्ज्ज्र्र्हहरुरु, 
7700.. र्लिवेिा हामी सबैको ध्र्ान कोलभि-१९ का ववरुिको संघर्यमा केजतरि छ । िीवन रहे 

सिु र िुसी पनुिःस्थावपि गनय सवकतछ । समवृिको र्ारािाई पनुिःिोड्न र गलिशीि 
बनाउन सवकतछ । र्ो बिेटको कार्ायतवर्नमा नागररक सहभालगिािाई नागररकको 
अलधकारको रुपमा स्थावपि गरी स्वशासन र िनिाद्वारा शासनको चररिाथय गरी   िनिाप्रलि 
पूणय जिम्तमेवारपूवयक भूलमका लनवायह गने कार्यमा हाम्रो सरकार पूणय प्रलिवि छ । 

7711.. र्ो बिेट ििुयमाका िालग मागयदशयन गनुयहनुे गाउँपालिका अध्र्क्ष,गाउँसभाका सदस्र्हरु, 
ववलभन्न रािनीलिक दि,राष्ट्रसेवक कमयचारी, लनिी क्षेर, सहकारी क्षेर र नागररक समािका 
व्र्जक्त्वहरु िथा परकार िगिबाट प्राप्त सझुाव,सहर्ोग र सल्िाहप्रलि हाददयक आभार 
प्रकट  गदयछु ।  

7722.. अत्र्मा, कोलभि १९ िे लसियना गरेको चनुौिीहरु वीच हाम्रो सरकारिे लिएको प्रस्ििु 
बिेटको सर्ि कार्ायतवर्नमा ववगिमा िस्िै सबै पक्षको अपन्व र पूणय सहर्ोग प्राप्त हनुे 
ववश्वास लिएको छु ।साथै मिुकु लभर र वावहर रहन ुभएका सवै नेपािीिाई "ससममृिृि  बबररेेङङ, 
ससुिुिीी  बबररेेङङववााससीी"" लनमायणको हाम्रो सरकारको महान र्ारामा सहभागी हनु आधहान  

गदयछु ।  

                                      धधततर्र्ववाादद...... 
 

ललिििि  ककुुममााररीी  पप ुनुन 

उउपपााध्ध्र्र्क्षक्ष 
बबररेेङङ  गगााउउँँपपााललििककाा  
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आ.व २०७८ /०७९  को लागि पारित कि तथा सेवा शुल्क दस्तुि 

अअननुसुसूूजजचच--११ 

;DklQ s/ 
 
 

o; ufpFkflnsf If]q leq jg]sf kSsL, sRrL / em'k8L 3/sf] b]xfo adf]lhd 
;DklQ s/ lnO{g]5 . 

 
qm=;= 3/sf] ljj/0f Go"gtd z"Ns ? k|lt yk tNNff ? 
! l;d]G6 hl8t kSsL 3/ ५)) @)) 
@ 9'+uf jf l6gsf] 5fgf] ePsf] sRrL 

3/ 
२))  

# v/sf] 5fgf] ePsf] 3/ %)  
 

kf}if ;dfGt;Dd s/ lt/]df !) k|ltzt s/ 5\'6 ul/g]5 . ;fy} c;f/ d;fGtleq s/ glt/]df jSof}Tff 
/sdsf] !) k|ltztn] hl/jfgf nfUg]5 . 

अअननुसुसूूजजचच--२२ 

e"ld s/ -dfnkf]t_ 
 

qm=;+= hUufsf] ljj/0f Go"gtd z'Ns ? k|lt yk tnf ? 
! cJjn #% !) 
@ bf]od #) & 
# l;d @% ^ 
$ rfxf/ @) % 

 
kf}if ;dfGt;Dd s/ lt/]df !) k|ltzt s/ 5\'6 ul/g]5 . ;fy} c;f/ d;fGtleq s/ glt/]df jSof}Tff 
/sdsf] !) k|ltztn] hl/jfgf nfUg]5 . 

अअननुसुसूूजजचच--३३ 

3/ jxfn s/ 
!= ufpFkflnsf If]qleqsf] 3/,k;n, Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]v/L k"/} 

jf cf+lzs tj/n] jxfndf lbPsf]df ;DjlGwt wgLaf6 jxfn ;Demf}tf /sdsf] 
!) k|ltzt . 
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@= cfˆgf] If]qleq cfkm'n] lgdf{0f u/]sf] jf ;~rfng u/]sf] xf6ahf/ jf P}nfgL hUuf 
jf af6f]sf] 5]p5fpdf c:yfoL k;n yfKg lbPdf Gogtd z'Ns ? !))). / !)) 
au{lkm6 eGbf j9L If]qkmn cf]u6]df yk k|lt ju{lkm6 ? !). 

 

अअननुसुसूूजजचच--४४ 

Joj;fo s/ 
qm=;+= zLif{s÷ljj/0f k|:tfljt /sd ? s}lkmot 

1  ;'lt{hGo tyf dlw/fhGo, Hjn/L     
1.1 % nfv ;Ddsf] 1000   
1.2 % nfv b]vL !) nfv ;Ddsf]  2000   
1.3 !) nfv b]vL @% nfv ;Ddsf] 3000  
1.4 @% nfv eGbf dfly 3500   
22  d]l;g/L cf}hf/ -sDKo'6/, 6]lnlehg, df]jfOn, Sofd]/f cfbL _ tyf ljB't 

;fdfu|LhGo 
2.1 !) nfv ;Ddsf] 1500   
2.2 !) nfv b]vL @% nfv ;Ddsf]  2000   
2.3 @% nfv eGbf dfyL 2500   
33  xf8{j]o/ ;fdfu|L, /ª/f]ug, df]6/;fOsn, ;fOsn, kf6{n, df]ljn / lu|h cfbL 

3.1 !) nfv ;Ddsf] 1500   
3.2 !) nfv b]vL @% nfv ;Ddsf]  2000   
3.3 @% nfv eGbf dfly 2000   
4 b}lgs vfB kbfy{, ld7fO{, blxb'w, s[lif ;fdfu|L, dn ljp kz'kIfL cfxf/, kmnkm'n 

tyf t/sf/L cfbL 
4.1 ! nfv ;Ddsf] 500   
4.2 ! – !) nfv ;Ddsf] 1000   
4.3 !) nfv b]vL @% nfv ;Ddsf]  1500   
4.4 @% nfv eGbf dfyL 2000   
5 kmlg{r;{, sfk]{6, sk8f, km]G;L, pkxf/ ;fdfu|L, sf]N8l8|Gs;\, ef8fs'8f, kmf]6f] :6'l8of], 

h'Qf, sn/ Nofj, 5fkfvfgf, k|]z, :qmLg lk|lG6ª, a'l6s 

5.1 !) nfv ;Ddsf] 1500   

5.2 !) nfv b]vL @% nfv ;Ddsf]  2000   
5.3 @% nfv eGbf dfyL 2500   
66  :6]zg/L ;fdfu|L     
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6.1 % nfv ;Ddsf] 1000   
6.2 % nfv b]vL @) nfv ;Ddsf]  1500   
6.3 @) nfv eGbf dfyL 2000   
77   :jf:Yo ;]jf     

7.1 cf}ifwL yf]s ljqm]tf 1500   
7.2 cf}ifwL v'b|f ljqm]tf 1000   
7.3 Nofj, PS;/] lSnlgs, k|of]uzfnf 1000   
7.4 ;lh{sn ;fdfg ljqm]tf 1000   
7.5 8fS6/ 2000   
7.6 kz' 8fS6/, kmfd]{zL, Pr=P=, l;PdP 1000   
7.7 slj/fh, xf]ldof]k]lys,cx]j, kz';xfos 1000   
7.8 lghL c:ktfn 5000   
7.9 ;fd'bflos c:ktfn 2500   
8 k/fdz{, cg';Gwfg, ;j]{o/, cg'jfbs,oftfoft  

8.1 % nfv ;Ddsf] 1000   
8.2 % nfv b]vL @) nfv ;Ddsf]  1500   
8.3 @) nfv eGbf dfly 2000   
99  s]jn g]6js{÷l8:s xf]d     

9.1 #)) ;o ;Dd u|fxs ePsf] 2000   
9.2 %)) ;Dd u|fxs ePsf] 3000   
9.3 %)) b]vL !))) ;Dd u|fxs ePsf]  5000   
9.4 !))) eGbf dfyL 10000   
1100   lgdf{0f Joj;fo     

10.1 s au{sf]  10000   
10.2 v ju{sf] 7000   
10.3 u ju{sf] 5000   
10.4 3 ju{sf]  3000   
1111   sfg"g Joj;foL     

11.1 jl/i7 clwjQf  5000   
11.2 clwjQmf 3000   
11.3 clejQmf 2000   
11.4 clestf{  1000   
12  n]vf kl/Ifs     

12.1 s ju{  5000   
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12.2 v ju{ 3000   
12.3 u ju{  2000   
12.4 3 ju{  1000   
1133  cGo kmd{     

13.1 ljdf Ph]G6  1500   
13.2 lj1fkg Ph]G;L  2000   
13.3 ;]o/ bnfn  2500   
13.4 sfg"gL kmd{  3000   
1144  ;~rf/ ;]jf   ;fd'bflos 

If]qsf xsdf 
%) k|ltzt 

5'6sf] 
Joj:yf . 

14.1 lghL If]qsf] Pkm=Pd= /]l8of]  3000 
14.2 lghL If]qsf] 6]lnlehg  5000 

14.3 lghL If]qsf] 6]lnkmf]g, ˆofS;, kmf]6f]skL, 
s'l/o/, 

1000 

14.4  OG6/g]6, sDKo'6/ ;]jf cfbL 1000   
15  ljlQo ;]jf -g]kfn ;/sf/sf] :jfldTjdf /x]sf afx]s_ 

15.1 g]kfn ;/sf/sf] :jfldTj afx]ssf jfl0fHo 
a}+s  

20000 ;]jf s]Gb|nfO{ 
%) k|ltzt 
dfq s/ nfu' 

x'g] 
15.2 ljsf; a}+s 15000 
15.3 ljlQo  tyf n3' ljQ sDkgL 10000 
15.4 ljb]zL d'b|f ;6xL, lwtf]kq 7000   
15.5 dlg 6«fG;km/ 7000   
15.6 ;xsf/L a}+s 3000   
16  lzIff ;]jf     

16.1 !)±@ ;~rfng ePsf] lghL ljBfno 5000   
16.2 !) sIff ;DDf ;~rfng ePsf] lghL ljBfno 3000   
16.3 % sIff ;Dd ;~rfng ePsf] lghL ljBfno 1500   
16.4 lghL SofDk; 5000   
16.5 ;fd'bflos SofDk; 2500   

16.6 tflnd tyf cg';Gwfg sDKo'6/ O{li6r'6, 
efiff k|lzIf0f, sf]lrª tyf 6\o'zg ;]G6/ 

2500   

 प्रशासगिक सेवा शुल्क    
 जशक्षा क्षेरको आम्तदालन: 

16.7 sIff * sf] lghL ljBfnosf] kflnsf:t/Lo k/LIffsf] k/LIff b:t'/  

16.7.1 sIff * sf] kflnsf :t/Lo k/LIff b:t'/ k|lt 
ljBfyL{ 

250  
16.7.2 sIff * sf] dfs{l;6 ;RrfPsf] b:t'/ 200  
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16.8 

c:yfoL s/f/ lzIfs lgo'lQm clen]lvs/0f 
b:t'/ 
k|f=lj= 
cf=lj= 
df=lj= 
p=df=lj= 

500 
700 

1000 
1200 

 

16.9 

परिक्षा शुल्क   
k/LIff cfj]bg b:t'/ M 
!_ clws[t:t/ M 
@_ gf;':t/ M 
#_ vl/bf/ :t/ 
$_ >]0fLljxLg / cGo M 

 
 
 

1000 
800 
600 
400 

 

   
1177   ko{6g ;]jf   

17.1 ; – ;fgf lrof, vfhf tyf vfgf k;n  500  
17.2 xf]6n ÷nh 1500  
17.3 7'nf xf]6n÷/]i6'/]G6 P08 af/  3000  
1188   s[lif tyf ag hGo pBf]u   

18.1 ;]nd ;lxtsf] s'6fgL lk;fgL ;lxtsf] t]n 
k]Ng] ldn  

1500  

18.2 Triple Phase sf]] s'6fgL lk;fgL ldn 1000  
18.3 Single Phase sf] s'6fgL lk;fgL ldn 500  
18.4 kmlg{r/ pBf]u 3000  
18.5 kz' bfgf pBf]u 2000  
18.6 kf]N6«L kmd{ pRr -%)) eGbf a9Lsf] ;+Vofdf_  2500  
18.7 kf]N6«L kmd{ ;fgf]  1500  

18.8 a+u'/ kfng, jfv|f kfng Joj;fo, e};L kfng Joj;fo tyf ufO{ kfng Joj;fosf] 
xsdf 

18.8.1 % nfv ;Ddsf] 500  
18.8.2 % nfvb]lv  !) nfv;Ddsf] 1000  
18.8.3 !) nfv eGbf dfly 1500  

19  vlgh pBf]u 1000  
2200   dd{t s]Gb|     

20.1 a;, 6«s, lhk h:tf 7'nf ;jf/L ;fwg  3000  

 

 

20.2 df]6/;fOsn, ;fOsn 1500  
20.3 /]l8of], 6]lnlehg, 38L cfbL  1000  
20.4 k|];/ s's/, lx6/, 6]lnkmf]g, l;nfOd]l;g cfbL  800  
2211   3/]n' pBf]u     

21.1 8fnf, gfª\nf, dfbn, df6fsf ef8f  500  
21.2 hl8j'6L ;+sng÷k|;f]wg 600  
  2222  e]g 6'/ Joj;fo     

22.1 dlb/f tyf ;'lt{hGo j:t'x? 1000  
22.2 cGo j:t'x? 500  

2233  Joj;fo btf{ gljs/0f z'Ns  
kflnsfdf 
dfq btf{ 
ePsf] xsdf 

23.1 ! nfv ;Ddsf] 300  
23.2 ! b]lv # nfv ;Ddsf] 500  
23.3 # b]lv % nfv ;Ddsf] 800  
23.4 % b]lv @) nfv ;Ddsf] 1500  
23.5 @) nfv eGbf dfly 2500  

24 

3'DtL Jofkf/Lx?nfO{ cg'dlt z'Ns afkt ? 
#)). / ;f] ;DaGwdf k|lt lbg yk ? @%. sf 
b/n] z'Ns nfUg]5 . jf dfl;s z'Ns ? &%). 
nfUg]5 . 

 

Ps j8fn] 
cg'dlt 
lbPdf klg 
;Dk"0f{ j8fdf 
;f] l;kmfl/;n] 
g} sfd ug{] 

25 ;jf/L ;fwg ;+rfng   
25.1 ^ rSs] j;, 6«s, n/L 3000  
25.2 lhk, e]g, lksck, sf/, 6\ofS;L cfbL 1500  
25.3 h]l;jL 6fo/ ePsf] 8000  
25.4 8f]h/, :Sofe]6/-r]g ePsf]_ 15000  
25.5 dfOqmf], ldgLj;, ldgL 6«s, 6\\ofs/ 2500  
25.6 df]6/;fOsn, :s'6/ 500  

1 
dfyL pNn]lvt lsl;d, pk/f]Qm lzif{sdf gk/]sf Joj;fo / pBf]u btf{ x'g cfPdf 
Joj;fo / pBf]usf] lsl;d x]/L dfyLsf] s/ b/jGbLdf g36g] u/L jflif{s s/ lnO{ 
Joj;fo k|df0fkq lbO{g]5 . 

2 klxnf] k6s k;n Joj;fo, pBf]u btf{ ubf{ k|df0fkq afktsf] z'Ns ? #)). 
lnOg]5 . 
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20.2 df]6/;fOsn, ;fOsn 1500  
20.3 /]l8of], 6]lnlehg, 38L cfbL  1000  
20.4 k|];/ s's/, lx6/, 6]lnkmf]g, l;nfOd]l;g cfbL  800  
2211   3/]n' pBf]u     

21.1 8fnf, gfª\nf, dfbn, df6fsf ef8f  500  
21.2 hl8j'6L ;+sng÷k|;f]wg 600  
  2222  e]g 6'/ Joj;fo     

22.1 dlb/f tyf ;'lt{hGo j:t'x? 1000  
22.2 cGo j:t'x? 500  

2233  Joj;fo btf{ gljs/0f z'Ns  
kflnsfdf 
dfq btf{ 
ePsf] xsdf 

23.1 ! nfv ;Ddsf] 300  
23.2 ! b]lv # nfv ;Ddsf] 500  
23.3 # b]lv % nfv ;Ddsf] 800  
23.4 % b]lv @) nfv ;Ddsf] 1500  
23.5 @) nfv eGbf dfly 2500  

24 

3'DtL Jofkf/Lx?nfO{ cg'dlt z'Ns afkt ? 
#)). / ;f] ;DaGwdf k|lt lbg yk ? @%. sf 
b/n] z'Ns nfUg]5 . jf dfl;s z'Ns ? &%). 
nfUg]5 . 

 

Ps j8fn] 
cg'dlt 
lbPdf klg 
;Dk"0f{ j8fdf 
;f] l;kmfl/;n] 
g} sfd ug{] 

25 ;jf/L ;fwg ;+rfng   
25.1 ^ rSs] j;, 6«s, n/L 3000  
25.2 lhk, e]g, lksck, sf/, 6\ofS;L cfbL 1500  
25.3 h]l;jL 6fo/ ePsf] 8000  
25.4 8f]h/, :Sofe]6/-r]g ePsf]_ 15000  
25.5 dfOqmf], ldgLj;, ldgL 6«s, 6\\ofs/ 2500  
25.6 df]6/;fOsn, :s'6/ 500  

1 
dfyL pNn]lvt lsl;d, pk/f]Qm lzif{sdf gk/]sf Joj;fo / pBf]u btf{ x'g cfPdf 
Joj;fo / pBf]usf] lsl;d x]/L dfyLsf] s/ b/jGbLdf g36g] u/L jflif{s s/ lnO{ 
Joj;fo k|df0fkq lbO{g]5 . 

2 klxnf] k6s k;n Joj;fo, pBf]u btf{ ubf{ k|df0fkq afktsf] z'Ns ? #)). 
lnOg]5 . 
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3 

d+l;/ d;fGt leq 3'DtL ;]jfdfkm{t tyf sfof{nodf g} Joj;fo btf{ tyf btf{sf] 
gljs/0f sfo{ ;DkGg ul/g]5  ;f] ;doleq gljs/0f u/]df !) k|ltzt s/ 5'6 
ul/g]5 ;fy} ;f] ;docjlwleq s/ glt/]df aflif{s s/sf]  yk @) k|ltzt hl/jfgf 
nfUg]5 .  

4 sfof{noaf6 lgl/If0fdf hf+bf k;n Joj;fo / pBf]u btf{ gu/L rnfPsf] kfOPdf 
cyf:yfgdf g} ? !))) ?k}of hl/jfgf;lxt sf/jfxL ul/g]5 .  

5  k|To]s Joj;fosf] Joj;fo btf{ ubf{ lgj]bg b:t'/ jfkt ? !)).)) nfUg]5 .  

6  cGo lgsfodf btf{ eO{ ufpFkflnsfdf clen]vLs/0f x'g cfPdf ;f] jfktsf] /sd 
? #)) nfUg]5 .  

7 Joj;fo btf{ ug{ cfpbfF k"hLFsf ljifodf :j3f]if0ff ;lxt btf{ ug{ cfpg'kg{] 
;f]cg'?k gePdf sfg'g adf]lhd sfg'gL sf/afxL ul/g]5 .  

 
अअननुसुसूूजजचच--५५ 

hl8a'6L, sjf8L / hLjhGt' s/ 
 

!= hl8a'6L k|lt s]hL ? @%. 
@= k|rlnt sfg"gn] lgif]w ul/Psf] hLjhGt' afx]ssf cGo d[t jf dfl/Psf] hLj 

hGt'sf] xf8, l;+u, Kjfv, 5fnfdf k|lt s]hL ? %. 
#= sjf8Ldf Go"gtd ? @%))). df j9Lj9fp . 

 

अअननुसुसूूजजचच--६६ 

;jf/L ;fwg s/ 
;jf/L s/ k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]5 . 

 
अअननुसुसूूजजचच--७७ 

lj1fkg s/ 
lj1fkg s/ k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]5 . 

अअननुसुसूूजजचच--८८ 

dgf]/Ghg s/ 
dgf]/Ghg s/ k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]5 . 

अअननुसुसूूजजचच--९९ 

axfn lj/f}6L s/ 
k|lt ;+/rgf ? !)). 
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अअननुसुसूूजजचच--११०० 

 kfls{ª z'Ns 
ufpFkflnsf If]q leq ufpFkflnsfn] tf]s]sf] kfls{ª :yndf kfls{ª ubf{ k|lt ;jf/L 
;fwg k|To]s k6ssf] b'O{ k|fªu|]sf nflu ? @). / rf/ k|fªu|]sf nflu ? %). sf b/n] 
kfls{ª z'Ns lnO{g]5 .  
 

अअननुसुसूूजजचच--११११ 

6«]lsª, sf]of]lsª, Sofgf]Oª, a~hL hlDkª, lhkˆnfo/ / ¥ofˆl6ª z'Ns 
ufpFkflnsf leq ;+rfng x'g] 6«]lsª, sf]of]lsª, Sofgf]Oª, a~hL hlDkª, lhkˆnfo/ / 
¥ofˆl6ª Joj;fo u/]df aflif{s ? %))). ufpFkflnsfnfO{ a'emfpg' kg]{5 . 
 

अअननुसुसूूजजचच--११२२ 

 ;]jf z'Ns b:t'/   
qm=;+
= 

ljj/0f÷zLif{s  b:t'/ ? s}lkmot 

व्यगिित घटिा दताा दस्तुि    
१ 36gf btf{{ #% lbg gf3]/ -;DaGw laR5]b  _ 50  
२ 36gf btf{{ #% lbg gf3]/ -a;fO;/fO{ k|df0fkq_ 50  
३ 36gf btf{{ #% lbg gf3]/ -cGo _ 50  

४ JolQmut 36gf btf{ #% lbg leq z'Ns gnfUg], c+u]hL 
efiffdf  

200  

    
१ gftf k|dfl0ft दस्तुि  300  

गसफारिस दस्तुि :   

1 j+zhsf] cfwf/df gful/stf  l;kmfl/; 200  
2 j}jflxs c+lus[t gful/stf l;kmfl/; 500  

3 gful/stfsf] k|ltlnkL l;kmfl/; 300  

4 gful/stf ;+zf]wgsf] l;kmfl/; 500  
५ :yfoL jf c:yfoL a;f]af; ;DaGwL l;kmfl/; 100  
६ gfdy/, hGd ldlt ;+zf]wg l;kmfl/; 500  
७ c+zj08f /Psf3/sf]] 3/ hUuf gfd;f/Lsf] l;kmfl/; 200  
८ 3/hUuf /lhi6«zgsf] l;kmfl/; 300  
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९ k]G;g sf8{ jf ;f] ;DaGwL l;kmfl/; g]kfnsf] xsdf 200  
१० k]G;g sf8{ jf ;f] ;DaGwL l;kmfl/; lab]zsf] xsdf 500  
११ df]xL nut s§f  ;DaGwL l;kmfl/; 200  
१२ 5fqj[lq l;kmfl/; 100  
१३ xsjfnf ;+/If0f l;kmfl/; 100  
१४ Joj;fo btf{sf] nut s§f l;kmfl/; 100  
१५ Joj;fo btf{ l;kmfl/; 100  
१६ 3/ gS;f gfd;f/L l;kmfl/; 500  
१६ 3/ lgdf{0f ;DkGg l;kmfl/; -cf/l;l;_ 500  
१८ 3/ lgdf{0f ;DkGg l;kmfl/; -sRrL_ 100  
१९ gLlh If]qsf ?v s6fg l;kmfl/; 100  
२० gfafns l;kmfl/; 200  
२१ 36gf btf{ l;kmfl/;   

 kl/rokq ljnDa z'Ns 200  
 kl/ro kq k|tlnlk b:t'/ 500  

 JolQmut 36gf btf{ tyf gful/s clen]v btf{ x]/]sf] 
b:t'/ 

200  

२२ y/ k|dfl0ft l;kmfl/; 200  
२३ ufpFkflnsf / j8f :t/Lo ;+3 ;:yf btf{ l;kmfl/; 200  
२४  lhNnf :t/Lo ;+3 ;:yf btf{ l;kmfl/; 500  
२५ cGt{/fli6«o u}/ ;/sf/L ;+3 ;:yf btf{ l;kmfl/; 1000  
२६ lab\o't nfOg h8fg l;kmfl/; 200  
२७ vfg]kfgL tyf 6]lnkmf]g nfOg h8fg l;kmfl/; 200  
२८ k|b'if0f km}nfpg] vfnsf 7"nf pb\of]u btf{ l;kmfl/; 5000  
२९ demf}nf pb\of]u btf{ l;kmfl/; 2000  
३० ;fgf 3/]n' pb\of]u btf{ l;kmfl/; 500  
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३१ k"j{ k|fylds lab\ofno ;~rfng cg'dtL ;DaGwL 
l;kmfl/; 

1000  

३२ k|fylds lab\ofno ;~rfng cg'dtL ;DaGwL l;kmfl/; 1500  
३३ cfaflzo lab\ofno ;~rfng cg'dtL ;DaGwL l;kmfl/; 2000  
३४ dfWolds lab\ofno ;~rfng cg'dtL ;DaGwL l;kmfl/; 2500  

३५ :gfts tx ;Ddsf] lab\ofno ;~rfng cg'dtL 
;DaGwL l;kmfl/; 

10000  

३६ lghL lab\ofno :t/ a[[b\wL l;kmfl/; 1500  

३७ a}b]lzs k|of]hgsf nflu c+u|]hL efiffdf ul/g] ;j} 
k|sf/sf l;kmfl/; 

500  

३८ gS;f kf; ePsf 3/ lgdf{0f ug{ sf7sf] l;kmfl/; 500  
३९ a}+s tyf cGo k|of]hgsf nflu 3/ af6f] l;kmfl/; 500  
४० hUufsf] rf/ lsNnf k|dfl0ft -! /f]kgL ;Ddsf]_ 200  
४१  hUufsf] rf/ lsNnf k|dfl0ft -!–% /f]kgL ;Ddsf]_ 300  
४२ hUufsf] rf/ lsNnf k|dfl0ft % /f]kgL eGbf dflysf] 500  
४३ 5'6 hUuf btf{ l;kmfl/; k|lt /f]kgL 500  
४४ cfly{s cj:yf ;DkGg ePsf] l;kmfl/; 300   
४५ hLjLt jf d[t ePsf] Joxf]/fsf] l;kmfl/; 100   
४६ Joj;fo aGb jf ;~rfng gePsf] l;kmfl/; 100   
४७ pb\of]u÷lab\ofno÷;+3 ;:yfsf] 7fpF ;f/L{ l;kmfl/; 500   
४८ cGo l;kmfl/; 100   

अन्य दस्तुि    

४९ 3/ gSzf ;+zf]wg hl/jfgf  
10 k|ltzt 

yk   
५० Dofb yk b:t'/ -Dofb leq_ 5 k|ltzt yk  

५१ Dofb yk b:t'/ -Dofb aflx/_ 20 k|ltzt   
५२ d'b\bf btf{ b:t'/ 100  

५३ ldnfkq b:t'/ 500  
५४ n] cfp6 rfh{  b:t'/ 300  
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५५ d]nf tyf dxf]T;j ;+rfng b:t'/- ! lbgsf] lgz'Ns_  500  
५९ 3/ gSzf ;DaGwL k|ltlnkL 300  
६० 3/ lgdf{0f Ohfhtsf] k|ltlnkL 500  
६१ 3/ lgdf{0f sfo{ ;DkGg k|df0fkqsf] k|ltlnkL 500  
६२ Joj;fo btf{ k|df0fkq b:t'/ 300  

६३ Joj;fo btf{ k|df0fkqsf] gSsn b:t'/ 220000   

६४ gSsn k|dfl0ft b:t'/ k|lt kfgf 10   

६५ 3 au{sf] nfO[;]G; gljs/0f b:t'/ 1000  

६६ 3 au{sf] nfO;]G; yk hl/jfgf b:t'/ 2000  

d'NofFsg b:t'/   

६७ 3/sf] cj:yf k|dfl0ft 300  

६८  ;Dklt d'Nof+sg -g]kfnL efiffdf_ 
s'n ;DklQsf] 
 0.2 k|ltzt  

६९ ;Dklt d'Nof+sg -c+u]|hL  efiffdf_ 
s'n ;DklQsf] 0.5 

k|ltzt  

७०  cfo;|f]t k|dfl0ft -g]kfnL efiffdf_ 
s'ncfo;|f]tsf] 0.2 
k|ltzt  

७१ cfo;|f]t k|dfl0ft -c+u]|hL  efiffdf_ 
s'ncfo;|f]tsf] 0.5 
k|ltzt  

प्रशासगिक सेवा शुल्क    
७२ जशक्षा क्षेरको आम्तदालन:   

७३ sIff * sf] lghL ljBfnosf] kflnsf:t/Lo k/LIffsf] 
k/LIff b:t'/    

७४ sIff * sf] kflnsf :t/Lo k/LIff b:t'/ k|lt ljBfyL{ 250  
७५ sIff * sf] dfs{l;6 ;RrfPsf] b:t'/ 200  

७६ 

c:yfoL s/f/ lzIfs lgo'lQm clen]lvs/0f b:t'/ 
k|f=lj= 
cf=lj= 
df=lj= 
p=df=lj= 

 
500 
700 

1000 
1200 

 

७७ पररक्षा शलु्क     
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k/LIff cfj]bg b:t'/ M 
!_ clws[t:t/ M 
@_ gf;':t/ M 
#_ vl/bf/ :t/ 
$_ >]0fLljxLg / cGo M 

 
 

1000 
800 
600 
400 

७८ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क : नियमािसुार   

    
gf]6 ! M km/s Ifdtf ePsfx?sf] kl/ro kq ;DaGwL l;kmfl/;, ljkGgtf ePsf]] l;kmfl/;, cfly{s 
cj:yf sdhf]/ ePsfx?sf] lgz'Ns pkrf/ ;DaGwL l;kmfl/;, / k|fs[lts k|sf]k ;DaGwL l;kmfl/; 
b:t'/ 5'6 lbO{g] 5 . dfly pNn]lvt b:t'/df ;fd'bflos ;+3 ;:yfsf] xsdf %) k|ltzg 5'6 lbO{g]  
5 . dfyL pNn]lvt jfx]s cGo k|sf/sf l;kmfl/;x?df k|s[[lt x]/L ? !)). b]vL ? %)). ;Dd lng  
;lsg]5 . 
gf]6 @ M pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t sfo{ ;|rfng ubf{ sfof{non] ;DkGg ug{sf nflu tf]lsPsf] sfo{cjlw 
leq sfo{ ;';DkGg geO{ Dofb yk u/]df ! nfv ;Ddsf] of]hgfsf] xsdf ? %)) / ;f] eGbf dflysf] 
of]hgfsf] xsdf ? !))) hl/jfgf ;lxt Dofb yk ul/g]5 .  

 

 

अअननुसुसूूजजचच--११३३ 

ko{6g z'Ns 
wfld{s ko{6lso If]qx?df ;+rflnt ;+/If0f ;ldltx?n] e]6L /sd p7fP afkt aflif{s 
? !))). sf b/n] ko{6g z'Ns a'emfpg' kg]{5 . 
 

अअननुसुसूूजजचच--११४४ 

gS;f kf; b:t'/ 

qm=;+= ljj/0f s/sf b/ s}lkmot 
1 cfw'lgs cf/=l;=l; 3/sf]   
 – gS;f kf; lgj]bg b:t'/ 1000  
 – e'O{ tnf / klxnf] tnfdf k|lt 

ju{lkm6 
4  

 – bf];|f] / t];|f] tnfdf k|lt ju{lkm6 5  
 – t];|f] tnf eGbf dfly k|lt ju{lkm6 6  
2 kvf{nsf] k|lt ju{lkm6 0.30  
3 c:yfoL 5fk|f] - GfS;f clgjfo{ k]z ug'{kg{]_   
 – gS;f kf; lgj]bg b:t'/ 500  
 – %)) ju{lkm6 ;Ddsf] 100  
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 – %)) ju{lkm6 eGbf dfly k|lt 
ju{lkm6 

1.50  

4 sRrL 3/ -c:yfoL lgdf{0f O{hfht kq 
clgjfo{ lng'kg{] 

  

5 k/fdz{ bftfsf ?kdf ;'lrs[t x'gsf nflu 
b:t'/ 

1000  

6 clen]vLs/0f k|df0fkq tyf 3/ ;DkGg 
k|df0fkq 

1000  

7 j8fsf] 3/ ;DkGg l;kmfl/;  500  
 

kSsL 3/ lgdf{0f / c:yfoL 5fk|f] lgdf{0f O{hfht lb+bf qmdzM w/f}6L %))) / !))) lnO{g]5 . 
To:tf] w/f}6L /sd lgdf{0f sfo{;DkGg ePkZrft @) k|ltzt n] x'g cfpg] /sd s6\6f u/L lkmtf{ 
lbO{g]5 . gSzf kf; kmf/fd z'Ns ? %)) nfUg]5 . ;fy} 3/gSzf kfz ;DaGwL sfo{ljlw nfu' 
x'g'k"j{ lgdf{0f sfo{ ;DkGg ePsf 3/x?sf xsdf ;d]t dfly pNn]lvt lgod nfu" x'g]5 . 

 

ररााििस्स्वव  ििथथाा  अअननुदुदाानन  प्रप्रााललप्तप्तककोो  अअननुमुमाानन 

आ.व.२०७८/७९  

 रु. हिारमा 

शशीीर्र्ययकक 
आआ..वव..२२००७७७७  
//७७७७  ककोो 
र्र्थथााथथयय 

आआ..वव..२२००७७७७//७७
८८  ककोो ससंंशशोोललधधिि  

अअननुमुमाानन 

आआ..वव..२२००७७
८८//७७९९  ककोो 

ििक्ष्क्ष्र्र् 

ररााििस्स्वविःिः       

 ररााििस्स्वव  
ससंंककेेिि   

आआततििररररकक  ररााििस्स्वविःिः       

 ११११३३०००० ससम्तम्तपपत्तत्तीी  ककरर      

११११३३११००   अअचचिि  ससम्तम्तपपजजत्तत्तममाा  ििााददनने े ककरर       

११३१३ सम्तपजत्त कर    
300 

 
११३१४ भलुम कर मािपोि    300 
११११३३२२००  ििुदुद  ससम्तम्तपपजजत्तत्तममाा  ििााददनने े चचााििु ु ककरर       
 11321 घरबहाि कर     100 
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11322 बहाि लबटौरी कर   10 

११११६६३३००  
ककृृववर्र्  ििथथाा  पपशशुिुिततर्र्  ककााररोोबबााररममाा  
ििााददनने े ककरर    

   

११६३१ 
कृवर् िथा पशिुतर् बस्िकुो 
धर्बसावर्क कारोबारमा िादन ेकर  

   

११६३२ ओिेटोपहरमा िादने कर    0 
११११६६९९००  अअततर्र्  ककरर       
११६९१ अतर् कर (कवािी िगार्िको )   50 
११४४२२२२००  प्रप्रशशााससललननकक  ससेेववाा  शशुलु्ल्कक       
१४२२३ जशक्षा क्षेरको आम्तदालन    100 
१४२२४  पररक्षा शलु्क    100 
१४२२९  अतर् प्रशासलनक सेवा शलु्क    100 
११४४२२४४००  ददस्स्ििुरुर       
१४२४२ नक्सापास दस्िरु    200 
१४२४३ लसर्ाररस दस्िरु    200 
१४२४४ व्र्जक्तगि घटना दिाय दस्िरु    200 
१४२४५ नािा प्रमाजणि दस्िरु    150 
१४२४६ मलु्र्ांकन दस्िरु    20 
१४२४९ अतर् दस्िरु    50 
११४४३३११००  प्रप्रशशााससललननकक  ददण्ण्िि  ििररररववााननाा  रर  ििर्र्िि       
१४३१३ धरौटी सदरस्र्ाहा    50 
११४४६६११००  धधर्र्बबससाार्र्  ककरर       
१४६११ धर्बसार् कर    200 
  १४५२९ अतर् रािस्व      70 

  िम्तमा     2200 

  बबााँिँिर्र्ााँिँि  भभईई  प्रप्रााप्तप्त  हहुनुने े ररााििस्स्वव              

११११४४११००  ममूूल्ल्र्र्  अअललभभववृदृ्दद्दीी  ककरर          

 ११४११ 
ससंंजजघघर्र्  ससररककाारर  बबााटट  बबााँिँिर्र्ााँिँि  

भभईई  प्रप्रााप्तप्त  हहुनुने े ममु.ु.अअ..कक   
    55990 
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११११४४२२००  अअततिि  शशुलु्ल्कक       

 ११४२१ 
संजघर् सरकारबाट बाँिर्ाँि 

भई प्राप्त हनुे अति शलु्क  
     

११४५६ 
बांिर्ांि भई प्राप्त हनुे सवारी 
साधन कर (प्रदेश बांिर्ांि ) 

  3160 

  ११११४४७७००  ममननोोररंंििनन  ििथथाा  ललबबज्ञज्ञाापपनन  ककरर            

 ११४७१ 
बांिर्ांि भई प्राप्त हनुे मनोरंिन 
कर  

      

११४७२ 
बांिर्ांि भई प्राप्त हनुे लबज्ञापन 
कर  

   

१४१५० भािा िथा रोर्ल्टी     

 
बांिर्ांि भई प्राप्त वन रोर्ल्टी 
(संजघर् सरकार ) 

  125.99 

     
                                  
११३३३३००००                  

अअततििरर  ससररककााररीी  ववववत्तत्तीीर्र्  हहस्स्ििााततििररणणिःिः              

 १३३१० अअततििरर  ससररककााररीी  हहस्स्ििााततििररणण          

 १३३११ 
ववत्तीर् समानीकरण 

अनदुान(संजघर् सरकार ) 
    79800 

 १३३१२ सशिय अनदुान(संजघर् सरकार )     172100 

 १३३१७ समपूरक अनदुान(संजघर् सरकार )     3700 

 १३३१५ ववशेर् अनदुान(संजघर् सरकार )     4200 

    प्रप्रददेेशश  ससररककााररबबााटट  प्रप्रााप्तप्त  अअननुदुदााननिःिः              

 १३३११ ववत्तीर् समानीकरण अनदुान     8463 

 १३३१२ सशिय अनदुान      

 १३३१७ समपूरक अनदुान       

 १३३१५ ववशेर् अनदुान       

 १३३१५ अअततर्र्  स्स्थथााननीीर्र्  ििहहबबााटट  प्रप्रााप्तप्त  अअननुदुदााननिःिः              

  सशिय अनदुान       

  समपूरक अनदुान       
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  ववशेर् अनदुान       

ििननससहहभभााललगगििाािःिः              

  नगद सहभालगिा       

  श्रम िथा वस्िगुि सहार्िा       

     
 

नोट- रािस्वका जशर्यकहरु नेपाि सरकारिे िोके बमोजिम हनुेछ । स्थानीर् िहका रािस्व जशर्यकहरु 

निोवकएसम्तम र्सै वमोजिम गने । 
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कुि बिेट ०७८।०८९ 

क्रक्र  
सस स्रस्रोोिि ररककमम  रुरु  हहििााररममाा 

1 आतिररक रािश्व 2200.00 

2 संघीर् सरकार रािश्व बाँिर्ािबाट प्राप्त रकम 55990.00 

3 प्रदेश सरकार रािश्व बाँिर्ािबाट प्राप्त रकम 3160.00 

4 बाँिर्ाि भई प्राप्त वन रोर्ल्टी (संघीर् सरकार) 125.92 

5 नेपाि सरकारबाट प्राप्त ववत्तीर् समानीकरण अनदुान 79800 

6 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ववत्तीर् समानीकरण अनदुान 8463 

7 नेपाि सरकारबाट प्राप्त शसिय अनदुान 172100 

8 नेपाि सरकारबाट प्राप्त समपरुक अनदुान 3700 

9 नेपाि सरकारबाट प्राप्त ववशेर् अनदुान 4200 

10 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपरुक अनदुान 5000 

11 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ववशेर् अनदुान 5000 

12 गि वर्यको मौज्दाि 33708.52 

  िम्तमा 373447.44 
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कुि बिेट ०७८।०८९ 

क्रक्र  
सस स्रस्रोोिि ररककमम  रुरु  हहििााररममाा 

1 आतिररक रािश्व 2200.00 

2 संघीर् सरकार रािश्व बाँिर्ािबाट प्राप्त रकम 55990.00 

3 प्रदेश सरकार रािश्व बाँिर्ािबाट प्राप्त रकम 3160.00 

4 बाँिर्ाि भई प्राप्त वन रोर्ल्टी (संघीर् सरकार) 125.92 

5 नेपाि सरकारबाट प्राप्त ववत्तीर् समानीकरण अनदुान 79800 

6 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ववत्तीर् समानीकरण अनदुान 8463 

7 नेपाि सरकारबाट प्राप्त शसिय अनदुान 172100 

8 नेपाि सरकारबाट प्राप्त समपरुक अनदुान 3700 

9 नेपाि सरकारबाट प्राप्त ववशेर् अनदुान 4200 

10 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपरुक अनदुान 5000 

11 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ववशेर् अनदुान 5000 

12 गि वर्यको मौज्दाि 33708.52 

  िम्तमा 373447.44 
 

  

 

 

क्र सं ववलनर्ोजिि शीर्यक, शािा र विा कार्ायिर् ववलनर्ोजिि रकम 

१ स्वास््र् िर्य  6509500 
२ जशक्षा िर्य  19820100 

३ शािागि कार्यक्रम (कृवर् सेवा शािा) 4050000 
४ शािागि कार्यक्रम (पश ुसेवा शािा) 6585000 
५ आलथयक वर्य २०७८।०७९ मा सञ्चािन हनुे ववववध कार्यक्रमहरु          20534997 
६ गाउँपालिकास्िरीर् र्ोिनाहरु 24950000 

७ 

विा नं ५ सिुौराको आलथयक वर्य २०७८।०७९ को र्ोिना िथा 
कार्यक्रमहरु 9062500 

८ 
विा नं ४ सल्र्ानको आलथयक वर्य २०७८।०७९ को र्ोिना िथा 
कार्यक्रमहरु 10552500 

९ 

विा नं ३ बाटाकाचौरको आलथयक वर्य २०७८।०७९ को र्ोिना िथा 
कार्यक्रमहरु 12740000 

१० 

विा नं २ हजुददजशरको आलथयक वर्य २०७८।०७९ को र्ोिना िथा 
कार्यक्रमहरु 12070000 

११ 

विा नं १ धलु्िबुास्कोटको आलथयक वर्य २०७८।०७९ को र्ोिना िथा 
कार्यक्रमहरु 9750000 

१२ शािागि कार्यक्रम (मवहिा बािबालिका िथा िेष्ट नागररक शािा) 3050000 
१३ आ.व २०७८/७९ को  अनमुालनि चाि ुिथा प्रशासलनक िचय  35322843 
१४ सूचना प्रववलध र िररद शािा 8450000 

  िम्तमा 183447440 
अअननुदुदाानन  ििर्र्यय  

क्र सं अनदुान ववलनर्ोजिि रकम 

१ नेपाि सरकारबाट प्राप्त शसिय अनदुान 172100000 
२ नेपाि सरकारबाट प्राप्त समपरुक अनदुान 3700000 
३ नेपाि सरकारबाट प्राप्त ववशेर् अनदुान 4200000 
४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपरुक अनदुान 5000000 
५ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ववशेर् अनदुान 5000000 

  िम्तमा 190000000 

  कुि िम्तमा 373447440 
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आआ..वव  २२००७७८८//७७९९  ककोो  अअननुमुमााललननिि चचााििु ु ििथथाा  प्रप्रशशााससललननकक  ििचचयय  
सी. नं  बिेट जशर्यक  िम्तमा  

१ पाररश्रलमक कमयचारी  १००००००० 

२ कमयचारीको र्ोगदानमा आधाररि लनवजृत्तभरण िथा उपदान कोर् िचय  ६५०००० 

३ कमयचारीको र्ोगदानमा आधाररि लबमा कोर् िचय  १९०००० 

४ PLGSP करार सेवा शलु्क १५०००० 

५ आतिरीक िेिापररक्षक प्रो्साहन भत्ता १२०००० 

६ प्रालबलधक कमयचारी करार सेवा शलु्क १०००००० 

७ गरीबसँग ववशेश्वर कमयचारी (२००० थप ििब मार) ७८००० 

८ 

सवारी चािक र अध्र्क्ष स्वकीर् सजचवको को करार सेवा शलु्क (२००० 
थप ििब समेि) 

६१०२५९ 

९ 

कार्ायिर् िथा विा कार्ायिर् अतिगयिका कार्ायिर् सहर्ोगीको करार सेवा 
शलु्क (२००० थप ििब समेि) 

२१४४५८४ 

१० कृवर् कार्ायिर् सहर्ोगीको करार सेवा शलु्क  १९५००० 

११ पश/ुकृवर् प्राववलधकको ििब  १५००००० 

१२ एम.आइ एस अपरेटर र वर्ल्ि सहार्कको ििब र महंगी भत्ता ३१३००० 

१३ पाररश्रलमक पदालधकारी  ७०००००० 

१४ पोशाक  ४००००० 

१५ स्थानीर् भत्ता  ५००००० 

१६ महंगी भत्ता  १०००००० 

१७ प्रधानमतरी रोिगार कार्यक्रम महंगी भत्ता ७२००० 

१८ कमयचारी बैठक भत्ता  ३००००० 

१९ पदालधकारी बैठक भत्ता  २००००० 

२० कमयचारी प्रो्साहन िथा परुस्कार १००००० 

२१ पालन िथा लबििुी  १५०००० 

२२ संचार महशिु  ५००००० 

२३ ईतधन पदालधकारी ३००००० 
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२४ इतधन ( कार्ायिर् प्रर्ोिन) ३००००० 

२५ सवारी साधन ममयि िचय  ७००००० 

२६ लबमा िथा नलबकरण िचय  २००००० 

२७ मेजशनरर िथा औिार ममयि सम्तभार िथा संचािन िचय  २००००० 

२८ मसितद िथा कार्ायिर् सामग्री (कार्ायिर् ) १०००००० 

२९ ईतधन अतर् प्रर्ोिन १००००० 

३० परपलरका छपाई िथा सूचना प्रकाशन िचय १२००००० 

३१ सफ्टवेर्र संचािन िथा ममयि िथा नवीकरण ५००००० 

३२ भ्रमण िचय अनगुमन मलु्र्ाङ्कन ९००००० 

३३ प्रधानमतरी रोिगार शािा अनगुमन (कमयचारी) 100000 

३४ गाउँपालिकागि अलिलथ स्कार िथा ववववध िचय ५००००० 

३५ सभा संचािन िचय २००००० 

३६ अतर् सहार्िा  १००००० 

३७ सवारी साधन िथा मेजशनरी औिार भािा  ५००००० 

३८ घरभािा ५००००० 

३९ अतर् भािा २००००० 

४० अतर् सामाजिक सरुक्षा ६५०००० 

  ििम्तम्तममाा  ३३५५३३२२२२८८४४३३ 
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आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७८८।।००७७९९  ममाा  ससञ्चञ्चााििनन  हहुनुने े ववववववववधध  र्र्ोोििननाा  ििथथाा ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु          

क्रक्र..ससंं.. र्र्ोोििननााककोो ननाामम  बबििेेटट 

१ संस्कृलि प्रबियन २००००० 

२ भलगलन सम्तबतध पवुायधार 500000 

३ सीप ववकास िथा िनचेिना िालिम िथा गोष्टी सम्तबतधी िचय ३००००० 

४ कार्यक्रम िचय २००००० 

५ कमयचारी िालिम िचय  २००००० 

६ मगर पोशाक संरक्षण बाच्छीिकय  १००००० 

७ िनप्रलिलनधी, जशक्षक र कमयचारीहरुका िालग पर्यटन काि १०००००० 

८ सामदुावर्क वन साझेदारी 200000 

९ पूणय सरसर्ाई अलभर्ान ४००००० 

१० पर्यटन कार्यक्रम/महो्सव 500000 

११ सहकारी प्रवधयन कार्यक्रम 500000 

१२ पूवायधार ववकास र्ोिना २३८४९९७ 

१३ िकुमेतरी लनमायण २००००० 

१४ ऋणमा धर्ाि सहिीकरण सवहि र्वुा स्वरोिगार कार्यक्रम 150000 

१५ समपरुक कोर् ७५००००० 

१६ परामशय सेवा ७००००० 

१७ कोरोना कोर्/प्रकोप व्र्वस्थापन कोर् ५०००००० 

१८ तर्ार्ीक सलमलि, मेिलमिाप केतर सदुृढीकरण िथा व्र्वस्थापन ५००००० 

  िम्तमा २०५३४९९७ 
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गगााउउँँपपााललििककाास्स्ििररीीर्र्  र्र्ोोििननााहहरुरु  

क्रक्र..ससंं..  र्र्ोोििननााककोो  ननाामम    बबििेेटट  

१ 
शाजतिपरु नर्ाँबिार सदुिा बरेङ नामदकुमोटरबाटो सरसर्ाई 
िथा ममयि 

1000000 

२ हजुददजशर िाल्टािकय  भवन लनमायण ३००००० 

३ 
ििुवा, झिेु, िरुुङकोट, नाम्तदकु उिेनी वटमरेुघाट मोटरबाटो 
ररङरोि लनमायण र्ोिना 

३०००००० 

४ 
स्र्विी मजतदर संरक्षण कार्यक्रम र शौचािर् र िेिमैदान 
समेि लनमायण 

२०००००० 

५ सवोदर् क्र्ाम्तपस घेराबार, गेट लनमायण र अतर् व्र्वस्थापन १०००००० 

६ गिेि सामदुावर्क स्वास््र् इकाई भवन लनमायण १५००००० 

७ रेलिर्ो ववहानी स्िरोन्निी १०००००० 

८ 
सभेुच्छा एम एम कुजश्मसेराको सहकार्यमा हाम्रो बरेङ राम्रो बरेङ 
कार्यक्रम 

100000 

९ ग्रालमण िनसहभालगिा ववकास केतर भवन लनमायण ६००००० 

१० रेलिर्ो ववहानीसँगको साझेदारीमा बािआवाि कार्यक्रम 100000 

११ गाउँपालिका आवास सधुार कार्यक्रम १०००००० 

१२ काउिेचौर बरेङ बिार िानेपानी व्र्वस्थापन २०००००० 

१३ बरेङबिार कृवर् संकिन केतर ५०००० 

१४ सदुिा शौचािर् र कल्भटय लनमायण ५००००० 

१५ धौिालगरी प्राथलमक ववद्यािर् िहरेपोिरा र्लनयचर लसलिङ्गगेट लनमायण १००००० 

१६ बधशािा लनमायण (सदुािा) २००००० 

१७ पञ्चरत्न ववद्यािर् भवन लनमायण १५००००० 
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१८ ईिाका प्रहरी कार्ायिर् बरेङ िाँिा पूवायधार १००००० 

१९ कौिेको िेक संरक्षण कार्यक्रम १०००००० 

२० बरेङ बिार सौर्यबत्ती व्र्वस्थापन २०००००० 

२१ परकार महासंङ बागिङु शािाको भवन रङ रोगन १००००० 

२२ नर्ाँ बिार सल्र्ान सिुौरा सिक (साझेदारी) ५०००००० 

२३ महेतर मा वव र्लनयचर िररद ३००००० 

२४ पुजँिगि भैपरी आउने र्ोिना 86०००० 

  ििम्तम्तममाा  २२553311००००००००  
 

  

अार्थिक वर्ष २०७८/०७९ बार्रक बजेट तथिा कार्षक्रम58



 

 

स्स्ववाास्स्््र्र्  ििर्र्यय  
क्रक्र..ससंं.. ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु बबििेेटट 

१ प्रर्ोगशािा कमयचारी करार सेवा शलु्क (२००० थप पोशाक समेि) ५९२००० 

२ हेल्िो मवहिा स्वास््र् संर्मलसवका प्रो्साहन कार्यक्रम ४००००० 

३ सामदुावर्क स्वास््र् इकाईका सहर्ोगी (थप २००० समेि) २११५०० 

४ गभयविी पोवर्िो झोिा कार्यक्रम १००००० 

५ वैद्य कमयचारी सेवा शलु्क 260000 

६ आर्वेुददक िथा परुानो जचवक्सा अलभर्ान कार्यक्रम ४००००० 

७ स्वास््र् उपकरण िररद ५००००० 

८ स्वास््र् संस्था सञ्चािन अनदुान ५००००० 

९ 
सामदुावर्क स्वास््र् इकाई कमयचारी करार सेवा शलु्क (२००० थप 
समेि) ३८६००० 

१० स्वास््र्चौकी  प्रमिुहरुको मालसक बैठक १००००० 

११ छपाई १००००० 

१२ सामदुावर्क और्लध कार्यक्रम (सबै स्वास्थर्चौकी) ८००००० 

१३ भण्िार व्र्वस्थापन ५०००० 

१४ गाउँपालिका अध्र्क्ष िनिा स्वास््र् परीक्षण जशववर ५००००० 

१५ स्वास््र्कमी िालिम २००००० 

१६ मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका िालिम २००००० 

१७ मवहिा स्वास््र् स्वरं्सेववका लबमा कार्यक्रम ११०००० 

१८ घरदैिो घजुम्ति स्वास््र् सेवा (२० प्रलिशि प्रो्साहन) ३००००० 

१९ स्वास््र् संस्थाहरुमा स्िनपान कक्ष लनमायण १००००० 

२० एक स्वास््र्कमी एकझोिा एकझोिा एक सेट उपकरण  २००००० 

२१ और्लध िररद ५००००० 

  ककुुिि  ििम्तम्तममाा ६६५५००९९५५०००० 
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जजशशक्षक्षाा  ििर्र्यय  

क्रक्र..ससंं.. ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु  ((ििििबब भभत्तत्ताा  ििर्र्यय )) बबििेेटट 

१ प्रारजम्तभक बािववकास सहिकिाय ििबभत्ता ३३९१००० 

२ ववद्यािर् कमयचारी िेिापाि ििबभत्ता ४०९५०० 

३ ववद्यािर् कार्ायिर् सहर्ोगी ििबभत्ता ३१८५००० 

४ गाउँपालिका करार जशक्षक ििबभत्ता १४३५००० 

५ सामदुावर्क लसकाई केतर पररचालिका ििब भत्ता (२००० थप) 48000 

६ नमूना ववद्यािर् कार्यक्रम अनदुान १०००००० 

  ििम्तम्तममाा ९९४४६६८८५५०००० 

  ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु   

६ बाि जशक्षक सहिकिाय िालिम १००००० 

७ लसकाई उपिधधी परीक्षा िथा परुस्कार २००००० 

८ अलिररक्त वक्रर्ाकिाप सञ्चािन १००००० 

९ शैजक्षक पारो लनमायण १६५००० 

१० शैजक्षक सामाग्री प्रदशनी र परुस्कार १००००० 

११ एक प्राथलमक ववद्यािर् एक पसु्िकािर् १००००० 

१२ अतिर ववद्यािर् जशक्षण ५०००० 

१३ कम्तप्र्टुर िालिम १००००० 

१४ ववर्र्गि िालिम १००००० 

१५ िररद िथा िेिापािन िालिम १००००० 

१६ शैजक्षक व्र्वस्थापि िथा प्रधानाध्र्ापक नेिृ् व िालिम १००००० 

१७ ववद्यिु, कप्र्टुर, वप्रतटर, प्रोिेक्टर र इतटरनेट शलु्क १०००००० 

१८ रेलिर्ो लबहानी ववर्र्गि हाजिरीिवार् प्रलिर्ोलगिा ३००००० 

१९ उ्कृ� जशक्षक, ववद्याथी िथा पदालधकारी परुस्कार िथा सम्तमान १००००० 

२० जशक्षा ददवस कार्यक्रम १००००० 
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२१ गाउँपालिकास्िरीर् शैजक्षक कोर् २००००० 

२२ आवव मावव लन:शलु्क परीक्षा ६००००० 

२३ राष्ट्रपलि रलनङजशल्ि प्रलिर्ोलगिा ४००००० 

२४ सामदुावर्क ववद्यािर् स्र्ापन ५०००० 

२५ ववज्ञान सामाग्री व्र्वस्थापन अनदुान १००००० 

२६ प्राववलधक धार व्र्वस्थापन अनदुान १००००० 

२७ ववत्तीर् साक्षरिा कार्यक्रम ५०००० 

२८ प्रधानाध्र्ापक/जशक्षक बैठक र्ािार्ाि िचय (बैठक हनुे विामा बाहेक) २००००० 

२९ प्रधानाध्र्ापक भत्ता १११६०० 

३० प्राध्र्ापक/ववर्र्ववज्ञ नमूना कक्षा जशक्षण १००००० 

३१ स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमायण ४००००० 

३२ जशक्षा सम्तबजतध बैठक १००००० 

३३ शैजक्षक प्रोर्ाइि लनमायण २५०००० 

३४ शैजक्षक र्ोिना लनमायण २५०००० 

३५ स्र्ानेटरी प्र्ाि लिस्पोिि मेलसन िररद ४००००० 

३६ प्राववलधक जशक्षा अध्र्र्न छारवतृ्ती कार्यक्रम ५००००० 

३७ एक ववद्यािर् एक करेसाबारी 350000 

३८ एक ददन ववद्याथीसँग प्रहरी ५०००० 

३९ हेल्िो िोकसेवा क्वीि प्रलिर्ोलगिा १००००० 

४० रारसेवक कमयचारी ववद्यािर्मा १००००० 

४१ हेल्िो ववद्याथी अलभभावक जशक्षा कार्यक्रम १००००० 

४२ गाउँपालिका अध्र्क्ष शैजक्षक सधुार कार्यक्रम १५००००० 

४३ एक कृवर् प्राववलधक ववद्याथी एक टनेि १००००० 

४४ ववद्यािर् अनगुमन िथा सपुरीवेक्षण िथा भ्रमण िचय ७५००० 

४५ ववद्यािर् िेि सामाग्री ४५०००० 
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४६ गरीब, ववपन्न िथा िेहतदार ववद्याथी छारवतृ्ती कार्यक्रम (५० िना) ५००००० 

४७ सामदुावर्क लसकाइकेतरको सहकार्यमा शैजक्षक कार्यक्रम १००००० 

४८ शैजक्षक सामाग्री लनमायण िथा छपाई ३००००० 

४९ पढाइ मेिा (१ देजि ३) १००००० 

  ििम्तम्तममाा ११००३३५५११६६०००० 

  ककुुिि  ििम्तम्तममाा ११९९८८२२००११०००० 
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शशााििाागगिि ककाार्र्ययक्रक्रमम (ककृृववर्र्  ससेेववाा  शशााििाा)) 

क्रक्र..ससंं.. ककाार्र्ययक्रक्रममककोो ननाामम बबििेेटट 

१ कृवर् ववकास िालिम १५०००० 

२ लमनी टेिर (५०% अनदुानमा) ३००००० 

३ कुटनी वपसानी (५०% अनदुानमा) २००००० 

४ मकै छोिाउने मलसन (५०% अनदुानमा) १००००० 

५ लग्रन हाउस लनमायण (७५% अनदुानमा) ७००००० 

६ प्िाजस्टक टनेि वविरण (५०% अनदुानमा) ३००००० 

७ 
मल्चीङ प्िाजस्टक, थोपा लसचाई, प्रोर्ाइि िथा इतसेक्नेट िािी 
आदद  

१००००० 

८ आि ुपकेट एररर्ा संचािन ३००००० 

९ लबर्ादी िथा मल्टीप्िेक्स वविरण लन-शलु्क २००००० 

१० बालि संरक्षण जशलबर संचािन १००००० 

११ 
मौरी संख्र्ा लबस्िारको िालग ५०% अनदुानमा मौरी घर िथा गोिा 
वविरण (कम्तिीमा १० गोिा) 

५००००० 

१२ च्र्ाउको लबउ िथा प्िाजस्टक वविरण (५०% अनदुानमा) ५०००० 

१३ करेशाबारीका िालग िरकारी लबउ बेनाय वविरण १००००० 

१४ माटो पररक्षण िथा कृवर् प्रोर्ाइि २५०००० 

१५ उन्नि लबउ वविरण (५०% अनदुानमा) १५०००० 

१६ रेलिर्ो  कृवर् गलिववलध कार्यक्रम ५०००० 

१७ उ्कृ� कृर्क परुस्कार वविरण र प्रदशयन ५०००० 

१८ कृर्क समूह िथा कृर्क संिाि गठन र बैठक  १००००० 

१९ कोदो चटु्ने कार्यक्रम (५० प्रलिशि अनदुानमा) १००००० 
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२० ढुवानी ५०००० 

२१ कार्यक्रम अनगुमन िथा वर्ल्ि भेररवर्केशन ५०००० 

२३ िदगा चक्िाबतदी कार्यक्रम १५०००० 

  ििम्तम्तममाा  ४४००५५०००००००० 
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शशााििाागगिि ककाार्र्ययक्रक्रमम (पपशशु ु ससेेववाा  शशााििाा)) 

क्रक्र..ससंं.. ककाार्र्ययक्रक्रममककोो ननाामम ससंंख्ख्र्र्ाा बबििेेटट  

  अअण्ण्ििााममाा  आआ््ममललननभभययरर ककाार्र्ययक्रक्रमम      

१ 
िेर्सय कुिुरा र्ामय स्थापना ५०० कुिुरा भतदा मालथ (५० प्रलिशि 
अनदुान) 

२ १५०००० 

  ममााससुमुमाा  आआ््ममललननभभययररििाा ककाार्र्ययक्रक्रमम     

२ प्रिननका िालग वोर्र बोका वविरण (७५ प्रलिशि अनदुान) ३ ३००००० 

३ 
व्र्वसार् उतमिु उन्नि िािका बाख्रा वविरण (८५ प्रलिशि 

अनदुान) 
  ४००००० 

४ 
व्र्वसार् उतमिु बाख्रा िोर सधुार २० भतदा मालथ (५० प्रलिशि 
अनदुान) 

५ १००००० 

५ 
व्र्वसार् उतमिु बंगरु र्ामय सधुार १० भतदा मालथ (५० प्रलिशि 
अनदुान) 

५ २५०००० 

६ 
स्थानीर् सुँगरु पािन कार्यक्रम िोर अनदुान  ३ माउ मालथ (५० 

प्रलिशि अनदुान) 
४ १००००० 

७ समहुमा लगररराि चल्िा वविरण अनदुानमा ५ १००००० 

८ स्थानीर् कुिुरा संरक्षण १०० माउ मालथ (५० प्रलिशि अनदुान) ५ २५०००० 

१० किकनाथ कुिुराका चल्िा वविरण अनदुानमा ५ १५०००० 

११ बटाईं पािन िोर अनदुान कार्यक्रम (५० प्रलिशि अनदुान) ५ १००००० 

१२ 
ब्रोइिर कुिुरा र्ामय स्थापना (१००० चल्िा मालथ िोर अनदुान) 
(५० प्रलिशि अनदुान) 

१ १००००० 

१३ एक टोि एक माछापोिरी लनमायण (५० प्रलिशि अनदुान) २० ५००००० 

१४ मास ुपसि सधुार कार्यक्रम (५० प्रलिशि अनदुान) ५ १२५००० 

१५ बंगरुको ववर वविरण कार्यक्रम (७५ प्रलिशि अनदुान) १० १००००० 

  पपशशु ु आआहहाारर  ककाार्र्ययक्रक्रमम     

१६ वहउँदे घाँसको ववउ िररद िथा वविरण   १००००० 
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१८ िािे घाँसको लबरुवा वविरण    १००००० 

  ददुधुधममाा  आआ््ममललननभभययरर ककाार्र्ययक्रक्रमम     

१९ प्राकृलिक गभयधारणको राँगो वविरण कार्यक्रम (७५ प्रलिशि अनदुान) ५ २८०००० 

२० उन्नि ििी क्रस गाई िररद (७५ प्रलिशि अनदुानमा)   ५००००० 

  ऊऊनन  उउ््पपााददनन  ककाार्र्ययक्रक्रमम     

२१ 
भेिा िथा थमुा अनदुानमा वविरण (र्मय स्थापना) (८५ प्रलिशि 
अनदुान) 

५ 
१०००००

० 

  पपशशु ु स्स्ववाास्स्््र्र् ककाार्र्ययक्रक्रमम  अअततििगगययिि     

२२ पश ुस्वास््र् उपचार सेवाको िालग और्धी िररद    ४५०००० 

२३ िोप रालनिेि गम्तवारो, रेववि लनर्तरण कार्यक्रम    १००००० 

२४ पश ुस्वास््र् घजुम्ति जशववर    ४००००० 

२५ आतिररक िथा बाह्य परिीवव लनर्तरण कार्यक्रम   १५०००० 

  व्व्र्र्ववससााववर्र्कक  र्र्ममयय  ससपपोोटट ककाार्र्ययक्रक्रमम      

२७ सहकार्यमा च्र्ार्कटर िररद ७५% अनदुानमा   २५०००० 

२८ लसप ववकास कार्यक्रम िालिम (विास्िरीर्)   २५०००० 

२९ कार्यक्रम सामाग्री ढुवानी भािा    ८०००० 

३० पशपंुक्षी मेिा प्रदशयनी िथा उ्कृ� कृर्क परुस्कार कार्यक्रम   १००००० 

३१ 
स्थानीर् रेलिर्ो परपलरकाहरुमा सूचनामिुक सतदेश प्रशारण ब्रोसर 

छपाई होलिङ बोिय पश ुस्वास््र् रेिीर्ो कार्यक्रम  
  ५०००० 

३२ वर्ल्ि भेररवर्केसन कार्यक्रम    ५०००० 

  ििम्तम्तममाा   ६६५५८८५५०००००० 
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ससूूचचननाा प्रप्रववववललधध  रर  ििररररदद  शशााििाा 

क्र॰सं॰ बिेट शीर्यक रकम 

१ केजतरकृि हाजिरी व्र्वस्थापन प्रणािी २००००० 

२ ICT व्र्वस्थापन, ईतटरनेट ववस्िार, शलु्क िथा सम्तभार िचय १०००००० 

३ 

िनप्रलिलनधी, जशक्षक र कमयचारीहरुका िालग सूचना प्रववलध सम्तबजतध 
िालिम 

२००००० 

४ िस्िापािा िररद २०००००० 

५ दर्ालबन िार िािी िररद १०००००० 

६ मेलसनरी औिार ३५०००० 

७ मजल्टर्ङ्क्सन A3 वप्रतटर (१ वटा) ४००००० 

८ िेनेरेटर िररद ५००००० 

९ र्लनयचर वर्क्चर २००००० 

१० सवारी साधन िररद ६००००० 

११ ववद्यिु पोि िररद २०००००० 

  िम्तमा ८४५०००० 
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शशााििाागगिि ककाार्र्ययक्रक्रमम (ममववहहििाा  बबााििबबााललििककाा  ििथथाा  ििेेष्टष्ट  ननाागगररररकक  शशााििाा)) 

क्रक्र..ससंं.. ककाार्र्ययक्रक्रममककोो ननाामम बबििेेटट  

१ अपाङ्गिा ग र घ वगयका िालग सामाजिक सरुक्षा भत्ता (वावर्यक २०००) २००००० 

२ उमेर ८४ सम्तमान कार्यक्रम १००००० 

३ उपाध्र्क्षसँग संस्थागि सु् केरी कार्यक्रम ३००००० 

४ बहकु्षेरीर् पोर्ण सधुार कार्यक्रम १००००० 

५ ववपन्न घर पररवार स्वास््र् बीमा कार्यक्रम ३५०००० 

६ मनो सामाजिक परामशय सम्तबजतध िालिम १००००० 

७ िजक्षि वगय उ्थान कार्यक्रम २००००० 

८ उज्र्ािो बािवचि कार्यक्रम 100000 

९ 
गाउँपालिका एक घर एक मवहिा रोिगार कार्यक्रम/ऋणमा 
सहजिकरण 

300000 

१० 
गाउँपालिका अध्र्क्ष सामाजिक सरुक्षा संरक्षण िथा बचाउ/ SSP  
कार्यक्रम / उिार राहि िथा पनुस्थापना िचय 

700000 

११ उपाध्र्क्षसँग मवहिा शसजक्तकरण कार्यक्रम २००००० 

१२ लन:शलु्क काननुी सहार्िा कार्यक्रम (ववपन्न, वहंसा वपलिि वगयिाई) २००००० 

१३ नव बहुारी स्वागि िथा सम्तमान कार्यक्रम (पालिकास्िर) ५०००० 

१४ सामदुावर्क प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम ५०००० 

१५ गाउँपालिका उपाध्र्क्ष आमा सम्तमान कार्यक्रम १००००० 

  ििम्तम्तममाा 33005500000000  

 

  

 

 

ववििाा  ननंं  ११  धधुलु्ल्ििुबुबाास्स्ककोोटटककोो  आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७८८।।००७७९९  ककोो  र्र्ोोििननाा  ििथथाा ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु 
क्रक्र  ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो  ननाामम ररककमम 

१ सोिाको कुिो लनमायण २००००० 

२ साददिोिा उपल्िो कुिो हुँदै रार्िाँिा पछुारसम्तम लसंचाई कुिो ममयि ३००००० 

३ सामदुावर्क भवन लनमायण शौचािर् लनमायण अिायङ्क्िङु  ५००००० 

४ धलु्िलुिउँवा माद्यलमक ववद्यािर् ववद्यािर् व्र्वस्थापन ३००००० 

५ नेपाि कियव्र् पािन प्रा वव ववद्यािर् व्र्वस्थापन १००००० 

६ सामदुावर्क भवन लनमायण शौचािर् लनमायण ओिरेनी  ४५०००० 

७ वकेकोथान छापटोि िानपेानी मूहान संरक्षण १००००० 

८ मंगिमर् नेपाि िारा प्राथलमक ववद्यािर् भवन ममयि र शौचािर् लनमायण ४००००० 

९ नेपाि आमा प्राथलमक ववद्यािर् ममयि २००००० 

१० सामदुावर्क भवन र शौचािर् लनमायण (छाप उिेनी) ४००००० 

११ पाििा िानेपानी ममयि १००००० 

१२ बास्कोट कोि लनमायण १४०००० 

१३ बरेङ बाघकाटे गाँिादह मोटरबाटो स्िरोन्निी ४००००० 

१४ ववश्वस्वितर प्राथलमक ववद्यािर् दर्ाबीन िालि १००००० 

१५ सिृना सामदुावर्क भवन लनमायण जचरे ३००००० 

१६ बरेङ गाउँ पक्की नािी िथा मजतदर लनमायण २००००० 

१७ बरेङ लबच बिार नािी व्र्वस्थापन २००००० 

१८ पञ्चरत्न प्राथलमक ववद्यािर् बािववकास प्रिाि लनमायण १४०००० 

१९ टुलनिोिा लभउँिाँिा लसंचाई िोिा कुिो लनमायण २५०००० 

२० विा कार्ायिर् ममयि ५००००० 

२१ धलु्िबुाँस्कोट सरसर्ाई िथा मोटरबाटो ववस्िार १५००००० 

२२ विागि भैपरी पूँिीगि र्ोिना १५००००० 

२३ िजक्षि वगय उ्थान कार्यक्रम ५००००० 
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शशााििाागगिि ककाार्र्ययक्रक्रमम (ममववहहििाा  बबााििबबााललििककाा  ििथथाा  ििेेष्टष्ट  ननाागगररररकक  शशााििाा)) 

क्रक्र..ससंं.. ककाार्र्ययक्रक्रममककोो ननाामम बबििेेटट  

१ अपाङ्गिा ग र घ वगयका िालग सामाजिक सरुक्षा भत्ता (वावर्यक २०००) २००००० 

२ उमेर ८४ सम्तमान कार्यक्रम १००००० 

३ उपाध्र्क्षसँग संस्थागि सु् केरी कार्यक्रम ३००००० 

४ बहकु्षेरीर् पोर्ण सधुार कार्यक्रम १००००० 

५ ववपन्न घर पररवार स्वास््र् बीमा कार्यक्रम ३५०००० 

६ मनो सामाजिक परामशय सम्तबजतध िालिम १००००० 

७ िजक्षि वगय उ्थान कार्यक्रम २००००० 

८ उज्र्ािो बािवचि कार्यक्रम 100000 

९ 
गाउँपालिका एक घर एक मवहिा रोिगार कार्यक्रम/ऋणमा 
सहजिकरण 

300000 

१० 
गाउँपालिका अध्र्क्ष सामाजिक सरुक्षा संरक्षण िथा बचाउ/ SSP  
कार्यक्रम / उिार राहि िथा पनुस्थापना िचय 

700000 

११ उपाध्र्क्षसँग मवहिा शसजक्तकरण कार्यक्रम २००००० 

१२ लन:शलु्क काननुी सहार्िा कार्यक्रम (ववपन्न, वहंसा वपलिि वगयिाई) २००००० 

१३ नव बहुारी स्वागि िथा सम्तमान कार्यक्रम (पालिकास्िर) ५०००० 

१४ सामदुावर्क प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम ५०००० 

१५ गाउँपालिका उपाध्र्क्ष आमा सम्तमान कार्यक्रम १००००० 

  ििम्तम्तममाा 33005500000000  

 

  

 

 

ववििाा  ननंं  ११  धधुलु्ल्ििुबुबाास्स्ककोोटटककोो  आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७८८।।००७७९९  ककोो  र्र्ोोििननाा  ििथथाा ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु 
क्रक्र  ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो  ननाामम ररककमम 

१ सोिाको कुिो लनमायण २००००० 

२ साददिोिा उपल्िो कुिो हुँदै रार्िाँिा पछुारसम्तम लसंचाई कुिो ममयि ३००००० 

३ सामदुावर्क भवन लनमायण शौचािर् लनमायण अिायङ्क्िङु  ५००००० 

४ धलु्िलुिउँवा माद्यलमक ववद्यािर् ववद्यािर् व्र्वस्थापन ३००००० 

५ नेपाि कियव्र् पािन प्रा वव ववद्यािर् व्र्वस्थापन १००००० 

६ सामदुावर्क भवन लनमायण शौचािर् लनमायण ओिरेनी  ४५०००० 

७ वकेकोथान छापटोि िानपेानी मूहान संरक्षण १००००० 

८ मंगिमर् नेपाि िारा प्राथलमक ववद्यािर् भवन ममयि र शौचािर् लनमायण ४००००० 

९ नेपाि आमा प्राथलमक ववद्यािर् ममयि २००००० 

१० सामदुावर्क भवन र शौचािर् लनमायण (छाप उिेनी) ४००००० 

११ पाििा िानेपानी ममयि १००००० 

१२ बास्कोट कोि लनमायण १४०००० 

१३ बरेङ बाघकाटे गाँिादह मोटरबाटो स्िरोन्निी ४००००० 

१४ ववश्वस्वितर प्राथलमक ववद्यािर् दर्ाबीन िालि १००००० 

१५ सिृना सामदुावर्क भवन लनमायण जचरे ३००००० 

१६ बरेङ गाउँ पक्की नािी िथा मजतदर लनमायण २००००० 

१७ बरेङ लबच बिार नािी व्र्वस्थापन २००००० 

१८ पञ्चरत्न प्राथलमक ववद्यािर् बािववकास प्रिाि लनमायण १४०००० 

१९ टुलनिोिा लभउँिाँिा लसंचाई िोिा कुिो लनमायण २५०००० 

२० विा कार्ायिर् ममयि ५००००० 

२१ धलु्िबुाँस्कोट सरसर्ाई िथा मोटरबाटो ववस्िार १५००००० 

२२ विागि भैपरी पूँिीगि र्ोिना १५००००० 

२३ िजक्षि वगय उ्थान कार्यक्रम ५००००० 
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२४ मसितद िथा कार्ायिर् सामाग्री ८०००० 

२५ अलिलथ स्कार िथा ववववध िचय १२५००० 

२६ भ्रमण अनगुमन िचय ६०००० 

२७ विाध्र्क्ष नव बहुारी स्वागि िथा सम्तमान कार्यक्रम १५००० 

२८ आलथयक सहार्िा कार्यक्रम ५०००० 

२९ िेिकुद ववकास कार्यक्रम ४०००० 

३० प्रधानमतरी रोिगार कार्यक्रम साझेदारी ६००००० 

 िम्तमा ९७५०००० 

प्रप्रधधााननममततररीी ररोोििगगाारर  अअततििगगययििककाा  ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु 

क्रक्र  ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो  ननाामम ररककमम 

१ 
hdfg] 8f8f–pn]{gL,hdfg] u}/f–:s'n,hdfg] 5fk / kfn'ªvf]nf–r'T¥ofª 
5fk uf]=af 288500 

२ 5fksf] g]6f–UjfwL, u8]n–;f]nyfkf–vs{ / cf]v/]gLu}/f–ufpF uf]=af 288500 

३ 
lepF8f8f–a/]ª, g'Gynf w/]g–vf]nfªu] uf]=af / lnpFjf ufpF sRrL gfnL 
lgdf{0f 519300 

४ cf]v/]gL, lnpFjf, lrq] / n'?ªsf]6 dlGb/ lgdf{0f 403900 

५ j8f cGt{utsf kf]v/L / rf}tf/L dd{t tyf lgdf{0f 288500 

६ j8f cGt{utsf vfg]kfgL tyf l;+rfO{ s'nf] dd{t tyf lgdf{0f 403900 
७ l;h{gf dlxnf ;fd'bflos ejg lgdf{0f बास्कोट 288500 

८ 
sf]snlbk psfnf sfnfvf]nf, a/]ª ;Nnf3f/L kbdfu{ / 7'n8f8f 
lkslgs :kf]6{ 288500 

९ pn]{gL ;fd'bflos ejg, Hofld/] l;+rfO s'nf] 403900 

  ििम्तम्तममाा 33117733550000  
अतर् कार्यक्रम 

१ ओिरेनी मकै पकेट ववकास कार्यक्रम (सशिय अनदुान) नेपाि सरकार अनदुान ४००००० 

  ििम्तम्तममाा ४४०००००००००० 

  ककुुिि  ििम्तम्तममाा ११३३३३२२३३५५०००० 
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 िम्तमा ९७५०००० 

प्रप्रधधााननममततररीी ररोोििगगाारर  अअततििगगययििककाा  ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु 

क्रक्र  ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो  ननाामम ररककमम 

१ 
hdfg] 8f8f–pn]{gL,hdfg] u}/f–:s'n,hdfg] 5fk / kfn'ªvf]nf–r'T¥ofª 
5fk uf]=af 288500 

२ 5fksf] g]6f–UjfwL, u8]n–;f]nyfkf–vs{ / cf]v/]gLu}/f–ufpF uf]=af 288500 

३ 
lepF8f8f–a/]ª, g'Gynf w/]g–vf]nfªu] uf]=af / lnpFjf ufpF sRrL gfnL 
lgdf{0f 519300 

४ cf]v/]gL, lnpFjf, lrq] / n'?ªsf]6 dlGb/ lgdf{0f 403900 

५ j8f cGt{utsf kf]v/L / rf}tf/L dd{t tyf lgdf{0f 288500 

६ j8f cGt{utsf vfg]kfgL tyf l;+rfO{ s'nf] dd{t tyf lgdf{0f 403900 
७ l;h{gf dlxnf ;fd'bflos ejg lgdf{0f बास्कोट 288500 

८ 
sf]snlbk psfnf sfnfvf]nf, a/]ª ;Nnf3f/L kbdfu{ / 7'n8f8f 
lkslgs :kf]6{ 288500 

९ pn]{gL ;fd'bflos ejg, Hofld/] l;+rfO s'nf] 403900 

  ििम्तम्तममाा 33117733550000  
अतर् कार्यक्रम 

१ ओिरेनी मकै पकेट ववकास कार्यक्रम (सशिय अनदुान) नेपाि सरकार अनदुान ४००००० 

  ििम्तम्तममाा ४४०००००००००० 

  ककुुिि  ििम्तम्तममाा ११३३३३२२३३५५०००० 

 

 

ववििाा  ननंं  २२  हहुजुजददददजजशशररककोो  आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७८८।।००७७९९  ककोो  र्र्ोोििननाा  ििथथाा ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु 

क्रक्र  ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो  ननाामम ररककमम 

१ हजुददजशर मोटरबाटो ममयि िथा सरसर्ाई १२००००० 

२ िौिकय  िंग्राम मोटरबाटो लनमायण ७००००० 

३ 

िाल्टेिोिा मंगिापरु सेउिाथमु्तका गतसे माइस्थान बाजच्छिकय  हुँदै 
िैिकय  मोटरबाटो लनमायण १५००००० 

४ कार्िठुटा देजि माइथानसम्तम पक्कीनािी िथा ग्राभेलिङ २५००००० 

५ दाउन्ने भािेश्वारा िंग्राम मोटरबाटो लनमायण १०००००० 

६ कार्िबोट सामदुावर्क भवन र शौचािर् िथा कल्भटय लनमायण ६००००० 

७ 

पररवियनजशि आमा समूह र सप्तरवङ्ग र्वुा कल्वको भवन िथा मञ्च 
र शौचािर् लनमायण साववक ७ ६००००० 

८ सामदुावर्क भवन िथा शौचािर् लनमायण साववक विा नं ९  ५००००० 

९ भगेरार्ाट उपल्िो लसंचाइ कुिो लनमायण २००००० 

१० िल्िो माइथान देजि िोसिोिा लसंचाई कुिो ममयि २००००० 

११ गईुिीबोट िोिादेजि ििारिेि लसंचाई कुिो 200000 

१२ टारीिोिा उपल्िो लसंचाइ कुिो ममयि ३००००० 

१३ सिृना प्राथलमक ववद्यािर् भवन ममयि िथा वाि कक्षा व्र्स्थापन १००००० 

१४ नेटा िड्क मजतदर ममयि १५०००० 

१५ प्रगलि प्राथलमक ववद्यािर् घेराबार १००००० 

१६ 

पाउरहाउस देजि िल्िो झोिङेु्ग पिुसम्तम लसंचाई कुिो ममयि िथा 
गरुुङधारा िेिमैदानसम्तम मोटरबाटो लनमायण १५०००० 

१७ बाझिी िानेपानी ममयि १००००० 

१८ िंग्राम लसजदद अिायङ्क्िङु िानेपानी ५००००० 

१९ िजक्षि वगय उ्थान कार्यक्रम ५००००० 

२० मसितद िथा कार्ायिर् सामाग्री ८०००० 
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२१ अलिलथ स्कार िथा ववववध िचय १२५००० 

२२ भ्रमण अनगुमन िचय ६०००० 

२३ विाध्र्क्ष नव बहुारी स्वागि िथा सम्तमान कार्यक्रम १५००० 

२४ आलथयक सहार्िा कार्यक्रम ५०००० 

२५ िेिकुद ववकास कार्यक्रम ४०००० 

२६ प्रधानमतरी रोिगार कार्यक्रम साझेदारी ६००००० 
  िम्तमा १२०७०००० 

प्रधानमतरी रोिगार अतिगयिका कार्यक्रमहरु 

क्रक्र  ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो  ननाामम ररककमम 

१ 
e[s'6L dflj kvf{n lgdf{0f, e'Nnf3f6–sfNn]–uf];]yfg / ;'bnf–
nfDr]9'ªuf uf]=af=dd{t ३४६२०० 

२ 
d}bfg ;fgf]–7"nf]bn]«ª, sfkmn7'6f vf]N;L hfnL lgdf{0f, d}bfg 
vfgLuf}/f– g]kfn8f8f / l;Uwf/f vf=kf ;+/If0f २८८५०० 

३ 
vf]l6of?v ;Nofwf/f–afnHof]lt k|flj–t+u|fd uf]=af, t+u|fd v8u 
dlGb/ kvf{n / eu]/f tNnf] s'nf] dd{t २८८५०० 

४ 
 Gjf/ tNnf] / e't]kx/f Gjf/ pkNnf], l9s'/]–;'bnf / af}/–;'bnf 
l;+rfO s'nf] dd{t २८८५०० 

५ 
बराहकोट पानीलमि कुिो ममयि, िाँिाकटेरी राधाकृष्ण मजतदर घेराबार र 
पोिरी ममयि, िकय ÷गिरुा÷राम्तचे गो वा र भण्िारिोिा िेिमैदान ममयि २८८५०० 

६ 
रे्दीिोिा–k]l/jfª, k'g6f]n–hf}vs{, lv/s6]/L–l;/fg3f6 / 

a/fxsf]6–/fDr]–uh'/f uf]=af= ३४६२०० 

७ 
d+unfk'/ v]nd}bfg,skfnvs{ / d8\\lsgf kf]v/L,sfpnf3f6–e]l8vf]/ 
uf]=af=e]l8vf]/ ;fd'bflos ejg lgdf{0f ४०३९०० 

८ clw{vf]nf–n]6 l;+rfOs'nf],lx/fg] vfg]kfgL, g]6f vf=kf=;+/If0f ४६१६०० 

९ sf}8] kbdfu{ २८८५०० 

  िम्तमा ३०००४०० 

अअततर्र्  ककाार्र्ययक्रक्रमम 
१ हजुददजशर अिैची िेिी कार्यक्रम (शसिय) 1200000 

  ििम्तम्तममाा 1200000 

  ककुुिि  ििम्तम्तममाा   
  ककुुिि  ििम्तम्तममाा ११६६२२७७००४४०००० 
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५ 
बराहकोट पानीलमि कुिो ममयि, िाँिाकटेरी राधाकृष्ण मजतदर घेराबार र 
पोिरी ममयि, िकय ÷गिरुा÷राम्तचे गो वा र भण्िारिोिा िेिमैदान ममयि २८८५०० 

६ 
रे्दीिोिा–k]l/jfª, k'g6f]n–hf}vs{, lv/s6]/L–l;/fg3f6 / 

a/fxsf]6–/fDr]–uh'/f uf]=af= ३४६२०० 

७ 
d+unfk'/ v]nd}bfg,skfnvs{ / d8\\lsgf kf]v/L,sfpnf3f6–e]l8vf]/ 
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९ sf}8] kbdfu{ २८८५०० 

  िम्तमा ३०००४०० 

अअततर्र्  ककाार्र्ययक्रक्रमम 
१ हजुददजशर अिैची िेिी कार्यक्रम (शसिय) 1200000 

  ििम्तम्तममाा 1200000 

  ककुुिि  ििम्तम्तममाा   
  ककुुिि  ििम्तम्तममाा ११६६२२७७००४४०००० 
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१ नर्ाँबिार साजदद पेररवाङ मोटरबाटो स्िरोन्निी  ७००००० 

२ लिजदद ररपाहा बाहनुथोक मोटरबाटो लनमायण ४००००० 

४ म्तर्ािपानी पाहािकय  मोटरबाटो लनमायण ३००००० 

५ कमेरेिोिा घटे्ट मोटरबाटो लनमायण ३००००० 

६ शारदा माद्यलमक ववद्यािर् पदमरु्ि मोटरबाटो लनमायण २५०००० 

७ मिुधारा गोिेचौर ववद् धारा मोटरबाटो लनमायण ४००००० 

८ नर्ाँबिार िनिा प्राथलमक ववद्यािर् मोटरबाटो लनमायण १५०००० 

९ बाटाकाचौर कल्भटय लनमायण २५०००० 

१० देउरािी ररपाहा बाटाकाचौर मोटरबाटो लनमायण ७००००० 

११ छहरेिोिा कँुिहर भिाचौर लसंचाई कुिो लनमायण ४००००० 

१२ वर्रवर्रेघाट भण्िार लसंचाई कुिो ममयि ५००००० 

१३ लसरमाट कुिो ममयि १५०००० 

१४ मल्िािे िोिा मौवाबोट लसंचाई कुिो ममयि २००००० 

१५ नर्ाँबिार ठूिोकुिो लनमायण २००००० 

१६ छरछरे मिवुा लसंचाईकुिो लनमायण २००००० 

१७ पानीिाल्टा लसंचाइ कुिो ममयि २००००० 

१८ बािववकास आधारभिू ववद्यािर् घेराबार, कक्षाकोठा व्र्वस्थापन १०००००० 

१९ 

ज्ञानोदर् आधारभिू ववद्यािर् अलभभावक प्रलिक्षािर् घेराबार िथा 
िानेपानी ममयि ४५०००० 

२० शारदा माद्यलमक ववद्यािर् कक्षा ममयि िथा व्र्वस्थापन ४००००० 

२१ िाल्िे िेिमैदान लनमायण २००००० 

२२ कृवर् संकिन केतर (ऩर्ाँबिार) ५००००० 

२३ पदमरु्ि िानेपानी र्ोिना (बाटाकाचौर) २००००० 
२४ िनिा प्रा वव ववद्यािर् व्र्वस्थापन ५०००० 

२५ नर्ाँबिार िेि मैदान शौचािर् सवहि ७००००० 

२६ धनज्र्ोिी प्राथलमक ववद्यािर् र्लनयचर लनमायण ५०००० 

२७ भािेपोिरा प्रर्टकीर् संरक्षण कार्यक्रम २००००० 
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२८ बाटाकाचौर प्रहरीचौकी व्र्वस्थापन १००००० 

२९ मिवुा जचददिकय  िानेपानी िथा सरसर्ाई र्ोिना ५०००० 

३० बाटाकाचौर स्वास््र्चौकी छाना ममयि र रङ रोगन व्र्वस्थापन २००००० 

३१ सामदुावर्क स्वास््र् इकाई साददी घेराबार िथा िटबतधन १५०००० 
३२ साददी प्राथलमक ववद्यािर् छाना िथा कार्ायिर् ममयि १५०००० 

३३ बसति प्राथलमक ववद्यािर् ममयि १००००० 

३४ धनज्र्ोिी प्राथलमक ववद्यािर् घेराबार २००००० 

३५ गुरँासे बाजच्छिकय  िानेपानी र्ोिना २५०००० 

३५ बाटाकाचौर रेिक्रस भवन लनमायण ५००००० 

३६ चन्नेनी चतरकोट पदमागय लनमायण २००००० 

३७ िानेपानी बाहतुथोक िानेपानी ममयि ३००००० 

३८ बाटाकाचौर सामदुावर्क ववद्यलुिकरण ५०००० 

३९ िजक्षि वगय उ्थान कार्यक्रम ३००००० 

४० मोटरबाटो सरसर्ाई ४००००० 

४१ मसितद िथा कार्ायिर् सामाग्री ७५००० 

४२ अलिलथ स्कार िथा ववववध िचय १००००० 

४३ भ्रमण अनगुमन िचय ६०००० 

४४ विाध्र्क्ष नव बहुारी स्वागि िथा सम्तमान कार्यक्रम १५००० 

४५ आलथयक सहार्िा कार्यक्रम ५०००० 

४६ िेिकुद ववकास कार्यक्रम ४०००० 

४७ प्रधानमतरी रोिगार कार्यक्रम साझेदारी ४००००० 

  िम्तमा १२७४०००० 

प्रप्रधधााननममततररीी  ररोोििगगाारर  अअततििगगययििककाा  ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु 
क्रक्र  
ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो  ननाामम ररककमम 

१ 5f]/] e08f/–lsDnfkf6f l;+rfO s'nf] / kbdfu{ २८८५०० 

२ Zd;fg3f6 zf}rfno lgdf{0f tyf l;+ufnf–rf}/,k'nrf]s uf]=af=  ४०३९०० 

३ 3§],rGg]gL tyf wgd'9f–dfemufpF kbdfu{ २८८५०० 
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२८ बाटाकाचौर प्रहरीचौकी व्र्वस्थापन १००००० 

२९ मिवुा जचददिकय  िानेपानी िथा सरसर्ाई र्ोिना ५०००० 

३० बाटाकाचौर स्वास््र्चौकी छाना ममयि र रङ रोगन व्र्वस्थापन २००००० 

३१ सामदुावर्क स्वास््र् इकाई साददी घेराबार िथा िटबतधन १५०००० 
३२ साददी प्राथलमक ववद्यािर् छाना िथा कार्ायिर् ममयि १५०००० 

३३ बसति प्राथलमक ववद्यािर् ममयि १००००० 

३४ धनज्र्ोिी प्राथलमक ववद्यािर् घेराबार २००००० 

३५ गुरँासे बाजच्छिकय  िानेपानी र्ोिना २५०००० 

३५ बाटाकाचौर रेिक्रस भवन लनमायण ५००००० 

३६ चन्नेनी चतरकोट पदमागय लनमायण २००००० 

३७ िानेपानी बाहतुथोक िानेपानी ममयि ३००००० 

३८ बाटाकाचौर सामदुावर्क ववद्यलुिकरण ५०००० 

३९ िजक्षि वगय उ्थान कार्यक्रम ३००००० 

४० मोटरबाटो सरसर्ाई ४००००० 

४१ मसितद िथा कार्ायिर् सामाग्री ७५००० 

४२ अलिलथ स्कार िथा ववववध िचय १००००० 

४३ भ्रमण अनगुमन िचय ६०००० 

४४ विाध्र्क्ष नव बहुारी स्वागि िथा सम्तमान कार्यक्रम १५००० 

४५ आलथयक सहार्िा कार्यक्रम ५०००० 

४६ िेिकुद ववकास कार्यक्रम ४०००० 

४७ प्रधानमतरी रोिगार कार्यक्रम साझेदारी ४००००० 

  िम्तमा १२७४०००० 

प्रप्रधधााननममततररीी  ररोोििगगाारर  अअततििगगययििककाा  ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु 
क्रक्र  
ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो  ननाामम ररककमम 

१ 5f]/] e08f/–lsDnfkf6f l;+rfO s'nf] / kbdfu{ २८८५०० 

२ Zd;fg3f6 zf}rfno lgdf{0f tyf l;+ufnf–rf}/,k'nrf]s uf]=af=  ४०३९०० 

३ 3§],rGg]gL tyf wgd'9f–dfemufpF kbdfu{ २८८५०० 

 

 

४ 
e08f/–af:sf]6–aufn] uf]=af= / e08f/ vfg]kfgL tyf lzjfno dlGb/ 
dd{t ३४६२०० 

५ 
s'8x/, rf}/fgAa], 3§], k'Nrf]s lj/f}6f, gofFahf/–hfOuf]6 / vfNn]vf]nf–
tNnfaf/L l;+rfO s'nf] ४०३९०० 

६ 
lnUbL zf}rfno, wgd'9f, dfpF8f8f dlGb/ dd{t / rf}/, afx'gyf]s 
k|ltIffno २८८५०० 

७ 
gf+u]8fF8f ko{6sLo lkslgs :yn lgdf{0f, le/s'gf–a]tgL–;TojtL uf]=af 
dd{t ४०३९०० 

 िम्तमा २४२३४०० 

अअततर्र्  ककाार्र्ययक्रक्रमम 

१ बाटाकाचौर सतुििा पकेट ववकास कार्यक्रम (सशिय) ४००००० 

  ििम्तम्तममाा ४४०००००००००० 

  ककुुिि  ििम्तम्तममाा ११५५५५६६३३४४०००० 
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ववििाा  ननंं  ४४  ससल्ल्र्र्ााननककोो  आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७८८।।००७७९९  ककोो  र्र्ोोििननाा  ििथथाा  ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु 
क्रक्र  
ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो  ननाामम ररककमम 

१ थप्िङु देजि सल्र्ानसम्तम मोटरबाटो स्िरोन्निी २२५०००० 

२ सल्र्ान सिुौरा माद्यलमक ववद्यािर् ग्राउण्ि िट्बधन िथा कक्षाकोठा ३००००० 

३ धौिालगरी प्राथलमक ववद्यािर् िहरेपोिरा र्लनयचर लसलिङ्गगेट लनमायण २००००० 

४ सपाउदे देजि बास्नेटा चौरसम्तम मोटरबाटो लनमायण ७००००० 

५ िनिागलृि प्राथलमक ववद्यािर् सपौदे लसलिङ कम्तपाउण्ि लनमायण २००००० 

६ जशवािर् प्राथलमक ववद्यािर् थप्िङु िारबार िथा गेट लनमायण १५०००० 

७ सरस्विी प्राथलमक ववद्यािर् ढाव झ्र्ािढोका ममयि १५०००० 

८ अदवुा प्रवयिन कार्यक्रम १००००० 

९ सल्र्ान जस्थि मजतदर ममयि २००००० 

१० छोरिके िानेपानी ट्याङ्की लनमायण १५०००० 

११ नागररक सचेिना केतर भवन ममयि िहरेपोिरा २००००० 

१२ िाँिािेि लसंचाई कुिो ममयि थप्िङु ४५०००० 

१३ िानसेनासम्तम िानपेानी ट्याङ्की लनमायण १५०००० 

१४ थप्िङु ढाव मोटरबाटो नािी व्र्वस्थापन ५००००० 

१५ सपाउदे पोिरी ममयि १५०००० 

१६ िानेपानी ममयि िथा व्र्वस्थापन १५०००० 

१७ सल्र्ान स्वास््र्चौकी व्र्वस्थापन १५०००० 

१८ शभुप्रभाि िेिमैदान लनमायण 150000 

१९ थप्िङु कृवर् सामवुहक िेिी प्रवधयन १०००००० 

२० थप्िङु कृवर् संकिन केतर ५००००० 

२१ छहरेिोिा/भैसीिोिा झरना पूवायधार १०००००० 

२२ िजक्षि वगय उ्थान कार्यक्रम 300000 
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ववििाा  ननंं  ४४  ससल्ल्र्र्ााननककोो  आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७८८।।००७७९९  ककोो  र्र्ोोििननाा  ििथथाा  ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु 
क्रक्र  
ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो  ननाामम ररककमम 

१ थप्िङु देजि सल्र्ानसम्तम मोटरबाटो स्िरोन्निी २२५०००० 

२ सल्र्ान सिुौरा माद्यलमक ववद्यािर् ग्राउण्ि िट्बधन िथा कक्षाकोठा ३००००० 

३ धौिालगरी प्राथलमक ववद्यािर् िहरेपोिरा र्लनयचर लसलिङ्गगेट लनमायण २००००० 

४ सपाउदे देजि बास्नेटा चौरसम्तम मोटरबाटो लनमायण ७००००० 

५ िनिागलृि प्राथलमक ववद्यािर् सपौदे लसलिङ कम्तपाउण्ि लनमायण २००००० 

६ जशवािर् प्राथलमक ववद्यािर् थप्िङु िारबार िथा गेट लनमायण १५०००० 

७ सरस्विी प्राथलमक ववद्यािर् ढाव झ्र्ािढोका ममयि १५०००० 

८ अदवुा प्रवयिन कार्यक्रम १००००० 

९ सल्र्ान जस्थि मजतदर ममयि २००००० 

१० छोरिके िानेपानी ट्याङ्की लनमायण १५०००० 

११ नागररक सचेिना केतर भवन ममयि िहरेपोिरा २००००० 

१२ िाँिािेि लसंचाई कुिो ममयि थप्िङु ४५०००० 

१३ िानसेनासम्तम िानपेानी ट्याङ्की लनमायण १५०००० 

१४ थप्िङु ढाव मोटरबाटो नािी व्र्वस्थापन ५००००० 

१५ सपाउदे पोिरी ममयि १५०००० 

१६ िानेपानी ममयि िथा व्र्वस्थापन १५०००० 

१७ सल्र्ान स्वास््र्चौकी व्र्वस्थापन १५०००० 

१८ शभुप्रभाि िेिमैदान लनमायण 150000 

१९ थप्िङु कृवर् सामवुहक िेिी प्रवधयन १०००००० 

२० थप्िङु कृवर् संकिन केतर ५००००० 

२१ छहरेिोिा/भैसीिोिा झरना पूवायधार १०००००० 

२२ िजक्षि वगय उ्थान कार्यक्रम 300000 

 

 

२३ मोटरबाटो सरसर्ाई 400000 

२४ मसितद िथा कार्ायिर् सामाग्री 50000 

२५ अलिलथ स्कार िथा ववववध िचय 100000 

२६ भ्रमण अनगुमन िचय 60000 

२७ विाध्र्क्ष नव बहुारी स्वागि िथा सम्तमान कार्यक्रम १२५०० 

२८ आलथयक सहार्िा कार्यक्रम 30000 

२९ िेिकुद ववकास कार्यक्रम 40000 

३० प्रधानमतरी रोिगार कार्यक्रम साझेदारी 400000 

  ििम्तम्तममाा 
१०१९२५०० 

प्रधानमतरी रोिगार अतिगयिका कार्यक्रमहरु 

क्रक्र  
ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो  ननाामम ररककमम 

१ ;Nofg k|ltIffno lgdf{0f -$ j6f_ 519300 

२ ;Nn]/L ;fd'bflos ejg / ;Nn]/L kfgL 6\ofªsL lgdf{0f 403900 

३ 7"nf]kf]v/f dd{t 288500 

  ििम्तम्तममाा 1211700 

अतर् कार्यक्रम 

१ 

बाख्राको साना व्र्वसार्ी कृवर् उ्पादन केतर (पकेट) (सशिय अनदुान 
नेपाि सरकार) ७००००० 

  ििम्तम्तममाा ७७०००००००००० 

  ककुुिि  ििम्तम्तममाा ११२२११००४४२२०००० 
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ववििाा  ननंं  ५५  ससुिुिौौररााककोो  आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७८८।।००७७९९  ककोो  र्र्ोोििननाा  ििथथाा  ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु 
क्रक्र ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो ननाामम ररककमम 
१ सिुौरा जस्थि मोटरबाटो लनमायण िथा ममयि २३५०००० 

२ महेतर माद्यलमक ववद्यािर् रङ्ग रोगन ५००००० 

३ व्र्ावसावर्क बाख्रा पकेट सिुौरा १०००००० 

४ महेतर माद्यलमक ववद्यािर् लनिी जशक्षक अनदुान ३९०००० 

५ सपाउदे लभलरवन मोटरबाटो स्िरोन्निी ९५०००० 

६ सिुौरा प्राथलमक ववद्यािर्िाई लनिी जशक्षक अनदुान २३०००० 

७ 

सिुौरा प्राथलमक ववद्यािर् र िनज्र्ोलि बाि ववकास केतरको वाइररङ्ग िथा 
घेराबार २३०००० 

८ िनकल्र्ाण प्राथलमक ववद्यािर् वाइररङ िथा भवन प्िास्टर शौचािर् लनमायण १००००० 

९ परुानो स्वास््र् चौकी ममयि २००००० 

१० सिुौरा जस्थि सिक बत्ती व्र्वस्थापन २६०००० 

११ प्रधानमतरी रोिगार साझेदारी कार्यक्रम 1950000 
१२ िजक्षि वगय उ्थान कार्यक्रम 300000 
१३ मोटरबाटो सरसर्ाई 300000 
१४ मसितद िथा कार्ायिर् सामाग्री 50000 
१५ अलिलथ स्कार िथा ववववध िचय 100000 
१६ भ्रमण अनगुमन िचय 60000 
१७ विाध्र्क्ष नव बहुारी स्वागि िथा सम्तमान कार्यक्रम १२५०० 

१८ आलथयक सहार्िा कार्यक्रम 50000 
१९ िेिकुद ववकास कार्यक्रम 30000 

  ििम्तम्तममाा ९९००६६२२५५०००० 

प्रप्रधधााननममततररीी ररोोििगगाारर  अअततििगगययििककाा  र्र्ोोििननााहहरुरु 
क्रक्र ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो ननाामम ररककमम 

१ lelqjg km'6an v]nd}bfg UofljghfnL, lelqjg b]p/fnL 6\ofªsL 288500 
२ ;'vf}/f :jf:Yo rf}sL tLg sf]7] ejg / dlGb/ lgdf{0f 288500 
३ Pg l6 ;L 6fj/ lkslgs :kf]6{ lgdf{0f tyf hf}jf/L sNe6{ lgdf{0f 346200 
४ ;'vf}/f kSsL gfnL lgdf{0f 346200 

  ििम्तम्तममाा 1269400 
अतर् कार्यक्रम 

१ सिुौरा आि ुपकेट ववकास कार्यक्रम (सशिय अनदुान नेपाि सरकार) ४००००० 

  ििम्तम्तममाा ४४०००००००००० 

  ककुुिि  ििम्तम्तममाा ११००७७३३११९९०००० 
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ववििाा  ननंं  ५५  ससुिुिौौररााककोो  आआललथथययकक  ववर्र्यय  २२००७७८८।।००७७९९  ककोो  र्र्ोोििननाा  ििथथाा  ककाार्र्ययक्रक्रममहहरुरु 
क्रक्र ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो ननाामम ररककमम 
१ सिुौरा जस्थि मोटरबाटो लनमायण िथा ममयि २३५०००० 

२ महेतर माद्यलमक ववद्यािर् रङ्ग रोगन ५००००० 

३ व्र्ावसावर्क बाख्रा पकेट सिुौरा १०००००० 

४ महेतर माद्यलमक ववद्यािर् लनिी जशक्षक अनदुान ३९०००० 

५ सपाउदे लभलरवन मोटरबाटो स्िरोन्निी ९५०००० 

६ सिुौरा प्राथलमक ववद्यािर्िाई लनिी जशक्षक अनदुान २३०००० 

७ 

सिुौरा प्राथलमक ववद्यािर् र िनज्र्ोलि बाि ववकास केतरको वाइररङ्ग िथा 
घेराबार २३०००० 

८ िनकल्र्ाण प्राथलमक ववद्यािर् वाइररङ िथा भवन प्िास्टर शौचािर् लनमायण १००००० 

९ परुानो स्वास््र् चौकी ममयि २००००० 

१० सिुौरा जस्थि सिक बत्ती व्र्वस्थापन २६०००० 

११ प्रधानमतरी रोिगार साझेदारी कार्यक्रम 1950000 
१२ िजक्षि वगय उ्थान कार्यक्रम 300000 
१३ मोटरबाटो सरसर्ाई 300000 
१४ मसितद िथा कार्ायिर् सामाग्री 50000 
१५ अलिलथ स्कार िथा ववववध िचय 100000 
१६ भ्रमण अनगुमन िचय 60000 
१७ विाध्र्क्ष नव बहुारी स्वागि िथा सम्तमान कार्यक्रम १२५०० 

१८ आलथयक सहार्िा कार्यक्रम 50000 
१९ िेिकुद ववकास कार्यक्रम 30000 

  ििम्तम्तममाा ९९००६६२२५५०००० 

प्रप्रधधााननममततररीी ररोोििगगाारर  अअततििगगययििककाा  र्र्ोोििननााहहरुरु 
क्रक्र ससंं॰॰ र्र्ोोििननााककोो ननाामम ररककमम 

१ lelqjg km'6an v]nd}bfg UofljghfnL, lelqjg b]p/fnL 6\ofªsL 288500 
२ ;'vf}/f :jf:Yo rf}sL tLg sf]7] ejg / dlGb/ lgdf{0f 288500 
३ Pg l6 ;L 6fj/ lkslgs :kf]6{ lgdf{0f tyf hf}jf/L sNe6{ lgdf{0f 346200 
४ ;'vf}/f kSsL gfnL lgdf{0f 346200 

  ििम्तम्तममाा 1269400 
अतर् कार्यक्रम 

१ सिुौरा आि ुपकेट ववकास कार्यक्रम (सशिय अनदुान नेपाि सरकार) ४००००० 

  ििम्तम्तममाा ४४०००००००००० 

  ककुुिि  ििम्तम्तममाा ११००७७३३११९९०००० 
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िेपाल सिकािअथा मन्रालय 

26332 सशता अिुदाि (चालु ) N/A 

आगथाक वर्ा : २०७८/७९ गिल्ला : 

मन्रालय : 801 स्थािीय तह कायाालय कोड : 

बिेट उपशीर्ाक : 80104348 बिेङ िाउँपागलका अन्तिात कायाालय संख्या : 

कायाालय कोड : (रु.हिािमा) 

क्र
.
स
. 

गवविण 

आिामी ३ वर्ाहरुको अिुमाि चालु आ.ब. को ित 
आ.व.

को 
यथाथा 
खचा 

पगहलो वर्ा 
दोस्रो 
वर्ा 

तेस्रो 
वर्ा 

गवगियोिि 
६ 

मगहिाको 
खचा 

इकाई परिमाण 
प्रती 

इकाई 
दि 

िम्मा िम्मा िम्मा    

1 1.1.3 स्थायी नशक्षक       85400 0 0 0 0 0 

1 

1.1.3.3 आधारभतू तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका नशक्षक, राहत अिदुाि 
नशक्षकका लानि तलब भत्ता अिदुाि 
(नवशेष नशक्षा पररषद अन्तरितका 
नशक्षक/कममचारीहरु समेत) नशक्षक 1 66247 66200 0 0 0 0 0 

2 

1.1.3.4 माध्यनमक तहका स्वीकृत 
दरवन्दीका नशक्षक, राहत अिदुाि नशक्षक 
लानि तलब भत्ता अिदुाि (नवशेष नशक्षा 
पररषद अन्तरितका 
नशक्षक/कममचारी,प्रानवनधक धारका 
प्रनशक्षक समेत) नशक्षक 1 19235 19200 0 0 0 0 0 

2 1.1.4 अस्थायी नशक्षक       7169 0 0 0 0 0 

1 

1.1.4.1 प्रारनभभक बाल नवकास 
सहजकतामहरुको पाररश्रनमक तथा 
नवद्यालय कममचारी व्यबस्थापि अिदुाि पटक 1 7123 7169 0 0 0 0 0 

3 1.4.3 अन्य       205 210 215 0 0 0 

1 
1.4.3.2 रोजिार सेवा केन्रको सञ्चालि 
(अििुमि, सञ्चार, स्टेशिरी, मममत,अन्य) पटक 4 51.25 205 210 215 0 0 0 

4 
2.1.8 कममचारीको सनुवधाको सञ्चार 
खचम       5 0 0 0 0 0 

1 
2.1.8.1 एम. आर्म. एस. अपरेटर र निल्ड 
सहायको लानि सञ्चार खचम जिा 1 5 5 0 0 0 0 0 

5 2.3.18 अन्य       11118 0 0 0 0 0 

1 
2.3.18.4 कामका लानि पाररश्रनमक 
अिदुाि जिा 1 6895 6905 0 0 0 0 0 

2 
2.3.18.5 कामका लानि पाररश्रनमक 
अिदुाि (यवुा रुप) जिा 1 4224 4213 0 0 0 0 0 

6 
2.3.2 मेनशिरी तथा औजार मममत सभभार 
तथा सञ्चालि खचम       60 0 0 0 0 0 
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1 
2.3.2.1 मेनशिरी आजार तथा िनिमचर 
मममत सभभार (सेवा केन्र सञ्चालािाथम) वटा 1 60 60 0 0 0 0 0 

7 2.4.1 कायामलय मसलन्द सामाि खचम       120 0 0 0 0 0 

1 
2.4.1.4 मसलन्द सामाि खररद (सेवा 
केन्र सञ्चालािाथम) मनहिा 1 120 120 0 0 0 0 0 

8 2.4.14 नवज्ञापि तथा सचुिा प्रकाशि       120 0 0 0 0 0 

1 

2.4.14.3 सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा 
छपार्म (सञ्चार र पँहुच अनभयाि 
सञ्चालाि) वटा 1 120 120 0 0 0 0 0 

9 
2.4.6 निशलु्क पाठ्यपसु्तक आधारभतू 
तह       2050 0 0 0 0 0 

1 

2.4.6.1 सावमजनिक नवद्यालयका 
नवद्याथीहरुका लानि निशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अिदुाि पटक 1 2050 2050 0 0 0 0 0 

1
0 2.5.3 अन्य       391 404 414 0 0 0 

1 2.5.3.5 रोजिार सहायकको तलब जिा 1 367 367 380 390 0 0 0 

2 2.5.3.6 रोजिार सहायको स्थािीय भत्ता जिा 1 14 14 14 14 0 0 0 

3 2.5.3.7 रोजिार सहायकको पोशाक भत्ता जिा 1 10 10 10 10 0 0 0 
1
1 2.5.7 व्यनि करार       2106 1091 1106 0 0 0 

1 2.5.7.10 प्रानवनधक सहायकको पोसाक जिा 1 10 10 10 10 0 0 0 

2 
2.5.7.21 कृनष तथा पश ुसेवाका एक 
िाँउ एक प्रानवनधकहरुको तलव भत्ता संख्या 4 187 700 187 187 0 0 0 

3 

2.5.7.4 एम. आर्म. एस. अपरेटर र निल्ड 
सहायक पाररश्रनमक, चाडपवम खतम तथा 
पोशाक खचम जिा 1 520 520 0 0 0 0 0 

4 2.5.7.5 रोजिार संयोजकको तलव जिा 1 468 468 470 472 0 0 0 

5 
2.5.7.6 रोजिार संयोजकको स्थािीय 
भत्ता जिा 1 17 17 18 19 0 0 0 

6 2.5.7.7 रोजिार संयोजकको पोसाक जिा 1 10 10 12 14 0 0 0 

7 2.5.7.8 प्रानवनधक सहायकको तलव जिा 1 367 367 380 390 0 0 0 

8 
2.5.7.9 प्रानवनधक सहायकको स्थािीय 
भत्ता जिा 1 14 14 14 14 0 0 0 

1
2 

2.6.1 कममचारी दक्षता बनृि तानलम 
(प्रमाण पत्र नदिे)       150 0 0 0 0 0 

1 

2.6.1.1 नवभािले उपलव्ध िराएको 
तानलम खाका बमोनजम घटिा दताम तथा 
सामानजक सरुक्षा सभबन्धमा िपा/िापा, 
वडा कायामलयका कममचारीहरुको लानि 
तानलम तथा जिप्रनतनिनधहरुलाई 
अनभमनुखकरण कायमक्रम सञ्चालि जिा 1 150 150 0 0 0 0 0 

1
3 

2.6.4 उद्यमशीलता ,रोजिारी मलुक / 
सशनिकरण / सीप नवकास तथा क्षमता 
अनभवनृि तानलम       3300 0 0 0 0 0 
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1 

2.6.4.13 अनत िररब पररवारहरुको लानि 
कनभतमा १० जिाको लानि हुिे िरी साझा 
सनुवधा केन्रको स्थापिा। पटक 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 

2.6.4.14 सभभाव्य उत्पादिको 
उत्पादकत्व र बजार प्रनतस्पधाम बनृि 
ििमका लानि कनभतमा ५ जिाको समहुमा 
प्रनबनध हस्तान्तरण पटक 1 140 140 0 0 0 0 0 

3 

2.6.4.85 िररबी निवारणका लानि लघ ु
उद्यम नवकास कायमक्रम संचालि 
निदनेशका, २०७७ बमोनजम उद्यमीको 
स्तरोन्िती (आवश्यकता पनहचािका 
आधारमा पिुतामजिी र एडभान्स सीप 
नवकास तानलम कायमक्रम) जिा 1 600 600 0 0 0 0 0 

4 

2.6.4.86 िररबी निवारणका लानि लघ ु
उद्यम नवकास कायमक्रम संचालि 
निदनेशका, २०७७ बमोनजम लघ ुउद्यम 
नवकास मोडेलमा ियाँ लघ ुउद्यमी नसजमिा 
ििे जिा 1 2520 2560 0 0 0 0 0 

1
4 

2.7.11 खाद्यान्ि /नदवा खाजा /पौनिक 
आहार नवतरण       4644 0 0 0 0 0 

1 
2.7.11.1 तोनकएका नवद्याथीको नदवा 
खाजाका लानि नवद्यालयलाई अिदुाि पटक 1 4644 4644 0 0 0 0 0 

1
5 2.7.13 शैनक्षक कायमक्रम       10870 0 0 0 0 0 

1 
2.7.13.10 नवद्यालय सञ्चालि तथा 
व्यवस्थापि अिदुाि पटक 1 2267 2267 0 0 0 0 0 

2 

2.7.13.11 शैनक्षक पहुचँ सनुिनितता, 
अिौपचाररक तथा वैकनल्पक नशक्षा 
कायमक्रम (परभपराित नवद्यालय, 
वैकनल्पक नवद्यालय, साक्षरता र निरन्तर 
नशक्षाका कायमक्रम समेत) पटक 1 400 400 0 0 0 0 0 

3 

2.7.13.13 नवद्यालयमा शैनक्षक िणुस्तर 
सदुृढीकरण एवम ्कायमसभपादिमा 
आधाररत प्रोत्साहि अिदुाि पटक 1 2916 2916 0 0 0 0 0 

4 

2.7.13.23 सामदुानयक नवद्यालयका 
छात्राहरुलाई निशलु्क स्यानिटरी प्याड 
ब्यवस्थापि पटक 1 973 973 0 0 0 0 0 

5 

2.7.13.3 प्रनत नवद्याथी लाितका 
आधारमा नशक्षण नसकार् सामग्री एवम ्
कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापि अिदुाि पटक 1 1664 1664 0 0 0 0 0 

6 

2.7.13.40 माध्यनमक तह कक्षा (९-१०) 
मा अंग्रेजी,िनणत र नवज्ञाि नवषयमा 
नशक्षण सहयोि अिदुाि जिा 1 1296 1296 0 0 0 0 0 

7 

2.7.13.41 आधारमतु तह कक्षा (६-८) 
मा अंग्रेजी,िनणत र नवज्ञाि नवषयमा 
नशक्षण सहयोि अिदुाि जिा 1 1354 1354 0 0 0 0 0 

1
6 

2.7.14 खेलकुद तथा अनतररि 
नक्रयाकलाप       100 0 0 0 0 0 
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1 
2.7.14.1 राष्ट्रपनत रनिङ्ि नसल्ड 
प्रनतयोनिता (स्थािीय तहस्तरीय) पटक 1 100 100 0 0 0 0 0 

1
7 2.7.15 कृनष नवकास कायमक्रम       3500 1400 400 0 0 0 

1 2.7.15.129 नकसाि सचूीकरण कायमक्रम पटक 1 300 300 300 300 0 0 0 

2 
2.7.15.130 कृनष, पशपुन्छी तथा मत्स्य 
तथ्याकं अध्यावनधक कायमक्रम पटक 1 100 100 100 100 0 0 0 

3 

2.7.15.131 आ.व. २०७७/७८ मा 
स्थापिा भएका कृनष तिम का सािा 
व्यवसानयक कृनष उत्पादि केन्र (पकेट) 
नवकास कायमक्रम निरन्तरता संख्या 2 600 1200 0 0 0 0 0 

4 

2.7.15.134 आ.व. २०७७/७८ मा 
स्थापिा भएको बाख्राको सािा 
व्यवसानयक कृनष उत्पादि केन्र (पकेट) 
नवकास कायमक्रम निरन्तरता संख्या 1 700 700 0 0 0 0 0 

5 

2.7.15.149 अलैंचीको सािा 
व्यवसानयक कृनष उत्पादि केन्र (पकेट) 
नवकास कायमक्रम सञ्चालि संख्या 1 1200 1200 1000 0 0 0 0 

1
8 2.7.16 खाद्य तथा पोषण कायमक्रम       800 0 0 0 0 0 

1 

2.7.16.1 पोषण संवेदिशील (खािेपािी 
तथा सरसिार्, कृनष, पशसुेवा, मनहला 
तथा बालबानलका, नशक्षा र शासकीय 
प्रवन्ध) के्षत्रका कायमक्रमहरू सञ्चािल) निरन्तर 1 460 460 0 0 0 0 0 

2 
2.7.16.2 पोपण नवशेष (स्वास्थ्य) के्षत्रका 
कायमक्रम सञ्चालि निरन्तर 1 300 340 0 0 0 0 0 

1
9 2.7.18 पशपुन्छी नवकास कायमक्रम       300 256 256 0 0 0 

1 2.7.18.39 ईनपडेनमयोलोजी ररपोनटमङ मनहिा 12 0.5 6 6 6 0 0 0 

2 
2.7.18.40 कृनत्रम िभामधाि नमसि 
कायमक्रम मनहिा 4 62.5 294 250 250 0 0 0 

2
0 2.7.22 स्वास्थ्य सेवा       27940 6360 6620 0 0 0 

1 

2.7.22.1020 पानलका स्तरमा स्वास्थ्य 
संस्थाहरुको मानसक बैठक, डाटा 
भेररनिकेशि एवं िणुस्तर सधुार साथै 
चौमानसक एवं बानषमक सनमक्षा पटक 1 149 100 0 0 0 0 0 

2 

2.7.22.118 मात ृतथा िवनशश ुकायमक्रम 
अन्तिमत आमा सरुक्षा, िभमवती उत्प्रेरणा 
सेवा, न्यािो झोला र निशलु्क िभमपति 
कायमक्रम पटक 4 163 652 700 800 0 0 0 

3 

2.7.22.127 नसनबआईएमएिनसआई 
Onsite कोनचंङ्ि र समता तथा पहुचँ 
कायमक्रम पटक 4 50 200 0 0 0 0 0 

4 2.7.22.129 मात ृतथा िवनशश ुकायमक्रम पटक 4 
367.2

5 1519 1500 1600 0 0 0 

5 2.7.22.1317 पोषण कायमक्रम पटक 1 1041 1041 1500 1500 0 0 0 
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6 

2.7.22.1578 स्वास्थ्य संस्थामा 
आकनस्मक अवस्थामा औसनध एवं ल्याब 
सामाग्री ढुवािी, रेकनडमङ तथा ररपोनटमङका 
लानि िमम िरमेट छपार् तथा िोटोकपी, 
ई-नट.नब रनजस्टर अध्यावनधक, नवश्व 
क्षयरोि नदवस सभबन्धी कायमक्रम पटक 1 35 35 0 0 0 0 0 

7 

2.7.22.1584 क्षयरोिका जोनखम समहु 
तथा स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका 
समदुायमा सकृय क्षयरोि खोजपडताल 
कायमक्रम, घरपररवारका सदस्यहरूको 
सभपकम  पररक्षण, समदुायमा क्षयरोिका 
नवरामीहरूको खोजपडतालका लानि 
क्षभता अनभवनृि तथा पररचालि । पटक 1 96 115 0 0 0 0 0 

8 

2.7.22.1587 स्थलित अिनुशक्षण िरर 
स्वास्थ्यकनममहरूको क्षमता अनभवनृध्द एवं 
तथ्यांङकको िणुस्तर सनुिनित, 
क्षयरोिका कायमक्रमको अधम बानषमक 
सनमक्षा तथा उपचार िनतजाको कोहटम 
नवशे्लषण पटक 1 50 50 0 0 0 0 0 

9 
2.7.22.218 पररवार नियोजि नकशोर 
नकशोरी तथा प्रजिि ्स्वास्थ्य कायमक्रम पटक 4 169 676 750 800 0 0 0 

1
0 

2.7.22.4947 नवद्यालय स्वास्थ्य 
नशक्षा/आमा समहु तथा मनहला स्वास्थ्य 
स्वयंसेनवकाहरूका लानि सामानजक 
व्यवहार पररवतमि कायमक्रम पटक 4 25 100 110 120 0 0 0 

1
1 

2.7.22.5601 कोनभड १९ नवरुि खोप 
अनभयाि संचालि ब्यवस्थापि खचम -
पानलकास्तररय सनमक्षा तथा योजिा र 
पानलका तथा स्वास्थ्य सस्था स्तररय 
सपुररवेक्षण_ पटक 2 57 114 0 0 0 0 0 

1
2 

2.7.22.5605 पानलका स्तरमा ः  
टाई मिार्ड खोप अनभयाि संचालि तथा 
नियनमत खोपमा टाई मिार्ड खोप 
शरुुवातको साथै नियनमत खोप 
सदुढीकरण र सरसिाई प्रबर्धिको लानि 
पानलका र वडा खोप समन्वय सनमती र 
सरोकारवालाहरुको अनभमनुखकरण बैठक 
१ नदि पटक 1 129 129 0 0 0 0 0 

1
3 

2.7.22.5611 पानलकास्तरमा खोप र 
सरसिाई प्रवर्धि कायमक्रमको सनमक्षा, 
सकू्ष्मयोजिा अध्यावनधक र पानलका खोप 
समन्वय सनमनतको अनभमनुखकरण समेत 
पानलका स्तरमा २ नदि, वडा खोप 
समन्वय सनमनतको स्वास्थ्य संस्था, वडा 
सतरमा अनभमनुखकरण १ नदि तथा पणूम 
खोप सनुिितताको लािी घरधरुी सवेक्षण, 
भेररनिकेशि कायम समेत पटक 1 169 169 0 0 0 0 0 

1
4 

2.7.22.6477 आधारभतू तथा 
आकनस्मक स्वास्थ्य सेवाको लानि 
औषनध खररद पटक 1 1400 1400 1400 1400 0 0 0 
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1
5 

2.7.22.6478 उपचारात्मक सेवा 
अन्तिमतका कायमक्रमहरु ( ,आधारभतू 
स्वास्थ्य सेवा केन्र (स्वास्थ्य चौकी ) / 
आधारभतू अस्पतालको न्यिुतम सेवा 
मापदण्ड कायमक्रम संचालि तथा 
सनुरनधकरण र आँखा, िाक, काि, घांटी 
तथा मखु स्वास्थ्य सभवनन्ध 
अनभमखुीकरण तथा नबद्यालय स्क्रीनिंि 
कायमक्रम कायमसंचालि निदनेशकामा 
उल्लेख भए बमोनजम संचालि ििे ) संख्या 2 200 400 400 400 0 0 0 

1
6 

2.7.22.67 रानष्ट्रय मनहला स्वास्थ्य 
स्वयंसेनवका कायमक्रम (पोशाक प्रोत्साहि, 
यातायात खचम, वानषमक सनमक्षा िोष्ठी र 
नदवस मिाउिे खचम समेत) 

पटक/सं
ख्या 1 1140 1100 0 0 0 0 0 

1
7 

2.7.22.68 कोनभड १९ लिायत नवनभन्ि 
महामारीजन्य रोिहरुको रोकथाम, 
नियन्त्रण तथा नििरािीका लानि 
सरोकारवाला सँिको अन्तरनक्रया तथा 
RRT, स्वास्थ्यकमी पररचालि पटक 1 25 25 0 0 0 0 0 

1
8 

2.7.22.70 हानत्तपाईले रोि नबरूध्दको 
आम औषधी सेवि (MDA) कायमक्रम 
सञ्चालि (१३ नजल्लाका १३८ 
पानलकाहरू) पटक 1 615 615 0 0 0 0 0 

1
9 

2.7.22.88 स्थािीय तहका स्वास्थ्य 
चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा 
कायमरत कममचारीहरुको तलव, महिी 
भत्ता, स्थािीय भत्ता, पोषाक लिायत 
प्रशासनिक खचम समेत जिा 1 19500 19500 0 0 0 0 0 

2
1 2.7.25 अन्य       530 0 0 0 0 0 

1 

2.7.25.120 मनहला, बालबानलका, 
अपाङ्िता भएका व्यनि, ज्येष्ठ िािररक र 
यौनिक तथा लैंनिक अल्पसंख्यक का 
तथ्याङ्क संकलि र अधावनधक ििे पटक 1 50 100 0 0 0 0 0 

2 

2.7.25.48 औलो तथा कालाजार 
माहामारी हुिे के्षत्रको छिौट िरी नबषानद 
छकम िे (रेस्पोन्सीभ स्प्रेर्ङ समेत), 
नकटजन्य रोि नियन्त्रण कायमक्रमको 
अििुमि एवम ्मूल्याङ्कि तथा नकटजन्य 
रोि नियन्त्रणका लानि बहुनिकाय 
अन्तरनक्रया ििे पटक 1 30 30 0 0 0 0 0 

3 

2.7.25.62 कोनभड - १९ का कारण 
उत्पन्ि पररनस्थनतमा नसकार् 
सहजीकरणका लानि शैनक्षक कायमक्रम जिा 1 400 400 0 0 0 0 0 

2
2 

2.7.5 प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादि 
तथा प्रकाशि र नवतरण       120 0 0 0 0 0 
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1 

2.7.5.5 पशपंुक्षी आदीबाट हुिे 
ईन्िुएन्जा, बडम फ्ल,ु AMR, 
नसनिसकोनसस, टक्सोप्लाज्मोनसस आनद 
नवनभन्ि सरुवारोि सभबनन्ध रोकथाम तथा 
नियन्त्रणका लानि सचेतिा कायमक्रम पटक 1 20 20 0 0 0 0 0 

2 

2.7.5.6 नवनभन्ि सरुवारोि, िसिे रोि, 
जिुोनटक, मािनसक स्वास्थ्य सभबनन्ध 
अन्तरनक्रया कायमक्रम तथा नदवसहरु 
(Hypertension, Diabetes, COPD, 
Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम 
नदवस, मािनसक स्वास्थ्य नदवस, 
अल्जाईमर नदवस, रेनबज नदवस, नवश्व 
औलो नदवस) मिाउिे पटक 1 100 100 0 0 0 0 0 

2
3 2.7.6 िणुस्तर पररक्षण       10 0 0 0 0 0 

1 

2.7.6.1 मलेररया, डेंि,ु कालाजार, स्क्रब 
टार्िस आनद नकटजन्य रोिको डाटा 
भेररनिकेशि निरन्तर 1 10 10 0 0 0 0 0 

2
4 

2.8.1 अििुमि मलु्याङ्कि तथा 
कायमक्रम कायामन्वयि भ्रमण खचम       148 0 0 0 0 0 

1 

2.8.1.5 एम. आर्म. एस. अपरेटर र निल्ड 
सहायक दनेिक भ्रमण भत्ता तथा यातायत 
खचम वटा 1 108 108 0 0 0 0 0 

2 

2.8.1.6 स्थािीय तहका कममचारी र 
जिप्रनतनिनधहरुको लानि अिुिमि तथा 
मलु्याकि खचम वटा 1 40 40 0 0 0 0 0 

2
5 2.9.9 अन्य नवनवध खचम       77 0 0 0 0 0 

1 
2.9.9.3 अन्य नवनवध खचम-Periodic 
meeting costs of LGPCC वटा 1 23 23 0 0 0 0 0 

2 

2.9.9.4 अन्य नवनवध खचम-
Mobilization of CSOs, Civic 
Groups, NGOs for increased 
social accountability वटा 1 30 54 0 0 0 0 0 

2
6 7.2.1 आधारभतू       867 0 0 0 0 0 

1 

7.2.1.1 सावमजनिक नवद्यालयमा 
अध्ययिरत नवद्याथीहरुका लानि छात्रबनृत्त 
(आवासीय तथा िैरआवासीय) पटक 1 825 867 0 0 0 0 0 

कुल जभमा     
16210

0 9721 9011 0 0 0 
िेपाल सिकािअथा मन्रालय 

26334 समपुिक अिुदाि N/A 

आगथाक वर्ा : २०७८/७९ गिल्ला : 

मन्रालय : 801 स्थािीय तह कायाालय कोड : 

बिेट उपशीर्ाक : 80104348 बिेङ िाउँपागलका अन्तिात कायाालय संख्या : 

कायाालय कोड : (रु.हिािमा) 
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क्र
.
स
. 

गवविण 

आिामी ३ वर्ाहरुको अिुमाि चालु आ.ब. को ित 
आ.व.

को 
यथाथा 
खचा 

पगहलो वर्ा 
दोस्रो 
वर्ा 

तेस्रो 
वर्ा 

गवगियोिि 
६ 

मगहिाको 
खचा 

इकाई परिमाण 
प्रती 

इकाई 
दि 

िम्मा िम्मा िम्मा    

1 11.4.22 अन्य सावमजनिक निमामण       3700 4500 4500 0 0 0 

1 
11.4.22.6485 ३ िं. वडा कायामलय 
भवि निमामण पटक 1 3700 3700 4500 4500 0 0 0 

कुल जभमा     3700 4500 4500 0 0 0 
िेपाल सिकािअथा मन्रालय 

26336 सशता अिुदाि ( पुँिीित) N/A 

आगथाक वर्ा : २०७८/७९ गिल्ला : 

मन्रालय : 801 स्थािीय तह कायाालय कोड : 

बिेट उपशीर्ाक : 80104348 बिेङ िाउँपागलका अन्तिात कायाालय संख्या : 

कायाालय कोड : (रु.हिािमा) 

क्र
.
स
. 

गवविण 

आिामी ३ वर्ाहरुको अिुमाि चालु आ.ब. को ित 
आ.व.

को 
यथाथा 
खचा 

पगहलो वर्ा 
दोस्रो 
वर्ा 

तेस्रो 
वर्ा 

गवगियोिि 
६ 

मगहिाको 
खचा 

इकाई परिमाण 
प्रती 

इकाई 
दि 

िम्मा िम्मा िम्मा    

1 11.1.2 भवि निमामण       4700 0 0 0 0 0 

1 

11.1.2.445 केन्रबाट छिौट भएका 
िमिुा नवद्यालय,नवशेष नवद्यालयको 
क्रमाित भवि निमामण तथा कक्षा ११ 
स्तोन्िनत भएका प्रानवनधक धार 
नवद्यालयको ल्याव व्यवस्थापि अिदुाि संख्या 1 1000 1000 0 0 0 0 0 

2 

11.1.2.964 सरुनक्षत िािररक आवास 
कायमक्रम :- िण्डकी प्रदशेको वाग्लङु 
नजल्ला के्षत्र िं. १ अन्तिमत वरेङ 
िाउँपानलका- १९६ वटा पटक 1 3701 3700 0 0 0 0 0 

2 
11.3.7 कायामलय संचालिसंि सभबन्धी 
यन्त्र,उपकरण तथा मेशीि औजार       400 180 190 0 0 0 

1 

11.3.7.6 रोजिार सेवा केन्रको 
सदुृनढकरण (कभप्यटूर, िनिमचर निक्चसम, 
क्यामरा, अन्य नवद्यतुीय उपकरण) संख्या 6 29.1 200 180 190 0 0 0 

2 
11.3.7.9 स्वास्थ्य सचूिा साथै आर् एम 
य ूसदुृढीकरण कायमक्रम सेट 1 150 200 0 0 0 0 0 

3 11.4.22 अन्य सावमजनिक निमामण       800 0 0 0 0 0 
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1 

11.4.22.5900 िवीकरणीय ऊजाम प्रवनध 
जडाि (वायोग्याँस/नवद्यतुीय 
चलुो/सधुाररएको चलुो/सौयम ऊजाम) 

स्थािीय 
निकाय 1 800 800 0 0 0 0 0 

4 11.4.8 झोलुँिे पलु       4100 0 0 0 0 0 

1 

11.4.8.1731 भान्डारा खोला, घट्टघाट, 
झडुीघाट, काउलाघाट, मजवुािेदी झो.प,ु 
वरेङ िाउँपानलका, वाग्लङु पटक 1 4140 4100 0 0 0 0 0 

कुल जभमा     10000 180 190 0 0 0 
िेपाल सिकािअथा मन्रालय 

26337 गवशेर् अिुदाि (पुँिीित ) N/A 

आगथाक वर्ा : २०७८/७९ गिल्ला : 

मन्रालय : 801 स्थािीय तह कायाालय कोड : 

बिेट उपशीर्ाक : 80104348 बिेङ िाउँपागलका अन्तिात कायाालय संख्या : 

कायाालय कोड : (रु.हिािमा) 

क्र
.
स
. 

गवविण 

आिामी ३ वर्ाहरुको अिुमाि चालु आ.ब. को ित 
आ.व.

को 
यथाथा 
खचा 

पगहलो वर्ा 
दोस्रो 
वर्ा 

तेस्रो 
वर्ा 

गवगियोिि 
६ 

मगहिाको 
खचा 

इकाई परिमाण 
प्रती 

इकाई 
दि 

िम्मा िम्मा िम्मा    

1 11.4.22 अन्य सावमजनिक निमामण       4200 5000 5000 0 0 0 

1 
11.4.22.6655 सवोदय माध्यनमक 
नबद्यालय भवि निमामण पटक 1 4200 4200 5000 5000 0 0 0 

कुल जभमा     4200 5000 5000 0 0 0 
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a/]ª ufp“kflnsf leqsf hgk|ltlglwx?sf] ljj/0f 

qm=;+= gfd y/ kb ;Dk{s g+= 

1. s[i0f k|;fb zdf{ uf kf cWoIf 9857622551 

2. l8n s'df/L k'g uf kf pkfWoIf 9847683060 

3. g/;]ª k'g j8fWoIf -! g+= j8f_ 9846936600 

4. 5q axfb'/ yfkf j8f ;b:o 9869066222 

5. lji0f'dfof dugL{ j8f ;b:o 9805173466 

6. u+ufb]jL If]qL ;'gf/ sfo{kflnsf ;b:o 9806171455 

7. u'Kt k|;fb sfnf yfkf j8fWoIf -@ g+= j8f_ 9857633311 

8. /g axfb'/ If]qL kf}8]n j8f ;b:o 9847540848 

9. dg b]jL vqL j8f ;b:o 9840502081 

10. cd[tf kl/of/ j8f ;b:o 9846613622 

11. b'uf{ sfsL{ yfkf If]qL sfo{jfxs j8fWoIf 9867623172 

12. wgklt zdf{ j8f ;b:o 9868337318 

13. k[yL axfb'/ k'g j8f ;b:o 9844747120 

14. lbkf ;'gf/ j8f ;b:o 9843514684 

15. lnn axfb'/ vqL j8fWoIf -$ g+= j8f_ 9867018832 

16. cd[t uf}td j8f ;b:o 9847587261 

17. hg axfb'/ vqL j8f ;b:o  

18. /fh s'df/L vqL sfo{kflnsf ;b:o 9866859149 

19. u+uf b]jL la=s= yfkf sfo{kflnsf ;b:o 9867765539 

20. cDd/ axfb'/ ;]/a'hf j8fWoIf -% g+= j8f_ 9867777628 

21. OGb| axfb'/ vqL j8f ;b:o 9867247221 

22. ljig axfb'/ ;'gf/ j8f ;b:o 9867462484 

23. kljqf k'g sfo{kflnsf ;b:o 9745034562 

24. e'df ;fdt j8f ;b:o 9867263468 

25. g/ axfb'/ la=s= sfo{kflnsf ;b:o 9844776380 

26. b]j axfb'/ ;'gf/ sfo{kflnsf ;b:o 9867412129 
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a/]ª ufpFkflnsf leqsf sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 

qm=;+ sd{rf/Lsf] gfd kb kmf]g 

1. /d]z yfkf k|d'v k|zf;sLo clws[t 9857632328 

2. kbd axfb'/ k'g hg:jf:Yo lg/LIfs 9865061810 

3. /fdrGb| zdf{ k|zf;g clws[t -5}7f}+_ 9840802229 

4. uf]s'n zdf{ n]vf clws[t -5}7f}+_ 9847621519 

5. ;"o{ k|;fb zdf{ lzIff clws[t -5}7f}+_ 9843570620 

6. s[i0f axfb'/ yfkf Ol~hlgo/ 9867600120 

7. /fhg sfsL{ ;"rgf k|ljlw clws[t 9847659327 

8. s]zj/fh If]qL /f]huf/ ;+of]hs 9857660660 

9. td axfb'/ vqL gf ;' 9756700526 

10. ;+lutf zdf{ n]vf ;xfos -kfrf}+_ 9861091433 

11. df]xg 3tL{ If]qL cf n] k ;xfos -kfrf}+_ 9845369044 

12. OGb| k|;fb cfrfo{ k|zf;g ;xfos -kfrf}+_ 9847713393 

13. l;dfgf 5GTofn k'g k|zf;g ;xfos -kfrf}+_ 9840167638 

14. lktfDa/ ;'j]bL sDKo'6/ ck/]6/ 9846781734 

15. lji0f' k|;fb Gof}kfg] lzIff k|fljlws ;xfos -kfrf}+_ 9843508967 

16. ;'dg k/fh'nL ;a Ol~hlgo/ 9846162570 

17. k|]d ofbj ;j Ol~hlgo/ k'g lgdf{0f 9861666511 

18. /fhg rfln;] Pd cfO P; ck/]6/ 9846785052 

19. /fhg v/]n ;a Ol~hlgo/ 9847127427 

20. sdn cfrfo{ k|fljlws ;xfos /f]huf/ 9851157113 

21. h'4 axfb'/ k'g cl;:6]g ;a Ol~hlgo/ 9847620099 

22. lgzf lu/L dlxnf ljsf; ;xfos -rf}yf]+_ 9842394064 

23. lji0f' rfln;] k|zf;g ;xfos -rf}yf]+_ 9849405083 
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a/]ª ufpFkflnsf leqsf sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 

qm=;+ sd{rf/Lsf] gfd kb kmf]g 

1. /d]z yfkf k|d'v k|zf;sLo clws[t 9857632328 

2. kbd axfb'/ k'g hg:jf:Yo lg/LIfs 9865061810 

3. /fdrGb| zdf{ k|zf;g clws[t -5}7f}+_ 9840802229 

4. uf]s'n zdf{ n]vf clws[t -5}7f}+_ 9847621519 

5. ;"o{ k|;fb zdf{ lzIff clws[t -5}7f}+_ 9843570620 

6. s[i0f axfb'/ yfkf Ol~hlgo/ 9867600120 

7. /fhg sfsL{ ;"rgf k|ljlw clws[t 9847659327 

8. s]zj/fh If]qL /f]huf/ ;+of]hs 9857660660 

9. td axfb'/ vqL gf ;' 9756700526 

10. ;+lutf zdf{ n]vf ;xfos -kfrf}+_ 9861091433 

11. df]xg 3tL{ If]qL cf n] k ;xfos -kfrf}+_ 9845369044 

12. OGb| k|;fb cfrfo{ k|zf;g ;xfos -kfrf}+_ 9847713393 

13. l;dfgf 5GTofn k'g k|zf;g ;xfos -kfrf}+_ 9840167638 

14. lktfDa/ ;'j]bL sDKo'6/ ck/]6/ 9846781734 

15. lji0f' k|;fb Gof}kfg] lzIff k|fljlws ;xfos -kfrf}+_ 9843508967 

16. ;'dg k/fh'nL ;a Ol~hlgo/ 9846162570 

17. k|]d ofbj ;j Ol~hlgo/ k'g lgdf{0f 9861666511 

18. /fhg rfln;] Pd cfO P; ck/]6/ 9846785052 

19. /fhg v/]n ;a Ol~hlgo/ 9847127427 

20. sdn cfrfo{ k|fljlws ;xfos /f]huf/ 9851157113 

21. h'4 axfb'/ k'g cl;:6]g ;a Ol~hlgo/ 9847620099 

22. lgzf lu/L dlxnf ljsf; ;xfos -rf}yf]+_ 9842394064 

23. lji0f' rfln;] k|zf;g ;xfos -rf}yf]+_ 9849405083 

 

 

24. b]jL ltjf/L k|zf;g ;xfos -rf}yf]+_ 9847757672 

25. dl6{gf yfkfdu/  :6fkm g;{ 9843461961 

26. ;'dg uf}td lkmN8 ;xfos 9844360465 

27. ;'/]Gb| /fgfdu/ pBd ljsf; ;xhstf{ 9867610352 

28. gf/fo0f ;'j]bL k|fljlws ;xfos 9847658490 

29. gf/fo0f kf}8]n gf=k|f=;]=k|f=, kz' ;]jf 9847710061 

30 sdnf sf]O/fnf rfln;] gf=k|f=;]=k|f=, kz' ;]jf 9860645256 

31 ;"rgf vqL gf=k|f=;=, s[lif 9868159602 

32 s[i0ff cfrfo{ gf=k|f=;=, s[lif 9865535321 

33 g/dfof yfkf ;fdflhs kl/rfns 9840475638 

34 wgdfof If]qL ;fdflhs kl/rfns 9867646712 

35 em/gf vqL ;fdflhs kl/rfns 9843296898 

36 lvd axfb'/ bdfO{ rfns 9816161310 

37 k|sfz axfb'/ k'g  sfof{no ;xof]uL 9847766911 

38 ;Gtaxfb'/ yfkf  sfof{no ;xof]uL 9843461817 

39 d]3gfy zdf{ sfof{no ;xof]uL 9869293668 

40 rGb| s'df/L yfkf sfof{no ;xof]uL 9866447238 

41 dgaxfb'/ k"g  sfof{no ;xof]uL  9866851135 

42 sdn yfkf sfof{no ;xof]uL 9840502093 

43 rGb|snf yfkf sfof{no ;xof]uL 9849396509 

44 lbkf zdf{ sfof{no ;xof]uL 9846807014 

45 k|]d axfb'/ g]kfnL sfof{no ;xof]uL 9857625542 

46 ls;fg vqL sfof{no ;xof]uL 9867770026 

47 aljtf k'hf{ sfof{no ;xof]uL 9840192473 
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ufp“ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf sfo{/t :jf:Yo tkm{sf sd{rf/Lx?sf] ;Dks{ g+=

qm=;= gfd y/ kb ;Dks{ g=

! g/ axfb'/ yfkf l;=c=x]=j= (*$&^@)%&)

@ l8n axfb'/ yfkf x]=c= (*^!)^$))^

# k|zf;g a'9f du/ x]=c= (*^!&(@)@&

$ ;hgf yfkf c=g=dL= (*^&&&))(*

% l;tf k'g c=g=dL= (*^$$(##&%

^ ;'lznf If]qL c=g=dL= (*$%&$)&(*

& ;/f]h bf; c=x]=j= (*^(*^&!&!

* ;/nf k'g c=g=dL= (*$&^!#*^@

( od'gf k'g c=g=dL= (*$@$%@*&%

!) nIdL If]qL c=x]=j= (*$&^!&@($

!! ;ld{nf >L; k'g c=x]=j= (*$&^^^$*(

!@ gf/fo0fbQ zdf{ c=x]=j= (*$&&)&^@@

!# b]j s'df/L >L; unfdL c=g=dL= (*$^*%@)&%

!$ l;df yfkf c=g=dL= (*$&&(%!$@

!% lg? yfkf c=x]=j= (*$^*%&%!(

!^ d'gf vqL Nof=c= (*^^%^(&@@

!& x'df b]jL yfkf c=g=dL= (*$&^&$##!

!* lt;{gf e08f/L If]qL c=x]=j= (*$$&!(%)$

!( k|ldnf k'g c=g=dL= (*^@$%)$))

@) k'gd yfkf k'g c=g=dL= (*^&$!$#(#

@! y'df k'hf{ k'g c=x]=j= (*^$$(#@@@

@@ aGbgf k'g c=x]=j= (*^&*#(&@*

@# l;h{gf vqL c=g=dL= (*^@@$&#@#

@$ lutf s+8]n c=x]=j= (*$^*!))^@

@% 8f]n axfb'/ If]qL sf=;= (*$(#(^#@%

@^ ldg axfb'/ k'g sf=;= (*$&^)*@$(

@& ;+uLtf kmf}bf/ If]qL sf=;= (*^&@(#$*^

@* zf]ef vqL sf=;= (*^&%(*&^%

@( cd[tf la=s= sf=;= (*^&^!*%&(

#) l8n axfb'/ sfnf yfkf sf=;= (*^!(**#((
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ufp“ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf sfo{/t lzIff tkm{sf k|wfgfWofksx?sf] ;Dks{ g+=

qm=;= gfd y/ ljBfno ;Dks{ g=

! k'm s'df/L zdf{ >L ;jf]{bo SofDk; 9851123876

@ kml6s axfb'/ yfkf >L w'Nn' lnpFjf df=lj= 9857626094

# 7u/fh zdf{ >L ;jf]{bo df=lj= 9869066230

$ dg axfb'/ >L; >L k'?iff]bo df=lj= 9847754040

% ?kgf/fo0f zdf{ >L e[s'6L df=lj= 9847765515

^ b]ljbQ kf}8\ofn >L zf/bf df=lj= 9847720901

& b'uf{ k|;fb zdf{ >L ;Nofg ;'vf}/f df=lj= 9840330117

* lvd axfb'/ k'g >L dx]Gb| df=lj= 9847765515

( zf]efv/ kf}8]n >L afnHof]tL O+ln; af]l8{ª :s'n 9857662811

!) lnnfw/ zdf{ >L afnljsf; cf=lj= 9860703178

!! dbg axfb'/ sfsL{ >L 1fgf]bo cf=lj= 9847663797

!@ a'4snf yfkf >L k~r/Tg k|f=lj= 9847726575

!# hd'gf k'g >L zflGt k|f=lj= 9821986449

!$ eujtL zdf{ >L g]kfn ljZ:jtGq k|f=lj= 9821357557

!% yddfof yfkf >L d+undo g]kfn tf/f k|f=lj= 9847630025

!^ pdf sfprf >L g]kfn tf/f k|f=lj= 9847707529

!& yDdg yfkf >L g]kfn st{Jo kfng k|f=lj= 9808642090

!* OGb| axfb'/ 3tL{ >L l6d'/]3f6 k|f=lj= 9847725412

!( ;'dg yfkf >L g]kfn cfdf k|f=lj= 9847761505

@) l;tf ;'j]bL >L afnHof]tL k|f=lj= 9861109613

@! /fd k|;fb zdf{ >L k|ult k|f=lj= 9847431534

@@ k'ikf zdf{ >L a/fxsf]6 k|f=lj= 9847766892

@# t]h axfb'/ If]qL >L ;u/dfyf k|f=lj= 9860696930

@$ hu axfb'/ sfprf >L x'lUblz/ k|f=lj== 9857631130

@% r'8fd0fL zdf{ >L hgHof]tL k|f=lj= 9844700058

@^ z'qm/fh yfkf >L l;h{gf k|f=lj= 9847755938

@& lji0f' >L; >L c/lgsf] k|f=lj= 9847761754

@* kbdkfgL kf}8]n >L hgtf k|f=lj= 9847719755

@( z+s/ /fjn >L wgHof]tL k|f=lj= 9845159979

#) k"0f{ axfb'/ Gof}kfg] >L ;flUb k|f=lj= 9847722558
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#! lx/fl;+x /fgf >L a;Gt k|f=lj= 9847710640

#@ k|]d axfb'/ vqL >L wf}nflu/L k|f=lj= 9847715761

## r'Gg axfb'/ s]=;L= >L wghfu[lt k|f=lj= 98474744965

#$ s[i0f 1fjfnL >L ;/:jtL k|f=lj= 9847216721

#% d~h' /fgf >L lzjfno k|f=lj= 98476605387

#^ OZj/L e§/fO e08f/L >L ;'vf}/f k|f=lj= 9867016441

#& k|]d axfb'/ k'hf{ k'g >L hgsNof0f k|f=lj= 9846710130
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