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5}7f}+ ufpF;ef 

िाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

 सभाका सदस्यहरु, 

1. संघीय लोकताशन्त्रक िणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तह देशख नै सदुृढीकिण ििी 
िाउँपागलकाको समवृि ि ववकास तर्य  अिागड बवढिहेकै समयमा कोगभड-१९ नामको कोिोना 
भाइिसवाट गसशजयत ववश्वव्यापी महामािीले गनम्तत्याएको चनुौतीपूणय परिशस्थगत ि बन्दावन्दी बीच आज 
नेपालको संववधान वमोशजम िठित स्थानीय सिकािको प्रमखुको रुपमा  विेङ िाउँपागलकाको आगथयक 
विय २०७७/७८ को नीगत तथा काययक्रम यस िरिमामय सभा समक्ष प्रस्ततु िदैछु ।  

2.  यस चनुौतीपूणय घडीमा िाउँसभालाई सम्तवोधन िरििहँदा म िाष्ट्रलाई गनिङु्कश सामन्ती शासनप्रणालीको 
अधँ्यािो यिुबाट जनताका प्रगतगनगधमार्य त िाज्य सञ्चालन िने संघीय लोकताशन्त्रक िणतन्त्रको उज्यालो 
यिुमा पयुायउने क्रममा जीवन उत्सिय िनुयहनुे सम्तपूणय ज्ञात अज्ञात सवहदहरुप्रगत भावपूणय श्रिाञ्जली अपयण 
िदयछु । िावष्ट्रयता,लोकतन्त्र ि जनजीववकाको आन्दोलनमा अिवुाइ िनुयहनुे सम्तपूणय अग्रजहरुको 
योिदानको उच्च सम्तमानसवहत स्मिण िनय चाहन्छु । 

3. यसैबीचमा िाउँसभाले िाउँसभा सदस्य,वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष तथा न्यावयक सगमगतको सदस्य 
समेत िहन ुभएका जनसेवामा प्रगतवि नेता पनुय बहादिु खनाललाई िमुाएको छ । उहाँप्रगत भावपूणय 
श्रिान्जली अपयण िदयछु ।  

 

4. कोगभड-१९ का कािण ववश्वभि संकट पैदा हनुकुा साथै उल्लेख्य रुपमा जनधनको क्षगत भएको छ 
। नेपालमा संक्रमण रै्लन नठदन िरिएको बन्दाबन्दीको बीचमा हाम्रो िाउँपागलकामा भाितवाट 
आएका नािरिकहरुमा संक्रमण देशखन थालेको छ । यस महामािीका कािण स्वदेश तथा ववदेशमा 
जीवन िमुाउनहुनुे नेपालीलिायत ववश्वभिका नािरिकहरुप्रगत श्रिाञ्जली व्यक्त िदै शोकाकुल 
परिवािजनमा समवेदना व्यक्त िदयछु । यस विेङ िाउँपागलका लिायत नेपालभि ि ववदेशमा समेत 
उपचािित ठददीबवहनी तथा दाजभुाइहरुको शीघ्र स्वास््यलाभको कामना िदयछु ।  

5. कोगभड-१९(कोिोना भाइिस) िोकथाम तथा गनयन्त्रणका लागि िाउँपागलकाले स्थापना ििेको प्रकोप 
व्यवस्थापन कोिमा  स्वैशच्छक रुपमा आगथयक, स्वास््य सामग्री तथा शजन्सी सामान सहयोि िनुय हनु े
सम्तपूणय व्यशक्त, बैंक तथा ववत्तीय संस्था, सिकािी, िैि सिकािी संस्था एवम ्सम्तपूणय महानभुावहरुप्रगत 
हाठदयक धन्यवाद ठदन चाहन्छु ।  

 

6. संकटको यस घडीमा एकजटु भई महामािीको िोकथाम,गनयन्त्रण ि उपचािको काययमा अग्रपंशक्तमा 
अहोिात्र खवटन ुहनु ेस्वास््यकमी, सिुक्षाकमी, िाष्ट्रसेवक कमयचािी, शशक्षक, सिसर्ाइकमी, सवािी 
चालक लिायत सबैको योिदानको उच्च प्रशंसा िदयछु । जोशखमपूणय यस परिशस्थगतमा आ-आफ्नो 



 

 

तहबाट खवटन ुहनुे जनप्रगतगनगध,िाजनीगतक दल,सञ्चािकमी,व्यवसायी,गनजी क्षेत्र,नािरिक समाज लिायत 
सबै व्यशक्त तथा संघसंस्थालाई धन्यवाद व्यक्त िदयछु । हामीले शजतै्न पने यो िोि ववरुद्दको लडाईमा 
सबैको थप ऐक्यविता,सहकायय,धैययता ि आत्मववश्वासको आवश्यकता िहको छ । "जीवन िहे जीवन 
सधुानय ि गसँिानय सवकन्छ" भन्ने मान्यतालाई आत्मसात िदै यस महामािी ववरुिको अगभयानमा 
धैययतापूवयक जटु्न सबैलाई आह्वान िदयछु ।  

7. ऐगतहागसक प्रमाण,गलखत,दस्तावेज ि नक्सा समेतका आधािमा गमत्रिाष्ट्र भाितसँिको सीमा सम्तवन्धमा 
ववित लामो समयदेशख बाँवक िहेको ि समय समयमा उठििहेको वविय गलशम्तपयाधिुा,गलपलेुक ि 
कालापानी के्षत्रको नेपालको भगूमलाई समावेश ििी नेपालको नक्सा जािी, संववधान संशोधन ििी 
गनशाना छाप समेत परिमाजयन ििेकोमा सम्तमाननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ि नपेाल सिकािप्रगत हाठदयक आभाि 
व्यक्त िदयछु ।  

8. लोकतन्त्रको आधािस्तम्तभको रुपमा एवं जनताले महससु िनय सक्न ेि भेट्न सक्ने सिकािको रुपमा 
िहेको स्थानीय सिकािसँि जनताको ववकास प्रगतको उच्च आकांक्षालाई समयोशचत सम्तवोधन िदै 
समग्र िाउँपागलका समवृितर्य  गतव्र िगतको यात्रा तय िनुय पने अवस्थामा हामी स्थानीय सिकाि िहेका 
छौँ ।यस ववचमा स्थानीय सिकािको स्वरुपलाई  संववधान प्रदत्त व्यापक के्षत्रागधकाि भएको वगलयो 
स्थानीय सिकािको रुपमा रुपान्तिण िने प्रवक्रयालाई सँिसंिै ि सावधानीपूवयक अशघ बढाउन ुपिेको 
छ । यस्तो जवटल ि चनुौगतपूणय मोडमा लोकतन्त्रको संस्थाित ववकास िनय सदा सजि ि संवेदनशील 
िवह हाम्रो सिकाि काम िदैछ,नगतजा ल्याउँदैछ ि अशघ बढ्दैछ । 

 

9. गसगमत स्रोत ि साधनको अगधकतम परिचालन ििी िाउँपागलकाको समविित ववकास िने स्पि 
दृविकोण,िन्तव्य ि लक्ष्य सवहत तीव्र िगतमा अिागड बवढिहेको अवस्थामा कोगभड-१९ को संक्रमणको 
सामना िनुय पदाय िाउँपागलकाको सेवाप्रवाह, ववकास गनमायण लिायतका समग्र िगतववगध प्रभाववत भएका 
छन ्। यस वविम परिशस्थगतमा विेङ िाउँपागलकाले कोिोना भाइिस िोिथाम तथा गनयन्त्रण काययमा 
हाँगसल ििेका केही महत्वपूणय उपलशव्धहरु सम्तमागनत सभा समक्ष प्रस्ततु िनय चाहन्छु ।  

10. गमगत २०७६ चैत्र १० िते बिेङ िाउँपागलकाको आयोजनामा सम्तपूणय जनप्रगतगनगध ि 
सिोकािवालाहरुको बीचमा एक ठदन ेमहामािी गनयन्त्रण तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्तबन्धी िोष्ठी सम्तपन्न 
भई टोलस्तिीय सचेनता तथा गनििानी  सगमगत देशख उच्चस्तिीय कोिोना भाइिस िोकथाम तथा 
गनयन्त्रण सगमगत लिायतका संस्थाित संयन्त्रहरु हाल कोिोना ववरुिको अगभयानमा वक्रयाशशल िहदैं 
आएका छन ्। 

11. गमगत २०७६ चैत्र १८ िते िाउँपागलका अध्यक्ष बाट िाउँबासीका नाममा करिव ३० गमनटे कोिोना 
भाइिस न्यूगनकिण, िोकथाम तथा व्यवस्थापनका ववियमा सामदुावयक िेगडयो ववहानी ८९ मेिाहजय 
बाट प्रत्यक्ष प्रसािण हनु ेििी ववशेि सम्तवोधन,िभयवती ि सतु्केिी मवहलाहरुका लागि पोिण प्याकेज, 
कोिोना ववमा, दीघय िोिीहरुका लागि गनिःशलु्क औिगध ववतिण, अत्यावश्यक तथा आवश्यकीय औिगध 
ि स्वास््य सामाग्रीको प्रवन्धको सगुनशितता  मार्य त स्थागनय सिकािको अनभुगूत ठदन ेििी अगभभावकीय 
भगूमका गनवायह िदै आएका छौं ।  



 

 

 

12. दैगनक ज्यालादािी, िजुािा व्यवसाय,अगत गसमान्तकृत परिवाि ि सडक जीवन व्यतीत परिवाि ििी 
परिवािलाई ४ भािमा ववभक्त ििी िाहत सम्तबन्धी मापदण्डका आधािमा  हालसम्तम २४६ घि 
परिवािलाई िाहत ववतिण िरिसवकएको छ ।  

 

13. SEE िेगडयो तयािी ववशेि काययक्रम,हेलो अगभभावक काययक्रम,घि-घिमा शशक्षक, बालकक्षा देशख कक्षा 
३ सम्तमका ववद्याथीहरुलाई अगतरिक्त गसकाई सामाग्रीहरु ि कक्षा १ देशख कक्षा १० सम्तमका 
ववद्याथीहरुलाई िाउँपागलकाको सहशजकिणमा ववद्याथीको हात- हातमा पाठ्यपसु्तक ववतिण लिायतका 
काययक्रम मार्य त शैशक्षक िगतववगधलाई गनिन्ति वक्रयाशील िाख्दै अिाडी बवढएको छ ।  

 

14. स्थानीय स्तिको शैशक्षक ज्ञान, सीप ि प्रववगधको संिक्षण,प्रवदयन ि स्तिीकिण िनय ववद्याथी प्रगतभा 
पवहचान काययक्रम, कोशचङ कक्षा सञ्चालन, पागलकास्तिीय शैशक्षक उपलशव्ध मापन पिीक्षा,िाष्ट्रपगत 
िगनङशशल्ड प्रगतयोगिता,पागलकास्तिीय अगतरिक्त वक्रयाकलाप लिायतका शैशक्षक िगतववगध सञ्चालन  
िरिएको छ । आधािभतू तहको पिीक्षा सञ्चालन,अनमुिन ि व्यवस्थापन िनय छुटै्ट काययववगध गनमायण 
िरि कक्षा आिको परिक्षा मयायठदत एवं व्यवशस्थत रुपमा सम्तपन्न िरिएको छ । प्रािशम्तभक वाल 
ववकास केन्रबाटै ववद्यालयको शैशक्षक सधुाि िनय कक्षाकोिा व्यवस्थापनलाई ववशेि जोड ठदईएको छ 
।  

 

15. सामदुावयक िेगडयो ववहानी ८९ मेिाहजयको सहकाययमा COVID-१९ ववशेि िेगडयो काययक्रम,सन्देशमूलक 
सूचना एवं शशक्षकहरुको नतेतृ्वमा िठित टोलस्तिीय गनििानी तथा सचेतना सगमगत लिायतका 
संयन्त्रमार्य त  कोिोना िोि सम्तबन्धी जनचेतना अगभववृि िने काययलाई  उच्च प्राथगमकता ठदईएको 
छ ।  

 

16. प्रकोप ववपद् व्यवस्थापन कोिको स्थापना िरिएकोले ववगभन्न व्यशक्त एवं गनकायबाट उल्लेखनीय रुपमा 
योिदान स्वरुप सहयोि प्राि भएको छ । साथै टोलस्तिीय गनििानी तथा सचेतना सगमगतको ववशेि 
अग्रसितामा क्वािेशन्टन स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कायय प्रसंशनीय नै छ । हाल सम्तम 
भाित लिायतका मलुकुबाट आएका २१४ जना नािरिकहरु मध्ये ७४ जनाको RDT, १४६ जनाको 
PCR स्वाव संकलन िरिएकोमा ४३ जनाको रिपोटय प्राि भएको जसमा ८ जनाको कोिोना संक्रमण 
पवुि भएकाले धौलागििी क्याम्तपसको आइसोलेशन कक्षमा पिाइएको ि संक्रमण पवुि नभएका २३ 
जनालाई आ-आफ्नो घिमा गबदाई िरिएको छ ।  

 

17. स्थानीय सिकाि स्थापना पिातको तीन वियको अवगधमा चाि वटा नीगत तथा काययक्रमहरुको 
माध्यमबाट संववधान तथा काननुप्रदत्त अगधकाि बमोशजमका कायय शजम्तमेवािीहरु व्यवशस्थत ि 
नगतजाउन्मखु रुपमा सम्तपादन ििी विेङ िाउँपागलका खोशजने,देशखन ेि भेवटन ेसिकािको रुपमा स्थावपत 
हनु सर्ल भएको छ । "समिृ नपेाल सखुी नपेाली" को िावष्ट्रय सोचलाई आत्मसात िदै "समिृ 



 

 

बिेङ,सखुी बिेङबासी" को दीघयकागलन सोच प्राि िनय आगथयक,सामाशजक ि साँस्कृगतक ववकासका 
लक्ष्य सवहत नीगत ि काययक्रम व्यवशस्थत रुपमा अशघ बढाइएका बेला हामी महामािीका कािणले 
उत्पन्न परिशस्थगतको सामाना िनय बाध्य भएका छौं ।  

 

18. नेपालको संववधानले परिकल्पना ििेको तीन तहको सिकाि,त्यसका अगधकाि के्षत्र ि संघ,प्रदेश ि 
स्थानीय सिकािगबचको सहकायय, समन्वय ि सह-अशस्तत्व समेतको ममय अनसुाि नेपाल सिकाि ि 
प्रदेश सिकािले प्रस्ततु ििेको ठदिो ववकासको लक्ष्य प्रागिसवहतको नीगत तथा काययक्रम समेतलाई 
हृदयङ्गम ििी हाम्रो स्थानीय सिकाि सञ्चालनको तीन वियको अनभुव ि िाउँसभा मार्य त पारित ऐन, 
गनयम तथा काययववगध समेतका आधािमा आगथयक विय २०७७/७८ को नीगत तथा काययक्रम तय 
िरिएको छ ।  

 
िाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

19. स्थानीय सिकािले जनभावना, जनआकांक्षा ि आवश्यकताका आधािमा स्थानीय नािरिकको 
जीवनस्तिमा सधुाि िनय दृढ संकल्पका साथ अिागड बवढिहेको छ । भौगतक संिचना पयायि नहनु,ु 
कमयचािी ि अन्य स्रोतसाधनको कमी हनु ुतथा संघ,प्रदेश ि स्थानीय तहवीच आयोजनाको विीकिण 
समयमा नहनु ुजस्ता अनेकौं प्रगतकूलताका बाबजदु स्थानीय सिकािले हाँगसल ििेका केही महत्वपूणय 
उपलशव्धहरु यस िरिमामय सभा समक्ष प्रस्ततु िनय चाहन्छु । 

20. नेपालको सन्दभयमा स्थानीय सिकाि नवीनतम ्प्रयोि भएकाले स्थानीय सिकािको सशुासन, ववकास 
ि समवृिको लागि स्थानीय सिकाि सञ्चालनका क्रममा स्थानीय तहलाई प्राि अगधकाि के्षत्रगभत्रका 
ववियमा ४० वटा महत्वपूणय ऐन, गनयम, गनदेशशका, काययववगध ि मापदण्ड जािी ििी कायायन्वयनमा 
आएका छन ् । यसबाट स्थानीय सिकािलाई संववधान एवं काननु वमोशजम प्रदत्त ववधावयकी 
अगधकािको संस्थाित हुंदै िएको ि िाउँपागलकामा काननुी ि काययववगधित आधाि तयाि भई काम 
कािवाहीमा थप सहजता आएको छ ।  

 

21. स्थानीय तहमा न्यावयक अभ्यासलाई संस्थाित िनय नेपालको संववधान ि काननु वमोशजम न्यावयक 
सगमगत ििन भई न्यावयक सगमगत समक्ष दताय भएका जम्तमा ६ वटा वववादहरुलाई आपसी छलर्ल 
ि मेलगमलापको माध्यमबाट समाधान िरिएको छ । स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन,२०७४ को दर्ा 
४७ ले व्यवस्था ििेको न्यावयक सगमगतको अगधकाि के्षत्रको मेलगमलापको माध्यमबाट वववाद समाधान 
िनय प्रत्येक वडामा मेलगमलाप केन्र ििन ििी उक्त केन्रको समन्वयकताय समेत तोवकएको छ । 
न्यावयक सगमगतबाट सूशचकृत ििेको मेलगमलापकतायबाट  िरिने मेलगमलापको काययलाई प्रभावकािी 
बनाउन मेलगमलापकताय ि समन्वयकतायहरुका लागि तीन ठदने अनशुशक्षण काययक्रम सम्तपन्न 
िरिसवकएको छ ।  

 



 

 

22. िाउँपागलका गभत्रको ऐगतहागसक महत्व,पिुाताशत्वक वस्त,ुकला,संस्कृगतको संिक्षण तथा पययटनको 
प्रवधयन िनय िाउँपागलका अन्तियत पने सत्यवती मशन्दि ि कालीलेक गसिथान मशन्दिलाई साँस्कृगतक 
ि कौडे डाँडा, भैँसीखोला झिना,गभगत्रवन देउिाली ि भातेपोखिालाई पययटकीय क्षेत्रको रुपमा घोिणा 
िरिएको छ । 

23. ढंुिा, गिट्टी, बालवुा, माटो आठद प्राकृगतक एवं नदीजन्य वस्तकुो ववक्री तथा गनकासी शलु्क दस्तिु 
संकलन िनय िाउँपागलका के्षत्रगभत्रका वििहरुको  प्रािशम्तभक वाताविणीय पिीक्षण ििी सो सम्तबन्धी 
आय िेक्का समेत सम्तझौता ििी स्थानीय कि संकलन िरिनकुा साथै  व्यवसाय दताय, होमस्टे दताय 
लिायत नयाँ आन्तरिक स्रोतको दायिा र्िावकलो बनाई चाल ुआगथयक विय ०७६/७७ मा अनमुागनत 
आन्तरिक आय प्राि हनुे संशोगधत अनमुान छ ।  

 

24. यस संकटको घडीमा समेत िाउँपागलकाले सहभागितामूलक योजना तजुयमा प्रकृयामार्य त चाल ुआगथयक 
विय ०७६/७७ मा स्थानीयस्तिको ववकासका लागि १५९ वटा वावियक योजना बनाई कायायन्वयन 
िदै िदाय जेष्ठ मसान्त सम्तम उपभोक्ता सगमगत मार्य त कायायन्वयनमा  भएका पूशँजित प्रकृगतका 
योजनाहरुको प्रिगत करिव ८५ प्रगतशत  पिुेको छ । त्यस्तै संस्थाित सशुासन ि सेवा प्रवाह सँि 
जोगडएका योजना तथा काययक्रम करिव सम्तपन्न भै सकेको अवस्था छ । यसवाट जनप्रगतगनगधहरुको 
भगूमका नीगत गनमायण ि ववकास गनमायणको अिवुाइ,अनिुमन एवं जनताको सखु द;ुखमा साथ ठदने ििी 
हाम्रो सिकाि सशक्त हुँदै िइहेको छ । 

 

25. हाम्रो सिकािले आफ्नो कायय सञ्चालन िदाय लाित न्यूनीकिण, स्रोत साधनको अगधकतम उपयोिको 
लागि नपेाल सिकाि तथा प्रदेश सिकाि सँि साझेदािी एवं संयकु्त व्यवस्थापनमा बहृत पूवायधाि 
गनमायण लिायतका कायय िदै आएको छ । जस्तै पेरिवाङ-विेङ  सडक गनमायणमा नपेाल सिकाि ि 
विेङ-नाम्तदकु सडक गनमायणमा स्थानीय पूवायधाि काययक्रम सँि साझेदािी ििी समन्वय,सहकािीता ि 
सहअशस्तत्वको गसिान्तलाई शस्वकाि ििेका छौँ । 

 

26. नया ँ संिचना,कमयचािी अभाव, भौिोगलक कठिनाई,काननुी अस्पिता ि अन्यौलताका बावजूद पगन 
सावयजगनक सेवा प्रवाह ि सशुासनलाई पवहलो प्राथगमकता ठदंदै जनताको सखु द;ुखमा अगभभावकत्व 
ग्रहण िदै वडाहरुमा घमु्तती सेवा मार्य त िाउँ िाउँमा स्थागनय सिकािको अनभुगूत ििाउन हाम्रो 
सिकाि सदा प्रयत्नशील छ । 

 

27. प्रत्येक नािरिकलाई िाज्यबाट आधािभतू स्वास््य सेवा गनशलु्क प्राि िनय पाउने संवैधागनक 
अगधकािलाई प्रत्याभतू िनय यस स्थानीय सिकाले स्वास््यकमी लिायतको सवुवधा सवहत ३ वटा 
िाउँमा सामदुावयक स्वास््य इकाई स्थापना ििी स्वास््य सेवा प्रवाह िरिएको छ । त्यसैििी 
अपाङिता भएका नािरिकहरुको सेवाको लागि सवै वडाहरुमा शचवकत्सक सवहतको टोली मार्य त 
स्वास््य पिीक्षण िरिएको छ । साथै स्वास््य सम्तवन्धी ववववध काययक्रम जस्तै उमेि सत्तिी काययक्रम 



 

 

मार्य त जेष्ठ नािरिकको घिघि सम्तम स्वास््य सेवा ववस्ताि ििी नािरिकको मौगलक हकप्रगत हाम्रो 
सिकाि प्रगतवि छ ।  

 

28. पूिानो शचवकत्सा आयवेुद प्रगत जाििण ल्याउन सवै वडामा आयवेुद काययक्रम सवहत आगथयक रुपले 
ववपन्न,अशक्त ि असहाय अवस्थामा िहेका,असहाय एकल मवहला,अपाङ्गता भएका,वालवागलका,आफ्नो 
हेिचाह आर्ैँ  िनय नसक्ने नािरिकलाई नािरिक सम्तमान काययक्रम सम्तपन्न िरिएको छ । यस्ता 
काययक्रमलाई आिामी ठदनमा थप सदुृढ बनाई गनिन्तिता ठदईनेछ । 

 

29.  बिेङ िाउँपागलका वडा नं. १ मा सामवुहक भैँसीपालन, वडा नं. २ मा अलैंची खेगत तथा परुुिोदय 
माध्यगमक ववद्यालयमा सञ्चागलत प्राववगधक धाि तर्य को कृवि ववियको शशक्षा, वडा नं. ३ मा र्लरु्ल 
खेगत, वडा नं. ४ मा बाख्रापालन ि वडा नं. ५ मा आल ुखेगत िरिसवकएकोमा सवै के्षत्रबाट सकािात्मक 
प्रयत्न भएका छन । 

 

30. कमयचािी समायोजन एवं व्यवस्थापन पिात भएको कमयचािीको पूगतय संिै कमयचािीहरुको उच्च 
काययसम्तपादन एवं लिनशशलताका कािण सेवा प्रवाहमा चसु्तता आएको छ । अझै ववश्वव्यापी महामािी 
कोगभड-१९ ले गसजयना ििेको वविम परिशस्थगतले मलुकु बन्दाबन्दीको अवस्थामा िहँदा पगन िाष्ट्रसेवक 
कमयचािीहरु गनयगमत रुपमा कायायलयमा उपशस्थत भइ उच्च मनोबलका साथ सेवा प्रवाह ििी स्थानीय 
सिकािका प्रगतर्लहरुलाई नािरिक समक्ष पयुायउन भएको सकािात्मक भगूमकाको सदा सवयदा स्मिण 
िरिनेछ । नवप्रवतयन ि सजृनशील कायय िने सबै तहका िाष्ट्रसेवकहरुलाई उत्प्ररेित िनय बजेटमा 
आवश्यक व्यवस्था िरिनेछ ।  

 
 

31. िाउँपागलका गभत्रका नािरिकहरुको  आवास सधुाि काययक्रम सञ्चालन िनय सो सम्तवन्धी छुटै्ट काययववगध 
गनमायण ििी िाउँपागलका गभत्र िहेका सकुुम्तबासी, घिवािवववहन ि खिको छानो भएका तथा शौचालय 
वववहन परिवािका लागि िंगिन जस्तापाताको व्यवस्थापन िनय आपूगतयकताय सँि खरिद सम्तझौता भई 
सवकएकोमा कोिोना भाइिस िोिको महामािीको कािणबाट आपूगतय हनु नसकेकाले आवश्यक समन्वय 
ििी  गछटै्ट व्यवस्थापन िरिनछे ।  

 

32. िाउँकाययपागलकाको कायायलय ि सो अन्तियतका कायायलय तथा आधािभतू ि माध्यगमक ववद्यालयहरुमा 
ववधतुीय हाशँजिी जडान   ििी ववधतुीय शासनको अभ्यास िरिएको छ । त्यस्तै िाउँपागलकाको 
कायायलयको सिुक्षाका लागि गसगस क्यामेिा जडान िरिएको छ । पत्रकारिता काययक्रम मार्य त सञ्चाि 
जितको ववकास ि ववस्ताि  सम्तबन्धी आधािभतू पत्रकारिता तागलम सम्तपन्न िरिसवकएको छ । यस्ता 
काययक्रम  मार्य त स्थानीय सिकािको सचुनाको सही प्रवाहीकिण िने अपेक्षा गलईएको छ । त्यस्तै 
सावयजगनक सनुवुाई काययक्रम मार्य त हाम्रो सिकािको सेवा प्रवाह प्रगतको आम नािरिकको धािणा 
बझु्ने कायय समेत िरििहेका छौँ । 



 

 

 

33. अनदुानमा आधारित ववववध कृविजन्य सामाग्री ववतिण ििी कृविमा आधगुनकीकिण िनय खोशजएको छ 
। बिेङ िाउँपागलकाले  मास,ु अण्डा ि दधुमा आत्मगनभयि काययक्रमलाई अनदुानमा आधारित बनाई 
भकािो सधुाि, पश ुआहाि ि पश ुस्वास््य काययक्रमलाई ववशेि प्राथगमकता ठदइएको   छ । 

 

34. हाम्रो सिकािले िाउँपागलका गभत्रका असाध्य िोि लािकेा ववपन्न नािरिकको स्वास््य उपचािाथय 
आगथयक सहायता समेत  तत्कालै सम्तवोधन ििी स्थानीय सिकािको अनभुगूत ठदने प्रयास िदै आएको 
छ ।  

35. असल बहुािी सम्तमान,असल िाष्ट्रसेवक सम्तमान, वडा नं. ५ का वडा अध्यक्षलाई समयमै काययसम्तपादन 
ििेकोमा िाउँकाययपागलकाबाट ििेको सम्तमान, आमा समूहका पदागधकािीहरुका लागि नेततृ्वगसप 
ववकास, उदघोिण तथा पत्रकारिता तागलम, सतु्केिी मवहलालाई िातो भाले, पोगसलो झोला ववतिण,घि-

घिमा अपाङिता परिचयपत्र ववतिण,सामदुावयक वन साझेदािी लिायतका असल एवं सजृनशशल 
काययक्रम मार्य त समन्यावयक,समतामूलक ि समिृ समाजको गनमायण िनय हाम्रो सिकाि दृढ सङ्कशल्पत 
छ ।  

 

36. यस वियका हाम्रा उपलशव्धहरु उत्साहवधयक छन ्। हाम्रो स्थानीय सिकािले गलएका नीगतहरुको 
कायायन्वयनबाट स्थानीय नेततृ्वको ववकास ि स्थानीय शासन पिगत सदुृढ  हनुे प्रशस्त आधािहरु 
तयाि भएका छन ्। हिेक ठदन एक कदम अिागड बढ्ने हाम्रो सिकािको दृविकोण ि शैलीका  
कािण सम्तपूणय विेङवासी नािरिकमा उत्साहको सञ्चाि भएको छ ।  

 

िाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

37. अब म िाउँपागलकाको आगथयक विय २०७७/७८ का लागि प्रस्ताववत नीगत तथा काययक्रम तर्य  यहाँहरुको 
ध्यानाकियण ििाउन चाहन्छु ।  

38. यस प्रस्ताववत नीगत तथा काययक्रमले मानवीय क्षमता ववकास, पूवायधाि गनमायण, उिमशीलता ि िोजिािी 
ववृि, स्थानीय नेततृ्व ववकास, ठदिो ववकास, प्रभावकािी सेवा प्रवाह ि काननुी शासनको प्रत्याभगूतलाई 
प्राथगमकतामा िाख्दै समिृ नपेाल, सखुी नेपालीको िावष्ट्रय आकाङ्क्क्षा पूिा िने तर्य  केशन्रत छन ्। 

 

39.  झलेु जस्ता जोशखमयकु्त बस्ती पवहचान ििी सिुम यातायातको व्यवस्थासवहतको एकीकृत सामूवहक 
आवासको व्यवस्थापन िरिनछे । साथै सकुुम्तवासी तथा ववपन्न नािरिकको पवहचान ि अगभलेख 
व्यवस्थापनलाई व्यवशस्थत ििी सकुुम्तवासी तथा वववपन्न नािरिक सम्तवन्धी जीववकोपाजयन ि वसोवासको 
व्यवस्थापनका लागि  उशचत प्रवन्ध िरिनछे । साथै यसका लागि िाउँपागलका अध्यक्ष सकुुम्तवासी 
व्यवस्थापन तथा आवास सधुाि काययक्रम सञ्चालनमा ल्याईनेछ  । 

 



 

 

40. िाउँपागलकाको कायय सम्तपादनलाई गछटोछरितो, प्रववगधमैत्री, पािदशी ि िणुस्तिीयता कायम िदै सूचना 
तथा प्रववगधको अगधकतम उपयोि मार्य त शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहबाट नै सदुृवढकिण िरिने 
नीगत अवलम्तवन िरिनछे । 

 

41. कोगभड-१९ िोकथाममा नेपाल सिकािले ििेको लकडाउनलाई मध्येनजि ििी इन्टिनेटको पहुँच 
गबद्याथीसम्तम पयुायई वेवसाइट, मोबाइल एप, सामाशजक संजाल, िेगडयो, गभगडयो, अगडयो तथा अन्य 
गभगडयो कन्रे्िेशन्सङ टुल मार्य त शशक्षण गसकाई वक्रयाकलाप अशघ बढाइनेछ । 

 

42. नेपाल सिकािको योजना अनसुाि यस पागलकामा जडान हदैु ििेको र्ाइबि इन्टिनेट सेवालाई सम्तपूणय 
वडा कायायलय, स्वास््य संस्था तथा गबद्यालयहरुमा जडान कायय सम्तपन्न िरिनेछ साथै इमेल इन्टिनटे 
मार्य त पत्रहरु, सूचना तथा जानकािीहरु आदानप्रदान िरिनेछ । 

 

43. हाल िाउँपागलका, वडा, स्वास््य संस्था, मा.वव. तहमा प्रयोिमा ल्याइएको ववधतुीय हाशजिी प्रणालीलाइ 
क्रमश: प्राथगमक गबद्यालयहरुमा समेत ववस्ताि िरिनेछ । 

 

44. यस पागलका शस्थत व्यस्त बजाि तथा महत्वपूणय स्थानहरुमा  गनििानी तथा सिुक्षा व्यवस्थापन िनयका 
लागि सडक बशत्त संिै गस.गस. क्यामेिा जडान िरिनेछ साथै यस्ता िाउँहरुमा Free Wi-Fi Zone 
बनाइनछे । 

 

45. िाउँपागलकाबाट काययन्वयन हनुे योजना, काययक्रममा ववत्तीय जोशखम न्यूनीकिणका लागि गनमायण ि 
खरिद प्रवक्रयालाई बढी पािदशी ि प्रगतस्पधायत्मक बनाउन बावियक खरिद योजना बनाई E-Bidding 

लाई प्रभावकािी रुपमा काययन्वयन िरिनछे । 

46. प्रववगधको प्रयोि तथा सूचनामा पंहचु अगभववृि िनय िाउँपागलकाका जनप्रगतगनगध, कमयचािी तथा 
शशक्षकहरुलाई सूचना प्रववगधसंि सम्तबशन्धत तागलम तथा काययशाला संचालन िरिनेछ । 

47. व्यशक्तित घटनादताय तथा सामाशजक सिुक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई वडा स्तिबाट काययन्वयनमा 
ल्याइन ेि उक्त प्रणाली प्रयोिका लागि वडा सशचवहरुलाई आवश्यक तागलम संचालन िरिनेछ । 

 

48. घिघिमा स्नातक,टोलटोलमा प्राववगधक, वडावडामा स्वास््यकेन्र, वस्ती वस्तीमा ज्येष्ठ नािरिक क्लव 
ि पती जगमनमा सावयजगनक उिानका साथै स्थानीय सिकािको सेवा प्रवाहलाई  सूचना प्रववगधसवहतको 
सेवा सँि जोड्न प्रत्येक ववद्यालय तथा वडा कायायलयलाई सूचना प्रववगधयकु्त बनाई  सूचना प्रववगधमा 
आधारित स्माटय िाउँपागलका बनाइनछे । 

49. आयोजनाहरुको दोहोिोपनाको अन्त्यका लागि संघीय ि प्रदेश सिकािसंि समन्वय ि सहकाययको नीगत 
अवलम्तवन िरिनेछ । अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ आयोजना नथप्ने ि कायायन्वयनमा िहेका तथा 
अधिुा आयोजनाहरुलाई सम्तपन्न िनय बजेट व्यवस्थापन सँिै आयोजना बैंक तयािी ििी सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ । 



 

 

 

50. ववकासमा गनशित उदे्दश्य हाँगसल िनय अपनाईने िणनीगत, समय, वक्रयाकलापहरु ि  साधन श्रोतको 
संयोजन ििी योजनावि ववकासको सरुुवात िनय हाम्रो सिकािको आवगधक योजना तजुयमाको कायय 
अववलम्तब सरुुवात िरिनछे ।  

 

51. िाउँपागलकाबाट नक्सापास नििी भौगतक संिचना तथा घि गनमायण िने ि स्वीकृत मापदण्ड ववपरित 
गनमायण कायय िरिएका संिचनालाई ववशेि व्यवस्थासवहत काननुी दायिामा ल्याइ त्यस्ता कायय िनेलाई 
गनरुत्सावहत िरिनेछ । िाउँपागलकाले तोकेको सडकको अगधकाि के्षत्रगभत्र बनेका संिचना जनुसकैु 
वखत हटाईनछे । 

 

52. िाउँपागलका गभत्र ववितदेशख सञ्चागलत क्रमाित योजनाहरुलाई आिामी आगथयक वियमा पगन गनिन्तिता 
ठदइनछे भन ेपूवायधाि गनमायणको काययलाई व्यवशस्थत िनय ममयत सम्तभाि कोि स्थापना ििी  आवश्यक 
काययववगध बनाई व्यवशस्थत बनाउँदै लगिनेछ । आिामी आगथयक वियबाट हेगभ मेशशनिी उपकिणहरुका 
माध्यमको प्रयोि मार्य त कायायन्वयन हनुे योजना तथा काययक्रम उपभोक्ता सगमगत मार्य त िरिन े
काययलाई क्रमशिःगनरुत्सावहत िरिदैं लगिनछे । उपभोक्ता सगमगतले हेगभ मेशशनिी उपकिणहरुको 
प्रयोि ििी  कायायन्वयन हनुे ििी कायायलयसँि योजना कायायन्वयनको सम्तझौता भएमा आिामी आगथयक 
वियबाट गनयमानसुाि वहाल कि कट्टी ििी भकु्तानी ठदने प्रणालीको अवलम्तवन िरिनछे ।  

53. ववितबाट पाि गसक्दै आिामी आगथयक वियमा टुके्र योजना तथा काययक्रम पूणयत गनरुत्सावहत िदै एक 
वाडय एक िौिवको योजना सञ्चालन िरिनछे ।असािे ववकासलाई आिामी विय अन्त्य िनय योजना 
सम्तझौताका काययलाई श्रावण मवहनाबाट शरुु िरिनेछ । साथै िौिवका योजना ि मेशशनिी उपकिणको 
आवश्यकता पने योजनालाई यथासम्तभव िेक्का प्रकृयामार्य त िरिनेछ ।  

54. झोलङुिे पलु मार्य त छरिएि िहेका वस्ती ववचको दिुी कम ििी सामाशजक आदानप्रदान तथा 
प्रशासगनक सिुमताका लागि झोलङुिे पलु गनमायणमा  नेपाल सिकाि तथा प्रदेश सिकाि सँि आवश्यक 
सहलिानी तथा समन्वय  िरिनेछ । साथै आगथयक विय २०७७/७८ का लागि झोलङुिे पलु के्षत्रित 
काययक्रम अन्तियत कायायन्वयन हनु ेभन्डािखोला, घट्टघाट, झडुीघाट, काउलेघाट, मजवुारे्दी झोलङुिे 
पलुको गनमायण काययलाई शशघ्र कायायन्वयन  िरिनेछ । 

  

55. जनप्रगतगनगध ि कमयचािीको  क्षमता अगभववृि ििी ववकास ि सेवा प्रवाहमा िणुस्ति कायम िनय 
तागलम,प्रशशक्षण ि अगभमखुीकिणका साथै भ्रमण अवलोकन ििाईनछे ।त्यसै ििी िाउँपागलका 
अध्यक्षले वडाध्यक्षसँि,प्रमखु प्रशासकीय अगधकृतले शाखा प्रमखु ि वडा सशचवसँि तथा शशक्षा 
अगधकृतले ववद्यालयका प्रधानाध्यापक सँि मापन योग्य सूचकहरुसवहत काययसम्तपादन सम्तझौता ििी 
सम्तबन्धीत पदागधकािीहरुलाई नगतजा प्रगत थप जवार्देही बनाईनेछ ।  

56. िाउँपागलकाको भौिोगलक के्षत्रगभत्र सञ्चालन हनुे सहकािी संस्थाको दताय, अनमुगत, गनयमन ि 
व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी बनाउदै स्थानीय सहकािी संस्थाको क्षमता अगभववृि ििी सहकािी संस्थाको 
प्रवियन, परिचालन ि ववकास िरिनेछ । सहकािी सम्तवन्धी स्थानीय त्यांक व्यवस्थापन ि अध्ययन 



 

 

तथा अनसुन्धान ििी दैगनक उपभोग्य वस्त,ु कृवि, वन, मत्स्य तथा पशजुन्य पदाथय उत्पादन ि ववक्री 
ववतिण िने सहकािीलाई ववशेि अनदुानको व्यवस्था िरिनकुा साथै प्रमखु वस्तीहरुमा सपुथ मूल्यमा 
सहकािी पसल सञ्चालन िनय प्रोत्साहन िरिनछे ।  

 

िाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

57. बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरु सँिको सहकाययमा एक वडा, एक सहकािीको नीगत मार्य त समवृिको 
यात्राको नािालाई साथयक पारिनेछ । सबै नािरिकहरुमा बैँक तथा ववत्तीय साक्षिता अगभववृि िनय 
सघन रुपमा ववत्तीय साक्षिता काययक्रम सञ्चालन िरिनेछ ।  

58. जनसांशख्यक, प्राकृगतक, आगथयक, सामाशजक, सांस्कृगतक, भौगतक पूवायधाि, िोजिािीको अवस्था, कुल 
िाहयस््य उत्पादन, प्रगतव्यशक्त आय, मानव ववकास तथा लैँगिक सशक्तीकिण सूचकांक, िाजस्व तथा 
आयव्यय समेतको त्यांक संकलन ि प्रशोधन ििी नवीनतम प्रववगधयकु्त ि िावष्ट्रय तथा स्थानीय 
सूचना प्रणालीमा आविता ि   पाश्वयशचत्र तथा स्रोत नक्साको अद्यावगधक अगभलेखन िरिनेछ ।  

 

59. सावयजगनक तथा सिकािी सम्तपशत्तको अगभलेख िाखी संिक्षण ि सदपुयोि िरिनेछ । यसका लागि 
िाउँपागलकामा िठित सावयजगनक तथा सिकािी जग्िा संिक्षण सगमगतलाई थप वक्रयाशशल बनाईनेछ 
। वव.सं. २०७६-२०७८ लाई सावयजगनक सम्तपशत्त जग्िा संिक्षण विय गनिन्तिता ठदन अगभयानका 
रुपमा अिागड बढाइनेछ ।  

 
 

60. "समदृ्द िाउँपागलका गनमायणको आधाि, सामदुावयक ववद्यालयको शैशक्षक िणुस्तिमा सधुाि" भन्ने नािालाई 
साथयक तलु्याउन ि अगभभावक तथा ववद्याथीहरुको िोजाइ ि गसकाइको केन्र बनाउन सामदुावयक 
ववद्यालयमा सिुशक्षत घेिाबाि, खेलमैदान, शिु वपउन े पानी तथा स्वच्छ हरित ववद्यालय गनमायण, 
सामदुावयक ववद्यालय ि सामदुावयक क्याम्तपसहरुको सदुृढीकिण िने काययलाई थप प्रभावकािी वनाउन 
"िाउँपागलका अध्यक्ष शैशक्षक सधुाि काययक्रम "सञ्चालन िरिनेछ ।  

 

61. भौिोगलक अवस्था,जनसङ्क्ख्या तथा आवश्यकताको आधािमा प्रािशम्तभक बालववकास तथा शशक्षा  
(बढीमा ५ वटा)को लािी सञ्चालन अनमुती ठदई बालववकास सहजकतायको व्यवस्थापन िरिन ेछ। 
बालववकास सहजकतायलाइ बालमनोववज्ञान सम्तबन्धी तागलम ठदई सक्षम बनाउन,े बालशशक्षालाइ 
सवुवधासम्तपन्न  साथै अगनवायय िरिने छ। 

 

62. भौिोगलकता,ववद्याथी सङ्क्ख्या तथा आवश्यकताका आधािमा ववद्यालय समायोजन िरिन,े कक्षा थप/ 
घट िरिन ेतथा िागभएका वा बन्द भएका ववद्यालयहरुको सम्तपत्ती आवश्यकताको आधािमा अन्य 
ववद्यालयमा समायोजन िरिन ेछ । 

 



 

 

63. सामदुावयक ववद्यालयको शशक्षक तथा कमयचािीहरुको दिबन्दी गमलान,व्यवस्थापन,पनुववयतिण एवं 
दिबन्दी गसजयना ववद्यालयको आवश्यकता तथा तह ि शशक्षकको योग्यता एवं दक्षताको आधािमा 
िरिने छ । 

 

64. ववद्यालयको शैशक्षक िणुस्ति सधुाि िनयको लागि एक ववद्यालय एक पसु्तकालय, सघन ववद्यालय 
अनिुमन, शैशक्षक सामग्री तथा पाठ्यसामग्री ववतिण, स्थानीय शैशक्षक सामग्री प्रदशनी काययक्रम, 
प्राध्यापकहरु द्वािा नमूना कक्षा शशक्षण, शशक्षकहरुलाई स्थलित रुपमा कम्तप्यटुि तागलम काययक्रम 
संचालन िरिनछे । 

 

65. सामदुावयक ववद्यालयका शशक्षक,कमयचािी, िाष्ट्रसेवक कमयचािी,जनप्रगतगनगध तथा िाज्यको स्रोतबाट 
पारिश्रगमक गलन ेसम्तपूणय पदागधकािीहरुका छोिाछोिीहरुलाई सामूदावयक ववद्यालयमा भनाय िने नीगत 
अगनवायय िरिन ेछ । साथै बिेङ िाउँ शशक्षा P]g २०७७ जािी ििी कायायन्वयनमा ल्याइने छ । 

 

66. िाउँपागलका गभत्रका न्यनुतम योग्यता पिुेका शशशक्षत जनशशक्तहरुको लित संकलन ििी 
आवश्यकताका आधािमा ववद्यालयमा स्वयंसेवा िनय उत्प्ररेित िरिनेछ साथै अन्ति ववद्यालय शशक्षण 
काययक्रम संचालन िरिनेछ । 

 

67. ववद्याथी, शशक्षक तथा ववद्यालयलाई प्रोत्साहन िनयको लागि एक शशक्षक एक झोला काययक्रम, नमूना 
ववद्यालय छनोट ििी पिुस्कृत िरिने काययक्रम, उत्कृि शशक्षक तथा ववद्याथी सम्तमान काययक्रम, 
ववद्यालयको पहलमा एक ववद्याथी एक हटकेस तथा सबै छात्राहरुलाई स्यागनटरि प्याडको व्यवस्था 
िरिनेछ । 

 

68. िेगडयो शशक्षा तथा अगभभावक शशक्षा, सामदुावयक ववद्यालय सत्यापन, अगतरिक्त कक्षा संचालन, लोकसेवा 
तयािी कक्षा, िाष्ट्रसेवक कमयचािी ववद्यालयमा जस्ता काययक्रमहरु संचालन िरिनछे । साथै िाष्ट्रपगत 
िगनङशशल्ड प्रगतयोगिता थप व्यवशस्थत एवं प्रभावकािी रूपमा सञ्चालन िरिने छ । 

 

69. कक्षा ११ ि १२ मा ववज्ञान वविय संचालन ििेका ववद्यालयहरुलाई ववज्ञान सामग्री व्यवस्थापन 
अनदुान तथा प्राववगधकधाि संचागलत ववद्यालयहरुलाई प्रोत्साहन अनदुान प्रदान िरिनेछ । 

 

70. शशक्षक दिवन्दी गमलान तथा व्यवस्थापन पिात शून्य दिबन्दी भएका सामदुावयक आधािभतू ि 
माध्यगमक ववद्यालयहरुलाई ठदंदै आएको गनजी शशक्षक अनदुान कटौती ििी आिामी आगथयक विय देशख 
प्राथगमक ववद्यालयमा शशक्षक आवश्यकताका आधािमा "प्राथगमक शशक्षक व्यवस्थापन काययक्रम" 
सञ्चालन िरिन ेछ ।  

 

71. िाउँपागलका गभत्रका सवै वालवागलकालाई आधािभतू तथा माध्यगमक तहसम्तम गनिःशलु्क शशक्षा उपलव्ध 
ििाइ साक्षि िाउँपागलका बनाउने नीगत अवलम्तवन िरिने छ । सवै ववद्यालयलाई वालमैत्री बनाउनकुा 



 

 

साथै सवैका लागि शशक्षा अगभयान सञ्चालन ििी १ वडा १ प्राववगधक शशक्षालय गनमायणका लागि 
सम्तभाव्यता अध्ययन िरिनछे । हाल कायायन्वयनमा िहेको ववद्यालय सशुासन तथा कमयचािी व्यवस्थापन 
काययववगधको प्रभावकािी कायायन्वयन ििी ववद्याथी गसकाइ उपलशव्धको पिीक्षण ि व्यवस्थापन समेत 
ििी ववद्यालयको शैशक्षक िणुस्ति अगभववृि मार्य त हिेक ववद्यालयलाई  स्माटय ववद्यालय बनाईनछे । 
साथै सामदुावयक ववद्यालयको शैशक्षक पूवायधाि गनमायण, ममयत सम्तभाि, सञ्चालन ि व्यवस्थापनलाई 
ववशेि जोड ठदईनेछ ।  

 

72. ववद्यालयतह देशख नै िावष्ट्रयता, िाउँपागलकाको मौगलक कला, संस्कृगत ि ज्ञानको सम्तमान, संिक्षण ि 
संवधयन िने तथा नैगतक शशक्षामा बल पगु्ने प्रकृगतका ववियहरुको स्थानीय पाठ्यक्रम तजुयमा ििी 
कायायन्वयन िनय पाठ्यक्रम तथा पाियसामग्री ववकास गनदेशशका कायायन्वयनमा ल्याईनछे ।  

 

73. "बिेङ िाउँपागलकाको इच्छा, छोिी बहुािीलाई उच्च शशक्षा" भन्ने सोच ि "िाउँपागलकाको एउटै सन्देश, 
बालवववाह मकु्त हाम्रो सिकाि" भने्न लक्ष्यलाई साथयक तलु्याउन "उज्यालो बाल वचत काययक्रम" लाई 
प्रभावकािी बनाईने छ ।  

 

74. सामदुावयक ववद्यालयहरुमा स्वास््य सेवा, बाल स्वास््य प्रवधयन, प्रजनन ्तथा यौन स्वास््य पिामशय 
जस्ता सेवा प्रवाह िनय सािावहक रुपमा ववद्याथी स्वास््य पिीक्षण काययक्रम सञ्चालन िरिनेछ । यस 
िाउँपागलका गभत्रका नािरिकहरुको स्वास््य ववमा, नसने िोिको समयमै पवहचान ि िोकथाम ििी 
नािरिकको जनधनको िक्षा िनय “िाउँपागलका अध्यक्ष जनता स्वास््य पिीक्षण काययक्रम” वडास्तिसम्तम 
सञ्चालन िरिनछे । क्यान्सि िोि लिायत जवटल प्रकृगतका िोिहरु लािेका ववपन्न नािरिकहरुलाई 
प्रदान िदै आएको आगथयक सहायतालाई गनिन्तिता ठदइनेछ ।  

 

75. ववपन्न ववद्याथीलाई छात्रवशृत्त काययक्रमलाई प्रदेश तथा नेपाल सिकािको काययक्रम सँि तादम्तयता 
गमलाई प्रभावकािी रुपमा लािू िरिनछे ।  

 

76. िाउँपागलकाले हाल गलदै आएको कि, िाजस्व, शलु्क आठदलाई थप व्यवशस्थत ि गनयमन िरिनेछ । 
हाम्रो िाउँपागलका  हाम्रो कि, समिृ बनाउन ेहाम्र ैिहि भन्ने नािालाई साकाि पानय असल किदातालाई 
सम्तमान ि तोवकएको समयमै कि गतने किदातालाई ववशेि छुटको व्यवस्था िरिनछे । स्थानीय 
भाडादि गनधायिण ििी भिपदो ि सस्तो यातायात प्रणालीको ववकास िरिनछे ।   

77. िाउँपागलकाको के्षत्रगभत्र व्यापाि, व्यवसाय वा सेवामा पूजँीित लिानी ि आगथयक कािोवािको आधािमा 
व्यवसाय कि लिाइदै आएकोमा यसलाई थप व्यवशस्थत िनय साना तथा िूला व्यवसायलाई  अगनवायय 
रुपमा दताय एवं नवीकिण हनुपुने व्यवस्था िरिनेछ । िाउँपागलका गभत्रका वस्तीहरुमा स्थानीय 
उत्पादन ववक्रीको बजाि व्यवस्थापन तथा ढुवानीको उशचत व्यवस्था िरिनेछ ।  

78. महामािीबाट प्रभाववत पययटन, कृवि, उद्योि, यातायात, गनमायण लिायतका क्षेत्रलाई जीवन्त िाख्न एउटा 
छुटै्ट व्यवसाय जीवन िक्षा काययक्रम संचालन िरिनेछ । सो काययक्रमबाट उद्यमशीलता ववकास, 



 

 

क्षमता अगभववृि, स्विोजिाि ि िोजिाि ववृि लिायतका के्षत्रित ववशेि काययक्रम सञ्चालन  

िरिनेछ ।  

 

79. वववाद समाधानको लागि मेलगमलाप तथा मध्यस्थता सेवालाई न्यावयक सगमगत मार्य त थप प्रभावकािी 
बनाईनेछ । वडामा स्थापना िरिएका मेलगमलाप केन्रलाई मेलगमलाप मार्य त वववाद समाधान ििी  
शाशन्त स्थापना िने केन्रको रुपमा ववकगसत िरिनेछ ।  

 

80. आगथयक, सामाशजक वा शैशक्षक दृविले पछागड पिेका मवहला, दगलत, आठदवासी जनजाती, मधेशी, 
थारु, मशुस्लम, वपछडाविय, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांिता भएका व्यशक्त, लैंगिक तथा यौगनक 
अल्पसंख्यक, वकसान, श्रगमक, उत्पीगडत वा वपछगडएको के्षत्रका नािरिक तथा आगथयक रुपले ववपन्न 
समदुायहरुको लागि गबशेि व्यवस्था िरिनछे । 

81. कुनै पगन व्यशक्तलाई गनजको उत्पशत्त, जात, जागत, समदुाय, पेशा, व्यवसाय वा शािीरिक अवस्थाको 
आधािमा कुनै पगन गनजी तथा सावयजगनक स्थानमा कुनै प्रकािको छुवाछुत वा भेदभाव नहनुे नीगतको 
प्रभावकािी रुपमा कायायन्वयन िरिनेछ । 

 

82. ज्येष्ठ नािरिक, एकल मवहला, अपांिता भएका व्यशक्त, ववधवा, वालवागलका लिायतलाई नेपाल 
सिकािबाट सामाशजक सिुक्षा भत्ता प्रत्याभतू िरिदै आएकोमा हाम्रो सिकािले आगथयक ि सामाशजक 
रुपमा जोशखममा िहेका नािरिकहरुलाई सिुक्षा प्रदान िनय तथा सभ्य ि लोककल्याणकािी िाज्य 
व्यवस्थाका लागि “िाउँपागलका सामाशजक सिुक्षा, संिक्षण तथा बचाउ (SSP)” काययक्रम सञ्चालन 
िरिनेछ । सामाशजक सिुक्षा भत्ता वैवकङ प्रणालीमा आवि भएकोमा टोल-टोल मा बैंक मार्य त भत्ता 
ववतिण िनय सम्तबन्धीत ववत्तीय संस्था सँि आवश्यक समन्वय एवं सहजीकिण  िरिनछे ।  

83. िाउँपागलका गभत्रका नािरिकहरुलाई सर्ा ि स्वच्छ वपउनेपानी उपलव्ध ििाउन जनता सँिको 
सहलिानीमा खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालन िरिनछे । पानीका महुानहरुको संिक्षण एवं आवश्यक 
अन्य केही िाउँमा गलफ्ट प्रववगधको पूवायधािहरु तयाि िरिनेछ । हाल कायायन्वयनमा िहेको झलेु 
खानपेानी आयोजना, अलायङतङु खानपेानी ि सखुौिा खानपेानी योजना आयोजनालाई पूणयता ठदन गनिन्तिता 
ठदईनेछ ।  

 

84. समवृि ि ववकास गनमायणको आधाि, मवहलाको क्षमताको ववकास नािालाई कायायन्वयन िदै िाउँपागलका 
के्षत्रगभत्र मवहला सशशक्तकिणका साथै उिमशशलताको ववकास िनय उपाध्यक्षसँि मवहला सशक्तीकिण 
काययक्रम सञ्चालन िरिनेछ । 

 

85. स्थानीय स्तिमा ववपद् पूवयतयािी तथा प्रगतकायय योजना, पूवय सचुना प्रणाली, खोज तथा उिाि, िाहत 
सामग्रीको पूवयभण्डािण, स्थानीय तटबन्ध, नदी ि पवहिोको गनयन्त्रण, ववपद जोशखम क्षेत्रको नक्सांकन 
तथा बस्तीहरुको पवहचान ि स्थानान्तिण िरिनेछ । ववपद् व्यवस्थापनका लागि वडा/वडामा  िठित 



 

 

ववपद् व्यवस्थापन सगमगतलाई थप वक्रयाशील बनाउदै यवुा परिचालनका लागि वडाअध्यक्ष सँि यवुा 
स्विोजिाि काययक्रम यथाशीध्र सञ्चालन िरिनेछ ।  

 

86. िोजिािमूलक काययक्रमका माध्यम मार्य त िरिवी न्यूगनकिण िनय “एक घि एक मवहला िोजिाि” 
काययक्रम सञ्चालन िरिनेछ । िाउँपागलकालाई  खाद्यान्न तथा तिकािी ववउववजनमा आत्मगनभयि 
बनाउन ववशेि काययक्रम  अगभयानका साथ सञ्चालन िरिनछे ।  

 

87. कोगभड-१९ को सङ्क्क्रमणबाट िोजिािी ि उत्पादनमा पिेको नकािात्मक प्रभावलाई न्यून ििी ठदिो 
उत्पादकत्व, भिपदो ववतिण सञ्जाल ि उिमशीलताको ववकास िनय िाउँपागलकाबाट ठदइदै आएको 
अनदुानलाई प्रभावकािी बनाउन बैंवकङ पद्दगतमार्य त न्यून ब्याज दिमा ऋण उपलब्ध ििाउने व्यवस्था 
िरिने छ । यसिी ऋण उपलब्ध ििाउन े वा ब्याज अनदुान ठदन े वविय काययववगध तजुयमा ििी 
व्यवशस्थत िरिने छ ।  

 

88. "समवृिका लागि यवुाको वक्रयाशशलता, हातमा सीप ि ठदमािमा उद्दमशीलता" भन्न े सोचको 
कायायन्वयनका लागि यवुाहरुको नेततृ्व ववकास, व्यवसावयक सीप अगभववृि, िोजिाि, स्विोजिाि एवम ्
उद्दमशीलता प्रवधयन जस्ता यवुा सशशक्तकिणका काययक्रमको व्यवस्था िरिने छ ।  

 

89. िाउँपागलकामा  बसोबास िने सबै नािरिकको खाद्य सिुक्षाको प्रत्याभतू िरिने छ । "कोही भोकै 
पदैन, भोकले कोही मदैन" भने्न प्रगतबिता पिुा िनय सबै तहका सिकािबीच सहकायय ििी बह-ुआयगमक 
कृवि उत्पादनमा जोड ठददै िाउँपागलकालाई "खाद्यान्नमा आत्मगनभयि स्थानीय तह" घोिणा िने काययक्रम 
अशघ बढाइनेछ ।  

 

90. िाउँपागलका गभत्रका खेतीयोग्य जगमन तथा बाँझो जगमनमा आवश्यक गसँचाइको व्यवस्था ििी कृवि 
उत्पादन बढाईनेछ । पशपुालन तथा कृवि काययका लागि दीघयकालीन योजना तयािी ििी कृवि सडक 
तथा स्थानीय स्तिका गसँचाइ प्रणालीको गनमायण िरिनछे । कृवि लिायत ववकासका पक्षहरुमा व्यापक 
छलर्ल तथा स्थानीय सिकािका कामकािवाहीमा एकरुपता एबं सामन्जस्यता कायम िनय गनकट 
भववष्यमा नै हाम्रो सिकािको आयोजनामा शजल्ला गभत्रका अन्ति स्थानीय सिकािका ववचमा वहृत्त 
अन्तिवक्रया काययक्रम सञ्चालन िरिनछे ।  

 

91. "बाझँो जगमनको प्रयोि,उत्पादनमा सहयोि" भन्ने सोचलाई आत्मसात िदै बाँशझदै िएको खेतीयोग्य 
जगमनलाई कृवि उत्पादनका लागि उपयोिमा ल्याउन ववशेि प्याकेजसवहतको प्रोत्साहन काययक्रम 
सञ्चालन िरिन े छ ।वडा मार्य त बाँझो जगमनको लित सङ्कलन ििी भगूम बैंकको स्थापना  
िरिने छ ।  

 



 

 

92. "स्थानीय सिकािको पवहलो प्राथगमकता,कृिकको घिदैलोमा प्राववगधक सेवा" भन्ने सोचलाई कायायन्वयन 
िनय प्राववगधक जनशशक्तको व्यवस्था गमलाइने छ । 

 
93. कृवि उद्दमशीलता अगभववृि िनय बैंक तथा ववत्तीय संस्थासँिको सहकाययमा कृिकलाई सहगुलयत 

ब्याजदिमा कृवि ऋण उपलब्ध ििाउने व्यवस्था गमलाइनछे । नपेाल सिकािसँिको सहकाययमा बाली 
तथा पशपंुक्षी गबमा काययक्रम सञ्चालन िनय गबमा कम्तपनीसँिको समन्वयलाई प्रभावकािी बनाइनछे ।  

 

94. कृवि तथा पशपुक्षी ववकास सम्तबन्धी सेवाको पहुँच ववस्ताि िरिनेछ । कृवि व्यवसाय िनय चाहन े
कृिकलाई बीउगबजन,कृवि औजाि,प्रववगध ि तागलम ठदइनेछ ।  

 

95. िाउँपागलका गभत्र िहेका बाँझो जग्िाको लित संकलन ििी उपयोि िनय भगूम बैंकको स्थापना िरिनेछ 
। सहकािी,सामूवहक,किाि तथा व्यावसावयक खेती िनय प्रोत्साहन िरिनछे । कृवि भगूमको प्रभावकािी 
व्यवस्थापनको लागि जग्िा एकीकिण तथा चक्लाबन्दी काययक्रम सञ्चालन िरिनेछ । 

 

96. ववदेशबाट र्वकय एका वा स्वदेशमा िहेका तथा कृवि सम्तबन्धी अनभुव,ज्ञान ि सीप बटुलेका कृवि ि 
पशपुन्छी ववियमा अध्ययन पिुा ििी वेिोजिाि िहेका यवुाहरुलाई कृवि पेसामा आबद्द ििी उत्पादनमा 
जोड्न ववशेि िोजिाि,आयमूलक "कोगभङ ववशेि कृवि काययक्रम" ि "उद्दमीको हात,िाउँपागलकाको 
साथ काययक्रम" को थालनी िरिने छ ।  

97. कृवि उत्पादन ि बजािीकिणमा देशखएको असन्तलुन,कृवि उत्पादनको उशचत मूल्य नपाउने 
िनुासो,उपभोक्ता ि उत्पादकबीचको मूल्यमा हनुे अन्तिलाई न्यूनीकिण िनय ि वकसानलाई कृवि 
पेसाबाट न्यूनतम बचतको सगुनशितता ििाउन कृवि के्षत्रको मूख्य बालीहरुको न्यूनतम समथयन मूल्य 
कायम ििी ववक्री नभएका कृवि उपजहरुको गछमेकी स्थानीय सिकाि,प्रदेश सिकाि तथा सङ्घीय 
सिकािको समन्वय ि सहकाययमा खरिद एवम ्भण्डािण िने व्यवस्था गमलाइने छ ।  

 

98. "स्वदेशी श्रम,स्वदेशमै पगसना" को नीगत अनरुुप कृवि के्षत्रको उत्पादन ि उत्पादकत्व ववृिका 
काययक्रम अशघ बढाईनेछ । कृवि प्राववगधक सेवा तथा उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सगुनशित 
िरिनेछ । हालको अनदुान ठदने प्रवक्रयालाई थप ववश्वसनीय,प्रभावकािी ि पहुँचमा बवृि हनुेििी 
परिष्कृत िरिनछे । 

 

99. कृवि पेशालाई सम्तमानजनक पेशाका रुपमा ववकास िनय ि कृिकहरुलाई सामाशजक सम्तमान प्रदान 
िने व्यवस्थाका लागि उत्कृि कृिकहरुलाई पिुस्कृत िने काययलाई गनिन्तिता ठदईनेछ । कृिक 
क्षमता अगभबवृिका लागि तागलम काययक्रमलाई परिमाजयन ििी उद्दमशशलता ववकास िनय मािमा 
आधारित पूणय व्यवहारिक तागलम संचालन िरिनेछ ।  

100. समदुायको सहभागितामा वन तथा जैववक ववववधताको ठदिो संिक्षण िदै वन पैदावािको उशचत 
सदपुयोि ि व्यवस्थापन िरिने छ । वनको जगमन खाली निाशखन ेनीगत गलइन ेछ । यसका लागि 



 

 

सामदुावयक वनसंिको सहकाययका के्षत्रहरु पवहचान ििी  उत्पादनका लागि वनमा लिानी भने्न सोचका 
साथ "सामदुावयक वन साझेदािी काययक्रम" लाई थप प्रभावकािी वनाईनछे ।  

िाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

101. विेङ िाउंपागलका ि इलाका प्रहिी कायायलय,विेङडाँडा ववचको समन्वयमा शाशन्त, सिुक्षा ि व्यवस्था 
लाई स-ुव्यवशस्थत िदै आिामी ठदनहरुमा लािपुदाथय दवु्यसयन सम्तवन्धी जनचेतनामूलक काययक्रम 
सञ्चालन िरिनछे । साथै  मेला तथा महोत्सव सञ्चालन सम्तवन्धी मापदण्डलाई प्रभावकािी रुपमा 
कायायन्वयन िनय आवश्यक गनयमन िरिन ेछ ।  

102. सडक दघुयटना कम िनय ″जोशखमपूणय यात्रा बवहष्काि, हाम्रो सिुक्षाको आधाि″ भन्न ेनािाको अगभयानका 
साथ सचेतनामलुक काययक्रम संचालन िरिनेछ ।  

 

103. सामाशजक सञ्जालमा व्यक्त हनुे अमयायठदत तथा असभ्य व्यवहािहरुलाई काननुी दायिामा ल्याई सभ्य 
समाज गनमायणमा जोड ठदईनछे । पािदशी सिकाि गनमायणमा जोड ठदन िाउँपागलकाको डकुमेन्री 
गनमायण तथा िेगडयो काययक्रम मार्य त “हाम्रो बिेङ स्वस्थ बिेङ” ि  “िाउँपागलका सेिोरे्िो” काययक्रम 
लाई संस्थाित िरिनछे । सूचना प्रवाहमा िाज्यको चौंथो अंि पत्रकारिताको व्यापक प्रयोि िनय 
प्रत्येक वडामा पत्रकारिता प्रवयदन काययक्रम सञ्चालन िरिनछे । साथै उत्कृि योिदान िने ििी हाम्रो 
सिकािको समवृिको यात्रामा सहयोि प्रदान िने पत्रकाि,नािरिक तथा ववगभन्न संघसस्थाहरुलाई उशचत 
सम्तमान िरिनछे । 

  

104. िाउँका सूचना शहिमा ि शहिका सूचना िाउँमा भने्न नािालाई व्यवहारिक रुपमा कायायन्वयन िने 
संयन्त्रको ववकास िरिने छ । ज्ञानवियक तथा जनचेतनामूलक काययक्रम गनमायण तथा प्रसािण िनय 
िाउंपागलकाको वास्तववक शचत्र शचत्रण हनु ेििी वतृशचत्र गनमायण िरिने छ । 

  

105. ववपद् व्यवस्थापन काययलाई प्रभावकािी बनाउन ववपद् व्यवस्थापन कोिको िकममा वठृद्द िरिने छ । 
सङ्घ,प्रदेश एवम ्अन्ति स्थानीय तह, सिकािी तथा िैि सिकािी सङ्घ संस्थाबीच समन्वय िरिन ेछ 
।सहकािी संस्थाको संस्थाित क्षमता ववकास सम्तबन्धी काययक्रम सञ्चालन िरिनछे । सहकािीमा 
आबि ििीब,ववपन्न,सीमान्तकृत तथा अपाङिता भएका व्यशक्त ि मवहला सहकािी संस्थालाई लशक्षत 
ििी ववशेि काययक्रम सञ्चालन िरिनछे । “एक सहकािी एक उत्पादन काययक्रम” संचालन िनय नीगत 
अवलम्तवन िरिनेछ । बचत तथा ऋणको कािोबाि िने सहकािी संस्थाले कृवि उत्पादन तथा प्रशोधन 
वा उत्पादनशील क्षेत्रमा कम्ततीमा ३० प्रगतशत लिानी िनुय पने व्यवस्थाको प्रभावकािी कायायन्वयन 
िरिनेछ । सहकािी संस्थाको गनयगमत अनिुमन ि गनयमन ििी संस्थाित सशुासन कायम  

िरिनेछ ।  

106. ववधतु सेवा पिुेका के्षत्रमा ववधतु ववतिण प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउनका लागि कािको पोल 
ववस्थावपत िने कामलाई अगभयानका रुपमा अशघ वढाइनछे । 



 

 

107. स्थानीय सिकाि ि जनताबीच सम्तबन्ध जीवन्त िाख्न “जनतासँि िाउँपागलका अध्यक्ष िेगडयो” काययक्रम 
सञ्चालनमा गलईनेछ । यस काययक्रममार्य त प्राि जनताका िनुासा गनयगमत रुपमा सम्तबोधन  

िरिनेछ ।  

108. िभयवती, शशश,ु बालबागलका, वकशोिी ि अपाङिता भएका व्यशक्तको पोिण शस्थगतमा सधुाि ल्याउन 
सघन रुपमा बहकेु्षत्रीय पोिण सधुाि काययक्रम सञ्चालन िरिनेछ ।  

109. िणुस्तिीय वस्तकुो आपूगतय सगुनशित िनय िणुस्ति पिीक्षण ि गनयगमत अनिुमनमा जोड ठदइनेछ । 
उपभोक्ताको हकवहत संिक्षणका लागि जाििण अगभयान ि उपभोक्ता शशक्षा संचालन िरिनेछ । 
िणुस्तिीय उपभोग्य वस्तहुरुको सवयसलुभ आपूगतय सगुनशित िरिनेछ । बजाि गनयमनसम्तबन्धी कानून 
गनमायण ििी कालोबजािी,कृगत्रम अभाव,गसशन्डकेट ि काटेगलङलाई कडाईका साथ गनयमन िरिनेछ ।  

110. िाउँपागलका अन्तियत पने सत्यवती मशन्दि ि कालीलेक गसिथान मशन्दिलाई सांस्कृगतक ि कौंडे 
डांडा,भैसीखोला झिना,गभगत्रवन देउिाली ि भातेपोखिालाई पययटकीय के्षत्रको रुपमा ववकास ििी विेङ 
िाउँपागलकाको पवहचान तथा अथयतन्त्रको आधािशशलाको रुपमा ववकास िरिनेछ ।यसको लागि पययटन 
मैत्री संिचना गनमायण तथा पययटन पूवायधाि गनमायण िनय ववस्ततृ पययटन िरुुयोजना बनाई कायायन्वयन 
िरिनेछ ।गनजी के्षत्र तथा अन्य गनकाय सँि समेत समन्वय ििी विेङ पययटन महोत्सव आिामी विय 
आयोजना िरिनेछ ।  

111. िाउँपागलका गभत्र सञ्चालनमा िहेका होमस्टेहरुको प्रभावकािी गनयमन िदै होमस्टेलाई आन्तरिक तथा 
वाह्य पययटन प्रवियन िनय महत्वपूणय आधािका रुपमा ववकास िनय ववशेि प्रवन्ध िरिनेछ । होमस्टे 
संचालनको लागि प्रोत्साहन िने,होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृगत,भेिभिुा,मौगलकता ि पिम्तपिाित 
पेशा,अिायगनक तथा घिेल ुउत्पादनसँि आबि ििी पययटन प्रवियन िने नीगत गलईनेछ । 

112. िाजस्व सङ्कलन,बजेट तजुयमा, लेखाङ्कन, खचय प्रणाली, आन्तरिक गनयन्त्रण ि लेखा पिीक्षण प्रगतवेदनलाई 
एकीकृत रुपमा ववधतुीय प्रणालीमा आबि िरिनेछ । िाउँपागलकाको िाजस्वक स्रोत ि दायिा ववस्ताि 
िरिनेछ ।  

113. यवुालाई असल ि शजम्तमेवाि नािरिक बनाउन नैगतक शशक्षा,लािू पदाथय दवु्ययसन गनिाकिण, ववधतुीय 
अपिाध गनयन्त्रण ि रावर्क सचेतना काययक्रमलाई “बिेङ समाज:सभ्य समाज" अगभयानका रुपमा 
सञ्चालन िरिनछे ।  

114. स्थानीय स्तिमा उत्पादन िने घिेल ुमठदिाजन्य पदाथयलाई गनरुत्सावहत िनय टोल सधुाि संस्था/सगमगत 
मार्य त मठदिा सेवन कतायको सूशच सावयजगनक ििी मठदिा काडयको व्यवस्था िरिनेछ ।  

115.  सामदुावयक वन के्षत्रको साथै बाँझो गनजी जग्िामा कृवि वनको रुपमा जडीबटुीको खेती िने प्रणालीको 
सरुुवात िरिनछे । कोगभड-१९ को कािणले िोजिािी िमुाएका तथा ववदेशबाट र्केका व्यशक्तलाई 
तागलम ठदई जडीबटुी खेती िनय प्रोत्साहन िरिनेछ ।  

116. विृाश्रम स्थापना होइन घिमा नै ज्येष्ठ नािरिकलाई अगनवायय रुपमा सम्तमान ि आदिका साथ िाख्न ु
पने नीगत अवलम्तवन िरिनछे ।  



 

 

117.  सावयजगनक प्रशासनलाई िाजनीगतक गसिान्तबाट अलि िाखी सिकािका नीगत तथा काययक्रम गनष्पक्ष 
रुपमा कायायन्वयन ििी समिृ बिेङ गनमायणमा समवपयत ििाईनेछ ।  

िाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

118. अन्त्यमा,कोगभड-१९ महामािी ववरुिको हाम्रो संघिय पूणयत कवहले अन्त्य हनु्छ भने्न कुिा अवहले नै 
एवकन िनय कठिन छ । ति,हामी सबैको सामवुहक प्रयासवाट यसलाई छोटो समयमा नै गनयन्त्रण 
िनय सर्ल हनुे ववश्वास मैले गलएको छु । जीवन िहे सखु ि खसुी पनुिःस्थावपत िनय सवकन्छ । 
समवृिको यात्रालाई पनुिःजोड्न ि िगतशील बनाउन सवकन्छ । यगतवेला हामी सबैको ध्यान कोगभड-

१९ का ववरुिको संघियमा केशन्रत छ । कोगभड-१९ महामािीका कािणले उत्पन्न हनुसक्न ेखाद्य 
संकट आउन नठदन,िोजिािी िमुाउन पिुकेाहरुको जीववकोपाजयनको आधाि तयाि िनय तथा िोि 
गनयन्त्रणसंिै अथयतन्त्रलाई िगतशील बनाउने उदे्दश्यअनूरुप नै यो गनगत काययक्रम प्रस्तनु िरिएको  

छ ।  

119. यी नीगत तथा काययक्रमको कायायन्वनयबाट ″ समिृ बिेङ, सखुी बिेङवासी″ को िन्तव्यमा पिुी समिृ 
नेपाल, सखुी नपेालीको िावष्ट्रय आकांक्षा पूिा िनय हाम्रो सिकािका प्रत्येक काययहरुको केन्रववन्द ुआम 
नािरिक हनुछेन ।सबैलाई समान अवसि, समान अगधकाि, उशत्तकै सिुक्षा, उशत्तकै सम्तमानको प्रत्याभगूत 
िरिनेछ ।  

120. यो नीगत तथा काययक्रमको प्रभावकािी कायायन्वयनको लागि सवैको सहकायय ि स्वागमत्व अपरिहायय छ 
। यसको सर्ल कायायन्वयनका लागि सम्तपूणय सिकािी गनकाय,िाजनीगतक दलहरु,संघ संस्थाहरु,गनजी 
तथा सहकािी के्षत्र लिायत सवैको सद्भाव, ि सहयोि हनुमेा ववश्वस्त छु । अन्त्यमा, िाउंपागलकाको 
समग्र ववकासमा योिदान पयुायउने िाजनीगतक दल,िाष्ट्रसेवक कमयचािी, शशक्षक, सिुक्षाकमी, गनजी 
सहकािी ि सामदुावयक के्षत्र, श्रगमक विय, नािरिक समाज, सामाशजक अगभयन्ता, यवुा क्लव, आमा 
समूह, आमसञ्चाि लिायत सम्तपूणय ठददीबवहनी तथा दाजभुाइहरुमा हाठदयक धन्यवाद ज्ञापन िदयछु ।  

 

धन्यवाद !  

कृष्ण प्रसाद शमाय 
िाउँपागलका अध्यक्ष 
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िाउँसभाका आदिणीय अध्यक्षज्यू, 

िाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, 

 
1. कोगभड-१९ नामको कोिोना भाइिसवाट गसशजयत ववश्वव्यापी महामािीले गसजयना ििेको चनुौतीपूणय परिशस्थगत 

ि बन्दावन्दी बीच आज नेपालको संववधान वमोशजम िठित स्थानीय सिकािको तर्य बाट आगथयक विय 
२०७७/७८ को वजेट यस सम्तमागनत सभा समक्ष पेश िदयछु । 

 

2. सवयप्रथम, संघीय लोकताशन्त्रक िणतन्त्रको उज्यालो यिुतर्य  पयुायउने क्रममा जीवन उत्सिय िनुयहनु े
सम्तपूणय महान शवहदहरुप्रगत हाठदयक श्रिासमुन अपयण िदयछु ।यस क्षणमा वेपत्ता तथा घाइते योिाहरु ि 
उहाँहरुको परिवािजन लिायत आम जनसमदुायमा उहाँहरुको अभतूपूवय योिदान प्रगत हाठदयक सम्तमान 
प्रकट िदै नमन िनय चाहन्छु । यसैबीचमा िाउँसभाले िाउँसभा सदस्य, वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष 
तथा न्यावयक सगमगतका सदस्य समेत िहन ुभएका जनसेवामा प्रगतवि नेता पनुय वहादिु खनाललाई 
िमुाएको छ । उहाँप्रगत भावपूणय श्रिान्जली अपयण िदयछु ।  

 

3. कोगभड-१९ का कािण ववश्वभि संकट पैदा हनुकुा साथै उल्लेख्य रुपमा जनधनको क्षगत भएको छ । 
नेपालमा संक्रमण रै्लन नठदन िरिएको बन्दाबन्दी बीचमा हाम्रो िाउँपागलकामा भाितवाट आएका 
नािरिकहरुमा संक्रमण देशखन थालेको छ । यस महामािीका कािण स्वदेश तथा ववदेशमा जीवन 
िमुाउनहुनु ेनपेालीलिायत ववश्वभिका नािरिकहरुप्रगत श्रिान्जली व्यक्त िदै शोकाकुल परिवािजनमा 
समवेदना व्यक्त िदयछु । यस विेङ िाउँपागलका लिायत नेपालभि ि ववदेशमा समेत उपचािित 
ठददीबवहनी तथा दाजभुाइहरुको शीघ्र स्वास््य लाभको कामना िदयछु ।  

 

4. संघ,प्रदेश ि स्थानीय तहवीचको सहकारिता, सहअशस्तत्व ि समन्वय लाई प्रवियन िदै जनसहभागिता, 
उत्तिदावयत्व, पािदशशयता सगुनशित ििी सलुभ ि िणुस्तिीय सेवा प्रवाह ििी गसंहदिवाि िाउँमै आएको 
अनभुगूत जनतालाई ठदनपुने अवसि,दावयत्व ि चनुौती हामी माझ आएको छ ।  

 

5. आिामी आगथयक वियको बजेट तजुयमा िदाय मैले यो विय सम्तम हाँगसल भएका उपलशव्धहरु संस्थाित िदै 
जनप्रगतगनधमूलक लोकताशन्त्रक पिगतबाट नेपाली नािरिकले खोजेको सेवा, चाहेको ववकास ि परिकल्पना 
ििेको समतामूलक समाजको गनमायण िने प्रणालीबाट गनदेशशत हुँदै समाजवाद उन्मखु उदीयमान 
िाउँपागलकाको  रुपमा स्थावपत िनय यो बजेट केशन्रत ििेको छु ।  



 

 

6. बजेट तजुयमा िदाय मैले मूलत: नेपालको संववधान ि कानूनहरु, नेपाल सिकाि तथा प्रदेश सिकािको नीगत, 
काययक्रम तथा बजेट वक्तव्य, ववगनयोजन ववधेयक,२०७७ को गसिान्त ि प्राथगमकता, गनगमयत ववववध 
काननुहरु, िाउँकाययपागलकाका गनणययहरु तथा दीिो ववकास लक्ष्यलाई मखु्य आधाि बनाएको छु ।साथै, 

ववगभन्न के्षत्रका सिोकािवालाबाट प्राि हनु आएका महत्वपूणय सझुावलाई समेत बजेट गनमायण िदाय ववशेि 
ध्यान ठदएको  छु । 

 

7. स्थानीय सिकािको आन्तरिक स्रोत, नपेाल सिकाि  ि प्रदेश सिकािबाट हस्तान्तरित अनदुान तथा 
िाजस्व बाँडर्ाडँलाई मलु आधाि मानी यो बजेट तथा काययक्रम तजुयमा ििेको छु । साथै,यस बजेटमा 
िाउँपागलकाको आफ्नो के्षत्रागधकािगभत्र कि तथा िैि कि िाजस्व परिचालन ि व्यवस्थापनलाई 
प्राथगमकतामा िाखेको छु ।  

 

8. अनतु्पादक तथा अनावश्यक खचय घटाउन,े पुजँीित बजेटको अंश बढाउने ि चाल ुखचयमा गमतव्यवयता 
ल्याउने ििी बजेट प्रस्ताव ििेको छु । साथै काययक्रमको छनौट, साधन स्रोतको बाँडर्ाँड ि ववगनयोजनमा 
देशखने दोहोिोपनलाई न्यूनीकिण िनय प्रशासगनक तथा प्राववगधक क्षमता,स्रोत तथा ववगनयोजनका वीचमा 
सन्तलुन कायम हनु ेििी स्रोत व्यवस्थापन िने व्यवस्था गमलाएकोछु । 

 

9.  समाजवादउन्मखु अथयतन्त्रको गनमायण,परिपूिक काननु तजुयमा,भौगतक पूवायधािको गनमायण ि व्यवस्थापन, 

आन्तरिक    स्रोतको आधाि ववस्ताि,उत्पादन ि उत्पादकत्व बवृि,आयोजनाको प्राथगमकीकिण,असल  शासन 
प्रवियन ि अन्तिसिकािी समन्वय हाम्रो सिकािको प्रमखु चनुौती िहेका छन ्।                                  

सभाका अध्यक्षज्यू, 

सभाका सदस्यज्यूहरु,  

10. अव म आिामी आगथयक विय २०७७/७८ को वजेटका उदे्दश्य तथा प्राथगमकता प्रस्ततु िने अनमुगत 
चाहन्छु ।बजेटका उदे्दश्यहरु गनम्तन अनसुाि िहेका छन ्।  

1. कोिोना भाइिस िोिको िोकथाम,गनयन्त्रण ि उपचािको प्रभावकािी व्यवस्थापन िनुय, 
2. संकटग्रस्त अथयतन्त्रलाई चलायमान ि िगतशील बनाउन,ु 

3. जनसहभागिता,उत्तिदावयत्व,पािदशशयता सगुनशित ििी सलुभ ि िणुस्तिीय सेवा प्रदान िनुय, 
4. लोकतन्त्रका लाभहरुको समानपुागतक समावेशी ि न्यायोशचत ववतिण िनुय, 
5. काननुी िाज्य ि ठदिो ववकासको अवधािणाअनरुुप समाजवादउन्मखु संघीय लोकताशन्त्रक िणतन्त्रात्मक 

शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेशख नै सदुृढीकिण िनुय, 
6. स्थानीय नेततृ्वको ववकास िदै स्थानीय शासन पिगतलाई सदुृढ िनुय, 
7. स्थानीय तहमा ववधावयकी,काययकारिणी ि न्यावयक अभ्यासलाई संस्थाित िनुय । 

 



 

 

11. आिामी आगथयक वियको बजेटमा देहायका के्षत्रमा लिानीलाई उच्च प्राथगमकता ठदएको छु । 

1. कोगभड-१९ को महामािीबाट जनताको जीवन िक्षा ििी जनजीवनलाई सिुशक्षत ि सहज बनाई सिुशक्षत 
िाख्न क्वािेशन्टन एवं आइसोलेसन व्यवस्थापन,अत्यावश्यक औिगध,स्वास््य सामग्री एवं उपकिणको 
उपलब्धता,परिक्षणको दायिा ववस्ताि ि उपचािको व्यवस्था गमलाउने , 

2. सडक तथा पलु (झोलङु्गे पलु समेत), गसंचाई, भवन तथा शहिी ववकास, उजाय, लघ ुतथा साना जलववद्यतु 
, सञ्चाि के्षत्रको ववकास मार्य त पूवायधाि ववकास  िने, 

3. कृवि,पययटन,उद्योि तथा वाशणज्य,सहकािी,ववत्तीय क्षेत्रको ववकास मार्य त आगथयक ववकास िने, 

4. शशक्षा, स्वास््य, खानेपानी तथा सिसर्ाई, सँस्कृगत प्रवियन, लैवङ्गक समानता तथा सामाशजक 
समावेशीकिण को ववकास मार्य त सामाशजक ववकास  िने, 

5. वन, वाताविण तथा ववपद् व्यवस्थापन िने, 

6. शासकीय सक्षमताको ववकास ििी सशुासन ि सदाचाि प्रवियन िने । 

 

सभाका अध्यक्ष महोदय, 

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

   अव म चाल ुआगथयक विय २०७६/७७ को आय व्ययको यथाथय शस्थगत प्रस्ततु िनय चाहन्छु । 

12. चाल ुआगथयक वियमा रु १९ लाख िाजस्व परिचालन हनुे अनमुान िहेकोमा चाल ुआगथयक वियको असाि 
मसान्त सम्तम अनमुागनत आन्तरिक आयको प्रके्षपण अनरुुप िाजस्व संकलन भै सकेको छ । त्यसैििी 
चाल ुआगथयक वियको जेष्ठ मसान्त सम्तम नपेाल सिकािबाट ववत्तीय समानीकिण अनदुान बापत रु ३ 
किोड ६३ लाख  ि संघीय िाजस्व वाँडर्ाडँबाट रु २ किोड ८४ लाख ३४ हजाि सत्तिी रुपैया आय 
प्राि भएको छ । त्यस्तै प्रदेश ववशत्तय समानीकिण अनदुानवापत रु ९० लाख ८५ हजाि पाँच सय 
आय प्राि भएको छ । प्रदेश िाजस्व बाँडर्ाँड बाट प्राि हनु ेआय ज्येष्ठ मसान्त सम्तम प्राि हनु आएको 
छैन । 

13. चाल ुआगथयक वियको नपेाल सिकाि,सशतय अनदुान तर्य  रु  ७ किोड २७ लाख ८० हजाि  रुपैया 
प्राि भएको छ। त्यस्तै सामाशजक सिुक्षा भत्ता बापत रु ५ किोड ४० लाख  ८१ हजाि रुपैया प्राि 
भएको छ ।  

 

14. अनदुान तथा िाजस्व बाँडर्ाडँका अगतरिक्त झोलङु्गे पलु गनमायण तर्य  रु ४० लाख, स्थानीय पूवायधाि 
ववकास काययक्रम तर्य  रु ७४ लाख ९ हजाि पाँच सय, प्रधानमन्त्री िोजिाि काययक्रम तर्य  रु १७ 
लाख ९३ हजाि, िावष्ट्रय परिचयपत्र तथा पञ्जीकिण तर्य  रु ८ लाख २६ हजाि, प्रदेश तथा स्थानीय 
शासन सहयोि काययक्रम  काययक्रम तर्य  रु २ लाख ७९ हजाि दईु सय गतस रुपैंया ि िरिव सँि 
ववश्वशे्वि काययक्रम तर्य  रु  ५ लाख ७५ हजाि  पाँच सय रुपैयाको गसधै अशख्तयािी प्राि भएको छ । 



 

 

यस्ता काययक्रमको लागि प्राि भएको िकमको प्रगतवेदन गसधै नेपाल सिकािमा पिाउन ेििी अशख्तयािी 
प्राि भएकाले स्थानीय सिकािको बजेट प्रणालीमा समावेश िरिएको छैन ।  

 

15. आगथयक विय २०७५/७६ को िाजस्व ि व्ययको यथाथय ववविण ,ज्येष्ठ मसान्त सम्तमको आगथयक विय 
२०७६/७७ को आय तथा व्यय ववविण तथा संशोगधत अनमुान ि आगथयक विय २०७७/७८ को 
अनमुागनत आयव्ययको ववविण अनसूुचीहरुमा उल्लेख ििेको छु ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

सभाका सदस्य ज्यूहरु, 

 अब म के्षत्रित रुपमा आिामी विय २०७७/७८ को बजेट तथा काययक्रम प्रस्ततु िनय चाहन्छु । 

 

स्वास््य 

16. कोगभड-१९ को िोकथाम,गनयन्त्रण ि उपचाि एवम ्भववष्यमा आउन सक्न ेववगभन्न महामािीलाई मध्यनजि 
ििी स्वास््य प्रणालीलाई सवल ि सदुृढ तलु्याउन आवश्यक जनशशक्त व्यवस्थापन िदै स्वास््य के्षत्रको 
पूवायधाि ववकास तथा सेवा ववस्तािमा जोड ठदइनेछ । ववपद ि त्यसबाट गसशजयत स्वास््य समस्यालाई 
सम्तबोधन िनय आवश्यक औिगध तथा उपकिणको लागि स्रोत व्यवस्था ििेको छु । उक्त प्रयोजनका 
लागि कोिोना कोिमा रु ६० लाख ववगनयोजन ििेको छु ।  

 

17. कोगभड-१९ ले स्वास््य पूवायधािको ववकास ि ववस्तािप्रगत हामी सबैलाई िम्तभीि बनाएको छ । 
िणुस्तिीय ि सवयसलुभ स्वास््य सेवामा आम नािरिकको पहुँच अगभववृि िनय हगु्दीशशि स्वास््य चौकीलाई 
१५ शैयाको अस्पतालमा स्तिोन्नगत ििी सेवा ववस्ताि िनय संघीय सिकािसँि आवश्यक समन्वय िरिनेछ 
। स्वास््य चौकी तथा सामदुावयक स्वास््य इकाईहरुको पूवायधाि ववकास िनयका लागि आवश्यक 
बजेटको व्यवस्था ििेको छु ।  

 

18. ववकासको साध्य ि साधन दवैु नािरिक नै भएकाले सवै नािरिकलाई स्वस्थ बनाई उत्पादकत्व अगभववृि 
िनय ि सवल मानव पुजँी गनमायण िनय स्वास््य के्षत्रलाई ववशेि प्राथगमकता ठदई वजेट ववगनयोजन ििेको 
छु । सवयसलुभ ि िणुस्तिीय स्वास््य सेवा आम नािरिकको पहुँचमा पयुायउन  सामदुावयक स्वास््य 
इकाई स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन िनय आवश्यक पने रु ६७ लाख ९५ हजाि वजेटको व्यवस्था 
गमलाएको छु ।  

 

19. "िोि पालेि होइन, र्ालेि बाचौं" भन्न ेमान्यतालाई साथयक रुप ठदन स्वस्थ नािरिक,स्वस्थ समाज, 
स्वस्थ जीवन ि त्यसका लागि स्वस्थ उत्पादन ि स्वस्थ उपभोि िने बानी ववकास िनय सामाशजक 



 

 

जाििण ल्याईनेछ । मवहला प्रजनन स्वास््य, सिसर्ाई तथा उपाध्यक्षसँि सँस्थाित सतु्केिी उपहाि 
काययक्रमको लागि रु. १ लाख तीस हजाि बजेटको व्यवस्था ििेको छु ।  

 

20. िाउँपागलका गभत्रका स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रदान िनय तोवकएका आधािभतू स्वास््य सेवा 
भिपदो,सवयसलुभ ि िणुस्तिीय बनाउन सामदुावयक औिगध काययक्रम तथा बहकेु्षगत्रय पोिण सधुाि 
काययक्रमका लागि रु ६ लाख ववगनयोजन ििेको छु ।  

21. मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरुले  िाउँपागलकाको  आधािभतू स्वास््य, सिसर्ाइ तथा पोिणसम्तवन्धी 
के्षत्रमा ििेको उल्लेखीय काययको उच्च मलु्याङ्कन िदै उहाँहरुलाई सेवा प्रगत उत्प्ररेित िनय मवहला 
स्वास््य स्वयंसेववका स्वास््य ववमा काययक्रम सञ्चालनको लागि रु. १ लाख ६० हजाि बजेटको प्रवन्ध 
ििेको छु । 

 

सडक पूवायधाि  

22. भौिोगलक आविता कायम िनय, कृवि तथा उद्योि व्यवसायको ववकास िनय, जनजीवन सहज िनय ि 
उच्च आगथयक ववृि हाँगसल िनय सघाउ पगु्न ेििी सडक पूवायधािका लागि आवश्यक बजेट ववगनयोजन 
ििेको छु । िाउँपागलका गभत्रका िाउँवस्तीमा सहज आवािमनका लागि सल्यान सखुौिा सडक गनमायणका 
लागि रु १ किोड बजेट प्रवन्ध गमलाएको छु । दईु वा सो भन्दा बढी िाउँहरुको दिुीलाई कम िनय 
यथाशक्य गछटो झोलङु्गे पलु गनमायण कायय सम्तपन्न िने नीगत गलएको छु । 

 

23. िाउँपागलकाको िौिवको योजनाको रुपमा िाउँपागलका रिङिोड गनमायण आयोजनालाई प्राथगमकतामा 
िाखेको छु । यो िौिवको योजनाको गनमायण कायय शरुु िने ििी रु ५० लाख ववगनयोजन ििेको छु 
।  

खानपेानी 
24. आधािभतु खानपेानी नपिुेको िाउँवस्तीमा खानेपानी पयुायउन ेकाययक्रमलाई गनिन्तिता ठदएको छु । एक 

घि एक धािा काययक्रमलाई समेत अिागड बढाउने व्यवस्था ििेकोछु ।  

 

ऊजाय ववकास 

25. पेरोगलयम पदाथयको प्रयोिलाई प्रगतस्थापन िनय  जलववद्यतु तथा वैकशल्पक ऊजायको उत्पादन ि उपभोि 
बढाउन जोड ठदइएको छ । उज्यालो िाउँपागलका बनाउने हाम्रो सिकािको प्रगतवितालाई पूिा िनय 
सावयजगनक,गनजी,सहकािी ि सामदुावयक के्षत्रको सह-लिानीमा ऊजायको उत्पादन,ववतिण ि व्यवस्थापनमा 
जोड ठदईनछे । 



 

 

26. बिेङ िाउँपागलका, उज्यालो िाउँपागलका घोिणालाई साकाि पानय आिामी आगथयक वियमा िावष्ट्रय प्रशािण 
लाइन तत्काल पयुायउन नसवकने तथा हाल सम्तम बत्ती बाल्न आधगुनक उजायको पहुँच नपिुेका िाउँ ि 
घिधिुीको यथाथय ववविणका आधािमा  उपयकु्त कायययोजना बनाई अिागड बवढनेछ ।  

 

शहिी ववकास 

27. आधगुनक सभ्यताको मानक नै सवुवधायकु्त शहि भएको तथा मलुकुको ववकासको स्वरुप शहिी 
पूवायधािबाटै प्रगतववशम्तवत हनु ेयथाथयलाई ध्यान ठदँदै शहिी ववकास तर्य को काययक्रम प्रस्ताव ििेको छु 
। यसका लागि पूवायधाि सवहतको व्यवशस्थत शहि ि बस्ती ववकासका काययक्रम सञ्चालन िरिनछे । 
आिामी आगथयक विय नमनुाका रुपमा पूवायधाि सवहतको वस्ती ववकास िनय बिेङ बजाि बहृत सधुाि 
योजनाका लागि रु ३ किोड ४४  लाख पचास हजाि रुपैया बजेटको व्यवस्था गमलाएको छु । 

28. िाउँपागलकाको केन्रमा प्रशासगनक भवन गनमायण लिायतका काययहरुलाई गतव्रता ठदन आवश्यक ववस्ततृ 
आयोजना प्रगतवेदन तयाि ििी नेपाल सिकाि तथा प्रदेश सिकािसँिको साझेदािीमा व्यवस्थापन िनय 
रु. २ किोड समपूिक कोिको व्यवस्था गमलाएको छु ।  

 

पययटन 

29. िाउँपागलका गभत्रका ऐगतहागसक, साँस्कृगतक, धागमयक, पिुाताशत्वक ि प्राकृगतक सम्तपदाहरुको पवहचान, 
संिक्षण, प्रवियन एवं प्रचाि प्रसाि मार्य त स्थानीय अथयतन्त्रको महत्वपूणय आधािको रुपमा पयायविण 
अनकूुल पययटन उद्योिको ववकास िनय पययटकलाई अगतगथको रुपमा सम्तमान िने अगतगथदेवो भव: 
अगभयानलाई थप प्रभावकािी ििाईनेछ ।  

30. उच्च आगथयक ववृि, उत्पादन िोजिािी ि आयको ववतिणलाई तत्काल टेवा पयुायउन ेप्रगतस्पधी के्षत्रको 
रुपमा सम्तभावना बोकेको पययटन के्षत्रको ववकासलाई मैले जोड ठदएको छु । बिेङ िाउँपागलकालाई 
आकियक,मनोिम ि साहगसक पययटकीय िन्तव्यको रुपमा पवहचान स्थावपत ििाउने िाउँपागलका गभत्रको 
ऐगतहागसक महत्व, पिुाताशत्वक वस्त,ुकला, सँस्कृगतको संिक्षण तथा पययटनको प्रवधयन िनय िाउँपागलका 
अन्तियत पने सत्यवती मशन्दि ि कालीलेक गसिथान मशन्दिलाई साँस्कृगतक ि कौडे डाँडा, भैँसीखोला 
झिना, गभगत्रवन देउिाली ि भातेपोखिालाई पययटकीय के्षत्र लिायतको व्यापक प्रचािप्रसाि ििी पययटन 
महोत्सव तथा व्यवस्थापन िनय  समेतका लागि रु ५ लाख ववगनयोजन ििेको छु  । िाउँपागलका 
गभत्रका पययटकीय के्षत्रहरुको ववस्ततृ योजना प्रगतवेदन तयाि िनय समेत आवश्यक वजेट गमलाएको छु 
।साथै िाउँपागलका गभत्र सञ्चागलत होमस्टेको प्रवियन काययक्रम िरिनछे । 

 

कृवि, भगूम व्यवस्था, सहकािी ि गसंचाइ 

31. नािरिकको खाद्य अगधकाि सिुशक्षत िदै िरिवीको अन्त्य िनय, िुलो संख्यामा िहेका कृिक परिवािको 
आयस्ति बठृद्द िनय तथा सवल अथयतन्त्रको गनमायण िनय कृविको आधगुनकीकिण,ववशशिीकिण ि 



 

 

व्यवसायीकिण जरुिी छ । यसका लागि  मेिो वकसान मेिो अन्नदाता भन्ने अगभयानका साथ उन्नत 
बीउववजन,मलखादको व्यवस्था तथा गसचाईको प्रवन्ध िदै उन्नत खेती ि उच्च मूल्यका बालीको ववकास 
िनय रु ७२ लाख ४५ हजाि वजेटको व्यवस्था ििेकोछु । 

32. अिायगनक कृवि उपजको उत्पादन ि उपभोि बढाउन वविादी िवहत खाद्यान्न उत्पादन ि उपभोि िने 
संस्कृगतको ववकास िनय कृिक तथा उपभोक्तालाई उत्प्ररेित िनय प्रांिारिक खेती िनय समेत वजेट 
ववगनयोजन ििेको छु । 

33. "उत्पादन वकसानको शजम्तमा हो,बजाि ि मलु्य सिकािको शजम्तमा हो" भने्न नािाका साथ कशम्ततमा दईुवटा 
कृवि उपज संकलन केन्र गनमायण िनय रु १० लाख बजेट ववगनयोजन ििेको छु । वकसानले उत्पादन 
ििेको कृवि उत्पादनको बजािीकिण उशचत मूल्य ि खेि जान नठदन ेनीगत अवलम्तबन ििी कायायन्वयन 
िनय आवश्यक बजेटको व्यवस्था ििेको छु ।  

34. िाउँपागलका गभत्र िहेको खेगतयोग्य भगूमको एवककृत ववविण तयाि ििी चक्लावन्दी खेती िनय तथा 
संघीय सिकािको भगूम- बैंकको स्थापना ि संचालन िने नीगत अनरुुप भगूम बैंकको स्थापना िनय ि 
लिानीमा ऋण सहजीकिण िनयका लागि रु ६ लाख बजेटको ब्यवस्था ििेकोछु । 

35. स्वदेशी श्रम,स्वदेशमै पगसनाको नीगतअनसुाि “हात हातमा कृवि सामग्रीिः िाउँ िाउँमा िोजिािी” अगभयानका 
साथ कोगभड-१९ महामािीको कािण देश गभतै्र िोजिािी िमुाएका ि ववश्वका ववगभन्न भािबाट िोजिािी 
िमुाइ स्वदेश र्वकय एका वा र्कय न चाहन े बिेङबासी नािरिकहरुको व्यवशस्थत त्याकं तयाि ििी 
उनीहरुको रुची ि उपयकु्तताको छनौट अद्यावगधक िनय ि काययक्रमको तजुयमा िनय "कोगभड गबशेि कृवि 
काययक्रम" सञ्चालन िनय रु १० लाख बजेट ववगनयोजन ििेको छु ।  

36. "जहा ँखेती,त्यहा ँगसँचाइ" को नािा सवहत ववद्यमान गसंचाइ प्रणालीहरुलाई पनुस्थायपना तथा सदुृढीकिण 
िदैं गसंचाइको पहुँच नपिुेका स्थानहरुमा साना गसंचाइ गनमायणको लािी आवश्यक वजेट गमलाएको छु।  

37. कृिकलाई ब्याज अनदुान ि सहगुलयत कजाय,कृवि सामग्री,ववउ/बेनाय,कृवि ववमा ि न्यूनतम ्समथयन मूल्यको 
व्यवस्था िरिनछे । यस के्षत्रको ववकासको लागि सहकािी,सामदुावयक ि गनजी र्ामयलाई प्रोत्साहन 
िरिनेछ ।  

सहकािी 
38. सहकािी के्षत्रको गनयमन ि पुजँी परिचालनको माध्यमबाट सहकािी के्षत्रलाई ववशत्तय उत्प्रिेकका रुपमा 

ववकास ििी स्थानीय अथयतन्त्रको महत्वपूणय स्तम्तभको रुपमा ववकास िने व्यवस्था गमलाएकोछु 
।िाउँपागलका गभत्रका सहकािी संस्थाको क्षमता अगभववृि िनय एक सहकािी एक उत्पादन काययक्रमका 
लागि  रु ५ लाख बजेट ववगनयोजन ििेको छु । 

 
 



 

 

वन,वाताविण ि ववपद व्यवस्थापन 

39. जनसाधािणमा वाताविणीय स्वच्छता सम्तवन्धी चेतना बढाई भौगतक ववकासबाट वाताविणमा पनय सक्न े
जोशखमलाई न्यूनीकिण िदै वन, वन्यजन्त,ु पंक्षी, वनस्पगत तथा जैववक ववववधताको संिक्षण, सम्तबियन 
ि ठदिो उपयोि सम्तवन्धी काययक्रमका लागि वजेट ववगनयोजन ििेको छु । 

40. प्राकृगतक प्रकोपको ममयलाई जधेुि हैन, बझेुि काम ििेमा मात्र ववपदको गनयन्त्रण तथा न्यूनीकिणमा 
िूलो सहयोि पगु्ने हुँदा यसका लागि छुटै्ट ववपद व्यवस्थापन कोिमा रु १० लाख  वजेट ववनीयोजन 
ििेको छु ।  

शशक्षा,यवुा,खेलकुद तथा प्रववगध  

41. कोगभड-१९ को कािणले ववद्याथीहरुको पिनपािनमा पनय िएको प्रभावलाई ध्यानमा िाखी िेगडयो, 
टेगलगभजन, अनलाइन तथा अर्लाइनको माध्यमबाट गसकाइ सहजीकिणका लागि सामग्री उत्पादन तथा 
प्रशािण िनय आवश्यक बजेटको व्यवस्था गमलाएको छु ।  

42. आिामी आगथयक वियको बजेट ववगनयोजन िदाय मैले सामाशजक रुपान्तिण ि आगथयक ववकासको 
आधािशशला िहेको शशक्षाको ववकासमा सवोपिी जोड ठदएको छु । शशक्षालाई प्राववगधक, व्यवसावयक 
तथा िोजिािमूलक बनाउँदै सक्षम,नैगतक एवं िावष्ट्रय वहतप्रगत समवपयत जनशशक्त गनमायण िनय सवोदय 
मावव ि परुुिोदय माववलाई ववशेि अनदुानको लागि वजेट गमलाएको छु । 

43. सामदुावयक ववद्यालयको शैशक्षक पूवायधाि गनमायण,ममयत सम्तभाि,सञ्चालन ि व्यवस्थापन िनय आवश्यक 
वजेट ववगनयोजन ििेको छु । सामदुावयक ववद्यालयमा शैशक्षक सशुासन कायम िनय “िाउँपागलका अध्यक्ष 
शैशक्षक सधुाि काययक्रमका” लागि रु १० लाख वजेट ववगनयोजन ििेको छु । ववद्यालयको शैशक्षक 
तथा पवुायधाि ववकास योजनाका लागि रु १ किोड ३७ लाख ८७ हजाि वजेट ववगनयोजन ििेको छु 
। सावयजगनक ववद्यालयहरु ववपद्को बेलाका जनआश्रयस्थल बने्न ििेको यथाथयतालाई मनन ििी 
पूवायधािमा सधुाि िरिनेछ ।  

44. आिामी आगथयक विय मा अन्ति-माध्यगमक ववद्यालय िाष्ट्रपगत िगनङशशल्ड प्रगतयोिता संचालनको लागि 
रु. १ लाख, आधािभतू तहको पिीक्षा सञ्चालन, अनिुमन तथा व्यवस्थापन समेतका लागि रु ६ लाख 
बजेट ववगनयोजन ििेको छु ।साथै  प्रािशम्तभक वाल ववकास केन्रका सहयोिी काययकताय ि सामदुावयक 
ववद्यालयहरुमा काययित कायायलय सहयोिीहरुमा िाष्ट्रसेवा प्रगत उत्प्ररेित ििाउन आवश्यक व्यवस्था 
िरिनेछ ।  

45. ववपन्न ववद्याथी शैशक्षक सामाग्री ववतिण, लोकसेवा तयािी कक्षा संचालन तथा ववद्याथी प्रगतभा पवहचान 
काययक्रमका लागि पयायि बजेट ववगनयोजन ििेको छु । ववद्यालयमा खदु भनायदि,वटकाउदि तथा लैगिक 



 

 

सचुकमा उल्लेखनीय सधुाि िनय ववद्यालय सधुाि योजना तथा िाउँ शशक्षा सधुाि योजना गनमायण िनय 
समेतका लागि रु. ९१ लाख ७० हजाि वजेट ववगनयोजन ििेको छु ।  

46. सामदुायक ववद्यालयको शैशक्षक िणुस्ति कायम िनय ववद्यालयको शशक्षक तथा कमयचािी दिवन्दी, ववद्याथी 
संख्या समेतलाई आधाि गलई प्राथगमक ववद्यालयलाई हाम्रो सिकािले नया ँअभ्यासका रुपमा िाउँपागलका 
शशक्षकको व्यवस्था िनय आवश्यक वजेट रु १२ लाख ५० हजाि बजेटको व्यवस्था ििेको छु  । 

47. सूचना,संचाि ि प्रववगधको ववकास मार्य त ववधतुीय शासनको ठदशामा अिागड बढ्न आवश्यक पने बजेटको 
प्रवन्ध ििेको छु ।  िाउँपागलकाका नै  वि वाईर्ाईयकु्त ििाउन नमनुाका रुपमा कायायन्वयन िनय 
बिेङ वजािमा वाईर्ाई जडान िनय योजनाका लागि रु ५ लाख बजेट ववगनयोजन ििेको छु ।  

48. सशुासनका लागि संचािको महत्वप्रगत िाउँपागलका सचेत छ । िाउँपागलकाबाट सम्तपादन भएका काययहरु 
आम नािरिक समक्ष पयुायउन िेगडयो काययक्रम सञ्चालनका लागि िकम ववगनयोजन ििेको छु । 
पत्रकािसम्तवि संस्थाहरुको सदुृढीकिणमा जोड ठदनकुा साथै िाउँपागलका ि शजल्ला गभत्र काययित उत्कृि 
संचाि माध्यम ि संचािकमीलाई सम्तमान िरिनेछ । सामदुावयक ववहानी िगडयोको संस्थाित क्षमता 
ववकासका लागि रु ३ लाख वजेटको व्यवस्था गमलाएको छु ।  

 

सामाशजक संिक्षण ि नािरिक संिक्षण 

49. आगथयक ि सामाशजक रुपमा जोशखममा िहेका नािरिकलाई सिुक्षा प्रदान िनय तथा सभ्य ि 
लोककल्याणकािी  शासन व्यवस्था मार्य त मयायठदत जीवन ि सिुशक्षत भववष्यका लागि सामाशजक सिुक्षा 
आवश्यक भएकाले यसलाई स्थानीय सिकािले समेत ववशेि चासोका साथ गलनेछ ।  

50. आधािभतू सामाशजक संिक्षणका सेवा सवुवधाहरुमा सवै नािरिकहरुको पहुँचबाट सवल समाज गनमायण 
िनय सामाशजक सिुक्षा भत्ता पाईिहेका ववपन्न नािरिकलाई सम्तमान तथा वस्तिुत सहायता ववतिण, 
सकुुम्तवासी व्यवस्थापन लिायतका काययक्रम संचालन ििी हाम्रो सिकािको जनतामाझ वगलयो उपशस्थगत 
देखाउन नमनुाका रुपमा “िाउँपागलका अध्यक्ष सामाशजक संिक्षण,सिुक्षा तथा वचाउ /SSP” काययक्रमका 
लागि   रु ७ लाख ववगनयोजन ििेको छु । 

51. िाउँपागलकामा जेष्ठ नािरिहरुको अनहुािमा मसु्कान छने सोच सवहत "उमेि सत्तिी काययक्रम" संचालन 
िनय ि      बालबागलका, अपाङ्गता भएका व्यशक्त तथा जेष्ठ नािरिकका लागि ववशेि काययक्रम संचालन 
िनय लशक्षत विय उत्थान काययक्रम सञ्चालन िनय रु ५ लाख वजेट ववगनयोजन ििेको छु ।  

संस्कृगत 

52. स्वस्थ ि सभ्य संस्कृगतको ववकास ििी समाशजक स-ुसम्तवन्धमा आधारित समाजको गनमायण िनय धमय, 
संस्कृगत, संस्काि, प्रथा, पिम्तपिा, प्रचलन वा अन्य कुनै पगन आधािमा हनुे सवै प्रकािका ववभेद, शोिण 
ि अन्यायको अन्त्य ििी सभ्य ि समतामूलक समाजको गनमायण िरिनेछ ।  



 

 

53. िाउँपागलका गभत्र िहेका प्राचीनकला,सावहत्य ि संस्कृगत ववशशि पवहचानका रुपमा िहेका छन । यसथय 
सामाशजक ि सांस्कृगतक रुपले हाम्रो समाज जीववत संग्रहालय हो । त्यसैले संस्कृगतको साझा सनु्दि 
रु्लवािीको रुपमा िहेको हाम्रो समाजको तशस्वि झल्काउन ि अन्ति संस्कृगतको सम्तमान िनय िाउँपागलका 
केन्रमा सांस्कृगतक संग्राहालय स्थापना िरिनछे ।जहाँ बाट सवैभािी, धमय, भिूोल ि जनजागतका मागनसले 
आफ्नोपन ि सहायताको अनभुगूत समेत िनय सक्नेछन । 

54. आफ्नो नािरिकताको िाज्य वा भगूम भन्दा अको िाज्य तथा भगूममा आश्रय खोज्ने हाम्रो नेपाली संस्कृगत 
ि प्रवशृत्तलाई अन्त्य िनय एवककृत वस्ती ववकासको अवधािणा गलईनेछ । 

सशुासन ि सावयजगनक सेवा प्रवाह 

55. शासकीय स्वच्छता ि सशुासन प्रवियनलाई  प्राथगमकतामा िाखी सवै के्षत्रमा सदाचाि पिगत अवलम्तवन 
िरिनेछ । 

56. सावयजगनक प्रशासनको कायय संस्कृगतमा आमूल परिवतयन ििी संघीय शासन प्रणाली अनरुुपको सोच ि 
कायय शैलीको ववकास िरिनछे । सावयजगनक पदागधकािीहरुको जवार्देवहता सगुनशित िरिनेछ ।  

57. कोगभड-१९ को संक्रमण जोशखमको ववद्यमान अवस्थामा काययस्थलमा खवटन ेस्वास््यकमी लिायत सबै 
िाष्ट्रसेवकको योिदानको उच्च मूल्यांकन ििी कोिोना िोकथाम ि उपचािको लागि अग्रपंशक्तमा िही 
काम िने िाष्ट्रसेवकहरुलाई प्रोत्साहन िनय आवश्यक िकम ववगनयोजन ििेको छु । 

58. आिामी आगथयक वियको लागि अस्थायी, किाि लिायत िाउँपागलकामा काययित सबै िाष्ट्रसेवकहरुको रु 
१ लाख सम्तमको गनिःशलु्क कोिोना उपचाि बीमा िने व्यवस्था गमलाएको छु ।  

59. कमयचािी तथा शशक्षकहरुको िाउँपागलका गभत्र सरुवा,पिुस्काि,सजाय,वशृत्त ववकास ि क्षमता अगभववृिको 
अवसिलाई काययसम्तपादनमा आधारित बनाइनेछ ।  

60. आिामी आगथयक वियबाट कायायन्वयनमा आउने ििी कमयचािी कल्याण कोि स्थापना ििी वजेटको 
सगुनशितता िदै लगिनेछ ।आिामी आगथयक वियका लागि कमयचािी प्रोत्साहन तथा पिुस्कािका ि कमयचािी 
कल्याण कोिका लागि वजेट ववगनयोजन ििेको छु  ।  

61. आिामी आगथयक विय २०७७/७८ देशख वजेट तयािी, लेखाङकन लेखाकंन तथा प्रगतवेदन जस्ता कायय 
स्थानीय संशञ्चत कोि व्यवस्थापन प्रणाली SUTRA शतु्रको पूणयरुपमा लािू ििी हाम्रो सिकािको आगथयक 
काययप्रणाली ि प्रशासगनक कामकािवाहीमा सशुासन कायम िरिनेछ । 

62. कोगभड-१९ को कािणले िाजस्व ि अन्य स्रोतमा पिेको चापको कािणले सीगमत स्रोतको उच्चतम ि 
गमतव्ययी तविले उपयोि िनुयपने भएको छ । यस सन्दभयमा अनावश्यक प्रशासगनक खचय 
गनयन्त्रण,अत्यावश्यक वाहेकका तागलम िोष्ठी,बैिक भत्ता ि बैिकमा प्रयोि हनुे खाजा वा खाना जस्ता 
ववियहरुको खचय न्यूनीकिण ििी सावयजगनक खचयलाई व्यवशस्थत ि गमतव्ययी वनाउने नीगत गलइनेछ ।  



 

 

63. बजेट सिकािको वावियक नीगत मात्र होइन जनताको आशा ि भिोसाको दस्तावेज पगन हो । स्रोत 
व्यवस्थापन ि यसमा हनु ेखचयको माि आरै्मा चनुौतीपूणय वविय पगन हो । यो जवटल परिशस्थगतमा 
तयाि हनुे बजेटमा अंवकत ववगनयोजनको अंकलाई वववेकपूणय ि औशचत्यपूणय वनाउने दावयत्व हामी सवैको 
हो । एक िाउँमा हनु ेअध्यागधक माि वा खचय निने प्रवशृत्तले अको अत्यावश्यक के्षत्र स्रोतको अभावले 
ग्रस्त हनु जान्छ । यी ववियमा सवैबाट थप सहयोिको अपेक्षा ििेको छु ।  

64. आिामी आगथयक विय २०७७/७८ मा ववगभन्न वविय क्षेत्रित  आगथयक,सामाशजक,पूवायधाि,वन,वाताविण 
तथा ववपद व्यवस्थापन,सशुासन तथा संस्थाित ववकासमा अनमुागनत ववगनयोजन भएको वजेट अनसूुचीमा 
समावेश ििेको छु ।  

सभाका अध्यक्ष महोदय, 

 िाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

अव म बजेटमा उशल्लशखत के्षत्रित नीगत तथा काययक्रमहरु कायायन्वयन िनय आवश्यक पने बजेट ववगनयोजन ि 
स्रोत अनमुान प्रस्ततु िनय चाहन्छु । 

65. आिामी आगथयक वियका नीगत तथा काययक्रम कायायन्वयन िनय जम्तमा रु ३४ किोड ९८ लाख ७० 
हजाि  रुपैंया खचय हनुे अनमुान ििेकोछु । कुल ववगनयोजन मध्ये चालतुर्य  रु १९ किोड ७६ लाख ४९ 
हजाि अथायत ्५६.५० प्रगतशत ि पुजँीिततर्य  रु १५ किोड २२ लाख २१ हजाि अथायत ्४३.५० प्रगतशत 
िहेको छ ।  

66. आिामी आगथयक वियको व्यय अनमुानको ववविण (उपशशियकित तथा खचय शीियकित समेत) 
िाउँपागलकाको ववगनयोजन ववधेयक,२०७६ संिै पेश ििेको छु । त्यस ववविणमा पदागधकािी ि 
कमयचािी तलव भत्ता,पानी तथा ववजलुी महसलु,घि भाडा,किाि सेवा शलु्क,सवै काययक्रम खचय,औिगध 
व्यवस्थापन खचय,िाहत उिाि खचय, शैशक्षक संस्थालाई अनदुान  जस्ता प्रशासगनक प्रकृगतका चाल ुखचयको 
लागि चाल ुखचय शशियकमा रु 3 किोड 96 लाख  10 हजाि रुपैंया ववगनयोजन िरिएको छ जनु कुल 
बजेटको ११.32प्रगतशत हनु आउँछ । आिामी वियको वजेटमा  सामाशजक सिुक्षा भत्ता समावेश 
िरिएको छैन । 

67. आिामी आगथयक वियका लागि अनमुान िरिएको खचय व्यहोने स्रोतमध्ये नपेाल सिकािबाट प्राि हनुे 
ववत्तीय समानीकिण अनदुान रु ७ किोड ५६ लाख,संघीय ववभाज्य कोिबाट प्राि हनुे िाजश्व वाँडर्ाँड 
रु ५ किोड ५५ लाख ९८ हजाि १३ सय ,सशतय अनदुान रु १५ किोड ३८ लाख, प्रदेश सिकािबाट 
प्राि हनुे ववत्तीय समानीकिण अनदुान रु १ किोड २० लाख १२ हजाि, प्रदेश िाजश्व वाँडर्ाँड रु 
२२ लाख ३९ हजाि, आन्तरिक िाजस्वबाट प्राि हनु ेरु २० लाख, नेपाल सिकािबाट प्राि समपिुक 
अनदुान रु १ किोड ७२ लाख, नेपाल सिकाि बाट प्राि हनु ेगबशेि अनदुान रु १ किोड २० लाख, 
प्रदेश सिकािबाट प्राि हनु ेसशतय अनदुान रु ४० लाख ि समपिुक अनदुान रु. ५० लाख व्यहोदाय रु 



 

 

१ किोड ३ लाख ५५ हजाि ८ सय ७०  न्यून हनुछे । सो न्यून पूगतय िनय चाल ुआगथयक वियको 
असाि मसान्तसम्तम खचय भई बाँकी िहन ेअनमुागनत  निद मौज्दात १ किोड ३ लाख ५५ हजाि ८ 
सय ७० उपयोि िरिनेछ ।  

सभाका अध्यक्ष महोदय, 

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

 अव  म आगथयक विय २०७७/७८ को लागि िाजस्वका नीगत प्रस्ततु िनय चाहन्छु, 

68. स्थानीय सिकािको के्षत्रगभत्रका किको आधाि र्िावकलो पादै आन्तरिक िाजस्व ववृि िनय कि तथा 
िैिकि िाजस्वको अगधकतम परिचालन िने नीगत गलएकोछु ।  

69. कि तथा िैिकि िाजस्व संकलनलाई प्रभावकािी बनाउन काननुी तथा संस्थाित सधुाि िरिनेछ ।कि 
तथा िैिकिका दिलाई प्रिगतशील बनाई िाजस्व परिचालन िने व्यवस्था गमलाएको छु । 

70. आगथयक रुपले ववपन्न,अशक्त ि असहाय अवस्थामा िहेका नािरिक मैत्री कि प्रणाली ववकगसत िरिनछे। 

 

71. िाउँपागलका के्षत्रगभत्रका र्िक क्षमता भएकाहरुको परिचयपत्र सम्तवन्धी,आगथयक रुपमा ववपन्नहरुको 
गनशलु्क उपचाि सम्तवन्धी तथा प्राकृगतक प्रकोप सम्तवन्धी गसर्ारिश दस्तिु छुट िरिनेछ । 

 

72. जन्म, मतु्य ुतथा अन्य व्यशक्तित घटना सम्तवन्धी ऐन,२०३३ बमोशजम नै बढीमा रु ५० सेवा शलु्क 
गलने व्यवस्था गमलाएको छु ।  

73. िोडा, ढुङ्गा, गिटी, बालवुा, चनुढुङ्गा लिायतका दहत्ति, बहत्ति शलु्क,ववज्ञापन कि ि मनोिञ्जन कि स्थानीय 
तहबाट संकलन ििी ि-४-२ बाँडर्ाँड खातामा जम्तमा ििी ६० प्रगतशत स्थानीय तहमा िाखी ४० 
प्रगतशत प्रदेश सशञ्चत कोिमा जम्तमा हनुे काननुी व्यवस्था प्रभावकािी रुपमा कायायन्वयन िरिनेछ । 
िोडा,ढुङ्गा,गिटी,बालवुा,चनुढुङ्गा लिायतका दहत्ति बहत्ति शलु्क,ववज्ञापन कि ि मनोिञ्जन कि आठदको 
दि तथा दायिा ववज्ञ समूहबाट अध्ययन ििाई िाजस्व संकलनलाई थप प्रभावकािी बनाइनछे । 

74. िाउँपागलका गभत्रका व्यापारिक ि व्यावसावयक प्रकृगतका मनोिञ्जनका महोत्सव,उत्सव तथा मेला आठदमा 
मनोिञ्जन किको व्यवस्था गमलाईनेछ । 

75. िाउँपागलका गभत्रमा घि नक्सा पास प्रवक्रयालाई वव.सं.२०७७ साल श्रावण १ देशख लािू िरिनछे ।  

76. िाउँपागलका के्षत्रगभत्र व्यापाि,व्यवसाय वा सेवामा पुजँीित लिानी ि आगथयक कािोवािको आधािमा 
व्यवसाय दताय िनय प्रोत्सावहत ििी व्यवसाय किको दायिामा गलइनछे ।  

77. कि सम्तवन्धी प्रस्ताव आगथयक ववधेयक,२०७६ यसै साथ प्रस्ततु ििेको छु । कि सम्तवन्धी प्रस्ताव 
सम्तवत २०७७ साल साउन १ ितेबाट लािू हनु ेव्यवस्था गमलाएकोछु ।  

 



 

 

सभाका अध्यक्ष महोदय, 

सभाका सदस्यज्यहरु, 

78. अन्त्यमा,कोगभड-१९ महामािी ववरुिको हाम्रो संघिय पूणयत कवहले अन्त्य हनु्छ भने्न कुिा अवहले नै 
एवकन िनय कठिन छ । ति,हामी सबैको सामवुहक प्रयासवाट यसलाई छोटो समयमा नै गनयन्त्रण िनय 
सर्ल हनुे ववश्वास मैले गलएको छु । जीवन िहे सखु ि खसुी पनुिःस्थावपत िनय सवकन्छ । समवृिको 
यात्रालाई पनुिःजोड्न ि िगतशील बनाउन सवकन्छ । यगतवेला हामी सबैको ध्यान कोगभड-१९ का 
ववरुिको संघियमा केशन्रत छ । कोगभड-१९ महामािीका कािणले उत्पन्न हनुसक्न ेखाद्य संकट आउन 
नठदन,िोजिािी िमुाउन पिुकेाहरुको जीववकोपाजयनको आधाि तयाि िनय तथा िोि गनयन्त्रणसंिै 
अथयतन्त्रलाई िगतशील बनाउन ेउदे्दश्यअनूरुप नै यो बजेट,योजना तथा काययक्रम प्रस्ततु िरिएको छ ।  

 

79. यो बजेटको कायायन्वयनमा नािरिक सहभागितालाई नािरिकको अगधकािको रुपमा स्थावपत ििी स्वशासन 
ि जनताद्वािा शासनको चरिताथय ििी   जनताप्रगत पूणय शजम्तमेवािपूवयक भगूमका गनवायह िने काययमा हाम्रो 
सिकाि पूणय प्रगतवि छ । 

 

80. यो बजेट तजुयमाका लागि माियदशयन िनुयहनु ेिाउँपागलका अध्यक्ष,िाउँसभाका सदस्यहरु,ववगभन्न िाजनीगतक 
दल,िाष्ट्रसेवक कमयचािी,गनजी क्षेत्र,सहकािी क्षेत्र ि नािरिक समाजका व्यशक्तत्वहरु तथा पत्रकाि 
जितबाट प्राि सझुाव,सहयोि ि सल्लाहप्रगत हाठदयक आभाि प्रकट  िदयछु ।  

 

81. अन्त्यमा,समिृ िाउँपागलका गनमायण िने अगभभािा ि कोगभड १९ ले गसजयना ििेको चनुौतीहरु वीच 
आएको यो बजेटको सर्ल कायायन्वयनमा ववितमा जस्तै सबै पक्षको अपनत्व ि पूणय सहयोि प्राि हनुे 
ववश्वास गलएको छु ।साथै,मलुकु गभत्र ि वावहि िहन ुभएका सवै नेपालीलाई “समिृ बिेङ,सखुी बिेङवासी” 
गनमायणको हाम्रो सिकािको महान यात्रामा सहभािी हनु आब्हान िदयछु ।  

 

धन्यवाद! 
गडल कुमािी पनु 

उपाध्यक्ष 

बिेङ िाउँपागलका 

 

 

 

 



 

 

आ.व २०७७/०७८ को लागि पारित कि तथा सेवा सुल्क दस्तुि 

अनसूुशच-१ 

;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 . 

अनसूुशच-२ 

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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसूुशच-३ 

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 . 

@= 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 ? !). 

 

अनसूुशच-४ 

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] 2500   
1.2 !) nfv b]vL @% nfv ;Ddsf]  3000   
1.3 @% nfv eGbf dfly 3500   
2 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   
3 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   
6 :6]zg/L ;fdfu|L     

6.1 % nfv ;Ddsf] 1000   
6.2 % nfv b]vL @) nfv ;Ddsf]  1500   
6.3 @) nfv eGbf dfyL 2000   
7  :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   
9 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   
10  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   
11  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   
12.2 v ju{ 3000   

12.3 u ju{  2000   

12.4 3 ju{  1000   
13 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   

14 ;~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   

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  

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 

k/LIff cfj]bg b:t'/ M 

!_ clws[t:t/ M 

@_ gf;':t/ M 

#_ vl/bf/ :t/ 

$_ >]0fLljxLg / cGo M 

1000 
800 
600 
400 

 

17  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  

18  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  

20  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  



 

 

21  3/]n' pBf]u     
21.1 8fnf, gfª\nf, dfbn, df6fsf ef8f  500  

21.2 hl8j'6L ;+sng÷k|;f]wg 600  

 22 e]g 6'/ Joj;fo     

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

22.2 cGo j:t'x? 500  

23 Joj;fo btf{ gljs/0f z'Ns  
kflnsfdf 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 . 

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 .  

 

अनसूुशच-५ 

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 . 

 

अनसूुशच-६ 

;jf/L ;fwg s/ 

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

 

अनसूुशच-७ 

lj1fkg s/ 

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

 

अनसूुशच-८ 

dgf]/Ghg s/ 

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

अनसूुशच-९ 

axfn lj/f}6L s/ 

k|lt ;+/rgf ? !)). 

 

अनसूुशच-१० 

 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 .  

 



 

 

अनसूुशच-११ 

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 . 

 

अनसूुशच-१२ 

 
;]jf z'Ns b:t'/ 

  

qm=;+

= 
ljj/0f÷zLif{s  b:t'/ ? s}lkmot 

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/; 300  

5 gftf k|dfl0ft  300  

6 :yfoL jf c:yfoL a;f]af; ;DaGwL l;kmfl/; 100  

7 gfdy/, hGd ldlt ;+zf]wg l;kmfl/; 500  

8 36gf btf{{ #% lbg gf3]/ -;DaGw laR5]b  _ 50  

9 36gf btf{{ #% lbg gf3]/ -a;fO;/fO{ k|df0fkq_ 50  

10 36gf btf{{ #% lbg gf3]/ -cGo _ 50  

11 

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

efiffdf  
200  

12 c+zj08f /Psf3/sf]] 3/ hUuf gfd;f/Lsf] l;kmfl/; 200  

13 3/hUuf /lhi6«zgsf] l;kmfl/; 300  

14 k]G;g sf8{ jf ;f] ;DaGwL l;kmfl/; g]kfnsf] xsdf 200  

15 k]G;g sf8{ jf ;f] ;DaGwL l;kmfl/; lab]zsf] xsdf 500  

16 df]xL nut s§f  ;DaGwL l;kmfl/; 200  

17 5fqj[lq l;kmfl/; 100  

18 xsjfnf ;+/If0f l;kmfl/; 100  

19 Joj;fo btf{ k|df0fkq b:t'/ 300  



 

 

20 Joj;fo btf{ k|df0fkqsf] gSsn b:t'/ 200  

21 Joj;fo btf{sf] nut s§f l;kmfl/; 100  

22 Joj;fo btf{ l;kmfl/; 100  

23 3/ gS;f gfd;f/L l;kmfl/; 500  

24 3/ lgdf{0f ;DkGg l;kmfl/; -cf/l;l;_ 500  

25 3/ lgdf{0f ;DkGg l;kmfl/; -sRrL_ 100  

26 gLlh If]qsf ?v s6fg l;kmfl/; 100  

27 d'b\bf btf{ b:t'/ 100  

28 ldnfkq b:t'/ 500  

29 gfafns l;kmfl/; 200  

30 36gf btf{ l;kmfl/; 200  

31 y/ k|dfl0ft l;kmfl/; 200  

32 ufpFkflnsf / j8f :t/Lo ;+3 ;:yf btf{ l;kmfl/; 200  

33  lhNnf :t/Lo ;+3 ;:yf btf{ l;kmfl/; 500  

34 cGt{/fli6«o u}/ ;/sf/L ;+3 ;:yf btf{ l;kmfl/; 1000  

35 lab\o't nfOg h8fg l;kmfl/; 200  

36 vfg]kfgL tyf 6]lnkmf]g nfOg h8fg l;kmfl/; 200  

37 k|b'if0f km}nfpg] vfnsf 7"nf pb\of]u btf{ l;kmfl/; 5000  

38 demf}nf pb\of]u btf{ l;kmfl/; 2000  

39 ;fgf 3/]n' pb\of]u btf{ l;kmfl/; 500  

40 

k"j{ k|fylds lab\ofno ;~rfng cg'dtL ;DaGwL 

l;kmfl/; 
1000  

41 k|fylds lab\ofno ;~rfng cg'dtL ;DaGwL l;kmfl/; 1500  

42 cfaflzo lab\ofno ;~rfng cg'dtL ;DaGwL l;kmfl/; 2000  

43 dfWolds lab\ofno ;~rfng cg'dtL ;DaGwL l;kmfl/; 2500  

44 

:gfts tx ;Ddsf] lab\ofno ;~rfng cg'dtL ;DaGwL 

l;kmfl/; 
10000  



 

 

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

46 

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

k|sf/sf l;kmfl/; 
500  

47 gS;f kf; ePsf 3/ lgdf{0f ug{ sf7sf] l;kmfl/; 500  

48 a}+s tyf cGo k|of]hgsf nflu 3/ af6f] l;kmfl/; 500  

49 hUufsf] rf/ lsNnf k|dfl0ft -! /f]kgL ;Ddsf]_ 200  

50  hUufsf] rf/ lsNnf k|dfl0ft -!–% /f]kgL ;Ddsf]_ 300  

51 hUufsf] rf/ lsNnf k|dfl0ft % /f]kgL eGbf dflysf] 500  

52 5'6 hUuf btf{ l;kmfl/; k|lt /f]kgL 500  

53 3/ gSzf ;DaGwL k|ltlnkL 300  

54 3/ lgdf{0f Ohfhtsf] k|ltlnkL 500  

55 3/ lgdf{0f sfo{ ;DkGg k|df0fkqsf] k|ltlnkL 500  

56 n] cfp6 rfh{  b:t'/ 300  

57 3/ gSzf ;+zf]wg hl/jfgf  
10 k|ltzt 

yk    

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

59 Dofb yk b:t'/ -Dofb aflx/_ 20 k|ltzt    

60 3/sf] cj:yf k|dfl0ft 300   

61  ;Dklt d'Nof+sg -g]kfnL efiffdf_ 
s'n ;DklQsf] 

 0.2 k|ltzt   

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

k|ltzt   

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

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

k|ltzt  

65 cfly{s cj:yf ;DkGg ePsf] l;kmfl/; 300   

66 hLjLt jf d[t ePsf] Joxf]/fsf] l;kmfl/; 100   

67 Joj;fo aGb jf ;~rfng gePsf] l;kmfl/; 100   



 

 

68 pb\of]u÷lab\ofno÷;+3 ;:yfsf] 7fpF ;f/L{ l;kmfl/; 500   

69 d]nf tyf dxf]T;j ;+rfng b:t'/- ! lbgsf] lgz'Ns_  500 k|ltlbg 

70 cGo l;kmfl/; 100   

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

72 3 au{sf] nfO[;]G; gljs/0f b:t'/ 1000  

73 3 au{sf] nfO;]G; yk hl/jfgf b:t'/ 2000  

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 .  

 

अनसूुशच-१३ 

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 . 

 

  



 

 

अनसूुशच-१४ 

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  

 – %)) 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 . 

  



 

 

आय व्ययको ववविण 

आ.व.२०७७/७८ 

  रु. हजािमा 

शीियक 
आ.व.२०७५/७
६ को यथाथय 

आ.व. 
२०७६/७७ को 
संशोगधत अनमुान 

आ.व.२०७७/७
८ को अनमुान 

आयिः       

  िाजस्विः       

  आन्तरिक िाजस्व     २००० 

  नेपाल सिकाि िाजस्व बाँडर्ाडँबाट प्राि िकम     ५५५९८.१३ 

  प्रदेश सिकाि िाजस्व बाँडर्ाँडबाट प्राि िकम     २२३९ 

   ववत्तीय समागनकिण अनदुान       

  नेपाल सिकािबाट प्राि     ७५६०० 

  प्रदेश सिकािबाट प्राि     १२०७७ 

  नपेाल सिकािबाट शसतय अनदुान     १५३८०० 

  नपेाल सिकािबाट समपूिक अनदुान     १७२०० 

  नपेाल सिकािबाट ववशेि  अनदुान     १२००० 

  प्रदेश सिकािबाट शसतय अनदुान     ४००० 

  प्रदेश सिकािबाट समपूिक अनदुान     ५००० 

  ित बियको मौज्दात     १०३५५.८७ 

  कुल जम्तमा     ३४९८७० 

व्ययिः       

  चाल ुकाययक्रम खचय     १५८०३९ 

  पूशँजित खचय     १५२२२१ 

  चाल ुप्रशासगनक खचय     ३९६१० 

  कुल जम्तमा     ३४९८७० 

बजेट बचत (+)/न्यून (-)       

ववत्तीय व्यवस्था       

  खदु ऋण लिानी       

  ऋण लिानी (-)       

  ऋण लिानीको सावा ँवर्ताय प्रािी (+)       



 

 

          

  खदु शेयि लिानी       

  शेयि लिानी (-)       

  शेयि गबक्रीबाट लिानी वर्ताय प्रािी(+)       

          

  खदु ऋण प्रािी       

  ऋणको साँवा भकु्तानी (-)       

  ऋण प्रािी (+)       
          

अशन्तम बजेट बचत (+)/न्यून (-)       

 

  



 

 

िाजस्व तथा अनदुान प्रागिको अनमुान 

आ.व.२०७७/७८ 

 रु. हजािमा 

शीियक 

आ.व.२०७५
/७६ को 
यथाथय 

आ.व.२०७६/७
७ को संशोगधत 

अनमुान 

आ.व.२०७७
/७८ को 
लक्ष्य 

िाजस्विः       

  आन्तरिक िाजस्विः       

  सम्तपत्ती कि     ३०० 

  घिबहाल कि     ३०० 

  घिजग्िा िशजषे्ट्रशन शलु्क     १०० 

  सवािी साधन कि     ० 

  
सेवा शलु्क (स्थानीय पूवायधाि तथा सेवा 

उपयोिमा) 
    ० 

  
दस्तिु (स्थानीय तहबाट हनेु गसर्ारिस 

लिायतमा) 
    ५०० 

  व्यवसाय कि     २५० 

  भगूमकि (मालपोत)     ४०० 

  दण्ड जरिवाना     ५० 

  मनोिञ्जन कि       

  बहाल ववटौिी घि जग्िा कि       

  
मतृ वा मारिएका जीव जन्तकुो हाड, गसंि, 

प्वाँख, छालामा कि 
    

  

  अन्य     १०० 

  जम्तमा     २००० 

  िाजस्व बाडँर्ाडँिः       

  नेपाल सिकािबाट िाजस्व बाँडर्ाँड प्रागि      
५५५९८.१

३ 

  प्रदेश सिकािबाट िाजस्व बाँडर्ाँड प्रागि      २२३९ 



 

 

          

  अन्य आयिः       

  
साववक स्थानीय गनकायबाट हस्तान्तिण 

भई प्राि िकम 
      

  बेरुज ुअसलुी       

  ित वियको निद मौज्दात     १०३५५.८७ 

अन्ति सिकािी ववत्तीय हस्तान्तिणिः       

  नेपाल सिकािबाट प्राि अनदुानिः       

  ववत्तीय समानीकिण अनदुान     ७५६०० 

  सशतय अनदुान     १५३८०० 

  समपूिक अनदुान     १७२०० 

  ववशेि अनदुान     १२००० 

  प्रदेश सिकािबाट प्राि अनदुानिः       

  ववत्तीय समानीकिण अनदुान     १२०७७ 

  सशतय अनदुान     ४००० 

  समपूिक अनदुान      ५००० 

  ववशेि अनदुान       

  अन्य स्थानीय तहबाट प्राि अनदुानिः       

  सशतय अनदुान       

  समपूिक अनदुान       

  ववशेि अनदुान       

जनसहभागितािः       

  निद सहभागिता       

  श्रम तथा वस्तिुत सहायता       

     

नोट- िाजस्वका शशियकहरु नेपाल सिकािले तोके बमोशजम हनेुछ । स्थानीय तहका िाजस्व शशियकहरु 

नतोवकएसम्तम यसै वमोशजम िने । 

 



 

 

काययके्षत्रित व्यय अनमुान 

आ.व.२०७७/७८ 

संकेत नं. शीियक 

आ.व.२०७५
/७६ को 
यथाथय 

आ.व.२०७६
/७७ को 
संशोगधत 
अनमुान 

आ.व.२०७७/७
८ को अनमुान 

श्रोत 

आन्तरिक 
श्रोत/अल्या 

अन्ति सिकािी ववत्तीय हस्तान्तिण 

नपेाल सिकाि प्रदेश सिकाि 

ljlQo 

;dflgs/0f 

cg'bfg 

 /fhZj 

afF8kmfF8 

ljlQo 

;dflgs/0f 

cg'bfg 

 /fhZj 

afF8kmfF8 

१० आगथयक ववकास ० ० १८२४५००० १३५५८७० १२४८९१३० ० ४४००००० ० 

१०१० कृवि     १५२९५००० 

१०२० उद्योि तथा वाशणज्य     

१०३० पययटन     २४५०००० 

१०४० सहकािी     ५००००० 

१०५० ववत्तीय क्षेत्र     

२० सामाशजक ववकास ० ० ४६२०७००० ० २६६२९८७० १७९८८१३० ० १५३९००० 
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२०६० 
लैगिक समानता तथा सामाशजक 
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११००००० 

२०७० साझेदािी कोि     २००००००० 
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३०२० गसंचाई        
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५०३० मेगसनिी औजाि     ६००००० 

५०४० र्गनयचि     ११२०००० 

५०५० सवािी साधन     ८००००० 
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आ.व २०७७/७८ का लागि स्वीकृत चाल ुतथा प्रशासगनक खचय 
क्र.सं. बजेट शशियक  बजेट 

१ पारिश्रगमक कमयचािी  १२०००००० 

२ किाि सेवा शलु्क  ५६००००० 

३ प्रयोिशाला कमयचािी तलब भत्ता ४००००० 

४ पारिश्रगमक पदागधकािी  ५५००००० 

५ पोशाक  ६१०००० 

६ स्थानीय भत्ता  ५००००० 

७ महंिी भत्ता  १०००००० 

८ कमयचािी बैिक भत्ता  ५००००० 

९ अन्य भत्ता  १००००० 

१० पदागधकािी बैिक भत्ता  ३००००० 

११ योिदान आधािीत गनवगृतभिण तथा उपदान कोि खचय १००००० 

१२ कमयचािी प्रोत्साहन तथा पिुस्काि १००००० 

१३ पानी तथा गबजलुी  १५०००० 

१४ संचाि महशलु  ५००००० 

१५ इन्धन पदागधकािी ३००००० 

१६ इन्धन ( कायायलय प्रयोजन) ३००००० 

१७ सवािी साधन ममयत खचय  ७००००० 

१८ गबमा तथा नगबकिण खचय  २००००० 

१९ मेशशनरि तथा औजाि ममयत सम्तभाि तथा संचालन खचय  २००००० 

२० अन्य सम्तपत्ती को ममयत सम्तभाि  १००००० 

२१ मसलन्द तथा कायायलय सामग्री  १४००००० 

२२ ईन्धन अन्य प्रयोजन १००००० 

२३ पत्रपगत्रका छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचय १२००००० 

२४ गनगमयत सावयजगनक सम्तपतीको  ममयत संभाि खचय २००००० 

२५ कमयचािी तागलम शलु्क  २००००० 

२६ सीप ववकास तथा जनचेतना तागलम तथा िोष्ठी सम्तबन्धी खचय ५००००० 



 

 

२७ काययक्रम खचय ८००००० 

२८ सावयजगनक सनुवुाई काययक्रम २००००० 

२९ भ्रमण खचय १२५०००० 

३० पदागधकािी ि कमयचािी लिायत बैिक खचय ५००००० 

३१ वडाित ववववध खचय ५००००० 

३२ ववववध खचय ८००००० 

३३ सभा संचालन खचय ५००००० 

३४ सहायता  ३००००० 

३५ सवािी साधन तथा मेशशनिी औजाि भाडा  ७००००० 

३६ घिभाडा ५००००० 

३७ अन्य भाडा ५००००० 

३८ सफ्ट्वयि संचालन, ममयत तथा नवीकिण ३००००० 

  जम्तमा ३९६१०००० 

 

  



 

 

िाउँपागलका स्तिीय योजनाहरु                                                         

क्र.सं. योजनाको नाम  बजेट 

१ मोटिबाटो सिसर्ाई तथा ममयत 1000000 

२ िाउँपागलका स्तिीय रिङिोड गनमायण एवं स्तिोन्नती 5000000 

३ कवडय हल गनमायण, बिेङ बजाि 700000 

४ संस्कृगत प्रबियन 500000 

५ भगिगन सम्तबन्ध पवुायधाि 500000 

६ लशक्षत विय उत्थान काययक्रम 700000 

७ उज्यालो बालवचत काययक्रम 100000 

८ सत्यवती मशन्दि संिक्षण काययक्रम 500000 

९ सवोदय क्याम्तपस पवुायधाि 2000000 

१० सामदुावयक वन साझेदािी 700000 

११ कौडेको लेक संिक्षण काययक्रम 500000 

१२ पूणय सिसर्ाई अगभयान 500000 

१३ पययटन काययक्रम/महोत्सव 500000 

१४ एक सहकािी एक उत्पादन साझेदािी काययक्रम 500000 

१५ िेगडयो ववहानी स्टुगडयो ममयत 300000 

१६ एक घि एक मवहला िोजिाि काययक्रम / ऋणमा सहशजकिण 300000 

१७ जनतासँि िाउँपागलका िेगडयो काययक्रम 100000 

१८ 
िाउँपागलका अध्यक्ष सामाशजक सिुक्षा संिक्षण तथा बचाउ/ SSP  

काययक्रम / उिाि िाहत तथा पनुस्थापना खचय 
700000 

१९ िेगडयो ववहानीसँिको साझेदािीमा िाउँपागलका सेिोरे्िो काययक्रम 100000 

२० कम्तप्यटुि सफ्ट्वेयि गनमायण तथा खरिद/सचुना प्रववगध  750000 

२१ स्वास््य संस्थाको ईन्टिनेट जडान  तथा शलु्क 150000 

२२ आवगधक योजना गनमायण 500000 

२३ िेडक्रस भवन गनमायण 300000 

२४ पुशँजित भैपिी आउने योजना 1500000 

२५ पुशँजित पिामशय 1250000 



 

 

२६ मजवुा शचठदखकय  खानेपानी तथा सिसर्ाई योजना 50000 

२७ कमयचािी तथा जनप्रगतगनगध भ्रमण 500000 

२८ समपिुक कोि 20000000 

२९ ववपद् व्यवस्थापन कोि 1000000 

३० कोिोना कोि/प्रकोप व्यवस्थापन कोि 5000000 

३१ न्यायीक सगमगत, मेलगमलाप केन्र सदुृढीकिण तथा व्यवस्थापन 500000 

  जम्तमा 46700000 
 

  



 

 

आ.व. २०७७।७८ का लागि स्वीकृत वडा नं १ अन्तियतका योजनाहरु  

क्र.सं. योजनाको नाम  बजेट 

१ शचते्र, ननु्थला, िूलोपोखिा मोटिबाटो गनमायण 400000 

२ उलेनी िाकुिचौि मोटिबाटो गनमायण 400000 

३ छाप िडेँल मोटिबाटो गनमायण 200000 

४ धलु्लबुाँस्कोट मोटिबाटो सिसर्ाई 600000 

५ लरुुङ डाँडाँ लरुुङकोट झलेु मोटिबाटो गनमायण 400000 

६ वडा कायायलय, गमलनचोक, थमु, िडेँल सडक स्तिोन्नती 800000 

७ कोकल्दीप उकालो सडक गनमायण 300000 

८ वडा कायायलय ममयत सम्तभाि 600000 

९ बिेङ िाउँ पक्की नाली गनमायण 300000 

१० मजवुा सामदुावयक भवन गनमायण 300000 

११ ओख्रनेी भवन गनमायण 500000 

१२ अलायङतङु भवन गनमायण 500000 

१३ लरुुङ सामदुावयक स्वास््य इकाई भवन गनमायण 400000 

१४ गभउडाँडा भवन ममयत तथा शौचालय 200000 

१५ काउले चौि मञ्च गनमायण 100000 

१६ कालोखोला, दोगबल्ला िाँटी गनमायण 200000 

१७ ज्यागमिेघाट दोगबल्ला िाँटी गनमायण 200000 

१८ मंिलमय नेपाल तािा प्रा.वव. ममयत 100000 

१९ सादीखोला ढाड िूलाधि गसंचाई 200000 

२० 
सठदखोला उपल्लो कुलो हुँदै िायडाँडा पछुािसम्तम गसंचाई कुलो 
ममयत 

200000 

२१ ववश्व स्वतन्त्र प्रा.वव. तटबन्धन 100000 

  जम्तमा  7000000 
  



 

 

आ.व. २०७७।७८ का लागि स्वीकृत वडा नं २ अन्तियतका योजनाहरु  

क्र.सं. योजनाको नाम  बजेट 

१ हशुग्दशशि मोटिबाटो ममयत 1200000 

२ िूलो दलेङ हुँदै कार्लिूटा मोटिबाटो गनमायण 300000 

३ मैदान िेरुढंुिा मोटिबाटो गनमायण 475000 

४ गसिानी, सल्यधािा, भालेश्वािा हुँदै तंग्राम मोटिबाटो गनमायण 500000 

५ थाप्ले, डडवुा मोटिबाटो गनमायण 200000 

६ पल्लेखकय  ओखिडाँडा तथा डाँडाथोक सक्नेिी िोिेटोबाटो गनमायण 150000 

७ सेउडा थमु्तका मड् कीना भेडाखकय  मोटिबाटो गनमायण 500000 

८ हशुग्दशशि प्रा.वव. भवन ममयत 100000 

९ जनज्योती प्रा.वव. भवन ममयत 100000 

१० तंग्राम बालववकास भवन तथा चपी गनमायण 400000 

११ गसजयना प्रा.वव. भवन ममयत 200000 

१२ दाउने्न सामदुावयक भवन ममयत तथा चपी गनमायण 75000 

१३ दगलत भवन सुँदलामा चपी गनमायण 50000 

१४ गसग्धािा सामदुावयक भवन तथा मैदान सावयजगनक चपी गनमायण 450000 

१५ िाजाखकय  तल्लोिाउँ कल्वटय गनमायण 100000 

१६ रे्दीखोला कल्वटय गनमायण 150000 

१७ ओिीखोला कल्वटय गनमायण 150000 

१८ संस्कृगत संिक्षण पोशाक 100000 

१९ भकुृटी प्रा.वव. पखायल गनमायण 100000 

२० बिाहकोट प्रा.वव. तट्बन्धन  200000 

२१ िरुुङधािा खरिबोट पवहिो गनयन्त्रण तथा नाली गनमायण 200000 

२२ हशुग्दशशि सामदुावयक स्वास््य इकाई र्गनयचि तथा ववधतु जडान 50000 

२३ सििमाथा प्रा.वव खानेपानी ममयत 50000 

२४ प्रिती प्रा.वव. घेिाबाि गनमायण 50000 

२५ िज्जिुा खानेपानी  ममयत 50000 

२६ भयाथङु, िूलाखकय , गसमलडाँडा, माझटोल खानेपानी ममयत  200000 



 

 

२७ कार्लिूटा खानेपानी ममयत  200000 

२८ खडक मशन्दि  ममयत, कोट  50000 

२९ िाधाकृष्ण मशन्दि गनमायण डाँडाकटेिी  150000 

३० मंिलापिु खेलमैदान गनमायण  िरुुङधािा 100000 

३१ खेलकुद ववकास काययक्रम  75000 

३२ टािीखोला कुलो  तथा कल्भटय गनमायण, घट्ट  150000 

३३ हाडीपोखिी कल्भटय गनमायण 125000 

३४ मडवकना िरुुङधािा गसंचाइ कुलो गनमायण 100000 

३५ भलु्लाघाट आरुबोट खोवटयारुख कुलो ममयत 150000 

३६ गसग्दी संस्कृगत भवन डेकोिेसन 100000 

३७ सवािी साधन खरिद 300000 

  जम्तमा  7600000 
 

  



 

 

आ.व. २०७७।७८ का लागि स्वीकृत वडा नं ३ अन्तियतका योजनाहरु  

क्र.सं. योजनाको नाम  बजेट 

१ नयाँबजाि, खाल्ले, सत्यवती मोटिबाटो स्तिोन्नती 1000000 

२ वकनािा, जम्तमरुुख, माझिाउँ, सातदोबाटो, िोलेचौि मोटिबाटो 500000 

३ बाशच्चखकय  िरुुङधािा मोटिबाटो गनमायण 300000 

४ पदमरु्ल शािदा मा.वव. मोटिबाटो गनमायण 300000 

५ धनमडुा, आिनटोल, भालेश्वािा घटे्ट मोटिबाटो गनमायण 350000 

६ खाल्ले खोलाखकय  मोटिबाटो गनमायण 150000 

७ धनमडुा, चौि, गलग्दी मोटिबाटो ममयत 150000 

८ देउिाली रिपाहा बाटाकाचौि मोटिबाटो गनमायण 500000 

९ गलग्दी सामदुावयक भवन र्गनयचि व्यवस्थापन 50000 

१० खाल्ले सामदुावयक भवन प्लास्टि 150000 

११ शचफ्लेटी सामदुावयक भवन प्लास्टि 150000 

१२ प्रहिीचौकी प्रगतक्षालय गनमायण 150000 

१३ साग्दी सामदुावयक स्वास््य इकाई र्गनयचि व्यवस्थापन 70000 

१४ शािदा मा.वव. छाना ममयत तथा पखायल गनमायण 500000 

१५ बालववकास आ.वव. घेिाबाि तथा छाना ममयत 300000 

१६ ज्ञानोदय मा.वव. कम्तपाउण्ड गनमायण 300000 

१७ साग्दी प्रा.वव. कम्तपाउण्ड गनमायण 300000 

१८ जनता प्रा.वव. छाना ममयत 50000 

१९ बसन्त प्रा.वव. र्गनयचि व्यवस्थापन 70000 

२० धनज्योती प्रा.वव. छाना ममयत 60000 

२१ बरुुङ्क्दी आिनटोल खाल्ले खानेपानी ममयत 200000 

२२ भलाचौि कापटािी गसंचाई कुलो 150000 

२३ तल्लो नयाँबजाि जईिोट गसंचाई कुलो 300000 

२४ छोिे भण्डािा गसंचाई कुलो ममयत 200000 

२५ खाल्लेखोला तल्लाबािी गसंचाई कुलो ममयत 150000 

२६ छत्र मशन्दि पद मािय गनमायण 200000 



 

 

२७ बाटाकाचौि शौचालय गनमायण 300000 

२८ बाटाकाचौि सामदुावयक ववधतुीकिण काययक्रम 100000 

  जम्तमा 7000000 
 

  



 

 

 

आ.व. २०७७।७८ का लागि स्वीकृत वडा नं ४ अन्तियतका योजनाहरु  

क्र.सं. योजनाको नाम  बजेट 

१ साँहकुो िौडा िाँजारुख मोटिबाटो स्तिोन्नती 1500000 

२ दोगबल्ला िाँटी गनमायण 200000 

३ आमासमूह भवन रस गनमायण थप्लङु 250000 

४ आमासमूह भवन चपी गनमायण 500000 

५ सिस्वती प्रा.वव. छाना ममयत 150000 

६ धौलागिरि प्रा.वव. खानेपानी ट् याङ्की गनमायण 150000 

७ सल्यान सखुौिा मा.वव. गसगलङ ममयत, कक्षाकोिा प्लास्टि 350000 

८ शशवालय प्रा.वव. कोिा प्लास्टि तथा र्गनयचि गनमायण 150000 

९ जनजािगृत खेलमैदान गनमायण 200000 

१० स्वास््यचौकी भवन िङिोिन 300000 

११ कागलका मशन्दि गनमायण 200000 

१२ िाम मशन्दि गनमायण 100000 

१३ ठदब्रङु मशन्दि गनमायण 150000 

१४ िूलो पोखिी ममयत सधुाि 400000 

१५ डाँडा पोखिी ममयत सधुाि 150000 

१६ चिेुपोखिा ममयत सधुाि 150000 

१७ िूला सौिा पोखिी ममयत 150000 

१८ सपौदे पोखिी ममयत सधुाि 150000 

१९ िाँजा रुख पोखिी ममयत सधुाि 100000 

२० शभुप्रभात क्लबको खेलमैदान गनमायण 200000 

  जम्तमा 5500000 
 

  



 

 

 

आ.व. २०७७।७८ का लागि स्वीकृत वडा नं ५ अन्तियतका योजनाहरु  

क्र.सं. योजनाको नाम  बजेट 

१ माझिाउँ देशख भिुानेसम्तम मोटिबाटो गनमायण 1200000 

२ 
िैिाढंुिादेशख गभगत्रवन गसन्दिुघाटे मोटिबाटो स्तिोन्नती तथा पक्की 
नाली 

2200000 

३ मसानघाट कल्भटय, धािा गनमायण तथा िोिेटो बाटो गनमायण 163000 

४ साववक वडा नं. २ मा आमा समूहको भवन गनमायण 250000 

५ महेन्र मा.वव. नीशज शशक्षक अनदुान 467000 

६ सखुौिा प्रा.वव. नीशज शशक्षक अनदुान 140000 

७ जनकल्याण प्रा.वव. नीशज शशक्षक अनदुान 80000 

८ जनज्योती बाल ववकास केन्र भवन प्लास्टि ि र्गनयचि 150000 

९ सखुौिा प्रा.वव. िेट गनमायण तथा िङ िोिन 50000 

१० जनकल्याण प्रा.वव. िेट गनमायण प्लास्टि 200000 

११ सखुौिा स्वास््यचौकी रस ि कम्तपाउण्ड गनमायण 350000 

१२ सखुौिा खानेपानी ट् याङ्की गनमायण तथा ममयत 200000 

१३ महेन्र मा.वव. ब्याडगमन्टन कोटय गनमायण 50000 

  जम्तमा 5500000 
 

  



 

 

 

शशक्षा यवुा तथा खेलकुद शाखा 
क्र.सं. काययक्रमको नाम  बजेट 

१ प्रािशम्तभक बालववकास अनमुगत ४५०००० 

२ बालशशक्षा सहजकताय तागलम ६५००० 

३ सघन ववद्यालय अनिुमन १०५००० 

४ ववद्याथी प्रगतभा पवहचान १००००० 

५ गसकाई उपलब्धी पिीक्षा १००००० 

६ अगतरिक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन १००००० 

७ शैशक्षक पात्रो गनमायण १००००० 

८ शैशक्षक सामग्री प्रदशयनी १००००० 

९ प्रावव पसु्तकालय १००००० 

१० अन्ति ववद्यालय शशक्षण २००००० 

११ कम्तप्यटुि तागलम(शशक्षक) स्थलित रुपमा १००००० 

१२ शैशक्षक तागलम १०००००० 

१३ नमूना ववद्यालय अवलोकन भ्रमण ३५०००० 

१४ ववद्यतु,कम्तप्यटुि,वप्रन्टि,इन्टिनेट १०००००० 

१५ िेगडयो शशक्षा  १००००० 

१६ अगभभावक शशक्षा १००००० 

१७ शैशक्षक पिुस्काि १००००० 

१८ आवव,मावव गनशलु्क पिीक्षा ६००००० 

१९ एक शशक्षक एक झोला २५०००० 

२० ई-हाँशजिी जडान ३००००० 

२१ िाष्ट्रपगत िगनङशशल्ड प्रगतयोगिता १००००० 

२२ सामदुावयक ववद्यालय सत्यापन ५०००० 

२३ अगतरिक्त कक्षा सञ्चालन अनदुान मावव ३५०००० 

२४ लोक सेवा तयािी कक्षा २००००० 

२५ िाष्ट्रसेवक कमयचािी ववद्यालयमा १००००० 



 

 

२६ ववज्ञान सामग्री व्यवस्थापन अनदुान १००००० 

२७ प्राववगधक धाि व्यवस्थापन अनदुान २००००० 

२८ ववत्तीय साक्षिता काययक्रम १००००० 

२९ प्रध्यापक नमूना कक्षा शशक्षण  ५०००० 

३० स्थागनय पाठ्यक्रम गनमायण  २००००० 

३१ शशक्षा सम्तबन्धी बैिक १५०००० 

३२ गनजी शशक्षक व्यवस्थापन १२५०००० 

३३ िाउँपागलका अध्यक्ष शैशक्षक सधुाि काययक्रम १०००००० 

३४ भ्रमण खचय १५०००० 

  जम्तमा ९३२०००० 

 
  



 

 

शाखाित काययक्रम (स्वास््य शाखा) 
क्र.सं. काययक्रमको नाम  बजेट  

१ हाम्रो बिेङ स्वस्थ बिेङ काययक्रम ५०००० 

२ ग्रामीण गभगडयो एक्स िे खिीद काययक्रम ८००००० 

३ प्रयोिशाला स्थापना ि सञ्चालन सामग्री खरिद ४२०००० 

४ उमेि सत्तिी काययक्रम ८०००० 

५ िभयवती मवहलासँि स्वयम ्सेववका भेटघाट काययक्रम १००००० 

६ पोविलो झोला काययक्रम १००००० 

७ उपाध्यक्षसंि संस्थाित सतु्केिी उपहाि काययक्रम १३०००० 

८ स्वास््य उपकिण खरिद ५००००० 

९ हगु्दीशशि स्वास््यचौकी ममयत तथा संभाि ५००००० 

१० स्वास््य संस्था सञ्चालन अनदुान ४००००० 

११ सामदुावयक स्वास््य ईकाइ स्थापना ि सञ्चालन ५००००० 

१२ ववद्याथी स्वास््य परिक्षण १००००० 

१३ सामदुावयक प्रहिी साझेदािी काययक्रम १००००० 

१४ अनिुमन सपुरिवेक्षण १००००० 

१५ स्वास््यचौकी प्रमखुहरुको मागसक बैिक १२०००० 

१६ छपाई १००००० 

१७ सामदुावयक औिधी काययक्रम ४००००० 

१८ स्वास््य संस्थाबाट गनशलु्क ववतिण हनेु औिधी खरिद ५००००० 

१९ भण्डाि ब्यबस्थापन ५०००० 

२० आमा समहु सचेतना तथा अगभमखुीकिण काययक्रम १००००० 

२१ 
गबद्यालयमा प्राथगमक सेवा वकट ि स्रेचि ि तौल मापन 
मेगसन समेत खरिद 

४५०००० 

२२ िाउँपागलका अध्यक्ष जनता स्वास््य पिीक्षण काययक्रम १००००० 

२३ हेलो मवहला स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम १८५००० 

२४ वकशोिी अगभमशुखकिण  १००००० 

२५ बाल गबकास केन्र सचेतना तथा अगभमखुीकिण १००००० 

२६ स्वासस््यकमी तागलम\यातायात खचय समेत २००००० 



 

 

२७ बहकु्षेत्रीय पोिण सधुाि काययकं्रम १००००० 

२८ मवहला स्वास््य स्वयंसेववका स्वास््य गबमा काययक्रम १६०००० 

२९ सिुशक्षत खोप व्यवस्थापनका लागि िेविजेिेटि २५०००० 

  जम्तमा  ६७९५००० 

 
  



 

 

शाखाित काययक्रम (कृवि सेवा शाखा) 
क्र.सं. काययक्रमको नाम बजेट 

१ कृिकसँि प्राववगधक काययक्रम १५०००० 

२ गमनी टेलि (५०% अनदुानमा) ३००००० 

३ कुटनी वपसानी (५०% अनदुानमा) २००००० 

४ मकै छोडाउने मगसन (५०% अनदुानमा) ७५००० 

५ गग्रन हाउस गनमायण (७५% अनदुानमा) ७००००० 

६ प्लाशस्टक टनेल ववतिण (५०% अनदुानमा) १५०००० 

७ मल्चीङ प्लाशस्टक, थोपा गसचाई, प्रोर्ाइल तथा इन्सेक्नेट जाली आठद  २००००० 

८ पिुानो आल ुपकेट एरिया संचालन ३००००० 

९ नयाँ आल ुपकेट एरिया काययक्रम ३००००० 

१० गबिादी तथा मल्टीप्लेक्स ववतिण गन-शलु्क २००००० 

११ बागल संिक्षण शशगबि संचालन १००००० 

१२ 
मौिी संख्या गबस्तािको लागि ५०% अनदुानमा मौिी घि तथा िोला 
ववतिण 

१५०००० 

१३ च्याउको गबउ तथा प्लाशस्टक ववतिण (५०% अनदुानमा) ५०००० 

१४ किेशाबािीका लागि तिकािी गबउ बेनाय ववतिण २००००० 

१५ अलैंची क्षेत्रफ़ल ववस्ताि (५०% अनदुानमा) १००००० 

१६ गबरुवा ववतिण (५०% अनदुानमा) १००००० 

१७ माटो परिक्षण तथा कृवि प्रोर्ाइल ३००००० 

१८ उन्नत गबउ ववतिण (५०% अनदुानमा) १५०००० 

१९ धान ठदवस काययक्रम २५००० 

२० िेगडयो  कृवि िगतववगध काययक्रम ५०००० 

२१ उत्कृि कृिक पिुस्काि ववतिण ि प्रदशयन ५०००० 

२२ क्रप कवटङ १५००० 

२३ कृिक समूह तथा कृिक संजाल ििन ि बैिक  ५०००० 

२४ उख ुपेल्ने मशशन ५०००० 

२५ धानवाली  चटु्ने काययक्रम १००००० 



 

 

२६ कोदो चटु्ने काययक्रम १००००० 

२७ होमस्टे प्रबधयनका लािी प्रांिारिक खेगत काययक्रम १००००० 

२८ ढुवानी ५०००० 

२९ काययक्रम अनिुमन तथा वर्ल्ड भेरिवर्केशन ३०००० 

३० ऋणमा ब्याज सहजीकिण सवहत यवुा स्विोजिाि काययक्रम ३००००० 

३१ जग्िा चक्लाबन्दी काययक्रम ३००००० 

३२ बाँझो जग्िा सदपुयोिका लागि भमुी बैंक काययक्रम ३००००० 

३३ कृवि उपज संकलन केन्र १०००००० 

३४ कोगभड ववशेि कृवि काययक्रम १०००००० 

  जम्तमा  ७२४५००० 

 
  



 

 

शाखाित काययक्रम (पश ुसेवा शाखा) 
क्र.सं. काययक्रमको नाम बजेट  

१ भकािो सधुाि काययक्रम ५०% अनदुान ३००००० 

  अण्डामा आत्मगनभयि काययक्रम    

२ लेयसय कुखिुा र्ामय स्थापना १०० कुखिुा भन्दा मागथ १००००० 

  मासमुा आत्मगनभयिता काययक्रम   

३ प्रजननका लागि वोयि बोका ववतिण  ३००००० 

४ व्यवसाय उन्मखु बाख्रा र्ामय सधुाि ५० भन्दा मागथ २५०००० 

५ व्यवसाय उन्मखु बाख्रा र्ामय सधुाि २० भन्दा मागथ  १६०००० 

६ व्यवसाय उन्मखु बंििु र्ामय सधुाि १० भन्दा मागथ  २५०००० 

७ स्थानीय सुँििु पालन काययक्रम खोि अनदुान  ३ माउ मागथ १००००० 

८ समहुमा गिरििाज कुखिुा पालन ५० माउ मागथ  १००००० 

९ स्थानीय कुखिुा संिक्षण १०० माउ मागथ २५०००० 

१० कागलज पालन खोि + २० चल्ला अनदुान काययक्रम १००००० 

११ कडकनाथ कुखिुाका चल्ला ववतिण अनदुान  ५०००० 

१२ बटाईं पालन खोि अनदुान काययक्रम  १००००० 

१३ माछापोखिी गनमायण  १००००० 

१४ मास ुपसल सधुाि काययक्रम  ५०००० 

१५ बंििुको ववि ववतिण काययक्रम  १००००० 

  पश ुआहाि काययक्रम   

१६ वहउँदे घाँसको ववउ खरिद तथा ववतिण १००००० 

१७ विे घाँसको ववउ खरिद तथा ववतिण  १००००० 

१८ वहवुिे घाँसको खरिद तथा ववतिण  १००००० 

  दधुमा आत्मगनभयि काययक्रम   

१९ शचगलङ भ्याट खरिद तथा ववतिण  अनदुानमा ५००००० 

२० प्राकृगतक िभयधािणको िाँिो ववतिण काययक्रम  १५०००० 

२१ उन्नत जगसय क्रस वाशच्छ खरिद ७५% अनदुान ३००००० 

  ऊन उत्पादन काययक्रम   



 

 

२२ भेडीखोि अनदुान काययक्रम २० भन्दा मागथ  १२०००० 

२३ भेडीको थमुा ववतिण काययक्रम  १००००० 

  पश ुस्वास््य काययक्रम अन्तियत   

२४ पश ुस्वास््य उपचाि सेवाको लागि औिधी खरिद  ५००००० 

२५ खोप िागनखेत िम्तवािो, िेववज गनयन्त्रण काययक्रम  १००००० 

२६ पश ुस्वास््य घशुम्तत शशववि  ५००००० 

२७ पश ुगबमा काययक्रम  १००००० 

२८ पाडापाडी संिक्षण काययक्रम ३००००० 

  व्यवसावयक र्मय सपोट काययक्रम    

२९ सहकाययमा च्यार्कटि खरिद ७५% अनदुानमा १५०००० 

३० कृिक गसप ववकास काययक्रम  ४०००० 

  िा.पा. स्तिीय गसप ववकास तागलम िोष्ठी   

३१ िाइ भैंसी पालन तागलम वडा स्तिीय १ ठदने  ५०००० 

३२ बाख्रा पालन तागलम वडा स्तिीय १ ठदने  ५०००० 

३३ बंििु पालन तागलम वडा स्तिीय १ ठदने  ५०००० 

३४ कुखिुा पालन तागलम वडा स्तिीय १ ठदन  ५०००० 

३५ घाँस खेती सम्तबशन्ध काययक्रम वडा स्तिीय १ ठदन  ५०००० 

३६ पागलका स्तिीय तागलम  १००००० 

३७ काययक्रम सामाग्री ढुवानी भाडा  ५०००० 

३८ पशपंुक्षी मेला प्रदशयनी तथा उत्कृि कृिक पिुस्काि काययक्रम १००००० 

३९ 
स्थानीय िेगडयो पत्रपगत्रकाहरुमा सूचनामलुक सन्देश प्रशािण 
ब्रोसि छपाई होगडङ बोडय पश ुस्वास््य िेडीयो काययक्रम  

५०००० 

४० वर्ल्ड भेरिवर्केसन काययक्रम  ३०००० 

४१ िेन्वो राउट माछा पालन ५००० भिुा मागथ  २५०००० 

४२ वधशाला गनमायण  ३००००० 

  जम्तमा ६६००००० 

 
 



 

 

िाउँपागलका खरिद शाखा 

क्र.सं काययक्रमको नाम  बजेट 

१ सवािी साधन खरिद ५००००० 

२ गबधतु पोल खरिद ३०००००० 

३ जस्ता पाता खरिद २०००००० 

४ ग्यागबन ताि जाली खरिद १०००००० 

५ खानेपानी तथा गसंचाई पाइप खरिद ५००००० 

६ मेशशनिी औजाि ६००००० 

७ गड.एच.आइ.एस. डाटा ईन्रीका लागि कम्तप्यटुि खरिद ४००००० 

८ र्गनयचि तथा वर्क्चसय १०००००० 

  जम्तमा ९०००००० 

 
  



 

 

वावियक ववकास काययक्रम 

आ.व.२०७७/७८ 

  प्रदेश सिकाि अनदुान         

क्र.सं. काययक्रम/आयोजनाको नाम 
कायायन्वयन हनेु 

स्थान 
लक्ष्य ववगनयोजन रु. श्रोत 

१ नयाँबजाि साग्दी सत्यवती पेरिवाङ सडक स्तिोन्नती वडा नं ३   ४०००००० प्रदेश सिकाि सशतय अनदुान 

२ नयाँबजाि सल्यान सखुौिा सडक वडा नं ३, ४ ि ५   ५०००००० प्रदेश सिकाि समपूिक अनदुान 

  जम्तमा     ९००००००   

 

  



 

 

अन्ति सिकािी ववत्तीय हस्तान्तिण 

स्थानी तह 

आगथयक विय २०७७/७८     रु हजािमा 
शीियक/शजल्ला/काययक्रम         जम्तमा 
८०१०४३४८-बिेङ िाउँपागलका         २५,८६,०० 

२६३३१ समानीकिण अनदुान         ७,५६,00 

80104348 बिेङ िाउँपागलका (80104348)       7,56,00 

 6.2.11 समानीकिण अनदुान-स्थानीय तह (स्थानीय तह)  नेपाल सिकाि  7,56,00 

26332 शसतय अनदुान         15,38,00 

 30700106 लघ ुउद्यम ववकास काययक्रम (30700106)     33,00 

  2.6.4.11 प्रगतस्पधाय छनौट भएका व्यवसाय ववकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्य त लघ ुववकास नेपाल सिकाि निद 

   मोडेलमा नयाँ उद्यमी सजृना िने       25,60 

  2.6.4.12 प्रगतसपधायमा छनौट भएका व्यवसाय ववकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्य त उद्यमी नेपाल सिकाि निद 

    स्तिोन्नती (आवश्यकता पवहचानका आधािमा पनुतायजकी ि एडभान्स सीप ववकास तागलम काययक्रम)  6,00 

  2.6.4.14 सम्तभाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व ि बजाि प्रगतसपधाय ववृि िनयका लागि कम्ततीमा ५ जनाको    नपेाल सिकाि निद 

    समहुमा प्रगबगध हस्तान्तिण        1.40 

30800104 िावष्ट्रय ग्रागमण तथा नवीकिणीय उजाय काययक्रम (30800104)     8,00 

31200101 कृवि ववकास िणनीगत अनिुमन तथा समन्वय काययक्रम (31200101)    4,00 

  2.7.15.86 कृवि दताय व्यवस्थापन काययकमय     नेपाल सिकाि निद 3,00 

  2.7.15.87 कृवि तथा पशपंुक्षी सम्तबन्धी त्यांक अध्यावगधक काययक्रम   नेपाल सिकाि निद 1,00 

3120106 प्रधानमन्त्री कृवि आधगुनवककिण परियोजना (31200106)     39,00 

  5.1.11.4 िावष्ट्रय ि स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोिण सिुक्षामा टेवा पयुायउन ेवाली वस्तकुो साना नेपाल सिकाि निद 

   व्यवसायीक कृवि उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास काययक्रम संचालन    24,00 

  5.1.11.8 बाख्राको साना व्यवसावयक कृवि उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास काययक्रम संचालन नेपाल सिकाि निद 15,00 

31202011 पश ुसेवा ववभाि (31202011)       1,00 

  2.7.18.38 Artificial Insemination सम्तबन्धी काययक्रम    नेपाल सिकाि निद 1,00 

31401011 िावष्ट्रय परिचय पत्र तथा पञ्जीकिण ववभाि (31401011)     23,00 

  11.3.7.4 व्यशक्तित घटना दताय तथा सामाशजक सिुक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनाथय वडा आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 5,25 

   कायायलयहरुकोलागि डेक्सटप कम्तप्यटुि वप्रन्टि स्क्यानि तथा 4G wireless Dongol खरिद 

  2.1.10.1 इन्टिनेट सेवा शलु्क      आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 1,20 

  2.1.8.1 एम आई एस अपिेटि ि वर्ल्ड सहायकको लागि सञ्चाि खचय   आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 5 

  2.3.2.1 मेशशनिी औजाि तथा र्गनयचि ममयत सम्तभाि (सेवा केन्र सञ्चालनाथय)   आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 42 

  2.4.1.4 मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्र सञ्चालनाथय)    आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 60 

  2.4.14.3 सञ्चाि सामाग्री प्रसािण तथा छपाई (सञ्चाि ि पहुँच अगभयान) सञ्चालनाथय  आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 78 

  2.5.3.3 घटना दताय तथा सामाशजक सिुक्षा दताय गसववि सञ्चालन    आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 3,78 

  2.5.7.4 एम.आइ.एस अपिेटि ि वर्ल्ड सहायक पारिश्रगमक, चाडपवय खचय पोशाक खचय  आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 7,78 

  2.6.6.6 (आयोजना सम्तबन्धी अगभमखुीकिण काययक्रम सञ्चालन (२) दताय शशववि सञ्चालन सम्तबन्धी आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 1,45 

   अगभमखुीकिण/काययशाला/तागलम काययक्रम सञ्चालन (३) िनुासो सनुवुाइ सम्तबन्धी अगभमखुीकिण  

काययक्रम सञ्चालन।सहभािीहरु: हिेक वडाका प्रगतगनगध, स्थानीय CSO स्थानीय गनकायका  

अन्य कमयचािी तथा पदागधकािी, छनौट भएको प्रदायकको कमयचािी तथा अन्य सिोकािवालाहरु 

  2.8.1.5 एम.आई.एस. अपिेटि ि वर्ल्ड सहायकको दैगनक भ्रमण तथा यातायात खचय  आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 1,02 

  2.8.1.6 स्थानीय तहका कमयचािी ि जनप्रगतगनगधहरुको लागि अनिुमन मलु्याङ्कन खचय  आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 40 

  2.9.9.3 अन्य ववववध खचय Periodic meeting costs of LGPCC   आई गड इ सोधभनाय हनुे ऋण 8 

  2.9.9.4 अन्य ववववध खचय Mobilization of CSOs Civic Group NGO for increased social accountability आई गड इ सोधभनाय हनु ेऋण 25 

34000011 मवहला, बालबागलका तथा जेष्ठ नािरिक मन्त्रालय (34000011) 3,00 

  2.7.12.3 स्थानीय तहको लैंगिक वहंसा गनवािण कोिमा िकम   नेपाल सिकाि निद   1,00 

  2.7.25.51 मवहला, बालबागलका तथा जेष्ठ नािरिक मन्त्रालयको कायय क्षेत्र  नेपाल सिकाि निद   1,00 



 

 

     (मवहला, बालबागलका, अपांिता भएका व्यशक्त, जेष्ठ नािरिक तथा यौगनक 

     अल्पसंख्यक) का त्यांक संकलन तथा अद्यावगधक ििी मवहला, बादबागलका, 
     तथा जेष्ठ नािरिक मन्त्रालयमा पिाउनका लागि 

  2.7.25.57 १) समाजमा िहेका कुिीगत, कुप्रथा, लैवङ्गक वहंसा, मानव वेचववखन तथा ओसािपसाि  नेपाल सिकाि निद   1,00 
      ववरुि   सचेतनामूलक काययक्रम तथा अगभयान संचालन २) मवहला ववकास  

    काययक्रमिािा प्रवयठदत मवहल सहकािी संस्थाहरुको सदुृढीकिण एवं स्थानीय  तहको  
    मवहला उद्यमी संजाल स्थापनाको लागि  सहजीकिण 

34341011 िावष्ट्रय खेलकुद परििद् (34341011) 1,00 

  2.7.14.1 िाष्ट्रपगत िगनङ्ग गसल्ड प्रगतयोगिता (स्थानीय तहस्तिीय)   नेपाल सिकाि निद   1,00 

35000014 सबैका लागि शशक्षा- आधािभतू तह (३5000014)           6,50,00 

  1.1.3.3 आधािभतू तहका स्वीकृत दिबन्दीका शशक्षक, िाहत अनदुान शशक्षकका लागि नेपाल सिकाि निद       6,50,00 

  तलब भत्ता अनदुान (ववशेि शशक्षा परििद अन्तिितका शशक्षक/कमयचािीहरु समेत) 
35000015 माध्यगमक तह (३5000015)            1,79,00 

  1.1.3.4 माध्यगमक तहका स्वीकृत दिबन्दीका शशक्षक, िाहत अनदुान शशक्षकका लागि नेपाल सिकाि निद       6,50,00 

  तलब भत्ता अनदुान (ववशेि शशक्षा परििद अन्तिितका शशक्षक/कमयचािी, प्राववगधक धािका प्रशशक्षक समेत) 

35000801 ववद्यालय क्षेत्र ववकास काययक्रम शजल्ला स्ति (35000801)          2,35,00 

  1.1.4.1 प्रािशम्तभक बाल ववकास सहजकतायहरुको पारिश्रगमक तथा ववद्यालय कमयचािी नेपाल सिकाि निद        50,94 

  व्यवस्थापन अनदुान 

  1.1.4.1 प्रािशम्तभक बाल ववकास सहजकतायहरुको पारिश्रगमक तथा ववद्यालय कमयचािी एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेअनदुान       8,43 

  व्यवस्थापन अनदुान 

  1.1.4.1 प्रािशम्तभक बाल ववकास सहजकतायहरुको पारिश्रगमक तथा ववद्यालय कमयचािी एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेऋण       11,92 

  व्यवस्थापन अनदुान 

  11.1.2.1 ववद्यालय भौगतक पवुायधाि गनमायण अनदुान नेपाल सिकाि निद 10,00 

  11.1.2.1 ववद्यालय भौगतक पवुायधाि गनमायण अनदुान एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेअनदुान 1,66 

  11.1.2.1 ववद्यालय भौगतक पवुायधाि गनमायण अनदुान एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेऋण 2,34 

  2.4.6.1 सावयजगनक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका लागि गनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान नेपाल सिकाि निद 13,16 

  2.4.6.1 सावयजगनक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका लागि गनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेअनदुान 2,18 

  2.4.6.1 सावयजगनक ववद्यालयका ववद्याथीहरुका लागि गनशलु्क पाठ्यपसु्तक अनदुान एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेऋण 3,09 

  2.7.11.1 तोवकएका ववद्याथीको ठदवा खाजाका लागि ववद्यालयलाई अनदुान नेपाल सिकाि निद 32,56 

  2.7.11.1 तोवकएका ववद्याथीको ठदवा खाजाका लागि ववद्यालयलाई अनदुान एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेअनदुान 5,39 

  2.7.11.1 तोवकएका ववद्याथीको ठदवा खाजाका लागि ववद्यालयलाई अनदुान एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेऋण 7,63 

  2.7.13.10 ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यस्थापन अनदुान नेपाल सिकाि निद 13,80 

  2.7.13.10 ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यस्थापन अनदुान एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेअनदुान 2,28 

  2.7.13.10 ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यस्थापन अनदुान एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेऋण 3,23 

  2.7.13.11 शैशक्षक पहचु सगुनशितता, अनौपचारिक तथा वैकशल्पक शशक्षा काययक्रम नेपाल सिकाि निद 2,86 

   (पिम्तपिाित ववद्यालय, वैकशल्पक ववद्यालय, साक्षिता ि गनिन्ति शशक्षाका काययक्रम समेत) 

  2.7.13.11 शैशक्षक पहचु सगुनशितता, अनौपचारिक तथा वैकशल्पक शशक्षा काययक्रम एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेअनदुान 47 

   (पिम्तपिाित ववद्यालय, वैकशल्पक ववद्यालय, साक्षिता ि गनिन्ति शशक्षाका काययक्रम समेत) 

  2.7.13.11 शैशक्षक पहचु सगुनशितता, अनौपचारिक तथा वैकशल्पक शशक्षा काययक्रम एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेऋण 67 

   (पिम्तपिाित ववद्यालय, वैकशल्पक ववद्यालय, साक्षिता ि गनिन्ति शशक्षाका काययक्रम समेत) 

  2.7.13.13 ववद्यालयमा शैशक्षक िणुस्ति सदुृवढकिण एवम ्काययसम्तपादनमा आधारित प्रोत्साहन अनदुान   नपेाल सिकाि निद 21,18 

 2.7.13.13 ववद्यालयमा शैशक्षक िणुस्ति सदुृवढकिण एवम ्काययसम्तपादनमा आधारित  एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेअनदुान 3,51 

     प्रोत्साहन अनदुान 

 2.7.13.13 ववद्यालयमा शैशक्षक िणुस्ति सदुृवढकिण एवम ्काययसम्तपादनमा आधारित  एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेऋण 4.97 

     प्रोत्साहन अनदुान 

 2.7.13.23 सामदुावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई गनशलु्क स्यागनटिी प्याड व्यवस्थापन  नेपाल सिकाि निद 9,27 

 2.7.13.23 सामदुावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई गनशलु्क स्यागनटिी प्याड व्यवस्थापन  एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेअनदुान 1,53 

 2.7.13.23 सामदुावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई गनशलु्क स्यागनटिी प्याड व्यवस्थापन  एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेऋण 2,17 

 2.7.13.3 प्रगत ववद्याथी लाितका आधािमा शशक्षण गसकाइ सामग्री एवम ् नेपाल सिकाि निद 8,83 

    कक्षा ८ को पिीक्षा व्यवस्थापन 



 

 

 2.7.13.3 प्रगत ववद्याथी लाितका आधािमा शशक्षण गसकाइ सामग्री एवम ् एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेअनदुान 1,46 

    कक्षा ८ को पिीक्षा व्यवस्थापन 

 2.7.13.3 प्रगत ववद्याथी लाितका आधािमा शशक्षण गसकाइ सामग्री एवम ् एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेऋण 2,07 

    कक्षा ८ को पिीक्षा व्यवस्थापन 

 7.2.1.1 सावयजगनक ववद्यालयमा अध्ययनित ववद्याथीहरुका लागि छात्रवशृत्त  नेपाल सिकाि निद 5,40 

  (अवासीय तथा िैि अवासीय) 

 7.2.1.1 सावयजगनक ववद्यालयमा अध्ययनित ववद्याथीहरुका लागि छात्रवशृत्त  एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेअनदुान 1,09 

  (अवासीय तथा िैि अवासीय) 

 7.2.1.1 सावयजगनक ववद्यालयमा अध्ययनित ववद्याथीहरुका लागि छात्रवशृत्त  एस एस गड वप सोधभनाय हनु ेऋण 91 

36501103 झोलुंिे पलु क्षेत्रित काययक्रम (36501103)  40,00 

 11.4.8.811 भन्डािखोला, खट्टघाट, झडुीघाट, काउलाघाट, मजवुारे्दी झो.प.ु बिेङ िाउँपागलका, बािलङु    नेपाल सिकाि निद 40,00 

37001012 प्राथगमक स्वास््य सेवा (37001012)   1,95,00 

 2.7.22.88 स्थानीय तहका स्वास््य चौकी, प्रा स्वा के ि अस्पतालहरुमा काययित नेपाल सिकाि निद 1,95,00 

     कमयचािीहरुको तलब, महंिीभत्ता, स्थानीय भत्ता, पोिाक लिायत प्रशासनीक खचय 
37001101 क्षयिोि गनयन्त्रण (37001101)  2,00 

 2.7.22.72 प्रयोिशालामा क्षयिोि संक्रमण गनयन्त्रण (भेशन्टलेटि, एक्जहस्ट, फ्यान, र्गनयचि,  नेपाल सिकाि निद  5 

     अटोक्लेभ, ममयत सम्तभाि तथा परिवतयन) सम्तबन्धी वक्रयाकलाप 

 2.7.22.74 आगथयक शस्थगत कमजोि िहेका पनु:उपचािमा िहेका पी.गब.सी. गबिामीहरुलाई  नेपाल सिकाि निद 

  उपचाि अवगधभि पोिण खचय तथा सम्तपकय  पिीक्षण   24 

 2.7.22.74 उपचाि केन्रहरुमा आकशस्मक अवस्थामा औसगध एवम ्ल्याव सामग्री ढुवानी नेपाल सिकाि निद  1.21 

  काययक्रमका लागि आवश्यक स्टेशनिी, ट्याली सीट लिायतका र्मय र्िमेट 

  र्ोटोकपी, काययक्रमको गनयगमत अनिुमन तथा मलु्यांकन, स्थलित अनशुशक्षण, 
  क्षयिोिका गबिामीको चौमागसक कोहटय चौमागसक कोहटय ववश्लिेण ि ई-वट.गब. 
  िशजस्टि अध्यावगधक, ववश्व क्षयिोि ठदवस मनाउने 
 2.7.22.76 क्षयिोिका जोशखमयकु्त जनसंख्यामा (दिुयम वस्ती, वपछगडएको विय बसोबास नेपाल सिकाि निद  50 

  स्थल, काययक्रम स्वास््य संस्थाबाट टाढा िहेका बस्ती स्वास््य सेवामा पहुँच 

  कम भएका, कािािाि, िमु्तबा, बधृाश्रम, औधोगिक के्षत्र) सकृय क्षयिोि 

  खोजपडताल काययक्रम 

37001103 परिवाि कल्याण काययक्रम (37001103)  18,00 

 6.2.2.296 मात ृतथा नवशशश ुकाययक्रम अन्तियत आमा सिुक्षा, िभयवती उत्प्रिेणा सेवा,  नेपाल सिकाि निद  6,90 

  न्यानो झोला ि गनशलु्क िभयपतन काययक्रम 

 6.2.2.297 मात ृतथा नवशशश ुकाययक्रम नेपाल सिकाि निद 11,10 

37001104 एकीकृत बाल स्वास््य एवं पोिण काययक्रम (37001104)  7,00 

6.2.2.269पागलकास्तिमा खोप ि सिसर्ाई प्रवद्र्धन काययक्रमको सगमक्षा, सूक्ष्मयोजना   नेपाल सिकाि निद 1,41 

अध्यावगधक ि  पागलका खोप समन्वय सगमगतको अगभमशुखकिण समेत पागलका स्तिमा २  

ठदन, वडा खोप समन्वय  सगमगतको स्वास््य संस्था, वडा सतिमा अगभमशुखकिण १ ठदन तथा  
पूणय खोप सगुनितताको लािी  घिधिुी सवेक्षण, भेरिवर्केशन कायय समेत 

 6.2.2.270बाह्य खोप केन्र बाट िणुस्तरिय खोप सेवा प्रदान िनय खोप केन्रमा ब्यवस्थापनको  नेपाल सिकाि निद 40 

लागि  र्गनयचि ब्यवस्था, सम्तबशन्धत वडा खोप समन्वय सगमगत मार्य त तयािी एवं  

खरिद, ३००० खोप  केन्रमा प्रगत खोप केन्र रु १०००० दिले, कशम्ततमा  टेवल १,  

कुसी १ ि सानो बेञ्च १ ि  हात धनु ेसेटअप सवहत  तयािी तथा खरिद 

 6.2.2.272 पोिण काययक्रम नेपाल सिकाि निद 4,19 

 6.2.2.294 समदुायमा आधारित नवजात शशश ुतथा बाल िोिको एकीकृत व्यवस्थापन  नेपाल सिकाि निद 1,00 

(IMNCI) काययक्रम  सगमक्षा तथा स्वास््य संस्थाहरुमा onsite coaching 

37001105 महामािी िोि गनयन्त्रण काययक्रम (3700105)  8,00 

 2.7.22.68 कोगभड १९ लिायत ववगभन्न महामािीजन्य िोिहरुको िोकथाम,  नेपाल सिकाि निद 25 

गनयन्त्रण तथा गनििानीका लागि  सिोकािवाला सँिको अन्तिवक्रया  
तथा RRT, स्वास््यकमी परिचालन 

 2.7.22.70 हाशत्तपाईले िोि गबरूध्दको आम औिधी सेवन (MDA) काययक्रम सञ्चालन  नेपाल सिकाि निद   6,15 

(१३ शजल्लाका १३८  पागलकाहरू) 



 

 

 2.7.25.48 औलो तथा कालाजाि माहामािी हनु ेके्षत्रको छनौट ििी गबिाठद छकय न े नेपाल सिकाि निद 30 

  (िेस्पोन्सीभ स्प्रइेङ समेत),  वकटजन्य िोि गनयन्त्रण काययक्रमको अनिुमन 

  एवम ्मूल्याङ्कन तथा वकटजन्य िोि  गनयन्त्रणका लागि बहगुनकाय अन्तिवक्रया िने 

 2.7.5.5  पशपंुक्षी आदीबाट हनु ेईन्रु्एन्जा, बडय फ्ल,ु AMR, गसविसकोगसस, टक्सोप्लाज्मोगसस  नेपाल सिकाि निद 20 

आठद  ववगभन्न सरुवािोि सम्तबशन्ध िोकथाम तथा गनयन्त्रणका लागि सचेतना काययक्रम 

 2.7.5.6 ववगभन्न सरुवािोि, नसने िोि, जनुोवटक, मानगसक स्वास््य सम्तबशन्ध अन्तिवक्रया  नेपाल सिकाि निद 1,00 

  काययक्रम तथा  ठदवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days,  

  आत्महत्या िोकथाम ठदवस,  मानगसक स्वास््य ठदवस, अल्जाईमि ठदवस,  

  िेगबज ठदवस, ववश्व औलो ठदवस) मनाउने 
 2.7.6.1 मलेरिया, डेंि,ु कालाजाि, स्क्रब टाइर्स आठद वकटजन्य िोिको डाटा भेरिवर्केशन नेपाल सिकाि निद 10 

37001108 अस्पताल गनमायण सधुाि तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (37001108)  1,00 

 6.2.2.323 पागलका स्तिमा स्वास््य संस्थाहरुको मागसक सूचना संकलन, भेरिवर्केशन एवं  नेपाल सिकाि निद 1,00 

  िणुस्ति सधुाि साथै  चौमागसक एवं बावियक सगमक्षा 
37001109 िावष्ट्रय स्वास््य शशक्षा, सूचना तथा संचाि केन्र (37001109)             1,00 

 1.1.2.10 ववद्यालय स्वास््य शशक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वास््यका लागि सामाशजक नेपाल सिकाि निद  1,00 

  व्यवहाि परिवतयन प्रविन अगभयान 

37001115 उपचािात्मक सेवा काययक्रम (37001115)             18,00 

 6.2.2.305 स्वास््य चौकीको न्यनुतम सेवा मापदण्ड काययन्वयन, सठुरढीकिण   नेपाल सिकाि निद          3,00 

तथा सगमक्षा  (स्वास््य  चौकीको न्यनुतम सेवा मापदण्ड काययक्रमको सगमक्षा ) 
 6.2.2.307 आधािभतू तथा आकशस्मक सेवाको सगुनिततका लागि औिधीको आपूगतय ि उपयोि,  नेपाल सिकाि निद  60 

सम्तवशन्ध  काययक्रमहरुको अनिुमन तथा मूल्याङकन (अनिुमन  मलु्याङ्कन तथा काययक्रम कायायन्वयन   भ्रमण खचय) 
 6.2.2.321 वविामीको लागि ओ.वप.गड.वटकट (कावयन कपी सवहतको ) छपाई  नेपाल सिकाि निद  65 

 6.2.2.321 आधािभतू तथा आकशस्मक सेवाको लागि औिगध ि स्वास््य सिुक्षा   नेपाल सिकाि निद         13,05 

सामग्री (PPE बाहेक) खरिद  तथा औिगध लिायतका सामग्रीको ढुवानी तथा  
रिप्यावकंि ि ववतिण समेत  

 6.2.2.322 स्थानीय तह गभत्रका स्वास््यकमीहरु,म.स्वा.स्वय.से. का लागि आधािभतू तथा नेपाल सिकाि निद  70 

    आकशस्मक सेवा  अन्तियत   आखँा, नाक, कान, घाटी तथा मखु स्वास््य सम्तवशन्ध  

 प्राथगमक उपचाि बािे   अगभमशुखकिण / तागलम 

3700116 नगसयङ तथा सामाशजक सिुक्षा सेवा काययक्रम (3700116)             9,00 

 2.7.22.67 िावष्ट्रय मवहला स्वास््य स्वयंसेववका काययक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात नेपाल सिकाि निद   9,00 

     खचय, वावियक समीक्षा िोष्ठी ि ठदवस मनाउने खचय समेत) 
37100102 प्रधानमन्त्री िोजिाि काययक्रम (37100102)             63,00 

 2.4.1.5 िोजिाि सेवा केन्रको सँचालन खचय    आई गड ए   सोधभनाय हनु ेऋण  64 

 2.5.7.10 प्राववगधक सहायकको पोसाक    आई गड ए   सोधभनाय हनु ेऋण  10 

 2.5.7.5 िोजिाि संयोजकको तलव नेपाल सिकाि निद 4,68 

 2.5.7.6 िोजिाि संयोजकको स्थानीय भत्ता नेपाल सिकाि निद 17 

 2.5.7.7 िोजिाि संयोजकको पोशाक नेपाल सिकाि निद 10 

 2.5.7.8 प्राववगधक सहायकको तलव आई गड ए सोधभनाय हनु ेऋण 3,67 

 2.5.7.9 प्राववगधक सहायकको स्थानीय भत्ता आई गड ए सोधभनाय हनु ेऋण 14 

 2.7.3.1 ववपन्न श्रगमकको ज्याला (दैगनक रु 517 संख्या १०० ठदन १००) नेपाल सिकाि निद 5 

 2.7.3.1 ववपन्न श्रगमकको ज्याला (दैगनक रु 517 संख्या १०० ठदन १००) आई गड ए सोधभनाय हनु ेऋण 51,70 

 2.7.5.10 िोजिाि सेवा केन्रको सदुृवढकिण आई गड ए सोधभनाय हनु ेऋण 1,75 

26333 ववशेश अनदुान    1,20,00 

   80104348 बिेङ िाउँपागलका (80104348)    1,20,00 

 11.4.22.3552 धलु्लबुास्कोट स्वास््य चौकी भवन गनमायण नेपाल सिकाि निद  1,20,00 

26334 समपिुक अनदुान    1,72,00 

   80104348 बिेङ िाउँपागलका (80104348)    1,72,00 

 परिवाङ-बिेङ सडक नेपाल सिकाि निद  1,72,00 



 

 

a/]ª ufp“kflnsf leqsf hgk|ltlglwx?sf] ljj/0f
qm=;+= gfdy/ kb ;Dks{ 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. d]3 axfb'/ 5Gt]n cfn] j8f ;b:o 9846064870

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

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

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

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

13. wgklt zdf{ j8f ;b:o 9868337318

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. b]j axfb'/ ;'gf/ sfo{kflnsf ;b:o 9867412129

  



 

 

a/]ª ufpFkflnsf leqsf sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 

    

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

2. kbd axfb'/ k'g :jf:Yo ;+of]hs 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}+_ 9843560620 

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. o1 k|;fb Gof}kfg] ;|f]t JolQm 9847719427 
10. td axfb'/ vqL gf ;' 9756700526 
11. ;+lutf zdf{ n]vf ;xfos -kfrf}+_ 9861091433 

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

13. OGb| k|;fb cfrfo{ k|zf;g ;xfos -kfrf}+_ 9847713393 
14. l;dfgf 5GTofn k'g k|zf;g ;xfos -kfrf}+_ 9840167638 
15. lktfDa/ ;'j]bL sDKo'6/ ck/]6/ 98467811734 
16. lji0f' k|;fb Gof}kfg] lzIff k|fljlws ;xfos -kfrf}+_ 9843508967 

17. ;'dg k/fh'nL ;a Ol~hlgo/ 9846162570 
18. k|]d ofbj ;j Ol~hlgo/ k'g lgdf{0f 9861666511 

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

20. /fhg v/]n ;a Ol~hlgo/ 9847127427 
21. ldng >L; /fgf vl/bf/ 9847740505 

22. d]3 axfb'/ e'h]n du/ vl/bf/ 9867152235 

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

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

25. lji0f' rfln;] k|zf;g ;xfos -rf}yf]+_ 9849405083 
26. b]jL ltjf/L k|zf;g ;xfos -rf}yf]+_ 9847757672 
27. ;'dg uf}td lkmN8 ;xfos 9844360465 
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. d]3gfy zdf{ sfof{no ;xof]uL 9869293668 
38. rGb| s'df/L yfkf sfof{no ;xof]uL 9866447238 

39. sdn yfkf sfof{no ;xof]uL 9840502093 
40. rGb|snf yfkf sfof{no ;xof]uL 9849396509 
41. lbkf zdf{ sfof{no ;xof]uL 9846807014 
42. k|]d axfb'/ g]kfnL sfof{no ;xof]uL 9857625542 
43. ls;fg vqL sfof{no ;xof]uL 9867770026 
44. aljtf k'hf{ sfof{no ;xof]uL 9840192473 

  



 

 

 


