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ef]6]sf]zL ufpFkflnsf 

 

!= kl/ro  

!=! l;Gw'kfNrf]s lhNnfsf] ef}uf]lns cjl:ylt 

 k|b]z g+ # df cjl:yt l;Gw'kfNrf]s lhNnfn] g]kfnsf] s'n If]qkmnsf]  !=&#Ü e"–

efu cf]u6]sf] 5 . @%$@ ju{ ls=ld=If]qkmn ePsf] of] lhNnf k|b]z # sf] ;j}eGbf 7"nf] 

lhNnf klg xf] . @&°@&Ú b]lv @*°!#Ú pQ/L cIff+z / *%°@&Ú b]lv *^°)^Ú k"jL{ 

b]zfGt/;Dd km}lnP/ /x]sf] of] lhNnf k"j{df ldq/fi6« rLgsf] :jzfl;t If]q ltAat / bf]nvf 

lhNnf, blIf0fdf sfe|]knf~rf]s / /fd]5fk lhNnf, klZrddf sf7df8f}+ / g'jfsf]6 lhNnf;Fu 

hf]l8Psf] 5 eg] pQ/tkm{ /;'jf lhNnf / rLgsf] :jzfl;t If]q ltJjt;Fu hf]l8Psf] 5 . 

;b/d'sfd rf}tf/f ;d'b|L ;txjf6 !,$!* ld6/sf] prfOdf cjl:yt 5 . lhNnfsf] k"j{ 

klZrd cf};t rf}8fO{ $(=#* ls=ld= / pQ/ blIf0f cf};t nDjfO{ %#=)^ ls=ld= /x]sf] 5 .  

 
 k|fs[lts ;Dkbf / ;'Gb/tfsf b[li6n] ko{6sLo ;Defjgf jf]s]sf] o; lhNnfsf 

k|fs[lts ;Dkbfxx¿df hn;|f]t , hËn / lxdfnL 6fs'/fx¿ k|d'v x'g\ . tftf]kfgL wf/f, 

a~hLhDk :yn / x]nDj' nufotsf ;'–ljVoft ko{6sLo :ynx¿, snf, ;flxTo / ;+:s[ltn] 

lhNnfsf] klxrfgnfO{ b]z leq / jflx/ ;d]t :yflkt u/]sf] 5 . lhNnfsf] pQ/df /x]sf] 

k|d'v eG;f/ ljGb' tftf]kfgL o;} lhNnfdf kb{5 . sf]bf/L nf]sdfu{ rLg;Fusf] Jofkf/sf 

nflu b]zs} k|d'v kf/jxg dfu{ xf] eg] lhNnfsf lglDt uf}/j ug]{ ljifo ag]sf] 5 .  
 
 lhNnfsf] s'n e"–efu dWo] nfª6fª /fli6«o lgs'~h / uf}/Lz+s/ ;+/If0f If]qn] sl/j 

Ps rf}yfO{ e"efu cf]u6]sf] 5 . lzjk'/L /fli6«o lgs'~hsf] ;fgf] If]q ;d]t o; lhNnfdf 

kb{5 . nfªkf]£ofª -@#,@#* lkm6_ lhNnfs} ;jeGbf cUnf] 6fs'/f xf] eg] ;fFufrf]s uf=lj=;= 

l:yt dfemLufpF / jGbL6f/ cf;kf; OGb|jlt gbL t6 ;jeGbf xf]rf] -@,$%) lkm6_ e";tx 

/x]sf] 5 . ef]6]sf];L, ;'gsf]zL, OGb|fjtL, jn]kmL, d]nDrL, l;Gw'vf]nf, xfF8Lvf]nf, ‰ofF8Lvf]nf, 

dxfb]jvf]nf cflb oxfFsf k|d'v gbLgfnf tyf vf]nfx¿ x'g\ .  
 
 

l;Gw'kfNrf]s lhNnfdf gofF ;+/rgf cg';f/sf ufpFkflnsf tyf 

gu/kflnsf  
 

 ufpFkflnsf, gu/kflnsf tyf ljz]if, ;+/lIft jf :jfoQ If]qsf] ;+Vof tyf ;Ldfgf 

lgwf{/0f cfof]un] jfudtL c~rn, sfe|]knfGrf]s lhNnfsf nflu tf]s]sf] l;df !!–!% sf] 

clwgdf /xL cfof]usf] :yfgLo txsf] k'g;{+/rgf ;DjGwL sfo{ljlw / To;sf] yk ;+;f]wg 

;lxt :yfgLo ljsf; clwsf/Lsf] cWoIftfdf :yfgLo tx k'g;{+/rgf k|fljlws ;xof]u 

;ldlt u7g u/L pQm ;ldltnfO{ lhNnfsf] gofF :yfgLo txsf] ;+Vof / l;dfgf lgwf{/0f ug]{ 

lhDd]af/L lbPsf] lyof] . ;f] cg';f/ o; lhNnfsf /fhgLlts bnx¿, kqsf/, gful/s 
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;dfh, ;DjlGwt ;/f]sf/jfnf :yfgLo hgtfsf] jx'kIfLo cGt/lqmof, 5nkmn / k/fdz{x¿ 

u/L ;Ddflgt cfof]usf] :yfgLo tx k'g;{+/rgf ;DjlGw sfo{ljlwsf] clwstd\ kl/kfngf / 

tf]lsPsf] ;+Vof ;Ldf ggf£g] u/L clwstd\ /fhgLlts ;xdltsf cfwf/nfO{ klg b[li6ut 

u/L pQm ;ldltn] cfof]usf] sfo{ljlwdf ePsf dfkb08 lhNnf / :yfgLo:t/sf k/fdz{sf 

cfwf/df !@ j6f gofF :yfgLo tx -(j6f ufpFkflnsf tyf # j6f gu/kflnsf_sf] l;dfgf 

;lxt k|ltj]bg tof/ u/L cfof]udf k]; u/]sf] lyof] . tbcg'?k xfn l;Gw'kfNrf]s lhNnfdf 

( j6f ufpFkflnsf / # j6f gu/kflnsf 5g\ .  
  

ef]6]sf]zL ufpFkflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro 

 g]kfn ljZj dfglrqdf ;jf]{Rr lzv/ ;u/dfyfsf] sfvdf cjl:yt zflGt If]qsf] 

?kdf rlr{t d'n's xf] . k|fs[lts ;Dkbfsf] ?kdf /x]sf] hn>f]tdf ljZjs} a|flhn k5f8Lsf] 

bf];|f] wgL /fi6«sf ?kdf ;'kl/lrt 5 . uf}td a'4, c/lgsf], ;Ltf cflb lje"ltx?n] hGd 

lnPsf] kljq kfjg e"ld, nf]stflGqs u0ftGqfTds /fHo Joj:yfdf ?kfGtl/t s[lif k|wfg 

b]z xf] . g]kfnsf] ablnFbf] /fhg}lts kl/jt{g kZrft ;+l3o d'n'sdf ?kfGtl/t eO{ # g+= 

k|b]z cGtu{t kg]{ l;Gw'kfNrf]s lhNnf pQ/ tkm{ kg]{ rLgsf] :jzfl;t If]q vf;f glhs 

/x]sf] ko{6g tyf wfld{s, ;fF:s[lts b[li6sf]0fn] kljq kfjg e"ldsf] ?kdf o; If]q /x]sf] 5 

. l;Gw'kfNrf]s lhNnfsf ( j6f uf=kf= / # j6f gu/kflnsf dWosf] ef]6]sf]zL ufpFkflnsf 

Ps xf] . 

 

      ef]6]sf]zL ufpFkflnsf # g+= k|b]z g]kfnsf] pQ/L If]qsf] l;Gw'kfNrf]s lhNnfsf] lxdfnL 

ufpFkflnsf cGtu{t kb{5 . lzNksf/ c/lgsf] O{=;+= !@^) df ltAatsf] Nxf;f rLgsf] 

/fhwfgL a]Olhª hfFbf oxL af6f] eP/ uPsfn] sf7df08f}+ b]lv sf]bf/L ;Ddsf] df]6/af6f]nfO{ 

lghs} ;Ddfgdf c/lgsf] /fhdfu{ /flvPsf] xf] . c+z'adf{sf] 5f]/L e[s'6L ltAat hfFbf oxL 

af6f] eP/ uPsL lyOg\ . s}nfz dfg;/f]j/ hfg] ko{6sx? oxL af6f] eP/ hfg] ub{5g\ . 

ef]6]sf]zL ufpFkflnsf ;d'b| ;tx b]lv !%)) ld6/ prfO{df kb{5 . ufpFkflnsfsf] s'n 

If]qkmn @&*=#! ju{ ls=dL= /x]sf] 5 . o;sf] k"j{df bf]nvf, uf}/Lz+s/ ufpFkflnsf / rLg 

kb{5 . klZrddf afx|la;] gu/kflnsf / h'un uf=kf=, pQ/df rLg, blIf0fdf afx|la;] 

gu/kflnsf kb{5 . ef]6]sf]zL ufpFkflnsf ;fljssf] uf=lj=;= ln:tLsf]6, tftf]kfgL, 

km'lNkªs§L / dfld{ª ldnfP/ xfn % j8fdf ljeQm 5 . o; ef]6]sf]zL ufpFkflnsfdf $,$@( 

3/w'/Ldf s'n hg;+Vof !&,!%^ /x]sf] 5 . ufpFkflnsf leq v]tL of]Uo hldg sd ePsfn] 

lgjf{xd'vL, k/Dk/fut v]tL ub{5g\ . clwsfz dflg;x? Jofkf/, kz'kfng, gf]s/L / j}b]lzs 

/f]huf/df ;+nUg 5g\ . oxfFsf] d'Vo wd{ lxGb', af}4 / O;fO{ /x]sf] 5 . oxfFsf dflg;sf] d'Vo 

efiff g]kfnL xf] . z]kf{, tfdfª, g]jf/ / cGo hfltsf] cfkm\gf] dft[efiff /x]sf] 5 . ef]6]sf]zL 

ufpFkflnsfnfO{ o; ufpFkflnsf leq /x]sf ln:tLdfO{ :yfg, kf} u'Daf, cfgL u'Daf, e}/js'08, 

b'u'gfu9L, tftf]kfgL wf/f, tftf]kfgL gfsf, gf/fo0f:yfg dlGb/, aGhLhDkn] g]kfndf dfq 

geO{ ljZjdf lrgfpg ;kmn ePsf] 5 . 7"nf hnljB'tsf] ?kdf ef]6]sf]zL, dWo ef]6]sf]zL 

hnljB't cfof]hgf ;+rfng Pj+ lgdf{0ffwLg 5g eg] lzj>L, lxdlzv/ hnljB't cfof]hgf 
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eg] lgs6 eljiodf g} ;+rfngdf cfpg] qmddf 5g\ . ef]6]sf]zL ufpFkflnsf ljdf08s Clif 

tyf >[ªuL Clifn] tk:of u/]sf] tkf]e"dL ePsf]n] P]ltxfl;s wfld{s, k''/ftflTjs ko{6lso 

;Dkbfsf] ?kdf kl/lrt 5 .   

 

 

 

!=@ ef}uf]lns cjl:ylt tyf xfjfkfgL  

 ;fljssf lnl:tsf]6, tftf]kfgL, km'nlkªs§L / dfld{ª uf=lj=; ldn]/ jg]sf] ef]6]sf];L 

ufpFkflnsfdf lnl:tsf]6 @&
)
%$Ú !*=&@ÚÚ cIff+z b]lv *%

)
%#Ú )=@$ÚÚ b]zfGt/ leq ;d'b| 

;txaf6 sl/a !#)) ld6/ b]lv #,()) ld6/sf] prfO{df cjl:yt 5 . j8fsf] If]qkmn 

%!=!$ ju{ ls=ld /x]sf] 5 . tftf]kfgL @&
)
%^Ú #)=(%ÚÚ cIff+zb]lv *%

)
%^Ú@(=*#ÚÚ b]zfGt/ 

leq ;d'Gb| ;txjf6 s/Lj !#)) ld6/ b]lv $^)) ld6/sf] prfO{df cjl:yt 5 eg] 

j8fsf] If]qkmn *(=(* ju{ ls=ld /x]sf] 5 . km'nlkªs§L @&
)
%#Ú $$=^@ÚÚ cIff+z b]lv 

*%
)
%&Ú#*=)^ÚÚ b]zfGt/leq ;d'Gb| ;txjf6 sl/j !#)) ld6/ b]lv $))) ld6/sf] 

prfO{df cjl:yt 5 .  

dfld{ª @&
)
%!Ú #%=#@ÚÚ cIff+z b]lv *%

)
%%Ú@(=)*ÚÚ b]zfGt/ leq ;d'Gb| ;txjf6 sl/j 

!@)) ld6/b]lv @%^) ld6/sf] prfO{df cjl:yt 5 eg] j8fsf] If]qkmn $&=^# ju{ ls=ld 

/x]sf] 5 . o; ufpFkflnsfsf ;a} j8fx¿df tNnf] e]udf ;dlztf]i0f / dflyNnf] e]udf 

n]sfnL xfjfkfgL kfOG5 . k"j{ M bf]nvf lhNnf / rLg, klZrd M jfx|la;] g=kf= / h'un 

uf=kf=, / pQ/ M rLg blIf0f M jfx|l{j;] g=kf= l;dfgf ePsf] o; ufpFkflnsfsf] j8f ljefhg 

6]jn ! cg';f/sf] 5 .  

 

      6]jn ! M j8f ljefhg 

j8f g+= ;dfj]z ePsf ;fljs uf=lj=;= ;fljs j8f g+= 

! ln:tLsf]6 !—( 

@ tftf]kfgL !—$ 

# tftf]kfgL %—( 

$ km'lNkªs§L !—( 

% dfld{ª !—( 

        ;|f]t M s]Gb|Lo tYofÍ ljefu  

 

 xfjfkfgL -cf}ift_ M  

 clwstd tfkqmd M #)=! l8=;]= 

 Go"gtd tfkqmd M ( l8=;]= 

 xfjfkfgLsf] lsl;d M ;dlztf]i0f, lztf]i0f 

 



भोटेकोशी गाउँपालिकाको आ व २०७८।०७९ को वार्षिक नीलि, बजेट िथा कार्िक्रम पसु्तिका| 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ef]6]sf]zL ufpFkfklnsfdf ;g @)@) hgj/L b]lv ;g @)@) l8;]Da/ dlxgf 

;Ddsf] jfifL{s÷df;Ls jiff{tsf] ljj/0f M 

 

 

lrq g+= 1 M ;g\ @)@) hgj/L b]lv ;g\ @)@) l8;]Da/ dlxgf ;Ddsf] jflif{s÷dfl;s 

jiff{sf] ljj/0f 
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lrq g+= @ M ;g\ @)@) hgj/L b]lv ;g\ @)@) l8;]Da/ dlxgf ;Ddsf] jfifL{s÷df;Ls 

jiff{tsf] ljj/0f 

 

lrq g+= # M ;g\ @)@) hgj/L b]lv ;g\ @)@) l8;]Da/ dlxgf ;Ddsf] jfifL{s÷df;Ls 

jiff{t / klx/f]sf] ljj/0f 

;|f]t M Dr. Gopi Krishna Basyal, Doctoral Researcher, Landslide Risk 

Reduction in Nepal, Durham University, www.hobolink.com  

 

!=# cfly{s, ;fdflhs tyf wfld{s hfgsf/L  

http://www.hobolink.com/
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s_ hg;+Vof M 6]an @ M @)^* sf] hgu0fgf cg';f/ hg;+Vof -;|f]t M hg;+Vof tYofÍ 

ljefu _ 

qm=;= 

j8f 

g+= 3/w'/L  k'?if dlxnf  hg;+Vof 

k"0f{ 

ckfË 

clt 

czQm 

ckfË 

Ps 

dlxnf 

h]i7 

gful/s 

blnt 

h]i7 

blnt 

e"sDkaf6 

d[To' s}= 

1 1 949 1555 1750 3305 12 0 272 468 29 63  

2 2 1431 3969 1599 5568 58 0 58 68 0 19 

a]kQf 

@ 

3 3 302 643 600 1243 9 5 41 68 6 9  

4 4 783 1704 1593 3297 3 41 38 128 37   

5 5 718 1660 1595 3255 17 24 106 13 20 33 

cGo 

h]i7 

!(@ 

hDdf 

 4183 9531 7137 16668 99 70 515 745 92 124  

 

6]jn # M hg;+Vofsf] jgf}6  

j8f 

g+= 

;dfj]z ePsf ;fljs uf=lj=;= 3/w'/L 3/w'/L  

dlxnf  k'?if  hDdf  

! ln:tLsf]6 @,#%! @,$#! $,&*@ &^) 

@,# tftf]kfgL #,&!( @,&(* ^,%!& !!@& 

$ km'lNkªs§L @,!#% @,@&^ $,$!! (*# 

% dfld{ª @,@$! @,#!( $,%^) *)% 

;|f]tM ;+/If0f If]q Joj:yfkg ;ldlt, km'lNkªs§L, @)&#÷)&$ 

v_ hghftL / a;f]af; :yn M 

 hftL M yfdL, tfdfª, z]kf{, g]jf/, du/, /fO{, lh/]n, u'?ª, afx'g, If]qL-kf}8]n, /fpt, 

e08f/L_, 36fgL, lj=s=, g]kfnL, sfdL, bd} cflb . 

6]jn $ M d'Vo hfthflt 

j8f 

g+= 
j8f d'Vo hfthflt 

! ln:tLsf]6 z]kf{ , nfdf, If]qL, g]af/, blnt, tfdfª 

@, # tftf]kfgL z]kf{{, nfdf, If]qL, g]af/, blnt, tfdfª, yfdL, e'h]n nfdf, >]i7, 

df]Qmfg /fO{, yfdL, l3l;ª, du/  

$ km'lNkªs§L g]kfnL, yfdL, , g]af/L, z]kf{{ cflb 

% dfld{ª z]kf{{, nfdf, If]qL, g]af/, blnt, tfdfª, yfdL, nfdf, df]Qmfg u'?ª, 

7s'/L,  du/  
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;|f]t ;+/If0f If]q Joj:yfkg ;ldlt, km'lNkªs§L, @)&#÷)&$ 

 

u_ k|d'v P]ltxfl;s tyf wfld{s :ynx? M 

6]an % M ufpFkflnsf leqsf k|d'v P]ltxfl;s tyf wfld{s :ynx? 

qm=;= k|d'v :ynx?  j8f  s] sf nflu k|l;4 

!= tftf]kfgL ef]6]sf]zL–@, tftf]kfgL tftf]kfgL :gfg 

@= e}/j s'08  ef]6]sf]zL–@, tftf]kfgL tfn tyf em/gf 

#= 9'u'gfu9L ef]6]sf]zL–#, tftf]kfgL o'4 lsNnf, sfnL b]jL, ;]tL b]jL, 

u'Kt]Zj/, u'DafMaf]SRofg,sfsflnª, 6f;L 

wfu]{nLª  

$= The Last Resort, 

gofF k'n 

ef]6]sf]zL–!, ln:tL a~hL hDk 

%= 5ufd ef]6]sf]zL–!, ln:tL kf}÷cfgL u'Daf 

^= gf/fo0fyfg ef]6]sf]zL–$, 

km'lNkªs§L 

gf/fo0fyfg dlGb/ 

&= ln:tL ef]6]sf]zL–!, ln:tL ln:tLdfO{ dlGb/ 

*= dfld{ª ef]6]sf]zL–%, dfld{ª y'hL 5]Gaf] 5\ofStf]ª, r]Gtf]ª, ykf{ 

5\ofOlnª, km'gkm]g 5\ofOlnª, 

6;L5f]Olnª / k]df 5\ofOlnª u'Daf 

(= dfld{ª ef]6]sf]zL–%, dfld{ª jkf}nL s'08-cGynL_, ;fªdfvfgL lty{, 

gFa/hf]8 e'd], b]p9'Ëf dfO{, rfynL u'kmf, 

l;/+kf g]uª kf]v/L, dxfb]j, ;]tLb]jL 

w;f{ª u0f]z, ;ft sGof dlGb/ 

 

3_ o; ufpFkflnsfdf ;+rflnt pBf]u Joj;fo M 

/]Daf] 6«fp6 df5fkfng, sf]bf/L rf}sL8fF8f, lnlkª l:yt ldg]/n jf6/ pTkfbg s]Gb| -e"sDk 

cl3_, :ofp v]tL, gfb'ª, cf]tf/L kmlg{r/ pBf]u, tftf]kfgL, kq] 9'Ëf vfgL 5]/dfª, w"kL 

k|zf]wg tyf hDanf OG;]G; pBf]u -@)&# c;f/ @! sf] ef]6]sf]zL af9L cl3 _ 6f]k' lr/fOtf] 

v]tL, ufO{ kfng Joj;fo, sn+;] afv|f kfng Joj;fo, xf]6]n Joj;fo, xf]6]n :dn x]r]g, 

km]DnL u]i6 xfp;, s}nfz dfg;/f]j/ xf]6n P08 nh, ;f]gfd nh, gd:t] u]i6 xfp;, 

lxdfno z]kf{ u]i6 xfp; P08 /]i6'/]G6, tftf]kfgL u]i6 xfp;, dfOtL nh cflb . 

 

ª_ ufpFkflnsfaf6 lgof{t x'g] a:t'x? M 

 tftf]kfgL gfsf tkm{ lgof{t x'g] j:t'x? M 

d}bf, tfdfsf] ef8f, PNd'lgod ef8f, w'k, kmnfdsf] /8, l;d]G6, O{6f, ;v/, rfprfp, 

ag:klt l3p, ufO{÷e}+;Lsf] l3p,rf}/Lsf] l3p, g]kfnL emf]nf, la:s'6, n;'g, Kofh, 

v';f{gL, rSn]6, hl8a'l6, t/sf/L, kmnkm'n, O{G8Log l;Ns sk8f cflb . 

 /fhwfgL tkm{ lgof{t x'g] j:t'x? M 
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ljB't\, 9'+uf, lu6\6L, afn'jf, :n]6, ufO{÷e}+;Lsf] b'w, v;L÷af]sf, /f+uf]÷e+};L, s'v'/f, 

wfg, h8La'6L, t/sf/L, kmnkm'n, km'n, x:tsnf, d's'08f], yfGsf, un}+rf, sf7, g]kfnL 

sfuh, nK;L cflb . 

 

!=$ k|fs[lts ;Dkbf M 

 k|d'v gbLgfnfx? M ef]6]sf]zL, sfpn] vf]nf, 6fËf vf]nf, 3§] vf]nf, 6';f/] vf]nf, 

sy{nL vf]nf, lhªl/Da' vf]nf, rfª8f]n vf]nf, nfrf{ vf]nf, rfs' vf]nf, nflknfª, 

v's'08f]n, 6'Da's, 5of;f, 7fN8, lhp?ª, ef]6]5\of;f cflb . 

 tfn, kf]v/Lx? M e}/js'08, akf}nL s'08 -cGynL_, l;/+kf g]uª cflb . 

 d'Vo d'Vo 5x/fx? M tftf]kfgLsf] 5x/f, sfªnfªsf] 5x/f, e}/js'08 5x/f 

 jg tyf r/g If]q M tftf]kfgL, ln:tL, km'lNkªs§L, u'Daf, uf]Nr] / ;]nfª 

 lgs'~h cf/If0f If]q M uf}/Lz+s/ ;+/If0f If]q 

 vlgh M ln:tLsf]6–!, ;fa'vfgL M kmnfdvfgL, vl/9'Ëf, kq] r§fg cflb . 

 jGohGt' M af3, efn', afFb/, lrt'jf, d[u, s:t'/L s';'09f,yf/, 3f]/n, :ofn, aFb]n, 

b'D;L, AjfF;f], rd]/f], nf]vs]{, Gofp/L d';f jg la/fnf], dn;fk|f], xfa|], r/L af3, 

km\ofp/f] cflb . 

 r/fr'?ËL M 8fFkm], d'gfn, do'/ 9's'/, sflnh, ltqf, ;f/f}+, sf]OnL, eFu]/f, ;'uf, lu4, 

x'lrn, nf6f] sf];]/f], af}8fO{, lkp/f, sfu, h'/]nL, dn]jf, lrj]r/f, kfgLxfF;, as'Nnf, 

efn]r/f, lkm:t], uf}FynL, sNrf}8L, l6sl6s], k/]jf, rd]/f], sfdL r/f cflb . 

 hl8a'6L÷nx/f÷sGbd'n M lr/fOtf], kfFrcf}n], l6d'/, of;f{u'Daf, 7"nf] cf]vtL, 

h6fd;L, kbdrfn, l6d'/, kfvgj]b, af]emf], ;'gkftL, l;nflht, Uofdhf]n, jgdf/f, 

ltt]kftL, ;t'jf, uf]e|] ;Nnf, vf]6] ;Nnf, rfFk, plt;, nflnu'F/f;, nf]Qmf, k§f, 

dln08f], l3p s'df/L, l6d'/, lhDa', afa/L, t'n;L, Rofp, ;TohLjg, t?n, kfgL 

cdnf,jg t?n, kfgL nx/f, s'l/nf],agdf/f, ltt]kftL, agkm;L{, cflb . 

 jg:klt M sfpnf], v;|', sdnL, plt;, lrnfpg], jª\;]6, u'/fF;, ;Nnf, w'kL, kmnf6, 

rfFk, ;p/, sfkmn, u'x]+nL cflb . 

 

6]jn ^ M k|fs[lts ;|f]t  

j8f 

g+= 

j8f  k|fs[lts ;|f]t   

vfgL jGohGt' k|d'v 

jg:ktL  

k|d'v vf]nfx¿  ;fd'bflos 

jg  

! ln:tLsf]6 9'Ëf 

vfgL 

lrt'jf, sf7] 

efn', /t'jf, 

3f]/n, yf/, jg 

vf]6] ;Nnf, 

uf]j|] ;Nnf, 

l7+u|] ;Nnf, 

ef]6]sf];L, 

rfs'vf]nf, 

x]Ën] vf]nf, 

TofËnL, 

kfË]l;Ë, 

Rofg 8fF8f, 
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lj/fnf], dn;fk|f], 

:ofn, b'D;L 

w'kL ;Nnf, 

lrdfn, 

jfFem, 

kmnf+6, 

lrnfpg], 

plt;, bf/  

j'Ns'6], dfld{ª, 

nfSkf8f];f, 

rGbs'{, 

rf}/Lvs{, 

Eofu'Q], 

5fufs'gf 

;]tLb]jL, 

;k's .  

/fli6«o jg – 

HofËbfg, 

gfd/fË, 

dfld{ª, 

rGbs'{ 

@, 

# 

tftf]kfgL v/L 

vfgL, 

9'+uf 

vfgL 

emf/n, efn', 

lrt'jf, yf/, 

/ftf] d[u, xfj|], 

s:t'/L, lgufn], 

Jjf;f], ;fns, 

v/fof], uf]xf]/f], 

b'D;L, rf]u8f, 

8fFkm], d'gfn, 

sflnh, lrn, 

lu4, Eofs'/, 

rd]/f] cflb 

v;|', jfFem, 

u'/fF;, kx]n], 

w'kL ;Nnf], 

kmnf6, l7u|]+ 

;Nnf, 6'gL 

s6';, 

sfkmn cflb 

ef]6]sf];L, 

nfrf{, j'nj'n], 

3§] r+u'n, 

lnlkË 

gfb'Ë, 

6fl;yfË, 

b'Dh]n, 

e'd]:yfg  

$ km'lNkªs§L v/L 

vfgL, 

9'+uf 

vfgL 

emf/n, efn', 

lrt'jf, yf/, 

/ftf] d[u, xfj|], 

s:t'/L, lgufn], 

Jjf;f], ;fns, 

v/fof], uf]xf]/f], 

b'D;L, rf]u8f, 

8fFkm], d'gfn, 

sflnh, lrn, 

lu4, Eofs'/, 

rd]/f] cflb 

v;|', jfFem, 

u'/fF;, kx]n], 

w'kL ;Nnf], 

kmnf6, l7u|]+ 

;Nnf, 6'gL 

s6';, 

lrnfpg], 

sfkmn, 

;'gfv/L, 

cu]{nL, 

dlh6f], 

;t'jf, 

cNnf], 

lr/fO{tf], 

nf}7 ;Nnf  

rfs' vf]nf, 

nfª, km'lNkª, 

nfSkf8f];f, 

5\of;f  

e'd]:yfg, 

;]tLb]jL, 

kfFrsGof, 

h'ª?Ë, / 

yfªj]n 

% dfld{ª 9'+uf 

vfgL 

lrt'jf, sf7] 

efn', /t'jf, 

3f]/n, yf/, jg 

la/fnf], dn;fk|f], 

vf]6] ;Nnf, 

uf]j|] ;Nnf, 

l7u|] ;Nnf, 

w'kL, lrdfn, 

ef]6]sf];L, 

rfs', x]Ën], 

j'Ns'6], dfld{ª, 

nfSkf8f];f, 

 

TofËnL, 

kfË]l;Ë, 

Rofg8fF8f, 
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:ofn, b'D;L jfFem, 

kmnfF6, 

lrnfpg] 

plt; bf/  

rGbs{", 

rf}/Lvs{, 

Eofu'Q], 

5fufs'gf  

;]tLb]jL, 

;k's 

/fli6«o jg – 

HofËbfg, 

gfd/fË, 

dfld{ª, 

rGbs'{  

;|f]tM ;+/If0f If]q Joj:yfkg ;ldlt, km'lNkªs§L, @)&#÷)&$ 

 

 

s_ jg hªun tyf kz'kG5L M 

uf}/Lz+s/ ;+/If0f If]q cGtu{t M gfb'ª, b]p/fnL, sn+;], lub|]jf;, :of]ª\jf, 6\j+Kk', :of]ª\jf, 

UofNo'Skf, rf]s/, df]s/ cflb . 

jg j[Iff/f]k0f M gfËf 8fF8f, klx/f], vs{x?df j[Iff/f]k0f  

cGynL / TofªynL M ;Nnf], plt; hftsf ?vx? /f]lkPsf] . 

l;lnnL M s'8\ld/f], vGo', nK;L, t]hkft, ;Nnf] hftsf &))) eGbf a9L la?jf /f]lkPsf] 

. 

 efn' vf]k jg ;+/If0f If]q M @ ;o ju{ld6/ If]qkmn 

 aufd 5ufd jg ;+/If0f If]q M @)%=@% ju{ld6/ If]qkmn 

 pu|r08L jg ;+/If0f If]q M !(&=@( ju{ld6/ If]qkmn 

 /fªemfª em\ofn]eL/ jg ;+/If0f If]q M !#( ju{ld6/ If]qkmn 

 hfd'g] jg ;+/If0f If]q M !))=@% ju{ld6/ If]qkmn 

 em\ofn]eL/ jg ;+/If0f If]q M eL/df}/L 

 

 

 

!=% lzIff 

 z}lIfs cj:yf M 

6]jn & M ljBfno ;+Vof 

j8f 

g+= 

j8f  ljBfno ;+Vof 

afn ljsf; s]Gb|  k|f lj lgdflj dflj 

! ln:tLsf]6 ! ! # ^ 

@, # tftf]kfgL ! ^ ! ! 
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$ km'lNkªs§L  % ! ! 

% dfld{ª ! $ @ ! 

 ;|f]t M ;+/If0f If]q Joj:yfkg ;ldlt, km'lNkªs§L, @)&#÷)&$ 

 

6]an * M lzIff ;]jf tyf lzIf0f ;+:yfx? M 

qm=;= ljBfnosf] gfd 7]ufgf j8f g+= rn]sf] 

sIff 

df=lj= 

b/aGbL 

cf=lj= 

b/aGbL 

/fxt 

b/aGbL 

!= pu|r08L df=lj= ln:tLsf]6 ! !–!) – $ @ 

@= ;]tLb]jL cf=lj= sfªnfª ! !–* – # ! 

#= 5\ofª\l;ª 

cf=lj= 

5\ofª\l;ª ! !–* – # ! 

$= lxdfnno 

k~rsGof 

cf=lj= 

l3Kr] ! !–* – ! @ 

%= e}/js'08 cf=lj= 5ufd ! !–% – @ – 

^= ;"of]{bo cf=lj= aufd ! !–% – ! ! 

&= u'Daf cf=lj= u'Daf ! !–% – ! @ 

*= e'd]Zj/L cf=lj= Rofdgfzf ! !–# – ! – 

(= sfnLb]jL cf=lj= 6';f/] ! !–# – ! – 

!)= sf]bf/L df=lj= sf]bf/L  @ !–!@ & (  

!!= tftf]kfgL cf=lj= tftf]kfgL @ !–* – &  

!@= yfdL ufpF 

cf=lj= 

yfdLufpF @ !–% – @  

!#= ;]tLb]jL cf=lj= gfb'ª @ !–% – !  

!$= ;fd'bflos 

cWoog s]Gb| 

tftf]kfgL @  – –  

!%= u'Kt]Zj/ cf=lj= b'u'gf  # !–*  #  

!^= e'ld/fh cf=lj= af]SRofg # !–*  #  

!&= e}/js'08 cf=lj= km'ªdfr] # !–*  !  

!*= lemk"{ df=lj= lxGbL $ !–!@ & #  

!(= yfkLgf/fo0f 

cf=lj= 

gf/fo0fyfg $ !–* $ @  

@)= dxfsfn cf=lj= yfdLufpF $ !–* ) !  

@!= gf/fo0f cf=lj= gf/fo0fyfg $ !–* ! !  

@@= uf]/vgfy cf=lj= ;]nfªs§L $ !–* ! )  

@#= k~rsGof 

cf=lj= 

km'lNkªs§L $ !–* @ )  

@$= wg]Zj/L df=lj= rfs' % !–!) ) # $ 

@%= led;]g cf=lj Tofª\ynL % !–* ) $ ! 
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@^= dfld{ª df=lj= dfld{ª % !–!) ) $ ) 

@&= dxfb]j cf=lj= 5\ofbL % !–% ) @ ! 

@*= sfnLb]jL cf=lj= cGynL % !–$ ) ! ) 

@(= b]p9'ª\uf cf=lj= rGb|s' % !–# ) ) ! 

#)= uf]NrL cf=lj= cGynL % !–# ) ! ) 

 

 

6]jn & b]lv * ;Dd ufpFkflnsfsf] ;du| lzIffsf] cj:yfnfO{ lrq0f ul/Psf] 5 . sl/a ^) 

k|ltzt ;fIf/tf /x]sf] o; ufpFkflnsfdf pRr lzIff tyf k|fljlws lzIff k|fKt u/]sf] 

hgzlQmsf] ;+Vof t'ngfTds ?kdf sd b]lvG5 . s7Lg e"uf]n, :s'n ;Ddsf] b'/L, 3/fo;L 

jftfj/0f, ;fg}df /f]huf/Lk|lt cfs[i6 x'g] k|j[lt, sd pd]/df ljjfx x'g] cflb sf/0fn] of] 

ufpFkflnsdf :s"n 5f]8\g] afnaflnsfsf] ;+Vof klg pNn]Vo b]lvG5 . ;j]{If0fjf6 k|fKt 

ufpFkflnsfsf] lzIff;Fu ;DjlGwt ;Dk"0f{ tYofÍ tn k|:t't ul/Psf] 5 .  

 

6]jn ( M ef]6]sf]zL ufFpkflnsfsf # jif{ dflysfsf] ;fIf/tf b/ 

j8f n]vk9 ug{ hfGg] k|ltzt ghfGg] k|ltzt hDdf k|ltzt 

j8f ! 2175 29.38 1365 26.44 3540 28.28 

j8f @ 1262 17.05 683 13.23 1899 15.17 

j8f # 591 7.98 293 5.68 884 7.06 

j8f $ 1808 24.42 1467 28.42 3275 26.16 

j8f % 1567 21.17 1354 26.23 2921 23.33 

hDdf 7403 100.00 5162 100.00 12519 100.00 

k|ltzt 59.13 
 

41.23 
 

100.00 
  

6]jn !) M slxNo} ljBfno uPsf / guPsf ;DaGwL ljj/0f 

j8f ljBfno uPsf k|ltzt ljBfno guPsf k|ltzt hDdf k|ltzt 

j8f ! 2186 29.54 1354 26.44531 3540 28.28 

j8f @ 1161 15.69 738 14.41406 1899 15.17 

j8f # 585 7.91 299 5.839844 884 7.06 

j8f $ 1860 25.14 1415 27.63672 3275 26.16 

j8f % 1607 21.72 1314 25.66406 2921 23.33 

hDdf 7399 100.00 5120 100 12519 100.00 

k|ltzt 59.10  40.90  100.00  
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6]jn !! M ljBfnodf k"/f u/]sf] lzIffsf] tx 

sIff j8f ! j8f @ j8f # j8f $ j8f % hDdf 

g;{/L ∕ O;L8L 74 53 25 14 25 191 
sIff ! 165 85 33 105 123 511 
sIff @ 208 108 53 112 117 598 
sIff # 198 109 44 168 126 645 
sIff $ 184 102 51 180 144 661 
sIff % 303 111 76 194 198 882 
sIff ^ 166 91 48 178 145 628 
sIff & 171 116 38 140 151 616 
sIff * 177 69 48 193 173 660 
sIff ( 120 55 45 120 93 433 
6]i6 kf; 176 73 47 216 153 665 
P;\Pn\;L 62 68 35 64 31 260 

sIff P3f/ af/ 135 109 36 124 91 495 
:gfts 19 5 6 28 10 68 

:gftsf]Q/ 8 2 0 8 10 28 
Pdl\kmn 17 2 0 13 12 44 
kLPr\8L 1 0 0 1 2 4 

cgf}krfl/s 1 2 0 1 2 6 
cfOP:;L g;{ 1 1 0 0 0 2 
Pd\P:;L g;{ 0 0 0 0 1 1 
s[lif laP:;L 0 0 0 1 0 1 

hDdf 2186 1161 585 1860 1607 7399 

 

6]jn !@ M xfn ljBfon uO/x]sf / guPsf ;DaGwL ljj/0f 

j8f xfn klg ljBfno uO{/x]sf k|ltzt xfn guPsf k|ltzt hDdf k|ltzt 

j8f ! 1015 28.35 1171 30.66 2186 29.54 

j8f @ 545 15.22 616 16.13 1161 15.69 

j8f # 241 6.73 344 9.01 585 7.91 

j8f $ 973 27.18 887 23.23 1860 25.14 

j8f % 806 22.51 801 20.97 1607 21.72 

hDdf 3580 100.00 3819 100.00 7399 100.00 

k|ltzt 48.38 
 

51.62 
 

100.00 
  

6]jn !# M xfn ljBfno uO/x]sfx¿sf] xfn cWoog/t tx 

sIff 
j8f ! j8f @ j8f # j8f $ j8f % hDdf 

g;{/L ∕ O{;L8L 32 18 16 20 12 98 
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sIff ! 118 45 22 70 70 325 

sIff @ 104 72 26 84 71 357 

sIff # 90 33 21 71 66 281 

sIff $ 84 38 20 101 71 314 

sIff % 86 32 18 83 75 294 

sIff ^ 75 44 18 81 67 285 

sIff & 71 41 16 74 78 280 

sIff * 73 63 16 81 68 301 

sIff ( 69 28 15 75 58 245 

6]i6 kf; 76 33 20 82 59 270 

P;\ Pn\ ;L 58 32 17 61 37 205 

sIff P3f/ af/ 49 53 14 53 31 200 

:gfts 16 8 2 24 26 76 

:gftsf]Q/ 2 1 0 4 6 13 

Pd\kmLn 11 2 0 9 8 30 

kLPr\8L 1 0 0 0 2 3 

cfO{P:;L g;{ 0 2 0 0 0 2 

jLP:;L g;{ 0 0 0 0 1 1 

hDdf 1015 545 241 973 806 3580 

 

!=^ :jf:Yo 

ufpFkflnsfsf] ;d[l4 ToxfFsf hgzlQmsf] :jf:Yosf] cj:yfn] lgwf{/0f u5{ . zf/Ll/s tyf 

dfgl;s ?kdf tgfj/lxt :j:y hgzlQmn] dfq b[9tfk"j{s l;h{gfTds z}nLdf sfd ug{ 

;S5 . o;} s'/fnfO{ b[li6ut ub}{ k|:t't 3/w'/L ;j]{If0fdf ef]6]sf];L ufpFkflnsf gful/ssf] 

bL3{/f]usf] cj:yf tyf bL3{/f]usf] ;+qmd0f ePsf] ef]6]sf];Lsf] 3/w'/L;DjGwL ljj/0fx¿ 

;ªsng ul/Psf] lyof] . h; cGtu{t ufpFkflnsfdf bL3{/f]u x'g]sf] ;+Vof sd -&=*^ 

k|ltzt_ kfOPsf] lyof] eg] bLw{/f]udf Uofl:6«s / bd qmdzM @@=& / !$ k|ltzt ePsf] 

kfOPsf] lyof] eg] o;sf cltl/Qm cGo /f]usf] ;+qmd0f ePsf] kfOPsf] lyof] h\\'g tnsf] 

6]jndf k|:t't ul/Psf] 5 .  

6]jn !$ M ef]6]sf];L ufpFkflnsf gful/ssf] bL3{/f]usf] cj:yf 

j8f bL3{/f]u x'g] k|ltzt bL3{/f]u gx'g] k|ltzt hDdf k|ltzt 

j8f ! 261 24.79 3541 28.69 3802 28.38 

j8f @ 320 30.39 1799 14.58 2119 15.82 

j8f # 98 9.31 859 6.96 957 7.14 

j8f $ 75 7.12 3265 26.45 3340 24.93 
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j8f % 299 28.40 2879 23.32 3178 23.72 

hDdf 1053 100.00 12343 100.00 13396 100 

k|ltzt 7.86 
 

92.14 
 

100.00 
 

 

 

6]jn !% M bL3{/f]usf] ;ªqmd0f ePsf] ef]6]sf];Lsf] 3/w'/L ;DjGwL ljj/0f 

bL3{ /f]usf] 

gfd 
j8f ! k|ltzt j8f @ k|ltzt 

j8f 

# 
k|ltzt 

j8f 

$ 
k|ltzt j8f % k|ltzt hDdf k|ltzt 

d'6' ;DjGwL 16 6.13 13 4.06 1 1.02 8 
10.6

7 12 4.01 50 4.75 

SofG;/ 28 
10.7

3 43 
13.4

4 5 5.10 6 8.00 17 5.69 99 9.40 

;'u/ 9 3.45 11 3.44 3 3.06 3 4.00 16 5.35 42 3.99 

Bd 47 
18.0

1 13 4.06 4 4.08 11 
14.6

7 72 
24.0

8 147 13.96 

Jfy 32 12.26 43 
13.4

4 0 0.00 2 2.67 24 8.03 101 9.59 

l6= lj= 8 3.07 7 2.19 2 2.04 0 0.00 6 2.01 23 2.18 

pRr /Qmrfk 8 3.07 48 
15.0

0 0 0.00 2 2.67 4 1.34 62 5.89 

Uofl:6«s 78 
29.8

9 86 
26.8

8 39 
39.8

0 6 8.00 30 
10.0

3 239 
22.7

0 

yfO{/fO8 4 1.53 2 0.63 1 1.02 0 0.00 0 0.00 7 0.66 
Pr\cfOeL 

P8\; 0 0.00 1 0.31 0 0.00 2 2.67 4 1.34 7 0.66 

Ps eGbf 

j9L /f]u 28 
10.7

3 43 
13.4

4 34 
34.6

9 10 13.33 30 
10.0

3 145 13.77 

cGo /f]u 3 1.15 10 3.13 9 9.18 25 33.33 84 
28.0

9 131 
12.4

4 

hDdf 261 
100.

00 320 
100.

00 98 
100.

00 75 
100.

00 299 
100.

00 1053 
100.

00 

k|ltzt 

24.
79 

 

30.
39 

 

9.
31 

 

7.1
2 

 

28.
40 

 

100.
00 

 
 

:jf:Yosf b[li6sf]0fn] ;'wfl/Psf] r'nf] u[lx0fLx¿sf nflu pko'Qm dflgG5 . o;n] dft[lzz' 

d[To'b/nfO{ sd ug{ dxTjk"0f{ e"ldsf v]n]sf] x'G5 . ;j]{If0fsf qmddf ef]6]sf];L ufpFkflnsfdf 

j8fut ?kdf ;'wfl/Psf] r'nf]sf] cj:yf ;DjGwL tYofÍ lnOPsf] lyof] h; cg';f/ sl/j #! 

k|ltzt 3/w'/Ln] ;'wfl/Psf] r'nf] k|of]u u/]sf] kfOPsf] lyof] eg] sl/j &) k|ltzt 3/w'/Ln] cem} 

klg k/Dk/fut r'nf] g} k|of]u u/]sf] kfOof].  

 

6]jn !^ M xfn ;+rfngdf /x]sf :jf:Yo rf}sL  

qm=;= :jf:Yo rf}sLsf] gfd 7]ufgf s}lkmot 
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! ln:tLsf]6 :jf:Yo rf}sL ef]6]sf]zL uf=kf=–!, ln:tL  

@ tftf]kfgL :jf:Yo rf}sL ef]6]sf]zL uf=kf=–@, tftf]kfgL  

# km'lNkªs§L :jf:Yo rf}sL ef]6]sf]zL uf=kf=–$, km'lNkªs§L  

$ dfld{ª :jf:Yo rf}sL ef]6]sf]zL uf=kf=–%, rfs', dfld{ª  

% sf]le8 c:ktfn÷;'ldqf :jf:Yo 

rf}sL 

ef]6]sf]zL uf=kf=–#, b'u'gf  

 

6]jn !& M xfn ;+rfngdf /x]sf ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{  

qm=;= ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{sf] gfd 7]ufgf s}lkmot 

! sfªnfª ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{ ef]6]sf]zL uf=kf=–!, sfªnfª  

@ l3Kr] ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{ ef]6]sf]zL uf=kf=–!, l3Kr]  

# 5ufd ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{ ef]6]sf]zL uf=kf=–!, 5ufd  

$ nfnlj/rf]s ;fd'bflos :jf:Yo 

OsfO{ 

ef]6]sf]zL uf=kf=–@, tftf]kfgL  

% gfdyfª af]Sr]g ;fd'bflos :jf:Yo 

OsfO{ 

ef]6]sf]zL uf=kf=–#, af]Sr]g, 

tftf]kfgL 

 

^ 8fF8fufpF ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{ ef]6]sf]zLuf=kf=–$,8fF8fufpF, 

km'lNkªs§L 

 

& dfld{ª ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{ ef]6]sf]zL uf=kf=–%, dfld{ª  

 

 

 

!=& /f]huf/L  

ef]6]sf];L ufpFkflnsfdf dflg;x¿ d'Vo ?kdf s[lif, kz'kfng, a}b]lzs /f]huf/, tyf 

Jofkf/df ;+nUg 5g .  

s_ s[lif e"dL M 

 d'Vo v]tL M cfn' ux'F, ds}, sf]bf] / n;'g cflb . 

 kmnkm'n v]tL M :ofp v]tL, e'O{ :ofp, ;'Gtnf, sfutL cflb .  

 

v_ k]zf –Joj;fo M 

 v]tL, kz'kfng, dhb'/L, Jofkf/, ko{6g, xf]6]n, Joj;fo j}b]lzs /f]huf/L, gf]s/L 

cflb . 

 ufO{, afv|f, rf}/L, e]8f cflb kfng u/L snª\;] kfTn], g]l;ª, 5]h'n] hf]/kf6L cflb 

vs{x?df r/0f u/L lhljsf]kfh{g u5{g\ . 

 

6]jn !* M d'Vo jfnL tyf kz'kfng 
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j8f 

g+= 
j8f 

d'VojfnL tyf kz'kfng 

vfBfGg gub] t/sf/L kmnkm"n kz'kfng 

! ln:tLsf]6 

ds}, sf]bf], 

ux'F, hf}, 

kmfk/ 

cfn', 

d'nf 

cfn', :s';, 

sfpnL, aGbf, 

l;dL, /fof], d'nf, 

d6/sf];f, sfFqmf, 

n;'g Kofh, 

6df6/ 

cfn'rf, 

sfutL, 

Hofld/, 

h'gf/, 

gf:kftL, 

s]/f, cDjf, 

:ofp, lsjL 

cflb 

ufO{, uf]?, 

e};L, e]8f, 

jfv|f, rfF}/L, 

s'v'/f 

@, 

# 
tftf]kfgL 

ds}, sf]bf], 

ux'F, kmfk/ 
cfn' 

cfn', :s';, 

sfpnL, jGbf, 

l;dL, /fof], d'nf, 

d6/sf];f, sfFqmf, 

n;'g Kofh, 

6df6/ cflb 

cfn'rf, 

sfutL, 

Hofld/, 

h'gf/, 

gf:kftL, s]/f 

cflb 

ufO{, uf]?, 

e};L, e]8f, 

jfv|f,;'Fu'/ 

$ km'lNkªs§L 

ds}, sf]bf], 

ux'F, kmfk/, 

hf}, kmfk/ 

tf]/L 

cfn', b'w, 

cb'jf, 

j];f/ 

cn}rL 

cfn', :s';, 

sfpnL, jGbf, 

l;dL, /fof], d'nf, 

d6/sf];f, sfFqmf, 

n;'g Kofh, km;L{ 

6df6/ cflb 

cfn'rf, 

sfutL, 

Hofld/, 

h'gf/, cDjf 

s]/f, 

RffF}/L, ofs 

ufO{, uf]?, 

e};L, e]8f, 

jfv|f,;'Fu'/ 

% dfld{ª 

ds}, sf]bf], 

ux'F, wfg, 

kmfk/ 

cfn', b'w, 

cb'jf, 

s'rf], 

tf]/L 

cfn', :s';, 

sfpnL, jGbf, 

l;dL, /fof], d'nf, 

d6/sf];f, sfFqmf, 

km;L{ cflb 

xn\'jfj]b  

;'Gtnf 

gf:kftL, s]/f 

Rff}F/L, ofs 

ufO{, uf]?, 

e};L, e]8f, 

jfv|f, 

;|f]tM;+/If0f If]q Joj:yfkg ;ldlt, km'lNkªs§L, @)&#÷)&$ 

 

/f]huf/Lsf] ;Gbe{df ef]6]sf];L ufpFkflnsfsf !) aif{ eGbf dflysf] pd]/sf JolQmsf] 

/f]huf/Lsf] d'Vo If]q s[lif tyf s[lif dhb'/L ePsf] ;j]{If0fjf6 k|fKt tYofÍjf6 b]Vg ;lsG5 

. s[lif k5fl8sf] d'Vo k];f Joj;fo tyf u}/ s[lif Hofnfbf/L ePsf] b]lvG5 . To;}u/L 

j}b]lzs /f]huf/Lsf] cfsif{0f klg of] ufpFkflnsfdf pNn]Vo b]lvG5 . t/ ;/sf/L hflu/, 

:j:Yo, lzIff, k|fljlws Ifq tkm{ eg] /f]huf/ hgzlQm t'ngfTds ?kdf yf]/} kfOPsf] lyof] .  
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6]jn !( M !) jif{ eGbf dflysf] pd]/sf JolQmsf] d'Vo k];f 

d'Vo k];f j8f ! k|ltzt 
j8f 

@ 
k|ltzt 

j8f 

# 
k|ltzt 

j8f 

$ 
k|ltzt 

j8f 

% 
k|ltzt hDdf k|ltzt 

cfkm\gf] s[lif 

126
1 

39.8
7 151 8.85 

27
5 

34.6
8 

138
1 

46.4
8 

54
8 

20.8
7 3616 32.11 

cfkm\gf] tyf 

c?sf] s[lif 27 0.85 21 1.23 16 2.02 32 1.08 117 4.46 213 1.89 

s[lif dhb'/ 59 1.87 13 0.76 
10
7 

13.4
9 372 

12.5
2 119 4.53 670 5.95 

Jofj;fo 398 
12.5
8 110 6.44 62 7.82 57 1.92 61 2.32 688 6.11 

u}/ s[lif 

Hofnfbf/L 55 1.74 
41
7 

24.4
3 57 7.19 19 0.64 7 0.27 555 4.93 

;/sf/L hflu/ 18 0.57 7 0.41 11 1.39 6 0.20 33 1.26 75 0.67 

lghLdf hflu/ 36 1.14 23 1.35 17 2.14 24 0.81 0 0.00 100 0.89 

j}b]]zLs /f]huf/ 291 9.20 66 3.87 56 7.06 130 4.38 172 6.55 715 6.35 

:jf:Yo If]q 2 0.06 2 0.12 2 0.25 8 0.27 3 0.11 17 0.15 

lzIff If]q 10 0.32 16 0.94 3 0.38 27 0.91 8 0.30 64 0.57 

sfg'g If]q 3 0.09 0 0.00 0 0.00 2 0.07 0 0.00 5 0.04 

kqsf/Ltf 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.07 1 0.04 3 0.03 

O{l{Ghlgo/ 6 0.19 4 0.23 0 0.00 4 0.13 5 0.19 19 0.17 

ljBfyL{ 695 
21.9

7 413 
24.1

9 83 
10.4

7 693 23.33 
68
4 

26.0
5 2568 

22.8
1 

3/fo;L sfd 141 4.46 
34
4 

20.1
5 29 3.66 88 2.96 

75
5 

28.7
5 1357 

12.0
5 

j]/f]huf/ 106 3.35 63 3.69 49 6.18 92 3.10 51 1.94 361 3.21 

s]xL gug]{ 31 0.98 15 0.88 4 0.50 12 0.40 34 1.29 96 0.85 

s]xL ug{ g;Sg] 13 0.41 40 2.34 21 2.65 19 0.64 27 1.03 120 1.07 

;dfh;]jf 11 0.35 2 0.12 1 0.13 3 0.10 1 0.04 18 0.16 

hDdf 

316
3 

100.
00 

17
07 

100.
00 

79
3 

100.
00 

29
71 

100.
00 

262
6 

100.
00 

1126
0 

100.
00 

k|ltzt 

28.
09 0.89 

15.
16 0.89 

7.0
4 0.89 

26.
39 0.89 

23.
32 0.89 

100.
00 

  

6]jn @) M !) jif{ eGbf dflysf pd]/sf JolQmsf] ;xfos k]zf 

d'Vo k];f j8f ! k|ltzt j8f @ k|ltzt 
j8f 

# 
k|ltzt 

j8f 

$ 
k|ltzt 

j8f 

% 
k|ltzt hDdf k|ltzt 

cfkm\gf] s[lif 512 
16.1

9 603 
35.3

3 
21
0 

26.4
8 

44
3 

14.9
1 643 

24.4
9 

241
1 

21.4
1 
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cfkm\gf] tyf c?sf] 

s[lif 141 
4.4

6 135 7.91 29 3.66 329 
11.0

7 155 5.90 789 7.01 

s[lif dhb'/ 150 
4.7

4 123 7.21 50 6.31 
40

7 
13.7

0 138 5.26 868 7.71 

Jofj;fo 3 
0.0

9 1 0.06 2 0.25 51 1.72 14 0.53 71 0.63 

u}/ s[lif Hofnfbf/L 2 
0.0

6 1 0.06 0 0.00 14 0.47 3 0.11 20 0.18 

j}b]]zLs /f]huf/ 4 0.13 0 
0.0

0 0 0.00 22 0.74 13 0.50 39 0.35 

:jf:Yo If]q 25 
0.7

9 34 1.99 25 3.15 23 0.77 81 3.08 188 1.67 

lzIff If]q 5 0.16 4 0.23 6 0.76 23 0.77 3 0.11 41 0.36 

sfg'g If]q 0 
0.0

0 49 2.87 0 0.00 1 0.03 0 0.00 50 
0.4

4 

kqsf/Ltf 0 
0.0

0 0 
0.0

0 0 0.00 3 0.10 1 0.04 4 
0.0

4 

OGhLlgo/ 0 
0.0

0 0 
0.0

0 0 0.00 7 0.24 5 0.19 12 0.11 

ljBfyL{ 100 3.16 44 
2.5

8 
11
4 

14.3
8 44 1.48 32 1.22 334 2.97 

3/fo;L sfd 350 
11.0

7 328 
19.2

1 50 6.31 
43
0 

14.4
7 

54
7 

20.8
3 

170
5 

15.1
4 

;dfh;]jf 1 0.03 0 
0.0

0 0 0.00 4 0.13 13 0.50 18 0.16 

;xfos k];f 

gePsf] 

187
0 

59.1
2 385 

22.5
5 

30
7 

38.7
1 

117
0 

39.3
8 

97
8 

37.2
4 

471
0 

41.
83 

hDdf 

316
3 100 

170
7 100 

79
3 100 

297
1 100 

262
6 100 

1126
0 100 

!=* e"sDk ;DjGwL ljj/0f  

lj ;+= @)&@ ;fndf uPsf] ljgfzsf/L e'sDkjf6 ;j}eGbf j9L dfgjLo / ef}lts ;+/rgf gi6 

ePsf] lhNnfdf l;Gw'kfNrf]s kb{5 . t;y{, ;j]{If0fsf] qmddf e"sDkn] ef]6]sf];L ufpFkflnsfdf 

kf/]sf] c;/sf] af/]df klg tYofÍ lnOPsf] lyof] . w]/} ∕ k"0f{ Iflt ePsf kl/jf/n] e"sDk kZrft\ 

k'gM lgdf{0f u/]sf] gu/]sf] ;Gbe{df *!=@ k|ltzt 3/ k'g lgdf{0f ul/Psf] kfOof] eg] !*=* k|ltzt 

3/x¿ k'g lgdf{0f gu/]sf] kfOof] . k'g lgdf{0f ug]{ qmddf (^=&( k|ltztn] e"sDk k|lt/f]lw ljlwsf] 

k|of]u u/]sf] kfOof]- x]g'{xf];\ 6]jn !*_ . nueu *@ k|ltzt 3/w'/Ln] ;/sf/jf6 ls:tfdf /sd 

kfPsf] b]lvof] . To;} u/L sl/j %! k|ltztn] klxnf] ls:tf, $* k|ltztn] bf];|f] ls:tf / @ 

k|ltztn] ;j]{If0fsf] ;do ;Dddf t];|f] ls:tf /sd kfPsf] b]lvof] . &) k|ltztn] 3/sf] gS;f 

kf; u/fPsf] kfOof] eg] #) k|ltzt kl/jf/n] gS;f kf; gu/fO{ 3/ jgfPsf] kfOof]- x]g'{xf]; 6]jn 

@!, @@, @#, @$, @%, @^, @&_ . 
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6]jn @!= @)&@ ;fnsf] dxf e"sDkdf k/L 3/ Iflt eP gePsf] ;DjGwL ljj/0f 

j8f gDa/ Iflt ePg k|ltzt ;fdfGo Iflt k|ltzt w]/} ∕ k"0f{ Iflt k|ltzt hDdf k|ltzt 

j8f ! 17 15.04 29 8.03 590 27.94 636 24.59 
j8f @ 18 15.93 107 29.64 353 16.71 478 18.48 
j8f # 5 4.42 7 1.94 175 8.29 187 7.23 
j8f $ 44 38.94 32 8.86 601 28.46 677 26.18 
j8f % 29 25.66 186 51.52 393 18.61 608 23.51 
hDdf 113 100.00 361 100.00 2112 100.00 2586 100.00 
k|ltzt 4.37 

 
13.96 

 
81.67 

 
100.00 

 
 

6]jn @@ M w]/} ∕ k"0f{ Iflt ePsf kl/jf/n] e"sDk kZrft\ k'gM lgdf{0f u/]] gu/]sf] ljj/0f 

j8f gDa/ k'gM lgdf{0f u/]sf] k|ltzt k'gM lgdf{0f gu/]sf] k|ltzt hDdf k|ltzt 

j8f ! 450 26.24 140 35.26 590 27.94 
j8f @ 274 15.98 79 19.90 353 16.71 
j8f # 160 9.33 15 3.78 175 8.29 
j8f $ 539 31.43 62 15.62 601 28.46 
j8f % 292 17.03 101 25.44 393 18.61 
hDdf 1715 100.00 397 100.00 2112 100.00 
k|ltzt 81.20 

 
18.80 

 
100.00 

 
 

6]jn @# M w]/} ∕ k"0f{ Iflt ePsf kl/jf/n] e"sDk kZrft\ k'gM lgdf{0f u/]sf]df e"sDk k|lt/f]wL 

ljlw k|of]u u/] gu/]sf] ljj/0f 

j8f gDa/ k|of]u u/]sf] k|ltzt k|of]u gu/]sf] k|ltzt hDdf k|ltzt 

j8f ! 438 26.39 12 21.82 450 26.24 
j8f @ 264 15.90 10 18.18 274 15.98 
j8f # 152 9.16 8 14.55 160 9.33 
j8f $ 525 31.63 14 25.45 539 31.43 
j8f % 281 16.93 11 20.00 292 17.03 
hDdf 1660 100.00 55 100.00 1715 100.00 
k|ltzt 96.79 

 
3.21 

 
100.00 

 
 

6]jn @$ M e"sDk kZrft\ k'gM lgdf{0fdf ls:tf /sd kfpg] / gkfpg] ;DjGwL ljj/0f 

j8f gDa/ 
ls:tf /sd kfPsf k|ltzt ls:tf /sd gkfPsf k|ltzt hDdf k|ltzt 

j8f ! 544 26.85 75 16.78 619 25.03 
j8f @ 298 14.71 162 36.24 460 18.60 
j8f # 164 8.09 18 4.03 182 7.36 
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j8f $ 550 27.15 83 18.57 633 25.60 
j8f % 470 23.20 109 24.38 579 23.41 
hDdf 2026 100.00 447 100.00 2473 100.00 
k|ltzt 81.92 

 
18.08 

 
100.00 

  

6]jn @% M e"sDk kZrft\ k'gM lgdf{0fdf ls:tf /sd kfpg] kl/jf/nfO{ tLg ls:tf dWo] kl/jf/n] 

k|fKt u/]sf] ls:tf ljj/0f 

j8f 

gDa/ 
Ps ls:tf kfpg] k|ltzt b'O{ ls:tf kfpg] k|ltzt tLg ls:tf kfpg] k|ltzt hDdf k|ltzt 

j8f ! 304 29.86 239 25.05 1 1.85 544 26.85 
j8f @ 138 13.56 159 16.67 1 1.85 298 14.71 
j8f # 67 6.58 97 10.17 0 0.00 164 8.09 
j8f $ 142 13.95 358 37.53 50 92.59 550 27.15 
j8f % 367 36.05 101 10.59 2 3.70 470 23.20 
hDdf 1018 100.00 954 100.00 54 100.00 2026 100.00 
k|ltzt 50.25 

 
47.09 

 
2.67 

 
100.00 

 
 

6]jn @^ M e"sDk kZrft\ k'gM lgdf{0fdf ls:tf /sd kfpg] kl/jf/n] 3/sf] k'gM lgdf{0f kl5 3/sf] 

gS;f kf; u/fPsf] ljj/0f 

 

j8f gDa/ 
3/sf] gS;f kf; u/fPsf kl/jf/ k|ltzt 3/sf] gS;f kf; gu/fPsf kl/jf/ k|ltzt hDdf k|ltzt 

j8f ! 459 32.51 85 13.84 544 26.85 
j8f @ 233 16.50 65 10.59 298 14.71 
j8f # 149 10.55 15 2.44 164 8.09 
j8f $ 218 15.44 332 54.07 550 27.15 
j8f % 353 25.00 117 19.06 470 23.20 
hDdf 1412 100.00 614 100.00 2026 100.00 
k|ltzt 69.69 

 
30.31 

 
100.00 

  

6]jn @& M kl/jf/n] ljut tLg jif{df ;fdgf ug'{k/]sf] k|fs[lts k|sf]k ;DjGwL ljj/0f 

kl/jf/n] ;fdgf u/]sf] 

k|sf]k 

j8f gDa/ ! j8f gDa/ @ j8f gDa/ # j8f gDa/ $ j8f gDa/ % 

 hDdf 
s'ndf 

k|ltzt ;+Vo

f 
k|ltzt ;+Vof k|ltzt 

;+Vo

f 
k|ltzt 

;+Vo

f 
k|ltzt 

;+Vo

f 
k|ltzt 

Jff9L/ klx/f] 
23
6 

37.1
1 

46
8 

97.9
1 

11
8 

63.1
0 

11
2 

16.5
4 42 6.91 976 37.74 

cfunfuL 5 0.79 7 1.46 1 0.53 7 1.03 4 0.66 24 0.93 

e"sDk 
62
2 

97.8
0 

47
1 

98.5
4 

18
0 

96.2
6 

64
2 

94.
83 

53
2 

87.5
0 

244
7 94.62 

v8]/L 
16
9 

26.5
7 3 0.63 8 

4.2
8 

46
3 

68.3
9 27 

4.4
4 670 25.91 
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xfjfx'/L/cl;gf 
29
5 

46.3
8 

47
0 

98.3
3 

12
2 

65.2
4 

12
3 

18.1
7 31 5.10 

104
1 40.26 

dxfdf/L 5 0.79 3 0.63 1 0.53 24 3.55 1 0.16 34 1.31 

 

6]jn @* M e"sDk kZrft k'gM lgdf{0fdf ls:tf /sd kfpg] kl/jf/sf] ljj/0f 

ef]^]sf]zL ufpFkflnsf  PA Number klxnf] ls:tf bf]>f] ls:tf t]>f] ls:tf 

j*f g+= 1 1049 1018 904 544 

j*f g+= 2 801 749 583 271 

j*f g+= 3 432 429 366 116 

j*f g+= 4 1077 1063 998 546 

j*f g+= 5 936 901 751 546 

 4377  4221 3920 3186 

hDdf 4295 4160 3602 2023 

;|f]t M /fli6«o k'glgdf{0f k|flws/0f 

lhNnf cfof]hgf sfof{Gjog OsfO{-cg'bfg Joj:yfkg tyf :yflgo k'jf{wf/ _, rf}tf/f, l;Gw'kfNrf]s . 

!=( JolQmut 36gf btf{ / ;fdflhs ;'/Iff eQf k|fKt ug]{ nfeu|fxLsf] 

ljj/0f 

6]jn @( M @)&& ;fn a}zfv b]lv r}q dlxgf ;Dd btf{ x'g cfPsf JolQmut 36gf btf{sf] jflif{s k|ltj]bg 

 

 

 

 

cf=j= 2077÷078 ;fdflhs ;'/Iff eQf k|fKt ug]{ nfeu|fxL  

^]jn 30 M cf=j= 2077÷078 k|yd, bf]>f] / t]>f] rf}dfl;ssf] s'n hDdf 
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;|f]t M /fli6«o kl/ro kq tyf kl~hs/0f ljefu, aa/dxn, sf7df08f}+ . 

u[x dGqfno, g]kfn ;/sf/ . 

 

!=!) ufpFkflnsfaf6 :yfgLo ;j{;fwf/0fnfO{ k|bfg ul/g] ;fj{hlgs ;]jf 

ljj/0f  
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 x'nfs ;]jf M  

x'nfs M ! , ef]6]sf]zL–$, lxGbL ., xfn ef]6]sf]zL–@, sf]bf/L . 

 a}+lÍu ;]jf M  

g]kfn aËnfb]z a}+s lnld6]8 M ! , ef]6]sf]zL–$, lxGbL .  

 ljB't pTkfbg ljj/0f M 

^]jn 33 M ufpFkflnsf leq /x]sf hnljB't cfof]hgf .  

 

qm=;= kl/of]hgfsf] gfd sfof{Gjog 

:yfg 

;Dks{ 

7]ufgf 

pTkfbg Ifdtf s}lkmot 

!= dflyNnf] ef]6]sf]zL hnljB't 

kl/of]hgf 

lemk'{, 

km'lNkªs§L 

;f]N6Ldf]8, 

sf7df08f}+ 

#^ d]3fjf6 ;+rflnt 

@= rfs' vf]nf ;fgf hn ljB't 

kl/of]hgf 

rfs', dfld{ª  !^ d]3fjf6 ;+rflnt 

#= dWo ef]6]sf]zL hn ljB't 

cfof]hgf 

rfs', hDa' dxf/fhu~h, 

sf7df08f}+ 

!)@ d]3fjf6 lgdf{0ffwLg  

$= e}/j s'08 xfO8«f]kfj/ 

sDkgL 

nfrf{ sdnkf]v/L, 

sf7df08f}+ 

# d]3fjf6 ;+rflnt 

%= lxd l/e/ xfO8«f]kfj/ sDkgL  lnlkª sf7df08f}+ !^ d]3fjf6 ;+rflnt 

^= nflkmË a'4 xfO8«f]kfj/ 

sDkgL k|f=ln= 
rfs' sdnfbL, 

sf7df08f}+ 

# d]3fjf6 ;+rflnt 

&= lzj >L xfO8«f]kfj/ sDkgL rfs' /ftf]k'n, 

sf7df08f}+ 

@@=@ d]3fjf6 lgdf{0ffwLg 

*= nfrf{ vf]nf hnljB't 

cfof]hgf lgdf{0f 

nfrf{   k|:tfljt 

(= rf8f]n vf]nf hnljB't 

cfof]hgf lgdf{0f 

rf8f]n   k|:tfljt 

!)= lhªl/Da' vf]nf hnljB't 

cfof]hgf lgdf{0f 

lhªl/Da'   k|:tfljt 

!!= 6';f/] vf]nf hnljB't 

cfof]hgf lgdf{0f 

6';f/]   k|:tfljt 

 

 kz' ;]jf zfvf M  

pknAw ;]jf ;'ljwf tyf sfo{qmd M 

 h'sfsf] cf}ifwL ljt/0f 

 kz'k+IfL pkrf/ ;]jf sfo{qmd 

 s[ifsx?nfO{ kz'k+IfL kfng ;DalGw Ifdtf clej[l4 tflnd 

 kz'k+IfLdf nfUg] dxfdf/L, /f]u lj?4 vf]k sfo{qmd 
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 afv|fx?df gZn ;'wf/sf] nflu pGgt tyf qm; hftsf] af]sf ljt/0f 

 o'jf nlIft sfo{qmd 

 kz' cfxf/f sfo{qmd tkm{ lxpFb], jif]{, ax'jif]{ 3fF;sf] lap la?jf ;]6\; ljt/0f 

 vf]/ uf]7 lgdf{0f tyf ;'wf/ sfo{qmd 

 

 s[lif zfvf M 

pknAw ;]jf ;'ljwf tyf sfo{qmd M 

 a]df};dL t/sf/Lsf] lap lahg ljt/0f 

 ds}, ux'F, wfg, cfn'sf] lap ljt/0f 

 lxpFb] tyf jif]{ kmnkm'nx? h:t} M ;'Gtnf, sfutL, :ofp, cf?, gf:ktL, 

cn}+rL tyf skmL cflbsf] la?jf ljt/0f 

 /f]u ls/f Joj:yfkgsf] nflu ljiffbL ljt/0f 

 a]df};dL t/sf/L v]tLsf] nflu 6g]n tyf yf]kf l;+rfO{ ;]6 ljt/0f 

 s[lif d]l;g/L cf}hf/ ljt/0f 

 s[ifsx?nfO{ cfw'lgs s[lif k|ljlw ;DalGw Ifdtf clej[l4 tflnd 

 o'jf nlIft sfo{qmd 

 esf/f] ÷uf]7]dn ;'wf/ sfo{qmd 

 h}ljs tyf sDkf]i6 dn agfpg] 

 6«fp6 df5fkfng ;DalGw tflnd 

 Rofp v]tL ;DalGw tflnd 

 :jf:Yo zfvf M 

pknAw ;]jf ;'ljwf tyf sfo{qmd M 

 lb3{ /f]ux?sf] pkrf/ afkt la/fdLnfO{ pkrf/ vr{ k|bfg . 

 ljleGg :jf:Yo ;+:yf dfkm{t lgz'Ns cf}iflw ljt/0f . 

 ue{jtL ;Ddfg sfo{qmd -rf/ dlxgfdf em08f, 5 dlxgf, * dlxgf / ( 

dlxgfdf  ;lxt @ s]=hL u]8fu'8L, ! s]=hL cfof]l8g o'Qm g'g, g'xfpg] ;fa'g 

!÷! j6f, n'ufw'g] ;fa'g !÷! j6f, :jf:Yo ;+:yfdf ;'Ts]/L eP kZrft ! 

wfgL{ l3p, ! Sof/]6 c08f / ?= @))) ?k}Fof gub k|bfg . 

 ljleGg :jf:Yo ;+:yf dfkm{t ljleGg /f]ux?sf] lgz'Ns pkrf/ . 

 k|To]s dlxgf ufpF3/ tyf vf]k lSnlgs ;+rfng . 

 ljleGg :jf:Yo ;+:yf dfkm{t k|;'lt ;]jf k|bfg . 

 dlxnf :jf:Yo :jod ;]ljsfaf6 ljleGg lsl;dsf :jf:Yo k/fdz{ Pj+ k|]if0f 

;]jf k|bfg . 
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 ;"rgf k|ljlw zfvf M 

 ufpFkflnsfnfO{ ;"rgf k|ljlwdf cufl8 a9fpg OG6/g]6, 6]lnkmf]g, l8lh6n 

gf]l6; af]8{, l;=l;=Sofd]/f, O{n]lS6«s xflh/L cflbsf] ;]jf k|bfg . 

 ufpFkflnsfdf k|of]u eO{/x]sf] sfuhL k|lqmofnfO{ x6fO{ Pd=cfO{=P;= ;km\j]o/ 

dfkm{t ;]jfu|fxLnfO{ l56f] ;]jf ;'ljwf k|bfg . 

 ;fdflhs ;'/Iff eQfsf] cgnfO{g 8f6f O{lG6« eO{/x]sf] . 

 ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no / o; cGtu{tsf sfof{no, ;++:yfx?df k|of]udf 

ePsf] kmf]6f]skL d]l;g, sDKo'6/, /fp6/sf] cfjZos dd{t ;Def/ . 

 ufpFkflnsfdf k|fKt O{d]n, lr¶Lkqx?sf] ;dodf g} ;"rgf cfbfg–k|bfg . 

 ;fdflhs ;~hfn h:t} j]e;fO{6, km];a's, lTj6/, o'6\o'a, df]afO{n Pk dfkm{t 

ufpFkflnsfn] ug]{ sfo{ / k|ult ljj/0f af/] hgtf dfem hfgsf/L k|bfg. 

 sfof{nodf cfPsf ;'rgfx?nfO{ P;=Pd=P;=, kmf]g / cGo ;fdflhs ;~hfn  

dfkm{t l56f] 5l/tf] ?kdf j8f sfof{no / hgk|ltlglwHo"x?nfO{ cfjZos 

hfgsf/L . 

 ufpFkflnsfsf sd{rf/L tyf hgk|ltlglwx?nfO{ cfjZos ;"rgf k|ljlw 

;DalGw l;k / tflndsf] Joj:yf . 

 

 /f]huf/ ;]jf s]Gb| M 

pknAw ;]jf ;'ljwf tyf sfo{qmd M 

 ufpFkflnsf leqsf a]/f]huf/x?sf] tYofÍ ;+sng ug]{ . 

 k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd / ufpFkflnsf cWoIf /f]huf/ sfo{qmd dfkm{t 

ufpFkflnsf leqsf bIf, cbIf a/f]huf/x?nfO{ /f]huf/sf] cj;/ ;[hgf u/L 

:jb]z d} sfd ug]{ jftfj/0f ldnfO{ d'n'ssf] ljsf;nfO{ tLj|tf lbg . 

 

 ufpFkflnsfdf ePsf vfg]kfgL tyf pkef]Qmf ;ldlt M 

 tftf]kfgL vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt 

 8fF8f 6f]n vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt 

 yfdLufpF 5f]r]kf vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt 

 n'sl;ª sd{l;ª vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt 

 kGynL vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt 

 sfyfª 6f]n vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt 

 sfªnfaf/L vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt 

 6'Da's vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt 
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 ufpFkflnsfdf ePsf :yfgLo ;+3;+:yf, Sna / o'jf ;d"xx? M 

 :yfgLo ;+3;+:yfx? M 

1 dlxnf cfTd lge{/tf s]Gb|, d]nDrL 

2 6'sL ;+3, ;'gsf]zL, y'Dkfv/ 

3 ;fd'bflos ;f/yL g]kfn 

4 dfO{tL g]kfn 

5 hfO{sf g]kfn 

6 l/8d g]kfn 

7 ;d[lå g]kfn 

8 u|fdL0f dlxnf l;h{gzLn kl/jf/ 

9 6f6f sDo'lg6L O{lgl;Pl6j 6«i6 

10 cfzf g]kfn 

11 Pg ;]6 g]kfn 

12 l;k|lbog ;xfotf ;+:yf 

13 ;]js g]kfn 

14 åfl/sf kmfpG8]zg 

15 hglxt u|fdL0f ;]jf ;ldlt 

 :yfgLo Snax? 

1 e}/js'08 o'jf Sna, tftf]kfgL 

2 k|m]G8l;k o'jf Sna, b'u'gfu9L 

3 l;åfy{ of]ª :6f/ o'jf Sna, gf/fo0fyfg 

4 Go" h]g]/]zg Sna, vf]s'08f]n 

5 ldt]/L o'jf Sna, sf]bf/L 

6 b'u'gfu9L o'jf Sna, b'u'gfu9L 

7 l;Gw' !! :kf]6\; Sna, lxGbL 

8 ef]6]sf]zL o'jf Sna, n'sl;+ª 

9 yfkLgf/fo0f o'jf Sna, ;'gvfgL 

10 km]08l;k o'jf Sna, ;]nfªs§L 

 ef]6]sf]zL ufpFkflnsf j8f g+= # df /x]sf o'jf ;d"xx? 

1 em/gf o'jf Sna, nfrf{ 

2 b'u'gfu9L o'jf ;d"x, b'u'gfu9L 

3 sfnLb]jL cfdf ;d"x 

 

 ef]6]sf]zL ufpFkflnsf j8f g+= % df /x]sf o'jf ;d"xx? 

1 zflGt o'jf Sna 

2 sf]s/l;x+ o'jf Sna 

3 u0f]z o'jf Sna 

4 sflnb]jL o'jf Sna 

5 gfDaf/rf]ª e"d] o'jf Sna 

6 ef]6]sf]zL o''y Sna 
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7 b]p9'Ëf o'jf Sna 

 ef]6]sf]zL ufpFkflnsf leq /x]sf] ;xsf/L ;+:yfx? M 

6]jn #$ M ef]6]sf]zL ufpFkflnsf leq /x]sf] ;xsf/L ;+:yfx? 

 

qm=;= 
;xsf/Lsf] gfd &]ufgf 

1 ef ]̂sf]zL dlxnf la= ax'= ;=;=ln= tftf]kfgL, l;=kf= .  

2 s}nf; art tyf C)f ;=;=ln= tftf]kfgL, l;=kf= . 

3 nuglzn dlxnf art tyf C)f ;=;=ln= tftf]kfgL, l;=kf= . 

4 hfu[lt dft[lzz' art tyf C)f ;=;=ln= tftf]kfgL, l;=kf= . 

5 >L xfd|f] rfs' art tyf C)f ;=;=ln= dfld{ª, l;=kf= .   

6 >L uf]vf{ g]kfn art tyf C)f ;=;=ln= tftf]kfgL, l;=kf= . 

7 cd/ pHofnf] ;fgf ls;fg ;=;=ln= tftf]kfgL, l;=kf= . 

8 a~hL ;fd'bflos s[lif ;=;=ln= dfld{ª, l;=kf= . 

9 TofªynL s[lif art ;=;=ln= dfld{ª, l;=kf= .   

10 l;Gw' ko{^g ;xsf/L ;=ln= tftf]kfgL, l;=kf= . 

11 ln:tLdfO{ art tyf C)f ;=;=ln= tftf]kfgL, l;=kf= . 

12 uf}/Lz+s/ ^'sL art tyf C)f ;=;=ln= dfld{ª, l;=kf= . 

13 ldt]/L pkef]Qmf ;=;=ln= tftf]kfgL, l;=kf= . 

14 lztn pkef]Qmf ;=;=ln= ln:tL, l;=kf= .   

15 lhjg ;'wf/ s[lif ;xsf/L ;+:yf ln= km'lNkªsl§, l;=kf= . 

16 yfgl;Ë s[lif ;=;=ln= km'lNkªsl§, l;=kf= . 

17 lxdfnog ldt]/L art tyf C)f ;=;=ln= km'lNkªsl§, l;=kf= . 

18 >L zokqL pkef]Qmf ;xsf/L ;=ln= dfld{ª, l;=kf= . 

19 nfrf{ km'dfr] s[lif ;=;=ln= tftf]kfgL, l;=kf= . 

20 >L lgzfgf pkef]Qmf ;=;=ln= dfld{ª, l;=kf= . 

21 sf]s/ l;ª pkef]Qmf ;=;=ln= dfld{ª, l;=kf= . 

22 ;j{>]i& ;=;=ln= dfld{ª, l;=kf= . 

23 lqzlQm s[lif ;=;=ln= tftf]kfgL, l;=kf= . 
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आठौँ गाउँसभाको बैठकमा २०७८ असार १५ गिे 

अध्र्क्ष राजकुमार पौडेि ज्रू्द्वारा प्रतििु भोटेकोशी 
गाउँपालिकाको आ.व २०७८/०७९ को वार्षिक 

नीलि िथा कार्िक्रम 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भोटेकोशी गाउँपालिका  
गाउँ कार्िपालिकाको कार्ाििर् 

फुस्पपङकट्टी, लसन्धपुापचोक 

बागमिी प्रदेश, नेपाि 

 

लमलि २०७८।०३।१५ 
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श्री गाउँपालिका उपाध्र्क्ष ज्रू् सभाका सदतर्ज्रू्हरु, सम्पूर्ि कमिचारी लमत्रहरु, र्हाँ उपस्तथि 
प्र अ िगार्ि स्शक्षक गर्, पत्रकार लमत्रहरु, सरुक्षाकमी लमत्रहरु िगार्ि उपस्तथि सम्पूर्ि 
महानभुावहरु 

 

 नेपािको साविभौमसत्ता, तवालधनिा, भौगोलिक अखण्डिा, रार्िर् र्हि, तवालभमान 
िोकिन्त्र र जनजीर्वकाका िालग भएका लबलभन्न आन्दोिनहरुमा आफ्नो अमूपर् जीवन उत्सगि 
गनुिहनुे सम्पूर्ि ज्ञाि-अज्ञाि शर्हदहरु प्रलि हार्दिक श्रद्धासमुन अपिर् गनि चाहान्छु ।बेपत्ता, घाइिे 
र्ोद्धा र पीडिहरुप्रलि उच्च सम्मान व्र्क्त गदिछु । नेपािको र्गुान्िकारी पररवििनका िालग 
भएका रार्िर्िा, िोकिन्त्र र जनजीर्वकाको आन्दोिनमा अगवुाइ गनुिहनुे सम्पूर्ि अग्रजहरुको 
र्ोगदानको उच्च सम्मान सर्हि तमरर् गनि चाहन्छु । 

 नेपािको संर्वधान २०७२ िे पररकपपना गरेको ३ (लिन) िहको सरकार मध्रे् आज 
हामी तथानीर् सरकारको रुपमा र्स भोटेकोशी गाउँपालिकाको भाग्र् र भर्वष्र्को रेखा कोनि 
िालग रहेका छौँ । हामीिे ४ वषिमा जलि काम गररर्ो लि सबै कामहरु सही ढंगिे भएको 
सबैको साथ सहर्ोगबाट भएको हो र्समा सबैिाई धन्र्वाद र्दन चाहान्छु । 

 कोलभड÷१९ महामारी व्र्वतथापनमा अग्रपस्तिमा रही काम गने सरुक्षाकमी, 
तवात्र्कमी र रािसेवकहरुमा उच्च सम्मान व्र्क्त गनि चाहन्छु । र्वगि वषि देस्ख नै र्वश्व 
महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट आक्रान्ि भएको अवतथामा पलन हामीिे 
अत्र्न्ि संवेदनशीि भएर गि वषििाई सामाना गररर्ो ।र्स वषि पनु दोश्रो भेररर्न्टको रुपमा 
व्र्ापक रुपमा संक्रमर् फैलिन गई र्स गाउँपालिकामा समेि केर्ह मालनसहरुको ज्र्ान समेि 
गएको, धेरै संख्र्ामा लनको हनु ु भएको, केर्ह संक्रलमि समेि भैरहेकोिे मिृकको आत्माको 
शास्न्िको कामना गदै लबरामीहरुको लसघ्र तवात्र् िाभको कामना गदिछु । नागररकको 
तवात्र् सरुक्षा गनि तथानीर् सरकारको प्रमखु दार्र्त्व हो, हामीिे अत्र्न्ि संवेदनस्शि भएर 
पालिकाको आफ्नै स्रोिबाट र केर्ह सहर्ोगी संतथाहरुबाट तवात्र् सामाग्री जटुाई कुनै कुराको 
अभाव हनु र्दएका छैनौँ र र्दइने छैन । आगामी र्दनहरुमा पलन र्तिा महामारी आइरहन 
सक्छन ्र्सको िालग उस्चि व्र्वतथापन गनि आवश्र्क बजेटको व्र्वतथा लमिाईने छ ।सबै 
नागररकको तवात्र् सरुक्षाको िालग खोपको प्रबन्ध लमिाईने छ । 

 र्स गाउँपालिकाको भ ूबनौट अत्र्न्ि लभरािो पहाडी भभूाग भएको कारर् वषै र्पच्छे 
भकूम्प, मनसनु जन्र् र्वपद, आगिागी, रोग व्र्ाधी, हावा हरुी ईत्र्ार्द र्वपद आइिालगरहन्छ 
त्र्सबाट र्वगि वषिमा मनसनु जन्र् र्वपदबाट धेरै मानवीर् क्षलि धनजनको क्षलि भै र्वतथार्पि 
घरपररवार संख्र्ा जम्मा ६७ को िालग कुि िागिको संघीर् सरकारबाट ६० प्रलिशि प्रदेश 
सरकारबाट ३० प्रलिशि तथानीर् सरकारबाट १० प्रलिशि व्र्होनुि पने कार्िर्वलधमा भएको 
व्र्वतथा अनसुार पनु लनमािर् ३५ र पनुतथापना ३२ गरी जम्मा ६७ घरपररवारको िालग 
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व्र्होनुिपने हुँदा उक्त रकम कररब ३७ िाख व्र्होनुि पने रहेछ त्र्सको िालग बजेट व्र्वतथा 
गररने छ ।  

 

कोलभड÷१९ िे ग्रलसि बनाएको तवात्र् अवतथा, अतिव्र्ति बन्न पगेुको उत्पादन, र्विरर् र 
सेवा िथा अिमलिएका स्शक्षा िगार्िका सामास्जक सेवाहरुमा देस्खएका चनुौलिहरु सामना गनि 
जरु्टरहेको अवतथामा म भोटेकोशी गाउँपालिकाको गाउँ कार्िपालिका बैठकद्वारा तवीकृि 
आगामी आलथिक वषि २०७८÷०७९ को वार्षिक नीलि िथा कार्िक्रम र्स गररमामर् सभा समक्ष 
प्रतििु गने अनमुलि चाहन्छु । र्स गाउँपालिकािे आगामी आलथिक वषिका िालग िपशीि 
अनसुारको नीलि अनरुुप वाषीक बजेट िथा कार्िक्रम िर् गररनेछ । 

 
 

क) आलथिक र्वकास नीलि : 
 र्स गाँउपालिकामा रहेका गररबी, र्वपन्न मर्हिा, र्वुािाई उद्यम व्र्वसार् तथालनर् तिरमा नै 

सजृना गने कार्िको थािनी गररनेछ । 

 व्र्वसार् सरुु गनि आवश्र्क पने कच्चापदाथि, प्रर्वलधको प्रालि र सोको उपर्ोग व्र्वसार्ीकरर् 
बन्न प्रोत्साहन गररने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 आलथिक िथा सामास्जक रुपमा र्पछलडएका समदुार्िाई व्र्वसार् सम्बस्न्ध आवश्र्क ज्ञान प्रदान 
गरी व्र्वसार् शरुु गनि अलभप्ररेरि गराइने छ । 

 तथालनर् तिरमा खेर गईरहेको स्रोिसाधनिाई उस्चि र्कलसमको िालिमको प्रर्ोग गरर रोजगारी 
सजृना गने कार्िको थािनी गररनेछ । 

 कृर्ष, पर्िटन उद्योग व्र्ापारिाई आधार मानेर आगामी वषि देस्ख आलथिक रुपमा आत्मलनभिर 
बनाउन र्वुाहरुिाई तथालनर् तिरमा रोजगारी सजृना गने कार्िको थािनी गररनेछ । 

 परुानो उद्यमीहरुिाई थप तिरउन्निीको िालग सहस्जकरर् कार्ि गररने छ । 

 व्र्वसार्िाई तथालनर् िह वा साना िथा घरेि ुउद्योगमा दिाि गने कार्ि गररनेछ । 

 कोरोना भाइरसको कारर् वैदेस्शक रोजगार बाट फकेका र्वुार्वुिीहरुिाइ तवदेशमै आत्मलनभिर 
बन्नको िालग उद्यम व्र्वसार् क्षेत्रमा आकि र्षिि गररन ेिालिम उपिब्ध गराइनेछ ।  

 िघ ुउद्यमीबाट वतिकुो उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरर् र सो सग ँसम्बस्न्धि कुनै सेवाप्रदान 
गनि कम्िीमा एउटा साझा सरु्वधा केन्र उद्यम घर तथापना गनि पहि गररने छ । 

 र्स गाउँपालिकािाई फिफूि बािीमा आत्मलनभिर बनाउँदै नमूना गाउँपालिकाको र्वकास 
गररनेछ । 

 वडा नं १ िाई तर्ाउ खेिी, र्कवी खेिी र नातपािी, वडा नं ४ मा च्र्ान्दिर ओखर र दाँिे 
ओखर, जापानीज नातपािी, एभोकाडो जतिा फिफूिहरुको पकेट क्षेत्र घोषर्ा गररनेछ र अन्र् 
वडाहरुमा सम्भाव्र्िाका आधारमा फिफूि, मसिा िथा पश ुजन्र् र्क्रर्ाकिापहरु लनरन्िरिा 
गररने छ । 
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 भोटेकोशी गाउँपालिकामा सम्भाव्र्िाका आधारमा उन्नि जािका िरकारी र मसिा बािीहरु 
उत्पादन गरी संकिन केन्रको तथापना गररने छ । 

 दैलनक उपभोग्र् वतिहुरुिाई सतिो र सिुभ मपुर्मा जनिािाई उपिब्ध गराउन कृर्ष सहकारी 
संतथाको प्रवद्धिनमा लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

 बाँझो जलमनको प्रर्ोग, उत्पादनमा सहर्ोग भने्न सोचका साथ चाि ुआलथिक वषिमा सरुु गररएको 
बाँझो जलमनको िगि अध्र्ावलधक गरी खेिीका िालग प्रोत्साहन कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा र्दईन े
छ । 

 साना, लनवािहमूखी, र्वपन्न र सीमान्िकृि समदुार्का र्कसानहरुका िालग प्रार्वलधक सहर्ोग 
सर्हि जीर्वकोपाजिन सधुार कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ । 

 कृर्ष उत्पादनिाई पर्िटनसँग जोड्दै कृषकहरुको आर् आजिन सधुारका िालग कृर्ष पर्िटन 
कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ । साथै र्पछलडएका समदुार्हरुको आर्तिरमा सधुार गनि सञ्चालिि 
एकृकीि नमनुा बतिी कृर्ष पर्िटन कार्िक्रम िाई लनरन्िरिा र्दइने छ । 

 तथानीर् तिरमा रोजगारी सजृना गनि िथा कोलभड-१९ को कारर् रोजगारी गमुाएका र्वुाहरुको 
पररचािन गनि सबै वडाहरुमा व्र्वसार्र्क रुपमा सामरु्हक फिफुि िथा पशपुािन 
कार्िक्रमिाई र्वतिार गदै िलगने छ ।दगुनुा, लितिी, नारार्र्थान, कोदारी, मालमिङ िथा 
त्र्ाङथिी िगार्िका क्षेत्रहरुमा सम्भाव्र्िाका आधारमा िरकारीिथा फिफुि  पकेट क्षेत्रको 
रुपमा र्वकास गने नीलि अविम्बन गररनेछ । 

 िरकारीहरु, अदवुा, बेसार, मकै, र्ट.पी. एस. आि,ु च्र्ाउ आर्दको लबउ, फिफुि लबरुवा (वषे 
िथा र्हउँदे ), िरकारी खेिीको िालग प्िार्िक टनेि िथा माहरुीको घार सर्हि सम्पूर्ि 
सामग्रीहरु र्विरर् गरी कृषकहरुिाई र बेरोजगार र्वुा र्वुिीहरुिाई कृर्ष क्षेत्रमा व्र्वसार्र्क 
बन्न प्रोत्साहन गररने नीलि लिईनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँपालिकाका कृषकहरुिाई आवश्र्किानसुारका कृर्ष औजारहरुको र्विरर् 
कार्ििाई जोड र्दइनेछ । 

 माटो परीक्षर् कार्िक्रम िफि  : आ.व २०७६/०७७ मा सरुु गररएका र्प.एच.लमटर, र्कट 
बक्स, काँचको निी, रसार्नहरु कृर्ष चनु र्विरर् कार्िक्रमहरुिाई आगामी आ.व 
२०७८/०७९ मा समेि लनरन्िरिा र्दईनेछ। 

 दैलनक उपभोग्र् वतिहुरु साथै रसार्लनक मि सतिो र सिुभ मपुर्मा जनिािाई सहकारी 
माफि ि उपिब्ध गराउन आ.व २०७६/०७७ बाट सरुु गररएको कार्िक्रमिाई आगामी आ.व 
मा अझ व्र्वस्तथि गररनेछ ।  

 कृर्ष लबमा कार्िक्रम, िरकारी प्र्ाक गने टे्रर् र्विरर् कार्िक्रम, बािी संरक्षर् कार्िक्रम, र्वषादी 
र्विरर् कार्िक्रम, आ.ई.पी.एम. पाठशािा संचािन, कृषक गोष्ठी, कृर्ष प्रार्वलधकिाई िालिम, कृर्ष 
सडक लनमािर् कार्िक्रम, भकारो सधुार कार्िक्रम, बािी लबमा कार्िक्रम, कृषक भ्रमर् कार्िक्रम, 
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कृषक िालिम कार्िक्रम, िरकारी संकिन केन्र घर लनमािर् कार्िको प्रारम्भ गरी कृर्ष कार्ििाई 
थप व्र्वस्तथि गररनेछ । 

 गाउँपालिका लभत्रका ५ वटै वडाका कृषकहरुको जीवनतिर बढोत्तरी गनि एक घर एक 
करेसाबारीको अवधारर्ा िाग ुगररनेछ । 

 ×तवच्छ धिी, तवतथ मानव” को पररकपपनािाई जीवन्ििा प्रदान गनि सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी 
आगामी आलथिक बषिमा भोटेकोशी गाउँपालिकाका सबै वडाहरुिाई पार्क पने तथानमा जैर्वक 
कृर्ष फमिको तथानपना गने कार्ि गररनेछ । 

 माछा पािनमा आत्म लनभिर बन्न वडा नं १ र २ िाई रेन्बो ट्राउट माछा उत्पादन गने पकेट 
क्षेत्रको रुपमा र्वकास गररने नीलि अबिम्बन गररनछे । 

 र्स गाउँपालिका लभत्र लनमािर् हनुे र्वद्यिु आर्ोजनाहरुको िगानी सलुनश्चि गरी लनमािर् सम्पन्न 
पश्चाि गाउँपालिका लभत्रका नागररक िगार्ि गाउँपालिकामा कार्िरि कमिचारीहरु समेििाई 
अलनवार्ि रुपमा ३० प्रलिशि शेर्र उपिब्ध गराउने नीलि लिईनेछ । 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमिाई ग्रालमर् तिरसम्म परु्ािउन गाउँपालिका अध्र्क्ष रोजगार 
कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा र्दईने छ । 

 सफि उद्यमी व्र्वसार्िाई उद्यमशीििामा जोड र्दनका िालग उद्यम प्रदिशनीको माध्र्मबाट 
परुतकृि गररने छ । 

 कृर्ष व्र्वसार्को जोस्खम न्रू्नीकरर्का िालग उपिब्ध गराईने थप लबमा सहलुिर्ििाई 
पनुराविोकन गरी बािी िथा पशपंुक्षी लबमाको व्र्वतथा लमिाईने छ । 

 तथानीर् िह र तथानीर् प्रशासन सँगको समन्वर्मा कािो बजारी, एकालधकार, लसस्न्डकेट िथा 
काटेलिङ अन्त्र् गररनेछ । 

 पर्िटन क्षेत्रको प्रविद्धन र व्र्वसार्िाई व्र्वस्तथि गरी प्रोत्साहन गनि नीलिगि र कानूनी 
व्र्वतथा गररनेछ । 

 तथानीर् स्रोि साधनको उपर्ोग गरी उद्यमशीििाको र्वकास गनि सामदुार्र्क होमतटेमा पूवािधार 
लनमािर् र क्षमिा अलभवरृ्द्ध कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

 गाउँपालिकाको पर्हचान िथा मौलिक संतकृलिको संरक्षर् एवं प्रवद्धिन गदै गाउँपालिका लभत्रका 
प्रमखु पर्िटकीर् गन्िव्र्हरुमा पर्िटन पूवािधार र्वकास गने कार्ििाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

 गाउँपालिकाका प्रमखु पर्िटकीर् गन्िव्र्हरुमा पर्िटकीर् होटिहरुको लबतिार िथा सञ्चािन गनि 
लनजी क्षेत्रिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 पर्िटकीर् गन्िव्र् पदमागि र होमतटेिाई लडस्जटिाइज गरी अनिाइन पर्िटकीर् सूचना प्रवाह 
गने व्र्वतथा गररनेछ । 

 मालमिङ देउढुङ्गा नारार्र्थान फुस्पपङकट्टी साईर्कलिङ पर्िटकीर् ररङरोडको रुपमा र्वकलसि 
गररनेछ । 
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 तवच्छ मास ुउत्पादन िथा उपभोगको िालग मास ुपसि सधुार कार्िक्रम संचािन गने नीलििाई 
लनरन्िरिा र्दईने छ । 

 पशपंुक्षी पािन व्र्वसार्मा आलथिक क्षलि कम गनिका िालग पंशपुक्षीमा िाग्ने महामारी रोग 
लनर्न्त्रर् गने कार्िका िालग भ्र्ास्क्सनेसन कार्िक्रम र पशपंुक्षी लबमा कार्िक्रम संचािन गररनेछ 
। 

 उच्च पहाडी भेगमा चौरीपािन संरक्षर् कार्िक्रमिाई चौरीको घ्रू् र छुपी उत्पादनमा 
व्र्वसार्ीकरर् गररने छ । 

 चौरी प्रविद्धन कार्िक्रम प्रदेश सँग समन्वर् गरी सञ्चािन गररनेछ । 

 वािावरर् तवच्छ राख्न, रोगबाट मकु्त राख्न खोर, गोठ सधुार कार्ििाई जोड र्दईनेछ । र्ो  
गाउँपालिका उच्च पहाडी क्षेत्रमा पने र प्रसति चरनको सम्भावना भएकोिे व्र्वसार्र्क रुपमा 
वाख्र्रापािन र चौरीपािन गनि र्स क्षेत्रका कृषकिाई आकर्षिि गररनेछ । बाख्र्ा पािन 
व्र्वसार्िाई र्वतिारको िालग लबगि बषिबाटै र्विरर् गनि थालिएको बोर्र जािको लबउ बोका 
र्विरर् िथा कुखरुा पािन कार्ििाई आगामी आ.व २०७८/०७९ मा समेि लनरन्िरिा 
र्दइनेछ । 

 गाउँपालिकािे इलिहासर्वद् वा परुाित्वर्वद्को सहार्िामा आफ्नो क्षेत्रमा रहेको ऐलिहालसक 
व्र्स्क्त, घटनासंग जोलडएका वा अन्र् ऐलिहालसक तथि पर्हचान गरी उक्त तथानको पबुािधार 
र्वकास, स्शिािेखन र प्रचारप्रसार गरर  पर्िटकीर् प्रवद्धिन गने नीलि लिइनछे । कोलभड-१९ 
को कारर् संकटमा परेको पर्िटकीर् क्षेत्रको र्वकास र र्वतिारको िालग आवश्र्क कार्िक्रमको 
थािनी गररनेछ । 

 िािोपानी धारािाई व्र्वस्तथि गरी पर्िटकीर् गन्िव्र्को आकषिर्को केन्र र जसका िालग 
आवश्र्क बजेट व्र्वतथा गररने छ ।साथै थापी नारार्र् मस्न्दर, लितिीमाई मस्न्दर र 
िािोपानी धारामा आवश्र्क संख्र्ामा पजुारीको सेवा सरु्वधा सर्हि व्र्वतथा लमिाइने छ । 

 भोटेकोशी गाउँपालिकािाई आन्िररक िथा बाह्य पर्िटकीर् गन्िव्र्को आकषिकको केन्र 
बनाउन र्स पालिका लभत्र रहेका ऐलिहालसक िथा धालमिक महत्व बोकेका तथानहरु भैरवकुण्ड 
िाि, लितिीमाई मस्न्दर, दगुनुागढी, िािोपानी धारा, थापी नारार्र् मस्न्दर, देउढुङ्गा िगार्िका 
र्वलभन्न धालमिक समदुार्का ऐलिहालसक धालमिक तथि, बौद्ध गमु्बा, मठ मस्न्दरको र्वकास गरी 
५ वषि लभत्रमा संघ, प्रदेश सँग समन्वर् गरी गरुुर्ोजना िर्ार पारी भौलिक संरचना लनमािर् गरी 
रार्िर् िथा अन्िरार्िर् रुपमा प्रचार प्रसार गने र तथालनर् िथा रार्िर् आर् श्रोिमा वरृ्द्ध 
गराउने नीलि लिईनेछ । 

 उद्योग धन्दा (व्र्ापार, जिर्वद्यिु, जलडवरु्ट प्रशोधन, होटि अन्र्) संचािनको िालग तपि नीलि 
लनधािरर् गरर लनजी क्षेत्रिाई समावेश गरी भोटेकोशी गाउँपालिका क्षेत्र लनजी िगानीकिािको 
िगानीको िालग सरुस्क्षि गन्िव्र् हो भने्न कुराको बोध गराउने नीलि लिईनछे । जसका िालग 
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प्रचार प्रसारमा समेि जोड र्दईनेछ ।सफि उद्यमी व्र्वसार्ीहरुिाई उद्यमशीििामा जोड 
र्दनका िालग उद्यम प्रदशिनीका माध्र्मवाट परुतकृि गररने कार्िको थािनी गररनेछ । 

 नर्ाँ पर्िटकीर् क्षेत्रहरुको पर्हचान िथा उक्त क्षेत्रको र्वकासको िालग साविजलनक लनजी 
साझेदारीको अवधारर्ािाई अविम्वन गररनेछ । 

 

ख) सामास्जक र्वकास नीलि  

 भोटेकोशी गाउँपालिकाको प्रत्रे्क तवात्र् संतथामा भएका काम कारवाहीहरुिाई व्र्वस्तथि गनि 
इन्टरनेट सेवाको र्वतिार गरी इ÷ररपोर्टङ्ग कार्ििाई व्र्वस्तथि गदै िलगने छ ।  

 आमा सूरक्षा कार्िक्रम अन्िरगि अण्डा-झण्डा-गेडागडुी-एक धानी घ्र् ु र्विरर् कार्िक्रम िाई 
लनरन्िरिा र्ददै आगामी आलथिक बषिमा अझ व्र्वस्तथि गररनेछ । 

 संर्वधान प्रदत्त नागररकको मौलिक हकको रुपमा रहेको तवात्र् सम्बन्धी अलधकारिाई 
व्र्वस्तथि गनि र्स गाउँपालिकामा रहेको तवात्र् िफि को ररक्त दरबन्दी  करार सेवा माफि ि 
पूलिि गरी सबै नागररकिाई सविसिुभ तवात्र् सेवाको प्रत्र्ाभिु गररनेछ । 

 गाउँपालिकािे कमिचारी सर्हि कोलभड अतपिाि व्र्वतथापन गरी सबै नागररकिाई सविसिुभ 
तवात्र् सेवाको प्रत्र्ाभिु गररनेछ ।  

 प्रसिुी सेवा केन्रिाई अझै व्र्वस्तथि गदै प्रसिुी सेवा केन्र नभएका तवात्र् संतथामा लबतिार 
गरर भोटेकोशी गाउँपालिकािाई Zero Home delivery गररनेछ । 

 माि ृनवजाि स्शश ुिथा बाितवात्र् सेवािाई सदुृढीकरर् गरी कुपोषर् रेकथाम र माि ृिथा 
बाितवात्र् समतर्ाको न्रू्नीकरर् गररने छ । त्र्तिो सेवामा अलि लसमान्िकृि एवम ्
िोपोन्मखु समदुार्को सहज पहुँच िथा उपभोग बढाउन सबै वडाहरुमा सञ्चालिि र्वशेष 
कार्िक्रमिाई थप प्रभावकारी बनाई लनरन्िरिा र्दईन ेछ । 

 प्रत्रे्क तवात्र् संतथाको िागी आवश्र्क औषधी, औजार िथा उपकरर्हरुको व्र्वतथापन 
गररनेछ ।  

 लबहे बारी लबस वषि पारी सम्बन्धी सचेिनामूिक कार्िक्रमिाई लबद्यािर् माफि ि प्रदान गने 
व्र्वतथाको िालग स्शस्क्षकाहरुको क्षमिा र्वकास गररने कार्िको थािनी गररनेछ । मर्हिा र्हंसा 
र्ौन शोषर् जतिा कृर्ाकिापिाई न्रू्लनकरर् गनि सचेिना मिुक कार्िक्रम गररनेछ । 

 कोलभड नोलभड भने्न कार्िक्रम र्स गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा सञ्चािन गरी आगामी र्दनमा 
फैिन ेजनुसकैु र्कलसमका सरुवा रोगबाट बच्नको िालग सामास्जक दरुी कार्म गने बानीको 
र्वकास गनि सबै नागररकिाई सचेिना आवश्र्क भएकािे तवात्र् संतथा माफि ि घरदैिो 
तवात्र् सचेिनामूिक कार्िक्रम संचािन गररने छ । 

 र्वद्यािर् तवात्र् कार्िक्रम संचािनका िागी पार्क पने सामदुार्र्क तवात्र् ईकाइ, तवात्र् 
चौकीका नलसिङ समहुका तवात्र्कमीिाई प्रदेश मन्त्रािर् बाट संचालिि क्षमिा अलभबरृ्द्ध 
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िालिम माफि ि आवश्र्कीर् सामाग्री र स्रोि उपिब्ध गराई र्वद्यािर् तवात्र् सेवा र्वतिार 
गररने छ । 

 आ.व २०७६/०७७ बाट सरुु गररएको बाबािाई चीठ्ठी कार्िक्रमिाई आगामी आ.व 
२०७८/०७९ मा समेि लनरन्िरिा र्दईनेछ । 

 तवात्र् क्षेत्रमा जनिाको पहुँच सहज बनाउन एम्बिेुन्सको ब्र्वतथापन िथा घमु्िी स्शर्वर 
कार्िक्रम सामास्जक दरुी कार्म गदै सबै वडाहरुमा संचािन गररने छ । 

 तवात्र् संतथामा खानेपानी िथा लबजिुी बत्तीको उस्चि व्र्वतथापन गररनेछ । 

 सार्वकका तवात्र् संतथाहरुमा सूचना प्रर्वलध माफि ि  कोलभड–१९ को सम्पूर्ि अलभिेस्खकरर् 
गरी सूचना प्रर्वलधको व्र्वतथा गररनेछ । 

 नेपाि सरकारको रर्लनलि अनरुुप प्रत्रे्क गाउँपालिकामा १५ शैर्ाको अतपिाि तथापना गने 
लनलि अनरुुप कोलभड अतपिाििाई थप १५ शैर्ाको अतपिािको रुपमा र्वकास गररने छ 
जतका िालग जलमनको व्र्वतथापन गररनेछ । 

 पाँच वषि मनुीका बािबालिकाहरुको र्ववरर् संकिन गरी प्रत्रे्क घरमा करेसाबारीको 
व्र्वतथानमा जोड र्दईने छ। 

 प्रत्रे्क तवात्र् संतथाको औषलध औजार िथा उपकरर्को िालग आवश्र्क 
रकम र्वलनर्ोजन गररने छ (मटुु रोग, प्रसेर, थाईराईड र र्वष सेवन हटाउने औषधी खररद 
कार्िक्रम गररनेछ । 

 समदुार् तवात्र् सचेिना कार्िक्रम अन्र्िगि प्रलिकारात्मक र प्रविधनात्मक सेवामा जोड र्दई 
तवात्र्कमीहरुिाई पररचािन गररने छ साथै उत्कृष्ठ कमिचाररहरुिाई परुतकृि गररनेछ । 

 र्वद्यािर् तवात्र् कार्िक्रम संचािनका िालग पाएक पने सामदुार्र्क तवात्र् इकाई, तवात्र् 
चौकीका नलसिङ समहुका तवात्र्कलमििाई प्रदेश मन्त्रािर् बाट संचालिि क्षमिा अलभबरृ्द्ध 
िालिम माफि ि आवश्र्कीर् सामाग्री र स्रोि उपिब्ध गराई र्वद्यािर् तवात्र् र्वतिार गररने छ 
। 

   प्रत्रे्क तवात्र् संतथामा कनिर व्र्वतथापन गररने छ । 

 जेष्ठ मर्हिा तवात्र् तवर्मसेर्वकािाई सम्मान पूविक बर्हरगमन गने गि वषिको कार्ि 
थािनीिाई आगामी आ व मा पलन लनरन्िरिा र्दइने छ । जतका िालग आवश्र्क बजेटको 
व्र्वतथा गररने छ । 

 उच्च तथानको बतिीहरुमा हजार र्दनका आमा र बच्चाहरुिाई िस्क्षि पानीको मूि संकिनका 
साथ सोिार र्हटर सर्हिको मर्हिा बािबािीका र अपाङ्ग मैत्री तनान गहृ लनमािर् गररने छ ।  

 बलथिङ सेन्टरमा सतु्केरी गराउने मर्हिािाई गाउँपालिका बाट थप प्रोत्साहन रकम रु २०००। 
प्रदान गररने छ । 

 मर्हिा तवात्र् तवर्मसेर्वकािाई दघुिटना र्वमा गररने छ । मर्हिा तवात्र् तवर्मसेर्वकािाई 
भत्ता प्रत्रे्क मर्हना मालसक २००० का दरिे ३६ जना िाई सरु्वधा उपिब्ध गराईने छ । 
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 बलथिङ सेन्टरमा एलस को व्र्वतथा गररनेछ । 

 हाि रहेको आइसोिेशन वाडि र क्वारेन्टाइनिाई अझ व्र्वस्तथि गररनेछ । 

 पूर्ि खोप सलुनस्श्चििाको लनरन्िरिा सबै खोप परुा गने बािबालिकािाई उपहार िथा सम्मान 
गने । 

 जेष्ठ नागररक घर दैिोमा उपचार सेवा कार्िक्रम मालसक रुपमा संचािन गनिका िालग 
आवश्र्क बजेटको व्र्वतथा गररने छ । 

 एच आई लभ पोजेर्टभ, हेप्पाटाइर्टस, कुिरोग, क्षर्रोग, हात्तीपाईिे, हेमोर्फलिर्ा, दादरुा जतिा 
रोगको उपचार गने व्र्वतथा गररने छ । 

 मर्हिाको तिन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र आङ खतने (प्रोपर्ाप्स) को उपचारमा ित्काि 
ि्र्ाङ्क संकिन गरी लिनीहरुको लनशपुक उपचारको व्र्वतथा लमिाईनेछ । 

 नेपाि सरकारसँगको समन्वर् र सहकार्िमा बाि अलधकारको सलुनस्श्चििाका िालग बािमैत्री 
सम्बन्धी कार्िको प्रवद्धिन गररनेछ । जोस्खमपूर्ि अवतथामा रहेका बािबालिकाको उद्धार र 
संरक्षर्को व्र्वतथा गररने छ । सडक बािबालिकाको उद्धार, पाररवाररक पनुलमििन िथा पनु 
तथापनाका िालग आवश्र्क व्र्वतथा गररनेछ । बािमैत्री सामास्जक व्र्वहारको मापदण्ड 
लनमािर् गररने छ । 

 अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्तको अलधकार संरक्षर्, प्रवद्धिन िथा सशस्क्तकरर् कार्िक्रमहरुमा जोड 
र्दँदै समदुार्मा आधाररि पनु तथापना कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । संरक्षर्मा राख्नपुने 
बािबालिका जेष्ठ नागररक अपाङ्गिा भएका व्र्स्क्तहरुको िालग संरक्षर् गहृ, ज्रे्ष्ठ नागररक 
आश्रम िथा र्दवा सेवा केन्रहरुको संतथागि र्वकास िथा भौलिक पूवािधार प्रवद्धिनका िालग 
आवश्र्क सहर्ोग गररनेछ । 

 पूवि प्रथालमक स्शक्षामा सबै बािबालिकाको पहुँच, र्टकाउ, र गरु्तिर सधुारमा जोड र्दइनेछ । 

सहर्ोगी कार्िकिािको क्षमिा र्वकास र प्रोत्साहन गररनेछ । 

 बीचैमा र्वद्यािर् छाड्न े र र्वद्यािर्मा उपस्तथि अनपुाि कम भएका बािबालिकाको 
अलभभावकको िालग िस्क्षि गरी वडासंगको समन्वर्मा अलभवावक स्शक्षा कार्िक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

 बाि र्वकास केन्रहरुको सरु्दिढढीकरर्मा जोड र्दइनेछ। प्रारस्म्भक बािर्वकास केन्रिाई नमनुा 
बािर्वकास केन्रको रुपमा तथार्पि गदै िैजाने कार्िक्रम अगाडी बढाइनेछ । 

 आधारभिू स्शक्षाको गरु्तिर सधुारको िालग लनरन्िर स्शक्षा कार्िक्रम िाग ुगरी शैस्क्षक पहुँचको 
सलुनश्चिाको कार्िक्रमिाई र्स आ.व. मा पलन लनरन्िरिा र्दइनेछ । लनरन्िर र्वद्याथी मूपर्ाङ्कन 
पोटिफोलिर्ो व्र्वतथापन िथा प्रश्न पत्र लनमािर् उपिब्धी परीक्षा सञ्चािन िथा मूपर्ाङ्कनिाई 
व्र्वस्तथि गरी लसकाइ उपिब्धी सधुारमा जोड र्दइनेछ । 

 र्वद्यािर् कक्षा सञ्चािनमा नर्ाँ प्रर्वलधको प्रर्ोगिाई र्वतिार गदै िैजानको िालग कक्षा 
सञ्चािनमा पर्ावटप, प्रोजेक्टर र इन्टरनेटको प्रर्ोगिाई क्रमशः अलनवार्ि गररनेछ। 
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 गाउँपालिका अन्िगििका संचालिि आधारभिू िथा माध्र्लमक र्वद्यािर्हरुमा कार्िरि र्वषर्गि 
स्शक्षकहरुिाई आवश्र्किा बमोस्जम दरबन्दी लमिान गररनेछ । 

 भौलिक अवतथा कमजोर भएको र्वद्यािर्मा कक्षा कोठा लनमािर् िथा ममििको कार्िक्रमिाई 
लनरन्िरिा र्दइनेछ। खानेपानी शौचािर् िथा कम्पाउन्ड वािको अवतथा कमजोर भएको 
र्वद्यािर्, रङ्गरोगनको कार्ि सम्पन्न नभएका िथा फलनिचरको आवश्र्किा भएका 
र्वद्यािर्हरूिाई संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राि हनुे कार्िक्रमसंग समन्वर् हनुे गरी 
कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ ।  

 नमनुा र्वद्यािर् सञ्चािन र माध्र्लमक िहमा प्रार्वलधक स्शक्षा सञ्चािन गनि र्वद्यािर्िाई 
प्रोत्साहन गररनेछ । र्सका िालग कार्िक्रम सञ्चािन भएका र्वद्यािर्का अविोकन िथा भ्रमर् 
जतिा कार्िक्रम माफि ि स्शक्षक िथा सलमलिका पदालधकारीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 उत्कृि नलिजा प्राि गने िथा लसकाई उपिब्धी उच्च रहेका र्वद्यािर्, र्वषर्गि स्शक्षक िथा 
र्वद्याथीहरुिाई अलभप्ररेरि गनि सम्मान िथा परुतकृि गने कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

 लसकाइ उपिब्धीको नलिजा कमजोर रहेका र्वद्यािर्हरुिाई उपिब्धी अलभवदृ्धी गनिको िालग 
प्रोत्साहन कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 र्वद्याथी िथा स्शक्षकको अन्िरलनर्हि क्षमिा िथा प्रलिभाको प्रतफुटन गनि र्वर्वध पालिका 
तिरीर् अलिररक्त र्क्रर्ाकिाप िथा खेिकुदका प्रलिर्ोलगिात्मक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 र्वद्याथी संख्र्ाको आधारमा र्वद्यािर् िह र कक्षा समार्ोजन गररनेछ, सहजकिाि र स्शक्षक 
दरवन्दीिाइ र्वद्याथी संख्र्ा कक्षा र र्वषर्को आधारमा लमिान गररने कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा 
र्दइनेछ । 

 र्वद्यािर्मा छात्राको उपस्तथलि बढाउन आवश्र्क पने उमेर समहुका छात्राहरुिाई प्रत्र्क्ष 
रुपमा िाभ पगु्ने गरी सेनेटरी प्र्ाड र्विरर्को कार्िक्रमिाई प्रभावकारीरुपमा अस्घ बढाइनेछ 
। 

 छात्रवलृि कार्िक्रम माफि ि अपाङ दलिि िस्क्षि वगि र छात्राहरुको पहुँच र्वद्यािर्मा बढाउन 
गररएको कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । सामदुार्र्क िथा संतथागि र्वद्यािर्बाट उपिब्ध 
हनुे छात्रवसृ्त्त कार्िक्रमिई व्र्वस्तथि गदै िलगनेछ । 

 कोलभड १९ सम्भार्वि सतक्रमर्बाट बच्न र बचाउन सर्कने चेिनामिुक कार्िक्रम सञ्चािनमा 
पर्ाइनेछ । कोलभड १९ बाट अबरोध भएको पठनपाठनिाई बैकस्पपक माध्र्म माफि ि 
पठनपाठन र्क्रर्ािापिाई अगाडी बढाइनेछ । सतक्रमर् जोखीमको कारर् र्वद्याथीमा परेको 
मनोसामास्जक असर लनवारर् गनि सकारात्मक सोच सर्हि लसजिनस्शििा र्वकासका र्क्रर्ाकिाप 
सञ्चािनमा संघीर्, प्रदेश सरकार माफि ि प्राि हनुे कार्िक्रम संगै सन्देशमिुक र मनोपरामशिका 
कार्िक्रमहरु सञ्चािनमा पर्ाइनेछ । 

 र्वपन्न पररवारका र्वद्याथीको िालग पोषाक, शैस्क्षक सामग्री, खेिकुद सामग्रीको व्र्वतथा 
लमिाइनेछ । 
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 सबै सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा रहेका कम्प्र्टुर, र्प्रन्टर िगार्ि इिेक्ट्रोलनक सामानहरु ममिि र 
संभार गरी सञ्चािन र्ोग्र् बनाइनेछ । 

 र्वद्यािर्मा र्कशोर, र्कशोरीहरुको तवात्र्मा सधुारको िालग र्वद्यािर्को पा्यकक्रममा अलिररक्त 
र्क्रर्ाकिाप अन्िगिि पोषर्, तवात्र् र सरसफाई र्वषर्िाई प्राथलमकीकरर् गरी कक्षा सञ्चािन 
गने नीलि लिइनेछ । 

 उजािशीि र्वुा वगििाई उद्यमस्शि बनाउन आवश्र्क सीपमिुक िालिम िथा परामशिको 
कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 रू्वा सञ्जािहरुिाई खेिकुदको सामानहरु उपिब्ध गराइनेछ । 

 खेिप्रलि र्वद्याथीहरुमा अलभरुची जगाई उनीहरुमा रहेको अन्िरलनर्हि प्रलिभािाई प्रष्फुर्टि गदै 
खेिमा प्रलितपधीको भावना जागिृ गराउन र्वद्यािर् िहमा खेिकुदका र्वलभन्न प्रलिर्ोलगिाका 
कार्िक्रहरु सञ्चािनमा पर्ाईनेछ । 

 खेिकुद र्वकास सलमलि र्वलभन्न संघ संतथा िथा खेिकुद क्िवहरुसंगको समन्वर्मा पालिका 
तिरीर् र वडा तिरीर् खेिकुद प्रलिर्ोलगिा सञ्चािन गररनेछ । 

 गि वषि नेपािी सेनाद्धारा सञ्चािन गररएको नरँ्ापिु लितिीकोट दगुनुागढी भैरवकुण्ड माउटेण्ड 
टे्रि रेस आगामी आ व मा संघ, प्रदेश र तथालनर् िवरबाट पहि गरी दौड प्रलिर्ोलगिा 
सञ्चािन गररनेछ । 

 अध्र्क्ष रलनङ्ग स्शपड प्रलिर्ोलगिािाई लनरन्िरिा र्दइनेछ । 

 
 
 

ग) पूवािधार र्वकास नीलि 

 र्वलभन्न समर् अवलधमा गाउँपालिका स्तथि सरोकारवािाहरू सँगको छिफि, अन्िरर्क्रर्ा र प्राि 
सझुाविाई समेटेर िर्ार गररएको “उन्नि ग्रामीर् सडक लनमािर् लनदेस्शका २०७८” तवीकृि 
गने िथा सडक लनमािर्जन्र् पर्हरो कम गनि, सडक लनमािर् गदाि र्स लनदेस्शकाका प्रावधानहरू 
बमोस्जम सडकको सभे लडजाइन िथा िागि अनमुान िर्ार गदाि ग्रामीर् सडक मापदण्ड 
अनसुारको ग्रडे, सडक आसपास पर्हरो जान नर्दन आवश्र्किाअनसुार भारवहन पखािि, बार्ो-
इस्न्जलनर्ररङ्ग िथा पानी लनकासको अलनवार्ि व्र्वतथा गरेर मात्र कार्िपालिकािे आर्ोजना 
तवीकृि िथा सोर्ह अनसुार बजेट र्वलनर्ोजन गररनेछ । 

 गरु्तिरीर् पूवािधार भोटेकोशी गाउँपालिकाको समदृ्धीको आधार भने्न मूि ममििाई ध्र्ानमा राखी  
ग्रामीर् सडक कस्म्िमा ७ लमटरको हनु पने नीलि अलनवार्ि गररएको छ र ग्रामीर् सडकको 
बीचबाट कस्म्िमा १० लमटर लभत्र भौलिक संरचना लनमािर् गनि नपाईने नीलििाई कडाईका साथ 
अविम्वन गररनेछ । 

 आगामी आलथिक बषि २०७८/०७९ मा कस्म्िमा एक वडामा एउटा ग्रालमर् सडकिाई 
प्राथलमकिामा रास्ख पक्की नािी र ग्राभेि सर्हिको व्र्वस्तथि सडक लनमािर् गररनेछ ।र्सका 
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िालग नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र तथानीर् सरकारको समन्वर् सहकार्िमा आवश्र्क 
व्र्वतथा लमिाईने छ । 

 गाउँपालिका लभत्रका सडकको िगि कट्टा गने कार्िको थािनी आ.व २०७६/०७७ मा सरुु 
गररएको िर जनशस्क्तको अभावका कारर् अपरुो रहेको र्स कार्िमा आगामी आ.व 
२०७८/०७९ मा परामशि सेवा माफि ि जनशस्क्तको व्र्वतथापन गरी सबै वडाको ग्रामीर् 
सडकको िगि कट्टा गररने कार्ि सम्पन्न गररनेछ । 

 अधरुा र्ोजनाहरुिाई पर्हिो प्राथलमकिामा रास्खनेछ । 

 सडक लनमािर् िथा ममिि सधुारका क्रममा गाउँपालिकाबाट लनधािरर् गररएको सडक क्षेत्रालधकार 
कार्म गने, सडक लबतिार नीलि िथा मापदण्डको  प्रभावकारी ढंगिे कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 र्ोजनाहरु छनौट गदाि आवश्र्किा िाई ( Need Basis) ध्र्ान र्दएर मात्र वजेट र्वलनर्ोजन 
गने नीलि लिईनेछ । 

 ट्रर्ाक खोलिसकेकेका बाटोहरुिाईनै प्राथलमक र्दई तिरउन्नलि (Upgrading) गररने कार्ि 
प्राथलमकिाका साथ अस्घ बढाईनेछ । 

 मोटर बाटो छनौट गदाि प्रत्रे्क वडा कार्ाििर् सम्म दोहोरो  (Double Lane) रोड बाहै्र मर्हना 
(All Weather) मा संचािन गनि सक्ने खािको सडक ममििको िालग आलथिक बषि 
२०७८।२०७९ मा वजेट र्वलनर्ोजन गरीनेछ । 

 कोलभड-१९ को संक्रमर्का कारर् प्रभार्वि भएका अलिर्वपन्न, गरीव िथा बेरोजगार  
नागररकहरुिाई िस्क्षि गरी आगामी आ.व. २०७८/०७९ मा रोजगारमूिक पवुािधार र्वकास 
कार्िक्रम प्रत्रे्क वडामा सञ्चािन गरीनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं ३ र १ जोड्ने दगुनुा-टासीथाङ- बगाम सडकिाई जोड्न प्रदेश 
सरकार समपरुक अनदुान र गाउँपालिकाको संर्कु्त िगानीमा आगामी आलथिक बषि 
२०७८/०७९ मा दगुनुा- टासीथाङ सडक ट्रर्ाक लनमािर् कार्ि सम्पन्न गररनेछ । 

 सडक मापदण्डिाई कडाईका साथ िाग ुगरी सडक लबतिार कार्ििाई प्राथलमकिाका साथ अस्घ 
बढाईनेछ । 

 गाउँपालिकाबाट सञ्चालिि र्ोजनाहरुको गरु्तिर कार्म गनि भोटेकोशी गाउँपालिकाको 
उपभोक्ता सलमलि गठन िथा सञ्चािन कार्िर्वलध-२०७५ को उपभोक्ता सलमलि गठन प्रर्क्रर्ािाई 
कडाईका साथ िाग ुगररनेछ साथै गठन पश्चाि उपभोक्ता सलमलििाई र्ोजना लनमािर् सम्बन्धी 
अनसु्शक्षर् गररने कार्ििाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

 

घ) वािावरर् िथा र्वपद् व्र्वतथापन नीलि 

 मनसनु पूवि िर्ारी र प्रलिकार्ि र्ोजना २०७८ िाई कार्ािन्वर्न गने िथा उक्त र्ोजनािे लनर्दिि 
गरेका पूवि िर्ारी िथा प्रलिकार्िका लनम्न र्क्रर्ाकिाप गाउँपालिकाको नेितृ्व िथा सरोकारवािा 
िथा सहर्ोगी लनकार्को सहकार्िमा ित्काि कार्ािन्वर्न गररनेछ ।पर्हरो जोस्खम नक्साको 
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आधारमा पर्हरो जोस्खम भएका तथान पर्हचान गरी िी क्षेत्रका समदुार्िाई र्वपद् बाट सरुक्षा, 
प्रलिकार्िका उपार्हरू बारे सचेिना गराउन,े प्रस्शक्षर् र्दने िथा प्रचार प्रसार गररनेछ । 

 तथानीर् र्वपद् व्र्वतथापन सलमलिका सदतर्हरूिाई  आफ्नो भलूमका र स्जम्मेवारी बारे 
अलभमखुीकरर् गरी लनर्लमि बैठक र र्वपद् व्र्वतथापनमा उनीहरूको र्क्रर्ाशीििा बढाईनेछ 
।वडा िहमा र्वपद्  प्रलिकार्ि सलमलि गठन गने र आवश्र्क अलभमखुीकरर् वा िालिम प्रदान 
गररनछे । 

 पर्हरो जोस्खमर्कु्त बतिी भनेर पर्हचान भएका बतिीमा पूवि सूचना प्रर्ािी जडान गने र उक्त 
सूचना प्रभार्वि पररवारको मोबाइि फोनमा SMS को रूपमा प्रवाह हनुे व्र्वतथा लमिाईनेछ 
।तथानीर् तिरमा आपत्कािीन कार्िसञ्चािन केन्रको तथापना र सञ्चािन गररनेछ । 

 र्वपद्  परेमा ित्काि उद्धार गरी प्रभार्विहरूिाई सेपटर र्दन, राहि र्विरर् गनि खाद्य लडपो िथा 
िर्ारी खाद्य िथा गैर खाद्य वतिकुो भण्डारर्को व्र्वतथापन गररनेछ । 

 तथानीर् र्वपद् व्र्वतथापन सलमलिको संर्ोजनमा तथानीर् सरुक्षा लनकार् सर्हि सबै सरोकारवािा 
लनकार्िे र्वपद्को पूवािनमुान गरी र्वपद्  सरुक्षा िालिम िगार्ि श्रोि साधन िर्ारी गने र 
न्रू्निम बन्दोबस्तिका सामाग्रीहरू पररस्तथलि अनसुार िरुुन्ि प्रर्ोग गनि सर्कने अवतथामा 
रास्खनेछ । 

 पर्हरो जोस्खम भएको भनी पर्हचान भएका, दीघिकािीन रूपिे सरुस्क्षि तथानमा पनुवािसको 
व्र्वतथा लमिाउन ुपने पररवारिाई ित्काि सरुस्क्षि तथानमा पनुवािसको कार्ि गने र ित्काि 
सरुस्क्षि तथानमा पनुवािस गनि नसर्कने िर जोस्खममा रहेका पररवारको जोस्खम कम गनि 
आवश्र्क उपर्कु्त लबमा कार्िक्रम िागू गररनेछ ।मनसनु पूवि िर्ारी प्रलिकार्ि र्ोजनािाइ 
वेबसाइटमा अपिोड गने र स्जपिा र्वपद् व्र्वतथापन सलमलि िथा रार्िर् र्वपद्  जोस्खम 
न्रू्नीकरर् प्रालधकरर्मा पठाईनेछ । 

 उच्च र्हमािी क्षेत्रमा खिराको सूस्चमा रहेका र्हम िाि र नदीमा पूवि सूचना प्रर्ािी जडान गने 
। नदीिे खिराको तिर पार गनाि साथ वा र्हम िाि फुट्ना साथ िपिो िटीर् क्षेत्रमा साइरेन 
बजाएर सूचना प्रवाह गने प्रर्ािी र्वकास गने। र्तिो कार्िमा उत्तरी क्षेत्रका गाउँपालिकािे 
खिराको तिर मापन र्न्त्र जडान गने र िपिो िटीर् क्षेत्रका गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा 
साइरेन जडान गने । गाउँपालिकािे र्सका िालग लछमेर्क गाउँपालिकासँग प्रभावकारी समन्वर् 
गरी सामूर्हक प्रर्ासको सरुुवाि गररनेछ । 

 वन क्षेत्र संरक्षर्को िालग वकृ्षारोपर्, संवद्धिन र ब्र्वतथापनका िालग सामदुार्र्क र कबलुिर्लि 
वन उपभोक्ता समूहहरुिाई सर्क्रर् बनाई कार्ि संचािन गररनेछ । 

 सडक लनमािर् गदाि दबैुिफि  वकृ्षारोपर् साथै बहउुपर्ोगी घास खेिीका िालग प्रोत्सार्हि गने नीलि 
लिईनेछ । 

 वािावरर् मैत्री तथानीर् शासनको तवीकृि सूचकहरु प्रालिका िालग जनचेिनामूिक कार्िक्रमहरु 
सञ्चािन गररने छ ।  
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 गाउँपालिका लभत्रका र्वद्यािर्, सरकारी िथा गैरसरकारी संतथाहरु सँगको साझेदारीमा वािावरर् 
संरक्षर्का र्वलभन्न कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 जिवार् ु पररवििनबाट पनि सक्ने प्रभाव न्रू्लनकरर् गनि सरोकारवािा लनकार्, गै.स.स. िथा 
र्वकास साझेदारहरुसंग  समन्वर् र सहकार्ि गरी तथानीर् जिवार् ु पररवििन अनकुुि 
कार्िर्ोजना िजुिमा गरी कार्ािन्वर्मा पर्ाइनेछ । 

 गाउँपालिका लभत्र नदी कटान र पर्हरो लनर्न्त्रर् कार्िक्रमको िालग तथानीर् नागररकको 
साझेदारीमा कार्ि गनि आलथिक बषि २०७८।०७९ मा आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गररनेछ । 

 गाउँपालिका लभत्र सँचािन गररने बािवुा ढंुगा र अन्र् खानीजन्र् उद्योगहरुिाई तथानीर् बतिी, 
वन जंगि र साविजलनक तथिहरुिाई असर नपने गरर संचािन अनमुलि प्रदान गररनछे 
।तथालनर् तिरमा पनि सक्ने प्राकृलिक र्वपिबाट मानवीर् क्षलि न्रू्नीकरर् गनि तथालनर् तिरमा 
वकृ्षारोपर् र वनजङ्गि सरुक्षा गने नीलि लिइनेछ । जसका िालग एउटा रुख कटान बापि 
१० वटा रुख वकृ्षारोपर् गने नीलििाई लनरन्िरिा र्दईने छ । 

 साविजलनक तथान, होटि पसिबाट लनस्तकने प्िार्िक जन्र् वतिहुरु र लससा जन्र् वतिकुो 
उस्चि व्र्वतथापन गनिका छुटै्ट काननुी िथा नीलिगि व्र्वतथा लमिाईनेछ । साथै वािावरर् 
संरक्षर्का लनस्म्ि प्िार्िक रर्हि गाउँपालिका लनमािर् गने नीलि लिईनेछ । 

 भ–ूक्षर् बाढी, पर्हरो लनर्न्त्रर्को िालग  लछटो बढ्ने बास िथा पाउिोलनर्को लबरुवा खरीद गरी 
वकृ्षारोपर् गने र जथाभावी रुख कटानको कार्ििाई लनरुत्सार्हि गनिको िालग दण्ड जरीवाना 
गने नीलि लिइनछे । 

 भकू्ष्र्को कारर्िे हनुे ठूिो धनजनको क्षलि न्रू्नीकरर् गनि समदुार्मा आधाररि भ ू िथा 
जिाधार संरक्षर् सम्बन्धी सचेिना कार्िक्रम र बार्ोइस्न्जलनर्ररङ्ग प्रर्वलधसर्हिको भकू्ष्र् लनर्न्त्रर् 
कार्िक्रम सञ्चािन गररने छ । 

 बाढी, पर्हरो, डढेिो, खडेरी जतिा जिवार् ु पररवििनको प्रभाव कम गनि अनकूुि िथा 
न्रू्नीकरर्ाका कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गरी पर्ािवरर्ीर् प्रर्ािी र समदुार्को उत्थानशीििा 
र्वकास गररने छ । साथै पूवािधार र्वकासिाई वािावरर् मैत्री बनाइने छ । 

 र्वपद्जन्र् घटनाबाट क्षलिग्रति खानेपानी आर्ोजनाका भौलिक पूवािधारहरुको ममिि सम्भार गरी 
सचुारु गने व्र्वतथा लमिाइने छ । 

 र्वपद्को समर्मा खोज, उद्धार िथा राहि र्विरर् कार्ििाई प्रभावकारी बनाइने छ । मनसनु 
जन्र् र्वपद् प्रभार्वि लनजी आवास पनु लनमािर् िथा पनुतथापना गने कार्िको िालग नेपाि 
सरकार र तथानीर् िहसँग समन्वर् िथा सहकार्ि गररने छ । 

 बाढी, पर्हरो भ÷ूतखिनबाट क्षलिग्रति भएका लनजी घरहरुको पनुलनमािर्को िालग नेपाि सरकार 
सँग समन्वर् िथा सहकार्ि गररनेछ । 

ङ) संतथागि र्वकास िथा सेवा प्रवाह नीलि 
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 उपभोक्ता सलमलि िथा लनमािर् व्र्वसार्ी लनमािर् कार्िमा प्रलितपधाि गराई गरु्तिरीर् भौलिक 
संरचना लनमािर् गने आवश्र्किानसुारका र्ोजनाहरुको लनमािर् कार्ि ठेक्का प्रर्ािीबाट गरीने 
नीलि लिइनेछ । 

 रोजगार सेवा केन्रमा ससु्चकृि भएका श्रलमकहरु माफि ि कार्ि गराउन पर्हिो प्राथलमकिामा 
रास्ख र्ोजनाहरु संचािन गररने छ जतका िालग आ व ०७६।०७७ बाट सरुु भएको 
गाउँपालिका अध्र्क्ष रोजगार कार्िक्रमिाई आ व ०७८।०७९ मा लनरन्िरिा र्दईने छ । 

 गाउँपालिका लभत्रका आमा समूहको पर्हचान गरी उनीहरुको अग्रसरिामा र्ोजना सञ्चािन गने 
कार्िको थािनी गररनेछ । 

 र्वलभन्न संघ सतथाबाट लनमािर् भएका एकीकृि बतिीहरुमा होमतटे सेवािाई प्रवद्धिन गने नीलि 
लिइनेछ । 

 गाउँपालिकालभत्रका र्वुा जनशस्क्तिाई पररचालिि गरी उनीहरुिाई उद्यमशीि बनाउने र 
उनीहरुकै माध्र्मबाट रोजगारी लसजिना गनि र्वुा उद्यम कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।शासकीर् 
प्रर्क्रर्मा र्वुाहरुको साथिक सहभालगिा अलभवरृ्द्ध गनि क्षमिामिुक कार्िक्रमको थािनी गररनेछ 
। 

 हरेक वडामा एक र्वशेष उद्यमी समहुको पर्हचान गरर आवश्र्क सशिि र्वस्त्तर् सहर्ोग गररनेछ 
। 

 बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप, र्ोग्र्िा, अनभुव र बजारको मागका आधारमा आवश्र्क पने सीप 
र्वकास िालिमको पर्हचान गरी िालिमका कार्िक्रमहरु सञ्चािन िथा सम्बस्न्धि िालिम 
केन्रमा लसफाररस गररनेछ । 

 गाउँपालिकालभत्र सञ्चािन हनुे साविजलनक लनमािर्का कार्िहरुमा सम्भव भएसम्म श्रम मूिक 
प्रर्वलधको प्रर्ोग गररनेछ । 

 कामिाई सम्मान गने संतकृलिको र्वकास गनि जनप्रलिलनलध, कमिचारी िथा समाजका प्रलिर्ष्ठि 
व्र्स्क्तत्व सर्हिको अगवुाइमा सचेिनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपालिका लभत्रका सबै बेरोजगारहरु एवम ्साविजलनक िथा लनस्ज क्षेत्र माफि ि सञ्चािन हनु े
आर्ोजनाहरुिाई रोजगार सेवा केन्रको दार्रामा पर्ाइ त्र्तिा आर्ोजनाहरुमा लसजिना हनुे 
रोजगारीको आपूलिि ससु्चकृि बेरोजगारहरु मध्रे्बाट गने आवश्र्क व्र्बतथा लमिाईनेछ । 

 गाउँपालिकाको कार्ि बोझिाई कम गनि आवश्र्किा अनसुारको दरबन्दी सजृना गरी कमिचारी 
अभाव पररपूिी माफि ि लछटो छररिो सेवा प्रवाह पद्धलिको अविम्बन गररनेछ । 

 कमिचारी क्षमिा अलभवरृ्द्व गनि कम्िीमा १५ र्दनको र्वषर्गि िालिम सञ्चािन गररनेछ । 

 देश दशिन माफि ि र्वकासको नर्ाँ पद्धलििाई अनशुरर् गनि पदालधकारी िथा कमिचारीहरुिाई 
रार्िर् िथा अन्िरार्िर् तिरका नमूना र्वकासका र्क्रर्ाकिापहरुको अविोकन गने कार्िको 
थािनी गररनेछ । 
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 कमिचारीहरुिाई काम प्रलि उत्प्ररेरि गनि िथा उपभोक्ता सलमलििाई र्वकास प्रलि जागरुक 
गराउन परुतकृि िथा सम्मान गने कार्िक्रमिाई आगामी आलथिक बषिमा समेि लनरन्िरिा 
र्दईनेछ। 

 गरीबी न्र्नुीकरर्का कार्िक्रम सञ्चािन गनि सहकारी संतथा दिाि, नवीकरर् िथा अनगुमन गने 
कार्ििाई व्र्वस्तथि गररन ेिथा सहकारी संतथाको सविीकरर् गररनेछ । 

 गाउँपालिकाका गलिर्वलधहरु पारदशी िपुर्ाउन िथा तथानीर् नागररकहरुिाई सहज िवरिे 
जानकारी प¥ुर्ाउन तथानीर् िथा रार्िर् सञ्चार माध्र्मसँग  समन्वर् गरी र्वकास कार्िक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ । 

 गाउँपालिकामा सञ्चालिि आर्ोजनाहरुको गरु्तिर अलभवरृ्दिढ गरी र्वत्तीर् जोस्खमिाई न्रू्नीकरर् 
गनि तथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ बमोस्जम उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा गर्ठि अनगुमन 
सलमलििाई सर्क्रर् िपुर्ाईने छ । 

 सञ्चालिि र्वकास लनमािर् िगार्ि सबै कार्िक्रमहरुको लनर्लमि अनगुमन प्रगलि समीक्षा, समन्वर् 
बैठक, साविजालनक सनुवुाई, सामास्जक परीक्षर् आर्द  कार्िक्रमहरुिाई बढावा र्दइनेछ । 

 कार्ाििर्िाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन सशुासनका सचुाङ्ककहरुिाई नागररक वडापत्र, सझुाव 
पेर्टका, सूचना अलधकारी िोक्ने जतिा कार्िहरुिाई िाग ुगररनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँ कार्िपालिकाको कार्ाििर्मा जनिािाई सरि र सहज रुपमा सेवा प्रवाह गनिका 
िालग सोधपछु कक्षको तथापना गररनेछ । 

 कमिचारी एवं पदालधकारीको क्षमिा र्वकासका िालग आवश्र्क समर् सापेस्क्षि िालिम, अध्र्र्न 
िथा अविोकन भ्रमर्को व्र्वतथा लमिाईनेछ साथै कमिचारीको मनोबि उच्च वनाई राख्न 
प्रोत्साहन कोषको व्र्वतथा गरर आवश्क सरु्वधा उपिव्ध गराईनेछ  र उत्कृि कार्िसम्पादन 
गने कमिचारीिाई वार्षिक बजेट, नीलि िथा कार्िक्रम साविजलनक समारोहमा परुतकृि गररन े
नीलििाई आगामी आलथिक बषिमा लनरन्िरिा र्दईनेछ। मालसक रुपमा र्दईआएको प्रोत्साहान 
भत्तािाई लनरन्िरिा र्दईनछे । 

 ऐलिहालसक महत्व बोकेको िािोपानी धारा गाउँपालिका मािहिमा पर्ाई संचािनमा रहेकोिे 
त्र्सको संरक्षर् र सम्वद्धिनको िालग िोर्कएको पर्िटन शपुक असिु उपर गनि वार्षिक रुपमा 
प्रलितपधािको आधारमा ठेक्का प्रर्क्रर्ाद्धारा राजतव संकिन गने व्र्वतथा लमिाईन ेछ । 

च) र्वत्तीर् व्र्वतथापन िथा सशुासन नीलि 

 गाउँपालिका अन्िगििका वडा कार्ाििर् िथा तवात्र् िथा शैस्क्षक संतथाहरुमा पलन टेलिफोन, 

इन्टरनेटको सरु्वधा र्वतिार गने कार्ि सम्पन्न गररनेछ । 

 आगामी आलथिक बषिको पर्हिो चौमासीक लभत्र गाउँपालिकाको आफ्नै लडस्जटि प्रोफाईि को 
र्वकास गरी सूचना प्रवाहिाई व्र्वस्तथि गररनेछ । 



भोटेकोशी गाउँपालिकाको आ व २०७८।०७९ को वार्षिक नीलि, बजेट िथा कार्िक्रम पसु्तिका| 46  
 

 गाउँपालिकाका जनप्रलिलनलध िथा कमिचारीहरुिाई आवश्र्क सूचना िथा संचार प्रर्वलध िथा 
कार्ाििर्मा आवश्र्क सफ्टवेर्र, कम्प्र्टुर सम्बन्धी ज्ञान िथा सीप हतिान्िरर् गनि िालिमको 
व्र्वतथा गररनेछ । 

 गाउँपालिका र वडाहरुमा समेि लस.लस.क्यामेरा, मस्पटिाईन ईन्टरकम, लडस्जटि नोर्टस बोडिको 
व्र्वतथा गरी आलथिक िथा र्ोजना गि सूचनामा सबैको पहुँच बढाईनेछ ।  

 बेरुज ुफछौट गने कार्ििाई आगामी आलथिक बषिबाट लिब्रिा र्दईनेछ । बेरुज ुफछौट गनि 
अटेर गने संघ, संतथा, उपभोक्ता सलमलि, लनमािर् व्र्वसार्ी र कमिचारीको नामाविी 
कार्ाििर्को मिुद्वारमा फ्िेक्स ब्र्ानर बनाई साविजलनक गररनेछ साथै बेरुज ु फछौट नगने 
कमिचारीिाई गाउँपालिकाबाट उपिब्ध हनुे सम्पूर्ि सेवा सरु्वधाबाट बस्ञ्चि गररनेछ । 

 आलथिक बषि २०७६/०७७ बाट सरुु गररएको ५ िाख भन्दा कम रकमको गाउँपालिकाद्वारा 
तवीकृि वार्षिक र्ोजनाहरु संचािनका क्रममा उपभोक्ता सलमलििाई पेश्की र्दने प्रचिनिाई परु्ि 
रुपमा बन्देज गररने कार्ििाई र्स आलथिक बषिमा समेि लनरन्िरिा र्दईनेछ । त्र्तिा 
र्ोजनाहरुिाई रलनङ्ग लबि िथा कार्ि सम्पन्न भएपलछ मात्र भकु्तानी र्दईनेछ । 

 हरेक महत्वपूर्ि सन्देश र सूचनाहरु कार्ाििर्को वेवसाईट, फेसबकु पेज र गाउँपालिकाको 
आफ्नै तथानीर् एफ.एम.रेलडर्ो तथापना गरी सवै गलिर्वलधहरु नागररकहरुको जानकारीमा 
पर्ाउने प्रर्ास गररनेछ । र्स गाउँपालिकाका सामास्जक सरुक्षा भत्ता प्राि गने सबै नागररकको 
नाम गाउँपालिकाको Website माफि ि साविजलनक गररने छ ।साथै सामास्जक सरुक्षा भत्ता बैङ्कीग 
भकु्तानी प्रर्ािीिाई सहज बनाउन बैँक सँगको समन्वर्मा घमु्िी स्शर्वरको व्र्वतथा गररने छ 
। जेष्ठ नागररकिाई सम्मान कार्िक्रम गररनेछ  

 सूचना िथा सन्देश मूिक र र्वकास मूिक कार्िक्रम प्रसाररि गनि रेलडर्ो िथा टेलिलभजन 
उत्पादन कार्िक्रमको सरुुवाि गररने छ । 

 भ्रिाचारिाई न्रू्नीकरर् गनि भ्रिाचार र्वरुद्ध शून्र् सहनशीििा नीलि अबिम्बन गररने छ । 

 राजतव पररचािनिाई प्रभावकारी बनाउन र अलभिेख अद्यावलधक गनि र्वद्यिुीर् प्रर्ािीको 
र्वकास गरी कार्ािन्वर्नमा पर्ाइने छ । 

 पूजँीगि खचिमा िक्ष्र् अनसुार प्रगलि हालसि गनिका िालग समर्मै लनधािररि िक्ष्र् र बजेट 
अनसुार कार्िसम्पन्न गने लनमािर् व्र्वसार्ी र कमिचारीिाई प्रोत्साहन गररने छ । साविजलनक 
खचििाई लमिव्र्र्ी एंव नलिजामखुी बनाउन मापदण्ड िर्ार गरी कार्ािन्वर्न गररनेछ । 

 सेवा प्रवाहिाई व्र्वस्तथि गनि गाउँपालिका अन्िगििका मर्हिा तवात्र् तवरं्सेर्वका राि सेवक 
कमिचारी िथा जनप्रलिलनलधहरुको दघुिटना लबमा िथा तवात्र् लबमा गने गि आ व को 
नीलििाई लनरन्िरिा र्दईन ेछ । 

 मर्हिाहरु मात्रको सलमलि बनाई सम्झौिा गरी लनमािर् कार्ि गने सलमलि चर्न भै आएमा 
जनश्रममा छुट र्दईने नीलि लिईने छ । 
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 पर्िटन प्रवध्द्धिन र र्वकासको िालग र्वलभन्न संघ संतथाबाट लनमािर् भएका एकीकृि बतिीहरुमा 
होमतटे सेवािाई प्रवध्द्धिन गने नीलि लिईने छ । 

 गाउँपालिकाको र्वस्त्तर् जोस्खम न्र्लुनकरर्का िालग प्रत्रे्क र्ोजनाको तथिगि अनगुमन पश्चाि 
मात्र रकम भकु्तानीको व्र्वतथा लमिाईनेछ ।  

 मर्हिा र्वकाश िफि  गा.पा. मा भएका िस्क्षि वगिका मर्हिाहरुिाई आर् आजिन गनिको िालग 
स्शपमिुक िालिमको िालग लनलि अवपमबन गरी कार्ािन्वर्न गररने छ । 

 र्वलभन्न र्कलसमका र्हंसामा परर र्पडीि मर्हिाहरुिाई आफ्नो हक र अलधकारको सलुनस्श्चि 
गनिको िालग सम्बस्न्धि लनकार्सम्म पगुी आफ्नो र्वचार व्र्क्त गनि सक्ने नीलि अविम्बन 
गनुिका साथै कार्ािन्वर्न पलन गररने छ । 

 अशक्त बािबालिकाहरुिाई जेहेन्दार छात्रवसृ्त्त र्विरर् गने र न्र्ानो कपडा पलन र्विरर् गने 
नीलि अविम्बन गरी कार्ािन्वर्न पलन गररनेछ । 

 बािश्रम मकु्त पालिका बनाउन श्रमीकहरुको अलभिेख िर्ार गररने छ । 

 बाि र्ववाह अन्त्र्का िालग र्वलभन्न चेिनामूिक कार्िक्रम संचािन गने होलडङ बोडि रास्खनेछ 
। 

भोटेकोशी गाउँपालिकाको आ.व.२०७७÷०७८ सम्ममा भएका उपिस्ब्ध 

सामास्जक र्वकास िफि  

स्शक्षा शाखा 

1= रािपलि रलनङ स्शपड प्रलिर्ोलगिा कार्िक्रम सफििापूविक सम्पन्न गररएको । 

2= रािपलि रलनङ्ग स्शपडमा सफि खेिाडीहरुिाई स्जपिा तिररर् प्रलिर्ोलगिामा सहभागी गराई 
र्वलभन्न र्वधामा गोपड मेडि पर्ाउन सफि भएको 

3= शाखाको लनर्लमि कार्ि िफि  र्वद्यािर् अनगुमन, लनररक्षर् ि्र्ाङ्क लबश्लषेर्को कार्ि सम्पन्न 
भएको । 

4= बास सर्हिको छात्रावास शौचािर् लनमािर् कार्ि सम्पन्न  

5= मोन्टेश्वरी कक्षा सञ्चािन गररएको (कोदारी मा.र्व. र स्झपुि मा.र्व.) । 

6= भैरवकुण्ड आ र्व, वडा न. १ छगाम सम्पन्न 

7= महादेव आ र्व भवन, ९५ प्रलिशि सम्पन्न 

8= पर्हिो चरर्को EMIS ि्र्ाङ्क व्र्वतथापन सम्बस्न्ध िालिम संचािन गरी ८० प्रलिशि 
र्वद्यािर्मा सक्षम जनशस्क्त र्वकास गनि सफि भएको । 

9= शैस्क्षक सम्मेिन कार्िक्रम 

10= भोटेकोशी गाउँपालिका लभत्रका रहेका २९ वटा र्वद्यािर्हरु मध्रे् २८ वटा र्वद्यािर्हरु 
नवलनलमिि भवन बलनसकेको जस मध्रे् टाटा लसप्रर्दर्न संतथाको सहर्ोगमा (मालमिङ मा र्व, 

थापीनारार्र् आ र्व), मालथपिो र मध्र् भोटेकोशी हाइड्रोको सहर्ोगमा (धनेश्वरी मा र्व), 
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द्धाररका फाउन्डेसनको सहर्ोगमा स्झपुि उ मा र्व, कोदारी उ मा र्व, छर्ाङलसङ आ र्व, लभमसेन 
मा र्व को भवन लनमािर् सम्पन्न, उग्रचण्डी मा र्व को भवन स्चलनर्ाँ कम्पनीको आलथिक 
सहर्ोगबाट लनमािर् कार्ि सरुु हनुे आर्द। 

 

 

 

 

 

 

तवात्र् शाखा 

1= ४ वटा तवात्र् चौकी भवन लनमािर् (फुस्पपङकर्ट्ट तवात्र् चौकी, मालमिङ तवात्र् चौकीको 
नर्ाँ भवन, िािोपानी तवात्र् चौकी, लितिी तवात्र् चौकीको स्शिान्र्ास भैसकेको) । 

2= ७ वटा सामदुार्र्क तवात्र् ईकाई मध्रे् ३ वटा भवन(काङिाङ लस एच रू् , डाँडागाउँ लस एच 
रू्, छगाम लस एच रू् बलनसकेको), मालमिङ लस एच रू् को स्शिान्सास भईसकेको 

3= सलुमत्रा तवात्र् चौकी दलुमथाङमा ५ बेडको कोलभड अतपिाि संचािनमा पर्ाइएको साथै उक्त 
भवनमा ििा थप गने कार्ि भैरहेको ।  

4= १२ वटै तवात्र् संतथाहरुमा ईन्टरनेटको सरु्वधा भएको  

5= कोलभड भ्र्ास्क्सन (कोलभड लसपड र भेरोसेि) गाउँपालिकाको तवात्र् संतथाबाट तवात्र्कमी 
द्धारा जनप्रलिलनलध, गाउँपालिकाका कमिचारी १०० जना, ६५ वषि भन्दा मालथ ३९७ जना, ६२ 
देस्ख ६४ वषि समूहका जेष्ठनागररक २०३ जना, डाइपोटिमा काम गने मजदरुहरु २०० जना 
गरी जम्मा १००० जनािाई र्दईएको । 

6= कोरोना पररक्षर् र्प लस आर २६९ र आर लड र्ट ४०६ जनािाई गरी जम्मा ६७५ जनािाई 
पररक्षर् कार्ि । 

7= लनर्लमि खोप १२ मर्हना संचािन । 

8= १२ वटै तवात्र् संतथाहरुमा पोषर् कनिरको तथापना । 

9= तवात्र् संतथाहरुमा करार तवात्र्कमी व्र्वतथापन गरी लनर्लमि तवात्र् सेवा उपिब्ध 
गराएको । 

10= जनप्रलिलनलध िथा कमिचारीहरुको तवात्र् लबमा िथा दघुिटना लबमा गररएको । 

11= तवात्र् स्शर्वर संचािन (आखँा, नाक, कान, घाँटी, दाँि, मटुु, हाडजोनी, नसा, स्त्री सम्बन्धी रोग) 

12= कोलभड संक्रमीिहरु र िकडाउनिे फसेका र आलथिक अवतथा कमजोर र रोजगार गमुाएका 
व्र्स्क्त पररवारहरुिाई दाि, चामि, नून, िेि का साथै पौिीक आहारको िालग फिफुि र अण्डा 
समेि र्विरर् गररर्ो । 
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13= कोलभड संक्रमर् रोकथाम िथा न्रू्नीकरर्को िालग ५० वटा आइसोिेसन बेडको व्र्वतथापन, 

१३ वटा अस्क्सजन लसलिन्डरको व्र्वतथापन गररर्ो । 

14= होम आईसोिेसनमा बसेका कोलभड संक्रलमि व्र्स्क्तहरुिाई हाइजेन र्कट (अस्क्सलमटर, 

थमािलमटर, रुमाि, साबनु, ब्रसु, मञ्जन, नैनी, माक्स, सालनटाईजर, ग्िोब, काईर्ो आर्द ।) का साथै 
चामि, दाि, ननु, िेि, फिफूि राहि र्विरर् । 

15= ५ वटा हेन्थ डेतक संचािन (अन्िरार्िर् िािोपानी नाका, नरँ्ा पिु हेपथ डेतक, भन्सार हेपथ 
डेतक, चाकु हेपथ डेतक (कािीदेवी र्वुा क्िबद्धारा सञ्चालिि)) 

16= र्दघिरोगीको िालग आवश्र्क औषलधहरु (जतिै ःः थाईराईड, सगुर, प्रसेर, मगृौिा आर्द ।) 
तवात्र् संतथा माफि ि लनशपुक उपिब्ध । 

17= क्यान्सर, मटुुको अप्रशेनको िालग गाउँपालिकाबाट २५ हजार रुपैँर्ा प्रदान । 

18= सतु्केरीिाई २०००। प्रोत्साहन भत्ता िगार्ि १ धानी स्घउ, १ के्रट अण्डा, नहुाउने साबनु, 

िगुाधनु ेसाबनु, गेडागडुी, नून िथा सतु्केरीिाई लनशपुक ऐम्बिेुन्स सेवा । 

19= २ वटा बलथिङ सेन्टर संचािन (िािोपानी तवात्र् चौकी र लितिी तवात्र् चौकी) 

20= िीन वटा एम्बिेुन्स सेवा संचािनमा पर्ाइएको । 

आलथिक र्वकास िफि  

कृर्ष िथा पश ुशाखा 

1= सबै वडाहरुमा सनुौिो हजार र्दनका आमाहरु र व्र्वसार्र्क कृषकहरुिाई १९ थरीको र्हउँदे 
िथा वषे िरकारीको लबउ र्विरर् र फिामे टनेि लनमािर् । 

2= व्र्वसार्र्क कृषकहरुिाई लसँचाईको िालग ७५ प्रलिशि अनदुानमा लसँचाई पाईप, प्िार्िक 
टनेि, हािे ट्याक्टर, प्िार्िक, तप्ररे्र र लसकेचर र्विरर् । 

3= व्र्वसार्र्क कृषकहरुिाई ७५ प्रलिशिमा र्हउँदे फिफुि जापालनज तर्ाउ, र्टमरु, नातपािी, दाँिे 
ओखर र ऐभोकाडोका लबरुवा र्विरर् । 

4= भोटेकोशी गाउँपालिका अन्िगिि वडा नं  ४ फुस्पपङमा १००० बोट च्र्ान्दिर ओखरको 
पकेट लबतिार  

5= भोटेकोशी गाउँपालिका अन्िगिि वडा नं १ को श्री उग्रचण्डी र्हमािी ट्राउट माछा फमिमा 
पर्ािवरर् जोगाउन पक्की पोखरीको लनमािर् गरी भरुा र्विरर् । 

6= जैर्वक र्वषादी िथा बोटलबरुवा र िरकारी बािीको िालग लबरुवा वद्धिक रसार्नहरु( फेरोमेन 
ट्रर्ाप) र्विरर् । 

7= कृर्ष चनु र माटो पररक्षर् गने लडस्जटि मेलसन र्विरर् । 

8= पर्हरो लनर्न्त्रर्का िालग बाँस र पाउिोलनर्ाको लबरुवा र्विरर् । 

9= सबै वडाहरुमा पशपुन्क्षीिाई औषधी र्विरर्, घमु्िी गोठको िालग लत्रपाि र्विरर्  

10= सबै वडाहरुमा र्प र्प आर खोप संचािन । 
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11= व्र्वसार्र्क कृषकहरुिाई र्वुा िस्क्षि बाख्र्ा प्रविद्धन । 

12= व्र्वसार्र्क कृषकहरुिाई पश ुनश्ल सधुार िथा प्रजननको िालग बोर्र बोका र्विरर् । 

13= चौरी संरक्षर् कार्िक्रम सञ्चािन साथै प्िार्िक पोखरी र पाईप र्विरर् । 

14= सबै वडाहरुमा कृषकहरुिाई र्टर्ोसेन्टी, जै घाँस, वषे घाँस, डािे घाँस र भईु घाँस र्विरर् । 

15= दलिि समहुहरुको आलथिक वरृ्द्धका िालग बाख्र्ा पािन समहुिाई पाठापाठी र नश्ल सधुारका 
िालग लबउ बोका र्विरर् र व्र्वस्तथि खोर लनमािर्मा आलथिक सहर्ोग गररर्ो । 

 

संतकृिी िथा पर्िटन प्रवद्धिन िफि  

1= प्रत्रे्क वडामा पर्िटकीर् क्षेत्र भएको ठाउँमा गौरीशंकर संरक्षर् क्षेत्र आर्ोजना सँगको 
सहकार्िमा होमतटे (घरबास) प्रवद्धिन अन्िगिि सामाग्री हतिान्िरर् । 

2= आन्िररक एंव बाह्य पर्िटक वरृ्द्ध एंव पर्िटकीर् क्षते्रको वतृ्तस्चत्र बनाई प्रचारप्रसार । 

3= भैरवकुण्ड जाने पर्िटक िाई सस्जिै पगु्नका िालग बगाम देस्ख चोकर मोकर सम्मको 
मोटरबाटो लनमािर् र पररक्रमा पथ लनमािर् । 

4= िािोपानी धारामा स्शवमूिी लनमािर् कार्ि शूरु गररएको । 

5= लितिी पाउ गमु्बामा गरुु ररम्पोछे मूलिि लनमािर् भैरहेको । 

6= लितिीमाई मस्न्दर पररसरमा ढुङ्गा लबछ्याउने कार्ि । 

7= नारार्र्थान देउढंुगा मोटरबाटो लनमािर् शरुु गररएको । 

8= त्र्ाङथिीमा ऐलिहालसक महत्वको अरलनको गाउँ लनमािर् भैरहेको । 

9= भोटेकोशी पावर कम्पनीको सहर्ोगमा कोकर लसंह मस्न्दर लनमािर् ।  

10= पर्िटन बोडिको सहर्ोग र गाउँपालिकाको समन्वर्मा भैरवकुण्डिाई पर्िटकीर् रुपमा रार्िर् र 
अन्िरार्िर् रुपमा स्चनाई पर्िटन प्रवद्धिन गनिका िालग लड.र्प.आर गने कार्ि गररएको ।  

11= लितिी दगुनुा गढी पर्िटन माउण्टेन टे्रि रेसको थािनी गरर पर्िटन प्रवद्र्धनमा टेवा पगेुको र 
सो कार्ििाई आगामी आ व मा लनरन्िरिा र्दईने । 

12= पर्िटन प्रवद्धिन को िालग ख्र्ालि प्राि रार्िर् तिरका किाकार राज ुिामा ज्रू्बाट भोटेकोशी 
गाउँपालिकाको धालमिक, ऐलिहालसक र पर्िटकीर् क्षेत्र समेटको म्र्सु्जक लभलडर्ो र वतृ्त स्चत्र 
बनाई र्टुुब, फेसबसु जतिा सामास्जक सञ्जाि माफि ि प्रचारप्रसार गररएको ।  

 

 

पूवािधार र्वकास िफि  

1= गाउँपालिकाको प्रशासर्कर् भवन लनमािर्ालधन अवतथामा रहेको । 

2= वडा कार्ाििर् भवन ( वडा नं.२, ३ र ५ ) लनमािर् सम्पन्न । 

3= बगाम देस्ख भैरवकुण्ड सडक तिरोन्नलि 
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4= चाकु नारार्र्थान सडक लनमािर् 

5= िािोपानी धारा संरक्षर् 

6= गरुु रेम्पोचे पाकि  लनमािर्  

7= झोिङु्गे पिु लनमािर् (घटे्ट खोिा झो. प.ु वडा नं. २, मा (१०७ लमटर), करर्पसे खोिा झो. प.ु 
वडा नं. ४, (९५ लमटर )) 

8= चौकी डाँडा शेपाि गमु्बा पर्िटकीर् पदमागि लनमािर् सम्पन्न । 

9= दगुनुा गढी संरक्षर् कार्ि भएको । 

10= दगुनुा गढी पदमागि लनमािर् 

11= कोदारी हेलिप्र्ाड लनमािर् सम्पन्न । 

12= अध्र्क्ष रोजगार िफि  सबै वडाहरुमा पर्िटकीर् पदमागि लनमािर्, गोरेटो बाटो ममिि, मस्न्दर, 
गमु्बा । 

13= भोटेकोशी पावर कम्पनीको सहर्ोगमा खकुुण्डोि पिु देस्ख लसमिडाँडा सम्म रेलिङ सर्हिको 
गोरेटो बाटो लनमािर् । 

14= भोटेकोशी गाउँपालिका अन्िगिि वडा नं २ को घटे्ट खोिा झोिङु्गे पिु र वडा नं ४ को 
करर्पसे खोिा झोिङु्गे पिुको लनमािर् कार्ि सम्पन्न भैसकेको छ । 

15= प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम बाट सबै वडाहरुमा गोरेटो बाटो लनमािर् । 

16= वडा नं १ धारापानी गोरेटो बाटो लनमािर् कोकरलसङ मस्न्दर पररसरमा ग्राभेि िथा गोरेटोबाटो 
लनमािर् सम्पन्न भएको । 

17= वडा नं २ मा िामाङगाउँ गोरेटो बाटो लनमािर् िथा िार जािी लनमािर् सम्पन्न भएको । 

18= वडा नं ३ मा दगुनुागढी मोटरबाटो ग्राभेि िथा नािा ममिि 

19= वडा नं ४ मा क्िब डाँडा मोटर बाटो लनमािर्, र्हन्दी नारार्र्थान मोटरबाटो ठाउँ ठाउँमा 
ममिि, पन्थिी सामदुार्र्क भवन लनमािर्, गोिेपा गिेुश्वरी मस्न्दर लनमािर्, चाकु नारार्र्थान 
मोटरबाटो ग्राभेि िथा सडक तिरोन्नलि लनमािर् कार्ि । 

20= वडा नं ५ मा चाकु मालमिङ मोटर बाटो तिरोन्नलि कार्ि । 

21= सोिार तट्रीट सोिार, चाकु मामीङ सडक तिर उन्निी, दगुनुा टँसीथाङ सडक ट्रर्ाक ओपन, 

स्झपुिखानेपानी 
22= नारार्र्थान देस्ख देउढुङ्गा सम्म मोटर बाटो लनमािर्ालधन अवतथा रहेको । 

 

 

वािावरर् िथा र्वपद व्र्वतथापनिफि  

1= २०७२ सािको महाभकूम्पबाट घर क्षलि भएका िाभग्राहीहरुिाई रार्िर् पनुलनमािर् प्रालधकरर्, 

स्जपिा आर्ोजना कार्ािन्वर्न ईकाई (भवन), चौिारा, लसन्धपुापचोक र द्धाररका फाउण्डेसनको 
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आलथिक िथा प्रार्वलधक सहर्ोगमा गाउँपालिका सँग समन्वर् गरी भकूम्प र्पलडि िाभग्राहीहरुको 
आवास पनु लनमािर् र र्वतथार्पि घरहरुिाई सरुस्क्षि तथानहरुमा एर्ककृि वतिी लनमािर् गरर 
पनु तथापन गररर्ो ( वडा नं. १ सेबङुमा १ करोड ३ िाख, वडा नं.५ त्र्ाङथिीमा १२ 
करोड, वडा नं. ५ मा राउि बतिीमा ८० िाख र बपुकुटेमा १ करोड ६० िाख रार्िर् 
पनुलनमािर् प्रालधकरर्, स्जपिा आर्ोजना कार्ािन्वर्न ईकाई (भवन), चौिारा, लसन्धपुापचोकबाट 
प्राि) साथै भलुमर्हन हरुिाई जग्गा खररद अनदुान उपिब्ध गराउन आवश्र्क समन्वर् र 
सहर्ोग गररर्ो । 

2= मनसनु जन्र्  र्वपद िथा आगिीबाट भएका र्पलडिहरुको उदिढारको िालग गाउँपािर्का बाट 
राहि सामाग्रीका साथै नगद रु २५ हजार रुपैँर्ा आलथिक सहर्ोग प्रदान गररदै आएको छ । 
त्र्सै गरर स्जपिा र्वपद व्र्वतथापन सलमलि, लछमेकी मिुकु, अन्र् गैरसरकारी संतथा र 
व्र्स्क्तगि रुपमा र्वलभन्न माहनभुावहरुबाट प्राि टेन्ट, ित्ताकपडा, लत्रपाि, लसरक, ब्िाङकेट, 

खाद्यान्न (चामि, दाि, नून, िेि) आर्द राहि सामाग्री िथा नगद रकमबाट सरुस्क्षि तथानमा 
बसोवास गराई आवश्र्क राहि  र्विरर् गररर्ो ।  

 

संतथागि र्वकास सेवा प्रवाह र सशुासन िफि  

मर्हिा, जेष्ठ नागररक िथा बािबालिका शाखा र न्र्ार्र्क शाखा 

1= मर्हिा र्हंसा र्वरुद्ध सचेिना िथा सशस्क्तकरर् कार्िक्रम 

2= मढुा बनाउने िालिम । 

3= चाउलमन बनाउने िालिम । 

4= ७ र्दने पत्रकाररिा कार्िक्रम 

5= बािबालिकाहरुिाई ७ र्दने स्चत्रकिा प्रस्शक्षर् िालिम 

6= सबै वडाका धालमिक तथिहरुमा सरसफाई अलभर्ान । 

7= वडा तिरीर् खेिकुद प्रलिर्ोलगिा 
8= अध्र्क्षकप रार्िर् मर्हिा भलिबि प्रलिर्ोलगिा । 

9= जेष्ठ नागररक सम्मान िथा लनशपुक तवात्र् स्शर्वर साथै अपाङ्गहरुको िालग आवश्र्क सामान 
र्विरर्  

10= दलिि कार्िक्रम अन्िगिि दलिि समूहिाई आर्श्रोि एंव रोजगार मूिक िालिम प्रदान र 
सामाग्री र्विरर् 

11= मौलिक भेषभषूा, जनजालिहरुको धालमिक एंव साँतकृलिक जगेनाि गनि बाजा गाजा, भेषभषूाका 
सामाग्री र्विरर् । 

12= न्र्ार्र्क ईजिासको व्र्वतथापन िथा सबै वडाहरुमा मेिलमिाप किाि सर्हि मेिलमिाप 
केन्रको तथापना  
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13= िघ ु उद्यमीहरुको िालग लसपमूिक िथा आर्मूिक िालिम (लसिाई बनुाई िथा ब्र्टुीलसर्न 
िालिम)  

14= सम्पूर्ि वडाका िस्क्षि वगिका र्वद्याथीहरुको  िालग२ मर्हने बेलसक कम्प्र्टुर िालिम 

15= जनप्रलिलनलध र कमिचारीहरुको िालग कम्प्र्टुर िथा सफ्टवेर्र सम्बस्न्ध ३ र्दने अनसु्शक्षर् 
प्रस्शक्षर् कार्िक्रम   

16= गाउँपालिका अन्र्िगिका सबै वडा कार्ाििर्हरु र तवात्र् िथा शैस्क्षक संतथाहरुमा पलन 
टेलिफोन, इन्टरनेटको सरु्वधा प¥ुर्ाउने कार्ि भईरहेको । 

17= एस.एम.एस. प्रर्ािीको उपर्ोग र ई–हास्जरीको संचािन । 

18= व्र्स्क्तगि घटना दिाििाई लडस्जटिाईज, सामास्जक सरुक्षा भत्ताको अनिाईन डाटा ईस्न्ट्र र 
बैर्ङ्कग प्रर्ािीको कार्ि भई बैंक माफि ि सा.स ुभत्ता उपिब्ध गराईएको । 

19= अनिाईन व्र्स्क्तगि घटना दिाि र सामास्जक सरुक्षा भत्ता सम्बन्धी एक र्दने िालिम 

20= जेष्ठ नागररक काडि, अपाङ्ग काडि, व्र्वसार् दिाि र घ वगिको ईजाजि पत्र दिाि र्प्रन्ट गरी 
अलभिेख रास्खएको, राजतव, दिाि÷चिानी प्रर्ािीको प्रर्ोग गररर्ो । 

 

                                         धन्र्वाद  

                                                     राजकुमार पौडेि 

            अध्र्क्ष 
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आठौँ गाउँसभाको बैठकमा २०७८ असार १५ 
गिे दाबटुी शेपाि िामाद्वारा प्रतििु आलथिक वषि 

२०७८/०७९ को बजेट वक्तव्र् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भोटेकोशी गाउँपालिका 
फुस्पपङकट्टी, लसन्धपुापचोक 

बागमिी प्रदेश, नेपाि 

लमलि २०७८।०३।१५ 
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१.१ पररचर् 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

संघीर् िोकिान्त्रीक गर्िन्त्रात्मक शासन प्रर्ािी अविम्वन पश्चािको र्स भोटेकोशी 
गाउपालिकाको आठौँ गाउँसभामा वार्षिक बजेट िथा कार्िक्रम अथािि आगामी आलथिक 
वषि २०७८/०७९ बजेट प्रतििु गनि र्स र्वद्यमान पररस्तथलिमा नीलि कार्िक्रम िथा 
बजेट िजुिमा सलमलिको संर्ोजकको हैलसर्ििे र्स गररमामर् सभा समक्ष उपस्तथि 
भएको छु । र्स घडीमा िोकिास्न्त्रक गर्िन्त्र तथापनाको िालग पटक पटक भएको 
आन्दोिनहरुमा जीवन पर्िन्ि संघषि गनुिहनु े र्दवङ्गि सम्पूर्ि ज्ञाि अज्ञाि शर्हदहरु प्रलि 
हार्दिक श्रद्धासमुन प्रकट गनि चाहान्छु । मूिकुमा रहेको र्वभेद र वर्हष्करर्को 
अन्त्र्का िालग त्र्ाग र नेितृ्व गनुिहनुे आदरर्ीर् अग्रज राजनीलिक नेितृ्वप्रलि उच्च 
सम्मान प्रकट गनि चाहान्छु । 

र्वगि ४ बषिको जनप्रलिलनलध, कमिचारी र तथानीर् नागररकको अथक प्रर्ास बाट 
हासीि भएको भोटेकोशी गाउँपालिकाको र्वकास र समरृ्द्धको र्ात्रामा कोरोना भाइरस 
(कोलभड-१९) को कारर् धक्का िागेको छ ।र्सथि कोलभड-१९ को सामना गदै 
र्वकासिाई लिब्रिा र्दन सबै जनप्रलिलनलधको काधमा जर्टि चनुौिी थर्पएको छ । 
कोरोना सँग डटेर र्वकासिाई गलि र्दन सर्कन्छ भने्न उजाि सर्हिको आत्मर्वश्वास 
भोटेकोशी गाउँपालिकाका सम्पूर्ि जनप्रलिलनलधमा हनु आवश्र्क रहेको छ ।२०७२ 
सािको भकुम्प र २०७३ र २०७७ सािको भोटकोशी बाढी जतिा र्वपद्को सामना 
गरी समदृ्धीको मागि िर् गदै रहेका हामी भोटेकोशी वासीमा आगामी र्दनमा पनु उठ्न 
र जटु्न सर्कन्छ भने्न र्वश्वासको साथ आगामी आ.व.२०७८/०७९ को बजेट िजुिमा 
गररएको छ ।र्स बजेटिे अबको गाउँपालिका कतिो हनु े पररकपपना सर्हिको 
मागिस्चत्र उपिेख गरेको छ । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

कोलभड-१९ को संक्रमर्का कारर् समग्र आलथिक पररसूचकहरु संकुस्चि भएका छन ्
।गाउँपालिका लभत्रका होटि व्र्वसार्, लनमािर् उद्योग, पर्िटन उद्योग र व्र्ापारमा ठूिो 
ह्रास आएको छ । र्सथि र्स बजेटिे आलथिक पररसूचकहरुिाई पनुउित्थान गदै 
भोटेकोशी वासीको दैलनक जीवनमा ससृ्जि दःुख र कर्ठनाईिाई केही हदसम्म भए पलन 
दरु गरी ग्रामीर् क्षेत्रमा रोजगारी सजृना हनुे र्वश्वास मैिे लिएको छु । 
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आगामी र्दनमा कोलभड-१९ िे लनम्त्र्ाउने पररस्तथलिको बारेमा र्वश्व समदुार्नै 
बेखबर छ । र्स घडीमा सम्पूर्ि भोटेकोशी वासीहरुिाई आगामी र्दनमा र्वकास प्रलि 
गम्भीर भएर िालग पनि र सामास्जक दरुी कार्म गरी र्वगिको हाि लमिाउने र 
अंकमाि गने व्र्वहारिाई नमतकारमा पररर्ि गरी र र्वश्विे िलडरर्हको अदृश्र् दशु्मन 
सँग िड्न म सबैसँग आग्रह गनि चाहान्छु । 

दशकौ िामो बलिदान र संघषि पश्चाि प्राि भएको राजनैलिक उपिब्धीको जगमा 
रहेर आज म भोटेकोशी गाउँपालिकाको आठौँ बजेट प्रतििु गनि गइरहेको छु 
।र्वकासको चरम सदपुर्ोग गरररहेको हाम्रो लछमेकी राि चीनको सीमासँग जोलडएकोिे 
पलन र्स गाउँपालिकाको सामास्जक एवं ऐलिहालसक महत्व रहेको छ ।र्स गाउँपालिका 
लभत्र रहेका लितिी मस्न्दर, थापी नारार्र् मस्न्दर, बन्जीजम्म, दगुनुागढी, भैरवकुण्ड िाि, 

िािोपानी धारा िथा िािोपानी सखु्खा बन्दरगाहा िर्ागिका अन्र् महत्वका तथानहरुिे 
र्स गाउँपालिकाको छुटै्ट महत्व र्दिाएका छन । साथै र्स गाउँपालिकाको अलधकांश 
क्षेत्र पशपुािनका िालग र्ोग्र् रहेको छ । कृर्ष, व्र्ापार, जिर्वद्यिु र जलडवटुी 
व्र्वसार्को पलन र्स गाउँपालिकािे प्रचरु सम्भावना बोकेको छ । 

र्स गाउपालिकामा र्वशेष गरी र्हन्द,ु वौद्ध र र्क्रस्श्चर्न धमािवािम्वीहरुको बसोबास 
रहेको छ । सबै धमिको उपस्तथलि धालमिक सर्हष्र्िुाको अनपुम उदाहरर् हो । र्हाँका 
नागररकहरुिे कृर्ष, पशपुािन र व्र्ापारिाई मखु्र् पेशाको रुपमा ऐलिहालसक कािबाटै 
अगँापदै आएका छन ् । काठमाडौं उपत्र्कावाट नस्जक रहेको भएिापलन आलथिक 
सामास्जक र्वकासमा खासै उपिेखनीर् प्रगलि हनु नसकेकोिे हामी जनप्रलिलनलधहरुिाई 
र्स क्षेत्रको र्वकासको स्जम्मेवारी प्राि हनु ुअवसरको र्वषर् र भावी सन्िलिको िालग 
मागिदशिन हनुे आशा लिएका छौ । 

भोटेकोशी गाउँपालिकािाई कोलभड-१९ को संक्रमर्का बावजिु र्वकास 
लनमािर्का कार्ििाई गलि र्ददै एक संमदृ्ध गाउँपालिकाको रुपमा तथापना गने चनुौलि 
समग्र जनप्रलिलनलधको काँधमा आई परेको छ । र्हाँ रहेका र्वर्वध चनुौिीहरुिाई 
अवसरको रुपमा पररर्ि गदै र्वकासिाई लिव्रिा र्दने रोड म्र्ापको रुपमा आगामी 
आलथिक बषि २०७८/०७९ को बजेट कोशेढुङ्गा हनुे र्वश्वास मैिे लिएको छु । 

 

१.२ गाउँपालिकाको समग्र र्वश्लशेर् 

१.२.१ गाउँपालिकाको सवि पक्ष 
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 प्रचरु प्राकृलिक सम्पदा र धरोहरको उपर्ोगको िालग जन प्रलिलनलधहरु आ-
आफ्नो कार्िक्षेत्रमा अहोरात्र खर्टएको अवतथा र्वद्यमान छ । 

 जजुारु र उद्यमी र्वुा जन प्रलिलनलधहरुको र्वकास प्रलिको िगाब । 

 जिर्वद्यिु, पर्िटन िथा व्र्ापार र बास्र्ज्र् क्षेत्रको पररचािन गरी रार्िर् 
अथििन्त्रमा र्ोगदान गनि सक्ने आधार तिम्भको रुपमा गाउँपालिका रहेको छ 
। 

 र्स क्षेत्रमा बसोबास रहेका शेपाि, िामाङ िगार्ि अन्र् जालिहरुको भेषभषूा र 
संतकृलिक पर्हचान सर्हिको होमतटे सेवाको सञ्चािन गरी आर् आजिन गने 
अवसर रहेको छ । 

 उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेको पशपुािन र फिफुि खेिी िाई व्र्वसार्र्कीकरर् 
गरी जनिाको जीवनतिर सदुृढ पानि सर्कने देस्खन्छ । 

 लितिी माई मस्न्दर, थापी नारार्र्, भैरब कुण्ड, दगुनुागढी, िािोपानी धारा 
देउढुङ्गा र बन्जीजम्प िगार्िको क्षेत्रहरुको प्रचार प्रसार गरी पर्िटन क्षेत्रको 
प्रवद्धिन हनुे सम्भावना छ । 

१.२.२ गाउँपालिकाको कमजोर पक्ष 

 प्रर्ािि जनशस्क्तको व्र्वतथापन गरी सेवा प्रवाहिाई प्रर्वधीमैत्री बनाउन 
नसर्कएको कारर् संक्रामक रोगको अवतथामा सेवा प्रदान परुानै पद्धलिबाट गनुि 
पने अवतथा र्वद्यमान छ । 

 संघीर्िाको ममि अनरुुप कार्िशैिी अविम्वन गनि जनप्रलिलनलध र कमिचारी 
अभ्र्ति नहुँदा दक्ष जनशस्क्तको अभावमा संर्वधान प्रदत्व अलधकार जनिािाई 
महससु गराउन कर्ठन रहेको छ । 

 कर दतिरु संकिन िथा पररचािनमा जनप्रलिलनलध िथा नागररक बझुाईमा दरार 
रहेकोिे आन्िररक आर्को प्रचरु मात्रामा पररचािन हनु नसकेको र्वद्यमान 
अवतथा छ । 

  र्वकास हामी माफि ि हाम्र ैिालग हो भने्न आम जनमानसमा बझुाई नरहेकोिे 
र्वकास लनमािर्का र्क्रर्ाकिापहरुिाई अपेस्क्षि नलिजाउन्मूख बनाउन सर्कएको 
छैन । 

 कोलभड-१९ को कारर् गाउँ फर्कि एका र्वुाहरुिाई र्दघिकािीन नीलिको 
अभावका कारर् उत्पादनमूिक क्षेत्रमा पररचािन गनि नसर्कएको अवतथा 
र्वद्यमान छ । 

१.२.३ गाउँपालिकाको िालग प्राि अवसरहरु 
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 र्स गाउँपालिकामा रहेको र्वुा जनशस्क्तिाई पररचािन गरी  र्वकासिाई नर्ाँ 
ढङ्गबाट सञ्चािन गनि सर्कन ेसम्भावना रहेको छ ।  

 लछमेकी लमत्ररािको न्र्ािम काउन्टी सँग भलगनी सम्बन्ध तथापना गरी र्स 
क्षेत्रको र्वकासका िालग आवश्र्क सहर्ोग र समन्वर् प्राि भई र्वकास 
प्रर्क्रर्ािाई समर् सापेक्ष रुपान्िरर् गनि सर्कने सम्भावना छ । 

 र्स गाउँपालिकाको लितिी, दगुनुा, िािोपानी िगार्िा क्षेत्रहरुमा सम्भाव्र्का 
आधारमा तर्ाउ, र्टमरु, ऐभोगाडो, र्कवी, ओखर िगािर्का उत्पादनको बढोत्तरी 
गनि सके लछमेकी राि चीन िथा काठमाण्डौमा बजार प्राि भई र्हाँका नागररक 
हरुको जीवन तिर बरृ्द्ध गनि सर्कने सम्भावना रहेको छ । 

 िािोपानी कोदारी नाकामा मनसनु जन्र् र्वपदबाट सडक अवरोध भै रहने हनुािे 
तथानीर् जनिामा रोजगारीको पर्ािि अवसर हुँदा हुँदै पलन उपिब्ध हनु सक्ने र 
तवरं् रोजगारी सजृना हनुे अवसर समेि रहेको हनुािे गररवी न्र्लुनकरर्मा 
उपिेख्र् र्ोगदान गनि सर्कने सम्भावना रहेको देस्खन्छ ।र्स सडकिाई सचुारु 
गनुि अत्र्न्ि जरुरी छ । 

 प्रधानमन्त्री रोजगार र अध्र्क्ष रोजगार कार्िक्रमिाई व्र्वस्तथि रुपमा सञ्चािन 
गनि प्रधानमन्त्री रोजगार िफि को बजेटबाट श्रलमक खचि गरी अध्र्क्षा रोजगार 
िफि को बजेट लनमािर् सामाग्री खररदमा प्रर्ोग गरी गररबी न्रू्लनकरर् िथा र्दगो 
र्वकासिाई सँग सँगै अगालड बढाउन सर्कने सम्भावना छ । 

 लनर्ािि मूिक वतिहुरु जतिै जलडबटुी, स्घउ, छुपी, फिफुिहरुको उत्पादन 
बढाउन सके भोटेकोशी गाउँपालिकाको पर्हचानिाई अलभवरृ्द्ध गनि सर्कने 
देस्खन्छ । 

 

१.२.४ गाउँपालिकाको िालग रहेका चनूौिीहरु  

 छररएको वतिीिाई एकीकृि गरी र्वकासिाई नागररकिे अनभुिु गनि सक्ने 
िपुर्ान ुचनुौिीपूर्ि रहेको छ । 

 गाउँपालिकाबाट र्वलनर्ोस्जि भएका र्ोजनाहरुमा वातिर्वक रुपमानै िागि 
सहभालगिा जटुाई लनमािर् कार्ििाई गलि र्दन ुचनुौिीपूर्ि छ । 

 नागररकमा रहेको फरक फरक र्वकास प्रलिको धारर्ािाई समार्ोस्जि गरी 
एकीकृि र्वकासको नर्ाँ अवधारर्ा िर् गनुि चनुौिीपूर्ि छ । 

 आन्िरीक राजतव बढोत्तरी गनि नागररकिाई िन, मन र बचनिे प्रलिबद्ध 
बनाउन ुचनुौिीपूर्ि छ । 
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 सीलमि श्रोि र साधनका वावजिु जनिाको उच्च आकांक्षािाई सामञ्जतर्िा 
कार्म गरी र्वकासिाई रुपान्िरर् गने चनुौिी छ । 

 िािोपानी नाकाको पनु सञ्चािनबाट समाजमा सजृना हनुे सामास्जक 
र्वकृलिहरुिाई न्र्लुनकरर् गनुि चनुौिीपूर्ि छ । 

 भ-ूकम्प, बाढी पर्हरो जतिा र्वपदका कारर् क्षिर्वक्षि भएका संरचनाहरुको 
र्दगो रुपमा पनु उत्थान गनुि चनुौिीपूर्ि छ । 

 सामास्जक सदभाव र सर्क्रर्िाका साथ र्वकासिाई गलि प्रदान गरी समदृ्ध 
भोटेकोशी गाउँपालिका लनमािर् गने कार्ि चनुौिी पूर्ि छ । 

 

१.३ गाउँपालिकाको र्ोजना छनौट िथा प्राथलमर्ककरर्का आधारहरु 

 आलथिक र्वकास र गररवी लनवारर्मा प्रत्र्क्ष र्ोगदान प¥ुर्ाउने कार्िक्रमहरु । 

 उत्पादनमूिक र लछटो प्रलिफि र्दने कार्िक्रमहरु 

 राजश्व पररचािनमा र्ोगदान प¥ुर्ाउने कार्िक्रमहरु । 

 सेवा प्रवाह, संतथागि र्वकास र सशुासनमा र्ोगदान प¥ुर्ाउने कार्िक्रमहरु । 

 तथानीर् श्रोि साधनमा आधाररि भई जनसहभालगिा अलभवरृ्द्ध गने कार्िक्रमहरु 
। 

 िैर्ङ्गक समानिा, सामास्जक समावेशीकरर्को अलभवरृ्द्ध हनुे कार्िक्रमहरु । 

 र्दगो र्वकास, वािावरर् संरक्षर् र र्वपद व्र्वतथापनमा र्ोगदान प¥ुर्ाउने 
कार्िक्रमहरु । 

 समदुार्िाई र्वपद िथा जिवार् ु पररवििनसँग आत्मसाथ गनि सफि बनाउने 
कार्िक्रमहरु 

 तथान र्वशेषको संतकृलि र पर्हचान प्रवद्धिन गने कार्िक्रमहरु 

 तथानीर् िहिे आवश्र्क देखेका अन्र् र्वषर्हरु । 

 

१.४. गि आलथिक वषि २०७७÷०७८ को समीक्षा  

अध्र्क्ष महोदर्, 

र्वकास नागररक जीवनमा साथिक पररवििन पर्ाउने नर्ाँ नर्ाँ अनभुलुि र अनभुवको 
संगम हो । मानवीर् जीवनको रुपान्िरर्का िालग गाउँपालिकािे चािेका आलथिक, 
सामास्जक, सांतकृलिक, प्रार्वलधक र राजनैलिक पररवििनका सोपानमा र्वश्वव्र्ापी 
माहामारीको रुपमा फैलिरहेको कोलभड-१९ िे र्वकासको गलिमा बे्रक िागएको छ । 
र्द्यपी कोलभड-१९ बाट बच्ने उपार्हरुको अविम्वन गदै कमिचारी र जनप्रलिलनलधको 
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अथक प्रर्ासका वावजिु केही उपिब्धीका आधारहरु िर्ार भएका छन ्जनु भर्वष्र्को 
िालग अनकुम्प उदाहरर्ीर् नमनुाको रुपमा रहनेछन । 

 समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािीको सरकारको चाहानािाई उजाि प्रदान गने र्वर्वध 
आर्ामहरु मध्रे् तवात्र् क्षेत्रको र्वकास िथा र्वतिारमा गाउँपालिकािे उपिेख्र् 
आधारहरु िर्ार गरेको छ । जस अन्िरगि िािर्वर सामदुार्र्क तवात्र् 
ईकाइ, सलुमत्रा सामदुार्र्क तवात्र् चौकी कोलभड अतपिािको लनमािर् भई 
सञ्चािन भईरहेको छ भने बोक्चेन सामदुार्र्क तवात्र् ईकाइ लनमािर्ाधीन 
रहेको छ । 

 र्वकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सडक पवुािधार अन्िरगि गाउँपालिकाको 
अध्र्क्ष ज्रू्को ड्रीम प्रोजेक्टको रुपमा रहेको बगाम-भैरवकुण्ड सडक अन्िगििको 
बगाम चोकरमोकर सडकको ट्रर्ाक खोपने कार्ि र्स आ.व. मा सम्पन्न भएको 
छ ।जसिे गदाि भोटेकोशी गाउँपालिकाको िालग आन्िररक र बाह्य पर्िटकीर् 
र्वकासमा एउटा ईटा थप गरेको छ । 

 गाउँपालिका र वडा कार्ाििर्बाट प्रदान गररने साविजलनक सेवा प्रवाहिाई 
व्र्वस्तथि गनि र्स आ.व मा स्जपिा समन्वर् सलमलि र गाउँपालिकाको 
साझेदारीमा लनमािर् थालिएको वडा नं ३ र वडा नं ५ को वडा कार्ाििर् भवन 
लनमािर् भईसकेको छ । त्र्सै गरी भोटकोशी पावर कम्पनी लिलमटेडको आलथिक 
सहर्ोगमा लनमािर्ाधीन रहेको वडा नं २ को वडा कार्ाििर् भवन पलन लनमािर् 
भैसकेको छ ।स्जपिा समन्वर् सलमलि र गाउँपालिकाकै साझेदारीमा लनमािर्ाधीन 
गाउँपालिकाको प्रशासकीर् भवन आगामी आलथिक बषिमा सम्पन्न हनुे अवतथामा 
रहेको छ । 

 गाउँपालिका लभत्र रहेका सडक सञ्जािहरुको उपिेखनीर् रुपमा तिरोन्नलि गने 
कार्ि र्स आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पन्न भएको छ । 

 नेपाि सरकार र भोटेकोशी गाउँपालिकाको समपरुक अनदुान िथा र्वषशे र 
प्रदेश सरकार पूवािधार र्वकास कार्िक्रम अन्िरगि माननीर् श्री अरुर् नेपािको 
सांसद र्वकास कोष अन्िरगिको अनदुानमा सञ्चालिि कातिाङ सामदुार्र्क 
तवात्र् ईकाइ भवन लनमािर् भई सञ्चािन भैरहेको छ । 

 संघीर् सरकार र भोटेकोशी गाउँपालिकाको समपरुक कोष अन्िरगिको ड्राईपोटि 
दगुनुा पर्िटकीर् पदमागि लनमािर् सम्पन्न भईसकेको छ । 

 भोटेकोशी गाउँपालिका अन्िगिि वडा नं २ को घटे्ट खोिा झोिङु्गे पिु र वडा नं 
४ को करर्पसे खोिा झोिङु्गे पिुको लनमािर् कार्ि सम्पन्न भैसकेको छ । 
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 तथानीर् पूवािधार साझेदारी र्वकास कार्िक्रम अन्िगििको सम्मानीर् सभामखु 
अग्नी प्रसाद सापकोटा ज्रू्को सांसद र्वकास कोष अन्िरगिको नारार्र्थान 
गाउँमा पर्िटकीर् गोरेटो बाटो लनमािर् र दगुनुा गोरेटोबाटो लनमािर् कार्ि सम्पन्न 
भएको छ ।त्र्सै गरी प्रदेश पूवािधार र्वकास कार्िक्रम अन्िरगि माननीर् श्री 
अरुर् प्रसाद नेपाि ज्रू्को सांसद र्वकास कोष अन्िरगिको थाङलछङ गमु्बा 
लनमािर् र मालमिङ नाग ढुङ्गा पदमागि लनमािर्को कार्ि सम्पन्न भएको छ । 

 आ.व. २०७७/०७८ मा कीवी, ओखर, तर्ाउ, र्टमरु िगार्िका ७५ प्रलिशि 
अनदुानमा आधाररि लबरुवा र्विरर् कार्िक्रम सम्पन्न भएको छ । त्र्सै गरी 
अगवुा कृषकहरुिाई िालिम प्रदान गरी कृर्ष क्षेत्रको व्र्वसार्ीकरर् गने 
कार्िको थािनी भएको छ ।कृर्ष क्षेत्रको र्वकासको िालग प्िार्िक टनेि 
र्विरर् र थोपा लसचाई प्रर्ािी र्वकास िथा माछाको भरुा र्विरर् कार्िक्रम 
सफििापूविक रुपमा सम्पन्न भएका छन । 

 पशसेुवा अन्िरगि चौरी िथा र्ाक र्विरर् कार्िक्रम, बोर्र बोका र्विरर् 
कार्िक्रम, बाख्र्ा खोर सधुार कार्िक्रम, घाँसको र्वरुवा र्विरर् कार्िक्रम, 
लभटामीन िथा औषधी र्विरर् कार्िक्रम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न भएका छन । 

 कुपोषर्िाई शून्र्मा झाने िक्षसर्हि अण्डा र घ्रू् र्विरर् कार्िक्रम, लभटामीन ए 
र्विरर् कार्िक्रम, गभिविी सम्मान कार्िक्रम िथा अन्र् तवात्र् सम्बन्धी 
जनचेिनामूिक कार्िक्रमहरु सफिापूविक सम्पन्न भएका छन ्। 

 वडा तिरीर् पूवािधार र्वकास कार्िक्रम अन्िरगका सम्पूर्ि कार्िक्रमहरु सम्पन्न 
भएका छन ्। 

 

२. आगामी आ.व. २०७८/०७९ को नीलि, कार्िक्रम िथा बजेट 

सोच  

 कोलभड-१९ को संक्रमर्िाई न्रू्लनकरर् गदै र्वकास लनमािर्का र्क्रर्ाकिापमा 
बढोत्तरी गने िथा र्स क्षेत्रमा रहेका जि, जंगि, जमीन र खानीको परु्ि उपर्ोग 
गरी समदृिढ भोटेकोशी लनमािर् गने आधार िर्ार पाने। 

िक्ष्र्  

 उपिब्ध प्राकृलिक श्रोि र साधनको उच्चिम उपर्ोग गरी उद्योगको र्वकास, 
कृर्ष क्षेत्रको व्र्वसार्ीकरर्, बजारीकरर् र बैज्ञालनकरर्, पर्िटन र स्शक्षा 
क्षेत्रको रुपान्िरर्, र्ान्त्रीकरर् माफि ि तवरोजगारमूिक कार्िक्रमिाई बढोत्तरी 
गदै र्दगो आलथिक वरृ्द्ध हासीि गरी जीवनतिरमा सधुार पर्ाउने । 

उदिढशे्र् 
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 आलथिक िथा भौलिक पूवािधारको र्वकास माफि ि सम्मउन्नि र समदृ्ध भोटेकोशी 
लनमािर्को िालग र्वशेष पहि गने । 

 कृर्ष क्षेत्रको आधलुनकीकरर् र व्र्सार्ीकरर् गरी गरीवी न्रू्लनकरर्को िालग 
र्वशेष पहि गने । 

 गरु्तिरीर् र सभिसभु तवात्र् सेवाको िालग तवात्र् पूवािधार लनमािर् र 
जनशस्क्तको व्र्वतथापनमा र्वशेष पहि गने । 

 अधरुा र्ोजनाहरु सम्पन्न गरी नागररकिाई वातिर्वक र्वकासको प्रत्र्ाभलूि प्रदान 
गने । 

 कोलभड-१९ का कारर् ह्रास भएको र्वकास लनमािर् िथा उत्पादनिाई  
पनुतथािपना गदै कृर्ष, उद्योग, पर्िटन र लनमािर् िगार्िका व्र्वसार्िाई गलि 
प्रदान गने । 

४ अपेस्क्षि उपिब्धी र र्वलनर्ोस्जि वजेट 

आलथिक र्वकास  

 कृर्ष उत्पादन वरृ्द्ध गने उद्धेश्र् तवरुप तर्ाउ, ओखर, कागिी,  र्कवी, र्टमरु 

िगार्िका कार्िक्रम सञ्चािन गनिका िालग र र्वलभन्न िरकारी र आि ुखेिीिाई 
प्रोत्साहन गनिका िालग आवश्र्क मात्रामा रकम र्वलनर्ोजन गररएको छ । 
पशपुािन जतिै चौरी, र्ाक, डेमो, उन्नि जािको बाख्र्ा प्रवद्धिन िथा संरक्षर् गरी 
सबै भोटेकोशी बासीिाई पशपुािन िथा कृर्षमा आत्म लनभिर बनाउने र्ोजनािाई 
आगामी आलथिक वषिमा गाउपालिकािे पर्हिो प्राथलमकिामा राखेको छ । 

 पर्िटन प्रवद्धिन माफि ि भोटेकोशीको पर्हचानिाई नेपाि िथा र्वदेशमा समेि 
पररस्चि गराउन र पर्िटन प्रवद्धिन कार्िक्रमहरुको सञ्चािन गरी जनिाको 
जीवनतिर वरृ्द्ध गनि रु १५ िाख रुपैर्ा र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

 समदृ्ध नेपाि सखुी नपेािी भने्न पररकपपनाई साकार पानि सरुु भएको प्रधानमन्त्री 
रोजगार कार्िक्रमिाई सघाउ पगु्ने गरी नागररकको घर दैिोमा तथानीर् 
सरकारको उपस्तथलि गराउन आ.व २०७६/०७७ बाट सरुु गररएको अध्र्क्ष 
रोजगार कार्िक्रमकिाई आगामी आ.व २०७८/०७९ मा पलन लनरन्िरिा 
र्दएको छ । जसका िालग प्रत्रे्क वडामा दईु वटा र्ोजना रहन ुपने मान्र्िा 
िाई स्शरोधार्ि गरी  जम्मा रु ५० िाख रकम र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

 समग्र आलथिक र्वकासका माध्र्मबाट मानवीर् र्वकासिाई अग्रगलि प्रदान गनि 
गाउँपालिकाका ५ वटै वडाको िालग  १ करोड  ७३ िाख  ८० हजार रुपैर्ा 
र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

सामास्जक र्वकास िफि   
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 मानवीर् र्वकास र्वना अन्र् क्षेत्रको र्वकास अधरुो रहने र्वषर्िाई मध्र्नजर 
गदै मर्हिा, जनजालि, बािबालिका, लसमान्िकृि नागररक, अपपसंख्र्क र जेष्ठ 
नागररकको आर्आजिन िथा र्वकासिाई पररिस्क्षि गरी आगामी आलथिक वषिको 
िालग  रु १ करोड ६१ िाख रकम र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

 स्शस्क्षि समाज सभ्र् नागररक भने्न र्वषर्िाई हृदरं्गम गरी गाउँपालिकाको 
बहृत्तर शैस्क्षक र्वकासको िालग आगामी आलथिक बषिमा रु १ करोड ८३ िाख 
८५ हजार ५ सर् रुपैर्ा बजेट खचि र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

 आधारभिू तवात्र् सेवा प्राि गनुि प्रत्रे्क नागररकको नैसलगिक अलधकार भएकािे 
तवात्र् क्षेत्रिाई प्राथलमकिा र्ददै र्स क्षेत्रको वहृत्तर र्वकास िथा सधुारको 
लनस्म्ि िथा कोलभड-१९ को संक्रमर्को व्र्वतथापन को िालग  रु २ करोड 
२६ िाख १४ हजार रुपैर्ा र्वलनर्ोजन गररएको छ ।  

 भोटेकोशी गाउपालिकाको स्शक्षा, तवात्र् िथा िस्क्षि वगिको िालग आगामी 
आलथिक वषिमा सामास्जक  र्वकास िफि   रु  ५ करोड ७० िाख ९९ हजार ५ 
सर् रुपैर्ा रकम खचि हनु ेअनमुान गररएको छ ।  

पूवािधार र्वकासिफि  

 'र्वकास पूवािधार समरृ्द्धको आधार' भएकोिे सबै गाउँपालिकािाका साविजलनक 
सडकमा सोिार  तट्रीट िाइट को िालग आ.व. २०७७।०७८ सरुु गरी बाँकी 
रहेको कार्िक्रमिाई लनरन्िरिा र्ददै आगामी आ.व २०७८।०७९ मा सोही 
कार्िक्रमको िालग रु ४० िाख  रुपैर्ा र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

 आलथिक बषि २०७७/०७८ मा लनमािर् सरुु गररएको गाउँपालिकाको प्रशासकीर् 
भवन आगामी आलथिक बषिमा लनमािर् सम्पन्न गनि रु ३ करोड १० िाख रकम 
र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

 प्रदेश सरकार बाट प्राि हनुे समपरुक अनदुान र गाउँपालिकाको समपरुक कोष 
बाट खचि हनुे गरी (५०/५०%) िािोपानी धारा गोरेटो बाटो लनमािर् र 
खकुुण्डोि फुस्पपङ स्घलसङडाँडा सडक तिरोन्नलिको िालग रु ३ करोड ८ िाख 
९० हजार रुपैर्ा बजेट र्वलनर्ोजन गररएको छ। साथै प्रदेश सरकारबाट प्राि 
हनुे र्वशेष अनदुान िािोपानी धारा ममिि िफि  ३९ िाख रुपैर्ा बजेट र्वलनर्ोजन 
गररएको छ ।  

 र्स आ.व २०७६।०७७ मा सम्पन्न भएको भोटेकोशी गाउँपालिकाको 
महत्वपूर्ि पर्िटकीर् तथान भैरव कुण्ड जोड्ने बगाम चोकर मोकर सडकको थप 
तिरोन्नलिको िालग रु २० िाख रकम र्वलनर्ोजन गररएको छ ।त्र्सै गरी 
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ऐलिहालसक महत्व रहेको िािोपानी धारामा भगवान स्शवको मिुी लनमािर् गनि रु 
५० िाख रकम र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

 पूवािधार लनमािर् िथा तिरोन्िी कार्िको िालग सबै वडाहरुिाई समेट्ने गरी 
आगामी आलथिक वषिको िालग अध्र्क्ष कोषमा पर्ािि रकम र्वलनर्ोजन गररएको 
छ ।उक्त रकम गाउँ कार्ािपालिकाको कार्ाििर्को लनर्िर् बमोस्जम खचि 
गररनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँपालिकाको ५ वटै वडाहरुिाई जनसंख्र्ा, भगुोि, मानव र्वकास 
सूचकाङ्क, र्वकासको अवतथा िथा राजतव पररचािनको अवतथािाई मध्र्नजर 
गरी समानपुालिक र्वकास गनि रु ४ करोड ५८ िाख रकम र्वलनर्ोजन गररएको 
छ ।  

 पूवािधार र्वकास िफि  आगमी आलथिक बषिमा रु १५ करोड २६ िाख १४ हजार 
५ सर् रुपैर्ा खचि हनु ेअनमुान गररएको छ । 

 आलथिक, सामास्जक िथा पूवािधार िफि का सम्पूर्ि वडा तिरीर् र्ोजना िथा 
कार्िक्रम र गाउँपालिका तिरीर् र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु अनसूुचीमा उपिेख 
भए वमोस्जम रहेका छन जनु गाउँवासी माझ पतुिकको रुपमा उपिब्ध 
गराईनेछ । 

वािावरर् िथा र्वपद व्र्वतथापन 

 बनजंगि संरक्षर् गरदै् जलडबटुी उत्पादन एवं बजारीकरर् गनि आगामी आलथिक 
बषिको िालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

 समदुार्मा आधाररि र्वपद व्र्वतथापन िथा पूवि िर्ारी र्ोजना, ज्ञान िथा सीप 
र्वकास गनिका िालग र्वपद व्र्वतथापन कोष, आकस्तमक कोषको तथापना गरी 
आवश्र्क रकम र्वलनर्ोजन गररएको छ । र्वपद व्र्वतथापन कोषको िालग रु 
२५ िाख बजेट र्वलनर्ोजन गररएको छ ।  

 जैर्वक प्रर्वधी माफि ि बाढी पर्हरो िथा भकू्षर्को न्रू्नीकरर्का िालग लछटो 
बढ्ने बाँस िगार्ि पर्हरो लनर्न्त्रर्िाई सघाउ पगु्ने र्वरुवा रोपर् कार्ििाई 
प्राथलमकिाका साथ आगामी आलथिक बषिमा थािनी गररने छ । जसका िालग 
पर्ािि बजेटको र्वलनर्ोजन गररएको छ ।  

 र्वपद पूविको िर्ारी तवरुप िथा र्वपि पश्चािको िालग तथानीर् सरकारको 
प्रभावकारीिा बढाउने उदेिढश्र् अनरुुप र्वपद्को िर्ारीका िालग अत्र्ावश्र्क 
सामाग्री खरीद गनिको िालग रु २५ िाख रकम र्वलनर्ोजन गररएको छ । साथै 
र्वपद् न्रू्लनकरर्, पूवििर्ारी, प्रचारप्रसार, सञ्चार िथा कार्िक्रम सञ्चािनको िालग 
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५ िाख र मनसनु जन्र् र्वपद बाट र्वतथार्पिहरुको आवास लनमािर्को िालग 
१० प्रलिशि अनदुानको िालग ३७ िाख रकम र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

 आगामी आलथिक बषिको िालग वािवरर् िथा र्वपद व्र्वतथापन िफि  ९२ िाख 
रुपैर्ा बजेट र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

संतथागि र्वकास िथा सेवा प्रवाह िथा सशुासन िफि   

 आ.व २०७७।०७८ बाट सरुु गररएको सूचना र प्रर्वलधको र्वतिार माफि ि 
सेवा  प्रवाहिाई व्र्स्तथि गने िथा सबै वडा कार्ाििर् िथा तवात्र् संतथामा 
ईन्टरनेट सेवाको र्वतिार गने कार्ि आगामी आलथिक वषिमा सम्पन्न गररनेछ । 
जसका िालग आगामी आलथिक बषिमा आवश्र्क बजेटको व्र्वतथा गररएको छ 
। 

 सामास्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर् कार्ि बैर्कङ प्रर्ािी माफि ि र्स आ.व मा सरुु 
गररएको कार्ििाई व्र्वस्तथि गनि कमिचारीहरुिाई आवश्र्किानरुुपको िािीम 
प्रदान गररने छ । साथै बैंक सँग समन्वर् गरी घमु्िी सेवाको िालग व्र्वतथा 
लमिाईने छ  

 र्वगि आ.व हरुबाटै सरुु गररएको ३०% प्रोत्साहन खचि कार्िक्रमिाई आगामी 
आलथिक वषिमा समेि लनरन्िरिा र्दएको छ । 

 न्र्ार्र्क सम्पादन कार्ििाई व्र्वस्तथि गनि न्र्ार्र्क सलमलिका सदतर् िथा 
मेिलमिाप किािहरुको क्षमिा अलभवरृ्द्ध गनि ११ िाख रुपैर्ा बजेटको व्र्वतथा 
गररएको छ । 

 आलथिक अनसुाशन र पारदशीिािाई मध्र्नजर गरी सबै र्ोजना िथा 
कार्िक्रमहरुको काम पूविको अनगुमन िथा कार्ि सम्पन्न पश्चािको अनगुमनिाई 
लिब्रिा र्ददै भकु्तानी प्रर्क्रर्ािाई व्र्वस्तथि गररनेछ । 

 र्ोजना लनमािर्को क्रममा प्रर्ोग हनुे लनमािर् सामग्री खरीदको गरु्तिरीर्िा 
परीक्षर् गने कार्िको थािनी गनि आवश्र्क व्र्वतथा लमिाईने छ । जसको 
िालग प्रार्वलधक कमिचारीको क्षमिा अर्ववरृ्द्ध गने कार्िको थािनी गररने छ । 

 िेखा परीक्षर् कार्ििाई व्र्वस्तथि गररनकुा साथै बेरुज ुफछौट कार्ििाई अझ 
व्र्वस्तथि गररदै िलगनेछ । 

 पूवािधार र्वकासको मागिस्चत्र िर् गनि गाउँपालिकाको लडस्जटि प्रोफाईि लनमािर्, 
आवलधक र्ोजना लनमािर् पालिकाको विृस्चत्र लनमािर्, साविजलनक सनुवुाई 
कार्िक्रम, गाउँपालिकामा रहेका धालमिक पर्िटकीर् तथिको श्रव्र् दृश्र् िर्ार 
गरर प्रचार प्रसार गने कार्िक्रमको िालग आगामी बषि रु ५४ िाख रुपैर्ा खचि 
गररने छ । 



भोटेकोशी गाउँपालिकाको आ व २०७८।०७९ को वार्षिक नीलि, बजेट िथा कार्िक्रम पसु्तिका| 66  

 

 समग्रमा संतथागि र्वकास, सेवा प्रवाह  िथा सशुासन िफि  रु १ करोड २ िाख 
रकम र्वलनर्ोजन गररएको छ । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

 अव म आगामी आलथिक वषि २०७८/०७९ को िालग मालथ प्रतििु गररएको 
नीलि िथा कार्िक्रम कार्ािन्वर्नका िालग बजेट र्वलनर्ोजन र श्रोि 
व्र्वतथापनको अनमुान प्रतििु गने अनमुलि चाहान्छु ।  

 भोटेकोशी गाउपालिकाको आगामी आलथिक वषि २०७८÷०७९ को नीिी िथा 
कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनि चाि ुिफि  रु २८ करोड ३९ िाख ८१ हजार ५ सर् 
रुपैर्ा, पूजँीगि िफि  रु २२ करोड ६० िाख ५९ हजार ५ सर् रुपैर्ा जम्मा रु 
५१ करोड ४१ हजार रुपैर्ा रकम र्वलनर्ोस्जि गररएको छ । 

 त्र्सैगरी गाउँपालिकाबाट र्वभाजन हनु े३१ करोड ४५ िाख २३ हजार मध्रे् 
पूवािधार िफि  १५ करोड २६ िाख १४ हजार ५ सर् रुपैर्ा, आलथिक र्वकास 
िफि  १ करोड ७३ िाख  ८० हजार रुपैर्ा, सामास्जक र्वकास िफि  ५ करोड 
७० िाख ९९ हजार ५ सर् रुपैर्ा, वािावरर् िथा र्वपद् व्र्वतथापन िफि  ९२ 
िाख रुपैर्ा, संतथागि र्वकास, सेवा प्रवाह िथा सशुासन िफि  १ करोड २ िाख 
रुपैर्ा, प्रशासलनक खचि िफि  ६ करोड ८० िाख २९ हजार रुपैँर्ा रकम 
र्वषर्गि क्षते्र िफि  र्वभाजन गरेको छु । 

 त्र्सैगरी, आगामी आलथिक वषिका िालग खचि व्र्होने स्रोिहरुमा संघीर् सरकार 
सशिि अनदुान बाट १५ करोड ५६ िाख रुपैँर्ा,  र्वस्त्तर् समालनकरर् अनदुान 
बाट ११ करोड ३१ िाख रुपैँर्ा र राजतव बाडँफाडबाट ६ करोड ९७ िाख 
२९ हजार रुपैँर्ा प्राि हनुेछ । त्र्तिै बागमिी प्रदेश सरकार शसिि 
अनदुानबाट २ करोड ५ िाख ७३ हजार रुपैँर्ा, र्वस्त्तर् समालनकरर् अनदुान 
बाट ९५ िाख ४४ हजार रुपैँर्ा, राजतव बाडँफाड (सवारी साधन कर) बाट १ 
करोड ९२ िाख रुपैँर्ा प्राि हनुेछ । त्र्सैगरी, भोटेकोशी गाउँपालिकाको 
आन्िररक श्रोिबाट २ करोड र गि वषिको गाउँपालिकाको बैंक मौज्दाि बाट 
८ करोड २९ िाख ५० हजार रुपैर्ा प्राि भई आन्िररक स्रोि १० करोड 
२९ िाख पचास हजार हनुे अनमुान गरेको छु । 

 सामास्जक सरुक्षा भत्ता र्विरर्को िालग िाभग्राहीहरुको बैक खािामा जम्मा हनुे 
गरी संघीर् सरकारबाट रु ६ करोड ६६ िाख ५५ हजार रुपैँर्ा रकम लनकासा 
हनुे अनमुान गररएको छ । 
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 आलथिक वषि ०७८÷०७९ का िालग बागमिी प्रदेश सरकार समपरुक 
अनदुानबाट १ करोड ५४ िाख ४५ हजार रुपैर्ा र बागमिी प्रदेश सरकार 
र्वशेष अनदुानबाट ३९ िाख रुपैर्ा प्राि हनुे अनमुान गररएको छ । 

 र्सै गरी सरकारी िथा गैर सरकारी संतथाहरु सडक बोडि नेपािबाट १६ िाख 
र प्रदेश िथा तथानीर् सरकार सहर्ोगी कार्िक्रम (पी.एि.जी.एस.पी) बाट ३ 
िाख ५२ हजार, इिकोर्हमाि नेपािबाट ६३ िाख ३८ हजार रुपैर्ा, र्पपिु इन 
नीड प्रलिबद्ध पररर्ोजनाबाट 1 करोड 20 िाख 91 हजार रुपैर्ा, टुकी संघ 
सनुकोशीबाट 8 िाख 50 हजार रुपैँर्ा, सामदुार्र्क सारथीबाट 63 हजार 
रुपैँर्ा गरी आगामी आलथिक वषि २०७८।०७९ मा कुि जम्मा रु ५३ करोड 
१३ िाख ३५ हजार रुपैँर्ा गाउँपालिकामा र्ोजना िथा कार्िक्रमहरु संचािन 
हनु ेव्र्वतथा गररएको छ । 

 अन्त्र्मा र्स गाउपालिकाको वार्षिक वजेट, नीलि िथा कार्िक्रम िजुिमा गने 
सन्दभिमा सहर्ोग परु्ािउनहुनुे सम्पूर्ि जनप्रलिलनलधज्र्हुरु, भोटेकोशी 
कार्िपालिकाका प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृिज्रू् िगार्ि सम्परु्ि कमिचारीज्रू्हरु 
िथा र्ो कार्िक्रम िर्ार गनि प्रत्र्क्ष िथा अप्रत्र्क्ष रुपमा सघाउ परु्ािउनहुनुे 
सवैमा हार्दिक धन्र्वाद ज्ञापन गनि चाहान्छु । 

                  धन्र्वाद  

                                             दाबटुी शेपाि (िामा) 
                                        उपाध्र्क्ष 
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भोटेकोशी गाउँपालिकाको आलथिक ऐन  २०७८ 

भोटेकोशी गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रतिाविाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो र्वधेर्क 

प्रतिावनाः भोटेकोशी गाउँपालिकाको आलथिक वषि २०७८/७९ को अथि सम्बन्धी प्रतिाविाई कार्ािन्वर्न गनिको 
लनलमत्त तथानीर् कर िथा शपुक संकिन गने, छुट र्दने िथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वतथा गनि वाञ्छनीर् 
भएकोिे,  

नेपािको संर्वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोस्जम भोटेकोशी गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संस्क्षि नाम र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाम “आलथिक ऐन,२०७८” रहेको छ ।  

  (२) र्ो ऐन २०७८ साि श्रावर् १ गिेदेस्ख भोटेकोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलि कर : गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र अनसूुची १ बमोस्जम एर्ककृि सम्पस्त्त कर/घरजग्गा कर िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ । 

३. भलूम कर (मािपोि) : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र अनसूुची २ बमोस्जम भलूम कर (मािपोि) िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कर :  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्स्क्त वा संतथािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, 
छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंस्शक िवरिे वहािमा र्दएकोमा अनसूुची ३ बमोस्जम घर जग्गा बहाि कर 
िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कर : गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूजँीगि िगानी र आलथिक कारोवारका 
आधारमा अनसूुची  ४ बमोस्जम व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ुकर : गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै व्र्स्क्त वा संतथािे ऊन, खोटो, जलडबटुी, 
वनकस, कवाडी माि र प्रचलिि कानूनिे लनषधे गररएको जीवजन्ि ु वाहेकका अन्र् मिृ वा माररएका 
जीवजन्िकुो हाड, लसङ, प्वाँख, छािा जतिा बतिकुो व्र्वसार्र्क कारोवार गरेवापि अनसूुची ५ बमोस्जमको 
कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कर : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र दिाि भएका सवारी साधनमा अनसूुची ६ बमोस्जम सवारी साधन 
कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।िर, प्रदेश काननु तवीकृि भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वतथा भएको 
अवतथामा सोर्ह बमोस्जम हनुेछ । 

८. र्वज्ञापन कर : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे र्वज्ञापनमा अनसूुची ७ बमोस्जम र्वज्ञापन कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।िर, प्रदेश काननु तवीकृि भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वतथा भएको अवतथामा सोर्ह 
बमोस्जम हनुेछ । 

 

९. मनोरन्जन कर : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुची ८ बमोस्जम व्र्वसार् कर 
िगाइने र असिु उपर गररनछे।िर, प्रदेश काननु तवीकृि भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वतथा भएको 
अवतथामा सोर्ह बमोस्जम हनुेछ । 

१०. पार्कि ङ शपुक : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पार्कि ङ सरु्वधा उपिब्ध गराए वापि अनसूुस्च 
९ बमोस्जम पार्कि ङ शपुक िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 
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११. टे्रर्कङ्ग, कार्ोर्कड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जस्म्पङ्ग, स्जपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शपुक : गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र 
टे्रर्कङ्ग, कार्ोर्कड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जस्म्पङ्ग, स्जपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् संचािन गरेवारि 
अनसूुची १० बमोस्जमको शपुक िगाइने र असूि उपर गररनछे । 

१२. सेवा शपुक, दतिरु : गाउँपालिकािे लनमािर्, संचािन वा व्र्वतथापन गरेका अनूसूची ११ मा उस्पिस्खि 
तथानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुस्चमा व्र्वतथा भए अनसुार शपुक 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. प्राकृलिक श्रोि उपर्ोग शपुक : गाउपालिकाको शहरी क्षेत्रमा सँचालिि उद्योग, व्र्वसार्, किकारखाना, 
खानी िगार्िको सँचािनिे वजार क्षेत्र अव्र्वस्तथि भएकोिे नेपािको सँर्वधानको अनसुसु्च ८ को खण्ड 
१० मा उपिेस्खि कार्ि गने प्रर्ोजनका िालग र्स ऐनको अनसुचुी १२ मा उपिेस्खि दरमा प्राकृलिक श्रोि 
उपर्ोग शपुक िगाउन सक्नेछ । 

१४. पर्िटनशपुक : गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुची १३ मा उस्पिस्खि दरमा 
पर्िटन शपुक िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।िर, प्रदेश काननु तवीकृि भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वतथा 
भएको अवतथामा सोर्ह बमोस्जम हनुेछ । 

१५. बहाि लबटौरी शपुक : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र आफुिे लनमािर्, रेखदेख वा संचािन गरेका अनसूुची १४ मा 
उपिेख भए अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसूुचीमा भएको व्र्तथा अनसुार बहाि लबटौरी शपुक 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१६. कर छुट : र्स ऐन बमोस्जम कर लिने दार्र्त्व भएका व्र्स्क्त वा संतथाहरुिाई कुनै पलन र्कलसमको कर छुट 
र्दईने छैन । 

१७. कर िथा शपुक संकिन सम्बस्न्ध कार्िर्वलध : र्ो ऐनमा भएको व्र्वतथा अनसुार कर िथा शपुक संकिन 
सम्बन्धी कार्िर्वलध गाउँपालिकािे िोके अनसुार हनुे छ । 
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अनुसूची १ 

घरधुरी कर 

 

लस नं मपुर्ाकंन आ व २०७८÷०७९को दररेट 

१ र्टनको वा काठको छाना भएको ५० 

२ एक ििे पक्की घर १०० 

३ दईु ििे पक्की घर १५० 

४ िीन ििे पक्की घर २०० 
 

 

अनुसूची २ 

मालपोत तथा भूममकर 

लस नं जग्गाको र्कलसम आ व २०७८।०७९ को दर रेट   

१ अब्बि १ रोपनी सम्म १२ 

२ दोर्म १ रोपनी सम्म १० 

३ सीम १ रोपनी सम्म ७ 

४ चाहार १ रोपनी सम्म ५ 

नोट : माथथल्लो सबै जग्गाको ककमसममा न्युनतम रु २५ मलईनेछ ।  
अनुसूची ३  

घर बहाल कर  

आफ्नो क्षेत्रमभत्रको घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंमिक 
रुपमा वहालमा ददएमा सम्बन्न्धत धनीबाट बहाल रकमको १० प्रततित बहाल कर मलईने छ । 
 

अनुसूची ४ 

व्यवसाय कर 

लस 

नं 

व्र्सार् दिाि िथा नवीकरर्  दर रेट २०७८।०७९ 

  व्र्वसार्को र्कलसम   

  मर्दरा पसि   

१ आधलुनक स्शि भएको मर्दरा लडिर ५००० 

२ लडिर नभएको थोक मर्दरा पसि १००० 

३ मर्दरा पसि खरुा ५०० 

  लमष्ठान्न भण्डार   
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१ ठुिो लमष्ठान्न भण्डार १००० 

२ सानो लमष्ठान्न भण्डार ५०० 

  सनुचादी पसि   

१ सोरुम बनाई लबर्क्र र्विरर् गने २००० 

२ साना सनुचादी पसि १५०० 

  होटि व्र्वसार्   

१ ५ िारे होटि २०००० 

२ ४ िारे होटि १५००० 

३ ३ िारे होटि १०००० 

४ होटि, बार, िज ५००० 

५ ररसोटि क शे्रर्ी १०००० 

६ ररसोटि ख शे्रर्ी ५००० 

  र्वत्तीर् संतथा   

१ शाखा कार्ाििर् क वगि २५००० 

२ शाखा कार्ाििर् ख वगि २०००० 

३ र्वकास बैक प्रधान कार्ाििर् १५००० 

४ साना िघ ुर्वत्तीर् संतथा १०००० 

५ बीमा कम्पनी ५००० 

६ सटही काउन्टर १०००० 

७ सहकारी संतथा २००० 

८ मनी ट्रान्सफर १००० 

  मास ुपसि   

१ खसी राँगा १००० 

२ शहरी क्षेत्रमा र्िस्जङ गरी व्र्वस्तथि रुपिे सन्चालिि िेश हाउस १५००० 

३ शहरी क्षेत्रमा व्र्वस्तथि रुपिे सन्चालिि िेश हाउस १००० 

४ साधारर् िेस हाउस ५०० 

५ अन्र् मास ुपसि ५०० 

  तवात्र् सेवा   

१ गैर सरकारी अतपिाि १० वेड सम्म ५००० 

२ गैर सरकारी अतपिाि १० वेड मालथ ७००० 
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३ डाक्टर सेवा स्क्िलनक ३००० 

४ पर्ाव सेवा १००० 

  स्शक्षा सेवा व्र्वसार् नीस्ज तिर   

१ आधारभिू तिर २५०० 

२ मा. र्व. तिर ५००० 

३ प्रार्वधक तिर २००० 

  काननुी सेवा   

१ बररष्ठ अलधवक्ता ३००० 

२ अलधवक्ता १५०० 

३ काननुी परामशि सेवा १५०० 

४ िेखापढी व्र्वसार् १००० 

५ िेखापरीक्षर् क वगि ३००० 

६ िेखापरीक्षर् ख वगि १५०० 

७ िेखापरीक्षर् ग।घ वगि १००० 

  लनमािर् व्र्वसार्ी फमि   

१ क वगि २५००० 

२ ख वगि २०००० 

३ ग वगि १५००० 

४ घ वगि १२०००  

५ घ वगि नवीकरर् १०००० 

६ शाखा कार्ाििर् लनमािर् व्र्वसार्ी ५००० 

  उध्र्ोग व्र्वसार् िफि   

१ खाद्य उद्योग ५ िाख सम्म १००० 

२ खाद्य उद्योग ५ िाख देखी १५ िाख सम्म १५०० 

३ खाद्य उद्योग १५ देस्ख २५ िाख सम्म ५००० 

४ खाद्य उद्योग २५ िाख मालथ १०००० 

  एक भन्दा बढी सामान लबक्री र्विरर् गने पसिको िालग   

१ अलधकृि पूजी १ िाख सम्म 
                        

१००० 

२ अलधकृि पूजी ५ िाख सम्म १५०० 

३ अलधकृि पूजी १० िाख सम्म २००० 

४ अलधकृि पूजी २० िाख सम्म २५०० 
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५ अलधकृि पूजी २० िाख मालथ ५००० 

६ चाउमीन उद्योग १५०० 

७ पाउरोटी उद्योग १५०० 

८ आइसर्क्रम उद्योग १५०० 

९ मसिा र्पतन ेउद्योग १००० 

१० कृषी सम्बन्धी फमि िथा व्र्वसार् १००० 

११ माछा पािन व्र्वसार् २००० 

१२ कुटानी। िेि लमि १००० 

१३ पानी उद्योग ५००० 

  अन्र् पसि 
  

१ िरकारी पसि थोक १००० 

२ िरकारी िथा फिफूि खरुा पसि ५०० 

३ फिफूि थोक ६०० 

४ फिफूि ख 'रा ३०० 

५ लडिर भएको र्कराना पसि २००० 

६ थोक र्कराना पसि १५०० 

७ खरुा र्कराना पसि १००० 

८ हेर्र कर्टङ शैिनु १००० 

९ ब्र्टुी पाििर १००० 

१० जतु्ता बनाई र्वक्री गने पसि १००० 

११ जतु्ता पसि थोक १५०० 

१२ साधारर् जतु्ता पसि १००० 

१३ प्िार्िक जतु्ता चप्पि केन्र १००० 

१४ प्िार्िक जतु्ता चप्पि खरुा ५०० 

१५ भाँडा पसि थोक २००० 

१६ भाँडा पसि खरुा  १००० 

१७ पान पसि ३०० 

  फेन्सी पसि   

१ फेन्सी पसि ५ िाख सम्म 
                        

१००० 

२ फेन्सी पसि ५  देस्ख १५ िाख सम्म १५०० 

३ फेन्सी पसि १५  देस्ख २५ िाख सम्म २५०० 

४ फेन्सी पसि २५ िाख मालथ ५००० 
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५ कपडा पसि थोक २००० 

६ कपडा पसि खरुा १००० 

७ स लमि ५००० 

८ हेण्ड स आरो १००० 

९ फलनिचर उद्योग सो रूम २००० 

१० साधारर् फलनिचर, प्िाईउड िथा स्शसा पसि,  १००० 

११ बेिबास फलनिचर पसि ५००० 

१२ िघ ुउद्यम हतिकिा उद्योग ५०० 

१३ छड, लसमेन्ट, पेन्ट लडिर १०००० 

१४ छड, लसमेन्ट पसि ५००० 

१५ पेन्ट पसि २००० 

१६ फिाम र सो सम्बन्धी सधारर् पसि २००० 

१७ टीभी िीज समेि भएको इिेक्ट्रीकि पसि २००० 

१८ इिेक्ट्रोलनक्स पसि १५०० 

१९ इिेक्ट्रोलनक्स सामाग्री ममिि िथा र्वक्री पसि १००० 

२० रेलडर्ो, घडी, टीभी, ममिि िथा र्वक्री पसि १००० 

२१ कृषी सामाग्री र्वर्क्र पसि लडिर समेि भएको १००० 

२२ खरुा कृषी सामाग्री र्वक्री पसि ५०० 

२३ पतुिक िथा तटेसनरी पसि १५०० 

२४ छापाखाना प्रसे २००० 

२५ कागज उद्योग १०००० 

२६ प्िार्िक पसि थोक २००० 

२७ ख 'रा प्िार्िक पसि १००० 

२८ औषधी पसि २००० 

२९ खरुा औषधी पसि १५०० 

३० फोटो तटुलडर्ो लभलडर्ो ग्राफी सर्हि १००० 

३१ फोटो तटुलडर्ो  ५०० 

३२ पेट्रोि पम्प ५००० 

३३ किर पर्ाव २५०० 

३४ कम्प्रू्टर िािीम केन्र, भाषा स्शक्षर् केन्र र ड्राइलभङ सेन्टर १५०० 

३५ कम्प्रू्टर ममिि केन्र १००० 
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३६ एफ. एम रेलडर्ो प्रशारर् ५००० 

३७ सामदुार्र्क रेलडर्ो प्रशारर् १५०० 

३८ मोटर साइकि वकि सप १५०० 

३९ साइकि ममिि पसि ५०० 

४० सवारी साधन बडी बनाउन ेकारखाना २००० 

४१ सवारी साधन ममिि पसि १५०० 

४२ अन्र् सवारी साधन ममिि १५०० 

४३ ग्रीि उद्योग ३००० 

४४ टार्र थोक पसि ५००० 

४५ ट्युव ममिि िथा हावा भने पसि ५०० 

४६ कवाडी सामान संकिन पसि २००० 

४७ पिु तनकुर १५०० 

४८ स्जम हाउस २००० 

४९ शृ्रङगार पसि, ब्र्टुी पाििर िालिम केन्र २००० 

५० ढुवानी सेवा २००० 

५१ र्ािार्ाि सेवा ५००० 

५२ संचार सेवा व्र्वसार् १५०० 

५३ फोटोकपी ५०० 

५४ परामशि शेवा ईस्न्जलनर्ररङ कम्पनी ५००० 

५५ ईस्न्जलनर्ररङ कन्सपटेन्सी ५००० 

५६ टीनको बाकस सामाग्री बनाउने कम्पनी २००० 

५७ चश्मा पसि १००० 

५८ टाक धागो पसि ५०० 

५९ बटुीक पसि १००० 

६० डेन्टि सलभिस १५०० 

६१ सनुचादी खाने पसि १००० 

६२ सफ्ट लड्रङ पसि थोक ५००० 

६३ कोपड लड्रङ पसि खरुा १००० 

६४ पेस्न्टङ पसि १००० 

६५ टेन्ट हाउस २००० 

६६ ट्राभि एजेन्सी ३००० 

६७ ग्र्ास पसि १००० 
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६८ मम, सकुटी पसि ५०० 

६९ लसरक डसना पसि ५०० 

७० मोबाईि फोन ममिि िथा पसि २००० 

७१ 

िेथ, सवारीको ब्र्ाट्री, सवारी इिेस्क्ट्रक पसि, िबु्रकेन्ट िथा सवारी साधनका पाटिपजुाि भएको 
पसि 

२००० 

७२ लडतटीिरी उद्योग २०००० 

७३ डेरी उद्योग २००० 

७४ कुखरुा फमि १००० 

७५ नसिरी फमि १००० 

७६ धािकुा मिुी बनाउने पसि १००० 

७७ स्तटि फलनिचर उद्योग २००० 

७८ इटा उद्योग १०००० 

७९ टार्ि, ब्िक, ररङ िगार्िका सेनेटरी उद्योग २००० 

८० साना उद्योग ५० िाख भन्दा कम पजुी भएको ५००० 

८१ मझौिा उद्योग ५० िाख देस्ख ५ करोड सम्म २०००० 

८२ ठुिा उद्योग ५ करोड भन्दा मालथ ५०००० 

८३ दधु खरीद लबक्री केन्र १००० 

८४ सो रूम सवारी साधन ५००० 

अनुसूची ५ 

जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर 

लस नं र्ववरर् 

आ व २०७८।०७९ 
को दररेट प्रलि 
के.स्ज/लि 

१ कवाडी सामाग्री संकिन िथा नीकासी प्रलि के. जी 5.00 

२ वन्र्जन्र् काठ प्रलि क्यु र्फट 3.00 

३ ढुङ्गा तिेट पते्र ढ'ङुगा प्रलि तक्वाएर र्फट उत्खनन र लनकाशी 9.00 
४ र्ाशाि गमु्बा प्रलि के.जी 15,000.00 

५ चीज प्रलि के.जी 5.00 

६ घीउ छुपी प्रलि के. जी 5.00 

७ भीर मौरीको मह प्रलि लि 100.00 

८ अिैची प्रलि के जी 5.00 
९ चीराईिो प्रलि के जी 5.00 
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१० सिवुा 5.00 

११ िोक्ता 5.00 

१२ अगेिी 5.00 

१३ अपिो 5.00 

१४ अपिो धागो 5.00 

१५ िोठ सपिो  5.00 

१६ अम्रीसो 5.00 

१७ चाबो 5.00 

१८ र्पप्िा 5.00 

१९ पाखमबेद 5.00 

२० कुरीिो 5.00 

२१ मस्जटो 5.00 

२२ नागबेिी 5.00 

२३ देबे्र िहरा 5.00 

२४ ठुिो ओखिी 5.00 

२५ खोटो 5.00 

२६ धपुी  5.00 

२७ लििेपािी 5.00 

२८ पदमचाि 5.00 
 

 

अनुसूची ६  

सवारी दताा तथा नवीकरण 

लस नं शीषिक दररेट २०७८÷०७९ 

१ भाडाका कार, जीप, ट्रर्ाक्टर, लमलनबस ५०० 

२ बस, ट्रक, िहरी िथा हेभी सवारी साधन ५०० 

३ लनजी कार, जीप िथा अन्र् ५०० 

४ मोटरसाईकि, तकुटर िथा अन्र् सवारी १०० 

५ ठेिा १० 

 

अनुसूची ७ 

ववज्ञापन कर 

लस नं शीषिक दररेट २०७८÷०७९ 
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१ 
होलडिङ बोडि, व्र्ानर, व्र्वसार्र्क र्वज्ञापन, ५ वगि र्फट सम्मको, ५ वगि र्फट भन्दा 
ठूिोको हकमा प्रलि वगि र्फट रु ५० को दरिे थर्पने छ । 

वाषीक ३०० 

२ अतथार्ी रुपमा व्र्वसार्र्क दृिीकोर्िे राखेको होलडिङ बोडि व्र्ानर प्रलिर्दन २०० 

३ अतथार्ी रुपमा व्र्वसार्र्क दृिीकोर्िे राखेको आर्ि सप्िार्सि होलडिङ बोडि प्रलिर्दन १००० 

४ व्र्वसार्ीक दृिीकोर्िे माईर्कङ गदाि  प्रलिर्दन १०० 

 

अनुसूची ८ 

मनोरञ्जन िुल्क 

लस नं शीषिक दररेट २०७८÷०७९ 

१ लसनेमा हि, लभलडर्ो हि, सांतकृलिक प्रदशिन हि, लथएटर र्टकटको ५ प्रलिशि 

२ चिस्चत्र सरु्टङ रु २०० प्रलिर्दन 

३ जाद,ु सकि श, चटक शपुक 
१००० हजार 
प्रलिर्दन 

४ लडक्स िथा व्र्ापाररक केवि नेटवकि  वाषीक १५०० 

 

अनुसूची ९ 

पाकका ङ िुल्क, पटके प्रवेि िुल्क 

लस नं शीषिक दररेट २०७८÷०७९ 

१ मोटर साईकि ५ 

२ हिकुा सवारी साधन २० 

३ हेभी सवारी साधन ३० 

४ 

हिकुा सवारी साधन अरलनको हाईवे देस्ख गाँउपालिकाका सडकमा प्रवेश पटके 
शपुक 

१०० 

५ हेभी सवारी साधन अरलनको हाईवे देस्ख गाँउपालिकाका सडकमा प्रवेश पटके शपुक १५० 

 

नोट : यस अनुसूचीमा उल्लेखखत रकम ठेक्का बन्दोबत त गरी उठाईनेछ । 

 

 

 

 



भोटेकोशी गाउँपालिकाको आ व २०७८।०७९ को वार्षिक नीलि, बजेट िथा कार्िक्रम पसु्तिका| 79  
 

 

 
 

 

 

अनुसूची १० 

टे्रर्कङ, कार्ोर्कङ, क्यानोलनङ, बन्जी जस्म्पङ, जीपफ्िार्र, र्ास्फ्टङ, प्र्ाराग्िाईलडङ शपुक 

लस नं शीषिक दररेट २०७८÷०७९ 

१ 

टे्रर्कङ, कार्ोर्कङ, क्यानोलनङ, बन्जी जस्म्पङ, जीपफ्नार्र, र्ास्फ्टङ, प्र्ाराग्िाईलडङ 
दिाि लसफाररस शपुक 

५००० 

२ गाँउपालिकाको आलथिक सामास्जक सहर्ोग शपुक 0 

 

 

अनसूुची ११ 

कार्ाििर्बाट दैलनक संकिन हनु ेकर, दतिरु, लसफाररस  र सेवा शपुक सम्बन्धी र्ववरर् 

लस नं शीषिक दररेट २०७८÷०७९ 

१ सजिलमन दति 'र १०० 

२ जग्गा छुटाउने दति 'र  २०० 

३ घरबाटो प्रमास्र्ि र्फपड नीरीक्षर् दति 'र २०० 

४ अरलनको राजमागििे छोएको ५०० 

५ ग्राभेि बाटोिे छोएको २०० 

६ बाटो नभएको १०० 

७ अनभुव प्रमास्र्ि दति 'र १०० 

८ लमिापत्र शपुक दबैु पक्ष सँग आधा आधा ५०० 

९ रकम किम उठाइर्दए वापि सर्कडा 
उठाएको रकमको १ 
प्रलिशि 

१० जग्गाको रोक्का लसफाररस १०० 

११ लसफाररस प्रमास्र्ि दतिरु ५० 

१२ फोटो  प्रमास्र्ि प्रलि पेज १० 

१३ लनजी तिरको र्वद्यािर् तथापना लसफाररस दति 'र ५००० 

१४ लनजी कक्षा तिरोन्निी लसफाररस दतिरु २००० 

१५ लनबेदन÷र्टकट १० 

१६ पेट्रोि पम्प लनमािर् दिाि लसफाररस १०००० 
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१७ नेपािी नागररकिा लसफाररस १०० 

१८ नेपािी नागररकिा प्रलिलिर्प लसफाररस १०० 

१९ चारर्कपिा प्रमास्र्ि दति 'र १०० 

२० र्वद्यिु लसफाररस ५० 

२१ घरेि ुर्वद्यिु िाइन लसफाररस ५० 

२२ उद्योगमा र्वद्यिु िाइन जडान लसफाररस प्रलि अश्व शस्क्त १०० 

२३ ठुिा उद्योगमा र्वद्यिु िाईन जडान लसफाररस १०००० 

२४ मझौिा उद्योगमा र्वद्यि िाइन जडान लसफाररस ५००० 

   पेन्शन लसफाररस   

१ र्व्रर्टस÷िेश्रो मिुकु २००० 

२ भारिीर् ५०० 

३ नेपािी पेन्शन १०० 

  र्वलभन्न लसफाररस   

१ अर्ववार्हि÷र्ववार्हि प्रमास्र्ि ५० 

२ आर्दवासी जनजालि ५० 

३ चािचिन प्रमास्र्ि ५० 

४ जन्म प्रमास्र्ि ५० 

५ अन्र् प्रमास्र्ि ५० 

६ नािा कार्म ÷नािा प्रमास्र्ि १०० 

७ नािा कार्म ÷नािा प्रमास्र्ि अंग्रजेी २०० 

८ घरबाटो प्रमास्र्ि कोदारी जाने पक्की राजमागि ५०० 

९ बसोवास प्रमास्र्ि १०० 

१० आर्श्रोि अंग्रजेी÷नेपािी प्रमास्र्ि प्रलििाख १०० र्वद्याथीिाई ५० प्रलिशि छुट १०० 

११ 
अचि सम्पलि मपुर्ांकन अंग्रजेी÷नेपािी प्रलििाख १०० र्वद्याथीिाई ५० प्रलिशि 
छुट 

१०० 

१२ ना. प्र. प प्रमास्र्ि सजिलमन १०० 

१३ आवादी जग्गाको रुख कटान/घरेि ुसस्जिलमन/प्रलि रुख ५० 

१४ लमिेरी पास लसफाररस शपुक ५० 

१५ घटना दिाि सेवा शपुक __ जन्म दिािको हकमा ३५ र्दन लभत्र आएका लनशपुक ० 

१६ घटना दिाि सेवा शपुक __ जन्म दिािको हकमा ३५ र्दन पलछ आएका सशपुक ५० 



भोटेकोशी गाउँपालिकाको आ व २०७८।०७९ को वार्षिक नीलि, बजेट िथा कार्िक्रम पसु्तिका| 81  
 

१७ नाम, थर, जन्म लमलि प्रमास्र्ि ५० 

१८ घरसारको लसफाररस गाँउपालिका लभत्र ५० 

१९ घरसारको लसफाररस गाँउपालिका बार्हर १०० 

  सकुुम्वासी आर्ोग गठन भई लसफाररस गनुिपने अवतथामा जग्गा दिाि लसफाररस   

१ अव्वि रु ५० 

२ दोर्म रु ५० 

३ सीम रु ५० 

४ चाहार रु ५० 

५ जग्गा नामसारी लसफाररस प्रलि रोपनी १०० 

६ लसफाररस प्रलिलिर्प दतिरु ५० 

७ खानेपानी धारा जडान लसफाररस ५० 

८ अन्र् लसफाररस ५० 

  नक्शापास दतिरु   

१ लनवेदन ५० 

२ सजिलमन दति 'र १०० 

३ नक्शापास पतुिक लबक्री दतिरु १००० 

४ घर नक्शा नामसारी दति 'र ५०० 

५ 
घर नक्शापास दति 'र प्रलि वगि फुट/ ग्रामीर् व्र्वसार्ीक प्रकृलिको हकमा रु ५ 
प्रलि वगि फुट 

२ 

६ घर नक्शा पास दतिरु प्रलि वगिर्फट राजमागि ५ 

७ ५०० वगिर्फट भन्दा कम क्षेत्रफि भएको घरको हकमा न्र्नुिम २०० 

८ नक्शा प्रमास्र्ि दति 'र ५०० 

  घटना दिाि शपुक__    

 १ जन्म दिाि ५० 

 २ र्ववाह दिाि ५० 

 ३ मतृ्र्ुि दिाि ५० 

 ४ वसाई सराई ५० 

 ५ सम्बन्ध र्वच्छेद ५० 

६ व्र्स्क्तगि घटना दिाि प्रलिलिपी शपुक  १०० 
  पटके सवारी साधन एवं पर्ािवरर् सडक ममिि शपुक   

१ टे्रक्टर ५० 

२ ट्रक/र्टपर नेपािी नम्बर प्िेट १०० 
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३ ट्रक/र्टपर भारिीर् नम्बर प्िेट १०० 

४ जीप/कार ५० 

५ बस १०० 

 

 

 

 

अन्र् लसफाररस िथा शपुक 

 

लसनं सेवा दतिरुका शीषिक दररेट २०७८/०७९ 

१ जग्गा नामसारी 
क ५ रोपनी सम्म १५० 
ख ५ रोपनी देखी १० सम्म २०० 
ग १० रोपनी देखी २० सम्म २५० 

घ २० रोपनी देखी ५० सम्म ३०० 

ङ ५० रोपनी मालथ ५०० 
२ मोही िागि कट्टा   

क १ रोपनी सम्म १५० 

ख १ रोपनी मालथ २०० 
३ घर कार्म लसफाररस प्रलि वगि र्फट   

क पक्की घर ५ 
ख कच्ची घर ३ 
४ तथार्ी वा अतथार्ी वसोवास लसफाररस १५० 

५ अर्ववार्हि प्रमास्र्ि लसफाररस १५० 

६ २०३९ अस्घको व्र्स्क्तगि घटना प्रमास्र्ि लसफाररस १५० 

७ 

व्र्वसार् प्रमार्पत्र काम निाग्ने, च्र्ालिएको, नाम संसोधन, नामसारी गरीएको 
प्रलिलिपी लिएमा 

५०० 

  नागररकिा लसफाररस   

१ वंशज १०० 

२ अंगीकृि ५०० 

३ गाँउपालिका क्षेत्र लभत्र मेिा सकि श सञ्चािनको िालग प्रलिर्दन १००० 

४ उद्योग ठाँउसारी लसफाररस १००० 
५ व्र्वसार् खारेजी लसफारीस ५०० 
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६ लनस्ज क्षेत्रको क्याम्पस वा उच्च स्शक्षा पररषदको िालग लसफाररस ३००० 

७ र्वद्यिु नामसारी र लमटर बक्स राख्नको र खानेपानीको िालग लसफाररस १५० 

८ 

तवात्र् सेवा, टेस्क्नकि, इन्तटीच्र्टु िालग प्रार्वलधक व्र्वसार्ी िालिम पररषदको 
िालग गररने लसफारीस 

३००० 

९ वैदेस्शक रोजगारको िालग िथा सबै प्रकारको अंग्रजेीमा गररएको लसफाररस २०० 

१० 

व्र्वसार् िथा उद्योग तथापनाको िालग घरेि ुिथा साना उद्योग र्वकास सलमि र 
अन्र् क्षेत्रमा लसफाररस 

१५० 

११ नािा प्रमास्र्ि लसफाररस १०० 

१२ वैदेस्शक चररत्रको लसफाररस पासपोटि नं भएमा ३०० 

१३ तवदेसी चररत्रको लसफाररस १५० 

१४ र्वलभन्न संघ संतथा दिाि िथा नर्वकरर् लसफाररस ५०० 

१५ छात्रवसृ्त्त लसफाररस १०० 

१६ र्वपन्न असार् छात्रवसृ्त्त लसफाररस ० 

१७ दवैु नाम भएको वा जन्म लमलि फरक भएको लसफाररस १५० 

१८ नावािक प्रमास्र्ि १०० 

 
हकवािा वा संरक्षक लसफाररस   

क व्र्स्क्तगि १५० 
ख संतथागि ५०० 

१९ नेपाि सरकारको नाममा बाटो कार्म लसफाररस १५० 
२० जग्गा धनीपजुाि हराएको र फोटो टास लसफाररस १५० 
२१ आलथिक अवतथा सम्पन्निा प्रमास्र्ि ५०० 
२२ आलथिक अवतथा र्वपन्निा प्रमास्र्ि १५० 
२३ गाँउपालिकािे मदु्वामालमिा लमिाए वापि बक्सौनी दतिरु ५०० 

२४ छुट जग्गा दिाि लसफाररस प्रलि र्कत्ता १५० 

 
घर सम्पन्न लसफाररस   

क कच्ची घर १५० 
ख पक्की घर ५०० 
२५ र्वर्वध लसफाररस १५० 

 
घर नक्शा नामसारी   

क  ० देखी १००० सम्म प्रलि वगि फुट रु १ 
ख १००१ देखी २००० सम्म प्रलि वगि फुट रु १ 
ग २००१ देखी ३००० सम्म प्रलि वगि फुट रु २ 
घ ३००१ देखी ४००० सम्म प्रलि वगि फुट रु ३ 
२६ व्र्वसार्मा िगानी वदृ्धी गरी प्रलिलिपी प्रमार्पत्र  ५०० 



भोटेकोशी गाउँपालिकाको आ व २०७८।०७९ को वार्षिक नीलि, बजेट िथा कार्िक्रम पसु्तिका| 84  
 

२७ न्र्ार्ीक सलमिको िालग उजरुी दिाि िथा अन्र् उजरुी १०० 

२८ 

कुनै व्र्वसार्ीिे व्र्वसार् दिाि गरी नर्वकरर् नगरी रहेको अवतथामा सम्बस्न्धि 
सक्कि प्रमार्पत्र पर्ाई लनवेदन र्दने र ित्काि चाि ुआ व सम्मको कर चकु्ता गरे 
पश्चाि मात्र व्र्वसार् बन्दको लसफाररस गने  

५०० 

२९ व्र्वसार् नामसारी गरी प्रमार् पत्र उपिब्ध गराई प्रलिलिर्प र्ददा ५०० 

३० प्िर्टङको िालग बाटो खोपने अनमुलि र्ददा सेवा शपुक प्रलि रोपनी रु ३०० 

३१ एकीकृि सम्पत्ती कर प्रलिलिर्प रलसद १०० 

३२ घर नक्शाको फार्िमा रहेको कागजको फोटोकर्प प्रलि पेपर ५० 
३३ लिफेज िाईन र्वद्यिु उद्योगको िालग लसफाररस १५०० 
३४ उपभोक्ता सलमलि दिाि शपुक ३०० 

३५ गैर नाफा मूिक संतथा दिाि िथा अलभिेस्खकरर् शपुक ५०० 
 

अनसूुची १२ 

प्राकृलिक श्रोि उपर्ोग शपुक 

लस नं शीषिक दररेट २०७८÷०७९ 

१ 

नदी िथा वगर जतिा साविजलनक क्षेत्रवाट उत्पादन भइ लनकासी हनुे नदीजन्र् 
पदाथि प्रलि र्टप ठुिो रु  

१००० 

  

नदी िथा वगर जतिा साविजलनक क्षेत्रवाट उत्पादन भइ लनकासी हनुे नदीजन्र् 
पदाथि प्रलि र्टप साने रु  

५०० 

२ साविजलनक जग्गाको माटो, ढुङ्गा र्वक्री मपुर् लसफाररस समेि प्रलि र्टप ठूिो रु  २००० 

  साविजलनक जग्गाको माटो,ढँुगा र्वक्री मपुर् लसफाररस समेि प्रलि र्टप साने रु  १००० 

३ लनजी जग्गावाट उत्पादन भइ साविजलनक क्षेत्र वाट लनकासी हनुे खानीजन्र् पदाथि ५०० 

 

अनसूुची १३ 
पर्िटन शपुक 

गाउँ कार्िपालिकाको बैठकिे लनधािरर् गरे बमोस्जम हनुेछ । 

अनसुचुी १४ 
बहाि र्वटौरी कर 

गाउँ कार्िपालिकाको बैठकिे लनधािरर् गरे बमोस्जम हनुेछ । 



भोटेकोशी गाउँपालिकाको आ व २०७८।०७९ को वार्षिक नीलि, बजेट िथा कार्िक्रम पसु्तिका| 85  
 

अन्र् र्वषशे व्र्वतथा 
र्वषशे सहलुिर्ि प्राि गने वगि 

मर्हिा सँग सम्बस्न्धि लसफाररसमा २५ प्रलिशि छुट   

अनाथ, अपाङ्ग, ज्रे्ष्ठ नागररकको हकमा कुनै शपुक िाग्ने छैन । 

कृर्ष उत्पादन बढाउने उध्देश्र्िे मर्हिा, दलिि, आर्दवासी 
जनजालिको नाममा फमि  दिाि लसफाररसमा 

५० प्रलिशि छुट    

मालथ उपिेस्खि र्वषर् बाहेक अन्र्को हकमा सार्वक गा.र्व.स र गाउँपालिकाको लनर्िर्ानसुार र सो नभएमा नेपाि सरकारको 
लनर्िर्ानसुार हनुेछ । 

गाउँपालिकािाई लिनुि बझुाउन ु पने कुनै पलन कर, शपुक, भाडा वा र्तिै प्रकृलिका कुनै पलन दार्र्त्व चाि ु आ.व लभत्र 
नलिरेमा/नबझुाएमा पर्हिो बषिको िालग १० प्रलिशि, दोस्रो वषि १५ प्रलिशि र िेश्रो वषिबाट २० प्रलिशि थप जररवाना समेि 
असिु उपर गररनेछ । 

 नोट :  

१. र्ोजनाहरु, आलथिक सहार्िा, लनशपुक तवात्र् उपचार, र्वपद र जेष्ठ नागररक भत्ता प्रालिका िालग 
गररने मन्जरुी नामक लसफाररस आर्द लसफाररसहरुमा दतिरु छुट र्दने । 

२. र्ो ऐनमा व्र्वतथा नभएका अन्र् लसफाररसको हकमा र्स ऐन सँग नबास्झने गरी गाउँ 

कार्ािपालिकाको बैठकको लनर्िर् बमोस्जम हनुे । 

र्स गाउँपालिका लभत्र स्शषिकगि रुपमा िपशीि बमोस्जम आगामी आ व ०७८।०७९ मा आन्िररक 
राजतव संकिन गने अनमुान िथा लत्रवर्षिर् राजतव अनमुानको प्रक्षेप लनम्नानसुार रहेको छ । 
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भोटेकोशी गाउँपालिकाको र्वलनर्ोजन ऐन, २०७८ 

भोटेकोशी गाउँपालिकाको आलथिक बषि २०७८/२०७९ को सेवा र कार्िहरुको िालग तथानीर् 
सस्ञ्चि कोषबाट केही रकम खचि गने र र्वलनर्ोजन गने सम्बन्धमा व्र्वतथा गनि बनेको ऐन 

सभाबाट तवीकृि लमलिः २०७८।०३।१५ 

प्रतिावनाः भोटेकोशी गाउँपालिकाको आलथिक बषि २०७८/०७९ को सेवा र कार्िहरुको िालग 
सस्ञ्चि कोषबाट केही रकम खचि गने अलधकार र्दन र सो रकम र्वलनर्ोजन गनि वाञ्छनीर् 
भएकोिे, 

नेपािको संर्वधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोस्जम भोटेकोशी गाउँ सभािे र्ो ऐन 
बनाएको छ । 

१.संस्क्षि नाम र प्रारम्भ :  
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(१) र्स ऐनको नाम “ भोटेकोशी गाउँपालिकाको र्वलनर्ोजन ऐन, २०७८” रहेको छ । 

 (२) र्ो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आलथिक वषि २०७८/०७९ को लनलमत्त सस्ञ्चि कोषबाट रकम खचि गने अलधकारः 

(१) आलथिक वषि २०७८/०७९ को लनलमत्त गाउँ कार्िपालिका, वडा सलमलि, र्वषर्गि शाखािे 
गने सेवा र कार्िहरुका लनलमत्त अनसूुची १ मा उस्पिस्खि चािू खचि, पूसँ्जगि खचि र लबस्त्तर् 
व्र्वतथाको रकम समेि गरी जम्मा रकम रु ५३,१३,३५,०००। (अक्षेरुपी ५३ करोड १३ 
िाख ३५ हजार रुपैर्ामात्र) मा नबढाई लनर्दिि गररए बमोस्जम सस्ञ्चि कोषबाट खचि गनि 
सर्कने छ ।   

३. र्वलनर्ोजनः 

(१) र्स ऐनद्धारा सस्ञ्चि कोषबाट खचि गनि अलधकार र्दइएको रकम आलथिक वषि 
२०७८/०७९ को लनलमत्त भोटेकोशी गाउँपालिकाको गाउँ कार्िपालिका, वडा सलमलि र 
र्वषर्गि शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त र्वलनर्ोजन गररने छ । 

(२)उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भएिा पलन कार्िपालिका, वडा सलमलि र र्वषर्गि 
शाखािे गने सेवा र कार्िहरुको लनलमत्त र्वलनर्ोजन गरेको रकम मध्रे् कुनैमा बचि हनुे र 
कुनैमा अपगु हनुे देस्खन आएमा गाउँ कार्िपालिकािे बचि हनु ेशीषिकबाट नपगु हनुे शीषिकमा 
रकम सानि सक्नेछ । र्सरी रकम सादाि एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा रकमको १० 
प्रलिशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा 
बढी शीषिकहरुमा रकम सानि िथा लनकासा र खचि जनाउन सर्कनेछ । पूसँ्जगि खचि र र्वत्तीर् 
व्र्वतथािफि  र्वलनर्ोस्जि रकम साँवा भकु्तानी खचि र व्र्ाज भकु्तानी खचि शीषिकमा बाहेक अन्र् 
चािू खचि शीषिक िफि  सानि र लबत्तीर् व्र्वतथा अन्िगिि साँवा भकु्तानी खचि िफि  लबलनर्ोस्जि 
रकम ब्र्ाज भकु्तानी खचि शीषिकमा बाहेक अन्र्त्र सानि सर्कने छैन । 

िर चाि ु िथा पूसँ्जगि खचि र र्वत्तीर् व्र्वतथाको खचि व्र्होनि एक स्रोिबाट अको स्रोिमा 
रकम सानि सर्कने छ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भएिा पलन एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा 
तवीकृि रकमको १० प्रलिशिभन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीषिकहरुमा रकम 
सानि परेमा गाउँ सभाको तवीकृलि लिन ुपनेछ ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा २ सँग सम्बस्न्धि) 
नेपािको सस्म्बधानको धारा २२९ (२) बमोस्जम 

सस्ञ्चि कोषबाट र्वलनर्ोजन हनुे रकम 

रु. हजारमा 
क्र.सं अनदुान 

संख्र्ा 
शीषिकको नाम चाि ुखचि पूस्जगि 

खचि 
र्वत्तीर् 
व्र्वतथा 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँकार्िपालिका २८३९८१ २२६०५९  ५१००४१ 

 

आर् र व्र्र् िफि  : 
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क्षेत्रगत ववभाजन 

 

आथथाक वर्ा २०७८/७९ रकम रु. हजारमा 

क्र.सं. र्वषर्गि क्षते्रहरु बजेट 

१ आलथिक र्वकास १७३८० 

२ सामास्जक र्वकास ५७०९९.५ 

३ पूवािधार र्वकास पालिका िफि  १०६८१४.५ 

४ पूवािधार र्वकास वडा कार्ाििर् िफि  ४६३०० 

५ वािावरर् िथा र्वपद् व्र्वतथापन ९२०० 

६ संतथागि र्वकास, सेवा प्रवाह र शसुासन १०२०० 

७ प्रशासलनक खचि ६७५२९ 

जम्मा ३१४५२३ 

वडातिरीर् पूवािधार र्वकास   

क्र.सं. वडा  बजेट 

1 वडा नं १ ९७५० 

2 वडा नं २ ८६०० 

3 वडा नं ३ ८७०० 

4 वडा नं ४ ९७५० 

5 वडा नं ५ ९५०० 

जम्मा ४६३०० 

 
 

क) आलथिक र्वकास के्षत्र                                        
  

गाउँपालिका िफि    रकम रु. हजारमा   

क्र.सं खचि स्शषिक कार्िक्रम  बजेट स्रोि 

१ ३११५९ अध्र्क्ष रोजगार कार्िक्रम ५००० 

आन्िररक 
श्रोि 

२ २२५२२ पर्िटन प्रवधिन कार्िक्रम ५०० 

आन्िररक 
श्रोि 

          

    चाि ुखचि ५००   

    पूसँ्जगि खचि ५०००   
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    जम्मा ५५००   

 अक्षरेपी रु. ५५ िाख मात्र  

कृर्ष िफि ः                                                         रकम रु. हजारमा   

क्र.सं.   र्वलनर्ोस्जि बजेट शीषिक बजेट श्रोि 

1 २२५२२ 
र्वलभन्न जािका िरकारी र्वउ खररद ५०० 

आन्तररक 

श्रोत 

२ 

२२५२२ 

च्र्ान्दिर ओखरको पकेट 
कार्िक्रमिाई थप लबरुवा र 
पशचुौपार्ाबाट बचाउनको िालग 
घेराबार 

५०० 
आन्तररक 

श्रोत 

3 
२२५२२ 

फिामे टनेि लनमािर् अनदुानमा 
सहर्ोग 

१००० 
आन्तररक 

श्रोत 

४ २२५२२ 

फिफूि िथा िरकारी बािी 
लसँचाईको िालग पाईप र्विरर् 

३०० 
आन्तररक 

श्रोत 

५ २२५२२ 

वनतपलिक जैर्वक र्वषादी िथा 
फेरोमेन ट्रर्ाप पासो सहर्ोग,  िरकारी 
िथा फिफूि बािीमा िाग्न ेर्वलभन्न 
र्कलसमका र्करा िथा रोग लनर्न्त्रर् 

२०० 
आन्तररक 

श्रोत 

6 
२२५२२ 

माटो उपचार िथा सधुारको िालग 
घमु्िी स्शर्वर 

२०० 
आन्तररक 

श्रोत 

७ २२५२२ 
मौरी प्रवद्धिन कार्िक्रम ३०० 

आन्तररक 

श्रोत 

८ 

२२५२२ 

फिफूि बािीको िालग आवश्र्क 
मि िथा लबरुवा वद्धिक रसार्नहरु 
खररद 

३०० आन्तररक 

श्रोत 

9 
२२५२२ 

िरकारी िथा फिफुि खेिी सम्बन्धी 
िालिम र र्वउ लबिरर् 

६०० 
आन्तररक 

श्रोत 

११ २२५२२ 

लसकेचर र तप्ररे्र खरीद ७५ % 
अनदुान 

२०० 
आन्तररक 

श्रोत 

१३ २२५२२ 

कृर्ष सेवा शाखाको िालग आवश्र्क 
सामाग्री खरीद 

१०० 
आन्तररक 

श्रोत 

15 २२५२२ 
बाँस िथा अन्र् बोटर्वरुवा खररद ५०० 

आन्तररक 

श्रोत 

१७ २२५२२ 
 रेन्वो ट्राउट माछा प्रविद्धन कार्िक्रम ५०० 

आन्तररक 

श्रोत 
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१९ २२६१२ दैलनक भ्रमर् भत्ता ५० 
आन्तररक 

श्रोत 

२० २२६११ अनगुमन खचि ५० 
आन्तररक 

श्रोत 

जम्मा चाि ुखचि ५३००   

अक्षरेपी रु. 53 िाख मात्र 

पश ुसेवा 
िफि                                              

    रकम रु. हजारमा 
  

क्र.सं   र्वलनर्ोस्जि बजेट शीषिक र्वलनर्ोस्जि बजेट कैर्फर्ि 

1 २२५२२ उपचार सेवा कार्िक्रम (मेलडकि, 

माईनर सस्जिकि, गाईनोिोस्जकि) 
५०० 

आन्तररक 

श्रोत 

२ २२५२२ रोग लनरोधक खोप िगाउन े २०० 
आन्तररक 

श्रोत 

3 २२५२२ घमु्िी गोठको िालग लत्रपाि र्विरर् ३०० 
आन्तररक 

श्रोत 

4 २२५२२ र्वुा िस्क्षि बाख्र्ा प्रवद्धिन कार्िक्रम  १००० 
आन्तररक 

श्रोत 

५ २२५२२ कुखरुा प्रवद्धिन कार्िक्रम हाँस कालिज ३०० 
आन्तररक 

श्रोत 

7 २२५२२ पश ुसेवा शाखाको िालग आवश्र्क 
सामन खरीद 

२०० 
आन्तररक 

श्रोत 

८ २२५२२ पश ुसेवा नश्ल सधुार िथा प्रजनन 
केन्रको िालग बोका र्विरर् 

५०० 
आन्तररक 

श्रोत 

9 २२५२२ र्हउदे जै/भेच घास र्विरर् १०० 
आन्तररक 

श्रोत 

10 २२५२२ टीर्ो सेन्टी घाँस वीउ र्विरर् १०० 
आन्तररक 

श्रोत 

११ २२५२२ बहबुषे घाँस र्वउ र्विरर् (राई, 

क्िोभर, मोिासेस, तटाईिो) 
१०० 

आन्तररक 

श्रोत 

12 २२५२२ सेटस (सेटाररर्ो,मिाटो, बदामे, अलम्रसो) 
पर्हरो लनर्न्त्रर् कार्िक्रम 

१०० 
आन्तररक 

श्रोत 

13 २२५२२ चौरी संरक्षर् कार्िक्रम ६०० 
आन्तररक 

श्रोत 

१४ २२५२२ डािे घाँस लबरुवा र्विरर् ३०० 
आन्तररक 

श्रोत 

15 २२५२२ च्र्ाप कटर र्विरर् ३०० 
आन्तररक 

श्रोत 
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16 २२५२२ हेर्ािक र्विरर् कार्िक्रम ३०० 
आन्तररक 

श्रोत 

18 २२४१३ ििव भत्ता ४०० 
आन्तररक 

श्रोत 

19 २२६११ अनगुमन खचि १०० 
आन्तररक 

श्रोत 

२० २२६१२ दैलनक भ्रमर् भत्ता १०० 
आन्तररक 

श्रोत 

21 २२५२२ सवारी साधन ममिि र ईन्धन ५० 
आन्तररक 

श्रोत 

22 २२५२२ चौरी बाख्र्ा कुखरुा कालिज लबमा 
कार्िक्रम 

१००० 
आन्तररक 

श्रोत 

जम्मा चाि ुखचि ६५५०   

अक्षरेपी रु. ६५ िाख ५० हजार मात्र 

क.३. 
बहकु्षलेत्रर् 
पोषर् 
िफि ः                                       

    रकम रु. हजारमा   

क्र.सं.   र्वलनर्ोस्जि बजेट शीषिक बजेट कैर्फर्ि 

9 २२५२२ 
सनुौिो हजार र्दनको आमाहरुिाई 
िरकारीको लबउ र्विरर् 

३० 
आन्तररक 

श्रोत 

जम्मा चाि ुखचि ३०   

अक्षरेपी रु. ३० हजार मात्र 

                                                  रकम रु. हजारमा   

गाउँपालिका ५५००   

कृर्ष शाखा ५३००   

पश ुशाखा ६५५०   

बहकेु्षलत्रर् पोषर् ३०   

 कुि जम्मा १७३८०   

अक्षरेपी रु. १ करोड ७३ िाख ८० हजार मात्र 

 

ख) सामास्जक र्वकास के्षत्र 

िस्क्षि वगिको कार्िक्रम सर्हि गाउँपालिका िफि                            
  

रकम रु. 
हजारमा   
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क्र.सं. खचि स्शषिक   बजेट स्शषिक बजेट श्रोि 

१ २२५२२ 

सीमान्िकृि थामी समदुार्को िालग 
आवश्र्क सामाग्री र्विरर् ५०० आन्तररक श्रोत 

२ २२५२२ दलििको िालग र्वर्वध कार्िक्रम १००० आन्तररक श्रोत 

३ २२५२२ जनजािीको िालग र्वर्वध कार्िक्रम १००० आन्तररक श्रोत 

४ २२५२२ औषधी उपचार खचि  १००० आन्तररक श्रोत 

५ ३११५९ िािोपानी धारा स्शव मिुी लनमािर् ५००० आन्तररक श्रोत 

६ २२५२२ 

कोलभड-१९ को रोकथाम िथा 
लनर्न्त्रर् कार्िक्रम राजश्व बाडँफाडँ 
बाट ३२८६ १०००० आन्तररक श्रोत 

७ २२५२२ अध्र्क्षकप खपुिा भलिवि प्रलिर्ोलगिा १००० आन्तररक श्रोत 

जम्मा १९५००   

    चाि ुखचि १४५००   

    पुसँ्जगि खचि ५०००   

अक्षरेपी रु.१ करोड ९५ िाख मात्र  

तवात्र् 

िफि ः                                                 
    

रकम रु. 
हजारमा   

क्र.सं. खचि स्शषिक  र्वलनर्ोस्जि बजेट शीषिक  बजेट  श्रोि 

१ २२४१३ एम्बिेुन्स चािक ििब ९०० संतघय राजश्व 

२ २२२१२ एम्बिेुन्स इन्धन ५०० संतघय राजश्व 

३ २२५२२ घसु्म्ि स्शर्वर कार्िक्रम १०० संतघय राजश्व 

४ २२५२२ 
िािोपानी हेपथ डेक्स र नरँ्ापिु हेपथ 
डेक्स  

४०० 
संतघय राजश्व 

५ २२५२२ 
आमा सूरक्षा कार्िक्रम अण्डा, गेडागडुी र 
एक धानी घ्रू् 

३०० 
संतघय राजश्व 

६ २२४१३ 
तवात्र् संतथामा कमिचारी व्र्वतथापन 
(करार सेवा) ३५०० 

संतघय राजश्व 

७ २२५२२ 
तवात्र् संतथामा खानेपानी िथा लबजिुी 
बत्ती ३०० 

संतघय राजश्व 

८ २२५२२ 

Zero Home delivery कार्िक्रम बलथिङ 
सेन्टरमा सतु्केरी गराउनिेाई प्रोत्साहा 
भत्ता 

३०० 

संतघय राजश्व 
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९ २२५२२ 

गाउँपालिका लभत्रका सामदुार्र्क तवात्र् 
इकाइको सचािन खचि िथा १५ 
शैर्ाको अतपिाि तथापनाको िालग 
जलमन व्र्वतथापन 

५५० 

संतघय राजश्व 

१० २२५२२ 
मर्हिा तवात्र् तवर्म सेर्वका माफि ि 
आमा समहुको बैठक सञ्चािन 

२०० 
संतघय राजश्व 

११ २२५२२ औषधी िथा औजार उपकरर् खरीद २००० संतघय राजश्व 

१३ २२५२२ तवात्र् तवर्म सेर्वका वर्हगिमन १०० संतघय राजश्व 

१४ २२५२२ बलथिङ सेन्टरमा Air Condition १५० संतघय राजश्व 

१५ २२५२२ 
मर्हिा तवात्र् तवर्मसेर्वका र्दवस 
कार्िक्रम 

५० 
संतघय राजश्व 

१६ २२५२२ पम्प्िेट÷ब्रोसर÷क्यािेन्डर ब्र्ानर १०० संतघय राजश्व 

१७ २२४१३ 
कोलभड अतपिाि व्र्वतथापन 
कमिचारीहरुको सेवा सरु्वधा सर्हि 

१७०० 
संतघय राजश्व 

१८ २२५२२ 
खोप भत्ता (खोप कार्िकिाििाई) िथा 
का स खोप ढुवानी १०० 

संतघय राजश्व 

१९ २२५२२ तवात्र् प्रोफाईि लनमािर् ५०० संतघय राजश्व 

२० २२५२२ मर्हिा तवात्र् तवर्म सेर्वका भत्ता ८६४ संतघय राजश्व 

    जम्मा १२६१४   

१ करोड २६ िाख १४ हजार 

    चाि ुखचि १२६१४   

    पूसँ्जगि खचि     

 स्शक्षा िफि                                                         
रकम रु. 
हजारमा   

क्र.स. 
  र्वलनर्ोस्जि बजेट शीषिक 

बजेट श्रोि खचा 
मिर्ाक  

बाि स्शक्षा 

1 २५३११ 

बाि र्वकास सहजकिाि िथा र्वद्यािर् 
कमिचारी प्रोत्साहन भत्ता (१९ बाि 
र्वकास सहजकिाि,३५ जना र्वद्यािर् 
कमिचारी र पालिका अनदुान स्शक्षक 
१५ गरी जम्मा -६९ ) 

६८६४ आन्तररक श्रोत 

2 २२५२२ 
बाि र्वकास केन्रको िालग कक्षा िथा 
सामग्री व्र्वतथापन 

200 आन्तररक श्रोत 
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3 २२५१२ 

सहजकिािको िालग पनुिाजिगी र सामग्री 
लनमािर् सम्बन्धी ३ र्दन ेिालिम 
सञ्चािन 

100 आन्तररक श्रोत 

4 २२५२२ 

आधारभिू िहमा अध्र्नरि अपाङ्ग, अलि 
र्वपन्न िथा अनाथ बािबालिकाको 
िालग पोशाक, न्र्ानो कपडा र तकुि 
ब्र्ग र्विरर् 

400 आन्तररक श्रोत 

    क्षमिा र्वकास     

5 २५३११ 
शैस्क्षक संतथािाई सहार्िा(पालिका 
अनदुानमा १५ स्शक्षक व्र्वतथापन) 

6701.5 आन्तररक श्रोत 

6 २५३११ 
पालिका अनदुान प्राि स्शक्षक,र्वद्यािर् 
कमिचारीिालग पोशाक खचि (३० जना) 

300 आन्तररक श्रोत 

7 २२५१२ 

र्वषर्गि सलमलि गोष्ठी सञ्चािन िथा 
लसकाई उपिब्धी कम भएका र्वषर्को 
िालिम सञ्चािन 

100 आन्तररक श्रोत 

8 २२५१२ 

लनरन्िर र्वद्याथी मूपङकन(कक्षा १-३) 
िथा कक्षा १ मा नर्ाँ भनाि भएका  
र्वद्याथीहरुको पोटिफोलिर्ो सञ्चािनको 
िालग िालिम कार्िक्रम सञ्चािन (३ 
र्दने ) 

100 आन्तररक श्रोत 

9 २२५२२ 
र्वद्यािर् सधुार र्ोजना िथा सामास्जक 
परीक्षर् सम्बन्धी अलभमसु्खकरर्  

50 आन्तररक श्रोत 

10 २२५२२ 

अपाङ, दलिि, िस्क्षि वगि र छात्राहरुको 
पहुँच र्वद्यािर्मा बढाउन, कक्षा छाड्ने 
र कक्षा दोहािउने दर घटाउन, अलभवावक 
स्शक्षा अभसु्खकरर् र लनरन्िर स्शक्षा 
कार्िक्रम सञ्चािन 

100 आन्तररक श्रोत 

11 २२५२२ 

कक्षा ३ र ५ को तिरीकृि परीक्षा िथा 
आधारभिू िह उस्त्तर्ि परीक्षा सञ्वािन 
र मूपर्ाङ्कन िथा अनगुमन 

150 आन्तररक श्रोत 

12 २२५२२ 

प्रश्न पत्र लनमािर् िथा कम्प्र्टुर सीप 
सम्बन्धी िालिम सञ्चािन(ICT सम्बन्धी 
िालिम) 

200 आन्तररक श्रोत 
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13 २२५२२ 

उत्कृि परीक्षा नलिजा र लसकाइ 
उपिब्धी बढी पर्ाउने र्वद्यािर् स्शक्षक  

िथा  र्वद्याथी र उत्कृि बाि र्वकास 
केन्र स. का. िथा र्वद्यािर् कमिचारी 
िाइ परुतकार िथा सम्मान 

200 आन्तररक श्रोत 

14 २२५२२ 

पालिका तिरीर् अलिररक्त 
र्क्रर्ाकिापको कार्िक्रम सञ्चािन(जतिै 
हास्जरर जवाफ, लनबन्ध प्रलिर्ोलगिा, 
वकृ्तत्व किा, स्चत्रकिा) र पालिका 
शैस्क्षक क्यािेन्डर बमोस्जम अन्र् 

कार्िक्रम सञ्चािन 

250 आन्तररक श्रोत 

15 २२५१२ 
स्शक्षा शाखाको प्रार्वलधकिाई क्षमिा 
र्वकास िालिम 

50 आन्तररक श्रोत 

16 २२५२२ 

तकाउर्टङ र्वकास र र्वतिारका (नेपाि 
तकाउट रार्िर् प्रधान कार्ािर्को लमलि 
२०७६-०२-०२ को पत्रअनसुार) 

200 आन्तररक श्रोत 

17 २५३११ 

र्ोग्र्िा भएका कार्िरि स्शक्षकिाई 
मालथपिो िहमा अध्र्ापन गरेका िालग 
प्रोत्साहन अनदुान 

100 आन्तररक श्रोत 

18 २२५२२ 
गाउँपालिका अध्र्क्षकप रलनङ्ग लसपड 
खेिकुद कार्िक्रम  

500 आन्तररक श्रोत 

    र्वर्वध     

19 २२५२२ 
वैकस्पपक लसकाइ सहस्जकरर् 
कार्िक्रमबाट पठनपाठन 

100 आन्तररक श्रोत 

20 २५३११ 

कोलभड १९ को कारर्बाट परेको 
असरिाई न्रू्लनकरर् गनि कक्षा 
सञ्चािन समर्वधी वृद्धी गरी अलिररक्त 
समर् कक्षा व्र्वतथापन वापि 
र्वद्यािर्िाई अनदुान मा र्व ४००००, 

आर्व १-८ २०००० र अन्र् आ र्व 
१५०००  

180 आन्तररक श्रोत 

21 २२५२२ 
स्शक्षा शाखा संग सम्बस्न्धि सफ्टवर 
सचािन खचि  

320 आन्तररक श्रोत 

22 २२५२२ 
तथानीर् पा्यकक्रम र सन्दभि सामग्री 
र्वकास 

250 आन्तररक श्रोत 



भोटेकोशी गाउँपालिकाको आ व २०७८।०७९ को वार्षिक नीलि, बजेट िथा कार्िक्रम पसु्तिका| 97  
 

23 २२५२२ 

शैस्क्षक क्यािेन्डर लनमािर्, शैस्क्षक 
बिेुर्टन प्रकाशन र स्शक्षक िथा 
र्वद्याथी डार्री खररद िथा व्र्वतथापन 

200 आन्तररक श्रोत 

24 २२५२२ 
प्र अ  बैठक, स्शक्षा सलमलि बैठक िथा 
अन्र् सलमक्षा बैठकहरु सञ्चािन 

150 आन्तररक श्रोत 

25 २२५२२ र्वद्यािर् अनगुमन र प्रलिवेदन 150 आन्तररक श्रोत 

26 २२५२२ 
स्शक्षा शाखाको  व्र्वतथापन भैलिक 
सामाग्री िथा सचािन खचि 

270 आन्तररक श्रोत 

    र्वुा र्वकास िफि      

27 २२५२२ 
र्वुा परामशि र अभीमसु्खकर् कार्िक्रम 
सञ्चािन 

100 आन्तररक श्रोत 

    खेिकुद र्वकास   आन्तररक श्रोत 

28 २२५२२ 
रू्वा सञ्जािहरुिाई खेिकुदको 
सामानहरु उपिब्धिा िथा र्विरर् 

100 आन्तररक श्रोत 

    जम्मा 18385.5   

अक्षरेपी रु. १ करोड ८३ िाख ८५ हजार ५ सर् मात्र 

    चाि ुखचि 18385.5   

    पूसँ्जगि खचि     

मर्हिा र्वकास शाखा                                          
  
  

रकम रु. 
हजारमा 

  

क्र.सं खचि स्शषिक  र्वलनर्ोस्जि बजेट शीषिक बजेट  श्रोि 

1 २२५२२ वडा तिरीर् बाि भेिा गने कार्िक्रम  ३०० प्रदेि समातनकरण 

२ २२५२२ 
बािबालिका क्षमिा िथा अलभवृर्द्ध 
कार्िक्रम 

१०० 
प्रदेि समातनकरण 

3 २२५२२ 
बाि क्िबको छिफि गोष्ठी िथा 
बैठक  

२०० 
प्रदेि समातनकरण 

4 २२५२२ 

रू्वा िथा बािबालिकाहरुको िालग 
िागऔुषध सम्बन्धी सचेिनामिुक 
कार्िक्रम 

३०० 

प्रदेि समातनकरण 

५ २२५२२ मर्हिा उद्यम र्वकास िालिम ८०० प्रदेि समातनकरण 

6 २२५२२ 
िैर्ङ्गक र्हंसा र्वरुद्ध सचेिना िथा 
सशस्क्तकरर्ा कार्िक्रम 

५०० 
प्रदेि समातनकरण 

7 २२५२२ अपाङ्गहरुको िालग पररचर् पत्र स्शर्वर ५०० प्रदेि समातनकरण 
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८ २२५२२ अपाङ्गहरुको िालग सामाग्री र्विरर् ३०० प्रदेि समातनकरण 

9 २२५२२ 
अपाङ्ग बािबालिका िथा र्वद्याथीहरुिाई 
छात्रवृस्त्त कार्िक्रम 

१०० 
प्रदेि समातनकरण 

10 २२५२२ 
बािबालिकाहरुको िालग कम्प्र्टुर 
िालिम 

१००० 
प्रदेि समातनकरण 

११ २२५२२ 
मर्हिा समहु आमा समहु मर्हिा सञ्जाि 
िाइि लबउ पूसँ्ज अनदुान 

१५०० 
प्रदेि समातनकरण 

12 २२५२२ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्िक्रम ५०० प्रदेि समातनकरण 

13 २२५२२ आमा स्शक्षा कार्िक्रम  ५०० प्रदेि समातनकरण 

जम्मा ६६००   

 अक्षरेपी रु. ६६ िाख मात्र 

    चाि ुखचि ६६००   

    पूसँ्जगि खचि     

                                                                  

रकम रु. 
हजारमा   

    मर्हिा र्वकास शाखा ६६००   

    
स्शक्षा शाखा िफि  १८३८५.५ 

  

    

तवात्र् शाखा 
१२६१४   

    िस्क्षि वगिको कार्िक्रम सर्हि गाउँपालिका िफि  १९५००   

    सामास्जक र्वकास िफि  कुि जम्मा ५७०९९.५   

 अक्षरेपी ५ करोड ७० िाख ९९ हजार ५ सर् मात्र 

    चाि ुखचि 52099.5   

    पूसँ्जगि खचि ५०००   

 

ग) संतथागि र्वकास, सेवा प्रवाह र सशुासन के्षत्र               

  
  

रकम रु. 
हजारमा 

  

क्र.सं   र्वलनर्ोस्जि बजेट स्शषिक  बजेट स्रोि 

  खचि स्शषिक गाउँपालिका िफि      

१ ३११७२ 
आवलधक र्ोजना लनमािर् प्रदेश समालनकरर् 
944 र 56 संस्घर् राजश्ब  

१००० 
  

२ ३११७२ 

गाउँपालिकाको लडस्जटि प्रोफाईि 
लनमािर् 

२००० 
प्रदेि समातनकरण 
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३ २२५२२ पालिकाको बिृस्चत्र लनमािर् १००० संतघय राजश्ब 

४ २२५२२ साविजलनक सनुवाइि कार्िक्रम ४०० संतघय राजश्ब 

५ २२५२२ 

गाउँपालिकामा रहेका धामीक 
पर्िटर्कर् तथिको श्रव्र् दृश्र् िर्ार 
गरर प्रचार प्रसार गने कार्िक्रम 

५०० 

संतघय राजश्ब 

६ २२५२२ 

पालिका तिररर् र्वकास गलिर्वलध 
कार्िक्रम 

५०० 
संतघय राजश्ब 

जम्मा ५४००   

अक्षरेपी रु. ५४ िाख मात्र 

    चाि ुखचि २४००   

    पुसँ्जगि खचि ३०००   

 सूचना प्रर्वधी िफि ः                               रकम रु. हजारमा 
क्र.सं. खचि स्शषिक र्वलनर्ोस्जि बजेट शीषिक बजेट स्रोि 

1 22522 
गाउँपालिकाको आफ्नै रेलडर्ो एफ.एम. 
तथापना गने र कमिचारी व्र्वतथापन 
सर्हि । 

१६०० 

  

२ २२५२२ 
ICT सम्बन्धी ज्ञान िथा सीप 
हतिान्िरर् िािीम 

३०० 
  

३ २२५२२ 

E-governance Software, मोबाइि 
फोन खरीद र सञ्चार िथा टेलिफोन 
ईन्टरकम लसतटम लस लस क्यामेरा र 
नोटीस बोडि आर्द 

७०० 

  

जम्मा २६०० 
समानीकरर् संघ 
1770  राजश्व संघ 
830 

अक्षरेपी रु. 26 हजार मात्र   

    चाि ुखचि 2600   

    पुसँ्जगि खचि     

न्र्ार्र्क सलमलि 

क्र.सं   र्वलनर्ोस्जि बजेट शीषिक बजेट स्रोि 

1 22512 
मेिलमिाप किािहरुिाई ७ र्दने 
िालिम 

५०० 
प्रदेि राजश्व 

२ २२५२२ मेिलमिाप केन्र व्र्वतथापन २०० प्रदेि राजश्व 

3 22522 न्र्ार्र्क सलमि, प्रहरी र मेिलमिाप ५०० प्रदेि राजश्व 
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किािहरुवीच अन्िरर्क्रर्ा 

4 22522 
न्र्ार्र्क सलमलिको र्वलभन्न सामाग्री 
छपाई 

१०० 
प्रदेि राजश्व 

५ 22522 
मेिलमिाप केन्रको िालग होलडङबोडि  
व्र्वतथापन 

१०० 
प्रदेि राजश्व 

6 22522 
मेिलमिाप केन्र अनगुमन/ लनर्लमि 
बैठक न्र्ार्र्क मेिलमिापकिाि २०० 

प्रदेि राजश्व 

7 22522 
मेि लमिाप किाििाइि पोशाक र झोिा 
खररद 

१५० 
प्रदेि राजश्व 

८ 22612 मेि लमिाप र न्र्ार्र्क सलमलि भ्रमर्  ३०० प्रदेि राजश्व 

जम्मा २०५०   

    चाि ुखचि २०५०   

    पूसँ्जगि खचि     

अक्षरेपी रु. 20 िाख 50 हजार मात्र 

नापी शाखा     

क्र.सं   खचि शीषिक बजेट श्रोि 

१ २२५२२ नापी शाखा संचािन खचि  १०० संस्घर् समालनकरर्  

२ २११३९ र्फपड भत्ता ५० संस्घर् समालनकरर्  

    जम्मा १५०   

अक्षरेपी रु. १ िाख 50 हजार मात्र 

गाँउपालिका ५४००   

सूचना प्रर्वधी शाखा २६००   

न्र्ार्र्क सलमलि २०५०   

    नापी शाखा १५०   

कुि जम्मा १०२००   

अक्षरेपी रु. १ करोड २ िाख मात्र 

    चाि ुखचि ७२००   

    पूसँ्जगि खचि 3000   

          

  घ) वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन के्षत्र                     

  
  

रकम रु. 
हजारमा   
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क्र.सं   स्शषिक  बजेट स्रोि 

१ २२५२२ र्वपद् व्र्वतथापन कोष २५०० संतघय समातनकरण  

२ २२५२२ 

र्वपद् व्र्वतथापनको िालग र्वर्वध 
सामाग्री खरीद २५०० संतघय समातनकरण  

३ २२५२२ 

र्वपद् न्रू्लनकरर्, पूवििर्ारी, 
प्रचारप्रसार,सञ्चार िथा कार्िक्रम 

सञ्चािन ५०० संतघय समातनकरण  

४ २६४२३ 

मनसनु जन्र् र्वपद् बाट 
र्वतथार्पिहरुको आवास लनमािर्को 
िालग १० प्रलिशि अनदुान ३७०० संतघय समातनकरण  

जम्मा ९२००   

    अक्षरेपी रु. ९२ िाख मात्र     

    चाि ुखचि 9200   

    पूसँ्जगि खचि     

 

ङ) पवुािधार र्वकास क्षते्र 

क्र.सं   र्वलनर्ोस्जि बजेट शीषिक पूसँ्जगि र्वलनर्ोस्जि रकम 

  
  

  
    

रकम रु. 
हजारमा 

  

  

स्शषिक/स्ज
पिा/कार्िक्र
म २६३३६ संघीर् सरकार सशिि अनदुान 

प्रकार बजेट श्रोत 

  
3500080

1 र्वद्यािर् क्षते्र र्वकास कार्िक्रम स्जपिा तिर       

१ 
११.1.2.4

45 

केन्रवाट छनौट भएका नमूना र्वद्यािर्, र्वशषे 
र्वद्यािर्को क्रमागि भवन लनमािर् िथा कक्षा 
११ तिरोन्नलि भएका प्रार्वलधक धार 
र्वद्यािर्को पर्ाव व्र्वतथापन 

सोधभनाि 
हनुे अनदुान 

1000 
एस.एस.लड.

र्प. 

२ 
११.1.2.4

45 

केन्रवाट छनौट भएका नभनूा र्वद्यािर्, र्वशषे 
र्वद्यािर्को क्रमागि भवन लनमािर् िथा कक्षा 
११ तिरोन्नलि भएका प्रार्वलधक धार 
र्वद्यािर्को पर्ाव व्र्वतथापन 

नगद 14000 
नेपाि 

सरकार 

  

३४७०११
०१ 

आवास व्र्वतथापन कार्िक्रम       
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१ 

११.१.२.८
३५ 

सरुस्क्षि नागररक आवास कार्िक्रम २५ वटा नगद 600 

नेपाल 

सरकार 
आन्तररक 

ऋण 

  

३७१००१
०३ 

र्वुा रोजगारीको िालग रुपान्िरर् पहि 
पररर्ोजना 

      

१ ११.३.७.६ 

रोजगार सेवा केन्रको सदुृर्ढकरर् (कम्प्र्टुर, 
फलनिचर र्फक्चसि, क्यामरा, अन्र् र्वद्यलुिर् 
उपकरर्) 

  200   

  

३७००११
०७ 

तवात्र् व्र्वतथापन कार्िक्रम       

१ ११.३.७.९ 
तवात्र् सूचनाका साथै आई.एम.रू्. सदुृर्ढकरर् 
कार्िक्रम 

  200   

  

३२५००१
०३ 

संतकृलि प्रवधिन कार्िक्रम        

१ 

११.४.२२.
५८७६ 

थकार छोलिङ कलनङ गमु्बा भोटेकोशी ४    २०००   

  

३०८००१
०४ 

रार्िर् ग्रालमर् िथा नर्वकरर्ीर् उजाि कार्िक्रम       

१ 

११.४.२२.
५९०० 

नर्वकरर्ीर् उजाि प्रर्वलध जडान (वार्ोग्र्ांस, 
र्वद्यलुिर् चिुो, सधुाररएको चिुो, सौर्ि उजाि) 

  ८००   

  

३६५०११
०३ 

झोिुंगे पिु के्षत्रगि कार्िक्रम        

१ 

११.४.८.१
२६० 

घटे्टखोिा दोभान झो.प.ु, थमुीथाङ खोिा झो.प.ु, 
छ्यादीखोिा झो.प.ु,स्घप्चे र्फरर्फरे घटे्टखोिा 
झो.प.ु 

  ४१००   

    कुि जम्मा    २२९००   

  

८०१०३३
२६ 

प्रदेश शससि अनदुान बाट संचालिि र्ोजनाहरु     
  

१ 

६.२.२.१८
२४ 

िािोपानी आ.र्व.भोटेकोशी २   २००० 
  

२ 

६.२.२.१८
२५ 

डुग चेिे छापलुिङ गमु्वा मालथपिो भोटेकोशी 
२ 

  २००० 
  

३ 

६.२.२.१८
२६ 

डुकपापदेन फुनछोलिङ गमु्वा लनमािर् भोटेकोशी 
२ 

  २००० 
  

४ 

६.२.२.१८
२७ 

श्री गोरखनाथ साविजलनक गमु्बा लनमािर् 
भोटेकोशी ५ 

  २००० 
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५ 

६.२.२.१८
२८ 

थाईलछंग छोलिङ गमु्बा लनमािर् भोटेकोशी ४   २००० 
  

६ 
६.2.2.103

5.20 

तथानीर् िहमा तवात्र् संतथाको भवन लनमािर् 
अनदुान लितिीकोट तथात्र् चौकीमा प्रसूलि 
प्रलिक्षािर् भवन लनमािर् 

  ३००० 

  

७ 
6.2.2.103

7 
एक र्वद्यािर् एक नसि कार्िक्रम संचािन 
लनरन्िरिा 

  १५७५ 
  

८ 6.2.2.36३ 
मर्हिा तवात्र् तवरं्सेर्वकाहरुको िालग संचार 
खचि 

  ९० 
  

९ 6.2.2.364 
लनम्निम सेवा मापदण्ड सधुारका िालग तवात्र् 
संतथािाई सशिि अनदुान 

  २०० 
  

१० 6.2.2.374 

माध्र्मक िहमा शून्र् दरवन्दी भएका 
सामदुार्र्क माध्र्लमक र्वद्यािर्मा अंग्रजेी, 
गस्र्ि, र्वज्ञान स्शक्षकका िालग स्शक्षर् सहर्ोग 
अनदुान 

  १९७६ 

  

११ 6.2.2.378 
बाि र्ववाह अन्त्र्का िालग समदुार् पररचािन 
कार्िक्रम 

  १५० 
  

१२ 6.2.2.379 
अपांगिा भएका व्र्स्क्तहरुका िालग समदुार्मा 
आधाररि पनुतथापना सहर्ोग कार्िक्रम 

  ३०० 
  

१३ 
6.2.2.38

0 
बाि मैत्री तथानीर् िह घोषर्ा प्रोत्साहन 
कार्िक्रम 

  १५० 
  

१४ 6.2.2.386 बावआुमा र्वर्हन बािवालिका संरक्षर् कार्िक्रम   ४३२   

१५ 
6.2.2.116

5 
अधरुो गमु्बा लनमािर् सम्पन्न भोटेकोशी 
गाउंपालिका दगुनुा  

  १२०० 
  

१६ 
6.2.2.117

4 
कुन्यान छोलिङ गमु्बा भोटेकोशी ५ 
लसन्धपुापचोक 

  १५०० 
  

जम्मा   २०५७३   

बागती प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान पालिकाको प्रदेश 

सरकार 
जम्मा 

  

१ ६.2.4.79
4 

िािोपानी धारा गोरेटो बाटो 
लनमािर् 

५४८७ ५४८७ १०९७४  प्रदेश 
राजश्व 

२ ६.2.4.79
5 

खकुुण्डोि फुस्पपङ स्घलसङडाडंा 
सडक तिरोन्नलि 

९९५८ ९९५८ १९९१६ 

 समानीकरर् 
संघ 
४३२५, 

प्रदेश राजश्व 
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५६३३ 

जम्मा   जम्मा १५४४५ १५४४५ ३०८९०   

बागमती प्रदेश सरकार ववशषे अनुदान         

१ 6.2.3.170 िािोपानी धारा ममिि िफि      ३९००   

    जम्मा     ३९००   

              

पवूााधार ववकास के्षत्र     

गाउँपालिका तिरीर् पूवािधार र्वकास िफि             
   

रकम रु. 
हजारमा   

लस.नं. स्शषिक र्ोजनाहरु     बजेट श्रोत 

1 31151 गाउँपालिका बाट समपरुक र र्वशेष अनदुानमा िगानी गनुिपने रकम 
३११५१ सडकमा रु ९९५८ र ३११५९ मा रु ५४८७ 

१५४४५ 

सघीर् 
समालनकरर् 
4325 र 
प्रदेश राजश्व 
11120 

2 31151 गाउँपालिका बाट झो प ुक्षेत्रगि कार्िक्रममा िगानी गनुिपने रकम 
११६७ 

सघीय 
समातनकरण 

3 ३११५१ 
गाउँपालिका बाट सडक बोडिका कार्िक्रममा िगानी गनुिपने रकम 

४०० 
सघीय 
समातनकरण 

4 ३१११२ गाउँपालिका भवन लनमािर् ३१००० 
सघीय 
समातनकरण 

5 ३११५९ सोिार तट्रीट िाईट व्र्वतथापन क्रमागि ४००० 
सघीय 
समातनकरण 

6   अधरुा र्ोजना भकु्तानी ९००० 
सघीय 
समातनकरण 

7 ३११५१ पालिका लभत्रका सबै वडाका सडक सरसफाइि ४००० 
सघीय 
समातनकरण 

8 ३११५९ पन्थिी सामदुार्र्क भवन लनमािर् ४०० 
सघीय 
समातनकरण 

9 ३११५९ आर्िघाट पजुाघर लनमािर् सेिाङकट्टी ४०० 
सघीय 
समातनकरण 

10 ३११५९ च्र्ामडाँडा टाँसीछ्योलिङ गमु्बा लनमािर् ५०० 
सघीय 
समातनकरण 

11 ३११५९ जिेश्वर महादेव मस्न्दर ज्र्ोङवा वडा नं ४ २०० 
सघीय 
समातनकरण 

12 ३११५९ धारापानी गमु्बा लनमािर् ७०० 
सघीय 
समातनकरण 

13 ३११५९ गरुु ररम्पछेु मिुी लनमािर् िथा घेराबार पाउँगमु्बा १२०० 
सघीय 
समातनकरण 

14 ३११५९ छ्याङलसङ गमु्बा लनमािर् ८०० 
सघीय 
समातनकरण 
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15 ३११५९ लितिी मस्न्दर ममिि सम्भार ७०० 
सघीय 
समातनकरण 

16 ३११५९ र्हन्दी ओखरबोट खोपचा लनर्न्त्रर्  १००० 
सघीय 
समातनकरण 

17 ३११५९ र्हन्दी िकुलसङ गोरेटो बाटो लनमािर् ५०० 
सघीय 
समातनकरण 

18 ३११५९ िािोपानी गमु्बा लनमािर् १००० 
सघीय 
समातनकरण 

19 ३११५९ लसरचौर फुटबि ग्राउण्ड लनमािर् ४००० 
सघीय 
समातनकरण 

20 ३११५९ त्र्ाङथिी गमु्बा आगँन ममिि ४०० 
सघीय 
समातनकरण 

21 ३११५९ लडमाछ्योलिङ गमु्बा लनमािर् अन्थिी ३०० 
सघीय 
समातनकरण 

22 ३११५९ चन्दरकु गोरेटो बाटो लनमािर् ३०० 
सघीय 
समातनकरण 

23 ३११५९ थार्पनारार्र् मस्न्दर ममिि सम्भार ५०० 
सघीय 
समातनकरण 

24 ३११५९ र्हन्दी खोपचा चेक ड्याम लनमािर् १००० 
सघीय 
समातनकरण 

25 ३११५९ बिुबिेु काउिे लितिी गोरेटो बाटो वडा नं १ ४०० 
सघीय 
समातनकरण 

26 ३११५१ भैरव कुण्ड  सडक तिरोउन्निी वडा नं १ २००० 
सघीय 
समातनकरण 

27 ३११५९ 
चोकरमोकर प्रलिक्षािर् लनमािर् र खानेपानी िथा शौचािर् लनमािर् 
वडा नं १ 

२००० 
सघीय 
समातनकरण 

28 ३११५९ काङिाङ दलिि वतिी गोरेटोबाटो वडा नं १ ५०० 
सघीय 
समातनकरण 

29 ३११५९ कोकरलसङ मस्न्दर तिरउन्निी वडा नं १ ५०० 
सघीय 
समातनकरण 

30 ३११५९ लिपीङ गोरेटो बाटो राङबशुा वडा नं २ ५०० 
सघीय 
समातनकरण 

31 ३११५९ कोदारी बजार देस्ख थामी गाउँ गोरेटो बाटो लनमािर् वड नं २ ५०० 
सघीय 
समातनकरण 

32 ३११५९ सामदुार्र्क भवन िामाङ गाउँ वडा न २ ७०० 
सघीय 
समातनकरण 

33 ३११५९ कोदारी झो प ुगोरेटो बाटो लनमािर् वड नं २ ५०० 
सघीय 
समातनकरण 

34 ३११५९ नामथाङ सामदुार्र्क तवात्र् इकाइ भवन लनमािर् १००० 
सघीय 
समातनकरण 

35 ३११५९ गरुु ररम्पछेु मिुी लनमािर् वडा नं= ३ र्ामािलसङ १५०० 
सघीय 
समातनकरण 

36 ३११५९ गोरेटो बाटो गरुुङधारा देवीकुना वडा नं ४ २०० 
सघीय 
समातनकरण 

37 ३११५९ गरुु ररम्पछेु मलुिि लनमािर् वडा नं ४ नारार्र्थान २००० 
सघीय 
समातनकरण 

38 ३११५९ नारार्र्थान कुिो नािा लनमािर् वडा नं ४ १००० 
सघीय 
समातनकरण 
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39 ३११५९ आर्िघाट लनमािर् च्र्ामडाँडा वडा नं ४ ५०० 
सघीय 
समातनकरण 

40 ३११५९ गोिेपा स्घलसङडाँडा बोक्चेन सडक वडा नं ४ ५०० 
सघीय 
समातनकरण 

41 ३११५९ भोटेकोशी प्रवेश द्धारा लनमािर् वडा नं ५ सखवुा १००० 
सघीय 
समातनकरण 

42 ३११५९ सामदुार्र्क तवात्र् इकाइि भवन लनमािर् मालमिङ १५०० 
सघीय 
समातनकरण 

43 ३११५९ भोटेकोशी हाइड्रो पावर बाट साझेदारी कार्िक्रम  ४००० 
सघीय 
समातनकरण 

44 ३११५९ पजुारी गाउँ मर्हिा भवन ५०० 
सघीय 
समातनकरण 

45 ३११५९ बोलससा नमो बदु्ध छर्ोिेन घ्र्ाङ लनमािर् टुसारे ७०० 
सघीय 
समातनकरण 

४६ ३११५९ 
अध्र्क्ष कोष -अध्र्क्षज्रू्को आदेश बमोस्जम बाँडफाँड हनुे 

५९०२.
५ 

सघीय 
समातनकरण 

जम्मा 
१०६८१
४.५ 

सघीय 
समातनकरण 

    पूसँ्जगि खचि १०६८१४.५   

१० करोड ६८ लाख १४ हजार ५ सय मात्र   

वडागत पुवााधार   

१ 
  वडा नं १ ९७५०   

२ 
  वडा नं २ ८६००   

३ 
  वडा नं ३ ८७००   

४ 
  वडा नं ४ ९७५०   

५ 
  वडा नं ५ ९५००   

वडागत पुवााधार जम्मा ४६३००   

४ करोड ६३ लाख मात्र   

गाउँपाललका तर्ा को जम्मा  
१०६८१
४.५   

वडागत पुवााधार तर्ा   ४६३०० 
  

जम्मा  
१५३११
४.५   

कुल जम्मा 
१५३११
४.५ 

  
  

अक्षरेपी रु. १५ करोड ३१ लाख १४ हजार ५ सय मात्र   
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 आ.ब. २०७८/ ७९ को योजनाहरु वडा न.ं  १ 

  

रकम रु. हजारमा 
  

क्र.सं. खचि स्शषिक र्ोजनको नाम वडा नं. बजेट रकम स्रोि 

1 ३११५१ डोटेखोिा पिु ढिान 1 300 आन्िररक श्रोि 

2 ३११५९ लितिी साविजलनक धारा र बौद्ध घेराबार 1 500 आन्िररक श्रोि 

3 ३११५९ गोि ुगमु्बा प्िािर  1 300 आन्िररक श्रोि 

4 ३११५९ स्घप्चे गाउँ लबच पक्की गोरेटो बाटो लनमािर् 1 900 आन्िररक श्रोि 

5 ३११५९ साबखुानी िि भाथी पक्की गोरेटो बाटो 1 500 आन्िररक श्रोि 

6 ३११५९ 
छगाम गमु्बा मनुी पक्की गोरेटो बाटो लनमािर् 
िथा गेट ममिि  

1 
४०० आन्िररक श्रोि 

7 ३११५९ बगाम गाउँ पक्की गोरेटो बाटो लनमािर् 1 300 आन्िररक श्रोि 

8 ३११५९ 
दथिी सान ुिामा घर अगाडी पक्की गोरेटो 
बाटो लनमािर् 

1 
500 आन्िररक श्रोि 

9 ३११५९ 
भापडुङ िपिो मालथपिी टोि पक्की गोरेटो 
बाटो लनमािर् 

1 
700 आन्िररक श्रोि 

10 ३११५९ छ्याङलसङ गरे्श मस्न्दर लनमािर् 1 200 आन्िररक श्रोि 

11 ३११५९ 

काङिाङ कान्छािामाको घर देस्ख 
डाँडाटोि च्र्ामडाँडा सम्म जाने पक्की गोरेटो 
बाटो लनमािर् 

1 

800 आन्िररक श्रोि 

12 ३११५९ ज्र्ाङज ुसेम्बी गमु्बा ममिि 1 950 आन्िररक श्रोि 

13 ३११५९ 
वडा कार्ाििर् देस्ख शेपाि टोि सम्म जाने 
पक्की बाटो लनमािर् 

1 
750 आन्िररक श्रोि 

14 ३११५९ धारापानी गरे्श मन्दीर आगँन लनमािर् ढिान 1 500 आन्िररक श्रोि 

15 ३११५९ लसपदङु दलिि गाउँ खानेपानी लनमािर् 1 200 आन्िररक श्रोि 

16 ३११५९ 
छ्याङलसङ गमु्बा डाँडा देस्ख गैराटोि सम्म 
जाने पक्की गोरेटो बाटो लनमािर्  

1 
400 आन्िररक श्रोि 

17 ३११५९ सेम्बङु दलिि गाउँ पक्की गोरेटो बाटो लनमािर् 1 300 आन्िररक श्रोि 

18 ३११५१ सोिाङ गमु्बा लनमािर् (गारो िगाउने कार्ि) 1 400 आन्िररक श्रोि 

19 ३११५९ अन्थिी गाउँ पक्की गोरेटो बाटो लनमािर् 1 200 आन्िररक श्रोि 

20 ३११५९ धारापानी गाउँ पक्की गोरेटो बाटो लनमािर् 1 २०० आन्िररक श्रोि 

21 ३११५९ ओमाचे गाउँ पक्की गोरेटो बाटो लनमािर् 1 250 आन्िररक श्रोि 
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22 ३११५९ काङिाङ च्र्ाँनडाडँा ट्रस लनमािर् १ २०० आन्िररक श्रोि 

जम्मा पसु्जगि खचि 9750   

 
  

 आ.ब. २०७८/ ७९ को योजनाहरु वडा न.ं  २ 

  

रकम रु. हजारमा 
  

क्र.सं खचि स्शषिक  र्ोजनको नाम वडा नं बजेट रकम स्रोि 

१ ३११५१ गिुगिेु खोिा पिु लनमािर् २ २०० आन्िररक श्रोि 

२ ३११५१ चौकीडाडँा सडक बाट जािी वाि लनमािर् २ २०० आन्िररक श्रोि 

३ ३११५६ लिर्पङ गाउँ खानेपानी २ ३०० आन्िररक श्रोि 

४ ३११५६ िामाङगाउँ सामदुार्र्क भवन लनमािर् २ ४०० आन्िररक श्रोि 

५ ३११५६ िामाङगाउँ चचि भवन लनमािर् २ २०० आन्िररक श्रोि 

६ ३११५६ कोदारी बजार खानेपानी  २ ४०० आन्िररक श्रोि 

७ ३११५९ चौकी डाँडा नाि लनर्न्त्रर् २ ५०० आन्िररक श्रोि 

८ ३११५९ 
कोदारी बजार देस्ख लमिन बजार 
िाकुरीबोट सोिार बत्ती जडान 

२ ३०० 
आन्िररक श्रोि 

९ ३११५९ घटे्टखोिा घाट लनमािर्  २ २५० आन्िररक श्रोि 

१० ३११५९ गरे्श मस्न्दर लनमािर् २ २०० आन्िररक श्रोि 

११ ३११५९ कैिाशपिी महादेव मस्न्दर लनमािर् २ ३०० आन्िररक श्रोि 

१२ ३११५९ 
चौकी डाँडा लसरचौर िािर्वर चोक 
जोडने गोरेटो बाटो लनमािर् 

२ ३०० 
आन्िररक श्रोि 

१३ ३११५९ डुक देछेन छ्योलिङ घर लनमािर् २ ७०० आन्िररक श्रोि 

१४ ३११५९ 
न्रू्लसङपाखा देस्ख नादङु सम्म गोरेटो 
बाटो लनमािर् 

२ ७०० 
आन्िररक श्रोि 

१५ ३११५९ घटे्टकुना फिामे साँघ ुलनमािर् २ १०० आन्िररक श्रोि 

१६ ३११५९ थामीगाउँ चचि भवन लनमािर्  २ ५०० आन्िररक श्रोि 

१७ ३११५९ कोदारी बजार पर्हरो लनर्न्त्रर् २ २०० आन्िररक श्रोि 

१८ ३११५९ दलुधिेडाँडा मस्न्दर लनमािर् २ ५०० आन्िररक श्रोि 

१९ ३११५९ गरुु ररम्पोछे माथीको पर्हरो िथा खोपचा २ ३५० आन्िररक श्रोि 
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लनर्न्त्रर् 

२० ३११५९ िामाङगाउँ फट्के पिु लनमािर् २ २०० आन्िररक श्रोि 

२१ ३११५९ फेलमिी गेिहाउस माथी पर्हरो लनर्न्त्रर् २ ४०० आन्िररक श्रोि 

२२ ३११५९ 
घटे्टखोिा नर्द लनर्न्त्रर् िथा गूरुङवतिी 
माथी पर्हरो रोकथाम 

२ १२०० 
आन्िररक श्रोि 

२३ ३११५९ डाँडाटोि मस्न्दर लनमािर् २ २०० आन्िररक श्रोि 

जम्मा पसु्जगि खचि 
८६०० 

6770 आन्िरीक 
श्रोि र प्रदेश राजश्व 
1830 

 

  आ.ब. २०७८/ ७९ को योजनाहरु वडा नं.  ३ रकम रु. हजारमा 

क्र.सं. खचि स्शषिक र्ोजनको नाम वडा नं. 
बजेट 
रकम 

स्रोि 

1 ३११५१ िाचाि गमु्बाडाँडा मोटरबाटो लनमािर् ३ 1500 आन्िरीक  

2 ३११५१ टाँगा बागाम झो.प.ु ममिि 3 100 आन्िरीक  

3 ३११५१ बोक्चेन सडक सरसफाई  ३ ४०० आन्िरीक  

4 ३११५९ दगुनुा सामदुार्ीक भवन लनमािर् 3 700 आन्िरीक  

5 ३११५९ 
3 नं. वडा कार्ाििर् ममिि (घेराबार 
िथा ग्राउन्ड व्र्वतथापन) 

3 1100 
आन्िरीक  

6 ३११५९ दगुनुा टोि स्शव मस्न्दर लनमािर् 3 300 आन्िरीक  

7 ३११५९ डाँडाटोि िामाङ गमु्बा लनमािर् 3 500 आन्िरीक  

8 ३११५९ थाङसरु सामदुार्ीक भवन लनमािर् 3 700 आन्िरीक  

9 ३११५९ र्ामािलसङ गमु्वा लनमािर् 3 500 आन्िरीक  

10 ३११५९ र्ामािलसङ ककलिङ लनमािर् 3 400 आन्िरीक  

11 ३११५९ खकुि  समाज भवन लनमािर् 3 400 आन्िरीक  

12 ३११५९ खकुि  टाँगा झो.प.ु ममिि िथा खकुि  
धारापानी गोरेटोबाटो बाटो ममिि 

3 200 
आन्िरीक  

13 ३११५९ भैरव कुण्ड सरसफाइ िथा वडा 3 200 आन्िरीक  
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कार्ाििर् समदु्घाटन व्र्वतथापन खचि 

14 ३११५९ 
दलुमथाङ डाँडाटोि गाउँ गोरेटो बाटो 
लनमािर् 

3 400 
आन्िरीक  

15 ३११५९ बोक्चेन नाम्थाङ  छेिाङ गोरेटो बाटो ३ ३०० आन्िरीक  

16 ३११५९ बोक्चेन गमु्बा लनमािर् ३ ५०० आन्िरीक  

17 ३११५९ दगुनुा टोि खेि मैदान लनमािर् ३ ५०० आन्िरीक  

जम्मा पसु्जगि खचि 8700 
  

 
 
 

    

आ.ब. २०७८/ ७९ को योजनाहरु वडा न.ं  
४   

रकम रु. 
हजारमा   

क्र.सं. खचि स्शषिक र्ोजनाको नाम वडा नं. बजेट स्रोि 

१ ३११५१ चाकु मार्ी सडक तिरोन्नलि ४ १०० आन्िररक 

२ ३११५१ िाङखोिा फड्के पिु तिरोन्नलि ४ १०० आन्िररक 

३ ३११५१ टुम्बकु फडके पिु लनमािर् ४ १०० आन्िररक 

४ ३११५६ गोिेपा खानेपानी तिरोन्नलि ४ १०० आन्िररक 

५ ३११५६ कमािलसङ खानेपानी तिरोन्नलि ४ २०० आन्िररक 

६ ३११५६ नाटुखड्क खानेपानी तिरोन्नलि ४ १०० आन्िररक 

७ ३११५६ पागेव खानेपानी तिरोन्नलि ४ १०० आन्िररक 

८ ३११५९ चचि र्हन्दी भवन ममिि ४ २०० आन्िररक 

९ ३११५९ गिेुश्वरी मस्न्दर तिरोन्नलि ४ २०० आन्िररक 

१० ३११५९ सेिाङकर्ट्ट खोपचा तिरोन्नलि ४ २०० आन्िररक 

११ ३११५९ 
डाँडागाउँ तवात्र् इकाई भवन 
तिरोन्नलि 

४ २०० आन्िररक 

१२ ३११५९ ठक्कर छ्योलिङ गमु्बा तिरोन्नलि ४ ५०० आन्िररक 

१३ ३११५९ साङछ्योलिङ गमु्बा तिरोन्नलि ४ ५०० आन्िररक 
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१४ ३११५९ खकुुण्डोि मस्न्दर बाि तिरन्नलि ४ १०० आन्िररक 

१५ ३११५९ 
खकुुण्डोि श्रीचउर खानेपानी ट्वाइिेट 
तिरोन्नलि 

४ ३०० आन्िररक 

१६ ३११५९ सरु लसंह गोरेटो बाटो तिरोन्नलि ४ १०० आन्िररक 

१७ ३११५९ बामागाउँ गोरेटो बाटो तिरोन्नलि ४ १०० आन्िररक 

१८ ३११५९ पन्थिी गमु्बा तिरउन्नलि ४ ३०० आन्िररक 

१९ ३११५९ 
छुगरुदङु ओखरबोट गोरेटो बाटो 
तिरोन्नलि 

४ १०० आन्िररक 

२० ३११५९ 
मानथाङ डाँडागाउँ गोरेटो बाटो 
तिरोन्नलि 

४ १०० आन्िररक 

२१ ३११५९ फुस्पपङ पागेब गोरेटो बाटो तिरोन्नलि ४ २०० आन्िररक 

२२ ३११५९ िाकपासा सामदुार्र्क भवन तिरोन्नलि ४ ४०० आन्िररक 

२३ ३११५९ टासी छ्योलिङ गमु्बा तिरोन्नलि ४ ५०० आन्िररक 

२४ ३११५९ 
च्र्ाम डाँडा िोचेपा नजमु गोरेटोबाटो 
ममिि 

४ २०० आन्िररक 

२५ ३११५९ थाङलछङ छ्योलिङ गमु्बा तिरोन्नलि ४ ५०० आन्िररक 

२६ ३११५९ 
नारार्र्थान तवात्र् चौकी नािा िथा 
घेराबार 

४ २०० आन्िररक 

२७ ३११५९ टुमबकु सामदुार्र्क भवन तिरोन्नलि ४ ३०० आन्िररक 

२८ ३११५९ नारार्र्थान तकुि मैदान तिरोन्नलि ४ १०० आन्िररक 

२९ ३११५९ छेिाङ खोपचा तिरोन्नलि ४ १०० आन्िररक 

३० ३११५९ च्र्ाम डाँडा नजमु नािा तिरोन्नलि ४ ३०० आन्िररक 

३१ ३११५९ 
डाकिोिा देस्ख तकुि गोरेटो बाटो 
तिरोन्नलि 

४ ३०० आन्िररक 

३२ ३११५९ नजमु पारसेिी गोरेटो बाटो तिरोन्नलि ४ २०० आन्िररक 

३३ ३११५९ मस्र्थङुगरु गोरेटो बाटो तिरोन्नलि ४ २०० आन्िररक 

३४ ३११५९ िाङखोिा सामदुार्र्क भवन ४ ४०० आन्िररक 

३५ ३११५९ 
सनुखानी सामदुार्र्क भवन शौचािर् 
लनमािर् 

४ २५० आन्िररक 
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३६ ३११५९ िारिङु गोरेटो बाटो लनमािर् ४ ३०० आन्िररक 

३७ ३११५९ बपवलसङ गोरेटो बाटो लनमािर्  ४ २०० आन्िररक 

३८ ३११५९ िाङखोिा गोरेटो बाटो लनमािर् ४ २०० आन्िररक 

३९ ३११५९ सगपुि जािी वाि ४ ४०० आन्िररक 

४० ३११५९ डाँडाटोि गोरेटो बाटो च्र्ाम डाँडा ४ २०० आन्िररक 

४१ ३११५९ सनुखानी सेिीदेवी मस्न्दर ४ २०० आन्िररक 

४२ ३११५९ 
िकुलसङ गाउँ लभत्र गोरेटो बाटो 
लनमािर् 

४ २०० आन्िररक 

४३ ३११५९ काथाङ टोि गोरेटो बाटो लनमािर् ४ २०० आन्िररक 

जम्मा पसु्जगि खचि ९७५०   

 
 आ.ब. २०७८/ ७९ को योजनाहरु वडा न.ं  ५ 

  

रकम रु. हजारमा 
  

क्र.सं. खचि स्शषिक र्ोजनाको नाम वडा नं. बजेट स्रोि 

1 ३११५१ 
चाकु हृर्ाङिे चन्दकुि  ज्र्ामर्दङ 
मोटरबाटो तिरोन्िी 

५ 500 
आन्िररक श्रोि 

2 ३११५१ 
गफुा अन्थिी ज्र्ामपदङु मोटरबाटो 
लनमािर् 

५ 500 
आन्िररक श्रोि 

3 ३११५१ 
चाकु मालमिङ गोपची मोटरबाटो 
तिरोन्िी 

५ 700 
आन्िररक श्रोि 

4 ३११५१ टुतसानी बपुकुटे मोटरबाटो लनमािर् ५ 200 आन्िररक श्रोि 

5 ३११५१ लसलिलि भपमलुसंङ मोटरबाटो लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

6 31156 ज्र्ामपदङु खानेपानी लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

7 31156 ह्याङिे खानेपानी लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

8 31156 उिकु खानेपानी ममिि ५ 100 आन्िररक श्रोि 

9 31156 थाङलमिन खानेपानी ममिि ५ 100 आन्िररक श्रोि 

10 31156 गोन्दोचेि खानेपानी लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

11 31156 भेमथाङ खानेपानी लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

12 31156 चन्दकुि  खानेपानी लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 
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13 31156 अन्थिी खानेपानी लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

14 ३११५९ 
५ नं. वडा कार्ाििर् मोटरबाटो िथा 
खानेपानी लनमािर् 

५ 200 
आन्िररक श्रोि 

15 ३११५९ र्ङमा छ्योलिङ गमु्बा लनमािर् ५ २०० आन्िररक श्रोि 

16 ३११५९ 
थजेु छेन्बो छ्याक्तोङ चेन्िाङ गमु्बा 
लनमािर् 

५ 700 
आन्िररक श्रोि 

17 ३११५९ थापाि छोलिङ गमु्बा लनमािर् ५ 200 आन्िररक श्रोि 

18 ३११५९ 
कुनफेन छोलिङ गमु्बा लनमािर् (पूजा 
घर) 

५ 500 
आन्िररक श्रोि 

19 ३११५९ पेमा छोलिङ गमु्बा लनमािर् ५ 300 आन्िररक श्रोि 

20 ३११५९ टसी छोलिङ गमु्बा लनमािर् ५ 200 आन्िररक श्रोि 

21 ३११५९ सम्सी गमु्बा लनमािर् (पं्रज्रू्ङ) ५ 200 आन्िररक श्रोि 

22 ३११५९ श्री मालमिङ मा.र्व. गोरेटोबाटो लनमािर् ५ 200 आन्िररक श्रोि 

23 ३११५९ 
श्री महादेव आधारभिू र्वद्यािर् पर्हरो 
रोकथाम 

५ 200 
आन्िररक श्रोि 

24 ३११५९ चाकु सामदुार्र्क भवन लनमािर् ५ 500 आन्िररक श्रोि 

25 ३११५९ पोखरी सामदुार्र्क भवन लनमािर् ५ 700 आन्िररक श्रोि 

26 ३११५९ अन्थिी सामदुार्र्क भवन लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

27 ३११५९ कालिदेवी मस्न्दर लनमािर् (धोरे) ५ 100 आन्िररक श्रोि 

28 ३११५९ नेखाङ पाटी लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

29 ३११५९ गरे्श मस्न्दर लनमािर् (त्र्ातथिी) ५ 100 आन्िररक श्रोि 

30 ३११५९ सेिीदेवी मस्न्दर लनमािर् (थामीगाउँ) ५ 100 आन्िररक श्रोि 

31 ३११५९ चाकु कुि पूजा मस्न्दर लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

32 ३११५९ गरे्श मस्न्दर लनमािर् (ज्र्ामपदङु) ५ 100 आन्िररक श्रोि 

33 ३११५९ गरे्श मस्न्दर लनमािर् (गोपची) ५ 100 आन्िररक श्रोि 

34 ३११५९ सेिी देवी मस्न्दर लनमािर् (टुङसानी) ५ 100 आन्िररक श्रोि 

35 ३११५९ कालिदेवी मस्न्दर लनमािर् (अन्थिी) ५ 100 आन्िररक श्रोि 
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36 ३११५९ 
नर्ाँपिु िामाटोि त्र्ाङथिी पक्की 
गोरेटोबाटो लनमािर् 

५ 100 
आन्िररक श्रोि 

37 ३११५९ छ्यािे छ्युका पक्की गोरेटोबाटो लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

38 ३११५९ र्वकटोि ब्रांगा पक्की गोरेटोबाटो लनमािर् ५ 200 आन्िररक श्रोि 

39 ३११५९ कोिगाङ पक्की गोरेटोबाटो लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

40 ३११५९ 
पाठाङ मालनगाङ पक्की गोरेटोबाटो 
लनमािर् 

५ 200 
आन्िररक श्रोि 

41 ३११५९ 
लसप्चङु र्वकटोि पक्की गोरेटोबाटो 
लनमािर् 

५ 100 
आन्िररक श्रोि 

42 ३११५९ 
छ्यादी गोन्दोचेि पक्की गोरेटोबाटो 
लनमािर् 

५ 100 
आन्िररक श्रोि 

43 ३११५९ थाङलमिन पक्की गोरेटोबाटो लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

44 ३११५९ सापािङ पक्की गोरेटोबाटो लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

45 ३११५९ पोखरी पक्की गोरेटोबाटो लनमािर् ५ 100 आन्िररक श्रोि 

46 ३११५९ सनन च्र्ानडाँडा पाटी लनमािर् ५ 200 आन्िररक श्रोि 

47 ३११५९ गोपची छ्योदेन लनमािर् ५ 200 आन्िररक श्रोि 

जम्मा पसु्जगि खचि 
9500 

आन्िररक श्रोि 
3214.5 र 
6285.5 संस्घर् 
समानीकरर् 

 

चाि ुखचि िफि ः 
क्र.सं. खचि स्शषिक बजेट बलगिकरर् बजेट रु हजारमा स्रोि 

1 21111 
पाररश्रलमक कमिचारी -राजश्वबाँडफाँड संघ रु 72०० 
राजश्वबाँडफाँड प्रदेश रु४२०० र रु आन्िररक श्रोि 
रु३२००  

14600 
आन्िररक श्रोि र 
राजश्व बाँडफाँड 

२ 21112 
पाररश्रलमक पदालधकारी-राजश्वबाँडफाँड संघ रु 
३९००  र रु आन्िररक श्रोि रु 1100  

5000 संस्घर् राजश्व 

3 21121 पोसाक 650 संस्घर् राजश्व 

४ 21131 तथानीर् भत्ता 1200 संस्घर् राजश्व 

5 21132 महंगी भत्ता 800 संस्घर् राजश्व 

६ 21135 कमिचारी प्रोत्साहन िथा परुतकार 2500 आन्िररक श्रोि 
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7 21134 कमिचारीको बैठक भत्ता 150 संस्घर् राजश्व 

८ 21139 अन्र् भत्ता 300 संस्घर् राजश्व 

9 21141 पदालधकारी बैठक भत्ता 400 संस्घर् राजश्व 

१० २१२१२ 
र्ोगदानमा आधाररि लनवृस्त्तभरर् िथा उपदान  

कोष खचि 
200 संस्घर् राजश्व 

11 21213 र्ोगदानमा आधाररि र्वमा कोष खचि 200 संस्घर् राजश्व 

१२ 21214 कमिचारी कपर्ार् कोष 600 संस्घर् राजश्व 

13 22111 पानी िथा र्वजिुी 500 संस्घर् राजश्व 

१४ 22112 संचार महशिु 600 संस्घर् राजश्व 

15 22211 इन्धन पदालधकारी 500 संस्घर् राजश्व 

१६ 22212 इन्धन (कार्ाििर् प्रर्ोजन) 1000 संस्घर् राजश्व 

17 22213 सवारी साधन ममिि खचि 1000 संस्घर् राजश्व 

१८ 22213 सरुक्षा लनकार् सवारी साधन ममिि 300 संस्घर् राजश्व 

19 22214 र्वमा िथा नर्वकरर् खचि 300 संस्घर् राजश्व 

२० 22214 दघुिटना र्वमा 200 संस्घर् राजश्व 

21 22221 
मेस्शनरी िथा औजार ममिि सम्भार िथा 
सञ्चािन खचि 

500 संस्घर् राजश्व 

२२ 22231 लनलमिि साविजलनक सम्पलिको ममिि सम्भार खचि 300 संस्घर् राजश्व 

23 22291 अन्र् सम्पलिको ममिि सम्भार खचि 200 संस्घर् राजश्व 

२४ 22311 मसिन्द िथा कार्ाििर् सामाग्री 1300 संस्घर् राजश्व 

25 22313 पतुिक िथा सामाग्री खचि 200 संस्घर् राजश्व 

२६ 22314 इन्धन अन्र् प्रर्ोजन 200 संस्घर् राजश्व 

27 22315 पत्रपलत्रका िथा सूचना खचि  500 संस्घर् राजश्व 

२८ 22315 छपाई खचि 800 संस्घर् राजश्व 

29 22315 र्वज्ञापन िथा सूचना प्रकाशन खचि 800 संस्घर् राजश्व 

३० 22319 अन्र् कार्ििर् सञ्चािन खचि 500 संस्घर् राजश्व 

31 22411 बहस िथा पैरवी खचि 1000 संस्घर् राजश्व 

३२ 22411 सेवा परामशि खचि ४७५ संस्घर् राजश्व 

33 22413 करार सेवा शपुक 8704 संस्घर् राजश्व 

३४ 22413 झोिङु्गे पिु हेराि ु 150 संस्घर् राजश्व 

35 22419 अन्र् सेवा शपुक 400 संस्घर् राजश्व 
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३६ 22511 कमिचारी िालिम खचि 200 संस्घर् राजश्व 

37 22511 प्रार्वलधक िालिम 150 संस्घर् राजश्व 

३८ 22512 
सीप र्वकास िथा जनचेिना िालिम िथा गोष्ठी 
सम्बन्धी खचि 

250 संस्घर् राजश्व 

39 22521 उत्पादन सामाग्री सेवा खचि 300 संस्घर् राजश्व 

४० 22522 
वडा कार्ाििर् व्र्वतथापन - पानी र्वजिुी बैठक 
भत्ता, dd{t, e|d0f vr{, मसिन्द र्वर्वध आदी _ 
कार्िक्रम खचि 

1500 अन्िररक श्रोि 

41 22522 घसु्म्ि स्शर्वर सञ्चािन खचि 800 संस्घर् राजश्व 

४२ 22522 
खेिकुद, उत्सव, महोत्सव िथा सांतकृलिक 
कार्िक्रम 

2000 संस्घर् राजश्व 

43 22522 भैरवकुण्ड पर्िटन प्रवधिन कार्िक्रम खचि  1000 संस्घर् राजश्व 

४४ २२५२९ र्वर्वध कार्िक्रम खचि 1000 संस्घर् राजश्व 

45 22611 अनगुमन मपुर्ांकन खचि 500 संस्घर् राजश्व 

४६ 22612 भ्रमर् खचि पदालधकारी अध्र्र्न अविोकन 1000 संस्घर् राजश्व 

  22612 भ्रमर् खचि कमिचारी ७०० संस्घर् राजश्व 

48 22612 १० र्दनको काज सर्हिको पर्िटन भ्रमर्ा खचि 1000 संस्घर् राजश्व 

49 22613 
र्वस्शि व्र्स्क्त िथा प्रलिलनलध मण्डिको भ्रमर् 
खचि 

200 संस्घर् राजश्व 

50 22711 र्वर्वध खचि 1200 संस्घर् राजश्व 

51 22711 अलिलथ सत्कार खचि ४०० संस्घर् राजश्व 

52 २२७२१ गाउँसभा सञ्चािन खचि ३०० संस्घर् राजश्व 

53 25314 
धालमिक िथा सांतकृलिक संतथा सहार्िा पजुारी 
िथा अन्र् सहार्क व्र्वतथापन  

1200 आन्िररक श्रोि 

54 25315 
अन्र् संतथा सहार्िा नेपाि पत्रकार महासंघ 
चौिारा शाखा अनदुान 

200 राजश्व बाँडफाँड 

55 25315 
अन्र् संतथा सहार्िा नेपाि बदु्ध धमि सेवा संघ 
तवर्म्व ुकाठमाण्डौं अनदुान 

500 राजश्व बाँडफाँड 

56 २७११२ र्दनदखुी असहार्िाई आलथिक सहार्िा 300 संस्घर् राजश्व 

57 २७११२ औषधी उपचार सहार्िा 500 संस्घर् राजश्व 

58 27219 अन्र् सामास्जक सहार्िा 500 राजश्व बाँडफाँड 
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59 28142 घरभाडा 1800 राजश्व बाँडफाँड 

60 28143 सवारी साधन िथा मेलसनरी औजार भाडा ५०० राजश्व बाँडफाँड 

जम्मा चाि ुखचि 65029   

1    पूस्जगि खचि   राजश्व बाँडफाँड 

2 31113 फलनिचर िथा र्फक्चसि 1200 राजश्व बाँडफाँड 

3 31121 सवारी साधान 300 राजश्व बाँडफाँड 

4 31122 मेस्शनरी िथा औजार  500 राजश्व बाँडफाँड 

५ 31172 पुसँ्जगि अनशुन्धान िथा परामशि 500 राजश्व बाँडफाँड 

    जम्मा पूस्जगि खचि 2500   

    कुि जम्मा 67529   

 
 

लनर्िर् नं. 2  

आगामी आलथिक वषि २०७८/०७९ को िालग नेपाि सरकारबाट प्राि हनुे शसिि अनदुान, 
र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान, राजतव बाँडफाड,  बागमिी प्रदेश सरकारबाट प्राि हनुे शसिि 
अनदुान, र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान, समपरुक अनदुान, र्वषशे अनदुान, आन्िररक आम्दानी र 
आ.व २०७७/०७८ मा रहने बैंक मौज्दाि गरी जम्मा  ५१ करोड  ४१ हजार रुपैर्ाको 
प्रतिार्वि आर् िथा व्र्र् सर्हिको बजेट तवीकृि गने लनर्िर् गररर्ो।साथै गाउँपालिका लभत्रका 
गैरसरकारी संघसंतथािाई सडकबोडि सर्हि कूि रु ५३ करोड १३ िाख ३५ हजार बजेट 
पाररि गने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. 3 

चाि ु आलथिक वषि २०७७/०७८ को आन्िररक िेखा पररक्षर्को िालग कोष िथा िेखा 
लनर्न्त्रक कार्ाििर्, लसन्धपुापचोक चौिारािाई अनरुोध गने िथा को.िे.लन. का चौिाराबाट 
आ.िे.प गने कार्ि कमिचारी अभावको कारर् हनु नसकेमा आस्न्िम िेखा पररक्षर् गराउने 
लनर्िर् गररर्ो । 

 

 लनर्िर् नं.  4 

आ.व. २०७८/०७९ को िालग प्रतिाव भएको चाि ुखचि, पूसँ्जगि खचि र र्वत्तीर् व्र्वतथा 
सर्हिको सम्पूर्ि खचि गने प्रर्क्रर्ाको िालग प्रतिाव भएको भोटेकोशी गाउँपालिकाको र्वलनर्ोजन 
ऐन, २०७८ िाई पाररि गने लनर्िर् गररर्ो। 
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लनर्िर् नं. 5 

आगामी आलथिक वषि २०७८/०७९ को िालग राजतव परामशि सलमलिको सझुाव सर्हि पेश हनु 
आएका आलथिक मतर्ौदामा उपिेख गररए बमोस्जमका कर, दतिरु, सेवा शपुक, िथा राजतवका 
दरहरु सर्हिको आलथिक ऐन २०७८ तवीकृि गरी कार्ािन्वर्न गने लनर्िर् गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. 6 

गाउँ कार्िपालिकाको कार्ाििर् िथा वडा कार्ाििर्, प्रार्वलधक, कृर्ष, पश ु िथा तवात्र् 
शाखाको कार्िचापिाई व्र्वस्तथि गनि नेपाि सरकारको तवीकृि दरबन्दीमा कमिचारी समार्ोजन 
पश्चाि पलन ररक्त रहेका साथै िोक सेवा आर्ोगबाट लसफाररस भई हािसम्म कुनै पलन कमिचारी 
पदपलुिि नभएको र्वषर्िाई मध्र्नजर गरी प्रार्वलधक सेवा जतिै कृर्ष, पश,ु तवात्र्, रोजागार 
संर्ोजक िगार्िका प्रार्वलधक सेवामा करार सेवा माफि ि नेपाि सरकारको तवीकृि दरबन्दीमा 
करार सेवामा म्र्ाद थप गरी शसिि अनदुानबाट ििब भत्ता भकु्तालन गनि गाउँकार्िपालिकाको 
कार्ाििर्िाई लनदेशन र्दन ेलनर्िर् गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. 7 

र्स गाउँपालिका लभत्र सञ्चालिि केन्रीर्, प्रदेश वा अन्र् सरकारी िथा गैरसरकारी संतथाबाट 
सञ्चालिि र्वकास र्ोजना गाउँपालिकाको अनगुमन लबना भकु्तालन नगनि सम्बस्न्धि लनकार्मा 
लसफाररस गने िथा गाउँपालिकािे अनगुमन नगरी भकु्तालनको िालग लसफाररस नगने लनर्िर् 
गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. 8 

र्वकास लनमािर्का र्ोजनाहरु सञ्चािनको िालग लनमािर् सामाग्रीको मूपर् र कामदारको ज्र्ािा 
दररेट िगार्िका कार्िको िालग गाउँपालिकाको छुटै्ट दररेट िर्ार भईनसकेकोिे स्जपिा 
दररेटिाई आधार मानी कार्ि सञ्चािन गने लनर्िर् गररर्ो।भौलिक दरुीको आधारमा ढुवानी थप 
गरी तथानीर् दररेट पाररि गने लनर्िर् गररर्ो । 
 

लनर्िर् नं. 9 

आ व ०७६।०७७ मा गाउँपालिकाको प्रशासर्कर् भवन बहवुर्षिर् टेण्डर भई लसद्धाथि 
कन्ट्रक्सन प्रा लि चावर्हििाई कार्ािदेश समेि र्दई लनमािर् कार्ि हुँदै गदाि सम्मालनि उच्च 
अदािि पाटनबाट लनमािर् कार्ि रोक्का भै सम्बस्न्धि लनमािर् व्र्वसार्ीिे सो अवलध सम्म  भए 
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गरेको कामको भकु्तानी पाउँ भनी माग भएकोिे कार्िको र्थाथि नाप जाँच गरी भकु्तानीको िालग 
आवश्र्क कानूनी परामशि लिई प्रर्क्रर्ा अगाडी बढाउने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. 10 

भोटेकोशी गाउँपालिकाको र्वधार्न सलमलिबाट पेश हनु आएका िपसीि बमोस्जमका ऐन, लनर्म, 

लनदेस्शका सभामा प्रतििु भई ध्वलन मिद्वारा तवीकृि गररर्ो । 

िपसीि 

अनगुमन िथा सपुररवेक्षर् सलमलिको कार्िर्वलध, २०७८ 

बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सलमलिको कार्िर्वलध, २०७८ 

राजतव परामशि सलमलिको कार्िसञ्चािन कार्िर्वलध, २०७८ 

भोटेकोशी गाउँपालिका र्वपद् पूवििर्ारी िथा प्रलिकार्ि र्ोजना, २०७८ 

र्वद्यािर् अनदुान र्विरर् िथा स्शक्षक सरुवा सम्बन्धी कार्िर्वलध, २०७८ 
भोटेकोशी गाउँपालिकाको नक्सा पास कार्िर्वलध, २०७८ 

साविजलनक खररद ऐन २०७८ 

मेिलमिाप केन्र सञ्चािन सम्बन्धी कार्िर्वलध, २०७८ 

एफ.एम रेलडर्ो व्र्वतथापन िथा सञ्चािन कार्िर्वलध, २०७८ 

संतथा दिाि, २०७८ 

 

लनर्िर् नं. १1 

“तवात्र्, स्शक्षा, खेिकुद, कृर्ष, पर्िटन, जिर्वद्यिु, उद्योग, व्र्ापार, पूवािधार, भोटेकोशी समरृ्द्घको 
आधार” भने्न र्वकासको नारािाई लनरन्िरिा र्दने लनर्िर् गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. १2 

र्स गाउँपालिकाको कार्ाििर्मा कार्िरि तथार्ी िथा करार कमिचारीहरुिाई र्वगि वषिदेस्ख 
उपिब्ध गराउदै आएको प्रोत्साहन खचििाई तवीकृि दरबन्दी आ व ०७८।०७९ मा 
पदपलुििको अवतथा, कार्िबोझ र अलिररक्त समर् कामकाज गरेको अलभिेख समेिको आधारमा 
१० प्रलिशि देस्ख ३० प्रलिशि सम्म भकु्तानी र्दने लनर्िर् गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. १3 

उपभोक्ता सलमलि माफि ि आर्ोजना सञ्चािन गदाि रु. ६ िाख भन्दा बढीको र्ोजनाको िालग 
मात्र पेश्की रकम उपिब्ध गराउने र मपुर्ाङ्कन लबिको आधारमा पेश्की कट्टा गने प्रर्क्रर्ािाई 
आगामी आ.व. २०७८/०७९ मा समेि लनरन्िरिा र्दने लनर्िर् गररर्ो। 
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लनर्िर् नं. १4 

श्री संघीर् मालमिा िथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर् (तथानीर् प्रशासन शाखा), लसहंदरबार, 
काठमाण्डौँको प स ०७७।०७८, च नं ५२० र लमलि २०७८।३।२ को प्राि पत्रबाट बुदँा 
नं ४ बमोस्जम गाउँपालिका तिरीर् पोषर् िथा खाद्य सरुक्षा लनदेशक सलमलिको लसफाररसमा 
कोलभड÷१९ को महामारीको कारर् संकटासन्न र्वपन्न सनुौिा हजार र्दनका मर्हिा, 
बािबालिका िथा र्कशोरहरुिाई पोर्षिो झोिा र्विरर्, िस्क्षि समदुार्का सदतर्हरुिाई 
बीउलबजन र हजारी र्विरर् िगार्िका पोषर् सरुक्षामा सहर्ोग पगु्ने कार्िक्रम सञ्चािन गने 
लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. १5 

र्स गाउँपालिकाको चाि ु खचि, पूस्जगि खचि, सामास्जक सरुक्षा भत्ता, तथानीर् शासन िथा 
सामदुार्र्क र्वकास िगार्िका र्वर्वध कार्िक्रममा गररएका सम्पूर्ि खचिहरु अनमुोदन गने 
लनर्िर् गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. १6 

र्स गाउँपलिका लभत्रका अलिर्वपन्न पररवारका सदतर्हरु जर्टि रोगहरु जतिै क्यान्सर, मटुुको 
अपरेसन, टाउकको अप्रेसन, लमगौिा प्रत्र्ारोपर् िगार्िका जर्टि प्रकृलिका रोगहरुको 
उपचारको िालग औषधी उपचार कोषबाट रु २५०००।– उपिब्ध गराउन 
गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर्िाई लनदेशन र्दने लनर्िर् गररर्ो।  

 

लनर्िर् नं. १7 

र्स गाउँपालिकाको र्वपद् व्र्वतथापन कोषबाट िपशीि बमोस्जमका कार्िक्रहरुको िालग खचि 
गनि गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर्िाई लनदेशन र्दन ेलनर्िर् गररर्ो। 

 

क्र.सं र्ववरर् र्वलनर्ोस्जि रकम 

१ बाढी पर्हरोिे घर गोठ बगाएमा, 
आगिागीबाट  क्षलि भएमा, हावाहरुीबाट क्षलि 
भएमा िगार्िका अन्र् र्वपदको िालग 

रु. २५,०००।- 

२ बाढी, पर्हरो, आगिागी िगार्िका र्वपद्का 
कारर् मालनसको मतृ्र् ुभएमा 

रु. २५,०००।- 
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लनर्िर् नं. १8 

गाउँकार्िपालिको पत्र अनसुार सन्देशमूिक सूचना प्रकाशन गने तथानीर् पत्र पलत्रकािाई दशै र 
नर्ाँ बषिको अवसरमा सूचना प्रकाशन गरेवापि दईु पटकका िालग प्रत्रे्क पटक रु ५ हजार 
गरी जम्मा रु १० हजार रकम उपिब्ध गराउन गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर्िाई लनदेशन 
र्दने लनर्िर् गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. १9 

गाउँपालिकाकािे आर्ोजना गरेको र्वलभन्न औपचारीक कार्िक्रममा सूचना सम्प्रषेर्को िालग 
गाउँकार्िपालिकाको मौस्खक लनदेशन बमोस्जम गाउँपालिका िथा वडा कार्ाििर्मा आउन े
तथानीर् िथा रार्िर् दैलनकका पत्रकारहरुिाई चाि ुखचि अन्िरगि रही रु २५००। प्रत्रे्क 
पटक र्ािार्ाि खचि उपिब्ध गराउन गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर्िाई लनदेशन र्दने लनर्िर् 
गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. 20 

भोटेकोशी नदी बाहेकका अन्र् खहरे खोपसाहरुबाट ढुङ्गा, गीट्टी, बािवुा, िकडी, तिेट िथा 
कवाडी संकिन िथा लनकासी कर सम्भाव्र्िाका आधारमा आगामी आलथिक वषि २०७८।०७९ 
मा संकिन गने लनर्िर् गररर्ो।  

लनर्िर् नं. २1 

भोटेकोशी गाउँपालिकाको तथानीर् स्शक्षा लनर्माविी, २०७५ को लनर्म ५ र्वद्यािर् खोपन े
अनमुिी सम्बन्धमा लनवेदनसाथ कागजपत्र हेदाि श्री थापीनारार्र् आ र्व, श्री लभमसेन मा र्व र 
श्री धनेश्वरी मा र्व को शैस्क्षक सत्र शरुु हनु ुभन्दा कम्िीमा ३ मर्हना अगावै रार् सर्हि स्शक्षा 
शाखा प्रमखुिे स्शक्षा सलमलिको बैठकमा पेश गनुि पने काननुी व्र्वतथा भएकोिे लनर्माविीमा 
उपिेस्खि समर्मा दिाि र अनगुमन मूपर्ाङ्कनको काम कोलभडको कारर्िे हनु नसकेकोिे र्स 
शैस्क्षक सत्रका िालग कुनै पलन र्वद्यािर्हरुिाई थप कक्षा सञ्चािनका िालग अनमुलि र्दन 
नसर्कने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. २2 

कोलभड÷१९ को कारर्िे र्व.व्र्.स. को म्र्ाद सर्कए पलन पनु: गठन गनि नसर्कएका 
र्वद्यािर्हरुमा २०७८ असोज १५ सम्म म्र्ाद थप गने र सामास्जक दरुी िथा तवात्र् 
मापदण्डको पािना गरी सोही लमलि सम्ममा अर्विम्ब र्व.व्र्.स. पनु गठन गनि लनदेशन र्दन े
लनर्िर् गररर्ो । 
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लनर्िर् नं. २3 

र्स आ.व २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारको समपरुक, र्वशेष र शसिि अनदुान/कोष 
अन्िरगि ठेक्का सम्झौिा भई  िीव्रिाका साथ कार्ि भई रहेका कोलभड १९ को कारर्िे सम्पन्न 
हनु नसकेका दगुनुा टासीथाङ सडक ट्रर्ाक ओपन, दशर्किो बोक्चेन सडक तिरोन्निी, चौकी 
डाँडा शेपाि गमु्बा िामाङ गमु्बा पर्िटकीर् पदमागि लनमािर्, चाकु मालमिङ सडक तिरोन्निी, सोिार 
तट्रीट िाईट व्र्वतथापन, स्झपुि खानेपानी र्हन्दी िगािर्का सबै  ठेक्काबाट खचि गरी बाँकी 
रकम आगामी आलथिक वषिमा उपिव्ध गराउने व्र्वतथाका िालग नेपाि सरकार र बागमिी 
प्रदेश सरकारिाई अनरुोध गने र उक्त र्ोजनाहरुिाई क्रमागि र्ोजनाको रुपमा गाउँपालिकाको 
िफि बाट खचि हनुे रकम बचि अपर्ा गरी सोही र्ोजनमा आगामी आलथिक बषिमा कार्ि सम्पन्न 
गराई खचि गने र संघीर् समपूरक र्ोजनामा र्वलनर्ोजन भएको र्ोजनाहरुको सम्पूर्ि खचिको 
दार्र्त्त्व गाउँपालिकाको बजेटमा श्रोिान्िर गने लनर्िर् गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. २4 

लमलि २०७७ श्रावर् १ देस्ख २०७८ असार १४ गिे र्वलभन्न लमलिमा गाउँ कार्िपालिकाको 
बैठक र वडा सलमलिबाट लनर्िर् भई गाउँ कार्िपालिकाको बैठकमा पेश भएका र्वलभन्न नीलिगि 
िथा कार्िक्रमगि लनर्िर्िाई अनमुोदन गने लनर्िर् गररर्ो।  

 

लनर्िर् नं. २5 

आलथिक बषि ०७७/०७८ मा गाउँकार्िपालिका कमिचारीहरु, करार सेवाका कमिचारी िथा 
र्वषर्गि शाखाका कमिचारीहरुिाई उपिब्ध गराएको ३० प्रलिशि सम्म प्रोत्साहान खचि 
अनमुोदन गने लनर्िर् गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. २6 

लनजी क्षेत्रको िगानीमा तथापना भएका जिर्वद्यिु आर्ोजनाहरुमा ३०% प्रलिशि तथानीर् शरे्र 
रहन ु पने र जो र्ोजना लनमािर् सम्पन्न भए पश्चाि भोटेकोशीको गाउँपालिकाका जनिािाई 
उपिब्ध गराउन ुपने नीलििाई अलनवार्ि रुपमा िाग ुगने  लनर्िर् गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. २7 

गाउँ सभाबाट तवीकृि र्ोजना िथा आर्ोजनाहरु आगामी आलथिक वषिको भार १ बाट अलनवार्ि 
रुपमा सरुुवाि गनि गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर् र वडा कार्ाििर्िाई लनदेशन र्दने लनर्िर् 
गररर्ो। 
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लनर्िर् नं. २8 

कुनै पलन उपभोक्ता सलमििे गरेको कार्िको अनगुमनको िालग लनवेदन र्दएको ७ र्दन लभत्रमा 
कार्ाििर्बाट र्ोजनाको अनगुमन गरी सक्न ुपने छ । उक्त समर्मा र्ोजना अनगुमन नभएको 
कारर् कुनै बाढी, पर्हरो िथा र्तिै प्रकृलिका अन्र् र्वपद्का कारर् क्षलि भएमा सो को 
पनुरमपुर्ांकन (V.O) गरी भकु्तालन र्दन गाउँकार्िपालिकाको कार्ाििर्िाई लनदेशन र्दने लनर्िर् 
गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. २9 

गाउँपालिका बाट र्वलनर्ोस्जि भएका सम्परु्ि र्ोजनाहरुको आगामी आलथिक वषि २०७८/०७९ 
को बैशाख मसान्ि सम्ममा सम्पूर्ि र्ोजनाहरु सम्पन्न गरी सक्नको िालग गाउँकार्िपालिकाको 
कार्ाििर्िाई लनदेशन र्दन ेलनर्िर् गररर्ो। 

 

लनर्िर् नं. ३० 

अध्र्क्ष रोजगार कार्िक्रममा र्वलनर्ोजन रकमबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्िक्रमाट संचािन हनुे 
र्ोजनाको बाह्य सामाग्री खररद कार्िमा खचि गने व्र्वतथा लमिाउने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ३१ 

चाि ुआ व २०७७।०७८ मा आन्िररक श्रोिको घरभाडामा रकम नपगु भएकोिे खेिकुद 
उत्सव महोत्सव िथा सांतकृलिक कार्िक्रमबाट रु २४५०००। घर भाडामा रकमान्िर गने 
लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ३२ 

भैरवकुण्ड पाकि  लडपीआर रु ८५०००० र्ोजनािाई भैरवकुण्ड पाकि  लडपीआर िथा गरुुररम्पोछे 
मूलिि लडपीआर कार्म गरी अनमुोदन गने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ३३  

आ व २०७७।०७८ मा अध्र्क्ष कोषमा र्वलनर्ोस्जि रकमबाट सञ्चालिि र्ोजनाहरु र खचि 
रकम अनमुोदन गने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ३४ 
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आ व ०७७।०७८ मा र्वलभन्न कोष िथा संघीर् समानीकरर्, प्रदेश समानीकरर्, र्वशेष िथा 
समपरुक कोष, प्रकोप व्र्वतथापन कोष, र्वर्वध खचि खािा, आन्िररक श्रोि, राजश्व बाँडफाँड, 
संघीर् र प्रदेश सशिि बाट संचालिि आर्ोजनाहरु अनमुोदन गने लनर्िर् सविसम्मिबाट पाररि 
गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ३५ 

चाि ु आ व ०७७।०७८ को संघीर् सशिि िफि  थप बजेट सर्हि कुि रु 
४७,५८,७३,६३५। को संशोलधि बजेट सतु्र प्रर्ािीमा प्रर्विी भए बमोस्जम अस्ख्िर्ारी िथा 
खचि पाररि गने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ३६ 

लमलि २०७८।०३।०१ गिे गएको बाढी पर्हरोबाट मेिम्ची नगरपालिका र हेिम्ब ु
गाउँपालिका डुवानमा परी धेरै जनधनको क्षलि भएकोिे र्स भोटेकोशी गाउँपालिकाको प्रकोप 
व्र्वतथापन कोषको बाढी पर्हरो अनदुानबाट ३ िाख हेिम्ब ुगाउँपालिकािाई २ िाख मेिम्ची 
नगरपालिकािाई उपिब्ध गराउने र कमिचारीिे उपिब्ध गराउने सहर्ोग रकम र्सै कोषबाट 
उपिब्ध गराई ििब कट्टा गरी र्सै कोषमा सोध भनाि गने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ३७ 

आ व २०७७।०७८ को वार्षिक र्वलनर्ोजनमा नपगु हनुे रकम, मसिन्द, र्ोजना अनगुमन 
भत्ता, भ्रमर् खचि र्वलभन्न र्ोजनाहरुको कन्ट्रीन्जेन्सी बाट खचि गने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ३८ 

र्स गाउँपालिकामा कार्िरि कमिचारीहरुिाई ३० प्रलिशि प्रोत्साहान भत्ता उपिब्ध गराई 
आएकोमा २०७७ असोज सम्मको भकु्तानी भई सकेको र २०७७ कालििक देस्ख २०७८ 
असार मसान्िसम्मको िालग तथार्ी एंव करारका कमिचारीहरु र्वलनर्ोस्जि रकमबाट कार्म हनुे 
दर बमोस्जम प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराउने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ३९ 

िािोपानी धारा, लितिीमाई मस्न्दर, जैमन थापी नारार्र् मस्न्दरमा लनर्सु्क्त भएका पजुारी एंव 
अन्र् कमिचारीहरुिाई मालसक रु १५०००। का दरिे ििब उपिब्ध गराउने लनर्िर् गररर्ो 
। 
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लनर्िर् नं. ४० 

मर्हिा तवात्र् तवंर्म सेर्वकाको उत्प्ररेर्ा र मनोबि वरृ्द्ध गराई कामकाज गराउन आ व 
०७८।०७९ देस्ख िाग ु हनुे गरी मालसक रु २०००। का दरिे १२ मर्हनाको प्रोत्साहान 
खचि उपिब्ध गराउने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ४१ 

गाउँपालिकाका करार कमिचारीको िालग आ व ०७७।०७८ मा नपगु ििब रु २७५०००। 
रुपैँर्ा चाि ुखचि कमिचारी पाररश्रलमकबाट उपिब्ध गराउने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ४२ 

र्स गाउँपालिकाको भौगोलिक र्वकटिािे गदाि प्रचलिि र्ािार्ाि भाडादर भन्दा बढी िागि पने 
भएकािे पालिकाको आर्ोजनामा संचािन गररने  बैठक सलमक्षा गोष्ठी िगार्िका कार्िक्रममा 
सहभागी हनुे पदालधकारीहरुिाई र्ािार्ाि खचि बापि रु ५०० उपिब्ध गराउने लनर्िर् गररर्ो 
। 

 

लनर्िर् नं. ४३ 

चाकु मालमिङ सडक तिरोन्निीको िालग र्वलनर्ोस्जि प्रदेश सशिि िफि को १ करोड, भोटेकोशी 
गाउँपालिका िफि को ५० िाख र संघीर् समपूरक िफि को ५० िाख गरी जम्मा २ करोडमा 
र्वद्यिुीर् बोिपत्र भई लनमािर् कार्ि भैरहेकोमा प्रदेश सशिि रकमबाट भकु्तानी र्दई बाँकी 
भोटेकोशी गाउँपालिका िफि को रकम रु ५० िाख मध्रे्बाट सोही सडकको फरक चेनेजमा 
उपभोक्ता सलमलि माफि ि स्जपिा दररेट अनसुार िागि अनमुान िर्ार गरी भैरहेको कार्िको 
नापी लबि अनसुार भकु्तानी र्दने लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ४४ 

भोटेकोशी पावर कम्पलन लिलमटेड र सक्षम भोटेकेशी जि र्वद्यिु सरोकार संघषि सलमलि, पाँच 
राजनैलिक दि र प्रभार्वि क्षेत्रका अन्र् महानभुावहरु समेिको उपस्तथलिमा लमलि 
२०७१।९।९ रोज ४ मा भएको सहमिी पत्रको बुदँा नं १ मा शेर्र र्ववरर् गने प्रकृर्ा 
तथानीर् पाँच राजनैलिक दिको संर्कु्त रुपमा प्रत्र्क्ष प्रभार्वि र तथानीर् जनिािाई समेिी िर् 
गने सहमिी भएको देस्खएकोिे उक्त समर्मा तथानीर् लनवािस्चि जन प्रलिलनलध नभएको सन्दभिमा 
राजनैलिक दिको सहमिीमा शेर्र र्विरर् प्रकृर्ा िर् गने भलनर्िा पलन हाि जन लनवािस्चि 
तथालनर् सरकार गठन पश्चाि उक्त सहमिी पत्रको आधारमा नै पनु तथालनर् सरकार भोटेकोशी 
गाउँपालिका र भोटेकोशी पावर कम्पनीको लबचमा सहमिी पत्रमा नर्वकरर् गरर तथानीर् 
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सरकार सँगको सहमिीको आधारमा शेर्र र्विरर्को िालग सम्बस्न्धि लनकार्मा अनरुोध गने 
लनर्िर् गररर्ो । 

 

लनर्िर् नं. ४५ 

नेपाि सरकारबाट सम्पूर्ि राि सेवक कमिचारीहरुको ििब भत्तामा प्रत्रे्क कमिचारीिाई मालसक 
रु २०००।(अक्षेरुपी दईु हजार रुपैँर्ा मात्र ।) वरृ्द्ध गरेकािे र्स कार्ाििर्मा कार्िरि 
तथार्ी, करार कमिचारीहरुको ििब भत्तामा २०७८ साि श्रावर् मर्हना देस्ख िागू हनुे गरी 
थप ििब भत्ता समार्ोजन गरी भकु्तानी गने लनर्िर् पाररि गररर्ो । 

 
लनर्िर् नं. ४६ 

नेपािको संर्वधानको धारा २१७ बमोस्जम र्स भोटेकोशी गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष श्री दाबटुी 
शेपाि िामा को संर्ोजकत्वमा वडा नं ५ का वडा अध्र्क्ष श्री सपुा िामा सदतर् र कार्िपालिका 
सदतर् श्री राज ुघिानी सदतर् रहेको ३ सदतर् भएको न्र्ार्र्क सलमलि गठन भएकोमा सदतर् 
राज ु घिानीिे आफ्नो कार्िव्र्तििािे गदाि समर् र्दन नसक्ने भने्न जानकारी र्दन ु भएकोिे 
लनजको तथानमा कार्िपालिका सदतर् श्री िक्ष्मी प्रधानिाई मनोनर्न गने लनर्िर् गररर्ो । 
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८०३२७५०६५११  सघंीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायाक्रम (शसता अनदुान) 

मस.नं. 
कायाक्रम/आयोजना/कक्रयाकलापको नाम उप क्षेत्र 

खचा 
िीर्ाक 

स्रोत 
ववतनयोजन 
रु हजारमा 

१ प्राववथधक सहायकको पोसाक 

सामान्जक 
सरुक्षा तथा 
संरक्षण २११२१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १० 

२ रोजगार संयोजकको पोसाक 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २११२१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १० 

३ रोजगार सहायकको पोिाक भत्ता 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २११२१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १० 

४ प्राववथधक सहायकको त थानीय भत्ता 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २११३१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १४ 

५ रोजगार संयोजकको त थानीय भत्ता 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २११३१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १७ 

६ रोजगार सहायको त थानीय भत्ता 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २११३१ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १४ 

७ 

एम. आर्ा. एस. अपरेटर र किल्ड 
सहायको लाथग सञ्चार खचा 

तथयांक 
प्रणाली २२११२ 

आई डड ए - सोधभनाा 
हुने ऋण (बैदेमिक) ८ 

८ 

मेमिनरी आजार तथा ितनाचर ममात 
सम्भार (सेवा केन्र सञ्चालानाथा) 

तथयांक 
प्रणाली २२२२१ 

आई डड ए - सोधभनाा 
हुने ऋण (बैदेमिक) ८४ 

९ 

मसलन्द सामान खररद (सेवा केन्र 
सञ्चालानाथा) 

तथयांक 
प्रणाली २२३११ 

आई डड ए - सोधभनाा 
हुने ऋण (बैदेमिक) १,८० 

१० 

एम. आर्ा. एस. अपरेटर र  किल्ड 
सहायक पाररश्रममक, चाडपवा खता तथा 

तथयांक 
प्रणाली २२४१३ 

आई डड ए - सोधभनाा 
हुने ऋण (बैदेमिक) ११,०३ 
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पोिाक खचा 

११ प्राववथधक सहायकको तलव 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २२४१३ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ३,६७ 

१२ रोजगार संयोजकको तलव 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २२४१३ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ४,७२ 

१३ रोजगार सहायकको तलब 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २२४१३ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ३,६७ 

१४ 

GPE को सहयोगमा कोमभड - १९ का 
कारण उत्पन्न पररन्त थततमा मसकार् 

सहजीकरणका लाथग िैक्षक्षक कायाक्रम मिक्षा २२५२२ 

न्ज.वप.ई. - सोधभनाा 
अनुदान (बैदेमिक) ५५,०० 

१५ 

अतत गररब पररवारहरुको लाथग 
कन्म्तमा १० जनाको लाथग हुने गरी 
साझा सुववधा केन्रको त थापना। उद्योग २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ५,०० 

१६ 

आ.व. २०७७/७८ मा त थापना भएका 
कृवर् तिा का साना व्यवसातयक कृवर् 

उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास 
कायाक्रम तनरन्तरता कृवर् २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १२,०० 

१७ 

आ.व. २०७७/७८ मा त थापना भएको 
बाख्राको साना व्यवसातयक कृवर् 

उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास 
कायाक्रम तनरन्तरता कृवर् २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ७,०० 

१८ ईवपडमेमयोलोजी ररपोदटाङ 

पिुपन्छी 
ववकास २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,०० 

१९ 

उपचारात्मक सेवा अन्तगातका 
कायाक्रमहरु ( ,आधारभूत त वात थय सेवा 
केन्र (त वात थय चकक  ) / आधारभूत 
अत पतालको न्युनतम सेवा मापदण्ड 

कायाक्रम संचालन तथा सुदरथधकरण र 
आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख 
त वात थय सम्वन्न्ध अमभमुखीकरण तथा 
बबद्यालय त क्र तनगं कार त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ५,०० 

२० 

क्षयरोगका जोखखम समुह तथा त वात थ 
सेवाको पहुच कम भएका समदुायमा 
सकृय क्षयरोग खोजपडताल कायाक्रम, 

घरपररवारका सदत यहरूको सम्पका  
पररक्षण, समुदायमा क्षयरोगका त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,२० 
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ववरामीहरूको खोजपडतालका लाथग 
क्षभता अमभवदृ्थध तथा  पररचालन । 

२१ 

कृवर्, पिुपन्छी तथा मत्त य तथयाकं 
अध्यावथधक कायाक्रम कृवर् २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,०० 

२२ कामका लाथग पाररश्रममक अनुदान 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १ 

२३ 

कामका लाथग पाररश्रममक अनुदान 
(युवा रुप) 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २२५२२ 

आई डड ए - सोधभनाा 
हुने ऋण (बैदेमिक) ३४,०० 

२४ 

कामका लाथग पाररश्रममक अनुदान 
(युवा रुप) 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १३ 

२५ ककसान सूचीकरण कायाक्रम कृवर् २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ३,०० 

२६ 

कोमभड १९ लगायत ववमभन्न 
महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, 

तनयन्त्रण तथा तनगरानीका लाथग 
सरोकारवाला सँगको अन्तरकक्रया तथा 
RRT, त वात थयकमी पररचालन त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान २५ 

२७ 

कोमभड १९ ववरुद्ध खोप अमभयान 
संचालन ब्यवत थापन खचा -
पामलकात तररय सममक्षा तथा योजना र 
पामलका तथा त वात थय सत था त तररय 
सुपररवेक्षण_ त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,१४ 

२८ 

कोल्डरुम/पोटेवल कोल्ड च्याम्वर 
तनमााण (लागत साझदेारी 5० प्रततित ) कृवर् २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ११,०० 

२९ गुनासो सुनुवाई अथधकारी 
गररबी 
तनवारण २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,०० 

३० 

गररबी तनवारणका लाथग लघु उद्यम 
ववकास कायाक्रम संचालन तनदेमिका, 
२०७७ बमोन्जम उद्यमीको त तरोन्नती 
(आवश्यकता पदहचानका आधारमा 
पुनतााजगी र एडभान्स सीप ववकास 
तामलम कायाक्रम) उद्योग २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ६,०० 

३१ 

गररबी तनवारणका लाथग लघु उद्यम 
ववकास कायाक्रम संचालन तनदेमिका, 
२०७७ बमोन्जम लघु उद्यम ववकास उद्योग २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान २२,६० 
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मोडलेमा नयाँ लघु उद्यमी मसजाना 
गने 

३२ 

डेंगु लगायतका ककटजन्य रोगहरूको 
तनयन्त्रणका लाथग लामखुट्टेको 
वासत थान खोजी गरी लाभाा नष्ट गने 
अमभयान संचालन गने तथा 
सरोकारवालाहरूसंग अमभमुखखकरण गने त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,५५ 

३३ 

पररवार तनयोजन ककिोर ककिोरी तथा 
प्रजनन ्त वात थय कायाक्रम त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ३,५२ 

३४ 

पिुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्िुएन्जा, बडा 
फ्ल,ु AMR, मसन्ष्टसकोमसस, 

टक्सोप्लाज्मोमसस आदद ववमभन्न 
सरुवारोग सम्बन्न्ध रोकथाम तथा 
तनयन्त्रणका लाथग सचतेना कायाक्रम त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान २० 

३५ 

पामलका त तरमा ः  टाईािार्ड खोप 
अमभयान संचालन तथा तनयममत 
खोपमा टाईािार्ड खोप िुरुवातको साथै 
तनयममत खोप सुदढीकरण र सरसिाई 
प्रबद्र्धनको लाथग पामलका र वडा खोप 
समन्वय सममती र सरोकारवालाहरुको 
अमभमुखखकरण  बैठक १ ददन त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,२९ 

३६ 

पामलका त तरमा त वात थय संत थाहरुको 
मामसक बैठक, डाटा भेररकिकेिन एवं 
गुणत तर सुधार साथै चकमामसक एवं 
बावर्ाक सममक्षा त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,०० 

३७ 

पामलकात तरमा खोप र सरसिाई 
प्रवद्र्धन कायाक्रमको सममक्षा, 
सूक्ष्मयोजना अध्यावथधक र पामलका 
खोप समन्वय सममततको 
अमभमुखखकरण समेत पामलका त तरमा 
२ ददन, वडा खोप समन्वय सममततको 
त वात थय संत था, वडा सतरमा 
अमभमुखखकरण १ ददन तथा पूणा खोप 
सुतनश्चतताको लागी घरधुरी सर त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,४४ 

३८ 

पोपण वविेर् (त वात थय) क्षेत्रका 
कायाक्रम सञ्चालन 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २२५२२ 

युरोवपयन युतनयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमिक) ३,०० 

३९ पोर्ण कायाक्रम त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान २,४८ 
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४० 

पोर्ण सुधारका लाथग ववद्यालयमा 
खानेपानी तथा सरसिार् योजना 
तनमााण वा ममात सम्भार 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २२५२२ 

युरोवपयन युतनयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमिक) ८,०० 

४१ 

पोर्ण संवेदनिील (खानेपानी तथा 
सरसिार्, कृवर्, पिुसेवा, मदहला तथा 
बालबामलका, मिक्षा र िासक य प्रवन्ध) 
क्षेत्रका कायाक्रमहरू सञ्चानल) 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २२५२२ 

युरोवपयन युतनयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमिक) १४,९७ 

४२ िलिूल दिक ववरुवा रोपण कायाक्रम कृवर् २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ५,०० 

४३ 

मदहला, बालबामलका, अपाङ्गता भएका 
व्यन्क्त, ज्येष्ठ नागररक र यकतनक तथा 
लैंथगक अल्पसंख्यक का तथयाङ्क 
संकलन र अधावथधक गने 

लैंथगक 
समानता 
तथा 
सामान्जक 
समावेिीकरण २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,०० 

४४ मात ृतथा नवमििु कायाक्रम त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १२,३३ 

४५ 

मात ृतथा नवमििु कायाक्रम अन्तगात 
आमा सुरक्षा, गभावती उत्पे्ररणा सेवा, 
न्यानो झोला र तनिुल्क गभापतन 
कायाक्रम त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ६,८० 

४६ 

राष्रपतत रतनङ्ग मसल्ड प्रततयोथगता 
(त थानीय तहत तरीय) 

युवा तथा 
खेलकुद २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,०० 

४७ 

रान्ष्रय मदहला त वात थय त वयंसेववका  
कायाक्रम (पोिाक प्रोत्साहन, यातायात 
खचा, वावर्ाक सममक्षा गोष्ठी र ददवस 
मनाउने खचा समेत) त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ७,०० 

४८ 

रोजगार सेवा केन्रको सञ्चालन 
(अनुगमन, सञ्चार, त टेिनरी, 
ममात,अन्य) 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान २,०५ 

४९ 

ववद्यालय त वात थय मिक्षा/आमा समुह 
तथा मदहला त वात थय त वयंसेववकाहरूका 
लाथग सामान्जक व्यवहार पररवतान 
कायाक्रम त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,०० 

५० 

ववभागले उपलव्ध गराएको तामलम 
खाका बमोन्जम घटना दताा तथा 
सामान्जक सुरक्षा सम्बन्धमा नपा/गापा, 
वडा कायाालयका कमाचारीहरुको लाथग 
तामलम तथा जनप्रतततनथधहरुलाई 
अमभमुखखकरण कायाक्रम सञ्चालन 

तथयांक 
प्रणाली २२५२२ 

आई डड ए - सोधभनाा 
हुने ऋण (बैदेमिक) १,५० 
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५१ 

ववमभन्न सरुवारोग, नसने रोग, 

जुनोदटक, मानमसक त वात थय सम्बन्न्ध 

अन्तरकक्रया कायाक्रम तथा ददवसहरु 
(Hypertension, Diabetes, COPD, 

Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम 
ददवस, मानमसक त वात थय ददवस, 

अल्जाईमर ददवस, रेबबज ददवस, ववश्व 
औलो ददवस) मनाउने त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,०० 

५२ 

िैक्षक्षक पहँुच सुतनन्श्चतता, 
अनकपचाररक तथा वैकन्ल्पक मिक्षा 
कायाक्रम (परम्परागत ववद्यालय, 

वैकन्ल्पक ववद्यालय, साक्षरता र 
तनरन्तर मिक्षाका कायाक्रम समेत) मिक्षा २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ९,३२ 

५३ 

िैक्षक्षक पहँुच सुतनन्श्चतता, 
अनकपचाररक तथा वैकन्ल्पक मिक्षा 
कायाक्रम (परम्परागत ववद्यालय, 

वैकन्ल्पक ववद्यालय, साक्षरता र 
तनरन्तर मिक्षाका कायाक्रम समेत) मिक्षा २२५२२ 

एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाा अनुदान 
(बैदेमिक) ६८ 

५४ 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपार्ा 
(सञ्चार र पँहुच अमभयान सञ्चालान) 

तथयांक 
प्रणाली २२५२२ 

आई डड ए - सोधभनाा 
हुने ऋण (बैदेमिक) १,२० 

५५ 

त थलगत अनुमिक्षण गरर 
त वात थयकममाहरूको क्षमता अमभवनृ्ध्द 
एवं तथयांङकको गुणत तर सुतनन्श्चत,  

क्षयरोगका कायाक्रमको अधा बावर्ाक 
सममक्षा तथा उपचार नततजाको कोहटा 
ववश्लेर्ण त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ४५ 

५६ 

त थानीय तहका त वात थय चकक , 
प्रा.त वा.के. र अत पतालहरुमा कायारत 
कमाचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, 
त थानीय भत्ता, पोर्ाक लगायत 
प्रिासतनक खचा समेत त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,५८,०० 

५७ 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र 
बजार प्रततत पधाा बदृ्थध गनाका लाथग 
कन्म्तमा ५ जनाको समुहमा प्रबबथध 
हत तान्तरण उद्योग २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,४० 

५८ 

त वात थय संत थामा  आकन्त मक 
अवत थामा औसथध एवं ल्याब सामाग्री 
ढुवानी, रेकडड ाङ तथा ररपोदटाङका लाथग 
िमा िरमेट छपार् तथा िोटोकपी,  ई- त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ३५ 
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दट.बब रन्जत टर अध्यावथधक,  ववश्व 
क्षयरोग ददवस सम्बन्धी कायाक्रम 

५९ 

सामुदातयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई 
तनिुल्क त यातनटरी प्याड ब्यवत थापन मिक्षा २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ६,७० 

६० 

सामुदातयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई 
तनिुल्क त यातनटरी प्याड ब्यवत थापन मिक्षा २२५२२ 

एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाा अनुदान 
(बैदेमिक) ४९ 

६१ 

मसबबआईएमएनमसआई Onsite कोथचङं्ग 
र समता तथा पहँुच कायाक्रम त वात थय २२५२२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान २,०० 

६२ 

त थानीय तहका कमाचारी र 
जनप्रतततनथधहरुको लाथग अनुगमन 
तथा मुल्याकन खचा 

तथयांक 
प्रणाली २२६११ 

आई डड ए - सोधभनाा 
हुने ऋण (बैदेमिक) ४० 

६३ 

एम. आर्ा. एस. अपरेटर र किल्ड 
सहायक देतनक भ्रमण भत्ता तथा 
यातायत खचा 

तथयांक 
प्रणाली २२६१२ 

आई डड ए - सोधभनाा 
हुने ऋण (बैदेमिक) १,६८ 

६४ 

अन्य ववववध खचा-Mobilization of 

CSOs, Civic Groups, NGOs for 
increased social accountability 

तथयांक 
प्रणाली २२७११ 

आई डड ए - सोधभनाा 
हुने ऋण (बैदेमिक) २४ 

६५ 
अन्य ववववध खचा-Periodic meeting 

costs of LGPCC 

तथयांक 
प्रणाली २२७११ 

आई डड ए - सोधभनाा 
हुने ऋण (बैदेमिक) २३ 

६६ 

आधारभूत तहका त वीकृत दरवन्दीका 
मिक्षक, राहत अनुदान मिक्षकका लाथग  

तलब भत्ता अनुदान (वविेर् मिक्षा 
पररर्द अन्तरगतका 
मिक्षक/कमाचारीहरु समेत) मिक्षा २६४१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ४,४४,०० 

६७ 

आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा 
अंगे्रजी,गखणत र ववज्ञान ववर्यमा 
मिक्षण सहयोग अनुदान मिक्षा २६४१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १२,६२ 

६८ 

आधारमुत तह कक्षा (६-८) मा 
अंगे्रजी,गखणत र ववज्ञान ववर्यमा 
मिक्षण सहयोग अनुदान मिक्षा २६४१२ 

एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाा अनुदान 
(बैदेमिक) ९२ 

६९ 

तोककएका  ववद्याथीको ददवा खाजाका 
लाथग  ववद्यालयलाई अनुदान मिक्षा २६४१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १,१८,१५ 

७० 

तोककएका  ववद्याथीको ददवा खाजाका 
लाथग  ववद्यालयलाई अनुदान मिक्षा २६४१२ 

एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाा अनुदान 
(बैदेमिक) ८,६१ 

७१ 

प्रतत ववद्याथी  लागतका आधारमा 
मिक्षण मसकार्  सामग्री एवम ्कक्षा ८ मिक्षा २६४१२ 

एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाा अनुदान ९० 
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को  परीक्षा व्यवत थापन अनुदान (बैदेमिक) 

७२ 

प्रतत ववद्याथी  लागतका आधारमा 
मिक्षण मसकार्  सामग्री एवम ्कक्षा ८ 
को  परीक्षा व्यवत थापन अनुदान मिक्षा २६४१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १२,३९ 

७३ 

प्रारन्म्भक बाल ववकास  सहजकतााहरुको 
पाररश्रममक तथा ववद्यालय कमाचारी 
व्यबत थापन अनुदान मिक्षा २६४१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ४९,६३ 

७४ 

प्रारन्म्भक बाल ववकास  सहजकतााहरुको 
पाररश्रममक तथा ववद्यालय कमाचारी 
व्यबत थापन अनुदान मिक्षा २६४१२ 

एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाा अनुदान 
(बैदेमिक) ३,६१ 

७५ 

माध्यममक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंगे्रजी,गखणत र ववज्ञान ववर्यमा 
मिक्षण सहयोग अनुदान मिक्षा २६४१२ 

एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाा अनुदान 
(बैदेमिक) १,७६ 

७६ 

माध्यममक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंगे्रजी,गखणत र ववज्ञान ववर्यमा 
मिक्षण सहयोग अनुदान मिक्षा २६४१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान २४,१५ 

७७ 

माध्यममक तहका त वीकृत दरवन्दीका 
मिक्षक, राहत अनुदान मिक्षक  लाथग 
तलब भत्ता अनुदान (वविेर् मिक्षा 
पररर्द अन्तरगतका 
मिक्षक/कमाचारी,प्राववथधक धारका 
प्रमिक्षक समेत) मिक्षा २६४१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ७९,०० 

७८ 

ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवत थापन 
अनुदान मिक्षा २६४१२ 

एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाा अनुदान 
(बैदेमिक) १,१७ 

७९ 

ववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवत थापन 
अनुदान मिक्षा २६४१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १६,०८ 

८० 

ववद्यालयमा िैक्षक्षक गुणत तर 
सुदृढीकरण  एवम ्कायासम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनुदान मिक्षा २६४१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान २२,३७ 

८१ 

ववद्यालयमा िैक्षक्षक गुणत तर 
सुदृढीकरण  एवम ्कायासम्पादनमा 
आधाररत प्रोत्साहन अनुदान मिक्षा २६४१२ 

एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाा अनुदान 
(बैदेमिक) १,६३ 

८२ 

सावाजतनक ववद्यालयका  ववद्याथीहरुका 
लाथग तनिुल्क पाठ्यपुत तक अनुदान मिक्षा २६४१२ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान २९,८३ 

८३ 

सावाजतनक ववद्यालयका  ववद्याथीहरुका 
लाथग तनिुल्क पाठ्यपुत तक अनुदान मिक्षा २६४१२ 

एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाा अनुदान 
(बैदेमिक) २,१७ 
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८४ 

आलु बालीको साना व्यवसातयक कृवर् 
उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास कायाक्रम 
सञ्चालन कृवर् २६४१३ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १२,०० 

८५ 

पोर्ण सुधारको लाथग ववपन्न 
समूदायका मदहला समूह वा 
सहकारीहरूलाई ववपन्न सदत यहरूको 
आयआजान सुधार कायाक्रमको गना 
अनुदान 

सामान्जक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण २६४१३ 

युरोवपयन युतनयन - 
नगद अनुदान 
(बैदेमिक) ६,०३ 

८६ 

सावाजतनक ववद्यालयमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लाथग छात्रबवृत्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) मिक्षा २७२११ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान ११,७६ 

८७ 

सावाजतनक ववद्यालयमा अध्ययनरत 
ववद्याथीहरुका लाथग छात्रबवृत्त 

(आवासीय तथा गैरआवासीय) मिक्षा २७२११ 

एस.एस. डड. वप. - 
सोधभनाा अनुदान 
(बैदेमिक) १,०६ 

८८ 

आधारभूत तथा आकन्त मक त वात थय 
सेवाको लाथग और्थध खररद त वात थय २७२१३ 

नेपाल सरकार - नगद 
अनुदान १५,०० 

कुल जम्मा १३,२७,०० 
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प्रततबद्ध पररयोजना अन्तगात वावषाक कायायोजना 

 

 

 

O{sf]lxdfn g]kfn  

b'u'gful9 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ kl/of]hgf 

jflif{s sfo{of]hgf – ! h'nfO{ @)@! b]lv #) h"g @)@@ 

ef]6]sf]zL ufFpkflnsf, l;Gw'kfNrf]s  

s|=; lqmofsnfkx? 

cg'dflgt ah]6 -?_ 

nlIft ju{ 
O{sf]lxdfn 

1 vfg]kflg ;+/rgf lgdf{0f, @)* 3/w'/Lx?nfO{ vfg]kflgdf 

kx'Fr 
        5,620,411.47  208 3/w'/Lx? 
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2 :gfg 3/ ;lxtsf] ;'wfl/Psf] rkL{x? / xft w'g] 

;'ljwfx?sf] lgdf{0f  
       7,298,152.00  

3 ;/;kmfO{ ;+alGw ;r]tgf clej[l4         1,400,403.00  

hDdf  14,318,966.47   

 

O{sf]lxdfn g]kfn / /f]6/L Sna ckm b/af/dfu{  

b'u'gful9 ;fd'bflos ;/;kmfO{ kl/of]hgf 

jflif{s sfo{of]hgf – ! h'nfO{ @)@! b]lv #) h"g @)@@ 

ef]6]sf]zL ufFpkflnsf, l;Gw'kfNrf]s  

s|=; lqmofsnfkx? 

cg'dflgt ah]6 -?_ 

nlIft ju{ 
O{sf]lxdfn 

1 j8f g+ # b'u'gfdf kof{j/0fd}lq phf{ k|j4{g -%! j6f 

afof]UofF; lgdf{0f_ 
        8,391,693.75  

:yfgLo ;d'bfo 2 ;/;kmfO{df hgr]tgf clej[l4 
          

851,001.00  

3 cfw'lgs s[lif, k|fs[lts >f]t Joa:yfkg, ;'wfl/Psf] 

kz'kfng / j[Iff/f]k0f 
        1,739,666.00  

hDdf  10,982,360.75   

 

O{sf]lxdfn g]kfn 

;d'bfodf cfwfl/t s[lifjg kl/of]hgf 

jflif{s sfo{of]hgf – ! h'nfO{ @)@! b]lv #) h"g @)@@ 

ef]6]sf]zL ufFpkflnsf, l;Gw'kfNrf]s  

s|=; lqmofsnfkx? 

cg'dflgt ah]6 -?_ 

nlIft ju{ 
O{sf]lxdfn 

1 jftfj/l0fo txut v]ltdf :yflgo ;d'bfosf] Ifdtf 

clej[l4  
       1,628,000.00  

:yfgLo ;d'bfo 

2 ?vv]lt k|j{4g -s/];faf/L, kmnkm'n, 8fFn]3fF;, g6;\ / 

d;nfafnL /f]k0f_ 

       
3,824,480.00  

3 l;dfGts[t hldgdf /f]k0f          745,000.00  

4 $ j6f nw'ljQ ;+:yf tyf ;fgf s[ifs Joj;fosf] 

:yfkgf / pTkfbgsf] ahf/Ls/0f  
         140,000.00  

hDdf  6,337,480.00   
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ufpFkflnsf sf] hgk|ltlglwx?sf] ;Dks{ ljj/0f 

qm=;= gfd y/ kb ;Dks{ 

!= /fhs'df/ kf}8]n cWoIf (*%!@$$&() (^!(%#*%#* 

@= bfa'6L z]kf{ -nfdf_ pkfWoIf (*$#)$#%^# (*!#^^%%%) 

#= d"s] z]kf{ ! g+= j8f cWoIf (*%!)^*##^ (^!^#(#&%# 

$= uLtf k|wfg  dlxnf ;b:o (*!#$@^#@@  

%= ;Grdfof lj=s= b= dlxnf ;b:o (^!$(%*#$*  

^= lgdf nfdf j8f ;b:o (*$!%)$$!^  

&= ;fg'sfG5f z]kf{ j8f ;b:o (*)#^@))^$  

*= lbk]Gb| s'df/ >]i7 @ g+= j8f cWoIf (*$#)!)%^@  

(= k]df 8f]Ndf tfdfË dlxnf ;b:o (*^)$(##%$  

!)= cd[tf sfdL b= dlxnf ;b:o (*^)*)($$) (*^%%(%(^# 

!!= ªfjfË bf]h]{ z]kf{ j8f ;b:o (*$#*!&%**  

!@= t]h axfb'/ tfdfË j8f ;b:o (*$!!$*&%&  

!#= s}nfz kf}8]n # g+= j8f cWoIf (^!&^$^%@! (*^&)^)$%& 

!$= lgd{nf kf}8]n dlxnf ;b:o (*$)(@%!#! (^!$&!$#$# 

!%= ?kf l/dfn nD3ft] b= dlxnf ;b:o (^!!!$%)&%  

!^= ;fsL{ nfdf j8f ;b:o (*$##&#@^)  

!&= ;f]g l808' z]kf{ j8f ;b:o (&$!@$%((%  

!*= ;fªbf]h]{ z]kf{ $ g+= j8f cWoIf (*%!!@&#!# (^!&(&@!@) 

!(= nIdL k|wfg dlxnf ;b:o (*$#*(&%&)  
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@)= lnnf ;f]gf/  b= dlxnf ;b:o (^!!!)$)&#  

@!= UofNh]g z]kf{ j8f ;b:o (*$!%#&^&@  

@@= cfª l5l/Ë z]kf{ j8f ;b:o (*%!)$(@(*  

@#= ;'kf nfdf % g+= j8f cWoIf (^!(&&)*)& (*$!@%^!&% 

@$= kf;fË 8f]Ndf z]kf{ dlxnf ;b:o (*$()!!^!(  

@%= cfs[lt lj=s= b= dlxnf ;b:o (^!$(#&^$*  

@^= hut axfb'/ tfdfË j8f ;b:o (^!!)@@$%(  

@&= bfjf z]kf{ j8f ;b:o (^!^#%&%#$  

@*= km"kf{ ;fª\a' z]kf{ dgf]lgt kbflwsf/L (*^!@)*!^$  

@(= /fh' 3tfgL dgf]lgt kbflwsf/L (*$($&!)^@  

 

ufpFkflnsf / j8fdf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] gfdfjnL tyf ;Dks{ g+= 

l;= g+= kb gfd y/ ;Dks{ gDa/ s}lkmot 

!= k|d'v k|zf;sLo clws[t eb| axfb'/ a:g]t (*%!!$&@@! ef]6]sf]zL uf=kf= 

@= O{lGhlgo/ gj/fh lu/L (*$!%&^()( ef]6]sf]zL uf=kf= 

#= clws[t -;ftf}F_ t]h k|;fb 9sfn (*$!!&%%*^ ef]6]sf]zL uf=kf= 

#= clws[t -5}7f}F_ s]zj /fh 9'Ëfgf (*$(^!*%!& ef]6]sf]zL uf=kf= 

$=  n]vf clws[t ejfgL k|;fb ld> (*%!!&!!&^ ef]6]sf]zL uf=kf= 

%= ;'rgf k|ljlw clws[t ;lag k|hfklt (*$!!#!#%@ ef]6]sf]zL uf=kf= 

^= -j8f ;lrj_ j8f g+= # / 

$ 

/fd rGb| aflgFof (*$!%#)#@& km'lNkªs§L, j8f 

g+= $ 

&= sfof{no ;xfos -j8f 

;lrj_ j8f g+= ! / % 

6]sk|;fb clwsf/L (^!(%#*$^), 

(*^&*!&$() 

dfld{ª, j8f g+= 

% 

*= sfof{no ;xfos -j8f 

;lrj_ j8f g+= @ 

/fddfg l;+x (*$!)&(&)@ tftf]kfgL, j8f 

g+= @ 

(= ;a= O{= aflbn nfdf (*!*^&&(** ef]6]sf]zL uf=kf= 
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!)= ;a= O{= k'0o k|;fb k/fh'nL (*^!@(!@*@ ef]6]sf]zL uf=kf= 

!! ;a= O{= ljj]s tfdfª 9869273772 ef]6]sf]zL uf=kf= 

!@ c=;a=O{= gu]Gb| Gof}kfg] (*$(!(@)!* ef]6]sf]zL uf=kf= 

!# c=;a=O{= gj/fh l;njfn (*$(@@%*$* ef]6]sf]zL uf=kf= 

!$ Pd=cfO{=P;= ck/]6/ ljzfn kf}8]n (*^)^%%!)( ef]6]sf]zL uf=kf= 

!% lkmN8 ;xfos xl/ k|wfg (*$!&$$)#& ef]6]sf]zL uf=kf= 

!^ lkmN8 ;xfos h]lgzf z]kf{ (*$(@^@$)% ef]6]sf]zL uf=kf= 

!&= sfg'gL ;xhstf{ ;Demgf sfsL{ (*$((@!)$* ef]6]sf]zL uf=kf= 

!*= cldg ;'dg zdf{ (*^^*&)^$@ ef]6]sf]zL uf=kf= 

!(=  :jsLo ;lrj w|'j yfkf (*%!@@#!*% ef]6]sf]zL uf=kf= 

@)= ;'kl/j]Ifs nIdL kf08] (*$!*$)!@@ ef]6]sf]zL uf=kf= 

@!= pBd ljsf; ;xhstf{ k'ikf Kofs'/]n (*^)%#(&&# nB' pBd ljsf; 

@@= pBd ljsf; ;xhstf{ ;d[l4 k/fh'nL (*$#$^*$$* nB' pBd ljsf; 

@#= Kff]if0f :jod;]js dlgiff k|wfg (*$(&(@*!$ Kff]if0f zfvf 

@$= sfof{no ;xof]uL s'n axfb'/ k|wfg (*@#%&$!!% ln:tL, j8f g+= ! 

@%= xNsf ;jf/L rfns gj/fh ;fv (^!%#(%%)) ef]6]sf]zL uf=kf= 

@^= xNsf ;jf/L rfns t]Daf l5l/ª z]kf{ (^!$$*##*@ km'lNkªs§L, j8f 

g+= $ ,:jf=rf}= 

@&= sfof{no ;xof]uL ;kgf sfsL{ (*$)&&&**@ ef]6]sf]zL uf=kf= 

@*= sfof{no ;xof]uL ;'zg nfdf  (*$#)%@)#$ ef]6]sf]zL uf=kf= 

@(= sfof{no ;xof]uL cfO{tdfg yfdL (*$)&%%$&% ef]6]sf]zL uf=kf= 

#)= sfof{no ;xof]uL ;[hgf kf}8]n (*^()^!)%$ ef]6]sf]zL uf=kf= 

#!= sfof{no ;xof]uL Hof]lt k|wfg (*@#!#%)@* ef]6]sf]zL uf=kf= 

#@= sfof{no ;xof]uL h'gf dfof yfdL -

tfdfª_ 

(*^$@^)!^# tftf]kfgL, j8f 

g+= @ 

##= sfof{no ;xof]uL ddtf /fpt (*^!(%##*$ Æ 
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#$ sfof{no ;xof]uL sdn s'df/ sfˆn] (^!%%^^(^^, 

(*$#)%%%)$ 

9'u'gf, j8f g+= # 

#% sfof{no ;xof]uL cl:dtf kf}8]n (*$$$^(!%% Æ 

#^ sfof{no ;xof]uL >]xf tfdfª (*^(@^($&$ km'lNkªsl§, j8f 

g+= $ 

 sfof{no ;xof]uL /lagf a'9fyf]sL (*$#)%^*&( Æ 

 sfof{no ;xof]uL kf;fª t]Daf tfdfª (*!($$(*!) dfld{ª, j8f g+= 

% 

 sfof{no ;xof]uL bf]h]{ tfdfª (*$(*^)##( Æ 

 

s[lif tyf kz' ;]jf zfvf 

=#%= gf=k=;]=k|f= /f]xg vltj8f (*^)(#%^!^ kz' ;]jf zfvf 

#^= gf=k|f=;= ddtf lj=s= (*$^*)!#)% s[lif ;]jf zfvf 

 

 

lzIff zfvf 

#&= lzIff clws[t ;Gtf]if vgfn (*$(*$*($^ lzIff zfvf 

#*= sfof{no ;xfos cgGt sfsL{ (^@!!(*@$), 

(*^!#!$%@! 

lzIff zfvf 

:jf:Yo zfvf 

#( :jf:Yo ;+of]hs e'k]Gb| nfn >]i7 (*$@%&^$$( :jf:Yo zfvf 

/f]huf/ ;]jf zfvf 

$) /f]huf/ ;+of]hs U+fuf;fu/ kf}8\ofn (*^&^*%&^@ /f]huf/ ;]jf 

zfvf 

$! k|fljlws ;xfos ljj]s tfdfª (*^(@&#&&@ /f]huf/ ;]jf 

zfvf 
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:jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 

qm=;= :jf:YosdL{sf] gfd kb sfo{/t ;+:yf ;Dks{ g+= 

1 /f]lxt yfkf 

d]l*sn 

clkm;/ sf]le* c:ktfn 9869724205 

2 /]lhGb| ;'j]bL x]=c= ln:tLsf]^ :jf=rf}= 9851150804 

3 /fd cfwf/ rf}w/L l;=c=x]=j= dfld{ª :jf=rf}= 9809259841 

4 c?)f s'df/ rf}w/L l;=c=x]=j= tftf]kfgL :jf=rf}= 9847487501 

5 cGhgf /fpt :^fkm g;{ sf]le* c:ktfn 9863833233 

6 /~h' sfkm\n] :^fkm g;{ sf]le* c:ktfn 9860142541 

7 d]g'sf cof{n c=g=dL= dfld{ª :jf=rf}= 9841622169 

8 ;'l:dtf >]i& c=g=dL= tftf]kfgL :jf=rf}= 9860587110 

9 d~h/L uf]kfnL c=g=dL= Eff]^]sf]zL ufpFkflnsf 9869624564 

10 !fg' yfkf c=g=dL= tftf]kfgL :jf=rf}= 9849385139 

11 ufoqL lu/L c=g=dL= km'lNkªs§L :jf=rf}= 9845835971 

12 /flwsf ;'gf/ c=g=dL= 

nfnjL/ rf]s  

CHU 9848827597 

13 ;]d;fª nfdf c=g=dL= sfªnfª CHU 9860109995 

14 ;'lgtf >]i& c=g=dL= ln:tLsf]^ :jf=rf}=  9844394052 

15 lbkf tfdfª c=g=dL= *fF*fufFp CHU 9863995188 

16 ;+lutf s*]n c=g=dL= dfld{ª CHU 9840400771 

17 k|ljg dxt 

Nofa 

cl;:^]G^ Tfftf]kfgL :jf=rf}= 9845469861 

18 cl:dtf km'ofn 

Nofa 

cl;:^]G^ ln:tLsf]^ :jf=rf}= 9847486132 

19 lgdf jfËbL z]kf{ c=x]=j= Tfftf]kfgL :jf=rf}= 9860182349 

20 dG;/f ;fpb c=x]=j= *fF*fufFp CHU 9868523207 

21 OZj/ rGb| bf; c=x]=j= 

nfnjL/ rf]s  

CHU 9843928423 

22 ;fh/ ljqmd &s'/L c=x]=j= km'lNkªsl§ :jf=rf}= 9864697601 

23 ;+lutf sfsL{ c=x]=j= %ufd CHU 9862953892 

24 zflGt >]i& c=x]=j= sfªnfª CHU 9849794185 

25 e'k]Gb| h+u xdfn c=x]=j= l#Kr] CHU 9861974718  

26 

l*NnL s'df/L 

a:ofn c=x]=j= 

gfDyfg af]Sr]g 

CHU 9860594287 
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27 g]q k|;fb pkfWofo c=x]=j= dfld{ª CHU 9848670191 

28 t]Daf l%l/ª z]kf{ 

xn'sf ;jf/L 

rfns ef]^]sf]zL ufpFkflnsf 9614483382 

29 clgn tfdfª 

PDa'n]G; 

rfns ef]^]sf]zL ufpFkflnsf 9865993510 

30 lji)f' >]i& 

PDa'n]G; 

rfns ef]^]sf]zL ufpFkflnsf (*$#$#!&)% 

31 rqm axfb'/ k|wfg sf=;= ln:tLsf]^ :jf=rf}= 9743050340 

32 nfa'^L z]]kf{ sf=;= tftf]kfgL :jf=rf}= 9843056640 

33 pld{nf g]kfn sf=;= km'lNkªs§L :jf=rf}= 9741103034 

34 ljdnf v*\sf sf=;= sf]le* c:ktfn 

 

35 

;l/tf sfsL{  

-v*\sf_ sf=;= dfld{ª :jf=rf}= 9616978583 
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