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गाउँपािलकाको संि'( पिरचय 
नेपाल संघीय संरचनामा िमित २०७३/११/२७ मा तीन तहको सरकारको �पमा �पा�रण भएसँगै $ानीय 
सरकारको �पमा ऐितहािसक, धा)मक, सा*ृँितक र भौगोिलक मह. बोकेको गु1ीदरबार गाउँपािलकाको $ापना 
भएको हो । सािवकको पि7मा8ल िवकास 9े: अ�ग<त पन= लुि?नी अ8लमा अवि$त िजBा गु1ी िजBाका 
१२ वटा $ानीय तह मDेको एक $ानीय तह गु1ीदरबार गाउँपािलकामा सािवकका ६ वटा गाउँ िवकास सिमितह� 
–बिलथुम, जुभुH, गौडंाकोट, वीरबास, अमरअवा<थोक र दरबारदेिव$ान संयोजन भई ७ वटा वडाह�को $ानीय 
तह बनेको छ ।  

ऐितहािसक पृ0भिूम 

गु1ी िजBाको सदरमुकाम तLघासबाट किरब १५ िक.िम. को दुिरमा रहेको यस गु1ी दरबार गाउपािलकाको आRनै 
ऐितहािसक पृSभूमी छ । यस गाउँपािलकाको पि7म दि9ण तफ<  किरब ७ िक.िम. को दुिरमा ऐितहािसक गु1ीदरबार 
अबि$त छ । सोही $ानको नामबाट गु1ी िजBाको नाम र यस गाउँपािलकाको नाम रहन गएको हो । 
गु1ीदरबार रहेको सो $ानलाई गु1ी चारपाला पिन भिनWछ । सो दरबारको ३ तलामािथ इYदेिव ईZरीको मि\र 
छ, उनको पूजा शारिदय तथा बस� गरी २ पटक ^ने गद<छ । यसै मि\रका कारणले गु1ी _`ात छ । 

इितहास िवद राजराम सुवेदीका अनुसार खास गु1ीका राजाको राb$ल चारपालालाई भिनcो । हनुमान 
ढोकालाई काठमाडौ ं भने जfै चारपाला इकाईलाई गु1ी भिनएको हो । गु1ी चारपालामा gमशः पाiाथोक, 
अबा<थोक, गलामथोक तथा मुिसकोटथोक गरी ४ वटा पाला िथए भने ियनका अितिरl उि_कोटथोक एउटा छुmै 
_शासिनक इकाई िथयो । यसरी गु1ीमा ९८ मौजा िथए भने _pेक मौजामा िजqावाल र मुिखयाले $ानीय 
नेतृsको �पमा काम गन= चलन िथयो । गु1ी चारपाला दरबारमा राजाको बास ^cो र pसैलाई गु1ी राbको 
राजधानी भिनcो ।  

गु1ीचारपाला अ�रगत पाiाथोकमा tालडाडँा, खोल=या, धरमपानी, जामुने, िखलु, गु�मथुम, अमराइ, बेलपोखरा, 
धायरचौर, uादी, बगैचा, गाउचौर, बानपोखरा, फस<वा, आvाटा, कwुH, चतुरडाडा पद<थे । अमर अबा<थोक 
अ�रगत कुxोक, डाडँापोखरी, तBो हिटया, नेटाखक< , हिरथुम, गाउँचौर, बेyु, िसलथुम, तोस, गौिरपोखरा, 
रानाटोला, अडडाडा, zालीनचौर, ढुyेरीपाखा, बाखे्र, अज<याHबास, िच:ेडाडँा, नरम र िचfु पद<थे । गलामथोक 
अ�रगत उपBो हिटया, दमाइटोल, काफलचौर, tालडाडँा, गैराखक< , सBेरी, जोत=पोखरा, बगैचा, }ालापानी, 
~ाखक< , ित�तरे, िपिरडाडँा, चौका, कुिब�े िरपाहाटोल रोहटेपानी, उखाप, लाLडाडँा, कोलहर, चौर, डाव, घोल=, 
कBेरी, गौरादी, भलायचौर, िसवु, चनौपाटा, खस<शा�टोल, अमलेखक< , िरमी, बोटे र �माखक<  पद<थे । मुिसकोटथोक 
अ�रग<त देउराली, िचतपानी, बासँडाडँा, साजर, कारपाटा, ब�ाडँा, खोला, माझपोखरी, अख<ले, तोलHा, पेखनपोखरा, 
गौरादी, कँुडापानी, गौडाकोट, काउले, ढाव, जैिसपोखरा, लाLडाडँा, बजारमारे, डुि�पोखरा, िख�तप, ठूलाचौर, 
ठूलोपोखरा, उ_ीकोट, बाजाबारी, डोहोटा, सातघर, भुटुका, वीरबास, �माखक< , बदरखुmा, दह, राजा, tालपोखरी, 
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बौदी, कोलघर, राHबास, खिनयाबास, ठूलाखक< , िचिदका दौघा, ख�य्ाH, मानकोट, धरमपानी, द�ुीकोट, िरडी, 
वाङला, अघा<तोस, धैरेनी, ठूलापोखरा, के�Hा ब�ोट, मेहेलटुvा, हािँडकोट, बडडाडा, घोल=, दिुबचौर, उल=नी, 
कBेरी, बसारी, तLघास र अख<ले आिद पद<थे । 

गु1ी राbको $ापनाकाल िव.स. १४९३ मा भएको कुरा बण<न गिरएको छ । गु1ीराbको राजवंशावली अनुसार 
pहाका पिहला राजा वीर शाह भएको जानकारी पाइWछ । pसपिछ gमशः �� शाह, िक�त शाह, शाही शाह, 
कृितक�ाण शाह, सpधन शाह, शिl_च� शाह भए । pfै अजु<नको लेखमा कैत� राजा वडा �िभचारी िथए, 
जसले विरयातकी बे^लीको सितs हरण गद<थे । pसकारण उनको अpाचार हटाउन शाही ठकुरी राजाह�लाई 
गु1ीकाराजा बनाइएको जन�ुित समेत रहेको छ ।  

हालसq _ा� �ोतह�का आधारमा गु1ीका पिहला राजा िवर शाह रहेको पाइएको छ । pस कुरालाइ पुYी गन= 
िव.स. १४९३ को ��ा प:मा “अिघ गु1ीका राजा िवर शाहले रज$ल चारपालाका गाई गोठ रा�लाई भ\ा रेसुHा 
वन गौिवता< िदWछु भिन चारपालाका थिर, भलादमी, गु�, पुरोिहत समेतले यो रेसुHाका लेकमा गो चार िकBा बािध” 
भ�े उBेख भएबाट गु1ीका पिहला राजा िबर शाह भएको �Y ^न आउछ ।  

वीर शाहको शासनकाल पिछ राजा �� शाह ले शासन गरेका िथए, उनका ३ वटी रानी (प�ीह�) यशोधरा, नीलावती 
र मालती िथए । �� शाह राजा िबरशाह का छोरा िथए । बडीघाटको मुहान ��ताल (ढोरपाटन)सq ियनले आRनो 
राb िबfार गरेका ^नाले pस ताललाई ��ताल, बडीघाटलाई ��ावती र कािलका िमिसदाको घाटलाई ��बेणी 
भ�े नाम िदइएको देिखWछ । राजा �� शाह पिन बाबुजfै धा)मक िथए । उनले ��बेणीमा ��ेZर महादेव $ान 
िनमा<ण गरेका िथए । जो भ� अव$ामा िथयो । आजकल बिडघाट खोलाले बगाएकोले pहा ँ बगर छ। pसकै 
पि7मपिm �खमा: बािँक छ । राजा �� शाहकािलन गु1ी राbको चौिकBा िन�ानुसार िथयो ।  

पूव<  : िरडी खोलादेिख ब�ेHगडीको सीमानासq । 
पि7म  : मथुरा खोलाको सीमानासq । 
उ�र  : ^ि�िसर, बा– कोट, शाि�पुर र ढोरपाटनसq ।  
दि9ण  : अगँाहखोला र िरिडखोलाको पानीढाल ।  
आ�ेय  : िरिडखोला र कािलको साधँ । 
नैऋp  : िस¢ेखोला । 
बाय£  : हस=कोट, वा¤ुHको ढोरपाटनसq । 
इशा¥  : कािलग�कीको सीमाना । 

�� शाहपिछ िक�त शाहले शासन गरे pसपिछ को-कोले शासन गरे भ� ेआधार पाइएको छैन, िव.सं. १७०३ मा 
राजा शािह शाह को अp�ै मह.पूण< अिभलेख पा� भएको िथयो । “(१) �ी हनमे कस�र सवाण शशाकें 
�ीस§त १७०३ सयले आषाढ स�िद ३ �ीमहारा जािधराजम©ािह सािहदेवानाम् (२) िवनयिसहं िसiीना कृतं 
गृहिमदं” यस अिभलेखबाट गु1ी का राजा शाही शाहले आRनो लागी िबशाल दरबार बनाउन लगाएको बुिझWछ । 
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उनले बनाएको pो िबशाल दरबार िवgम संवत १९९० सालको भुकªले भ«ाएर भ� पारेको िथयो pस पिछ 
२०२६ सालमा जीण¬ार गिरएको िथयो । शाही शाहपिछ gमशः कीत®क�ाण शाह, सpधन शाह, िशवनारायण 
शाह, माहाद� सेन, पृ¯ीपाल सेन, िसि_ताप शाह, शिl_च� शाह, नरभुपाल शाह र थqन बहादरु शाह ले 
शासन गरेको इितहास भेिटWछ । दरबार िजण< अव$ामा पुगेपिछ उl दरबारको छाना िटनले छाइएको िथयो भने 
बािहरी िभ�ामा °ा±र गिरएको िथयो । पुराताsीक िबभागबाट दरबारलाई बढी कृितम बनाउनु उपयुl ^दैन भ�े 
सुझाब आएपिछ �ी अशोक कुमार थापा (हाल यसै गाउँपािलका अD9)bूको अD9तामा गिठत गु1ीदरबार 
9:ेका पय<टकीय पूवा<धार िबकास सिमितबाट िमित २०६९/०१/०१ देिख ०७०/०३/३१सq िनमाण<काय< सª� गरी 
पुरानै कलाकृितले सुस²ीत दरबारको �पमा िजण¬ार काय< सª� गिरएको हो । बाइसे र चौिबसे राbको अ³ 
संगै देशमा राजनैितक िवभाजन ^ने gममा १४ अ8ल ७५ िजBा बनाउदा यसै गु1ी दरबार को नामबाट गु1ी 
िजBाको नामाकरण भएको िथयो । अिहले गणत´को काया<µयन संगै $ानीय तहको नामाकरण गदा< पिन सोही 
गु1ीदरबारको नामबाट यस गु1ीदरबार गाउँपािलकाको नामाकरण गिरएको हो ।  

२. भौगोिलक िवभाजन 

यस गु1ीदरबार गाउँपालीकाको गठन गदा< सािबक बिलथुम गा.िव.स. लाई वडा न –१, जुभुH गा.िव.स. –२, 
गौडाकोट गा.िव.स.–३, वीरबास गा.िव.स.–४, अमरअबा<थोक गा.िव.स.–५, दरबारदेिव$ान गा.िव.स. वडा नं.४, 
७–९ लाई वडा नं. ६ र दरबारदेिव$ान गा.िव.स. वडा नं. १–३, ५ र ६ लाई वडा नं. ७ बनाई जqा ७ वटा वडामा 
िवभाजन गिरएको छ । यसको पूव< पिm ��ावित नदी, पि7मतफ<  बठोवा खोला र केदुवा खोला, उ�रतफ<  रेसाकोल र 
दि9णतफ<  बा¶ेखोला पद<छन । 

३. जनसं6ा  

यस गाउँपािलकाको कुल जनसं`ा २०६८ सालको जनगणना अनुसार २२,०३७ रहेको छ । सो मDे १२,८५५ 
मिहला र ९,१८२ पु�ष रहेका छन । गाउँपािलकाको वfुि$ती िववरण अनुसार हालको जनसं`ा २५,४६९ रहेको 
छ । जसमा मिहला १४,८२७ र पु�षका १०,६४२ छन ्।  

४. भौितक पूवा�धार 

गु1ीदरबार गाउँपािलकामा घु·ीदेिख वीरबाससqको मु` मोटरबाटो कालोप:े भइसकेको छ । ख�य्ाH देिख 
मजुवासqको मोटरबाटोको कालोप:े गन= काय< भइरहेको छ । _pेक वडामा कि·मा िजप च¹न सºे मोटरबाटोह� 
पुिगसकेका छन । ३ वटा प�ी पुल छन भने ३ वटा क»ी पुल रहेका छन । गाउँपािलकाको आRनै भवन नभए पिन 
वडा काया<लय, िव¼ालय तथा ½ा¾ चौकी भवनह� िनमा<ण भएका, केही िनमा<णािधन अव$ामा रहेका छन् । 
िव¼ुतीकरण तफ<  गाउँपािलकाका सबै वडाह�मा केि¿य िव¼ुत तथा सामुदाियक िव¼ुत सेवा पुगेको छ । अिधकाशं 
काठका पोलह� िव¼मान रहेको अव$ामा ि±ल पोल �व$ापन गन= काय< भइरहेको छ ।  
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५. िश'ा  
२०७२ साल आषाढ २६ गते गु1ी िजBा पूण< सा9र िजBा घोषणा भइसकेको ^ँदा ½भािवक �पमा यस 
गाउपािलका पिन पूण< सा9र भैसकेको छ । यस गाउँपािलका िभ: _ाथिमक तहदेिख माDिमक तहसq सरकारी 
तथा नीिज शैि9क सं$ाह� रहेका छन । यस गाउँपािलकामा ¢ातक, ¢ाको�र र सो भ\ा मािथका िश9ण सं$ा 
छैनन् । यहा ँ १ वटा पशु िश9ालय रहेको छ । यहा ँ भएका िश9ण सं$ाह� मDे माDिमक, िन� माDिमक, 
_ाथिमक, बाल िश9ा गरी जqा ३८ िव¼ालय तथा नीिज िव¼ालय र सामुदाियक अDनके¿ रहेका छन् । 
गाउँपािलकामा उ» िश9ाको लागी एउटा Àाªस र अ¥ _ािविधक िश9ालयको आवÁकता रहेको छ । 

६. =ा>  
सबैका लािग सव<सुलभ ½ा¾ सेवा उपलÂ गराउने रािYÃय नीित भए पिन यस गाउँपािलका िभ: कुनै अ�ताल  
छैन । यस गाउँपािलका को वडा नं. ६ मा ½ा¾ चौकीको $ापना नभएता पिन आधारभूत ½ा¾के¿ र 
सामुदाियक ½ा¾ इकाई माफ< त सेवा उपलÂ गराइएको छ । ½ा¾ सं$ाह�मा ६ वटा ½ा¾ चौिक, ४ बÄथH 
सेÅर, १४ गाउँघर िÇिनक र २३ खोप िÇिनक रहेका छन । यस पािलकामा १५ शैयाको पािलकाfरको 
अ�ताल $ापना गन< आवÁक पहल भइरहेको अव$ा छ साथै २ वटा ½ा¾ चौिकलाई त«ाल fरबृि गरी 
_ाथिमक ½ा¾ के¿मा पिरणत गनु<पन= अव$ा छ ।  

७. कृिष   
यस गु1ीदरबार गाउँपािलकाको उपBो 9:े र मDम 9:ेमा िसचंाइको अित नै सम}ा रहेको छ । अिधकाशं 
जिमनमा वष= मौसममा मकै बाली खेित गिरWछ । िसचंाइको सम}ाका बावजुत पिन यस 9:ेका £वसाियक कृषक, 
कृषक समूह, सहकारीह�ले °ािYक पोखरी र पोिलटंकीमा आकाशको पानी संकलन, िलिÉङ िसचंाइ आिदको 
£व$ा गरी £वसाियक �पमा तरकारी उÊादन तथा िबgी गरी आËानी गिररहेका छन् । यस गु1ीदरबार 
गाउँपािलकामा उपBो 9:े लेक, मDम 9:े र तBो बेसी रहेको र तरकारी, खा¼ा�, फलफूल, मसलाबाली आिदको 
उÊादनका लािग उव<र भूमी भएकोले कृषक समूह, सहकारीह�लाई उिचत तािलम, िसचंाइ, उ�त िबउ, मल, उ�त 
कृिष सामाyी आिदको £व$ा िमलाउन सकेमा यस ठाउँका कृषकह� £वसाियक कृिषमा आकष<ण भई आRनै 
देशमा रोजगारीको अवसर सृजना ^ने देिखWछ । 

८. मु6 बालीह@ : 
उपBो 9:ेमा  :  जुभुH, गौडाकोट, दरबारदेिव$ान, बिलथुममा मकै, अदुवा, बेसार, िसमी, तरकारी, फापर, 

कोदो आदी । 
मDम 9:ेमा  :  दरबारदेिव$ान, वीरबास, जुभुH, गौडाकोट बिलथुममा मकै, तोरी, तरकारी, अदुवा, बेसार, 

सुÌला, कागती, मौसम आिद । 
तBो 9:े  :  अमर अवा<थोक, दरबारदेिव$ान, वीरबास, जुभुH, बिलथुममा धान, बश�े मकै, बेमौसमी 

तरकारी, मसुरो, ग^ँ, माछापालन आिद । 
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९. हालसB संचािलत तथा सCािवत पकेट 'ेDह@ :  

सु�ला, कागती उÊादन  : बिलथुम, जुभुH िझरवास, गौडाकोट र वीरबास  

मौरी पालन  : बिलथुम, जुभुH, वीरबास  

तरकारी बाली  : दरबारदेिव$ान, गौडाकोट, वीरबास, अमरअवा<थोक, जुभुH, बिलथुम  

मकैबाली बीउ उÊादन  : गौडाकोट, दरबारदेिव$ान र अमरअवा<थोक  

धान बाली उÊादन  : अमरअवा<थोक, दरबारदेिव$ान, जुभुH, बिलथुमको तBो 9:े  

कफी उÊादन  : जुभुH, दरबारदेिव$ान, बिलथुम  

माछा पालन  : अमरअवा<थोक, दरबारदेिव$ान, जुभुH र बिलथुम 

बश�े मकै : जुभुH घोराहा, बिलथुम टारी  

आलु बाली िहउदे  : अमरअवा<थोक, जुभुH, बिलथुम र दरबारदेिव$ानको बेसी 9:े–सÍािवत 

१०. समूह/सहकारीह@ : 

१.  समूह सं`ा : २३ वटा 

२.  सहकारी सं`ा : २० वटा  

३.  तरकारी संकलन के¿ : २ वटा 

११. यस 'ेDका Fानीय बजारह@ : 

१.  वडा नं. १ मा नेटा बजार 

२.  वडा नं. २ मा हिटया बजार, काÎेपोखरी 

३.  वडा नं. ३ मा नेटा, राजा, गौडाकौट बजार 

४.  वडा नं. ४ मा वीरबास बजार 

५.  वडा नं. ५ मा ग�की दोबाटो, तBो हिटया 

६.  वडा नं. ६ मा िचलाउने पोखरी, उपBो हिटया 

७.  वडा नं. ७ मा ठूलाचौर, ठूलापोखरा 

१२. अH निजकका बजारह@ 

१.  तLघास बजार 

२.  मजुवा बजार 

३.  खbा<H बजार 
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१३. गुIीदरबार गाउँपािलकाको राजनैितक िवभाजन तथा सीमाना 

_देश  : लुि?नी 

िजBा : गु1ी 

गाउँ काय<पािलकाको काया<लय  : गौडंाकोट 

वडा सं`ा  : ७ 

भौगोिलक अवFा तथा सीमाना 

9:ेफल  : ७९.९९ वग< िकलोिमटर 

पूव<  : छ:कोट र च¿कोट गाउँपािलका 

पि7म  : रेसुHा नगरपािलका 

उ�र  : च¿कोट गाउँपािलका र मुिसकोट नगरपािलका 

दि9ण  : छ:कोट गाउँपािलका र अखा<खाचँी िजBाको छ:देव गाउँपािलका 

१४. सCावना तथा चुनौती 

गु1ीदरबार गाउँपािलका आÄथक समृिको संभावना बोकेको गाउँपािलका हो । यस 9:े सु\र तपोभूिम रेसुHाको 
काखमा अवि$त रहेको छ र रेसुHा धा)मक ऐितहािसक सा*ृंितक मह. बोकेको ितथ<$ल, पय<टकीय $ल भएको 
र सो 9:ेको माग< गु1ीदरबार गाउँपािलका अ�ग<त ब\ै गरेको तथा पय<टन _वध<न गन< सिकनेछ । गाउँपािलकाको 
िविशY भौगोिलक वनाबट, उपलÂ _ाकृितक साधन �ोत, जातीय िविवधता, िनमा<ण भइसकेका िवकासका ¥ूनतम 
पूवा<धारह� र अ¥ सवल प9ह�लाई आÏसात गदÐ, गाउँपािलकाको बृह�र िहतको िनिम� आवÁक गु�योजनाको 
अभाव, आवÁकता अनु�पको पया<� जनशिlको अभाव, पहाडी तथा छिरएर रहेको बfी , िवसम िकिसमको 
हावापानी, किठन भौगोिलक बनावट, खानेपानीको सम}ा, नदी कटान, भू9य, आिद सम}ाह� र अवरोधह�लाई 
िचद=, भौगोिलक एवं िविवधता अनु�पका पूवा<धार एवं सामािजक िवकास, नीित, योजना र काय<gम तजू<मा गरी 
साथ<क र अथ<पूण< पिरणाम आउने गरी _भावकारी ढंगबाट काया<µयन गन<, उपलÂ जनशिlको 9मता िवकास 
गरी पिरचालन गन< एवं स9म जनशिlलाई आक�षत गन<, िविभ� िकिसमका _कोपको _भावकारी �व$ापन, 
नागिरक मै:ी ढंगबाट गाउँपािलकाको सं$ागत िवकास, साधन�ोतको िदगो पिरचालन गन= िव¼मान चुनौितलाई 
अवसरको �पमा yहण गनु<पन= देिखWछ ।  
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“सबल, स'म उMानशील Fानीय सरकार; समृO र समुP नत हाQो गुIीदरबार” 

गुIीदरबार गाउँपािलकाको  
आ.व. २०७९/०८० को नीित तथा काय��म 

नेपालको संिवधानको मूल मम< समµय, सहकाय< र सहअिfsलाई आÏसाथ गरी $ानीय सरकारह�ले काय< 
सªादन गरीरहेका छन।् गु1ीदरबार गाउँपािलकाले जनतालाई के¿मा राखी नीित तथा काय<gमह� संचालन गरी 
जनउ�रदायी सरकारको �पमा आफूलाई $ािपत गन< सफल भएको छ। जनताको लोकताि´क जनमै:ी $ानीय 
सरकार िनमा<णको लािग िमित २०७९ वैशाख ३० गते $ानीय तह सद}को िनवा<चन सªÒ न भई नया ँ $ानीय 
सरकार गठन भएको स\भ<मा गु1ीदरबार गाउँपािलकाले सबल, स9म, समुÒ नत$ानीय तहको �पमा $ािपत गदÐ 
"सुखी र समृO गाउँपािलका" िनमा<णको अिभयानमा लिLकरहेको अव$ामा गाउँसभाको दशौ ंअिधवेशनको पिहलो 
बैठकमा आ.व. ०७९/०८० को नीित तथा काय<gम पेश गन< पाउँदा म हष< िवभोर भएको छु। 

कोिभड-१९ को बढ्दो संgमणको कारण उÊÒ न आÄथक िशिथलताले समy देशको अथ<त´लाई गÍीर _भाव 
पािररहेको स\भ<मा हा�ो गाउँपािलकामा समेत pसको _p9 _भाव पारेको यहाहँ�लाई िविदत छ। कमजोर 
अथ<त´को बावजुद गाउँपािलकाको बृह�र िहतको लािगगाउँपािलकाले िविभÒ न िवत वग<, �वसायी, संचारकम®, 
राजनीितक दल, नागिरक समाज, िश9क कम<चारी िविभÒ न संघ सं$ा र गाउँपािलकाका िविभÒ न महानुभावह�को 
मह.पूण< राय सुझाव समेतलाई मD नजर गदÐ नीित तथा काय<gम तजु<मा गदा< गाउँपािलकाको सीिमत �ोत 
साधनलाई अिधकतम पिरचालन गरी पूवा<धार िनमा<ण, सुशासन, ½ा¾, िश9ा, कृिष, िवपद् �व$ापन लगायतका 
9:ेह�लाई _ाथिमकतामा राखी नीित तथा काय<gम तजु<मा गिरएको छ। 

गाउँपािलकाको सीिमत �ोत साधनका बावजुद गु1ीदरबार गाउँपािलकाबासीको िवकास िनमा<णका चाहनाह�लाई 
पू�त गन< सुखी र समृ गाउँपािलका िनमा<णको महानअिभयानमा एकजुट भई अिघ बढ्नका लािग गाउँपािलकाका 
सªूण< नागिरकह�, राजनीितक दलह�, जन_ितिनिधह�, नागिरक समाज, गाउँपािलकाको बौिक वग<, प:कार, 
राÓ टÃसेवक कम<चारी, िविभÒ न संघ सं$ाह�लाई हाÔदक अिपल गद<छु। नीित तथा काय<gम तय गदा< िवगतका 
वष<ह�को अनुभव, िविभÒ न महानुभावह�ले िदनुभएको अमू� राय सुझाव, गाउँपािलकाका िविभÒ न िवषयगत 
सिमितह�को िसफािरस समेतको आधार िलइएको छ। नीित तथा काय<gम िनमा<णमा अमू� सहयोग गनु<^ने _मुख 
_शासकीय अिधकृत लगायत सªूण< कम<चारीह�मा हाÔदक आभार �l गद<छु। 

यस सभामा आउने सकाराÏक सुझावह�लाई माग<दश<क िसा�को �पमा समावेश गरी यो नीित तथा काय<gम यस 
गिरमामय सभाबाट पािरत ^नेछ भÒ ने आशाका साथ यस गिरमामय सभामा आगामी आ.व. ०७९/०८० को नीित 
तथा काय<gम _fुत गन= अनुमती चाहWछु। 
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िवUमान पिरवेश : 

राजनीितक : 

गु1ी िजBाको ऐितहािसक $ल गु1ीदरबार (चारपाला दरबार) को नामबाट गु1ी िजBा र यस गाउँपािलकाको 
नामाकरण गरेको पाईWछ।लुि?नी _देशको गु1ी िजBामा अवि$त गु1ीदरबार गाउँपािलकामा सािवकका ६ वटा 
गा.िव.स. (बिलथुम, जुभुH, गौडँाकोट, िवरबास, अमरअवा<थोक र दरबारदेिव$ान) लाई ७ वडामा िवभाजन 
गिरएको छ। _ितिनिध सभा सद} िनवा<चन 9े: नं. १ अ�ग<त _देश िनवा<चन 9:े नं. १ (क) मायो गाउँपािलका 
अवि$त छ। यस गाउँपािलकाको पूव< तफ<  छ:कोट र च¿कोट गाउँपािलका, पि7म तफ<  रेसुHा नगरपािलका, उ�र 
तफ<  च¿कोट गाउँपािलका र मुिसकोट नगरपािलका र दि9ण तफ<  छ:कोट गाउँपािलका र अघा<खाचँी िजBाको 
छ:देव गाउँपािलका पद<छन् भने यो गाउँपािलका ७९.९९ वग< िकलोिमटर 9:ेफलमा फैिलएको छ। 

िवकास र समृिOको लW XािZ तका लािग गिरएका मह\पूण� Xयास, अवसर तथा चुनौती 

िवUमान अवसरह@  

• ऐितहािसक तथा धा)मक$लह� सिहतको गाउँपािलका भएकोले धा)मक पय<टनलाई टेवा पुÕ याउन सिकने,  

• गु1ीिजBाको ऐितहािसक गु1ीदरबार यसै पािलकामा रहेको ^ँदा पय<टकीय 9:ेको सÍावना,  

• मनोरम Ö×ावलोकन गन< सिकने आकष<क पय<टकीय $लह� भएको,  

• दूध, माछा, मासु, पशुपालन, तरकारी, मकै, धान, मह उÊादनमा आÏिनभ<र ^ने सÍावना रहेको,  

• िविभÒ न जातजाितह�को बसोबास $ल रहेको ^ँदा िविवध कला सं*ृितह�ले भिरपूण< रहेको,  

• गाउँपािलकाको सीमानामा रहेको बढीघाट र खbा<H खोलामा Õ यािÉHको सÍावना भएको। 

िवUमान चूनौितह@  

• गाउँपािलकामा रहेको भूिमको सही ढंगले उपयोग गरी अिधकतम लाभ िलन नसिकएको,  

• गाउँपािलकाको भौगोिलक िवकटता र छिरएर रहेको वfी,  

• नागिरकको _िविधको _योगमा कम प^ँच,  

• गाउँपािलकाको ¥ून आ�िरक आËानी,  

• सीिमत _ाकृितक �ोत साधन,  

• आRनै _शासकीय भवनको अभाव,  

• नागिरकको अपे9ा अनुसार काय< गन< पया<Ø त बजेट न^नु,  

• �वि$त खानेपानीको सम}ा,  
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• बजेटको लािग संघ र _देश सरकारमा िनभ<र ^नुपन=,  

• संघ तथा _देश सरकारबाट _ाØ त ^ने ¥ून समानीकरण अनुदान। 

नीित तथा काय��म तजु�माका आधारह@ 

१. नेपालको संिवधान,  

२. नेपालको संिवधानले _pाभूत गरेको मौिलक हकह�, राbका िनद=शक िसा�ह� तथा नीितह�लाई 
_ाथिमकता रािखएको छ,  

३. _चिलत कानूनी �व$ा,  

४. पÙौ योजनाले तय गरेका लÚ तथा उÛेÁह�लाई आधार िलएको छ,  

५. िदगो िवकासको लÚलाई आÏसाथ गिरएको,  

६. मDमकािलन खच< संरचनाको मम<लाई आÏसाथ गिरएको,  

७. रािYÃय, _देश र $ानीय नीित योजना र लÚ,  

८. $ानीय सरकारको हालसqको अनुभव तथा िसकाइ,  

९. $ानीय आवÁकताको िवÜेषण गिरएको,  

१०. िविभÒ न िवÝत ्वग<ह�को राय सुझाव,  

चालु आ.व.को हालसBका Xमुख उपलि_ह@को संि'( िववरण 

भौितक उपल_ी  

१. गु1ीदरबार गाउँपािलकामा १५ शैयाको आधारभूत अ�ताल िनमा<णको काय< अगािड बढाइएको। 

२. गाउँपािलकाको सबै वडा र टोल विfह�मा मोटरबाटो िवfार र fरोÒ नती गन= काय<भएको। 

३. गु1ीदरबार गाउँपािलकाको सबै वडा काया<लयह� $ापना गरी वडा काया<लयलाई _भावकारी �पमा 
संचालन गिरएको।  

४. आRनै भवन नभएका वडा काया<लयह�लाई आRनै भवन िनमा<णको _िgयाह� गिरएको। 
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५. नागिरकलाई गुणfरीय ½ा¾ सेवा उपलÂ गराउन सबै वडाह�मा आधुिनक ½ा¾ चौकी िनमा<ण गन= 
नीित अनु�प सबै वडामा ½ा¾ चौकी िनमा<णका काय<ह� भइरहेका छन।् वडा नं. ४ मा भवन िनमा<ण काय< 
भइरहेको छ भने अ¥ वडाह�मा भवन िनमा<ण काय< सªÒ न भएका छन।् 

६. सुिवधासªÒ न िव¼ालय भवन िनमा<ण गन= नीित अनु�प गाउँपािलकाका िविभÒ न िव¼ालय भवन िनमा<णका 
काय<ह� भइरहेका छन।् 

७. गाउँपािलका िभ: ठूला खानेपानी योजना अ�ग<त खहरे खानेपानी तथा अमर अवा<थोक िलÉ खानेपानी 
योजना सªÒ न भई एक घर एक धारा काया<µन भएको, अवा<Hिद गैरा िलÉ खानेपानी, भलायचौर िलÉ 
खानेपानी, बठवाखोला िलÉ खानेपानी, बोटेपुÞार सुपलेघाट िलÉ खानेपानी, झाgेपानी िलÉ खानेपानी, 
नुनथला िलÉ खानेपानी, मßी िलÉ खानेपानी र खोिरया खोàी िलÉ खानेपानी सªÒ न ^ने गरी काय< 
भएको। 

८. वडा नं. ५-४-२ जोड्ने खbा<H-बा¶े-ब¿खुmा-वीरबास-िस¢े-जुभुH मोटरबाटो, वडा नं. १ र २ को 
िझरबास-नेटा-टापु-रैनादी-डBीखोला, वडा नं. ६ र ५ को उपBो हिटया-िचिनया पोखरी-भ�वा-राHबास-
खbा<H मोटरबाटो fरोÒ नती बनाउने काय< संचालन गिरएको छ । 

९. खbा<H दरबार घु·ी गौडँाकोट जुभुH मजुवा सडकको fरोÒ नती तथा कालोप:े गन< आवÁक पहल 
भइरहेको। 

१०. गाउँपािलकामा ब^उÛेÁीय सभाहल िनमा<ण गिरएको । 

११. एक वडा एक खेलमैदान अिभयान अ�ग<त िविभÒ न वडाह�मा खेलमैदान िनमा<ण काय< अगािड बढाइएको ।  

१२. गु1ीदरबार गाउँपािलका र अघा<खाचँीको छ:देव गाउँपािलका जोड्ने िनसानटारीमा टÃ± बृज िनमा<ण सªÒ न 
भएको ।  

१३. चारपाला दरबार, रेसुHा तपोभूमी, भुवाने पाक< , उजेलादेवी मि\र लगायतका िविभÒ न मठ मि\रह� िनमा<ण, 
मम<त सÍार र सौ\य®करण गरी पय<टन पूवा<धार िनमा<ण गिरएको । 

१४. नागिरकह�को सुरि9त आवासको लािग किरब ९७ _ितशत खरका छाना मुl गाउँपािलका बनाइएको ।  

१५. राहत उार काय<लाई सहज बनाउनको लािग िविभÒ न वडा वडामा हेिलáाड िनमा<ण काय< अगािड    
बढाइएको । 

१६. िवपद् राहत उारका ¥ूनतम सामyीह� खिरद गरी जोहो गिरएको । 

१७. गाउँपािलकाको मु` बजार 9:ेमा साव<जिनक शौचालय िनमा<ण गिरएको । 



((((11111111)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ`थक तथा सामािजक उपल_ी  

१. कृिष र पशुपालनमा आÏिनभ<र गाउँपािलका िनमा<णको लािग � ५ करोडको लागतमा गु1ीदरबार कृिष तथा 
पशु उ¼मिशलता िवकास पिरयोजना संचालन गिरएको।  

२. साना कृिष िवकास काय<gम अ�ग<त बा¶ा पकेट काय<gम वडा नं.६ मा संचालन गिरएको। 

३. गाई/भैसँी पालक कृषकह�का गाई/भैसँी वीज वृिको लािग िन:शु� �पमा AI को �व$ा िमलाइएको । 

४. वडा नं. १, २, ४ र ५ मा बंगुर पालन काय<gम संचालन गिरएको साथै वडा नं. ५ मा बंगुर �ोतके¿ 
$ापनाको लािग आवÁक �व$ा िमलाइएको ।  

५. वडा नं. २ मा बा¶ा पालन र वडा नं. ६ मा भैसँीपालन स?äी कृषक पाठशाला संचालन गिरएको। 

६. कृषकह�को सम}ा पिहचान गदÐ आवÁक परामश< _दान गन< कृषकसँग गाउँपािलका काय<gम संचालन 
गिरएको। 

७. गाउँपािलकामा साना लघुउ¼म िवकासको लािग लघु उ¼म िवकास काय<gम संचालन गिरएको।  

८. गाउँपािलकामा उÊादन भएका अगा<िनक कृिष उपज तथा हfकलाका सामyीह�लाई बजारीकरण गन<को 
लािग पािलका कोशेली घर र उ¼मीह�को लािग साझा सुिवधा के¿ संचालन गिरएको। 

९. साना कृिष �वसाियक उÊादन के¿ (पकेट) िवकास काय<gम अ�ग<त खा¼ाÒ न बाली काय<gम वडा नं. ६ 
मा र तरकारी तथा आलु खेती काय<gम वडा नं. ३ मा गरी २ वटा कृिष पकेट िवकास काय<gम संचालन 
गिरएको। 

१०. लुि?नी _देश सरकारको सहकाय<कमा वडा नं. १ को िशवपुरी, टारी, बुिढचौर र मािझगाउँ र वडा नं. २ को 
घोराहा फाटँमा åाट< कृिष काय<gम संचालन गिरएको। 

११. वडा नं. ४ को गरमटारीमा सुधारीएको गरा सिहतको चÇाव\ी काय<gम संचालन गिरएको। 

१२. वडा नं. १ मा बोटेगाउँ र कुमाल गाउँ, वडा नं. ३ को िनदुर र वडा नं. ४ को वीरबास र बा¶े, वडा नं. ५ को 
zालीनचौरमा नमूनाको �पमा एक घर एक करेसाबारी काय<gम संचालन गिरएको। 

१३. वडा नं. २, ४ र ५ माएक गाउँ एक उÊादन काय<gम अ�ग<ततरकारी खेती काय<gम संचालन गिरएको। 

१४. मह उÊादनमा आÏिनभ<र बÒ न वडा नं. १, ३, ४ र ७ मा मौरी िवकास काय<gम संचालन गिरएको। 

१५. गाउँपािलका िभ: रहेको बाझँो खेतीयोæ जçा उपयोगको लािग भूिम बèकको $ापना गरी बाझँो जçाको 
उपयोगको काय< अगािड बढाइएको । 
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१६. गिरबीको रेखामुनी रहेका नागिरकलाई उ¼मशील बनाई उनीह�को आयआज<न वृि गन<को लािग गिरबी 
िनवारणको लािग उ¼म िवकास काय<gम संचालन गिरएको। 

१७. जेÓ ठ नागिरक तथा दिलत जेÓ ठ नागिरक सqान तथा अ�िgया काय<gम अ�ग<त सबै वडामा फाइवर 
िसरकर éाêेट उपहार _दान गरी सqान गिरएको। 

१८. लैिHक िहंसा िव�को १६ िदनेअिभयान काय<gम अ�ग<त कानुनी तथा चेतनामूलक काय<gम संचालन 
गिरएको। 

१९. मिहला समूह तथा सं$ामा आव भएका मिहलालाई समूह तथा सहकारी सं$ा संचालन, घरेलु तथा लैिHक 
िहंसा, नेतृs तथा संचार िसप, _जनन ½ा¾, yामीण �वसाय, मिहला सशlीकरण लगायतका िवषयमा 
अनुिश9ण तािलम सबै वडामा संचालन गिरएको। 

२०. टोलटोलमा _ाथिमक उपचार काय<gम को प^ँच पुÕ याउन मिहला ½ा¾ ½यमसेवीकाह� र ½ा¾ 
िश9कह�लाई _ाथिमक उपचार काय<gम स§äी तािलम संचालन गरी _ाथिमक उपचार सामyी सिहतको 
िकट बë _दान गिरएको। 

२१. सुरि9त _सुित सेवा _वाहको लािग बÄथH सेÅर संचालन गिरएको। 

२२. िकसोराव$ामा ^न सºे शारीिरक मानिसक तथा सामािजक पिरवत<नको कारण ^नसºे असहजताबाट 
बचाउन िव¼ाथ®ह�को लािग साथी िश9ा काय<gम संचालन गिरएको। 

२३. गभ<वती मिहला र नवजातिशशुको ½ा¾ सुर9ालाई मDनजर गदÐ गाउँपािलकाको कोशेली िवतरण, 
सुर9ीत _सुती, सु«ेरी तथा नविशशु भेट, ½ा¾ परी9ण साथै ब»ाको तौल अनुगमनको साथै पोषणको 
लािग अ�ा िवतरण, पिरवार िनयोजन, सरसफाइ जfा काय<gमलाइ एकीकृत गरी कfो छ आमा काय<gम 
संचालनगिरएको। 

२४. दीघ< रोगीका लािग िनःशु� औषधी उपचार काय<gम _भावकारी �पमा संचालन गिरएको। 

२५. ८४ वष< उमेर पुगेका जेÓ ठ नागिरकह�को घरघरमै ½ा¾कम® पिरचालन गरी ½ा¾ परी9ण तथा उपचार 
काय<gम संचालन गिरएको। 

२६. क9ा १ देिख ३सqको $ानीय पाígम तयार गरी क9ा १ को हा�ो गु1ीदरबार नामक पाíपुfक तयार 
गिरएको। 

२७. कोिभड-१९ को कारणले गदा< अव� भएको शैि9क िgयाकलापलाई वैकिiक माDमबाट िनर�रता 
िदइएको। 
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वातावरणीय उपल_ी  

१. गाउँपािलकामा हिरयाली र ½Þ वातावरण कायम राï नको लािग वन संर9ण तथा वृ9ारोपणको काय< 
गिरएको। 

२. गाउँपािलकामा ठूला योजनाह� संचालन गदा< वातावरणीय _भाव मू�ाêन गन= �व$ा िमलाइएको । 

३. _pेक वडामा खानेपानी मुहान संर9णको लािग पुनभ<रण पोखरीह� िनमा<ण अिभयान संचालन गिरएको। 

४. गाउँपािलकाका डिªH साइट िनमा<णको लािग समपूरक अनुदानमा काय<gम रािखएको । 

५. फोहोरमैला �व$ापनको लािग घर घरमा कªोÓ टमल उÊादन गन= काय< संचालन गिरएको। 

संFागत उपल_ी 

१. गाउँ काय<पािलकाको काया<लय र वडा काया<लयह� स?िäत वडाह�मा संचालन भई िनयिमत �पमा सेवा 
_वाह गिररहेको। 

२. गाउँपािलकाको गितिविधह�लाई सबै नागिरकह� सम9 पुÕ याउनको लािग िडिजटल सूचना पाटी, िडिजटल 
नागिरक वडाप:, सामािजक सð जाल र वेवसाइट मा साव<जिनक गन= गिरएको। 

३. काया<लयबाट _दान गिरने सेवा _वाहलाई नागिरक मै:ी बनाउँदै नागिरकको सहायताको लािग नागिरक 
सहायता क9 $ापना, चुf द�ुf र गुणfरयुl सेवा _वाहको लािग कम<चारीसँग काय< सªादन सLझौता 
गरी सुशासन कायम गन< सफल भएको। 

४. गाउँपािलकाको समy गितिविधह� समावेश गरी सबै नागिरकलाई सूचनाको प^ँच कायम गन< मािसक �पमा 
E-bulletin _काशन गिरएको। 

५. गाउँपािलकाका सªूण< गितिविधह� नागिरकलाई सु-सूिचत गरी जनउ�रदायी सरकार बनाउन र 
जवाफदेहीता कायम गन< िविभÒ न काय<gम संचालन गिरएको। 

६. गाउँपािलकामा िविभÒ न अपाHता भएका �िlह�लाई काया<लयबाट तथा घुि·सेवा माफ< त अपाH पिरचय 
प: िवतरण गरी गाउँपािलकाको तफ< बाट _दान गिरने सेवा सुिवधामा प^ँच सुिनिù चत गिरएको। 

७. गाउँपािलकामा मिहलाको नेतृsमा रहेका िविभÒ न संघ सं$ाह�मा िgयािशल मिहलाह�लाई िविभÒ न 
िवषयमा _िश9ण गरी मिहला सशlीकरणको काय<gम संचालन गिरएको। 

८. गाउँपािलकामा रहेका बेरोजगारह�को सूची EMIS Entry गरी जqा यस आ.व. मा २१३ जनालाई 
रोजगारी िदइएको। 



((((14141414)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

९. _देश सरकारको सहयोगमा गाउँपािलकाको WASH Plan को लािग आवÁक त�ाê संकलन भई 
_ोफाईल बनाउने काय< गिरएको। 

१०. $ानीय सरकार गठन भएदेिख हालसq पूवा<धार िवकास, सामािजक तथा आÄथक िवकास तथा सं$ागत 
िवकासको लािग भए गरेका िविभ� गितिविधह� समावेश गरी "गु1ीदरबार दप<ण" नामक पुfक र िभिडयो 
डकुमेÅÃी िनमा<ण गिरएको । 

११. गु1ीदरबार गाउँपािलकाको समy 9:ेलाई समावेश गरी गाउँपािलका पिहचान गीतको िनमा<ण गिरएको । 

१२. गाउँपािलकाको काया<लय तथा वडा काया<लयबाट राजù व संकलनमा अनलाइन _िविधको _योग गरी राजù व 
संकलन गन= �व$ा िमलाइएको जसले राजù व संकलनमा पारदश®ता कायम गरी दैिनक राजù वको 
अिभलेिखकरण गन= काय< गिरएको।  

१३. गाउँपािलकाकालाई आवÁक पन= अिधकांश जनशिlको पदपू�त भई सकेको र केही िरl रहेको पदमा 
पदपू�त ^ने �व$ा िमलाइएको। 

१४. राYÃसेवक कम<चारीह�को मनोवल उ» राखी सेवा _वाहलाई िछटो छिरतो र सेवाyाही मै:ी बनाउने उÛेÁले 
काय< सªादनमा आधािरत _ो©ाहनको �व$ा गिरएको। 

१५. गाउँपािलकाका िवषयगत शाखा र वडा काया<लयह�बाट भएका काय<ह�को मािसक �पमा समी9ा गन= 
�व$ा िमलाइएको । 

१६. गाउँपािलका अD9 र _मुख _शासकीय अिधकृत, _मुख _शासकीय अिधकृत र शाखा _मुख बीच काय< 
सªादन करार सLझौता गरी कम<चारीलाई जवाफदेही बनाइएको। 

१७. _िविधमै:ी काया<लय संचालनको लािग आवÁक �व$ा िमलाइएको।  

मु6 उaेb 

१. सबै घरपिरवारलाई ½Þ खानेपानीको �व$ा िमलाउन एक घर एक धारा को नीित िलई काय< सªÒ न गन=। 

२. कृिष तथा पशु पालन पिरयोजना संचालन गरी नागिरकको जीवनfरमा पिरवत<न गन=। 

३. ÎÓ टÃाचारमा शू¥सहनिशलताको नीित अवल?न गदÐ नागिरकमै:ी सेवा _वाह _दान गन=। 

४. साव<जिनक सेवा _वाहलाई िछटो छिरतो र नागिरकले अनुभूती गन= गरी गुणfरयुl सेवा _वाहको लािग 
सूचना _िविधको उ»तम _योग गदÐ åाट< गाउँपािलका बनाउने। 

५. गाउँपािलका तथा वडाको मु` सडक र सहायक सडकह�लाई fरोÒ नती गरी बा ै मिहना सवारी च¹ने 
�व$ा गन=। 



((((15151515)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

६. गाउँपािलकामा ½ा¾ सं$ाह�को भवन, वडा काया<लयको भवन, सडक, पय<टन पूवा<धार लगायतका अ¥ 
भौितक पूवा<धारको िनमा<ण गन=। 

७. गाउँपािलकालाई सुरि9त आवास अ�ग<त खरका छाना मुl गाउँपािलका घोषणा गन=। 

८. सवल, स9म र उ�ानशील $ानीय सरकार िनमा<ण गन=। 

९. सामािजक समावेशीकरणको नीित अवल?न गदÐ िवकासको मूल _वाहमा सबै9:ेलाई समावेश गन=। 

१०. गाउँपािलकाका सबै नागिरकको आधारभूत ½ा¾ सेवामा प^ँच सुिनि7त गन=। 

११. फोहरमैला �व$ापनको लािग डिªH साईटको िनमा<ण गन=। 

१२. वातावरणमै:ी ½Þ र सु\र गाउँपािलका िनमा<ण गन=। 

१३. पय<टन पूवा<धार िनमा<ण र _वध<न सिहत रोजगारीमा वृि गन=। 

आगामी आ.व. का Xाथिमकता XाZ त Xमुख काय��मह@ 

• सुखी, खुसी, समृ र समुÒ नत $ानीय सरकार िनमा<ण,  

• नागिरकलाई सव<सुलभ ½ा¾ उपचारको �व$ा,  

• िवपÒ न नागिरकह�को आÄथक िवकास,  

• कृिष तथा पशुपालन उ¼म पिरयोजना संचालन,  

• _भावकारी सेवा _वाह, सुशासन तथा सं$ागत िवकास,  

• गुणfरीय र सव<सुलभ िश9ा,  

• नागिरकको घरघरमा खानेपानी र सडक fरोÒ नती,  

• पय<टन पूव<धार िनमा<ण,  

• पूवा<धार िवकास,  

• िवपद् �व$ापन, फोहर मैला �व$ापन, वन तथा वातावरण संर9ण। 

 

 



((((16161616)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आगामी आ.व. को Xमुख नीितह@ : 

(क) सुशासन तथा संFागत िवकास तफ�  : 

१. लोकत´को आधार : स9म $ानीय सरकारको नीित अवल?न गदÐ भÓ टÃाचारमा शू¥ सहनशीलताको नीित 
िलई नागिरक केि¿त सेवा _वाहको �व$ा िमलाइनेछ। 

२. गाउँपािलकाको गितिविधह�लाई िडिजटल सूचना पाट®, मोबाईल ए�, सामािजक स�ाल, एस.एम.एस. 
तथा वेबसा माफ< तसाव<जिनक गरीनागिरकको सूचनाको हकलाई सुिनि7त गराउँदै गाउँपािलकाको काय<लाई 
पारदश® बनाउँदै नागिरकह�को घरघरमा सूचना _वाह ^ने �व$ा िमलाइनेछ। 

३. वडा काया<लयलाई सुिवधासªÒ न बनाई नागिरकको सेवाके¿को �पमा िवकास गदÐ नागिरकलाई _भावकारी 
सेवा _वाहको �व$ा िमलाउनेछ । 

४. ज	दता< र मृpुदता< सेवालाई नागिरकको घरघरमा उपलÂ गराइनेछ साथै सामािजक सुर9ा भ�ा रकम 
नागिरकको घरदैलोमा पुÕ याउन आवÁक �व$ा िमलाइनेछ । 

५. गाउँपािलकाको काया<लय तथा अ�ग<तका काया<लयह�बाट संचालन ^ने िविभÒ न िgयाकलापह�को बारेमा 
आम नागिरकलाई सु-सूिचत गदÐ पारद
शता र जनउ�रदायी सरकारको भावना जागृत गराउन जनतासँग 
गाउँपािलका रेिडयो तथा िटभी काय<gमह� संचालन गिरनेछ । 

६. जनतासँगअD9 काय<gममाफ< त िविभÒ न वडाह�मा _pेक मिहना नागिरक भेटघाट काय<gम संचालन गदÐ 
आम नागिरकको चासो, गुनासो र _ितकृयाह� स?ोधन गरी नागिरकको निजकको जनउ�रदायी $ानीय 
सरकार बनाइनेछ । 

७. $ानीय िववाद $ानीय fरमै िन�पण गरी सुखी र खुसी नागिरक बनाउन तथा ¥ायसेवा िछटो छिरतो 
बनाउन टोलटोलमा कानूनी सा9रता काय<gम संचालन गदÐ वडाfरमा रहने मेलिमलाप के¿ह�लाई 
�वि$त �पमा संचालन गिरनेछ ।  

८. हा�ो िवकास हा�ै लािग, हा�ो संरचना हा�ो सª�ी भÒ ने अिभयान संचालन गरी साव<जिनक संरचनाह�को 
संर9णमा टोलिवकास सं$ा लगायतका संघ सं$ाह�लाई पिरचालन गन< आवÁक �व$ा िमलाइनेछ ।  

९. वडा काया<लयको सहयोगी सं$ाको �पमा गठन भएको टोल िवकास सं$ाको 9मता अिभवृि स?äी 
िविभÒ न काय<gमह� संचालन गिरनेछ ।  

१०. गाउँपािलकाबाट सªािदत ^ने हरेक काय<ह�मा अिधकतम सूचना _िविधको _योग गरी िवधुतीय सुशासनको 
नीित अवल?न गदÐ सेवा _वाहलाई _िविध मै:ी बनाउँदै लिगनेछ । 



((((17171717)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

११. नागिरक मै:ीसेवा _वाह सुिनि7तताको लािग गाउँ काय<पािलकाको काया<लय, वडा काया<लय, ½ा¾ सं$ा र 
शैि9क सं$ाह�मा िव¼ुतीय हािजरीको �व$ा िमलाई िडिजटल हािजरीको अिभलेख राï ने �व$ा 
िमलाइनेछ । 

१२. गाउँपािलकाको काया<लय तथा वडा काया<लयबाट राजù व संकलनमा अनलाईन _िविधको _योग गरी राजù व 
संकलन गन= �व$ा िमलाई राजù व संकलनमा पारद
शता कायम गिरनेछ । 

१३. गाउँपािलकाको राजù व भुlानीलाई नागिरकको सहजताको लािग मोबाइल ए� तथा अनलाईन माफ< त 
भुlानी गन= _णालीको िवकास गिरनेछ। 

१४. संचारकम®सँग गाउँपािलका काय<gम संचालन गदÐ गाउँपािलकाको बृह�र िहतको लािग योगदान पुÕ याउनु 
भएका प:कारह�को उ» मनोवल राï न आवÁक �व$ा िमलाइनेछ। 

१५. सबै नागिरकको प^ँचमा पु�े गरी सूचना _वाह रगुनासो सुनुवाई संय´को िवfार गिरनेछ । 

१६. साव<जिनक खच<लाई उÊादनमूलक बनाउन आ�िरक िनय´ण स?äी मापद� िनमा<ण गरी सोही अनुसार 
काय< गिरनेछ ।  

१७. सुशासन कायम गन<को लािग आRनो पदीय आचरण र मया<दामा रहन पदािधकारी तथा कम<चारीह�को 
आचार संिहता पूण<तः लागू गिरनेछ।  

१८. गाउँपािलकालाई आवÁक पन= जनशिlको लािग संगठनाÏक संरचना (O&M) गरी कम<चारीको 
काय<िववरण उपलÂ गराइनेछ। 

१९. गाउँ काय<पािलकाको काया<लयबाट सªादन गरेका िविभÒ न काय<ह�को _गती िववरण सिहतको e-
bulletin मािसक �पमा _काशन गन= काय<लाई िनर�रता िदइनेछ ।  

२०. कम<चारीह�को योæता, 9मता, काय<द9ता, सीप र अनुभवलाई काय<सªादनमा उपयोग गन< तथा उेिरत 
बनाई राï न आवÁक मापद� बनाई 9मता अिभवृि स?äी तािलम तथा काय<सªादनमा आधािरत 
सुिवधा उपलÂ गराउने नीित िलइनेछ। 

२१. कम<चारीह�लाई काया<नुभवको लािग अ�रशाखा तथा एक $ानबाट अक¬ $ानमा िजqेवारी िदई खटन 
पटन गन= नीित िलइने छ । 

२२. _मुख _शासकीय अिधकृतले गाउँपािलका अD9सँग र अ¥ शाखा _मुख तथा कम<चारीह�ले _मुख 
_शासकीय अिधकृतसँग कम<चारीको �Ó ट काय<िववरण र सूचक सिहत काय< सªादन करार सLझौता गरी 
कम<चारीको काय< सªादनको मािसक मू�ाêन गरी कम<चारीलाई _ो©ाहन गन= काय<लाई िनर�रता   
िदइनेछ । 



((((18181818)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

२३. गाउँपािलकाको िविभÒ न िवषयगत शाखा तथा वडा काया<लयह�बाट सªािदत काय<ह�लाई थप _भावकारी 
बनाउन मािसक समी9ा गोÓ ठीलाई िनर�रता िदइनेछ । 

२४. गाउँपािलकाबाट खिरद गिरने वfु तथा सेवाह�लाई खिरद गु�योजनाका आधारमा _चिलत ऐन, िनयम, 
कानून बमोिजम पारदश® �पमा खिरद गन= �व$ा िमलाइनेछ । 

२५. सुशासन र आÄथक अनुशासन कायम गन< अिघBो मिहनामा भए गरेका िgयाकलाप र आÄथक कारोबारको 
बारेमा काय<पािलकाको बैठकमा छलफल तथा समी9ा गन= �व$ा िमलाइने छ । 

२६. गाउँपािलकाले उठाउने सबै _कारका करह� गाउँपािलकाको काया<लय र वडा काया<लयबाटअनलाईन माफ< त 
संकलन गन= काय<लाई िनर�रता िदइनेछ ।  

२७. गाउँपािलकाको वा�षक िवकास काय<gम अनुसारस?िäत शाखाह�ले भा� मसा� िभ: काय<gम 
काया<µयन काय<योजना _मुख _शासकीय अिधकृतसँग पेश गरी काय<योजना अनुसार स?िäत िवषयगत 
सिमितमा छलफल गरेर मा: काय<gम संचालन गन= र काय<gमको उपलÂीको बारेमा समी9ा गरी पारदश®ता 
र जवाफदेहीता कायम गन= नीित अवल?न गिरनेछ । 

२८. गाउँपािलकाको सबै वडा काया<लयह�बाट �िlगत घटना दता< तथा सामािजक सुर9ालाई �व$ापन 
सूचना _णाली (MIS) माफ< त गन=�व$ा िमलाइनेछ।  

२९. गाउँपािलकाको सª�ीलाई कLáुटराईज अिभलेख तयार गरी pसको उिचत उपयोग, संर9ण तथा संव<न 
गिरनेछ। 

३०. गाउँपािलकाको कामलाई पारदश® एवं जवाफदेही बनाउन सामािजक परी9ण, साव<जिनक सुनुवाइ, 
साव<जिनक परी9णलाई िनर�रता िदइनेछ। 

३१. नागिरकको सुिवधालाई Dानमा राखी एकीकृत घुि· सेवा संचालन गिरनेछ । 

३२. लि9त वग<का काय<gमह�लाई आय उ	 ुख बनाउन _ाथिमकता िददै संचालन गिरने सबै काय<gमह� एकÝार 
_णाली माफ< त िनधा<िरत मोडलमा संचालन गिरनेछ। 

३३. योजनाह� वडा काया<लयको समµयमा काया<µयन गिरने तथा वडा सिमित समेतको अनुगमन र िसफािरसमा 
फरफारक गन= काय<लाई िनर�रता िदइनेछ । 

३४. जन_ितिनिध र कम<चारीह�को 9मता िवकासका लािग आवÁक तािलम तथाअDयन अवलोकन Îमण 
काय<gम रािखनेछ। 

३५. ¥ाियक सिमितको 9मता अिभवृि गरी सामािजक िववादह�लाई मेलिमलापको माDमबाट समाधान 
गन=काय<लाई िनर�रता िदइनेछ । 



((((19191919)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

३६. गाउँपािलका 9:े िभ:का लÂ _ितिSत तथा िवÝत वग<को सहयोग िलने र काय< अनुभव आदान _दान गरी 
_ाØ त पृSपोषणलाई गाउँपािलकाको समृि र बृह�र िवकासमा समािहत गदÐ लिगनेछ। 

३७. गाउँपािलका 9:े िभ: संचारको प^ँच पुया<उन स?िäत िनकायह�मा पहल गदÐ मु` बजार 9:े तथा 
पाक< मा वाइफाइ जोनको शु�वात गिरनेछ। 

३८. $ानीय जनताको सुर9ा, सª�ीको संर9ण, $ानीय सरकारको नीित, िनण<य, मापद�, िवपद् �व$ापन, 
बजार अनुगमन, सेवा _वाह आिद काय<को लािग नगर _हरीको �व$ा गिरनेछ। 

३९. िविभÒ न सामािजक संघ/सं$ा, कृषक, िव¼ाथ®, प:कार, खेलाडी, उपभोlा सिमित, टोल िवकास सं$ालाई 
काय< सªादनको मू�ांकन गरी _ो©ाहन ½�प पुर*ार िदने �व$ा िमलाइनेछ । 

४०. गाउँपािलकाबाट संचालन ^ने िविभÒ न योजनाह�को िनमा<णमा उपभोlा सिमित/लाभyाही समूहको �पमा 
टोल िवकास सं$ाह�लाई समेत पिरचालन गिरनेछ । 

४१. उपभोlा सिमितह� माफ< त संचालन ^ने िविभÒ न योजनाह�लाई िमत�यी, गुणfरीय र पारदश®ता कायम 
गदÐ _भावकारी �पमा संचालन गन< उपभोlा सिमितह� दता< गरी सLझौता गन= नीित िलइने छ समय 
समयमा उपभोlा सिमितका पदािधकारीह�को 9मता अिभवृि स?äी काय<gमह� संचालन गिरनेछ । 

४२. गाउँपािलका 9े: िभ: काय<gम स8ालन गन= सरकारी, गैरसरकारी, सामुदाियक सं$ा, दात ृ िनकाय एवं 
सरोकारवाला सं$ाह�ले गाउँपािलकाको समµयमा काय<gम स8ालन गन= �व$ा िमलाइनेछ । 

४३. संघीयता तथा िवकास _शासनको अनुभव आदान-_दान गन< देश तथा िवदेशका िनकायह�सँग भिगनी 
स?ä कायम गन= नीित िलइनेछ। 

४४. गाउँपािलकाको समानुपाितक िवकासका लािग वडाको भूगोल, जनसं`ार आ�िरक आËानीको आधारमा 
आवÁक बजेट िविनयोजन गन= �व$ालाई िनर�रता िदइनेछ । 

४५. गाउँपािलकाको वाfिवक वfुि$ितको आधारमा योजना तथा काय<gम तजु<मा गन< गाउँपािलकाको िडिजटल 
_ोफाईल िनमा<ण गिरनेछ । 

४६. गाउँपािलकावासीलाई अDयन अनुसäानतफ<  Dान केि¿त गराउन एक वडा एक पुfकालयको $ापना 
गन= काय<गिरनेछ। 

४७. गाउँपािलका िभ:का साव<जिनक जçाह�को संर9णका लािग उपयुl नीित बनाउन _ाथिमकता िदइनेछ । 

४८. गाउँपािलकामा भू–उपयोग नीित सिहतको दीघ<कालीन एकीकृत शहरी िवकास योजना तजु<मा गरी 
काया<µयनमा �ाइनेछ । 



((((20202020)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

४९. सूचनाको प^ँच नागिरकfरसq पुÕ याउन $ानीय संचार माDमह�सँग समµय गदÐ संचार सं$ाह�सँग 
सहकाय< गिरनेछ। 

५०. गाउँपािलका 9े:िभ: Îमण गन= आ�िरक तथा बा� पय<टकह�लाई आकष<ण गन< एyो टुिरजम, होम±े 
जfा िविभÒ न िgयाकलापह� स8ालन गिरनेछ । 

५१. सुरि9त र गुणfरीय खा¼वfुको उपलÂताका लािग पिरव�तत मू�सूची, गुणfरीय खा¼वfुको िबgी 
िवतरण, tाद गु�ेका र अखाD पदाथ<को िबgी िवतरणमा पूण< �पमा िनय´ण गन<गाउँपािलकाबाट 
िनयिमत �पमा बजार अनुगमन तथा चेकजाचँको आवÁक �व$ा िमलाइनेछ। 

५२. गाउँपािलकाको _शासिनक भवन िनमा<ण गन= काय<लाई उ» _ाथिमकतामा राखी काया<µयन गिरनेछ। 

५३. गाउँपािलकाका सबै वडा काया<लयह� र वडा काया<लयको निजकै रहेका मु` �ापािरक 9:े तथा 
संवेदनशील $ानह�मा CCTV जडान गरी सुरि9त समाज िनमा<ण गिरनेछ। 

५४. गाउँपािलकाका कृषक, िवपÒ न नागिरक, असहाय नागिरकह�को त�ाê संकलन गरी अनुदान तथा आÄथक 
सहायताका काय<gमह� �वि$त �पले संचालन गिरनेछ। 

५५. िश9ा, ½ा¾, कृिष, पशुपालनउ¼ोग आिद 9:ेसँग गाउँपािलकाको िहत अनुकूल साव<जिनक, िनजी 
साझेदारी (PPP) मा काम गन= नीित िलइनेछ । 

५६. जनता, राजनीितक दल, जन_ितिनिध र कम<चारीको सुमधुर स?ä $ािपत गदÐ िविधको शासन माफ< त 
नागिरक केि¿त सेवा _वाहको �व$ा िमलाउँदै सुशासन कायम गिरनेछ। 

५७. िव�ीय अनुशासन कायम गदÐ असारे िवकासलाई िन�©ािहत गन< असार मिहनामा कुनै पिन योजनाको 
सLझौता नगन= नीित िलइने छ ।  

५८. गाउँपािलकाबाट उपलÂ गराउने आÄथक सहायतालाई पारदश® र वाfिवक पीिडतलाई उपलÂ गराउन 
रोगको वग®करण सिहतको काय<िविध बनाई काया<µयन गन= �व$ा िमलाइनेछ र यसरी आÄथक सहायता 
उपलÂ गराएका नागिरकको िववरण गाउँपािलकाको वेबसाईट माफ< त साव<जिनक गिरनेछ । 

५९. गाउँसभाबाट ½ीकृत बजेटतथा काय<gमह�को िनयमानुसार _pेक आÄथक वष< महालेखा परी9कको 
काया<लयबाट लेखापरी9ण गराई देिखन आएको बे�जु सªरी9ण गरी आÄथक अनुशासन कायम गिरनेछ। 

  



((((21212121)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

(ख) सामािजक िवकास तफ�  : 

=ा> : 

६०. कोिभड-१९ लगायत िविभÒ न महामारीज¥ रोगह�को रोकथाम, िनय´ण तथा िनगरानीका लािग आवÁक 
रणनीित तयार गरी नागिरकको ½ा¾लाई उ» _ाथिमकतामा रािखनेछ । 

६१. गाउँपािलकामा सुिवधासªÒ न अ�तालको िनमा<ण काय< समयमै सªÒ न गरी आम नागिरकलाई सव<सुलभ 
गुणfरीय ½ा¾ सेवा उपलÂ गराइनेछ। 

६२. गु1ीदरबार गाउँपािलकाका असहाय तथा आÄथक �पले िवपÒ न नागिरकह�को ½ा¾ उपचारको लािग 
िन:शु� ½ा¾ िबमाको �व$ा गिरनेछ । 

६३. गभ<वती मिहलाको ½ा¾लाई मDनजर गरी िनयिमत �पमा ½ा¾ सं$ामा ½ा¾ परी9ण गन= �व$ा 
िमलाई सं$ागत _सुतीलाई _ेिरत गदÐ _सुतीको लािग िन:शु� ए?ुले�को �व$ा गिरनेछ ।  

६४. गाउँपािलकाका असहाय र आÄथक �पमा िवपÒ न नागिरकह�को लािग िन:शु� ए?ुले�को �व$ा 
िमलाइनेछ । 

६५. गाउँपािलका िभ:का‘ग’वग<का अपाHता भएका नागिरकह�लाई _दान गिरदै आएको सामािजक सुर9ाभ�ा 
काय<gमलाई िनर�रता िदनको लािग आवÁक बजेटको �व$ा गिरनेछ। 

६६. सामुदाियक िव¼ालयमा ½ा¾ सेवा काय<gम संचालन गरी िव¼ाथ®को िनयिमत ½ा¾ जाचँ गन= �व$ा 
गरी िकशोर िकशोरीलाई उिचत ½ा¾ परामश<को �व$ा गिरनेछ।  

६७. ½$ र सुखी नागिरक बनाउन योग िश9ा िशिवर संचालन गन< आवÁक �व$ा िमलाई आयुव=द 
औषधीह�को _योगलाई बढवा िदन गाउँपािलकामा आयुव=द के¿को $ापनाको लािग स?िäत िनकायमा 
आवÁक पहल गिरनेछ।  

६८. जेÓ ठ नागिरक, अपाH तथा अशl र िवपÒ न नागिरकह�को घरघरमा ½ा¾ परी9णको �व$ा 
िमलाइनेछ । 

६९. ½ा¾ सं$ा, गाउँघर िÇिनक र खोप िÇिनकलाई सुÖढीकरणका लािग आवÁक सामyी सिहत कोठा, 
भवन लगायतका भौितक �व$ापनको साथै दैिनक काय< संचालनको लािग आवÁक �व$ा िमलाइनेछ। 

७०. पूण<खोप सुिनि7तता तथा िदगोपनाका लािग आवÁक काय<gमह� _भावकारी �पमा स8ालन गिरनेछ। 

७१. आमासँग गाउँपािलका काय<gम अ�ग<त मातिृशशु सेवा, सरसफाइ तथा पोषण काय<gमलाई एकीकृत गरी 
थप _भावकारी बनाउन मेरी आमा : ½$ आमा काय<gम संचालन गिरनेछ। 



((((22222222)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

७२. मेरी आमा : ½$ आमा काय<gम अ�ग<त गभ<वती तथा सु«ेरी आमा : पोिषलो खाना, ½$ ब»ा : ½$ 
समाज काय<gम संचालन गरी $ानीय ½ा¾ सं$ाबाट सु«ेरी भएको २ वष<सq उपाD9 पोिषलो 
कोशेली (पोषण áाकेज) उपलÂ गराइने छ। 

७३. गाउँपािलकामा एउटा आयुव=द के¿ संचालनको लािग पहलकदमी गरी $ानीय fरमा उपलÂ ^ने 
जिडवुिटह�को �व$ापन र उपयोग गदÐ आयुव=द िचिक©ा _णालीलाई _भावकारी गराइनेछ। 

७४. खोप काय<gमलाई �वि$त बनाउनको लािग खोपको सु� योजना तजु<मा काय<लाई िनर�रता िदइनेछ। 

७५. को� चेन �व$ापनको लािग चािहने सामyी तथा $ानको �व$ापन गिरनेछ । 

७६. ५ वष< मुिनका बालबािलकाह�को एकीकृत बाल रोग �व$ापन गन<को लािग आवÁक औषधी खिरदको 
�व$ा िमलाइनेछ। 

७७. गाउँघर िÇिनकलाई _भावकारी बनाई ब»ाको तौल अनुगमन गन= िनयिमत िgयाकलापलाई बढवा िदई 
कुपोषण ^ने दरलाई ¥ुनीकरण गिरनेछ। 

७८. सामुदाियक ½ा¾ काय<gमलाई _भावकारी बनाउन ½$ समाजका लािग जाग�क ½ा¾ आमा समूह 
काय<gम संचालनमा �ाइनेछ। 

७९. 9यरोग िनय´ण काय<gमलाई _भावकारी बनाउन सेटलाईट Àाª संचालन, कÅÃयाक टÃेिसङ्, डट्स तथा 
िस.िव. डट्स िविधबाट उपचार तथा फलोअप काय<gमलाई थप _भावकारी बनाइनेछ । 

८०. कुYरोग तथा मलेिरया रोग रोकथाम तथा िनय´णका लािग जनचेतनामुलक काय<gमह� संचालन गिरनेछ। 

८१. गाउँपािलकामा िविभÒ न ½ा¾ सचेतना अिभयान संचालन गदÐ ½$ समाज िनमा<णको लािग मिहला 
½ा¾ ½यंसेिवकाह�लाई गाउँपािलकाको तफ< बाट थप यातायात सुिवधा तथा संचार सुिवधा उपलÂ 
गराइनेछ । 

८२. मिहला½ा¾ ½यंमसेिवका र ½ा¾ आमा समूहह�लाई उेिरत बनाई समुदायमा पिरचालन गरी 
िविभÒ न ½ा¾ सचेतनाका काय<gम माफ< त रोग छेकौ ं: िनरोगी बनौ ंअिभयान संचालन गिरनेछ । 

८३. हरेक ½ा¾ सं$ामा पोषण कन<रको �व$ा गदÐ पोिषलो खानेकुराको _दश<न तथा उपभोगवृि गराउन 
आवÁक िश9ा, परामश< िदइने नीितअवल?न गिरनेछ। 

८४. मिहला ½ा¾ ½यंसेिवका र ½ा¾कम®लाई पिरचालन गरी गभ<वती जाचँ एंव पूण< सं$ागत सु«ेरी 
जfा अिभयानलाई थप _भावकारी बनाइने छ। 



((((23232323)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

८५. सबै वडाह�मा सुिवधासªÒ न बÄथH सेÅरको �व$ा िमलाइ २४ घ�ा _सुती सेवा उपलÂ गराइनेछ, 
_सुती सेवामा संल� नÄसH कम<चारीलाई आवÁक _ो©ाहनको �व$ा िमलाइनेछ । 

८६. ½ा¾ सं$ाको सरसफाइलाई िवशेष जोड िदई ½ा¾ सं$ाह�को सरसफाइको िनयिमत अनुगमन गदÐ 
उ«ृY सरसफाइ गन= सं$ा तथा कम<चारीह�लाई पुर*ृत गन= नीित िलइनेछ। 

८७. आधारभूत ½ा¾ सेवाका लािग आवÁक पन= िनःशु� औषिधह�को उपलÂतालाई सुिनि7त गिरने छ। 

८८. िविभÒ न रोगह�को संgमणबाट जोिगने तथा रोग िनवारण गन= खालका िविभÒ न चेतनामुलक काय<gमह� 
आयोजना गिरनेछ। 

८९. गाउँपािलकाका नागिरकह�को ½ा¾लाई Dान िददै $ानीय समुदायसँग सहकाय< गरी िवशेष� डा�र 
सिहतको ½ा¾ िशिवरह� संचालन गिरनेछ । 

९०. मिहनावारीको समयमा मिहलाह�लाई ^न सºे जोिखमबाट बचाउनका लािग गाउँपािलकाका _pेक 
मिहलाह�लाई सचेत बनाउन ½ा¾ आमा समूहमा मिहनावारी स?äी सचेतनामूलक काय<gम संचालन 
गरी मिहनावारीका लािग सुरि9त सामyी युl घर काय<gमलाई िनर�रता िदइनेछ । 

९१. िकशोराव$ामा ^ने मानिसक, सामािजक, शारीिरक तथा स§ेगाÏक पिरवत<नबाट पन= असरबाट बचाउन 
गाउँपािलका िभ:का माDिमक िव¼ालयह�मा स8ालन भइरहेको साथी िश9ा काय<gमलाई िनर�रता 
िदइनेछ । 

९२. दीघ<रोगीह�(उ» रlचाप, मधुमेह र दम) लाई िन:शु� औषधी उपचार उपलÂ गराउने नीितलाई 
िनर�रता िदइनेछ। 

९३. आमा सुर9ा, गभ<वती उेरणा सेवा, ¥ानो झोला िवतरण सिहत मात ृ तथा नविशशु काय<gम संचालन 
गिरनेछ । 

९४. मिहला ½ा¾ ½यंसेिवका र ½ा¾कम®लाईपिरचालन गरी पूण< सं$ागत सु«ेरी जfा अिभयानलाई थप 
_भावकारी बनाउँदै िनःशु� अwÃासाउ� (Video Xray) र शुलभ रlपरी9णको �व$ा िमलाइनेछ। 

९५. _ाकृितक _कोप, िवपद ् पूव< तयारी तथा महामारी िनय´ण : भैपरी आउनसºे _ाकृितक _कोप तथा 
िवपद ्मा देिखन सºे जन½ा¾का सम}ाह�लाई समाधान गन< हरेक वडामा Õ यािपड रे�ो� िटम (RRT) 
गठन गिरनेछ। 

  



((((24242424)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िश'ा तथा खेलकुद 

९६. समy िव¼ालयको गुणfर सुधारको लािग गाउँपािलका र _धानाDापकसँग काय< सªादन सLझौता गरी 
_धानाDापक र िव¼ालयको काय<सªादनको मू�ाकंन गिरनेछ । साथै _धानाDापक र िव¼ालयका 
िवषयगत िश9कसँग समेत काय<सªादन गन= �व$ा िमलाइने छ। 

९७. काय<सªादन मू�ाêनको आधारमा िश9कह�लाई काय<सªादन सुधारको लािग अ�र िव¼ालय 
$ाना�रण गन= नीित अवल?न गिरनेछ । 

९८. िव¼ालयको समy शैि9क अव$ाको िवÜेषण गन< सूचकह� सिहतको चौमािसक _ितवेदन गाउँ 
काय<पािलकाको काया<लयमा पेश गनु<पन= �व$ा गिरनेछ । 

९९. _धानाDापकलाई िव¼ालयको समy शैि9क गुणfर कायम गराउन उेिरत गन< िव¼ालयको तह अनुसार 
_धानाDायक भ�ा तथा सुिवधा उपलÂ गराइनेछ । 

१००. गाउँपािलकाको िश9ा नीितको तजु<मा गरी शैि9क गुणfर सुधारको लािग आवÁक �व$ा िमलाइनेछ।  

१०१. िव¼ाथ®ह�लाई संघीयता सुशासन सेवा _वाह, भYÃचार िनवारण, उपभोlा हक र खा¼ सुर9ा, साईवर 
अपराध, घरेलु/लैिHक िहंसा, ½ा¾ तथा नैितक िश9ा लगायतका िवषयमा अनुिश9ण गन< िव¼ाथ®सँग 
गाउँपािलका काय<gम संचालन गिरनेछ । 

१०२. गिरब तथा जेह\ार िव¼ाथ®लाई एमिविवएस अDयनका लािग छा:वृि�को �व$ा गिरनेछ। 

१०३. गाउँपािलकाका गिरब तथा जेहे\ार िव¼ाथ®को लािग अD9 छा:वृि� काय<gम संचालन गिरनेछ। 

१०४. िवपÒ न वग<का िव¼ाथ®ह�को पिहचान गरी pfा िव¼ाथ®ह�लाई िनःशु� ±ेशनरी, पोशाक लगायतका 
अ¥ सुिवधा उपलÂ गराइनेछ। 

१०५. िव¼ालयमा छा:ाह�को िनयिमत अDयनमा उेिरत गन<को लािग उपाD9 शैि9क काय<gम संचालन 
गिरनेछ । 

१०६. एक टोल एक िशशु िवकासके¿को $ापना गरी ¥ून एवं मDम आय भएका पिरवारका िशशुह�को 
_ाथिमक िश9ालाई सहज बनाउन आवÁक �व$ा िमलाइनेछ । 

१०७. सामुदाियक िव¼ालयको शैि9क गुणfर सुधारको लािग काय<िविध बनाई िश9क दरब\ी िमलान, 
िव¼ालयह� समायोजन, िश9क तािलम संचालनका काय<ह�लाई िनर�रता िदई पािलकाfरीय उ«ृY 
िव¼ालय छनोट गरी पुर*ृत गिरनेछ। 



((((25252525)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

१०८. उ«ृY िव¼ालय र कमजोर िव¼ालयको पिहचान गरी असल अ�ासको आदान-_दान गन< _धानाDापक र 
िव¼ालय �व$ापन सिमितको छलफल तथा अ�रिgया काय<gम संचालन गन= �व$ा िमलाइनेछ । 

१०९. मिहला िशि9का _सुती िबदामा रहेको समयमा िव¼ालयमा पठन पाठनमा सम}ा ^ने अव$ामा _सुती 
िबदामा रहेको समयको लािग िश9क �व$ापन गरी िव¼ाथ®को पठन पाठनलाई िनयिमत गराउन 
आवÁक �व$ा िमलाइनेछ । 

११०. गाउँपािलकाका आधारभूत तथा माDिमक िव¼ालयह�मा िव¼ुतीय हािजरी जडान गरी िश9क कम<चारीलाई 
िनयिमत ^ने �व$ा िमलाइनेछ ।  

१११. िव¼ालय िश9ालाई रोजगारसँग आव गन< गाउँपािलका 9:े िभ: $ापना भएका एवं ^ने _ािविधक 
िश9ालयह�को िवकासमा टेवा पुÕ याइनेछ। यस 9:ेमा अDयन गन= िव¼ाथ®ह�को सं`ाको आधारमा थप 
काय<gमह� अगािड बढाउने नीित िलइनेछ। 

११२. शैि9क गुणfर सुधारको लािग िव¼ालयको �व$ापन प9लाई सवल तथा स9म बनाउन आवÁक 
�व$ा िमलाई िश9कह�लाई सूचना _िविध स?äी अिभमुखीकरण काय<gमह� संचालन गदÐ 
गाउँपािलकाका सबै िव¼ालयह�लाई _िविधमै:ी िव¼ालय िनमा<ण गिरनेछ । 

११३. कोिभड लगायतका िविभÒ न महामारी तथा िवपदक्ो कारणले शैि9क गितिविध संचालन गन< किठनाइ भएको 
अव$ामा वैकिiक िश9ण िविधह� _योग गरी शैि9क गितिविधलाई िनर�रता िदइनेछ । 

११४. गाउँपािलकाको शèि9क गुणfर सुधार गन<को लािग एक वडा एक �वि$त माDिमक िव¼ालयको नीित 
अबल?न गदÐ िव¼ालयह�लाई मज< गन< आवÁक �व$ा िमलाइनेछ । 

११५. िव¼ालयमा िव¼ाथ®ह�को लािग समय समयमा योग _िश9णस?äी िgयाकलापह� संचालन गन= �व$ा 
िमलाइनेछ । 

११६. _pेक िव¼ालयमा िसकाइ सुÖढीकरणको लािग _धानाDापकह�लाई समेत अ�र िव¼ालय अनुगमनको 
�व$ा िमलाई िव¼ालयको शैि9क �व$ापनमा िजqेवार र जवाफदेही बनाउने �व$ा िमलाइनेछ । 

११७. िव¼ालयह�लाई _िविधमै:ी बनाउन गाउँपािलकाका िव¼ालयह�मा इÅरनेट जडान काय<लाई उ» 
_ाथिमकता िदइनेछ । 

११८. िव¼ालयको भवन, पुfकालय, _योगशाला, शौचालय, फ�नचर, कªाउ�वाल तथा तारबार गदÐ 
पूवा<धारयुl िव¼ालय बनाउदै लिगनेछ। 

११९. गाउँपािलका 9:े िभ: रहेका सªूण< िव¼ालय जाने उमेरका िव¼ाथ®ह�लाई अिनवाय< �पमा िव¼ालयमा 
भना< ^नको लािग उिचत वातावरणको िसज<ना गन= नीित अवल?न गिरनेछ। 



((((26262626)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

१२०. िव¼ालयह�को असल अ�ास आदान-_दान गन< गाउँपािलकाfरीय शैि9क _दश<नी काय<gम संचालन गन= 
�व$ा िमलाइनेछ ।  

१२१. क9ा ५ र ८ को परी9ालाई पािलकाfरीय �पमा संचालन गन= �व$ा िमलाउदै ५, ८ र माDिमक तहको 
परी9ामा उ«ृY अंक �ाउने छा: छा:ाह�लाई पुर*ारको �व$ा िमलाइनेछ। 

१२२. गाउँपािलका 9:े िभ: रहेका िव¼ालयह�मा काय<रत िश9कह�को अिभलेख �व$ापन गरी 
िश9कह�लाई काय<सªादनको आधारमा _ो©ाहन तथा द�को �व$ा िमलाइनेछ। 

१२३. गाउँपािलका िभ: रहेका बाल िवकास सहजकता< तथा िव¼ालय कम<चारीह�लाई उेिरत बनाउन आवÁक 
�व$ा िमलाइनेछ। 

१२४. िव¼ालयमा िव¼ाथ®ह�को िदवा खाजामा अगा<िनक खा¼ पदाथ< _योग गदÐ जंग फुडलाई िन�©ाहन   
गिरनेछ । 

१२५. िव¼ालयको शैि9क गुणfर सुधार गन< िव¼ालयह�को िनरी9ण र सुपरीवे9णको काय<लाई �वि$त र 
_भावकारी बनाइनेछ। 

१२६. माDिमक तहको परी9ालाई लि9त गरी अंyेजी, गिणत र िव�ान िवषयको नितजा सुधारका लािग िवशेष 
काय<gम स8ालन गन< िव¼ालयह�लाइ< आवÁक सहयोग गिरनेछ। 

१२७. उ» िश9ा अDयनको लािग गाउँपािलकाको के¿ रहेको $ानमा ब^मुखी Àाªस संचालनको लािग 
आवÁक अDयन गिरनेछ । 

१२८. िव¼ालयfरीय शैि9क काय<gमह�लाइ< योजनाब�पमा स8ालन गन< िवषयगत िश9कको पठनपाठनलाइ< 
समयमै सªÒ न गन<का लािग मािसक पाठयोजनासिहतको शैि9क Àाले�र िनमा<ण गरी काया<µयनमा 
�ाइनेछ। 

१२९. िश9ण िसकाइमा ICT को _योगलाइ< _ो©ाहन गन< िश9कह�लाइ< सूचना _िविध स?äी 9मता 
िवकासका काय<gमह� स8ालन गरी आधुिनक _िविधको _योग गन= काय<लाई उ» _ाथिमकता िदइनेछ । 

१३०. िश9ाको गुणfर कायम गन<को लािग िव¼ालयह�मा _ित िव¼ाथ® लागतका आधारमा िश9ण िसकाइ 
सामyीह� िवतरण गिरनेछ । 

१३१. िश9ाको गुणfर सुधार र िवकासको लािग िव¼ालय �व$ापन सिमित, _धानाDापक, िश9क, 
अिभभावक, िव¼ाथ® तथा स§ शैि9क सरोकारवालाह�सँग आवÁक संवाद, छलफल, सहकाय< तथा 
अ�रिgया काय<gम संचालन गरी थप िजqेवार बनाइनेछ। 
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१३२. _ाथिमक तहको पिरमा�जत पाígम तथा पाíसामyीको _वोधीकरण, $ानीय पाígम िवकास गनु<का 
साथै िश9कह�का लािग मागमा आधािरत 9मता िवकास काय<gम स8ालन गिरनेछ। 

१३३. गुणfरीय िव¼ालय िश9ामा बालबािलकाह�को सहज प^ँच सुिनि7त गन< सवारी साधन, छा:ावास, 
बालमै:ी क9ा �व$ापन जfा काय<का लािग िव¼ालयह�लाई आवÁक सहयोग उपलÂ गराइनेछ। 

१३४. सामुदाियक िव¼ालयको शैि9क गुणfर अिभवृिका लािग िव¼ालयलाइ< काय<सªादनमा आधािरत 
अनुदान, नमूना िव¼ालय िवकासलगायतका काय<gम स8ालनमा �ाइनेछ। 

१३५. परी9ाफल _काशन लगायत िव¼ालय �व$ापनको काय<लाई सहयोग पुÕ याउनको लािग पािलकाfरमा 
िव¼ालय �व$ापन _णाली (सÉवेयर) को _योग गन= नीित िलइनेछ। 

१३६. साव<जिनक िव¼ालयमा अDयनरत िव¼ाथ®ह�का लािग आवासीय तथा गैर आवासीय छा:वृि� उपलÂ 
गराइनेछ । 

१३७. सामुदाियक िव¼ालयका छा:ाह�को लािग गुणfरीयिन:शु� सेिनटरी áाड िवतरण गन= काय<gमलाई 
िनर�रता िदइनेछ । 

१३८. शारीिरक �पले अशl, अपाHता, सुf मनि$ितभएका बालबािलकाह�लाईिव¼ालय िश9ामा समािहत 
गन= �व$ा िमलाइनेछ । 

१३९. िव¼ाथ®ह�मा अ�रिनिहत बाल _ितभाह�को पिहचान गरी सोको _वध<न र िवकासको लािग अD9 
नानीबाबु _ितभा _fुतीकरण काय<gम संचालन गिरनेछ । 

१४०. हा�ो िव¼ालय रा�ो िव¼ालय, मेरो िव¼ालय मेरो फूलबारी भ�े अवधारणालाई साकार पान< िव¼ालय हाता 
िभ: फूलबारी िनमा<ण गन< एक िव¼ाथ® एक फूलको बोट अिभयान संचालन गिरनेछ।  

१४१. शू¥ दरब\ी भएका र दरब\ी ¥ून भएका िव¼ालयह�लाई िव¼ाथ® सं`ा र पठनपाठन ^ने िवषयभारका 
आधारमा र हाल िव¼ालय �ोतमा रहेका िश9कह�को �व$ापन गन= काय< गिरनेछ। 

१४२. गाउँपािलकाfरीय खेल िश9क माफ< त गाउँपािलका िभ: िविभÒ नखेलकुद गितिविधह� संचालन गरी 
िव¼ाथ® तथा खेलाडीह�को 9मता िवकासका लािग आवÁक �व$ा िमलाइनेछ । 

१४३. गाउँपािलका िभ: रहेका खेलाडीह�को पिहचान तथा िवकासको लािगखेलाडीसँग गाउँपािलका काय<gम 
संचालन गिरनेछ ।  

१४४. गाउँपािलकाको समy खेलकुदलाई चलायमान बनाई खेलाडीह�को 9मता िवकासको लािगअD9 कप 
खेलकुद _ितयोिगतालाई िनर�रता िदइनेछ । 

सामािजक समावेशीकरण 

१४५. गाउँपािलकाका नागिरकह�लाई ¥ूनतम २० युिनटसqको िव¼ुत महशुल गाउँपािलकाबाट भुlानी ^ने 
�व$ा िमलाई िन:शु� गिरनेछ साथै सामुदाियक िव¼ुतीकरणलाई रािYÃय _शारणमा आवता गराउन 
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आवÁक �व$ा िमलाई सामुदाियक िव¼ुत _योग गन=ह�को हकमा १० युिनटसqको िव¼ुत महशुल 
गाउँपािलकाबाट िन:शु� उपलÂ गराइनेछ । 

१४६. _pेक वडाह�मा जेÓ ठ नागिरक भेटघाट के¿ $ापना गरी जेÓ ठनागिरक सँग गाउँपािलका काय<gम 
संचालन गिरनेछ । 

१४७. गाउँपािलकाका जेÓ ठ नागिरकह�लाई िन:शु� औषधी िवतरण, ½ा¾ परी9ण, छलफल तथा अ�रिgया 
गदÐ जेÓ ठ नागिरकको सqानको लािग जेÓ ठ नागिरकसँग गाउँपािलका काय<gम संचालन गिरनेछ । 

१४८. बालमै:ी $ानीय शासनको अवधारणलाई gमशः काया<µयन गदÐ गाउँपािलकालाई बालमै:ी पािलकाको 
�पमा िवकास गन<बालबािलकासँग गाउँपािलका काय<gम संचालन गन< आवÁक �व$ा िमलाइनेछ। 

१४९. गाउँपािलकामा िविभ� भाषा, धम<, कला, सं*ृित, पराªरागत झाकँीह� तथा इितहासको संर9ण र स?<न 
गन< िविभÒ न काय<gम संचालन गिरनेछ। 

१५०. गाउँपािलका िभ: स8ालनगिरएका सबै �वसायह�लाई दता< तथा अिभलेखीकरण काय<लाई िनर�रता 
िदइनेछ। 

१५१. वातावरण, सरसफाइ, साव<जिनक सªि�को संर9ण, तथा िवपद् �व$ापनका 9:ेमा उBेखनीय काय< 
गन= �िl संघ, सं$ा र टोलिवकास सं$ालाई _ो©ाहन गन= नीित िलइनेछ। 

१५२. गाउँपािलकामा सबैभ\ा बढी कर ितन= करदातालाई सqान गन= काय<gम अगािड बढाइनेछ। 

१५३. िवकासको मूल _वाहमा प^ँच पुया<उनका लािग मिहला, दिलत, अपाH, जेÓ ठ नागिरक, आिदवासी जनजाित, 
बालबािलका, एकल मिहला, सीमा�कृत वग< लगायतका समुदायह�को 9मता िवकास, आयआज<न, 
सशlीकरण, अिधकार संर9णमा जोडिददै िविभ� काय<gमह� संचालन गिरनेछ । 

१५४. गाउँपािलकाका मिहला िददीबिहनीह�लाई $ानीयfरमा सेनेटरी áाड उ¼ोग संचालनको लािग आवÁक 
समµय गदÐ गाउँपािलकाबाट _ो©ाहन गन= नीित िलइनेछ । 

१५५. लागू औषध िनषेध, मिदरा िनय´ण, लैिHक िहंसा, घरेलु िहंसा, सामािजक कु_था, कुरीित छुवाछूत र 
कुसं*ार अ³ गन< िविभÒ न काय<gमह� संचालन गिरनेछ। 

१५६. िहंसा पीिडत तथा _भािवत मिहला एवम ् बालबािलकाका लािग त«ाल िन:शु� कानुनी सहायता, 
मनोसामािजक परामश< र िसपमूलक काय<gम संचालन गन<को लािग उपाD9 उÛार तथा सहायता कोष 
$ापना गरी संचालनमा �ाइनेछ । 

१५७. अनाथ बालबािलकाह�को िश9ाको लािग आवÁक _बä गिरनेछ । 
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१५८. गाउँपािलका 9:े िभ: रहेका घरेलु उ¼ोगह�को संर9ण गदÐ नया ँउ¼ोग $ापना र बजारीकरणको लािग 
_ो©ाहन गिरनेछ। 

१५९. जेÓ ठ नागिरकह�को अनुभवलाई अनुसरण गरी सुखी तथा समृ समाज िनमा<णको लािग अ�र पुfा िसप 
हfा�रण काय<gम संचालन गिरनेछ । 

१६०. बाल�म, बालिववाह, ब^िववाह, दाइजो, बोëी जfा _था रोकथामको लािग चेतनामूलक काय<gमह� 
संचालन गिरनेछ । 

१६१. समाजमा छुवाछुत, सामािजक कुरीित, अäिवù वास, लैिHक िवभेद र िहंसाका घटनाह� ¥ूनीकरणका 
लािग टोल िवकास सं$ा माफ< त िविभÒ न चेतनामूलक काय<gम संचालन गिरनेछ। 

१६२. एकल नागिरकह�लाई समाजमा $ािपत गन< आवÁक �व$ा िमलाइनेछ । 

१६३. युवाह�लाई उ¼मी बनाई आÏिनभ<र बनाउन तथा ½रोजगार सृजना गरी युवाह�लाई $ानीयfरमै उ¼मी 
ब� _ेिरत गन= उÛेÁले अD9 युवा उ¼म काय<gम संचालन गिरनेछ। 

१६४. गाउँपािलकाको रोजगार के¿मा सूचीकृत बेरोजगार �िlह�लाई कामका लािग पािर�मीकमा आधािरत 
सामुदाियक आयोजना र युवा रोजगारीका लािग �पा�रण पहल आयोजना संचालन गरी १०० िदनको 
रोजगारीको �व$ा िमलाइनेछ । 

१६५. बेरोजगारको सुचीमा सुिचकृत �िlह�लाई गाउँपािलकाबाट _दान गिरने िविभ� आय आज<न मूलक 
तािलम काय<gमह�मा सहभागी गराउने नीित िलइनेछ ।  

१६६. गाउँपािलकाबाट संचालन ^ने योजना तथा काय<gमह�मा बेरोजगारह�को सूचीमा रहेका �िlह�लाई 
_ाथिमकता िदइने नीित िलइनेछ । 

१६७. गाउँपािलकाका िविभ� मु` सडकह�लाई िनयिमत संचालन गन< आवÁक मम<त संभारको लािग 
आवÁकतानुसार सडक लेx वक< रको �व$ा िमलाइनेछ ।  

(ग) आ`थक िवकासतफ�  : 

कृिष 

१६८. मिहलाह�लाई सामािजक समावेशीकरण र सशlीकरण माफ< त कृिष तथा पशु उ¼म िवकास पिरयोजना 
संचालन गरी गाउँपािलकालाई कृिषमा आÏिनभ<र बनाइनेछ। 

१६९. भूमी बèकमाफ< त गाउँपािलका िभ: रहेका खेित योæ बाझँो जिमनलाई कृिष उÊादनमा उपयोगको लािग 
_ो©ाहन गन= काय<लाई िनर�रता िदइनेछ। 



((((30303030)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

१७०. आ.व.०७८/०७९ मा अिभयानका �पमा संचालन भएको िकसान सूचीकरण काय<gमलाई िनर�रता िदँदै 
काय<gम माफ< त संकलन भएको िववरणको आधारमा कृषकह�लाई िकसान पिरचय प: िवतरणको �व$ा 
िमलाइनेछ । 

१७१. गाउँपािलकामा सÍा�ता रहेका कृिष उपजह�को उÊादनमा वृि गन<को लािग चालु रहेका िविभÒ न बाली 
तथा वfुह�को साना �वसाियक कृिष उÊादन के¿ (पकेट) िवकास काय<gमलाई िनर�रता िदँदै नया ँ
पकेट िवकास काय<gम थप गिरनेछ । 

१७२. गरीवी िनवारणका लािग लघु उ¼म िवकास काय<gम माफ< त उ¼मीह� िसज<ना गन= काय<लाई िनर�रता 
िदइनेछ । 

१७३. िविभÒ न कारणबाट कृिष तथा पशुपालन ^ने जोिखम ¥ूनीकरण गन<को लािग बाली तथा पशुपंछी िबमा 
काय<gम लागु गरी संघीय तथा _देश सरकारको नीित अनु�प िनःशु� बाली तथा पशुपWछी िबमा गन= 
�व$ा िमलाइनेछ।  

१७४. कृषकह�ले उÊादन गरेका कृिष उपजह�को बजारीकरणको लािग अ¥ $ानीय तह तथा संघ सं$ाह�संग 
समµ र सहकाय< गिरनेछ । 

१७५. गाउँपािलकालाई मह उÊादनमा आÏिनभ<र बनाउन मह _शोधन र áाकेिजH समेतका काय< लागत 
साझेदारीमा अगािड बढाइनेछ । 

१७६. नया ँ_िविध, कृिष य´ तथा उपकरणमा कृषकह�को प^ँच बढाउनको लािग गाउँपािलका माफ< त िवतरण 
गिरने कृिष _िविध, य´ तथा उपकरणमा ६०%सq अनुदानको �व$ा िमलाइनेछ । 

१७७. सामुिहक कृिष खेतीलाई _ो©ाहन गन< आवÁक अनुदानका काय<gमह� संचालन गिरनेछ । 

१७८. अगा<िनक खेतीलाई _वध<न गन<को लािग कªोY तथा गड् यौला मल उÊादनको लािग _ो©ाहन गन= नीित 
िलइनेछ । 

१७९. अगा<नीक तथा रैथाने बाली (जौ, कोदो, फापर, भmमास) उÊादनको लािग �िlगत, सामुिहक तथा 
सहकारी कृिष खेतीलाई _ो©ाहन गन= नीित िलइनेछ। 

१८०. “�वसायी �पमा खेती गरौ ँकृिषमा आÏिनभ<र बनौ”भ�े नीित अनु�प कृिष तथा पशुपंि9 9े:को िवकास 
गन< कृिषज¥ उÊादन, दूध ज¥ पदाथ<को उपयोग–_शोधन र बजारीकरण गरी लोप उ	 ुख पशुपंि9, 
अ�ा, मासु, दूध, खा¼ाÒ न बाली, फलफूल, तरकारी तथा नगदेवािलह�को उÊादनमा वृि गन< आवÁक 
�व$ा िमलाइनेछ । 



((((31313131)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

१८१. कृषकह�को 9मता अिभवृि, _ािविधक सेवा र जनचेतनामूलक काय<gमको लािग आवÁक _बä 
िमलाइनेछ। 

१८२. गाउँपािलका 9:े िभ: कृिष उÊादनमा _योग भइरहेको रासायिनक िवषािधलाई ¥ूनीकरण गरी जनताको 
½ा¾मा पन< सºे नकाराÏक असरलाई कम गन< िविभÒ न _चाराÏक काय<gमह� गदÐ अगा<िनक कृिष 
उपज उÊादन गन< _ो©ाहन गिरनेछ।  

१८३. कृिष उÊादन र उÊादकs वृि गन< साना िसचंाइ काय<gम िवfार गन= नीितलाई िनर�रता िदइनेछ। 

१८४. कृिषमा आधुिनक _िविध र या´ीकरणमा जोड िददै ँकृिष उपजको उÊादकs वृी गन= नीित िलइनेछ । 

१८५. कृिष9े:सँग स?िäत िवकिसत नवीनतम _िविधको बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउन तथा कृषकह�को 
पीरमका<, सम}ा र गुनासोको स?ोधन गदÐ कृिष उÊादन वृि गन<को लािग कृषकसँग गाउँपािलका 
काय<gम संचालन गिरनेछ । 

१८६. कृिष पेशालाई �वसाियक गन<को लािग उ«ृY कृिष उपज उÊादन गन= कृषकह�लाई अD9 उ«ृY कृषक 
सqान काय<gमबाट सqान गन= काय<लाई िनर�रता िदइनेछ। 

१८७. �वसाियक कृिष उपजउÊादन गन< इÞुक कृषकह�लाई आवÁक पन= िविभÒ न तािलमह� उपलÂ 
गराइनेछ। 

१८८. कृिष, पशु िवकास, द"ु उÊादनका लािग सहकारीको _वध<न र िवकासमा आधुिनक _िविध माफ< त 
उÊादकs वृि गन< कृिष सहकारी र कृषक समूहह�लाई �वसाियक तािलम _दान गिरनेछ। 

१८९. जैिवक िविवधताको _वध<न र सदुपयोग गदÐ जलवायु पिरवत<न अनुकुलन _िविधह�को िवकास गरी 
कृिषज¥ उÊादनमा _ाHािरक खेतीलाई _ो©ाहन गिरनेछ। 

१९०. सामुिहक �वसाियक कृिष तथा पशु उÊादन गन= समूह वा सहकारीह�लाई िविभÒ न _कारका समपूरक 
अनुदान उपलÂ गराउने �व$ा िमलाइनेछ। 

१९१. फलफूल, तरकारी र घासँको िव�वा उÊादनका लािग �वसाियक नस<री $ापना गन<को लािग एक वडा एक 
नस<री काय<gम संचालन गरी �वसाियक नस<री $ापना ^न बाकँी रहेका वडाह�मा �वसाियक नस<री 
$ापना गिरनेछ ।  

१९२. गाउँपािलकामा उÊािदत कृिष उपजह�को बजारीकरणको लािग सहकारी सं$ाह�सँग समµय गरी संकलन 
के¿ र पािलकाfरीय को��म$ापना गन< आवÁक �व$ा िमलाइनेछ । 

१९३. गाउँपािलकाको मु` बजार 9:ेमा हाटबजार संचालन गन<आवÁक �व$ा िमलाइनेछ । 

१९४. गाउँपािलका िभ: उÊादन ^ने फोहोरमैला �व$ापन गदÐ कृिष उÊादन वृि गन< घर-घरमा कªोYमल 
तयार गन= �व$ा िमलाइनेछ। 



((((32323232)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

१९५. गाउँपािलकालाई कृिषमा आÏिनभ<र गराउन सÍा�ताको आधारमा एक वडा एक उÊादन काय<gम 
संचालन गिरनेछ।  

१९६. तरकारीमा आÏिनभ<र ^न तथा अगा<िनक तरकारी उÊादनको लागी एक घर एक करेसाबारी अिभयान 
काय<gमलाई िनर�रता िदइनेछ।  

१९७. कृिषउÊादनलाई _ो©ाहन गन< कृिषसँग पोषण काय<gम अिभयानको �पमा अगािड बढाइनेछ। 

१९८. गाउँपािलका िभ: उÊािदत िविभÒ न कृिष उपजह�, हfकलाका सामyीह�, िविभÒ न रैथाने कृिष 
बालीह�को संकलन तथा िबgी िवतरणलाई �वि$त गदÐ लैजानको लािग गाउँपािलकामा संचालनमा रहेको 
पािलका कोसेली घरलाई थप �वि$त गिरनेछ।  

१९९. सु�ला, मह, कागतीतथा तरकारीमा गाउँपािलका आÏिनभ<र ^ने गरी िविभÒ न काय<gमह� अगािड 
बढाइनेछ । 

२००. बाझँो जिमनमा उखु, िटमुर, कागती, ओखर, ल�ी, कुरीलो, अि�सो, जंगली फलफूल लगायतका िव�वाह� 
रोपणको लािग आवÁक अनुदानको �व$ा िमलाइनेछ। 

२०१. बादँर/बदेल लगायत व¥ज�ुह�बाट कृषकह�लाई परेको सम}ालाई समाधान गन<को लािग आवÁक 
�व$ा िमलाइनेछ । 

२०२. कृिष उÊादनलाई वृि गन= उÛेÁले माटो परी9ण काय<को लािग आवÁक उपकरण �व$ा िमलाइनेछ । 

२०३. पशु, कृिषस?äीका िविभÒ न काय<gमह� संचालन गन<को लािग सरकारी तथा गैरसरकारी सं$ाह�सँग 
लागत साझेदारी काय<gम संचालन गिरनेछ । 

२०४. युवाह�लाई कृिषमा उेरीत गन<युवा लि9त अनुदानका काय<gमह� संचालन गिरनेछ। 

२०५. कृषकह�ले उÊादन गरेका कृिष उपजह�को बजारीकरणका लािग मु� िनधा<रण गन= _िgया अवल?न 
गिरनेछ । 

२०६. कृषकह�लाई कृिषमा _ो©ाहन गन< िविभÒ न संघसं$ासँग स^िलयत दरको ऋण लगानीको लािग आवÁक 
समµय गदÐ कृषकको लािग कृिष ऋणमा ला�े £ाजमा अनुदानको �व$ा िमलाइनेछ।  

२०७. कृषकह�लाई आइपन= सम}ा समाधानको लािग बाली उपचार तथा पशु ½ा¾ िशिवर संचालनको �व$ा 
िमलाइनेछ ।  

२०८. कृषकह�लाई कृिष पेशामा उेिरत गन< उÊादनमा अनुदान िदन आवÁक �व$ा िमलाइनेछ। 

२०९. गाउँपािलकाको कृिष तथा पशुपWछी 9े:मा नमूना काय< संचालन गन<को लािग हिरत ½}ंसेवकह�लाई 
_ो©ाहन गिरनेछ ।  

 



((((33333333)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

पशुपालन 

२१०. पशुपालन �वसायमा गाउँपािलकालाई आÏिनभ<र गराउन बंगुर/बा¶ा/कुखुरा लगायत पशुपं9ी पालन 
स?äी िविभÒ न काय<gमह� संचालन गिरनेछ । 

२११. _ाकृितक �पबाट गभा<धान संभव ^न नसकेमा िन:शु� कृि:म गभा<धान गराउने काय<लाई िनर�रता 
िदइनेछ । 

२१२. गाउँपािलकामा रहेका कृिष समूह, सहकारी र फम<लाई िबउवीजन र घासँ उÊादनमा आÏिनभ<रबनाउन 
आवÁक सहयोग उपलÂ गराइनेछ। 

२१३. बा¶ा तथा बोकामा गाउँपािलकालाई आÏिनभ<र बनाउनको लािग साना �वसाियक कृिष उÊादन के¿ 
(पकेट) िवकास काय<gमलाई _भावकारी �पमा संचालन गिरनेछ । 

२१४. पशु िवकास काय<gमलाई _भावकारी बनाउन नÜ सुधारको लािग बोका, रागँो, बीर (बंगुर) 
समूह/सहकारी/फम<लाई िवतरण गन= काय<gम स8ालन गिरनेछ। 

२१५. गाउँपािलकाका �वसाियक कृषकह�लाई मापद� तयार गरी गाई/भैसी पालनमा आकष<ण गदÐ पोषणलाई 
मह. िदन गाई/भैसी सु«ेरी }ाहार भ�ा उपलÂ गराइनेछ । 

२१६. गाउँपािलकाका पशुपालन िकसानह�लाई उेिरत गन< पशु ½ा¾ िचिक©कको �व$ा िमलाइनेछ । 

२१७. गाउँपािलका िभ:का जलासय र माछापोखरीह�लाई संर9ण गदÐ �वसाियक माछा पोखरी िनमा<ण गन= 
समूह/सहकारी/फम<ह�लाई आवÁक अनुदान उपलÂ गराई गाउँपािलकालाई माछा उÊादनमा gमशः 
आÏिनभ<र गराउदै माछाको उिचत बजारीकरणको �व$ा िमलाइनेछ। 

२१८. �वसाियक �पमा दूध उÊादन गन= कृषकह�लाई _ो©ाहन गन< िबgीको आधारमा दूधमा अनुदान िदइने 
�व$ा िमलाइनेछ । 

सहकारी तथा िवfीय संFा 

२१९. गाउँपािलका िभ: रहेका िविभÒ न सहकारी सं$ाह�को अिभलेखीकरण गदÐएउटै उÛेÁले $ापना भएका 
सहकारीह�लाई एकीकरण गन= नीित िलइनेछ। 

२२०. सहकारीह� ऐन, िनयम र िविनयम बमोिजम स8ालन भए नभएको अनुगमन गरी उ«ृY काम गन= 
सहकारीलाई _ो©ाहान गिरनेछ। 

२२१. गाउँपािलका 9े: िभ: रहेका बèक तथा िव�ीय सं$ाह�लाई वडाfरसq आRनो सेवा िवfार गन< 
_ो©ािहत गिरनेछ। 

२२२. गाउँपािलकामा संचालनमा रहेका िव�ीय सं$ाह�लाई _चिलत कानूनको दायरामा िलई िव�ीय सं$ालाई 
गाउँपािलकाको नीित अनुसार संचालनको लािग आवÁक समµय र सहकाय< गिरनेछ । 



((((34343434)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

२२३. गाउँपािलकाको सवा<िHण िवकासका लािग िव�ीय अव$ामा सुधार गन< करको दर कम र दायरा फरािकलो 
बनाउने नीितलाई िनर�रता िदइनेछ । 

२२४. मिहलाह�को सिgय सहभािगतामा $ापना ^ने र संचालनमा रहेका लघु उ¼ोगह�लाई _ो©ाहन गन= 
काय<gमलाई िनर�रता िदइनेछ । 

२२५. सहकारी माफ< त समुदायमा आÄथक िवकासका िविभÒ न काय<gमह� संचालन गदÐ गाउँपािलकाका 
सहकारीह�को सुÖढीकरणमा िवशेष Dान िदइनेछ । 

२२६. मिहलाह� मा: सद} रहेका सहकारीह�लाई _ो©ाहन गन= खालका काय<gमह� स8ालन गिरनेछ। 

 

(घ) भौितक पवूा�धार िवकास तफ�  : 

२२७. गाउँपािलकाको मु` _शासकीय भवन िनमा<ण काय<लाई उ» _ाथिमकतामा रािख काय< गिरनेछ । 

२२८. गाउँपािलकाfरीय गौरवका आयोजनाह� छनौट गरी काया<µयनको लािग बजेटको सुिनि7तता गिरनेछ। 

२२९. स� र सुखी समाज िनमा<णको लािग मह.पूण< भूिमका खे¹ने आमा समूहलाई उेिरत गराउन 
गाउँपािलकाको सबै वडाह�मा आमा समूहका भवनह� gमश: िनमा<ण गन= नीित िलइनेछ । 

२३०. गाउँपािलकामा योजना बèकको $ापना गरी _ाथिमकताका आधारमा िवकास िनमा<णका काय<gमह� 
संचालन गन= नीित िलइनेछ । 

२३१. नागिरकह�लाई आधारभूत खानेपानी सुिनि7तताको लािग WASH योजनामाफ< त एक घर एक धाराको 
नीितलाई िनर�रता िदइनेछ । 

२३२. गाउँपािलकाको िविभÒ न $ानह�मा साव<जिनक शौचालयह� िनमा<ण गरी सरसफाइ तथा स�ताको लािग 
आवÁक काय< गिरनेछ। 

२३३. भौितक पूवा<धार स?äीका िविभÒ न योजनाह� संचालन गदा< अ�र $ानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी 
सं$ाह�सँग लागत साझेदारी काय<gम संचालन गन= नीित िलइनेछ । 

२३४. गाउँपािलकाका िविभÒ न वडाका उपयुl $ानमा �ाडिमÅन/भिलवल कभड<हल र िgकेट _िश9ण 
$लह�को िनमा<ण गिरनेछ । 

२३५. खानेपानीको मम<त संभार तथा मुहान संर9ण गदÐ आवÁकता अनुसार िलÉ _िविध र ठूला खानेपानी 
आयोजना संचालन गरी सबै जनताह�लाइएक घर एक धारा माफ< त ½Þ खानेपानी उपलÂ गराउन 
आवÁक �व$ा गिरनेछ। 

२३६. गाउँपािलकाका िरHरोडह�लाई fरोÒ नती र नामाकरण गदÐ गाउँपािलका िभ: सहज यातायात सेवाको लािग 
यातायात �वसायीह�सँग आवÁक समµय गन= �व$ा िमलाइनेछ। 



((((35353535)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

२३७. सडक, खानेपानी, िसचंाइ, सामुदाियक भवनह� जfा पूवा<धारह� सबै वडामा आवÁकता र औिचpताका 
आधारमा िनमा<ण गिरनेछ। 

२३८. खbा<H-दरबार-घु·ी-गौडाकोट-जुभुड्ग-मजुवा सडकलाई fरोÒ नती गरी कालोप:े गन< आवÁक 
�व$ा िमलाइनेछ । 

२३९. िवपद् �व$ापन र त«ाल उार लगायतका काय<को लािग वडा वडामा हेिलáाड िनमा<ण गन= काय<लाई 
िनर�रता िदइनेछ ।  

२४०. गाउँपािलका िभ:का सडकह�मा टÃािफक संकेतका िच$ह� र दरुीका संकेतह� राखी या:ालाई सूचना 
मुलक बनाउँदै मु` सडकह�मा सौय< सडक ब�ी जडान गन= नीितलाई िनर�रता िदइनेछ। 

२४१. सडक िनमा<ण गदा< वातावरणमा परेको असरको मDनजर गदÐ आगामी वष< देिख नया ँ सडक िबfार 
भ\ासडक fरोÒ नतीमा Dान केि¿त गिरनेछ। 

२४२. गाउँपािलकाका मु` सडकह�लाई सफा, सु\र बनाउन सडक तथा पैदल माग< र साव<जिनक $लह�लाई 
उbालो बनाउन आवÁक �व$ा िमलाइनेछ । 

२४३. हेिभ इÀुपमेÅ _योग गरी काय< गनु<पन= अव$ामा अनुमित _ाØ त हेिभ इÀुपमेÅबाट मा: काम गराउनु 
पन= नीितलाई िनर�रता िदइनेछ। 

२४४. भवन िनमा<ण गदा< भुकªीय जोिखम ¥ुनीकरण गन= तफ<  Dान िदँदै भवन आचार संिहताको पालना गराउन 
पहल गिरनेछ। 

२४५. मौिलक नेपालीपन झि�ने तथा उ» कलाÏक शैिलमा िन)मत नीिज आवास एवं साव<जिनक भवनह�लाई 
पुर*ृत गन= �व$ा िमलाइनेछ। 

२४६. पूवा<धारह�को िदगो �व$ापन तथा उपयोगका लािग मम<त संभार _णालीलाई �वि$त गन< मम<त संभार 
कोषको �व$ा गरी मम<त संभारका लािग आवÁक पन= मेिशनरी औजारह� जे.िस.वी., िटvर तथा 
%ा�र लगायतका साधनह� खिरद गन= �व$ा िमलाइनेछ । 

२४७. गाउँपािलका िभ: रहेको िव¼ुत सेवालाई िनयिमत र गुणfिरय बनाउन आवÁक पहल गिरनेछ।  

२४८. िवfृत आयोजना _ितवेदन (DPR) का आधारमा ठूला पूवा<धारह�को लगानी गन= नीितलाई िनर�रता 
िदइनेछ। 

२४९. िनमा<ण गिरने पूवा<धाह�को िदगोपना र गुणfर कायम गन<को लािग गाउँपािलकामा पूवा<धार �ाब $ापना 
गन<आवÁक �व$ा िमलाइनेछ । 

२५०. गाउँपािलका िभ: रहेका साव<जिनक सªि�ह�को लगत तयार गरी संर9ण गिरने छ । 



((((36363636)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

२५१. गाउँपािलका 9:ेिभ: िनमा<ण भएका घरह�को अिभलेखीकरण गरी नया ँसंरचनाह� िनमा<ण गदा< अिनवाय< 
�पमा गाउँपािलकाको ½ीकृित िलनु पन=साथै गाउँपािलका िभ: िनमा<ण ^ने RCC घरह�ले अिनवाय< �पमा 
नëा पास गन=�व$ा िमलाइनेछ । 

२५२. गाउँपािलका िभ:का सडकह�को आवÁकताको आधारमा सडक मापद� बनाई काय<µयन गदÐ लिगनेछ। 

२५३. आRनै भवन नभएका वडा काया<लयह�का _शासकीय भवन िनमा<ण गिरनेछ । 

२५४. गाउँपािलकाfरीय खेलमैदान र कभड<हल िनमा<णका लािग आवÁक पहल गिरने छ । 

२५५. गाउँपािलका 9:े िभ:का सडक तथा िविभÒ न पूवा<धारह�को मम<त सÍार, ½ा¾ तथा सरसफाइ, कृिष 
तथा िसचंाइ, वन जलाधार, पय<टन लगायतका िवकास िनमा<णका िविभÒ न काय<ह�मा बेरोजगारको सूचीमा 
रहेका �िlह�लाई _ो©ाहन गिरनेछ। 

२५६. िसचंाइ कुलोह� िनमा<ण गरी कृिष उÊादनमा बृि गिरने छ । 

२५७. साना खालका पूवा<धारह�को िनमा<ण तथा सडक मम<त सÍार गन= काय<मा हेिभ इिuपमेÅको _योग नगरी 
$ानीयलाई रोजगार िदने नीित अवल?न गिरनेछ । 

पय�टन पूवा�धार 

२५८. गाउँपािलकामा रहेको ऐितहािसक गु1ीदरबार, भुवाने पाक< , ताराखसे लगायत गाउँपािलका िभ:का िविभÒ न 
मठ मि\रलाई पय<टकीय 9:ेको �पमा िवकास गन<को लािग पय<टन पूवा<धार काय<gम नीिज 9े:को समेत 
लागत साझेदारीमा संचालन गन= �व$ा िमलाइनेछ ।  

२५९. गाउँपािलकामा लगानी सqेलन आयोजना गरी िनजी 9:ेको साझेदारीमा पय<टन पूवा<धारका िविभÒ न 
संरचनाह� िनमा<ण गिरनेछ । 

२६०. समy गाउँपािलकाको पय<टन _व<नको लािग हा�ो वडा रा�ो वडा अिभयान संचालन गदÐ एक वडा एक 
पय<टकीय $ल िनमा<ण गन= काय<लाई उ» _ाथिमकतामा रािखनेछ । 

२६१. अितिथ देवो भव भ� ेसं*ारलाई कायम रा� गाउँपािलकाका िविभÒ न $ानह�मा होम±े संचालन गिरनेछ। 

२६२. गाउँपािलका िभ:का ऐितहािसक, धा)मक, सां*ृितक सªदाह�को संर9ण, स§<न गन= एवं िविभ� 
जातजाितह�को धम<, सं*ृतीको संर9ण, स?<न गदÐ धा)मक पय<टनलाई बढावा िदने नीित िलइनेछ। 

२६३. ऐितहािसक, धा)मक, सा*ृँितक, _ाकृितक आकष<णका �ोत र सªदालाई आÄथक आज<नको आधार 
बनाइनेछ। 

२६४. गाउँपािलकाको भूवाने पाक<  लगायत अ¥ उपयुl $ानमा पय<टन िवकासको लािग साहिसक खेलह� जfै 
*ाई साइिÇङ, बWजी जिqङ, िजप लाइन, ½ीH िनमा<णका लािग िवfृत पिरयोजना _ितवेदन तयार गरी 
संघीय तथा _देश सरकारसँग सहकाय< गिरनेछ । 



((((37373737)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

२६५. गाउँपािलकाको उपयुl $ानह�मा आवÁकतानुसार झोलुHेपुल तथा मोटरेवल पुलको िनमा<णको लािग 
आवÁक पहल गिरनेछ ।  

२६६. गाउँपािलकाका ऐितहािसक तथा धा)मक$लह�को गु�योजना िनमा<ण गरी पय<टन उ¼ोगलाई _वध<न 
गिरनेछ। 

२६७. गाउँपािलका िभ: रहेका िविभÒ न टोलह�मा आवÁक पय<टन पूवा<धारह� (बाल उ¼ान, फूलबारी, पाक< , 
�ायामशाला) िनमा<ण गिरनेछ। 

२६८. गाउँपािलकामा संचालनमा रहेका िविभÒ न कृिष फम<, पशुपालन र एyो िरसोट<ह� जfा आÄथक 
गितिविधलाई पय<टकीय गितिविधसँग आव गरी आय आज<न वृि गिरनेछ। 

२६९. गाउँपािलकाका सबै वडाह�मा वडाको पिहचान सिहतका होÔडH बोड<ह�को $ापना गरीनेछ । 

 

(ङ) वन, वातावरण तथा िवपद ्jवFापन तफ�  : 

२७०. "हिरयो वन नेपालको धन" भ�े नारालाई आÏसाथ गदÐ एक नागिरक एक �ख रोपणको काय<gम संचालन 
गरी वन 9े:को संर9ण गिरनेछ। 

२७१. °ािYक झोलाको _योगले वातावरणमा परेको असरलाई ¥ुनीकरण गन< गाउँपािलकामा उ¼मी िसज<ना गरी 
फाइबर तथा कपडाको झोलाको _योगलाई बढावा िदन आवÁक अनुदानको काय<gम संचालन गिरनेछ। 

२७२. िवपद् �व$ापनको लािग �ापक �पमा जनचेतनामुलक काय<gम संचालन गिरनेछ। 

२७३. _ाकृितक तथा गैर _ाकृितकिवपद ् जोिखम तथा 9तीको ¥ुनीकरण गन< िवपद् पूव< तयारी तथा _ितकाय< 
योजना बनाई काया<µयन गिरनेछ। 

२७४. कोिभड-१९ स�वा रोग लगायतका गैर _ाकृितक िवपद ् तथा _ाकृितक िवपद ् �व$ापनको लािग िवपद ्
कोषमा आवÁक रकम िविनयोजन गरी कोषको रकम ½ीकृत मापद� बमोिजम उार, राहत र सहयोगमा 
खच< गन= �व$ा िमलाइनेछ । 

२७५. िवपद् पूव< तयारीको लािग आवÁक िवपद ्सामyीह�को �व$ा िमलाइनेछ । 

२७६. िवपद् �व$ापनको लािग गाउँपािलकामा आपतकािलन के¿ संचालन गिरनेछ। 

२७७. िवपद् _भािवत नागिरकको त«ालीन राहतका लािग आवÁक पन= खा¼ाÒ न, खानेपानी, ल�ाकपडा, 
औषधी, सरसफाइ तथा शैि9क सामyी जfा वfुह� खिरद गरी उपलÂ गराउन तथा त©?äी अ¥ 
आवÁक काय< गरी त«ाल राहत उपलÂ गराइनेछ। 

२७८. िवपद् जोिखम ¥ुनीकरणको लािग जोिखम 9:े वा बfीको नëाêन गरी आवÁक �व$ा िमलाइनेछ। 



((((38383838)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

२७९. गाउँपािलकामा दमकल संचालनको लािग अ¥ $ानीयतह�सँग समेत साझेदारीको लािग आवÁक 
�व$ा िमलाइनेछ। 

२८०. खानेपानीको �ोतलाई दीघ<कालीन बनाउन पानीका मुहान, पोखरी संर9णमा िवशेष जोड िदइनेछ। 

२८१. पानीको �ोत जोगाउनको लािग कि·मा "एक वडा एक पुनभ<रण पोखरीको" िनमा<ण गन= काय<लाई िनर�रता 
िदइनेछ । 

२८२. गाउँपािलका िभ: रहेका सबै वन सªदाह�को िविभÒ न वन सिमितह�को सहकाय<मा संर9ण, �व$ापन 
गदÐ वृ9ारोपण गिरनेछ। 

२८३. गाउँपािलका9:े िभ: रहेका सªूण< निदज¥ पदाथ<ह�को उ'नन ्िवfृत अDयन _ितवेदनको आधारमा 
मा: गन= �व$ा िमलाइनेछ। 

२८४. fरोÒ नती गिरएका र गन= सडकह�को दाया ँ बाया ँ भागमा ठूला _जातीका �खह�को िव�वा रोपण गन= 
काय<लाई अिभयानको �पमा संचालन गिरनेछ ।  

२८५. सडक fरोÒ नती काय<ह�मा बायो-इिWजिनयिरHलाई _ाथिमकता िदइनेछ । 

यस नीित तथा काय<gम तयारी गन= gममा सहयोग गनु<^नेसªूण< काय<पािलका सद}ह�, िवषयगत सिमितका 
पदािधकारीह�, गाउँपािलकाका िवÝत ् वग<ह�, हामीलाई िविभÒ न 9:ेबाट रायसुझाव उपलÂ गराउनु ^ने 
�िlsह�, _मुख _शासकीय अिधकृत लगायत सªूण< राYÃसेवक कम<चारीह�, नागिरक समाज, प:कार र सªूण< 
गाउँपािलकाका नागिरकह�लाई हाÔदक ध¥वाद िदँदै यस नीित तथा काय<gमको काया<µयनमा सबैले मन, बचन र 
कम<ले सहयोग गनु<^नेछ भÒ ने अपे9ा रा(दै िबदा ^न चाहWछु।ध¥वाद, नम*ार। 

 
सरोजकुमार थापा 

अD9 
िमित २०७९/०३/०७ गते  

  



((((39393939)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

गुIीदरबार गाउँपािलका 
िविनयोजन ऐन, २०७९ 

गु1ीदरबार गाउँपािलका, गौडंाकोट, गु1ीको आÄथक वष< २०७९/८० को सेवा र काय<ह�को लािग $ानीय सि8त 
कोषबाट केही रकम खच< गन= र िविनयोजन गन= स?äमा �व$ा गन< बनेको ऐन । 

Xkावना :  

गु1ीदरबार गाउँपािलकाको आÄथक वष< २०७९/८० को सेवा र काय<ह�को लािग सि8त कोषबाट केही रकम खच< 
गन= अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गन< वा)नीय भएकोले, नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप-धारा 
(२) बमोिजम गु1ीदरबार गाउँपािलकाको गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संि'( नाम र XारC :  

(१) यस ऐनको नाम “गु1ीदरबार गाउँपािलका, गौडंाकोट, गु1ीको िविनयोजन ऐन, २०७९” रहेको छ। 

(२) यो ऐन तु�� _ारÍ ^नेछ । 

२. आ`थक वष� २०७९/८० को िनिमf सिlत कोषबाट रकम खच� गनm अिधकार :  

(१)  आÄथक वष< २०७९/८० को िनिम� गाउँकाय<पािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन= सेवा र 
काय<ह�का िनिम� अनुसूची १ मा उिBिखत चालू खच<, पँूिजगत खच< र िबि�य �व$ाको रकम समेत 
गरी जqा रकम ४६,७८,२४,००० (अ9�ेपी छयालीस करोड अठह�र लाख चौबीस हजार मा:।) मा 
नबढाई िनÔदY गिरए बमोिजम सि8त कोषबाट खच< गन< सिकनेछ। 

३. िविनयोजन :  

(१) यस ऐनÝारा सि8त कोषबाट खच< गन< अिधकार िदइएको रकम आÄथक वष< २०७९/८० को िनिम� 
गु1ीदरबार गाउँपािलका, गु1ीको गाउँ काय<पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन= सेवा र 
काय<ह�को िनिम� िविनयोजन गिरनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन काय<पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन= 
सेवा र काय<ह�को िनिम� िविनयोजन गरेको रकममDे कुनैमा बचत ^ने र कुनैमा अपुग ^ने देिखन 
आएमा गाउँ काय<पािलकाले बचत ^ने शीष<कबाट नपुग ^ने शीष<कमा रकम सान< सºेछ । यसरी रकम 
सादा< एक शीष<कबाट सो शीष<कको जqा रकमको १० _ितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ\ा 
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बढी शीष<कह�बाट अक¬ एक वा एक भ\ा बढी शीष<कह�मा रकम सान< तथा िनकासा र खच< जनाउन 
सिकनेछ।पँूिजगत खच< र िव�ीय �व$ातफ<  िविनयोिजत रकम सावँा भुlानी खच< र �ाज भुlानी 
खच< शीष<कमा बाहेक अ¥ चालू खच< शीष<कतफ<  सान< र िब�ीय �व$ा अ�ग<त सावँा भुlानी 
खच<तफ<  िबिनयोिजत रकम £ाज भुlानी खच< शीष<कमा बाहेक अ¥: सान< सिकने छैन । तर चालु 
तथा पँूिजगत खच< र िव�ीय �व$ाको खच< �होन< एक �ोतबाट अक¬ �ोतमा रकम सान< सिकनेछ। 

(३)  उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन एक शीष<कबाट सो शीष<कको जqा ½ीकृत 
रकमको १० _ितशत भ\ा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ\ा बढी शीष<कह�मा रकम सान< परेमा 
गाउँसभाको ½ीकृित िलनु पन=छ । 

 

अनुसूची-१ 

(दफा २ संग स?िäत) 

नेपालको संिवधानको धारा २२९ (२) बमोिजम संिचत कोषबाट िविनयोजन ^ने रकम 

रकम �. हजारमा 

�. 
सं. 

अनुदान 
सं6ा 

शीष�कको नाम चालु खच� चालु खच� पूँ िजगत खच� िवfीय jवFा जBा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१  गाउँ काय<पािलका र अ�ग<त ३४१३५४ १२६४७०  ४६७८२४ 
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गुIीदरबार गाउँपािलकाको 
आ`थक वष� २०७९/०८० को बजेट वnj 

गु1ीदरबार गाउँपािलकाका अD9bू, गाउँकाय<पािलकाका सद}ह�, गाउँसभाका सद}ह�, राYÃसेवक कम<चारी, 
संचारकम® िम:ह�माहाÔदक नम*ार,  

जनताको लोकताि´क $ानीय सरकार िनमा<णमा २०७९ वैशाख ३० गते सª� $ानीय तह सद} िनवा<चनमा 
आRनो अमू� मतिदई $ानीय सरकारको नेतृs हामीलाई सुªनु भएका सªूण< नागिरकह�_ित हाÔदक आभार 
�l गद<छु । गु1ीदरबार गाउँपािलकाको उपाD9 एवं बजेट तथा काय<gम तजु<मा सिमितको संयोजकको 
हैिसयतले आÄथक वष< ०७९/८० को बजेट यस सqानीत सभामा _fुत गन< पाउँदा म अp� गौरवािµत भएको 
छु। नेपालको संिवधान काया<µयनको gममा $ानीय सरकार, _देश सरकार र संघीय सरकारसँगको अ�रस?ä, 
सहकारीता, सह अिfs र समµयको मम<िभ: रही तयार गिरएको $ानीय सरकारको बजेटको छुmै मह. रहेको  
छ । 

कोिभड-१९ संgमणको कारण िशिथल भएको अथ<त´लाई चलायमान गराउँदै गाउँपािलकाको सीिमत �ोत 
साधनलाई अिधकतम पिरचालन गरी कृिष, ½ा¾, िश9ा, सुशासन, पूवा<धार िनमा<ण, रोजगार, िवपद ्�व$ापन 
लगायतका 9:ेह�लाई _ाथिमकतामा राखी नीित तथा काय<gम र बजेटको तजु<मा गिरएको छ। गु1ीदरबार 
गाउँपािलकाको नेतृs िलनुभएका गाउँपािलकाका _थम अD9 �ेय अशोककुमार थापाको समृ र सुखी $ानीय 
सरकार िनमा<ण गन= माग<मा हामीह� लिLकरहेका छौ,ं सबल र स9म $ानीय सरकार िनमा<णमा उहाकँो अमू� 
योगदानको उ» मू�ाêन गदÐ हाÔदक �ासुमन �l गद<छु । 

सqािनत यस सभाबाट _ा� मह.पूण< सुझाव सिहत पािरत नीित तथा काय<gमको मम<, भावना र सीमा िभ: रही 
बजेटको तजु<मा गिरएको छ ।बजेट तजु<मा गदा< संघ र _देश सरकार सँग समµय र साझेदारी गदÐ उपलÂ ¥ूनतम 
�ोत र साधनलाई अिधकतम उपभोग गनु<पन= मा¥तालाई आÏसाथ गिरएको छ ।नेपालको संिवधानमा उBेिखत 
$ानीय तहको अिधकार, साव<जिनक सेवा _वाहमा $ानीय सरकारको भूिमका, िवगतका वष<ह�मा संचािलत 
िवकास आयोजनाह�को काया<µयनको अव$ा, नागिरकको अपे9ालाई Dानमा रा(दै चालु आÄथक वष<का 
काय<gमलाई _भावकारी �पमा संचालन ^ने गरी बजेट िविनयोजन गिरएको छ । बजेट तजु<मा गदा< मूलत: नेपालको 
संिवधान, _चिलत कानुनह�, संघीय तथा _देश सरकारबाट _ा� माग<दश<न, गाउँपािलकाले पािरत गरेको नीित तथा 
काय<gम र िविभ� संघ सं$ा एवम् िवतवग<ह�बाट _ा� रचनाÏक सुझावह�लाई िवशेष Dान िदइएको छ । 
गाउँपािलकाको सीिमत बजेट तथा �ोत साधनका बावजुद गु1ीदरबार गाउँपािलकाबासीको िवकास िनमा<णका 
चाहनाह�लाई पू�त गन< सुखी र समृ गाउँपािलका िनमा<णको महानअिभयानमा एकजुट भई अिघ बढ्नका लािग 
गाउँपािलकाका सªूण< नागिरकह�, राजनीितक दलह�, जन_ितिनिधह�, नागिरक समाज, गाउँपािलकाको बौिक 
वग<, प:कार, राYÃसेवक कम<चारी, िविभ� संघ सं$ाह�लाई हाÔदक अिपल गद<छु। 
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बजेटको सोचं, लW, उaेb र अपेि'त उपलि_ह@ : 

(क)  सोचं : “सबल, स9म उ�ानशील $ानीय सरकार : समृ र समुÒ नत गु1ीदरबार” 

(ख) लW : "सुशासन, ½ा¾, िश9ा, कृिष र पूवा<धार िनमा<णको 9:ेमा समुिचत िवकास गरी गाउँपािलकाको 
आÄथक अव$ामा सुधार �ाउने"  

(ग) उaेbह@ : 

• कृिष तथा पशुपालन उ¼म पिरयोजना संचालन गरी कृिषमा आÏिनभ<र ^ने,  

• नागिरकको ½ा¾लाई उ» _ाथिमकता िदने,  

• _ाकृितक तथा गैर _ाकृितक िवपदह्�को रोकथाम, िनय´ण तथा ¥ूनीकरणमा िवशेष Dान िदने,  

• िश9ामा सबै बालबािलकाको समान प^ँच र गुणfरीय िश9ाको सुिनि7त गन=,  

• गाउँपािलकामा पूवा<धारह� िनमा<ण गरी नागिरकलाई िवकासको अनुभूत गराउने,  

• एक घर एक धारा अिभयान संचालन गरी खानेपानीका आयोजनाह� संचालन गन= र सरसफाइमा 
नागिरकको सहज प^ँच पुया<उने,  

• गाउँपािलकालाई सुरि9त आवासयुl गाउँपािलका बनाउन खरका छानामुl बनाउने,  

• जनतालाई के¿मा राखी चुf दु�f र _भावकारी र _िविधमै:ी सेवा _वाह गन=,  

• ½रोजगार र रोजगारी वृि गन=,  

• गाउँपािलकाको आÄथक, भौितक तथा सामािजक पूवा<धार िवकास गरी खुसी, सुखी, समृ र समु�त 
गाउँपािलका बनाउने 

• नागिरकलाई $ानीय सरकारको अनुभूत गराउने,  

• लघु उ¼म स?äी काय<gम संचालन गरी ½रोजगार बनाउने,  

• गाउँपािलकामा पय<टन पूवा<धारह� िनमा<ण गरी पय<टनमा टेवा पुÕ याउने,  

• राजZ संकलनमा पारदश®ता कायम गदÐ राजZ चुहावटलाई िनमू<ल गन=,  

• सुशासनयुl गाउँपािलका िनमा<ण गन=,  
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(घ) अपेि'त उपलि_ह@ : 

• नागिरकलाई सव<सुलभ ½ा¾ सेवा _दान गरी िवपद् �व$ापन गदÐ िविभ� संgामक रोगह�को 
संgमण रोकथाम तथा िनय´ण गिरने,  

• सडक िनमा<ण गु�योजना तथा मापद� िनमा<ण गरी �Y योजना माफ< त ३ वष< िभ: सबै वfी सडक 
स�ालबाटजोड्ने र गाउँपािलकाका सडकह�को fरो�ती गिरने,  

• सबै वडा काया<लयको _शासनकीय भवन िनमा<ण गरी वडा काया<लयलाई नागिरक सेवाके¿को �पमा 
िवकास गदÐ नागिरकले अनुभुत ^ने गरी सेवा _वाह गिरने,  

• गाउँपािलकाको _शासकीय भवन िनमा<ण काय< अगािड बढाउने 

• गाउँपािलकािभ:का _pेक नागिरकलाई सूचनाको हकको _pाभूती िदलाउनगाउँपािलकाको समy 
गितिविध समावेश गरी E-bulletin _काशन गिरने र जनउ�रदायी $ानीय सरकारको अनुभूत 
गराउन जनतासँग गाउँपािलका रेिडयो तथा िटभी काय<gम संचालन गिरने ।  

• मािसक �पमा गाउँपािलकाको समy सेवा _वाह, िवकास िनमा<ण, सुशासन लगायतका िवषयमा 
नागिरको चासो गुनासो र _ितकृया बुझी नागिरकको अपे9ा अनुसार काय< गदÐ जनउ�रदायी $ानीय 
सरकारको �पमा गाउँपािलकालाई $ािपत गन< जनतासँग अD9 काय<gम संचालन गन=,  

• $ानीय सरकारको जवाफदेिहता, पारद
शता, _भावकािरता र ÎYाचारमुl शासन सुिनि7त गन< 
िविभ� रेिडयो, पि:का, वेभसाईट, सामािजक स�ाल, मोवाइलए� एसएमएस माफ< त सूचना 
_वाहमा जोड िदइनेछ । 

• गाउँपािलकाको सेवा_वाहलाई नागिरकमै:ी बनाउन सेवाको मापद� (SOP) तयार गरी 
काया<µयनमा �ाउने । 

• कम<चारीको �Y काय<िववरण तोकी िजqेवार बनाई जनउ�रदायी र पारदश®ता कायम गिरने। 

• गाउँपािलका माफ< त भवन िनमा<ण काय<िविध िनमा<ण गरी नëा पास गरेर मा: भवन िनमा<णकाय< 
अिघ बढाइने । 

• गाउँपािलकाको सवा<गीङ्ण िवकासको लािग सामािजक समावेशीकरणको नीित लागु गिरनेछ । 

• _मुख _शासकीय अिधकृतले अD9सँग र शाखा _मुखह�ले _मुख _शासकीय अिधकृतसँग िविभ� 
सूचकह�को आधारमा काय< सªादन करार सLझौता गरी कम<चारीको मू�ाêन गिरने। 
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• िव¼ालयको गुणfर कायम गन< _धानाDापकले गाउँपािलकासँग काय< सªादन गरी िश9ामा 
गुणfर कायम गिरने । 

• गाउँपािलकामा सुशासन कायम गदÐ नागिरक मै:ी _भावकारी सेवा _वाहको लािग कम<चारीको काय< 
सªादन मू�ाêन गरी कम<चारीलाई _ो©ाहन गिरने ।  

• राजZ संकलनलाई पारदश®ता कायम गन< अनलाइन माफ< त राजZ संकलन गरी आफूले ितरेको 
करको िववरण नागिरकको मोबाईलमा एसएमएस माफ< त जानकारी िदने �व$ा िमलाई संकिलत 
राजZको िवfृत िववरण हरेक १–१ मिहनामा साव<जिनक गिरने। 

• साव<जिनक खच<को अनुगमन र नागिरक स�ुYी सभ=9ण जfा $ानीय सरकारलाई जवाफदेही 
बनाउन अपनाइने िवZ�ापी लोकताि´क िविधह�लाई अिनवाय< �पमा अवल?न गिरने। 

• जनताको जनगुनासो �व$ापनको लािग गुनासो सुनुवाई संय´ स8ालन गिरने 

• $ानीय उÊादनलाई _ो©ाहन गरी कृिष र पशुपालनमा आÏिनभ<र बनाइनेछ। 

• कृिष उÊादन वृि गदÐ कृषकलाई उेिरत गन<को लािग कृषकलाई अनुदान िदने। 

• �वसाियक कृषकह�लाई ऋणमा अनुदान िदइने। 

• संघीय तथा _देश सरकार, दातृ सं$ा, गैरसरकारी सं$ासँगको समµय र सहकाय<मा आयमूलक, 
िसपमुलक र ½रोजगारका काय<gमह� स8ालन गिरनेछ। 

• कृिष, पशुपालन, पूवा<धार िनमा<ण, पय<टन उ¼ोग $ापना लगायतका 9:ेह�मा सरकारी नीिज तथा 
गैर सरकारी सं$ासँग लागत साझेदारीका काय<gम संचालन गिरने। 

• गुणfरीय िश9ा र गुणfरीय िश9ा िदने िव¼ालयको सूचकह� िनमा<ण गरी pसको 
लािगअिभभावकको संल�ता, िश9कको 9मता िवकास, शैि9क सामाyीको पया<�ता र _योगमा 
सहयोग, सहजीकरण र िनयमन गिरनेछ। 

• मातृ तथा िशशु मृpूदर घटाउन, सं$ागत _सुतीलाई _ो©ाहन गन<, सरसफाइ, पोषण र पिरवार 
िनयोजनको काय<gमलाई एकीकृत �पमा संचालन गन<को लािग मेरी आमा काय<gम तथा उपाD9 
पोिषलो áाकेज काय<gम संचालन गिरनेछ।  

• नगर _हरी िनयुl गरी साव<जिनक सªि�को संर9ण, $ानीय सरकारको नीित, िनण<य, मापद� 
रकानूनको काया<µयन गिरनेछ। 
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(ङ) बजेटका मु6 Xाथिमकताह@ 

• कृिष तथा पशुपालन  

•  खानेपानी तथा सरसफाइ 

•  कोिभड-१९ लगायतका संgामक रोगह�को संgमण रोकथाम तथा िनय´ण र िवपद ्�व$ापन 

•  गुणfरीय र सभ<सुलभ ½ा¾ सेवा,  

•  नागिरकको घरघरमा खानेपानीको सेवा उपलÂ गराउने,  

• गाउँपािलकाका सडकfरो�ी गन=,  

• gमागत �पमा संचालनमा रहेका आयोजनाह�को िनमा<णकाय< पुरा गन=,  

• रोजगारी र ½रोजगारी िसज<ना गरी अथ<त´लाई गितिशल बनाउने,  

• फोहरमैला �व$ापनको लािग डिªH साईट िनमा<ण गन=,  

• पूवा<धार िनमा<ण र पय<टन िवकासका काय<gम संचालन गन=,  

• गाउँपािलकाको सवा<Hीण िवकासको लािग सामािजक समावेशीकरणको नीित िलने,  

• गाउँपािलकाबाट गुणfरीय र _भावकारी सेवा _वाह गन= 

४. वा�षक बजेट तथा काय��म तजु�मा गदा� अवलoन गिरएका Xमुख नीित तथा 
आधारह@ : 

(क)  समy नीित तथा आधारह� : राbका िनद=शक िसा�, मौिलक हक, स+ीयता काया<µयन, गरीवी 
¥ुनीकरण, आÄथक तथा िव�ीय आÏिनभ<रता, िदगो िवकास लÚ, मDमकालीन खच< संरचना, 
लैिHक उ�रदायीs स?äी नीित आिद। 

(ख)  9:ेगत नीित तथा आधारह�  :  

  (१)  आÄथक 9े: : उÊादन, रोजगारी, �वसाय _वध<न, सहकािरता िवकास, उÊादनमा 
अनुदान र गिरबी हटाउने। 
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  (२) सामािजक िवकास : गुणfरीय िश9ा, िश9ामा सबै बालबािलकाको प^ँच, समावेशी 
िवकास, भेदभाव तथा छुवाछुतरिहत समाज, ½ा¾ सेवामा सबैको प^ँच, सवैका लािग 
खानेपानी, तथा सरसफाइ, मिहला, बाल तथा अपाHमै:ी सेवा आिद । 

  (३) पूवा<धार 9े: : यातायात प^ँच, उÊादन वृि उ	 ुख, वातावरण मै:ी, सेवा _वाहमा 
सरलताका लािग काया<लयका भवनह�, बजार, आवासिविहनका लािग आवास योजना, 
िदगो पूवा<धार उपयोग, उजा<, िव¼ुत,् स8ार र सूचनामा प^ँच। 

  (४)  वन वातावरण तथा िवपद �व$ापन : वन, जैिवक िविवधता संर9ण, वातावरणमै:ी 
िवकास तथा शासन, जलवायू पिरवत<न अनुकूलन, गाउँपािलकामा फोहर मैला 
�व$ापनको लािग डिªH साइड िनमा<ण, _कोप नëाêन तथा िवपद �व$ापन 
आयोजना, वाढी पिहरो िनय´ण आिद । 

   (५) सं$ागत िवकास, सेवा _वाह र सुशासन : कानून िनमा<ण, सHठन �व$ापन, दरव\ी 
तथा पदपू�त, पदािधकारी तथा कम<चारीको 9मता िवकास, िव¼ुतीय शुसासन, पारद
शता, 
सेवा _वाह मापद�, स8ार माDमको उपयोग, सेवामा नागिरकह�को प^ँच, िव�ीय 
�व$ापन तथा लेखापरी9ण । 
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गाउँपािलकाले चालु आ`थक वष�मा सpादन गरेका मु6 
उपल_ीह@ 

चालु आ.व. को हालसBका Xमुख उपलि_ह@को संि'Z त िववरण 

भौितक उपल_ी  

१. गु1ीदरबार गाउँपािलकामा १५ शैयाको आधारभूत अ�ताल िनमा<णको काय< अगािड बढाइएको । 

२. गाउँपािलकाको सबै वडा र टोल विfह�मा मोटरबाटो िवfार र fरोÒ नती गन= काय<भएको । 

३. गु1ीदरबार गाउँपािलकाको सबै वडा काया<लयह� $ापना गरी वडा काया<लयलाई _भावकारी �पमा 
संचालन गिरएको।  

४. आRनै भवन नभएका वडा काया<लयह�लाई आRनै भवन िनमा<णको _िgयाह� गिरएको। 

५. नागिरकलाई गुणfरीय ½ा¾ सेवा उपलÂ गराउन सबै वडाह�मा आधुिनक ½ा¾ चौकी िनमा<ण गन= 
नीित अनु�प सबै वडामा ½ा¾ चौकी िनमा<णका काय<ह� भइरहेका छन ्। वडा नं. ४ मा भवन िनमा<ण काय< 
भइरहेको छ भने अ¥ वडाह�मा भवन िनमा<ण काय< सªÒ न भएका छन।् 

६. सुिवधासªÒ न िव¼ालय भवन िनमा<ण गन= नीित अनु�प गाउँपािलकाका िविभÒ न िव¼ालय भवन िनमा<णका 
काय<ह� भइरहेका छन ्। 

७. गाउँपािलका िभ: ठूला खानेपानी योजना अ�ग<त खहरे खानेपानी तथा अमर अवा<थोक िलÉ खानेपानी 
योजना सªÒ न भई एक घर एक धारा काया<µन भएको, अवा<Hिद गैरा िलÉ खानेपानी, भलायचौर िलÉ 
खानेपानी, बठवाखोला िलÉ खानेपानी, बोटेपुÞार सुपलेघाट िलÉ खानेपानी, झाgेपानी िलÉ खानेपानी, 
नुनथला िलÉ खानेपानी, मßी िलÉ खानेपानी र खोिरया खोàी िलÉ खानेपानी सªÒ न ^ने गरी काय< 
भएको । 

८. वडा नं. ५-४-२ जोड्ने खbा<H-बा¶े-ब¿खुmा-वीरबास-िस¢े-जुभुH मोटरबाटो, वडा नं. १ र २ को 
िझरबास-नेटा-टापु-रैनादी-डBीखोला, वडा नं. ६ र ५ को उपBो हिटया-िचिनया पोखरी-भ�वा-राHबास-
खbा<H मोटरबाटो fरोÒ नती बनाउने काय< संचालन गिरएको छ । 

९. खbा<H दरबार घु·ी गौडँाकोट जुभुH मजुवा सडकको fरोÒ नती तथा कालोप:े गन< आवÁक पहल 
भइरहेको। 
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१०. गाउँपािलकामा ब^उÛेÁीय सभाहल िनमा<ण गिरएको । 

११. एक वडा एक खेलमैदान अिभयान अ�ग<त िविभÒ न वडाह�मा खेलमैदान िनमा<ण काय< अगािड बढाइएको ।  

१२. गु1ीदरबार गाउँपािलका र अघा<खाचँीको छ:देव गाउँपािलका जोड्ने िनसानटारीमा टÃ± बृज िनमा<ण सªÒ न 
भएको।  

१३. चारपाला दरबार, रेसुHा तपोभूमी, भुवाने पाक< , उजेलादेवी मि\र लगायतका िविभÒ न मठ मि\रह� िनमा<ण, 
मम<त सÍार र सौ\य®करण गरी पय<टन पूवा<धार िनमा<ण गिरएको । 

१४. नागिरकह�को सुरि9त आवासको लािग किरब ९७ _ितशत खरका छाना मुl गाउँपािलका बनाइएको ।  

१५. राहत उार काय<लाई सहज बनाउनको लािग िविभÒ न वडा वडामा हेिलáाड िनमा<ण काय< अगािड    
बढाइएको । 

१६. िवपद् राहत उारका ¥ूनतम सामyीह� खिरद गरी जोहो गिरएको । 

१७. गाउँपािलकाको मु` बजार 9:ेमा साव<जिनक शौचालय िनमा<ण गिरएको । 

आ`थक तथा सामािजक उपल_ी  

१८. कृिष र पशुपालनमा आÏिनभ<र गाउँपािलका िनमा<णको लािग � ५ करोडको लागतमा गु1ीदरबार कृिष तथा 
पशु उ¼मिशलता िवकास पिरयोजना संचालन गिरएको ।  

१९. साना कृिष िवकास काय<gम अ�ग<त बा¶ा पकेट काय<gम वडा नं. ६ मा संचालन गिरएको । 

२०. गाई/भैसँी पालक कृषकह�का गाई/भैसँी वीज वृिको लािग िन:शु� �पमा AI को �व$ा िमलाइएको ।  

२१. वडा नं. १, २, ४ र ५ मा बंगुर पालन काय<gम संचालन गिरएको साथै वडा नं ५ मा बंगुर �ोतके¿ $ापनाको 
लािग आवÁक �व$ा िमलाइएको ।  

२२. वडा नं. २ मा बा¶ा पालन र वडा नं. ६ मा भैसँीपालन स?äी कृषक पाठशाला संचालन गिरएको । 

२३. कृषकह�को सम}ा पिहचान गदÐ आवÁक परामश< _दान गन< कृषकसँग गाउँपािलका काय<gम संचालन 
गिरएको। 

२४. गाउँपािलकामा साना लघुउ¼म िवकासको लािग लघु उ¼म िवकास काय<gम संचालन गिरएको ।  

२५. गाउँपािलकामा उÊादन भएका अगा<िनक कृिष उपज तथा हfकलाका सामyीह�लाई बजारीकरण गन<को 
लािग पािलका कोशेली घर र उ¼मीह�को लािग साझा सुिवधा के¿ संचालन गिरएको । 
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२६. साना कृिष �वसाियक उÊादन के¿ (पकेट) िवकास काय<gम अ�ग<त खा¼ा�र बाली काय<gम वडा नं. ६ 
मा र तरकारी तथा आलु खेती काय<gम वडा नं. ३ मा गरी २ वटा कृिष पकेट िवकास काय<gम संचालन 
गिरएको। 

२७. लुि?नी _देश सरकारको सहकाय<कमा वडा नं. १ को िशवपुरी, टारी, बुिढचौर र मािझगाउँ र वडा नं. २ को 
घोराहा फाटँमा åाट< कृिष काय<gम संचालन गिरएको । 

२८. वडा नं. ४ को गरमटारीमा सुधारीएको गरा सिहतको चÇाव\ी काय<gम संचालन गिरएको । 

२९. वडा नं. १ मा बोटेगाउँ र कुमाल गाउँ, वडा नं. ३ को िनदुर र वडा नं. ४ को वीरवास र बा¶े, वडा नं. ५ को 
zालीनचौरमा नमुनाको �पमा एक घर एक करेसाबारी काय<gम संचालन गिरएको। 

३०. वडा नं. २, ४ र ५ मा एक गाउँ एक उÊादन काय<gम अ�ग<त तरकारी खेती काय<gम संचालन गिरएको । 

३१. मह उÊादनमा आÏिनभ<र ब�क वडा नं. १, ३, ४ र ७ मा मौरी िवकास काय<gम संचालन गिरएको । 

३२. गाउँपािलका िभ: रहेको बाझँो खेतीयोæ जçा उपयोगको लािग भूिम बèकको $ापना गरी बाझँो जçाको 
उपयोगको काय< अगाडी बढाइएको । 

३३. गिरबीको रेखामुनी रहेका नागिरकलाई उ¼मशील बनाई उनीह�को आयआज<न वृि गन<को लािग गिरबी 
िनवारणको लािग उ¼म िवकास काय<gम संचालन गिरएको ।  

३४. जेSक नागिरक, दिलत जेSक नागिरक सqान तथा अ�िgया काय<gम अ�ग<त सबै वडामा फाइवर िसरक 
र éाêेट उपहार _दान गरी सqान गिरएको । 

३५. लैिHक िहसंा िव�को १६ िदने अिभयान काय<gम अ�ग<त कानुनी तथा चेतनामूलक काय<gम संचालन 
गिरएको। 

३६. मिहला समूह तथा सं$ामा आव भएका मिहलालाई समूह तथा सहकारी सं$ा संचालन, घरेलु तथा लैिHक 
िहंसा, नेतृs तथा संचार िसप, _जनन ½ा¾, yामीण �वसाय, मिहला सशlीकरण लगायतका िवषयमा 
अनुिश9ण तािलम सबै वडामा संचालन गिरएको । 

३७. टोलटोलमा _ाथिमक उपचार काय<gम को प^ँच पुया<चउन मिहला ½ा¾ ½यमसेवीकाह� र ½ा¾ 
िश9कह�लाई _ाथिमक उपचार काय<gम स§äी तािलम संचालन गरी _ाथिमक उपचार सामyी सिहतको 
िकट बë _दान गिरएको । 

३८. गाउँपािलकामा अ$ायी कोिभड अ�ताल संचालन गरी नागिरकलाई कोिभड संgमण रोकथाम िनय´णको 
लािग आवÁक काय<ह� संचालन गिरएको ।  



((((50505050)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

३९. सुरि9त _सुित सेवा _वाहको लािग बÄथH सेÅर संचालन गिरएको । 

४०. िकसोराव$ामा ^न सºे शारीिरक मानिसक तथा सामािजक पिरवत<नको कारण ^नसºे असहजताबाट 
बचाउन िव¼ाथ®ह�को लािग साथी िश9ा काय<gम संचालन गिरएको । 

४१. गभ<वती मिहला र नवजात िशशुको ½ा¾ सुर9ालाई मDनजर गदÐ गाउँपािलकाको कोशेली िवतरण, 
सुर9ीत _सुती, सु«ेरी तथा नविशशु भेट, ½ा¾ पिर9ण साथै ब»ाको तौल अनुगमनको साथै पोषणको 
लािग अ�ा िवतरण, पिरवार िनयोजन, सरसफाइ जfा काय<gमलाइ एकीकृत गरी कfो छ आमा काय<gम 
संचालन गिरएको। 

४२.  िदघ< रोगीका लािग िनःशु� औषधी उपचार काय<gम _भावकारी �पमा संचालन गिरएको । 

४३. ८४ बष< उमेर पुगेका जेS नागिरकह�को घरघरमै ½ा¾कम® पिरचालन गरी ½ा¾ पिर9ण तथा उपचार 
काय<gम संचालन गिरएको। 

४४.  क9ा १ देिख ३सqको $ानीय पाígम तयार गरी क9ा १ को हा�ो गु1ीदरबार नामक पाíपुfक 
तयार गिरएको । 

४५. कोिभड-१९ को कारणले गदा< अव� भएको शैि9क िgयाकलापलाई वैकिiक माDमबाट िनर�रता 
िदइएको। 

वातावरणीय उपल_ी  

४६. गाउँपािलकामा हिरयाली र ½Þ वातावरण कायम रा�मको लािग वन संर9ण तथा वृ9ारोपणको काय< 
गिरएको । 

४७. गाउँपािलकामा ठूला योजनाह� संचालन गदा< वातावरणीय _भाव मू�ाêन गन= �व$ा िमलाइएको । 

४८. _pेक वडामा खानेपानी मुहान संर9णको लािग पुनभ<रण पोखरीह� िनमा<ण अिभयान संचालन गिरएको । 

४९. गाउँपािलकाका डिªH साइट िनमा<णको लािग समपूरक अनुदानमा काय<gम रािखएको । 

५०. फोहोरमैला �व$ापनको लािग घर घरमा कªोYपमल उÊादन गन= काय< संचालन गिरएको ।। 

संFागत उपल_ी 

५१. गाउँ काय<पािलकाको काया<लय र वडा काया<लयह� स?िäत वडाह�मा संचालन भई िनयिमत �पमा सेवा 
_वाह गिररहेको। 



((((51515151)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

५२. गाउँपािलकाको गितिविधह�लाई सबै नागिरकह� सम9 पुया<ि◌उनको लािग िडिजटल सूचना पाटी, िडिजटल 
नागिरक वडाप:, सामािजक सð जाल र वेवसाइट मा साव<जिनक गन= गिरएको। 

५३. काया<लयबाट _दान गिरने सेवा _वाहलाई नागिरक मै:ी बनाउँदै नागिरकको सहायताको लािग नागिरक 
सहायता क9 $ापना, चुf द�ुf र गुणfरयुl सेवा _वाहको लािग कम<चारीसँग काय< सªादन सLझौता 
गरी सुशासन कायम गन< सफल भएको । 

५४. गाउँपािलकाको समy गितिविधह� समावेश गरी सबै नागिरकलाई सूचनाको प^ँच कायम गन< मािसक �पमा 
E-bulletin _काशन गिरएको ।  

५५. गाउँपािलकाका सªूण< गितिविधह� नागिरकलाई सु-सूिचत गरी जनउ�रदायी सरकार बनाउन र 
जवाफदेहीता कायम गन< िविभ�ो काय<gम संचालन गिरएको ।  

५६. गाउँपािलकामा िविभ�त अपाHता भएका �िlह�लाई काया<लयबाट तथा घुि·सेवा माफ< त अपाH पिरचय 
प: िवतरण गरी गाउँपािलकाको तफ< बाट _दान गिरने सेवा सुिवधामा प^ँच सुिनि7ात गिरएको ।  

५७. गाउँपािलकामा मिहलाको नेतsृमा रहेका िविभ�स संघ सं$ाह�मा िgयािशल मिहलाह�लाई िविभ�न 
िवषयमा _िश9ण गरी मिहला सशlीकरणको काय<gम संचालन गिरएको ।  

५८. गाउँपािलकामा रहेका बेरोजगारह�को सूची EMIS Entry गरी जqा यस आ.व. मा २१३ जनालाई 
रोजगारी िदइएको ।  

५९. _देश सरकारको सहयोगमा गाउँपािलकाको WASH Plan को लािग आवÁक त�ाê संकलन भई 
_ोफाईल बनाउने काय< गिरएको ।  

६०. $ानीय सरकार गठन भए देिख हालसq पूवा<धार िवकास, सामािजक तथा आÄथक िवकास तथा सं$ागत 
िवकासको लािग भए गरेका िविभ� गितिविधह� समावेश गरी "गु1ीदरबार दप<ण" नामक पुfक र िभिडयो 
डकुमेिÅÃ िनमा<ण गिरएको ।  

६१. गु1ीदरबार गाउँपािलकाको समy 9:ेलाई समावेश गरी गाउँपािलका पिहचान गीतको िनमा<ण गिरएको । 

६२. गाउँपािलकाको काया<लय तथा वडा काया<लयबाट राजZे संकलनमा अनलाईन _िविधको _योग गरी राजZल 
संकलन गन= �व$ा िमलाइएको जसले राजZप संकलनमा पारदश®ता कायम गरी दैिनक राजZलको 
अिभलेिखकरण गन= काय< गिरएको ।  

६३. गाउँपािलकाकालाई आवÁक पन= अिधकांश जनशिlको पदपू�त भई सकेको र केही िरl रहेको पदमा 
पदपू�त ^ने �व$ा िमलाइएको । 



((((52525252)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

६४. राYÃसेवक कम<चारीह�को मनोवल उ» राखी सेवा _वाहलाई िछटो छिरतो र सेवाyाही मै:ी बनाउने उÛेÁले 
काय< सªादनमा आधािरत _ो©ाहनको �व$ा गिरएको । 

६५. गाउँपािलकाका िवषयगत शाखा र वडा काया<लयह�बाट भएका काय<ह�को मािसक �पमा समी9ा गन= 
�व$ा िमलाइएको । 

६६. गाउँपािलका अD9 र _मुख _शासकीय अिधकृत, _मुख _शासकीय अिधकृत र शाखा _मुख िबच काय< 
सªादन करार सLझौता गरी कम<चारीलाई जवाफदेही बनाइएको ।  

६७. _िविधमै:ी काया<लय संचालनको लािग आवÁक �व$ा िमलाइएको ।  

अब म आगामी आÄथक वष<को आय �यको िववरण _fुत गन< चाहWछु । 

आqानी (आय) तफ�  

िस.नं. िववरण रकम 
संघीय सरकार तफ�  

१ िवि�य समानीकरण अनुदान  १० करोड ६६ लाख 
२ संघीय सरकारको सश<त अनुदान १८ करोड ८३ लाख 
३ संघीय सरकारको िवशेष अनुदान २ करोड  
४ संघीय सरकारको समपूरक ७० लाख 

 ५ संघीय सरकारको राजZ बाडँफाडँ ८ करोड १५ लाख ९२ हजार 
संघीय सरकारको जqा  :४० करोड ३४ लाख ९२ हजार 

Xदेश सरकार तफ�  
१ _देश सरकार िवि�य समानीकरण ५६ लाख ७९ हजार 
२ _देश सरकार शश<त अनुदान ८० लाख  
३ _देश सरकार िवशेष अनुदान ६० लाख 
४ _देश सरकार समपूरक अनुदान १ करोड ५० लाख 
५ _देश सरकारको राजZ बाडँफाडँ ५९ लाख ६६ हजार 

_देश सरकारको जqा ४ करोड ०६ लाख ४५ हजार 
  जBा 
  गाउँपािलका आ�िरक आय   
  आ�िरक आय ४० लाख 
  अ.�ा. ५ करोड ०४ लाख ३१ हजार  

कुल जqा आय  :५१ करोड ४९ लाख ६१ हजार 



((((53535353)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

खच� (jय) तफ�  

चालु खच< : ३४ करोड ८३ लाख ०६ हजार 

पँूजीगत खच< : १६ करोड ६६ लाख ५५ हजार 

जqा : ५१ करोड ४९ लाख ६१ हजार 

�ेय सभाD9 महोदय, 

अब म आगामी आÄथक वष<मा गाउँपािलकाले काया<µयन गन= _मुख काय<gम तथा 9:ेगत िविनयोजन _fुत गन< 
चाहWछु ।  

सामािजक िवकास तफ�  : 

िश'ा तफ�  : 

१. गाउँपािलकाको समy शैि9क 9:ेलाई चलायमान गराउँदै गुणfरीय िश9ाको लािग िश9ा 9:ेमा �. १ 
करोड ७६ लाख ७० हजार रकम िविनयोजन गरेको छु । 

२. गउँपािलकामा युवा तथा िव¼ाथ®लाई खेलकुद _ित आकष<ण बढाई खेलकुदका 9:ेमा बृह�र िहतको लािग 
गाउँपािलकाfरीय खेलकुद िश9कलाई िनर�रता िदनको लािग आवÁक बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

३. िव¼ालयह�को मनोबल उ» रा�र िव¼ाथ®ह�को सं`ाको आधारमा उ«ृY िव¼ालयलाई _ो©ाहन 
अनुदान काय<gम संचालन गन<को लािग आवÁक बजेटको �व$ापन गरेको छु ।  

४. माDिमक तहका िव¼ाथ®ह�को खेलकुदमा _ो©ाहन गन<को लािग अD9 कप खेलकुद _ितयोिगता 
संचालनको लािग आवÁक रकम िविनयोजन गरेको छु । 

५. गाउँपािलकाका गिरब जेहे\ार िव¼ाथ®ह�को लािग अD9 अशोककुमार थापा छा:वृ�ीको लािग आवÁक 
रकमको �व$ा िमलाएको छु । 

६. जेहे\ार िव¼ाथ® तथा िवप� िव¼ाथ®ह�को िव¼ालय सामyीह�को �व$ापन तथा छा:वृ�ीको लािग 
आवÁक बजेटको �व$ा िमलाएको छु । 

७. िव¼ालयका िश9क, बालिबकास सहजकता< तथा िव¼ालय कम<चारीह�लाई _ो©ाहनका लािग आवÁक 
�व$ा िमलाएको छु। 



((((54545454)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

८. िव¼ाथ®ह�लाई संघीयता, सुशासन सेवा _वाह, भYÃचार िनवारण, उपभोlा हक र खा¼ सुर9ा, साईवर 
अपराध, घरेलु/ लैिHक िहंसा, ½ा¾ तथा नैितक िश9ा लगायतका िवषयमा अनुिश9ण गन< िव¼ाथ®सँग 
गाउँपािलका काय<gम संचालनको लािग आवÁक रकम िविनयोजन गरेको छु। 

९. िव¼ालयका बालबािलकाह�मा रहेको अ�रिनिहत _ितभा _-ुटनको लािग अD9 नानीबाबु _ितभा 
_fुतीकरण काय<gम संचालनाथ< आवÁक रकम िविनयोजन गरेको छु । 

१०. िश9कह�को 9मता िवकासको लािग िविभ� िवषयगत िश9कह�लाई तािलम लगायतका काय<gमको लािग 
लािग �. ६ लाख ५० हजार िविनयोजन गरेको छु । 

११. गाउँपािलकाको समy शैि9क सुधारगरी _धानाDापकलाई जवाफदेही बनाउन काय<सªादनमा आधािरत 
_धानाDापक भ�ा क9ा १-३ तथा क9ा १-५सq संचालन भएका आधारभूत िव¼ालयका _.अ. को लािग 
लािग मािसक ५ सय, क9ा १-८ संचालन भएका आधारभूत िव¼ालयको लािग मािसक ७ सय र माDिमक 
िव¼ालयको लािग मािसक � १ हजार का दरले _.अ. भ�ाको लािग आवÁक रकम िविनयोजन गरेको छु।  

१२. गु1ीदरबार गाउँपािलकाका सामुदाियक िव¼ालयमा अDयन गरेका िवप�, गिरब तथा जेहे\ार िव¼ाथ® १ 
(एक) जनालाई िन:शु� MBBS अDयनको लािग �. १० लाख रकमको �व$ा गरेको छु ।  

=ा> तफ�  : 

१. ½ा¾ 9े:का िविभ� काय<gमका लािग �. १ करोड ७ लाख ७० हजार रकम िविनयोजन गरेको छु। 

२. गु1ीदरबार गाउँपािलकाका असहाय तथा आÄथक �पले िवप� नागिरकह�को ½ा¾ उपचारको लािग 
िन:शु� ½ा¾ िबमाको लािग � ३० लाख रकम िबिनयोजन गरेको छु । 

३. गाउँपािलका िभ:का िविभ� ½ा¾ चौकीह�को �व$ापनका लािग आवÁक रकम िविनयोजन गरेको   
छु । 

४. ½ा¾ चौकीह�मा आम नागिरकह�को लािग तोिकएका औषधीह� िन:शु� िवतरण गन< तथा 
िदघ<रोगीह�को िनःशु� औषधीको लािग आवÁक बजेट �. १६ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 

५. गाउँपािलकामा रहेका ६८ वष< माथीका जेS नागिरक र अपाHता भएका �िlह�को ½ा¾ पिर9णका 
लािग घर घरमा ½ा¾ सेवा _वाह काय<gमको लािग आवÁक बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

६. गभ<वती मिहलाको ½ा¾लाई मDनजर गरी िनयिमत �पमा ½ा¾ सं$ामा ½ा¾ पिर9ण गन= �व$ा 
िमलाई सं$ागत _सुतीलाई _ेिरत गदÐ _सुतीको लािग िन:शु� ए?ुले�/अ¥ यातायात वापतको लािग 
आवÁक बजेट � २५ लाख �व$ा िमलाएको छु। 



((((55555555)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

७. आमासँग गाउँपािलका काय<gम अ�ग<त मातिृशशु सेवा, सरसफाइ तथा पोषण काय<gमलाई एकीकृत गरी 
उपाD9 पोषण áाकेज सिहत थप _भावकारी बनाउन मेरी आमा : ½$ आमा काय<gम स8ागलनको 
लािग �. ९ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

८. पूण< सं$ागत सु«ेरी अिभयानलाई थप _भावकारी बनाउनको लािग िन:शु� yामीण अwÃासाउ� 
काय<gम (Video X-Ray) संचालन गन<को लािग आवÁक बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  

९. ½ा¾ चौकीमा सुरि9त _सुती गराउने काय<मा संल� नÄसH कम<चारीह� _ो©ाहनको लािग आवÁक 
रकमको �व$ा गरेको छु । 

१०. गिÍर _कृितको रोगले पीिडत गाउँपािलकाका असाहय र िवप� नागिरकह�को लािग उपचारमा 
ए?ुले�/यातायात खच< उपलÂ गराउन आवÁक रकमको �व$ा गरेको छु ।  

११. ½ा¾ आमा समूह पुनजा<गरण, ½ा¾ सचेतना, ½ा¾ िशिवर लगायतका काय<gम स8ालनका लािग �. 
८ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 

१२. ½ा¾ _व<नाÏक आयुव=िदक योग िशिवर तथा ½ा¾ िशिवर संचालनका लािग रकम �. ५ लाख ५० 
हजार िविनयोजन गरेको छु । 

१३. िकसोराव$ामा ^न सºे शारीिरक मानिसक तथा सामािजक पिरवत<नको कारण ^नसºे असहजताबाट 
बचाउन िव¼ाथ®ह�को लािग साथी िश9ा काय<gम संचालन गन< आवÁक रकम िविनयोजन गरेको छु ।  

१४. मिहला ½ा¾ ½यंसेिवकाह�लाई _ो©ाहन गदÐ समुदायमा पिरचालन गदÐ ½$ समाज िनमा<ण गन<का 
लािग गाउँपािलकाको तफ< बाट मािसक �. १५००।- का दरले यातायात खच< तथा संचार सेवा उपलÂ 
गराउनको लािग आवÁक रकम �. १५ लाख िविनयोजन गरेको छु।  

 

उUोग तथा वािणr तफ�  : 

१. गाउँपािलकाका युवा उ¼मीह�लाई _ो©ाहन गदÐ उ¼मी बनी आÏिनभ<र ब�को लािग अD9 युवा उ¼म 
काय<gम संचालनको लािग � १० लाख रकम िविनयोजन गरेको छु ।  

२. गाउँपािलका िभ: संचालन ^ने अचार, सेनेटरी áाड, फाइवर झोला, लगायतका उ¼मीह�लाई अनुदान 
िदनको लािग आवÁक रकम िविनयोजन गरेको छु ।  

३. गाउँपािलकामा लघु उ¼म स?äी काय<gम संचालन गरी ½रोजगारी तथा रोजगारी िसज<ना गन<को लािग 
आवÁक बजेटको �व$ा िमलाएको छु । 



((((56565656)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

खानेपानी तथा सरसफाइ तफ�  : 

१. ठूलोखोला-का/ेपोखरी-सुय¬दय-सोलार मुस पिरयोजना वडा नं. २ मा संचालन गन<का लािग गाउँपािलका र 
_देश सरकारको समपूरकमा �. १ करोड रकम िविनयोजन गरेको छु।  

२. गाउँपािलका fरीय एकघर एकधारा काय<gम संचालन गरी सबै नागिरकको घरघरमा खानेपानीको सेवा 
उपलÂ गराउन गाउँपािलका र _देश सरकारको समपूरकमा �. १ करोड रकम िविनयोजन गरेको छु। 

३. नागिरकह�को ½Þ तथा शु खानेपानीमा प^ँच पुया<रउने उÛेÁले खानेपानी तथा सरसफाइ काय<gम तफ<  
�. ४४ लाख ८० हजार रकम िविनयोजन गरेको छु  

पय�टन तथा संtृित Xवध�न : 

१. पय<टन पूवा<धार तथा िविभ� साहिसक खेल तथा पूवा<धारह� िनमा<णको स0यावता अDयन समेतका लािग 
रकम �. २० लाख ३५ हजार िविनयोजन गरेको छु ।  

२. गाउँपािलका िभ:का धा)मक, सा*ृँितक _वध<न गन<को लािग िविभ� मठ मि\रह� िनमा<ण तथा मम<त 
संभार र सौ\य®करणको लािग आवÁक रकम �. १७ लाख ८५ हजार िविनयोजन गरेको छु । 

३. गाउँपािलकामा होम±े संचालन गरी आ�िरक तथा बा�क पय<टनलाई _वध<न गन<को लािग आवÁक रकम 
िविनयोजन गरेको छु ।  

४. बोटे माझी तथा सं*ृत भाषा संर9णको लािग आवÁक बजेटको �व$ा गरेको छु ।  

खेलकुद तफ�  : 

१. खेलकुद तफ<  युवाह�लाई _ो©ाहन गन<को लािग वडा नं. ४ मा �ीनगर £ाडिमÅन कभड<हल िनमा<ण गन<को 
लािग रकम �. १४ लाख िविनयोजन गरेको छु ।  

२. गाउँपािलकाका खेलाडीह�लाई थप उेिरत बनाउन अD9 कप खेलकुद काय<gम संचालन गन<को लािग 
आवÁक रकमको �व$ा गरेको छु ।  

३. युवा _ितभाह�लाई _ो©ाहन गन= उÛेÁले खेलकुद _वध<नको लािग आवÁक रकम िविनयोजन गरेको छु । 

लैिvक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण : 

१. गाउँपािलकाका नागिरकह�लाई ¥ूनतम २० युिनटसqको िव¼ुत महशुल गाउँपािलकाबाट भुlानी ^ने तथा 
सामुदाियक िव¼ुत _योग गन=ह�को हकमा १० युिनटसqको िव¼ुत महशुल गाउँपािलकाबाट िन:शु� 
उपलÂ गराउन � २५ लाख रकम िबिनयोजन गरेको छु ।  



((((57575757)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

२. गाउँपािलकामा खरको छाना भएका नागिरकह�को खरका छाना िव$ािपत गन= काय< अि�म चरणमा रहेको 
^ँदा खरका छाना मुl गाउँपािलका घोषणा गन<को लािग आवÁक �व$ा िमलाएको छु । 

३. िवप�ल नागिरकको सुरि9त आवास िनमा<णको लािग �.१० लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 

४. मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, एकल नागिरक र सामािजक समावेशीकरण काय<gमह� स8ालनका 
लािग आवÁक रकम �. ११ लाख २० हजार िविनयोजन गरेको छु । 

५. मिहला सीपमुलक तािलम, िकशोरी आÏसुर9ा, मिहला नेतृs िवकास, मनोसामािजक परामश<, अ�रपुfा 
िसप हfा�रण लगायतका काय<को लािग आवÁक रकम �.१० लाख ८० हजार िविनयोजन गरेको छु । 

६. मिहलाह�ले संचालन गरेका साना लघु उ¼मह�लाई _वध<न गन<को लािग आवÁक बजेटको �व$ा 
िमलाएको छु ।  

७. सहकारीह�लाई स9म र सबल बनाउनको लािग सहकारीह�को सुÖढीकरणको लािग �. ४ लाख रकम 
िविनयोजन गरेको छु । 

८. जेS नागिरकसँग गाउँपािलका, बालबािलकासँग गाउँपािलका, जनतासँग गाउँपािलका, संचारकम®सँग 
गाउँपािलका, अपाHसँग गाउँपािलका, जनतासँग अD9 लगायतका काय<gमह� संचालनको लािग 
आवÁक रकम िविनयोजन गरेको छु । 

आ`थक िवकास तफ�  : 

१. गु1ीदरबार गाउँपािलका र हेफर _ोजे� नेपालको लागत साझेदारीमा गु1ीदरबार कृिष तथा पशु 
उ¼मिशलता पिरयोजना संचालनको लािग रकम �. १ करोड १० लाख िविनयोजन गरेको छु । 

२. कृिष स?äी िविभ� काय<gमको लािग ६८ लाख ९५ हजार रकम िविनयोजन गरेको छु । 

३. कृिष9े:सँग स?िäत िवकिसत निवनतम _िविधको बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउन तथा कृषकह�को 
िपरमका<, सम}ा र गुनासोको स?ोधन गदÐ कृिष उÊादन वृि गन<को लािग कृषकसँग गाउँपािलका काय<gम 
संचालनको लािग आवÁक बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

४. गाउँपािलकामा सÍा�ता भएका वfुह�मा गाउँपािलकालाई आÏिनभ<र बनाउने उÛेÁका साथ एक वडा 
एक उÊादन काय<gम संचालनको लािग �. ३ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु ।  

५. कृिष उÊादन वृि गन<का लािग माटोको अव$ा यिकन गन< माटो िमनी �ाब संचालनको लािग आवÁक 
बजेट िविनयोजन गरेको छु ।  



((((58585858)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

६. कृिषमा या´ीकरण तथा नया ँ_िविधको _योगमा कृषकको प^ँच बढाउनको लािग कृिष य´ तथा °ािYक 
टनेल, °ािYक पोखरी, मि¹चH °ाि±क आिद जfा _िविध मा ६०% अनुदानमा िवतरणका लािग �. ६ 
लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 

७. सबै नागिरकलाई तरकारीमा आÏिनभ<र बनाई िवषादी रिहत तरकारी उÊादन गरी ½$ नागिरक बनाउनको 
लािग एकघर एक करेसाबारी काय<gम स8ालनको लािग आव}क रकम िविनयोजन गरेको छु । 

८. गाउँपािलकामा रहेको खेितयोæ बाझँो जçाको उपयोग गन< भूिम बèक काया<µयनको लािग �. ५ लाख रकम 
िविनयोजन गरेको छु । 

९. कृषकह�को आÏसqानमा वृि गन= उÛेÁले अD9 कृषक सqान काय<gम संचालन गन< आवÁक रकम 
िविनयोजन गरेको छु । 

१०. तरकारी, फलफुल तथा मौरी उÊादनमा वृि गदÐ लैजानका लािग रकम �. ५ लाख �व$ा गरेको छु ।  

११. पशुपंछी तफ<  िन:शु� कृि:म गभा<धान र पशु औषधी खिरद काय<gमका लािग �. ७ लाख रकम िविनयोजन 
गरेको छु । 

१२. कृषकह�लाई �वसाियक पशुपालन तफ<  आक�षत गन<को लािग पशुपं9ी पालन अनुदान काय<gममा �. ५ 
लाख रकम िविनयोजन गरेको छु ।  

१३. भकारो सुधार र भèसीमा नÜसुधार गन<को लािग उ�त जातको रागँोमा कृषकलाई ५०% अनुदानमा 
िवतरणको लािग आवÁक रकम िविनयोजन गरेको छु ।  

१४. कृिष तथा पशुपालनको 9े:मा ^ने जोिखम ¥ूनीकरण गन<को लािग िन:शु� बाली तथा पशुपं9ी िबमाको 
लािग आवÁक बजेटको �व$ा गरेको छु ।  

१५. �वसाियक कृषकह�लाई थप _ो©ाहन ½�प दूध तथा कृिष उपजह�को उÊादनमा आधािरत अनुदान 
उपलÂ गराउन आवÁक बजेटको �व$ा िमलाएको छु । 

१६. म1 िवकास, पशु ½ा¾ िशिवर, एyो टुिरजम, टनेल घर िनमा<ण, अD9 कृषक सqान तथा कृषक 
तािलम काय<gमको लािग रकम �. ७ लाख बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

१७. कृषकह�लाई _ो©ाहन गन<का लािग िविभ� संघ सं$ासँग स^िलयत दरको ऋण लगानीको लािग आवÁक 
समµय गदÐ कृषकको लािग कृिष ऋणमा ला�े ्£ाजमा अनुदान िदनको लािग आवÁक �व$ा िमलाएको 
छु ।  

१८. गाउँपािलका िभ: दु" उतपादनमा वृि गन< _ो©ाहनका लािग �वसाियक पशु सु«ेरी काय<gम संचालनको 
लािग आव}क बजेट िविनयोजन गरेको छु । 
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१९. गाउँपािलकाका नागिरकह�लाई रोजगारीमा आव गराउन आवÁक �व$ा गरेको छु ।  

भौितक पूवा�धार तफ�  : 

१. गाउँपािलकाको समy िवकासको लािग भौितक पूवा<धार तफ<  _ा� भएको रकमबाट � २ करोड २८ लाख ६५ 
हजार रकम िविनयोजन गरेको छु । 

२. गाउँपािलकाका िविभ� सडकह� िनमा<ण तथा fोर�तीको लािग � ३६ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 

३. गाउँपािलकाका िविभ� $ानह�मा सामुदाियक भवनह� िनमा<ण गन<को लािग � २६ लाख रकम िविनयोजन 
गरेको छु ।  

४. वडा काया<लय-लुªेक कोट-बुढीचौर-डBीखोला मोटर बाटो fरो�लतीको लािग गाउँपािलका र संघीय 
सरकारको समपूरकमा �. १ करोड ४० लाख रकम िविनयोजन गरेको छु।  

५. बिलथुम जनbोती _ा.िव. घेराबार को लािग �. १० लाख, हकुले खोला कुमाल गाउँ िसचंाइ योजना, 
बिलथुमको लािग �. १० लाख, घुत® भेडँीखोर द2ाH ^ँदै िमसुगा वीरबास सडक िवfार तथा fरो� ती, 
जुभुHको लािग �. २० लाख, वीरबास िजमी बाधँखोला मोटरबाटो िवfार, वीरबासको लािग �. १० लाख, 
िचलाHटारी लाªाटा िसचंाइ योजना, अमरअवा<थोकको लािग �. २० लाख र िरपाहाखोàा दोमई खानेपानी 
योजना, अमरअवा<थोकको लािग �. १० लाख गरी जqा रकम �. ८० लाख िविनयोजन गरेको छु।  

६. गाउँपािलका िभ:का खेितयोæ जçामा िसचंाइको �व$ाका लािग �. ११ लाख िविनयोजन गरेको छु  

७. गाउँपािलकामा िविभ� $ानमा रहेका खानेपानी टंकीह� तथा पधेरो मम<त संभारको लािग � ११ लाख रकम 
िविनयोजन गरेको छु ।  

८. गाउँपािलका िभ:का मु` मोटरबाटोह�लाई बा ै मिहना सुचा� गराउनको लािग सडक मम<त सÍारको 
लािग �. ५५ लाख ६० हजार रकम िविनयोजन गरेको छु । 

९. संघीय सरकारको िविभ� समपूरक योजनाह� संचालन गन<को लािग � ३० लाख रकमको �व$ा गरेको छु।  

१०. गाउँपािलका िभ:का मु` मोटरबाटोह�लाई बा ै मिहना सुचा� गराउनको लािग हेभी इिu3ेÅ खिरदको 
लािग रकम �. ४५ लाख िविनयोजन गरेको छु।  

वन तथा भ-ूसंर'ण तफ�  : 

१. भू-संर9ण काय<gमका लािग �. १२ लाख ६० हजार रकम िविनयोजन गरेको छु । 
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भवन तथा सहरी िवकास : 

१. फोहोर मैला �व$ापन अ�ग<त गाउँपािलकाको वडा नं. ३ मा डिªH साइट िनमा<णको लािग गाउँपािलका र 
_देश सरकारको समपूरक अनुदानमा �. १ करोड रकम िविनयोजन गरेको छु । 

२. गु1ीदरबार-6 मा अवि$त �ी ईZ.री मा.िव.को १६ कोठे भवन िनमा<णलाई िनर�रता िदनको लािग �. २ 
करोड रकम िविनयोजन गरेको छु।  

३. गाउँपािलकाको _शासकीय भवन िनमा<ण _कृया अगाडी बढाउनका लािग �. ५० लाख रकम िविनयोजन 
गरेको छु । 

४. ६ नं. वडा काया<लय भवन िनमा<णको लािग �. २५ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । साथै भवन िनमा<ण 
सª� ^न बाकँी भएका वडाह�को लािग आवÁक �व$ा गरेको छु ।  

५. भवन तथा सहरी िवकास तफ<  जनिवकास भवन वाईिरH तथा खेलमैदान, िमसुगा बालिश9ा भवन िनमा<ण, 
रानीपोखरा मिहला भवन टÃ± िनमा<ण, प5वली डाडँामा टÃY िनमा<ण लगायत िविभि� भवन तथा टÃस 
िनमा<णको लािग �. १६ लाख २५ हजार रकम िविनयोजन गरेको छु। 

िवपद ्jवFापन तफ�  : 

१. िवप6ान परेका नागिरकह�लाई त«ाल राहत तथा उÛारको लािग आवÁक रकमको �व$ा गरेको छु । 

२. _ाकृितक _कोपह� जfै बाढी पिहरो तथा िविभ� महामारी रोगको रोकथाम तथा िनय´णका लािग िवपद् 
�व$ापन कोष $ापना गन< रकम �. ३० लाख िविनयोजन गरेको छु । 

सुशासन तथा संFागत िवकास : 

१. नागिरकलाई सूचनाको हकको _pाभुित गराई चुfद�ुf सेवा _वाह र _िविधमै:ी काया<लय िनमा<णको 
लािग आवÁक रकम िविनयोजन गरेको छु । 

२. जन_ितिनिध र कम<चारीह�को 9मता अिभवृि गरी गुणfरीय सेवा _वाहको लािग आवÁक रकम 
िविनयोजन गरेको छु । 

३. नागिरक केि¿त सेवा _वाह गदÐ गाउँपािलकाको समy सुशासन कायम गन< कम<चारीह�लाई उेिरत बनाई 
काय< गन<को लािग काय<सªादनमा आधािरत कम<चारी _ो©ाहनको लािग आवÁक रकम �व$ा गरेको   
छु । 
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४. $ानीय जनताको सुर9ा, सª�ीको संर9ण, $ानीय सरकारको नीित, िनण<य, मापद�, िवपद् �व$ापन, 
बजार अनुगमन, सेवा _वाह आिद काय<को लािग नगर _हरी पिरचालनको लािग आवÁक रकमको �व$ा 
गरेको छु। 

५. राYÃसेवक कम<चारी, ½ा¾कम®, िश9कलाई उेिरत गरी उ«ृS काय< सªादन गरी गाउँपािलकाको बृह�र 
िहतमा लगाउनको लािग कम<चारीको सु� तलबमानमा १५% का दरले वृि गरेको छु । 

६. _ािविधक कम<चारीह�लाई काम _ित उेिरत र जवाफदेही बनाउनको लािग आवÁक �व$ा िमलाएको 
छु । 

७. गाउँपािलकाका सबै वडा काया<लयह� र वडा काया<लयको निजकै रहेका मु` �ापािरक 9:े तथा 
संवेदनशील $ानह�मा CCTV जडान गरी सुरि9त समाज िनमा<णको लािग �. १५ लाख रकम िविनयोजन 
गरेको छु ।  

८. हा�ो िवकास हा�ै लािग, हा�ो संरचना हा�ो सª�ी भ�णे अिभयान संचालन गरी साव<जिनक संरचनाह�को 
संर9ण गदÐ वडा काया<लयको सहयोगी सं$ाको �पमा गठन भएका टोल िवकास सं$ा लगायतका संघ 
सं$ाह�लाई पिरचालन गन< आवÁक बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

�ेय अD9 महोदय, 

आÄथक वष< ०७९/०८० को आय �यको िववरण अनुसूचीह�मा उBेख गरेको छु । 

मैल मािथ _fुत गरेको बजेटको सफल काया<µयनबाट गाउँपािलकामा उपलÂ �ोत र साधनको उ»तम 
उपयोगबाट नागिरकको जीवनfरमा सुधार भई सुखी र समृ गाउँपािलका िनमा<णको अिभयानमा सहयोग पु�ुको 
साथै साव<जिनक सेवा _वाहको _भावकारीता एवम् गुणfर अिभवृि भई सुशासनको _pाभूित ^ने िवZास िलएको 
छु । 

_fुत बजेट तजु<मा गदा< सहयोग गन= अD9bू, काय<पािलका सद}ह�, सभाका सद}ह�, गाउँपािलकाका 
राजनीितक दलका अD9 तथा _ितिनिधह�, गाउँपािलकाका िवÝत वग<ह�, _मुख _शासकीय अिधकृत लगायत 
गाउँपािलकाका सªूण< राYÃसेवक कम<चारीह�, िश9कह�, प:कारह�, बजेट िनमा<णको gममा अमू� रायसुझाव 
उपलÂ गराउनु^ने सªूण< महानुभावह� र गाउँपािलकाबासीह� _ित हाÔदक आभार _कट गदÐ बजेट काया<µयनमा 
सबैको सकाराÏक सहयोगको अपे9ा रा(दै सुखी, समृ र समु�त गाउँपािलका िनमा<णको महान या:ामा हातमेालो 
गदÐ सहभािग ^न आ7ा न गद<छु ।  

जय गुIीदरबार !! धHवाद नमtार !! 
तारा थापा ढzगा 

उपा{' 
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अनुसूची १ 

आय jयको िववरण (आ.व.२०७९/८०) 

. हजारमा 

शीष<क 
आ.व. ०७७/७८ 

को यथाथ< 
आ.व. ०७८/७९ को 
संशोिधत अनुमान 

आ.व. ०७९/८० 
को अनुमान 

आय १९,३८,३४ ४८,२२,७७ ४६,४५,३० 
राजZ  ५,८०,९७ ८,०९,७० ९,१५,५८ 
आ�िरक �ोत   ४०,०० ४०,०० 
११३१४ भूमीकर/मालपोत   ५,०० १५,०० 
११३२१ घरवहाल कर   १,०० ० 
११६११ �वसायले भुlानी गन=    ० ८,०० 
११६९१ अ¥ कर   १,५० ३,५० 
१४२१९ अ¥ सेवा शु� तथा िबgी   ५० ० 
१४२४३ िसफािरश दfुर   १७,०० ८,०० 
१४२४४ �िlगत घटना दता< दfुर   ४,०० ५,५० 
१४२६५ अ¥ 9े:को आय   ५,०० ० 
१४६११ �वसाय कर   ४,०० ० 
राजZ बाडँफाडँबाट _ा� रकम ५,८०,९७ ७,६९,७० ८,७५,५८ 
११४११ बाडँफाडँ भई _ा� ^ने मू� अिभबृि कर ५,३७,५७ ३,७६,७७ ८,१५,९२ 
११४२१ बाडँफाडँ भइ< _ा� ^ने अ�:शु�   ३,३६,७७ ० 
११४५६ बाडँफाटँबाट _ा� ^ने सवारी साधन कर ४३,३९ ५६,१५ ५९,६६ 
अ¥ आय   २,०० ० 
१४५२९ अ¥ राजZ   २,०० ० 
अ�र सरकारी िव�ीय हfा�रण १३,५७,३७ ४०,११,१८ ३७,२९,७२ 
संघीय सरकार ९,२६,०० ३६,६९,२३ ३३,८२,९३ 
१३३११ समानीकरण अनुदान ९,२६,०० ९,९६,०० १०,६६,०० 
१३३१२ शसत< अनुदान चालु   २२,१८,२३ १९,४९,९३ 
१३३१३ शसत< अनुदान पूँजीगत   १,२२,०० ९७,०० 
१३३१५ िवषेश अनुदान पूँजीगत   २,९१,०० २,००,०० 
१३३१७ समपूरक अनुदान पूँजीगत   ४२,०० ७०,०० 
_देश सरकार ४,३१,३७ ३,४१,९५ ३,४६,७९ 
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. हजारमा 

शीष<क 
आ.व. ०७७/७८ 

को यथाथ< 
आ.व. ०७८/७९ को 
संशोिधत अनुमान 

आ.व. ०७९/८० 
को अनुमान 

१३३११ समानीकरण अनुदान ५०,३७ ४६,५१ ५६,७९ 
१३३१२ शसत< अनुदान चालु १,४८,५० ८५,४४ ० 
१३३१३ शसत< अनुदान पूँजीगत   ० ८०,०० 
१३३१४ िवषेश अनुदान चाल ु १,२०,०० ६०,०० ६०,०० 
१३३१६ समपूरक अनुदान चालु १,१२,५० १,५०,०० ० 
१३३१७ समपूरक अनुदान पूँजीगत   ० १,५०,०० 
बैदेिशक       
जनसहभािगता   १,८९ ० 
िव�ीय �व$ा (_ाि�)       
�य ४२,५१,७९ ५३,२६,३४ ५१,४९,६१ 
चाल ु २७,२२,०८ ३६,६८,८६ ३४,८३,०६ 
२११११ पािर�िमक कम<चारी ३,८१,३० १५,१५,८५ ५,५२,२६ 
२१११२ पािर�िमक पदािधकारी ७५,४७ ९६,०० ९०,०० 
२११२१ पोशाक ५,४० २४,३० ६,८० 
२११२२ खा¼ा� ० ० ३,०० 
२११२३ औषधीउपचार खच< १,९५ ११,०० ५,०० 
२११३१ $ानीय भ�ा २,८७ ७,२५ ६,७८ 
२११३२ महंगी भ�ा ५,३४ ४,५० ६,५० 
२११३३ िफ� भ�ा ३,०० ६,०८ ५,०० 
२११३४ कम<चारीको बैठक भ�ा ४,९४ ५,०० ५,५० 
२११३५ कम<चारी _ो©ाहन तथा पुर*ार ३०,८४ ३४,५० २७,०० 
२११३९ अ¥ भ�ा २,८९ १,०० १६,५० 
२११४१ पदािधकारी बैठक भ�ा १८,९२ १८,०० १८,०० 
२११४२ पदािधकारीअ¥ सुिबधा ० ० २,०० 
२१२१२ कम<चारीको योगदानमा आधािरत िनवृतभरण तथा 
उपदान कोष खच< 

२,७९ ५,०० ५,०० 

२१२१३ कम<चारीको योगदानमा आधािरत बीमा कोष खच< ९ ३,०० १,५० 
२१२१४ कम<चारी क�ाण कोष ० ३,०० ६,५० 
२२१११ पानी तथा िबजुली ३,०८ ५,०० ३०,०० 



((((64646464)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट


. हजारमा 

शीष<क 
आ.व. ०७७/७८ 

को यथाथ< 
आ.व. ०७८/७९ को 
संशोिधत अनुमान 

आ.व. ०७९/८० 
को अनुमान 

२२११२ संचार महसुल १०,१७ १०,११ १६,०५ 
२२११३ साव<जिनक उपयोिगताको सेवा खच< ० ० २,२५ 
२२२११ इäन (पदािधकारी) ४,७५ ६,०० ८,०० 
२२२१२ इäन (काया<लय _योजन) १०,९० २०,५० ३३,०० 
२२२१३ सवारी साधन मम<त खच< ५,५९ १२,०० १०,०० 
२२२१४ िबमा तथा नवीकरण खच< ३,०० ३,१५ ३,१५ 
२२२२१ मेिशनरी तथा औजार मम<त सÍार तथा स8ालन 
खच< 

२,०२ ७,०० ५,०० 

२२२३१ िन)मत साव<जिनक सªि�को मम<त सÍार खच< १५,३९ २७,२० ० 
२२३११ मसल\ तथा काया<लय सामाyी २७,५९ २५,५५ २८,९० 
२२३१३ पुfक तथा सामyी खच< १,९६ २,०० २,०० 
२२३१४ इäन - अ¥ _योजन १ १,०० २,०० 
२२३१५ प:पि:का, छपाइ तथा सूचना _काशन खच< ८,८७ १२,३० १०,५० 
२२४११ सेवा र परामश< खच< ४,३६ ६,५० ७,०० 
२२४१२ सूचना _णाली तथा सÉवेयर संचालन खच< ० ४,०० ४,०० 
२२४१३ करार सेवा शु� ८९,५२ ७५,०० ० 
२२४१४ सरसफाइ सेवा शु� ० ५० ५० 
२२४१९ अ¥ सेवा शु� ८० ५,०० ० 
२२५११ कम<चारी तािलम खच< २,९९ ० ६,०० 
२२५१२ सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गोSी 
स?äी खच< 

३५,४० ६२,६६ २६,०० 

२२५२१ उÊादन सामyी  /सेवा खच< ९,३५ ३,५० १८,५० 
२२५२२ काय<gम खच< ४,४७,६० २,९७,३७ ७,२५,८२ 
२२५२९ िविवध काय<gम खच< १५,३६ ७८,८५ २,०० 
२२६११ अनुगमन, मू�ांकन खच< ११,५६ १७,२६ २४,७५ 
२२६१२ Îमण खच< १२,०१ १९,०० २४,०० 
२२६१९ अ¥ Îमण खच< ५० ० ५,६० 
२२७११ िविवध खच< ४१,६३ ३०,२५ १,२४,०७ 
२२७२१ सभा स8ालन खच< ७,९९ ८,०० ७,०० 



((((65656565)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट


. हजारमा 

शीष<क 
आ.व. ०७७/७८ 

को यथाथ< 
आ.व. ०७८/७९ को 
संशोिधत अनुमान 

आ.व. ०७९/८० 
को अनुमान 

२५२२२ िव�ीय �वसायह�लाई पूँजीगत सहायता ० १,०० ० 
२५३११ शैि9क सं$ाह�लाई सहायता ६३,२३ १,०० ० 
२५३१४ धा)मक तथा सां*ृितक सं$ा सहायता १,८९ ० २,४५ 
२५३१५ अ¥ स$ा सहायता १२,८४ ३०,५० ५,०० 
२६३३२ सशत< अनुदान (चाल)ु ० २,४४,०१ ० 
२६४११ सरकारी िनकाय, सिमित, _ितSान एवं बोड<ह�लाई 
िनःशत< चालु अनुदान 

१५,३६ २,०० ११,८६,७९ 

२६४१२ सरकारीिनकाय, सिमित, _ितSान एवं बोड<ह�लाई 
सशत< चालु अनुदान 

१०,८०,६० ४,११,४७ २,७०,१७ 

२६४१३ अ¥ सं$ालाई सःशत< चालु अनुदान १०,०० १,२४,८४ ० 
२६४२२ सरकारी िनकाय, सिमित, बोड< – पूँजीगत सःशत< 
अनुदान 

० ७,२४ ० 

२६४२३ अ¥ सं$ालाई सःशत< पूँजीगत अनुदान ० ० ५० 
२७१११ सामािजक सुर9ा २२,९३ ५,०० ५,०० 
२७२११ छा:वृि� ७,३६ ० ४०,०२ 
२७२१२ उÛार, राहत तथा पुन$ा<पना खच< ५३,२७ ७९,६० १७,०५ 
२७२१३ औषधीखिरद खच< २७,३८ १३,०० ३५,६५ 
२८१४२ घरभाडा १२,०० १२,६० १४,०० 
२८१४३ सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा ५,४९ ५,०० ६,०० 
२८१४९ अ¥ भाडा ९९ ६,०० १,०० 
२८२१९ अ¥ िफता< १,००,३८ २,४४,४२ ० 
२८९११ भैपरी आउने चालु खच< ० ७,०० १६,०० 
पूँजीगत १५,२९,७० १६,५७,४७ १६,६६,५५ 
३११११ आवासीय भवन िनमा<ण/खिरद २८,६३ ७८,०० १,३३,६० 
३१११२ गैर आवासीय भवन िनमा<ण/खिरद ३,६०,९५ ८६,०० ३,१७,५७ 
३१११३ िन)मत भवनको संरचनाÏक सुधार खच<  ७५,२१ ३७,६० ९५,४० 
३१११४ जçा िवकास काय< १९,९१ २५,०० ५०,०० 
३११२१ सवारी साधन ० २५,०० २५,०० 
३११२२ मेिशनरी तथा औजार ७१,९६ ४०,९० ८७,८० 



((((66666666)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट


. हजारमा 

शीष<क 
आ.व. ०७७/७८ 

को यथाथ< 
आ.व. ०७८/७९ को 
संशोिधत अनुमान 

आ.व. ०७९/८० 
को अनुमान 

३११२३ फ�नचर तथा िफ9स< १२,२६ १५,१० १३,५० 
३११३१ पशुधन तथा बागवानी िवकास खच< ० १,५० ० 
३११३४ कLáुटर सÉवेयर िनमा<ण तथा खरीद खच<  ५,८३ ७,०० ५,०० 
३११३५ पूँजीगत परामश< खच< ० १५,०० ० 
३११५१ सडक तथा पूल िनमा<ण ३,४१,१३ ५,६०,१२ ३,५४,६० 
३११५३ िव¼ुत संरचना िनमा<ण १,०० १,२० ८,०० 
३११५४ तटबä तथा बाधँिनमा<ण १५,०० ० २१,०० 
३११५५ िसचंाइ संरचना िनमा<ण १६,७४ ३३,२५ ७७,०० 
३११५६ खानेपानी संरचना िनमा<ण ४,६०,०९ १,७०,५७ २,५६,३० 
३११५८ सरसफाइ संरचना िनमा<ण ० ० १,०१,०० 
३११५९ अ¥ साव<जिनक िनमा<ण ३८,५४ ५,३७,९२ ३४,१५ 
३११६१ िन)मत भवनको संरचनाÏक सुधार खच< ८२,४१ १३,६० २,०० 
३११७२ पूँजीगत अनुसäान तथा परामश< ० ० २५,०० 
३१४११ जçा_ाि� खच< ० ९,७० ० 
३१५११ भैपरी आउने पूँजीगत ० ० ५९,६३ 
बजेट बचत ( +(/ ¥नू (२३,१३,४४) (५,०३,५६) (५,०४,३१) 
गत वष<को नगद मौ;ात   ५,०३,५६ ५,०४,३१ 

 

अनुसूची २ 

राजZ तथा अनुदान _ाि�को अनुमान (आ.व.२०७९/८०) 

. हजारमा 

शीष<क 
आ.व. ०७७/७८ 

को यथाथ< 
आ.व. ०७८/७९ को 
संशोिधत अनुमान 

आ.व. ०७९/८० 
को अनुमान 

आय १९,३८,३४ ५३,२६,३४ ५१,४९,६१ 
राजZ  ५,८०,९७ १३,१३,२६ १४,१९,८९ 
आ�िरक �ोत 

 
५,४३,५६ ५,४४,३१ 

११३१४ भूमीकर/मालपोत 
 

५,०० १५,०० 
११३२१ घरवहाल कर 

 
१,०० ० 

११६११ �वसायले भुlानी गन=  
 

० ८,०० 



((((67676767)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट


. हजारमा 

शीष<क 
आ.व. ०७७/७८ 

को यथाथ< 
आ.व. ०७८/७९ को 
संशोिधत अनुमान 

आ.व. ०७९/८० 
को अनुमान 

११६९१ अ¥ कर 
 

१,५० ३,५० 
१४२१९ अ¥ सेवा शु� तथा िबgी 

 
५० ० 

१४२४३ िसफािरश दfुर 
 

१७,०० ८,०० 
१४२४४ �िlगत घटना दता< दfुर 

 
४,०० ५,५० 

१४२६५ अ¥ 9े:को आय 
 

५,०० ० 
१४६११ �वसाय कर 

 
४,०० ० 

३२१२२ बèक मौ;ात 
 

५,०३,५६ ५,०४,३१ 
राजZ बाडँफाडँबाट _ा� रकम ५,८०,९७ ७,६९,७० ८,७५,५८ 
११४११ बाडँफाडँ भई _ा� ^ने मू� अिभबृि कर ५,३७,५७ ३,७६,७७ ८,१५,९२ 
११४२१ बाडँफाडँ भइ< _ा� ^ने अ�:शु� 

 
३,३६,७७ ० 

११४५६ बाडँफाटँबाट _ा� ^ने सवारी साधन कर ४३,३९ ५६,१५ ५९,६६ 
अ¥ आय 

 
२,०० ० 

१४५२९ अ¥ राजZ 
 

२,०० ० 
अ�र सरकारी िव�ीय हfा�रण १३,५७,३७ ४०,११,१८ ३७,२९,७२ 
संघीय सरकार ९,२६,०० ३६,६९,२३ ३३,८२,९३ 
१३३११ समानीकरण अनुदान ९,२६,०० ९,९६,०० १०,६६,०० 
१३३१२ शसत< अनुदान चालु 

 
२२,१८,२३ १९,४९,९३ 

१३३१३ शसत< अनुदान पूँजीगत 
 

१,२२,०० ९७,०० 
१३३१५ िवषेश अनुदान पूँजीगत 

 
२,९१,०० २,००,०० 

१३३१७ समपूरक अनुदान पूँजीगत 
 

४२,०० ७०,०० 
_देश सरकार ४,३१,३७ ३,४१,९५ ३,४६,७९ 
१३३११ समानीकरण अनुदान ५०,३७ ४६,५१ ५६,७९ 
१३३१२ शसत< अनुदान चालु १,४८,५० ८५,४४ ० 
१३३१३ शसत< अनुदान पूँजीगत 

 
० ८०,०० 

१३३१४ िवषेश अनुदान चाल ु १,२०,०० ६०,०० ६०,०० 
१३३१६ समपूरक अनुदान चालु १,१२,५० १,५०,०० ० 
१३३१७ समपूरक अनुदान पूँजीगत 

 
० १,५०,०० 

बैदेिशक 
   

जनसहभािगता 
 

१,८९ ० 



((((68686868)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

|ोत िमलान 
िस.नं. �ोत समूह बजेटको �ोत/तह �ोत िविध अनुमािनत आय अनुमािनत �य फरक 

१ 
संघीय सरकार,नेपाल सरकार ,१३३११ -समानीकरण अनुदान, नगद 
अनुदान 

१०,६६,००,००० १०,६६,००,००० ० 

१.१ संघीय सरकार नेपाल सरकार 
समानीकरण 
अनुदान 

नगद अनुदान १०,६६,००,००० १०,६६,००,००० ० 

२ संघीय सरकार,नेपाल सरकार ,१३३१२ -शसत< अनुदान चालु, नगद अनुदान १९,४९,९३,००० १९,४९,९३,००० ० 
२.१ संघीय सरकार नेपाल सरकार शसत< अनुदान चालु नगद अनुदान १७,४५,५७,००० १७,४५,५७,००० ० 

२.२ बैदेिशक �ोत आई िड ए 
वैदेिशक ऋणको 
_ाि� 

सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

४६,३६,००० ४६,३६,००० ० 

२.३ बैदेिशक �ोत एस.इ.एस.पी. बैदेिशक अनुदान 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

३९,००,००० ३९,००,००० ० 

२.४ बैदेिशक �ोत एस.इ.एस.पी. 
वैदेिशक ऋणको 
_ाि� 

सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

१,१९,००,००० १,१९,००,००० ० 

३ 
संघीय सरकार,नेपाल सरकार ,१३३१३ -शसत< अनुदान पँूजीगत, नगद 
अनुदान 

९७,००,००० ९७,००,००० ० 

३.१ अ�िरक �ोत आ�िरक ऋण आ�िरक �ोत नगद ऋण ९४,००,००० ९४,००,००० ० 

३.२ बैदेिशक �ोत आई िड ए 
वैदेिशक ऋणको 
_ाि� 

सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

३,००,००० ३,००,००० ० 

४ 
संघीय सरकार,नेपाल सरकार ,१३३१५ -िवषेश अनुदान पँूजीगत, नगद 
अनुदान 

२,००,००,००० २,००,००,००० ० 

४.१ संघीय सरकार नेपाल सरकार 
िवषेश अनुदान 
पँूजीगत 

नगद अनुदान २,००,००,००० २,००,००,००० ० 

५ 
संघीय सरकार,नेपाल सरकार ,१३३१७ -समपूरक अनुदान पँूजीगत, नगद 
अनुदान 

७०,००,००० ७०,००,००० ० 

५.१ अ�िरक �ोत आ�िरक ऋण आ�िरक �ोत नगद ऋण ७०,००,००० ७०,००,००० ० 

६ 
_देश सरकार,लुि?नी _देश ,१३३११ -समानीकरण अनुदान, नगद 
अनुदान 

५६,७९,००० ५६,७९,००० ० 

६.१ _देश सरकार लुि?नी _देश 
समानीकरण 
अनुदान 

नगद अनुदान ५६,७९,००० ५६,७९,००० ० 

७ 
_देश सरकार,लुि?नी _देश ,१३३१३ -शसत< अनुदान पँूजीगत, नगद 
अनुदान 

८०,००,००० ८०,००,००० ० 



((((69696969)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. �ोत समूह बजेटको �ोत/तह �ोत िविध अनुमािनत आय अनुमािनत �य फरक 
७.१ _देश सरकार लुि?नी _देश शसत< अनुदान चालु नगद अनुदान ८०,००,००० ८०,००,००० ० 
८ _देश सरकार,लुि?नी _देश ,१३३१४ -िवषेश अनुदान चालु, नगद अनुदान ६०,००,००० ६०,००,००० ० 

८.१ _देश सरकार लुि?नी _देश 
िवषेश अनुदान 
चालु 

नगद अनुदान ६०,००,००० ६०,००,००० ० 

९ 
_देश सरकार,लुि?नी _देश ,१३३१७ -समपूरक अनुदान पँूजीगत, नगद 
अनुदान 

१,५०,००,००० १,५०,००,००० ० 

९.१ _देश सरकार लुि?नी _देश 
समपूरक अनुदान 
पँूजीगत 

नगद अनुदान १,५०,००,००० १,५०,००,००० ० 

१० राजZ बाडफाड,राजZ बाडँफाडँ-_देश सरकार ,१००२०-राजZ बाडँफाडँ, नगद ५९,६६,००० ५९,६६,००० ० 

१०.१ 
राजZ 
बाडफाड 

राजZ बाडँफाडँ-
_देश सरकार 

राजZ बाडँफाडँ नगद ५९,६६,००० ५९,६६,००० ० 

११ 
राजZ बाडफाड,राजZ बाडँफाडँ-संघीय सरकार ,१००२० -राजZ बाडँफाडँ, 
नगद 

८,१५,९२,००० ८,१५,९२,००० ० 

११.१ 
राजZ 
बाडफाड 

राजZ बाडँफाडँ-
संघीय सरकार 

राजZ बाडँफाडँ नगद ८,१५,९२,००० ८,१५,९२,००० ० 

१२ अ�िरक �ोत,आ�िरक �ोत ,१००१०-आ�िरक �ोत, नगद ५,४४,३१,५०० ५,४४,३१,५०० ० 
१२.१ अ�िरक �ोत आ�िरक �ोत आ�िरक �ोत नगद ५,४४,३१,५०० ५,४४,३१,५०० ० 
जqा ५१,४९,६१,५०० ५१,३५,३०,००० ० 
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१ २ आÄथक िवकास ३,८४,२७ ४७,९२ ३,०६,३५ ३०,०० ० ० ० ० 
१ २०१ कृिष १,२२,१७ ४,९२ १,१७,२५ ० ० ० ० ० 
२ २०२ उ¼ोग ४२,०० ० ४२,०० ० ० ० ० ० 
३ २०३ पय<टन २२,४० २,०० २०,४० ० ० ० ० ० 
४ २०५ िव�ीय 9े: १,१०,०० ४०,०० ७०,०० ० ० ० ० ० 
५ २०६ जल�ोत तथा िसचंाइ ४९,०० १,०० १८,०० ३०,०० ० ० ० ० 



((((70707070)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट
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६ २०८ पशुपWछी िवकास २५,७० ० २५,७० ० ० ० ० ० 
७ २०९ भूिम �व$ा १३,०० ० १३,०० ० ० ० ० ० 
२ ७ सामािजक िवकास २६,०९,६४ १,२२,७९ २२,१६,८५ २,७०,०० ० ० ० ० 
१ ७०२ सामािजक सुर9ा तथा संर9ण ५०,७५ २,०५ ४८,७० ० ० ० ० ० 
२ ७०३ युवा तथा खेलकुद २१,४० १,४० २०,०० ० ० ० ० ० 
३ ७०४ खानेपानी तथा सरसफाइ ३,७०,८० १२,५० १,४८,३० २,१०,०० ० ० ० ० 
४ ७०५ भाषा तथा सं*ृित २३,०८ ३,७३ १९,३५ ० ० ० ० ० 
५ ७०६ िश9ा १६,३८,३३ १,०२,११ १४,७६,२२ ६०,०० ० ० ० ० 
६ ७०७ ½ा¾ ४,२५,६८ ० ४,२५,६८ ० ० ० ० ० 

७ ७०८ 
लैिHक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

७९,६० १,०० ७८,६० ० ० ० ० ० 

३ ३ पूवा<धार िवकास १०,२३,१९ २,३५,०४ ७,४१,३६ ४६,७९ ० ० ० ० 
१ ३०१ यातायात पूवा<धार ३,८०,५० १२,८५ ३,३०,८६ ३६,७९ ० ० ० ० 

२ ३०२ 
भवन, आवास तथा सहरी 
िवकास 

६,३३,६९ २,२२,१९ ४,०१,५० १०,०० ० ० ० ० 

३ ३०३ उजा< ९,०० ० ९,०० ० ० ० ० ० 

४ ४ 
सुशासन तथा अ�रस?िäत 
9े: 

१,२३,२५ २०,५० १,०२,७५ ० ० ० ० ० 

१ ४०३ _शासकीय सुशासन १५,५० ५० १५,०० ० ० ० ० ० 
२ ४०४ िव�ीय सुशासन १४,३१ १४,३१ ० ० ० ० ० ० 
३ ४०९ �म तथा रोजगारी ७६,०० ० ७६,०० ० ० ० ० ० 
४ ४१५ वातावरण तथा जलवायु १,७५ ० १,७५ ० ० ० ० ० 
५ ४१७ िवपद �व$ापन ३०,०० २०,०० १०,०० ० ० ० ० ० 

५ १ 
काया<लय स8ालन तथा 
_शासिनक 

९,९४,९५ ९,७९,३३ १५,६२ ० ० ० ० ० 

१ १०१ 
काया<लय स8ालन तथा 
_शासिनक 

९,९४,९५ ९,७९,३३ १५,६२ ० ० ० ० ० 



((((71717171)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

काय��म/पिरयोजना अनुसार बजेट िविनयोजन 

काया�लय संचालन तथा Xशासिनक 
आ.व. २०७९/८०   
.हजारमा 

िस.नं. 
काय��म/आयोजना/ि�याक
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८०५५२५०३१०१ गु1ीदरबार गाउँपािलका 
१ करार सेवा शु� २११११ आ�िरक �ोत   - नगद ० ० ० ५,०० ५,०० 

२ करार सेवा शु� २११११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ९०,०० ९०,०० 

३ पािर�िमक कम<चारी २११११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १,९५,०० १,९५,०० 

४ पािर�िमक पदािधकारी २१११२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ९०,०० ९०,०० 

५ पोशाक २११२१ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ६,५० ६,५० 

६ औषधीउपचार खच< २११२३ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

७ $ानीय भ�ा २११३१ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ३,५० ३,५० 

८ महंगी भ�ा २११३२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ६,५० ६,५० 

९ िफ� भ�ा २११३३ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

१० कम<चारीको बैठक भ�ा २११३४ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

११ 
कम<चारी _ो©ाहन तथा 
पुर*ार 

२११३५ आ�िरक �ोत   - नगद ० ० ० २१,०० २१,०० 

१२ 
सुरि9त _सुती गराउने नÄसH 
±ाफ _ो©ाहन 

२११३५ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० ४,०० ४,०० 



((((72727272)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०   
.हजारमा 

िस.नं. 
काय��म/आयोजना/ि�याक
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१३ अ¥ भ�ा २११३९ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० १,०० १,०० 

१४ 
मिहला ½ा½$य ½यंसेिवका 
यातायात तथा संचार लगायत 
खच< 

२११३९ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १५,०० १५,०० 

१५ पदािधकारी बैठक भ�ा २११४१ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १८,०० १८,०० 

१६ पदािधकारीअ¥ सुिबधा २११४२ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० २,०० २,०० 

१७ 
कम<चारीको योगदानमा 
आधािरत िनवृतभरण तथा 
उपदान कोष खच< 

२१२१२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

१८ 
कम<चारीको योगदानमा 
आधािरत बीमा कोष खच< 

२१२१३ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १,५० १,५० 

१९ कम<चारी क�ाण कोष २१२१४ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ६,५० ६,५० 

२० पानी तथा िबजुली २२१११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

२१ SMS _णाली खच< २२११२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ३,०० ३,०० 

२२ इÅÃानेट जडान (VPN) २२११२ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० १६ १६ 

२३ इÅÃानेट जडान (VPN) २२११२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ४,८४ ४,८४ 

२४ संचार (ईÅरनेट) महसुल २२११२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ३,०० ३,०० 



((((73737373)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०   
.हजारमा 

िस.नं. 
काय��म/आयोजना/ि�याक

लापको नाम 
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२५ संचार महसुल २२११२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

२६ इäन (पदािधकारी) २२२११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ८,०० ८,०० 

२७ इäन काया<लय _योजन २२२१२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ३३,०० ३३,०० 

२८ सवारी साधन मम<त खच< २२२१३ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १०,०० १०,०० 

२९ िबमा तथा नवीकरण खच< २२२१४ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ३,१५ ३,१५ 

३० 
मेिशनरी तथा औजार मम<त 
सÍार तथा स8ालन खच< 

२२२२१ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

३१ मसल\ तथा काया<लय सामाyी २२३११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० २०,०० २०,०० 

३२ 
मसल\ तथा काया<लय सामाyी 
(वडा काया<लय) 

२२३११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०५ ५,०५ 

३३ पुfक तथा सामyी खच< २२३१३ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० २,०० २,०० 

३४ इäन अ¥ _योजन २२३१४ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० २,०० २,०० 

३५ 
प:पि:का, छपाइ तथा सूचना 
_काशन खच< 

२२३१५ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ९,०० ९,०० 

३६ सेवा र परामश< खच< २२४११ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० ७,०० ७,०० 

३७ 
सूचना _णाली तथा सÉवेयर 
संचालन खच< 

२२४१२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ४,०० ४,०० 



((((74747474)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट
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३८ सरसफाइसेवा शु� २२४१४ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ५० ५० 

३९ पदािधकारी/ कम<चारी तािलम २२५११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ६,०० ६,०० 

४० 
सीप िवकास तथा जनचेतना 
तािलम तथा गोSी स?äी खच< 

२२५१२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ६,०० ६,०० 

४१ 
(मािसक/चौमािसक/वा�षक) 
समी9ा, तािलम तथा गोSी 

२२५१२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ६,०० ६,०० 

४२ 
अ¥ सेवा शु� (त�ाê 
संकलन समेत) 

२२५२२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ४,०० ४,०० 

४३ काय<gम खच< २२५२२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १५,०० १५,०० 

४४ सहकारी सुÖढीकरण काय<gम २२५२२ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० २,५० २,५० 

४५ 
िविवध काय<gम खच< (दमकल 
ए?लुे� लगायतका खच<) 

२२५२९ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० २,०० २,०० 

४६ अनुगमन, मू�ांकन खच< २२६११ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० ९,०० ९,०० 

४७ 
अनुगमन, मू�ांकन तथा बैठक 
खच< 

२२६११ आ�िरक �ोत   - नगद ० ० ० १०,७५ १०,७५ 

४८ अवलोकन Îमण २२६१२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ४,०० ४,०० 

४९ Îमण खच< २२६१२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० २०,०० २०,०० 

५० पय<टन Îमण २२६१९ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 



((((75757575)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०   
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५१ िविवध खच< २२७११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १७,०० १७,०० 

५२ िविवध खच< (वडा काया<लय) २२७११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ८,४० ८,४० 

५३ सभा स8ालन खच< २२७२१ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ७,०० ७,०० 

५४ अ¥ सं$ालाई अनुदान २५३१५ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

५५ 
सरकारी िनकाय सिमित एवं 
बोड<ह�लाई सःशत< अनुदान 

२६४१२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ७५,०० ७५,०० 

५६ सामािजक सुर9ा २७१११ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

५७ 
अD9 अशोककुमार थापा 
जेहे\ार छा:वृ�ी 

२७२११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

५८ एमिबिबएस अDयन छा:वृ�ी २७२११ 
राजZ बाडँफाडँ-_देश 
सरकार-नगद 

० ० ० १०,०० १०,०० 

५९ आÄथक सहायता २७२१२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १०,०० १०,०० 

६० िवपद �व$ापन २७२१२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

६१ घरभाडा २८१४२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १४,०० १४,०० 

६२ 
सवारी साधन तथा मेिशनर 
औजार भाडा 

२८१४३ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ६,०० ६,०० 

६३ अ¥ भाडा २८१४९ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १,०० १,०० 



((((76767676)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट
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६४ भैपरी आउने चालु खच< २८९११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ४,०० ४,०० 

६५ भैपरी आउने चालु खच< २८९११ आ�िरक �ोत   - नगद ० ० ० १२,०० १२,०० 

६६ 
ए?लुे� तथा सवारी साधन 
खिरद 

३११२१ आ�िरक �ोत   - नगद ० ० ० २५,०० २५,०० 

६७ मेिशनरी तथा औजार ३११२२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ८,०० ८,०० 

६८ फ�नचर तथा िफ9स< ३११२३ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १०,०० १०,०० 

६९ 
कtूटर सÉवेयर िनमा<ण तथा 
खिरद खच< एवं अ¥ बौिक 
सª�ी _ा�ी 

३११३४ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० ५,०० ५,०० 

७० पूिजगत परामश< खच< ३११७२ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १०,०० १०,०० 

७१ 
पूँजीगत अनुसäान तथा 
परामश< 

३११७२ आ�िरक �ोत   - नगद ० ० ० १५,०० १५,०० 

७२ भैपरी आउने पूँजीगत ३१५११ आ�िरक �ोत   - नगद ० ० ० १५,०० १५,०० 

७३ भैपरी आउने पूँजीगत ३१५११ 
राजZ बाडँफाडँ-संघीय 
सरकार-नगद 

० ० ० १,४८ १,४८ 

कुल जqा 
   

९,९४,३३ ९,९४,३३ 
 

  



((((77777777)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ`थक िवकास 
आ.व. २०७९/८०   
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८०५५२५०३१०१ गु1ीदरबार गाउँपािलका 
१ एक वडा एक उÊादन कृिष २११२२ ० ० ० ३,०० ३,०० 
२ £वािसयक पशु सु«ेरी भ�ा पशुपWछी िवकास २११३९ ० ० ० ५० ५० 
३ कृिष ऋणको £ाजमा अनुदान कृिष २२११३ ० ० ० १,५० १,५० 
४ भ)म कªोY काय<gम कृिष २२११३ ० ० ० ७५ ७५ 
५ �वासीयक िव�वा उÊादन तािलम कृिष २२५१२ ० ० ० १,०० १,०० 
६ एक घर एक करेसाबारी कृिष २२५२१ ० ० ० २,०० २,०० 
७ कृिष या´ीकरण काय<gम कृिष २२५२१ ० ० ० ५,०० ५,०० 
८ कोसेली घर संचालन कृिष २२५२१ ० ० ० ५० ५० 

९ 
टनेल °ािYक िवतरण काय<gम 
६०%अनुदान 

कृिष २२५२१ ० ० ० १,०० १,०० 

१० तरकारी _वध<न काय<gम कृिष २२५२१ ० ० ० ३,०० ३,०० 

११ 
बाझँो जçा खेती अनुदानको काय<gम 
(भूमी बèक) 

कृिष २२५२१ ० ० ० ५,०० ५,०० 

१२ िमिन �ाब संचालन कृिष २२५२१ ० ० ० २,०० २,०० 
१३ अD9 कृषक सqान काय<gम कृिष २२५२२ ० ० ० १,५० १,५० 
१४ अD9 युवा उ¼म काय<gम उ¼ोग २२५२२ ० ० ० १०,०० १०,०० 
१५ उÊादनमा आधािरत अनुदान काय<gम कृिष २२५२२ ० ० ० ३,०० ३,०० 

१६ 
उ¼ोग संचालन अनुदान (अचार, सेनेटरी 
áाड, फाइवर झोला, लगायत) 

उ¼ोग २२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 

१७ एक वडा एक नस<री काय<gम कृिष २२५२२ ० ० ० १,५० १,५० 
१८ एyो टुिरजम कृिष २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 
१९ कृि:म गभा<दान काय<gम पशुपWछी िवकास २२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 
२० कृषक संग गाउँपािलका कृिष २२५२२ ० ० ० ५० ५० 
२१ कृिष बजारीकरण स?äी अ�रिgया कृिष २२५२२ ० ० ० २५ २५ 



((((78787878)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०   
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काय<gम 
२२ टनेल िनमा<ण काय<gम कृिष २२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 

२३ 
तकारी तथा खाधा� बाली उ�त िबउ 
िबतरण 

कृिष २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

२४ पशु ½ा¾ िशिवर पशुपWछी िवकास २२५२२ ० ० ० ५० ५० 
२५ पशुपंिछ पालन अनुदान काय<gम पशुपWछी िवकास २२५२२ ० ० ० ५,०० ५,०० 

२६ 
पशुपW9ी तथा बाली िबमा अनुदान 
काय<gम 

कृिष २२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 

२७ 
£वािसयक द"ु उÊादनमा आधािरत 
अनुदान काय<gम 

पशुपWछी िवकास २२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 

२८ बाझो जçा खेित अनुदान भूिम बèक कृिष २२५२२ ० ० ० ४,४२ ४,४२ 
२९ भकारो सुधार काय<gम पशुपWछी िवकास २२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 
३० म1 िवकास काय<gम पशुपWछी िवकास २२५२२ ० ० ० १,५० १,५० 
३१ मागमा आधािरत फलफुल िब�वा िवतरण कृिष २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 
३२ मौरी _वध<न काय<gम कृिष २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 
३३ रागो _वध<न काय<gम ५०% अनुदान पशुपWछी िवकास २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 
३४ लागत साझेदारी िव�ीय 9े: २२५२२ ० ० ० ७०,०० ७०,०० 
३५ लागत साझेदारी िव�ीय 9े: २२५२२ ० ० ० ४०,०० ४०,०० 
३६ होम±े िनमा<ण पय<टन २२५२२ ० ० ० ३,०० ३,०० 
३७ कृिष काय<gम अनुगमन कृिष २२६११ ० ० ० ५० ५० 
३८ पशु स?äी काय<gम अनुगमन पशुपWछी िवकास २२६११ ० ० ० ५० ५० 
३९ åाट< कृिष लागत साझेदारी कृिष २६४२३ ० ० ० ५० ५० 
४० पशु औषधी खिरद पशुपWछी िवकास २७२१३ ० ० ० ५,०० ५,०० 
४१ उला<कोट -फोëेबास भल �व$ापन भूिम �व$ा ३११५४ ० ० ० १,०० १,०० 
४२ भू -संर9ण काय<gम भूिम �व$ा ३११५४ ० ० ० १०,०० १०,०० 

४३ ओडारगरा िसचंाइ मम<त 
जल�ोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ ० ० ० ५० ५० 



((((79797979)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०   
 

      
. हजारमा 

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप 'ेD 
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४४ कंडेल गाउँ कुलो मम<त 
जल�ोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ ० ० ० १,०० १,०० 

४५ ठूलापोखरा पोखरी मम<त 
जल�ोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ ० ० ० २,०० २,०० 

४६ बेलका�ख िसचाई 
जल�ोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ ० ० ० २,०० २,०० 

४७ िसचंाइ 
जल�ोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ ० ० ० १०,०० १०,०० 

४८ पय<टन _ब=द<न काय<gम पय<टन ३११५९ ० ० ० १०,०० १०,०० 

४९ 
सिहद पाक<  रंगरोगन बे5 िनमा<ण तथा 
मम<त 

पय<टन ३११५९ ० ० ० २,०० २,०० 

८०५५२५०३२०१ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.१ 

५० 
कृिष आधुिनकरण मेिसनरी खिरद ६० 
_ितशत अनुदान 

कृिष २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

८०५५२५०३२०२ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.२ 
५१ िवउपल खिरद कृिष २२५२२ ० ० ० ५० ५० 
५२ पशु औषधी खिरद पशुपWछी िवकास २७२१३ ० ० ० ५० ५० 
८०५५२५०३२०३ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.३ 
५३ उ«ृY कृषक सqान कृिष २२५२२ ० ० ० २५ २५ 
५४ पशु औषधी खिरद पशुपWछी िवकास २७२१३ ० ० ० ४० ४० 
५५ राजा सपाउदी गैरा भल िनय´ण जल�ोत तथा िसचंाइ ३११५९ ० ० ० १,४० १,४० 
८०५५२५०३२०४ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.४ 
५६ कृिष तािलम कृिष २२५१२ ० ० ० १,०० १,०० 

५७ 
कृिष औजार तथा िबउिबजन खिरद 
६० _ितशत अनुदान 

कृिष २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

५८ ताजा तरकारी उÊादन �मपोखरा कृिष २२५२२ ० ० ० ५० ५० 
५९ भकारो सुधार िरमी पशुपWछी िवकास २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 



((((80808080)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०   
 

      
. हजारमा 

िस.नं. काय��म/आयोजना/ि�याकलापको नाम उप 'ेD 
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६० तBार िदगाम टारी कुलो िनमा<ण बा¶े जल�ोत तथा िसचंाइ ३११५५ ० ० ० १,०० १,०० 
८०५५२५०३२०५ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.५ 
६१ िबउिवजन खिरद कृिष २२५२२ ० ० ० ५० ५० 
६२ zालीन चौर पोखरी घेराबार जल�ोत तथा िसचंाइ ३११५५ ० ० ० ५० ५० 
६३ िखमा\ फाउ�ेसन मूत® िनमा<ण पय<टन ३११५९ ० ० ० ४० ४० 
६४ तBो हिटया िसराना भल िनय´ण जल�ोत तथा िसचंाइ ३११५९ ० ० ० ६० ६० 
८०५५२५०३२०६ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.६ 
६५ िबउिवजन खिरद कृिष २२५२२ ० ० ० ५० ५० 
८०५५२५०३२०७ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.७ 
६६ कृिष अनुदान काय<gम कृिष २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 
६७ पशुज¥ उपकरण खिरद कृिष ३११२२ ० ० ० ८० ८० 

कुल जqा       २,४१,२७ २,४१,२७ 
 

पूवा�धार िवकास 
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८०५५२५०३१०१ गु1ीदरबार गाउँपािलका 

१ 
वडा नं. ६ को वडा काया<लय भवन 
िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३११११ ० ० ० २५,०० २५,०० 

२ 
िवरवास ½ा¾ चौकी भवन िनमा<ण 
वडा नं. ४ 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३११११ ० ० ० १,०५,६० १,०५,६० 

३ २ नं. वडा काया<लय भवन िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १२,९४ १२,९४ 



((((81818181)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०           
. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 

नाम 
उप 9े: 
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शीष<क 
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४ का>ेपोखरी मिहला टÃ± िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,०० १,०० 

५ खwुका �ख िgयापु:ी पौवा िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,०० १,०० 

६ 
zालीनचौर डाडँापोखरी -५ _ित9ालय 
िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,५० १,५० 

७ च�ेù वरी युवा Çब भवन िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० ३,०० ३,०० 

८ पदम बहादरु मा.िव.शौचालय िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,०० १,०० 

९ बा¶े ना?ँ े डाडँा भवन िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,०० १,०० 

१० मािलका मि\र शौचालय िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,५० १,५० 

११ 
िमसुगा तBो भेउते पँधेरा िgयापु:ी 
भवन िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,०० १,०० 

१२ वेदपानी िgयापु:ी भवन िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,०० १,०० 

१३ उप®कोट मिहला भवन टÃ± िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 

१४ 
काय<पािलका बैठक क9 र काया<लयको 
हलमा कोठा िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० ४,३५ ४,३५ 

१५ खड्काटोल मिहला टÃÓ ट िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 

१६ गलाम आमा समूह भवन िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० २,०० २,०० 

१७ 
दहपोखरी आमा समूह भवन टÃ± तथा 
रेिलH िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 



((((82828282)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०           
. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 
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१८ धारापानी टÃ± िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 

१९ 
िनदरु खोप के¿ मम<त तथा शौचालय 
िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,५० १,५० 

२० मनकामना आमा समूह तारबार 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० ८० ८० 

२१ tालडाडँा आमा समूह भवन मम<त 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० ५० ५० 

२२ र� आधारभूत िव¼ालय तारबार मम<त 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 

२३ शारदा मा.िव िसिलH िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 

२४ सर½ती _ा.िव टÃY िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० ५० ५० 

२५ _शासकीय भवन जçा �व$ापन 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११४ ० ० ० २५,०० २५,०० 

२६ _शासकीय भवन जçा �व$ापन 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११४ ० ० ० २५,०० २५,०० 

२७ माझपोखरी टÃY िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३११५९ ० ० ० २,०० २,०० 

२८ हेिभ ईकुपमेÅ खिरद यातयात पूवा<धार ३११२२ ० ० ० ४५,०० ४५,०० 
२९ अरकडाडँा-सनानी-रजाली िसिड मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
३० उला<कोट िरपटोला गो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 

३१ 
कटाले चौपारी देखी बा^नबारी भल 
�व$ापन 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

३२ काफल पानी खाLजा मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

३३ 
का/ेपोखरी -¥रेूक -िस¢ेखोला िनदरु 
मो.बा. 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० २,०० २,०० 



((((83838383)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०           
. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 
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३४ गैराबारी-हा�ीखोàा मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
३५ गा.पा. fरीय मम<त संभार यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ६,७९ ६,७९ 
३६ गा.पा. fरीय मम<त संभार यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ३,२१ ३,२१ 
३७ गौरादी पँधेरो क@ट< िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

३८ 
चौपारी -गु�वया -जैसीखक<  मो.बा. 
fरोÒ नती 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 

३९ जवुनडाडँा-दला<मी टोल मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 

४० 
झाgेथुLका -कुिसनचौर अपाHमै:ी 
मो.बा. 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

४१ टापु गो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
४२ ठूलाचौर गलाम उखाप मो.बा.fरोÒ नती यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० २,०० २,०० 

४३ 
ठूलाचौर-tालपोखरी -बोटे मो.बा. 
fरोÒ नती 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० २,०० २,०० 

४४ 
ठूलापोखरा -}ालपानी -खड्काटोल-दोमै 
मो.बा. 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० २,०० २,०० 

४५ 
डु�ीपोखरा-िख�तप-ठूलापोखरा मो.बा. 
fरोÒ नती 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

४६ 
डाइनडाडँा-िह1ी-फोëीबास -आराटुH 
^ँदै घोराहा जाने गो.बा. मम<त 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

४७ 
तBाबारी गोतामे बेग�H ^दै सेयार 
जोड्ने मो.बा. िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

४८ देउराली अया<ल टोल मो.बा. fरोÒ नती यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
४९ िनदरु िरHरोड यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० २,०० २,०० 
५० पुख= जाने ठाडो बाटो ढलान यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 
५१ बासँखक<  गो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
५२ बोटे गाउँ गोरेटो बाटो ढलाई यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,५० १,५० 
५३ भला<डाडँा पुरानो ठाडो बाटो fरोÒ नती यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 



((((84848484)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०           
. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 
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५४ भला<�ख लाLचेपाटा मो.बा. fरोÒ नती यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 
५५ भलायचौर नाली िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,५० १,५० 
५६ मम<त संभार यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ६,७५ ६,७५ 
५७ माझी गाउँ गो.बा. यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,५० १,५० 
५८ िमसुगा िवचटोल गो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
५९ लुङ् दी खोडादी डBीखोला पुल िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ४,०० ४,०० 
६० िशवालय -होबाङ गो.बा. यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

६१ समपूरक कोष 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३११५१ ० ० ० ३०,०० ३०,०० 

६२ सुय<वंशी टोल देखी थापा टोल मो.बा. यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 
६३ सा�गैरा मोटर बाटो fरउ�ती यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० २,०० २,०० 
६४ िससा खानी मो.बा. यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ३,१० ३,१० 

६५ नरहिर मा.िव शौचालय िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३११५९ ० ० ० १,०० १,०० 

६६ �ीनगर कभड<हल िनमा<ण वडा नं. ४ 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३११५९ ० ० ० १४,०० १४,०० 

६७ भैपरी फुटकर योजना 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१५११ ० ० ० ३०,०० ३०,०० 

८०५५२५०३२०१ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.१ 

६८ भयर $ान टÃY िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,५० १,५० 

६९ कुर टÃY ढलान एवम ्मम<त 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 

७० जनिवकास भवन वाईिरH तथा मम<त 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० ५० ५० 

७१ 
गाAुH चापपानी तारजाली तथा बाटो 
मम<त 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,५० १,५० 



((((85858585)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०           
. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 

नाम 
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७२ चारखुmे पुल मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० २,०० २,०० 
७३ िटमुरे डाडँा टापु बाटो fरउ�ती यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,५० १,५० 
७४ भला<डाडँा पुरानो ठाडो बाटो िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

७५ 
वडा fरीय मो.बा. fरउ�ती एवम 
मम<त सÍार 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १२,५० १२,५० 

७६ िश¶ खौवा मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,५० १,५० 
७७ शी¶ ग¹छे मो.बा. पखा<ल िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

७८ 
िसÛेपंधेरा ढुHे डाडा ँ^दै गा�ुH 
मोटरबाटो िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० २,०० २,०० 

८०५५२५०३२०२ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.२ 

७९ खड्का िपपल टÃ± fरोÒ नती 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 

८० ^wुङ आमा समूह भवन टÃB ट िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० २,०० २,०० 

८१ 
अराङ्टुङ-बागपोखरा मो.बा. मम<त 
योजना 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

८२ का/ेपोखरी -घत® टोल मो.बा. योजना यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

८३ 
का/ेपोखरी -तBो छतडाडँा गो.बा. 
िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

८४ जुभुH मो.बा. मम<त सÍार योजना यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ७,०० ७,०० 

८५ 
तBा गाउँ -फुलका बुटा भल 
�व$ापन तथा गो.बा. िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

८६ हिटया वडा काया<लय जाने बाटो मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 

८७ 
हिटया -नयापँोखरी -टाङलाजी-घुम® 
मो.बा. मम<त योजना 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,५० १,५० 

८८ 
हिटया -िह1ी-डBीखोला मो.बा. 
िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 



((((86868686)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०           
. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 

नाम 
उप 9े: 

खच< 
शीष<क 

िविनयोजन 

पिह
लो

 :ै
मा

िस
क 

दो�
ो :ै

मा
िस

क 
ते�

ो :ै
मा

िस
क 

चौ
थो

 :ै
मा

िस
क 

जq
ा 

८९ ^wुङ -पुरीपोखरा गो.बा. यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
८०५५२५०३२०३ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.३ 

९० चारपोखरी कृयाप:ी टÃY िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० ५० ५० 

९१ देिव$ान मि\रमा टÃY िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० ५० ५० 

९२ प5वली डाडँामा टÃY िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० ५० ५० 

९३ लुLथर िसतल पाट® मम<त 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० ५० ५० 

९४ उिरमडाडँामा कृयाप:ी टÃY िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० ५० ५० 

९५ 
कािलका मिहला जागृती ब^ÛेÁीय 
सहकारी सं$ा भवन मम<त 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० ७५ ७५ 

९६ ठूलापोखरामा कृयाप:ी टÃY िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० ५० ५० 

९७ कोलमुनी गोरेटो बाटो तरजाली यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
९८ चLफुल नाली �व$ापन यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ४० ४० 
९९ जलडाडँा मो.बा. मम<त सÍार यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
१०० दह घुLटी डौडाल मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० २,०० २,०० 

१०१ 
पाखुखोला रातापानी पौवा खक<  मो.बा. 
मम<त 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ७५ ७५ 

१०२ भलामी टोल मो.बा. यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 
१०३ िमलनचोक कोट मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
१०४ रेåी टोल मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 

१०५ 
राजा घु·ी उरीनडाडँा पुख= िवरमान 
मो.बा. मम<त 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० २,०० २,०० 



((((87878787)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०           
. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 
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१०६ राजा जलडाडँा गोरेटो बाटो मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
१०७ वडा fरीय मो.बा. मम<त सÍार यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५,०० ५,०० 

१०८ भैपरी फुटकर योजना 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१५११ ० ० ० ३,२५ ३,२५ 

८०५५२५०३२०४ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.४ 

१०९ िमसुगा बालिश9ा भवन िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,५० १,५० 

११० 
िरडी पँधेरो मम<त सÍार तथा कृयापि: 
घर 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,०० १,०० 

१११ सर½ती _ा िव कोठा मम<त 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० ५० ५० 

११२ जfापाता खिरद 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० २,०० २,०० 

११३ 
बा¶े ½ा¾ आमा समूह भवन िनमा<ण 
िशवालय yाउ� 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,५० १,५० 

११४ 
भmेचौर ½ा¾ आमा समूह बैठक क9 
�व$ापन 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० ५० ५० 

११५ 9ेणाडाडँा देउरली मो.बा. िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 
११६ िजिम मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,२० १,२० 
११७ डाडँा टोल झाgी पानी मो.बा. िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 
११८ बलाल टोल देिख कानी गैरा मो.बा. यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,०० १,०० 
११९ बासँ खक<  गोरेटो बाटो मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
१२० भेडीखोर गोरेटो बाटो िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
१२१ िरपा टोल दिलत टोल मो.बा. िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 

१२२ 
वडा fरीय मो.बा. मम<त सÍार तथा 
fरउ�ती 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १३,९० १३,९० 

१२३ 
वीरबास बजार सडक ब�ी मम<त तथा 
संÍार 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 



((((88888888)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०           
. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 
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८०५५२५०३२०५ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.५ 

१२४ गाउँ चौउर zादी पँधेरो पौवा मम<त 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० ५० ५० 

१२५ उिखर गैरा मो.बा. िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
१२६ थुLका िपपलडाडँा मो.बा. िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५० ५० 
१२७ पैया डाडँा नया ँगाउँ मो.बा. िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ७० ७० 
१२८ वडा fरीय मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ५,२० ५,२० 
१२९ िसलथुम मो बा. िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ६० ६० 

१३० भैपरी फुटकर योजना 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१५११ ० ० ० १,०० १,०० 

८०५५२५०३२०६ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.६ 

१३१ तिनयापोखरा मिहला भवन टÃ± िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,०० १,०० 

१३२ 
तBो चौपारी बेल पोखरा मिहला भवन 
टÃ± िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,०० १,०० 

१३३ बंगैचा मिहला भवन टÃ± िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ ० ० ० १,०० १,०० 

१३४ 
वडा fरीय मो.बा. मम<त सÍार तथा 
fरउ�ी 

यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ६,५० ६,५० 

१३५ भैपरी फुटकर योजना यातयात पूवा<धार ३१५११ ० ० ० ५,५० ५,५० 
८०५५२५०३२०७ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.७ 
१३६ बुस कmीH उजा< २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

१३७ बासपोखरा टÃस िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,५० १,५० 

१३८ हिरपोखरी टÃस िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 

१३९ गलाम र लामडाडँा मोटरबाटो fरउ�ती यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,५० १,५० 



((((89898989)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८०           
. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 
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१४० फेिद िचतपानी मोटरबाटो fरउ�ती यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० १,५० १,५० 
१४१ वडा fरीय मो.बा. मम<त सÍार यातयात पूवा<धार ३११५१ ० ० ० ९,०० ९,०० 

१४२ 
¥ ूसगरमाथा ½ा¾ आमा समूह 
(व�ाडँा पोखरा िनर) टÃY िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३११६१ ० ० ० १,५० १,५० 

१४३ भैपरी फुटकर योजना यातयात पूवा<धार ३१५११ ० ० ० ३,४० ३,४० 
कुल जqा       ५,३६,१९ ५,३६,१९ 

 

सामािजक िवकास तफ�  
आ.व. २०७९/८० 
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८०५५२५०३१०१ गु1ीदरबार गाउँपािलका 
१ िवषयगत िश9क बैठक खच< िश9ा २११३४ ० ० ० ५० ५० 

२ 
काय<संªादनको आधारमा 
_DानDापक थप भ�ा 

िश9ा २११३५ ० ० ० २,०० २,०० 

३ िव¼ुत महशुल भुlानी काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२१११ ० ० ० २५,०० २५,०० 

४ DHIS/ LMIS तािलम संचालन ½ा¾ २२५१२ ० ० ० १,०० १,०० 

५ मिहला अनुिश9ण काय<gम तािलम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ ० ० ० २,०० २,०० 

६ मिहला िसप िवकास तािलम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ ० ० ० २,५० २,५० 



((((90909090)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
    


. हजारमा 
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७ लेखा �व$ापन तािलम िश9ा २२५१२ ० ० ० ५० ५० 
८ िव¼ालयह�लाई तािलम संचालन िश9ा २२५१२ ० ० ० ४,५० ४,५० 

९ 
अyेजी, गिणत र िव�ान िवषयको 
नितजा सुधार काय<gम 

िश9ा २२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१० अD9 कप खेलकुद काय<gम युवा तथा खेलकुद २२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 
११ अD9 नानीबाबु _ितभा _fुतीकरण िश9ा २२५२२ ० ० ० १,५० १,५० 

१२ अपाHसँग गाउँपािलका काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

१३ अराटुH खेलकुद िवकास काय<gम युवा तथा खेलकुद २२५२२ ० ० ० ५० ५० 
१४ उ«ृY ½ा¾ सं$ा _ो©ान ½ा¾ २२५२२ ० ० ० ७५ ७५ 
१५ उपाD9 छा:ा _ो©ाहन काय<gम िश9ा २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

१६ एकल नागिरक लि9त काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

१७ क9ा ८ र ५ को पिर9ा संचालन िश9ा २२५२२ ० ० ० ६,०० ६,०० 

१८ िकशोरी आÏासुर9ा काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१९ yामीण अwÃासाउ� काय<gम ½ा¾ २२५२२ ० ० ० १,५० १,५० 
२० घर घरमा ½ा¾ सेवा _वाह ½ा¾ २२५२२ ० ० ० २,५० २,५० 

२१ जनजाित सचेतना काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

२२ जेS नागिरकसँग गाउँपािलका काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 



((((91919191)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
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२३ जेहनदार छा:वृि� िश9ा २२५२२ ० ० ० १,५० १,५० 

२४ ितज िगत _ितयोिगता काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ७० ७० 

२५ 
दिलत जेS नागिरक अ�<िgया तथा 
सqान काय<gम 

लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 

२६ दिलत लि9त काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

२७ दिलत सचेतना काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

२८ 
दाईजो बोëी जfा _था रोकथाम 
¥नूीकरणका लािग चेतना मूलक 
काय<gम 

लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ५० ५० 

२९ 
_सुती ^ने मिहला र िवपÒ न नागिरक 
िन:शु� ए?लु�े काय<gम 

½ा¾ २२५२२ ० ० ० २५,०० २५,०० 

३० _ाथिमक उपचार ½ा¾ २२५२२ ० ० ० ५० ५० 

३१ बालबािलकासँग गाउँपािलका काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

३२ 
tालपोखरी मा.िव._ािविधक िश9ा 
�ाब 

िश9ा २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

३३ मेरी आमा ½$ आमा काय<gम ½ा¾ २२५२२ ० ० ० ९,०० ९,०० 

३४ मिहला तथा जेS नागिरक िदवस 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ७० ७० 



((((92929292)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
    


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 

नाम 
उप 9े: 

खच< 
शीष<क 

िविनयोजन 

पि
हल

ो :ै
मा

िस
क 

दो
�ो

 :ै
मा

िस
क 

ते�
ो :ै

मा
िस

क 

चौ
थो

 :ै
मा

िस
क 

जq
ा 

३५ 
मिहला नेतृs तथा सं$ागत िवकास 
काय<gम 

लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

३६ 
युनाईटेड हेD िफटनेश युवा Çब 
खेलकुद सामाyी 

युवा तथा खेलकुद २२५२२ ० ० ० ९० ९० 

३७ 
लैिHक िहसंा िव�को १६ िदने 
अिभयान काय<gम 

लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ५० ५० 

३८ 
िव¼ाथ® सं`ाको आधारमा उ«ृY 
िव¼ालयलाई _ो©ाहन अनुदान 

िश9ा २२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 

३९ िव¼ाथ®सँग गाउँपािलका काय<gम िश9ा २२५२२ ० ० ० १,५० १,५० 

४० 
िव¼ालय समायोजन तथा दरब\ी 
िमलान काय<gम 

िश9ा २२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 

४१ 
िवप� दिलत अiसं`क समुदायका 
िवप� बग<का िव¼ाथ®ह�को लािग 
पाठय सामाyी तथा पोशाक खिरद 

िश9ा २२५२२ ० ० ० ४,०० ४,०० 

४२ 
िवप�, दिलत, अiसं`ा 
बालबािलका कLáुटर, लोकसेवा, 
िश9कसेवा आयोग तयारी क9ा 

लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ३,०० ३,०० 

४३ शैि9क Àाले�र िनमा<ण िश9ा २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

४४ 

िश9क अिभभावक _DानDापक, 
िव.व.स अD9को लािग 9ेमता 
िवकासका लािग अिभमुिखकरण 
काय<gम 

िश9ा २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

४५ िश9क कम<चारी पो©ाहन िश9ा २२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 
४६ िश9ा िदवस िश9ा २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 
४७ ½ा¾ आमा समूह पुन<जागरण ½ा¾ २२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 



((((93939393)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
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४८ 
½ा¾ _व<नाÏक अयुदव=िदक योग 
िशिवर संचालन 

½ा¾ २२५२२ ० ० ० २,५० २,५० 

४९ ½ा¾ िबमा काय<gम ½ा¾ २२५२२ ० ० ० ३०,०० ३०,०० 
५० ½ा¾ िशिवर संचालन ½ा¾ २२५२२ ० ० ० ३,०० ३,०० 
५१ साथी िश9ा काय<gम ½ा¾ २२५२२ ० ० ० १,२५ १,२५ 

५२ 
िसकाई सुधारका लािग िश9क 
�पा�रण काय<gम 

िश9ा २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

५३ 
_DानDापक अ�र िव¼ालय 
अनुगमन 

िश9ा २२६११ ० ० ० ५० ५० 

५४ _DानDापक बैठक खच< िश9ा २२६११ ० ० ० १,५० १,५० 
५५ िव¼ालय अनुगमन िश9ा २२६११ ० ० ० २,०० २,०० 
५६ सव=शोर िशव मि\र संचालन अनुदान भाषा तथा सं*ृित २५३१४ ० ० ० १,९५ १,९५ 
५७ शारदा मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४११ ० ० ० १,०० १,०० 
५८ ईZरी मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १५,५० १५,५० 
५९ ईù वरी मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० २,०० २,०० 
६० ईZरी मा.िव.समायोजन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० २५,०० २५,०० 

६१ 
गंगा आधारभूत िव¼ालय संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 

६२ ठूलापोखरा आधारभूत िव¼ालय िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 
६३ थाëीपोखरा मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 
६४ नरहिर मा.िव वा�षक उsस अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ५० ५० 
६५ नरहरी कंडेल मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 
६६ पदमबहादरु मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 

६७ 
बालिश9ा र िव¼ालय कम<चारी 
�व$ापन 

िश9ा २६४१२ ० ० ० ५७,११ ५७,११ 

६८ 
बालिश9ा र िव¼ालय कम<चारी 
�व$ापन 

िश9ा २६४१२ ० ० ० २७,८९ २७,८९ 



((((94949494)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
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६९ 
महाकाली आधारभूत िव¼ालय 
संचालन अनुदान 

िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 

७० �Wखादह मा.िव.आई.सी.टी. िश9ा २६४१२ ० ० ० ३,०० ३,०० 
७१ राजा �Wखा मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 
७२ सुय¬दय मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 

७३ अ¥ सहायता 
सामािजक सुर9ा तथा 
संर9ण 

२७२१२ ० ० ० २,०५ २,०५ 

७४ औषधी खिरद ½ा¾ २७२१३ ० ० ० ८,०० ८,०० 

७५ 
िदघ<रोगीको लािग िन:शु� औषधी 
िवतरण 

½ा¾ २७२१३ ० ० ० ८,०० ८,०० 

७६ भmचौर िसमल पोखरा भवन िनमा<ण भाषा तथा सं*ृित ३११११ ० ० ० १,०० १,०० 
७७ �Wखादह मा.िव.आ1ुिनयम पाट=सन िश9ा ३११११ ० ० ० २,०० २,०० 
७८ कुमाल गाउँ माई मि\र िनमा<ण भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० २,०० २,०० 
७९ का/ेपोखरी मा.िव.खेल मैदान िनमा<ण युवा तथा खेलकुद ३१११२ ० ० ० २,०० २,०० 
८० घुम® खेल मैदान िनमा<ण युवा तथा खेलकुद ३१११२ ० ० ० १,०० १,०० 
८१ जगद?ा माई भगवती मि\र मम<त भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० १,७८ १,७८ 

८२ 
मनकामना मि\र तारबार तथा 
रHरोगन 

भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० २,०० २,०० 

८३ िसमेभूम ेमि\र मम<त भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० ५० ५० 
८४ सोिwमोड मि\र मम<त भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० ५० ५० 
८५ इZरी मि\र �व$ापन भाषा तथा सं*ृित ३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 
८६ उला<कोट खेलमैदान fरोÒ नती युवा तथा खेलकुद ३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 
८७ काफलचौर मि\र मम<त भाषा तथा सं*ृित ३१११३ ० ० ० ५० ५० 

८८ 
िचिनया पोखरी िशवालय मि\र मम<त 
तथा रHरोगन 

भाषा तथा सं*ृित ३१११३ ० ० ० ५० ५० 

८९ �Wखादह मा.िव.डेë िनमा<ण िश9ा ३१११३ ० ० ० १,०० १,०० 



((((95959595)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
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९० सुरि9त नागिरक आवास 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

३१११३ ० ० ० १०,०० १०,०० 

९१ ½ा¾ इकाई घेराबार ½ा¾ ३१११३ ० ० ० ५० ५० 

९२ 
थाëीपोखरा मा.िव.फ�नचर 
�व$ापन 

िश9ा ३११२३ ० ० ० ५० ५० 

९३ अवा<ङ्दी गैरा मोटर खिरद 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० १,५० १,५० 

९४ खानेपानी मम<त संभार 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० १,०० १,०० 

९५ जोत=पोखरा %ाêी मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० १,०० १,०० 

९६ ढुHेरी खानेपानी मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० १,०० १,०० 

९७ धवाटखोला खा.पा. सरसफाइ योजना 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० १,५० १,५० 

९८ बुÞुङ्दी मुहान संर9ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 

९९ बठवा खोला िलÉ खा.पा. 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ७,०० ७,०० 

१०० बडडाडँा बासँका �ख पँधेरो मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 

१०१ राजुगैरा खा.पा. 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० १,०० १,०० 

१०२ िविभ� पँधेरो मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० १,०० १,०० 

१०३ िसराHी खानेपानी 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० १,०० १,०० 



((((96969696)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
    


. हजारमा 
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काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 
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१०४ देउराली चौउर £ाडिमÅन मम<त युवा तथा खेलकुद ३११५९ ० ० ० ५० ५० 
१०५ सpù वर मि\र मम<त भाषा तथा सं*ृित ३११६१ ० ० ० ५० ५० 
८०५५२५०३२०१ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.१ 
१०६ खेलकुद िवकास बिलथुम युवा तथा खेलकुद २२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१०७ खानेपानी पाईप खिरद बिलथुम 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

२२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

१०८ जनतासँग वडा अD9 काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

१०९ दिलत तथा मिहला लि9त काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

११० 
बिलथुम खहरे खानेपानी ¥नुतम 
महशुल छुट 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

२२५२२ ० ० ० २,५० २,५० 

१११ सामािजक समावेिशकरण बिलथुम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ३,०० ३,०० 

११२ 
½ा¾ चौकी संचालन तथा 
�व$ापन अनुदान 

½ा¾ २६४११ ० ० ० १,०० १,०० 

११३ उजेला _ा.िव. संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ४० ४० 
११४ जनbोित _ा िव संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ४० ४० 
११५ थाëीपोखरा मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ५,०० ५,०० 
११६ पदम बहादरु मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,८० १,८० 

११७ 
बिलथुम नरहिरकडEल मा.िव.संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ ० ० ० १,५० १,५० 

११८ माझी _ा.िव. संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ७५ ७५ 
११९ रैनादी _ा िव संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ७५ ७५ 



((((97979797)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
    


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 
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१२० िशवशिl _ा.िव. संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ४० ४० 
१२१ राधाकृF मि\र पौवा िनमा<ण भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० २,०० २,०० 
८०५५२५०३२०२ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.२ 
१२२ ½ा¾ चौकी �व$ापन खच< ½ा¾ २६४११ ० ० ० ५० ५० 
१२३ का/ेपोखरी मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 
१२४ जनता _ा.िव. संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ५० ५० 
१२५ िदपbोती _ा.िव. संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ५० ५० 
१२६ नेरा _ा.िव. संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ५० ५० 
१२७ महाकाली िन.मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ५० ५० 
१२८ सुय¬दय मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 
१२९ खड्कदेवी मि\र भवन िनमा<ण भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० २,०० २,०० 

१३० 
जुभुH (कोmला-बा^न गाउँ-ठूलाचौर) 
खानेपानी योजना 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० २०,०० २०,०० 

१३१ 
जुभुH खानेपानी मम<त तथा सरसफाइ 
योजना 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० १,०० १,०० 

१३२ अमलपोखरी ढल �व$ापन 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५८ ० ० ० १,०० १,०० 

१३३ खBुक पोखरा खेल मैदान िनमा<ण युवा तथा खेलकुद ३११५९ ० ० ० ५० ५० 

८०५५२५०३२०३ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.३ 

१३४ अपाH 9मता िवकास काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१३५ जनजाित सं*ृित संर9ण भाषा तथा सं*ृित २२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१३६ जेS नागिरक सqान 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ५० ५० 



((((98989898)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
    


. हजारमा 
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काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 
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१३७ दिलत लि9त काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१३८ युवा तथा खेलकुद काय<gम युवा तथा खेलकुद २२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१३९ 
½ा¾ आमा समूह बैठक �व$ापन 
खच< 

½ा¾ २२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१४० 
गौडाकोट ½ा¾ चौकी संचालन 
अनुदान 

½ा¾ २६४११ ० ० ० ५० ५० 

१४१ tालपोखरी मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 
१४२ माईका$ान _ा.िव. संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० २५ २५ 
१४३ राजा �Wखा मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 
१४४ ½ामी पोखरी _ा.िव. संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० २५ २५ 
१४५ ताराखसे िसबाबा मि\र िनमा<ण भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० १,५० १,५० 
१४६ बुढीपोखरी छ:महारज म\ीर मम<त भाषा तथा सं*ृित ३१११३ ० ० ० ५० ५० 

१४७ िचिदयार पBीटोल खा.पा. मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 

१४८ 
भेडीखोर खानेपानी पधेरो तथा िसडी 
िनमा<ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ७५ ७५ 

१४९ भलाम तथा िफरिफरे खानेपानी मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० २५ २५ 

१५० िवरमान खानेपानी टंकी योजना 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ३० ३० 

८०५५२५०३२०४ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.४ 

१५१ आरन सुधार काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ५० ५० 



((((99999999)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
    


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 
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१५२ मिहला िवकास काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१५३ 
िवरबास ½ा¾ चौकी तथा मिहला 
½ा¾ ½ंय सेिवका �व$ापन 

½ा¾ २६४११ ० ० ० ८० ८० 

१५४ �Wखादह मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 

१५५ 
िजजुबजै मि\र मम<त तथा बसै 
�व$ापन 

भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० १,५० १,५० 

१५६ िपपल डाडँा राधाकृF मि\र िनमा<ण भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० ७५ ७५ 
१५७ �मपोखरा िशवालय मि\र मम<त भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० ५० ५० 

१५८ 
कु�ी पानी टंकी िनमा<ण भmेचौर 
सािवक ६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 

१५९ 
कुलेरा िढकामुनी पानी टंकी मम<त 
िमसुगा 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 

१६० खा.पा. िमटर तथा धारा खिरद 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० २,०० २,०० 

१६१ द@ाH पानी टंकी मम<त सÍार 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 

१६२ 
भmेचौर लाकुरी गैरा टंकी िनमा<ण 
सािवक ५ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ६० ६० 

१६३ मुल संर9ण तथा पाईप �व$ापन 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ३,०० ३,०० 

१६४ 
राजुघाट भुटुका टोल िलÉ खानेपानी 
आयोजना 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० १,०० १,०० 

१६५ िशिरष गैरा पधेरा मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 



((((100100100100)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
    


. हजारमा 

िस.नं. 
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८०५५२५०३२०५ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.५ 
१६६ ए?लुे� संचालन ½ा¾ २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

१६७ दिलत लि9त काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१६८ 
½ा¾ आमा समूह बैठक �व$ापन 
खच< 

½ा¾ २६४११ ० ० ० ५० ५० 

१६९ �नोदय _ा.िव. संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,०० १,०० 
१७० शारदा मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ४,०० ४,०० 
१७१ हिटया _ा.िव. संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,५० १,५० 
१७२ तोसमाई मि\र िनमा<ण भाषा तथा सं*ृित ३१११२ ० ० ० ६० ६० 

१७३ 
अमर अवा<थोक िलÉ खापा *ीम १ 
राता पानी *ीम २ बेसारे गैरा खा.पा. 
संचालन 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ४,०० ४,०० 

१७४ ग�की दोबाटा खापा चे?र िनमा<ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ४० ४० 

१७५ थुLका बरको �ख पधेरो मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 

१७६ िलÉ खा.पा. िमटर तथा धारा जडान 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 

१७७ सपाHदी डाडँा पोखरी खानेपानी मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 

८०५५२५०३२०६ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.६ 
१७८ ए?लुे� संचालन ½ा¾ २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 

१७९ जेS नागिरक Îमण काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० २,०० २,०० 



((((101101101101)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
    


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 

नाम 
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१८० मिहला लि9त दिलत काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१८१ लोक सं*ृित _वध<न भाषा तथा सं*ृित २२५२२ ० ० ० ५० ५० 

१८२ 
मिहला ½ा¾ ½ंय सेिवका र ½ा¾ 
कम® �व$ापन 

½ा¾ २६४११ ० ० ० ५० ५० 

१८३ ईZरी मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ३,०० ३,०० 
१८४ गंगा आधारभूत िव¼ालय िश9ा २६४१२ ० ० ० २,०० २,०० 

१८५ 
धारापानी बालिवकास संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ ० ० ० ५० ५० 

१८६ खानेपानी पाईप खिरद 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० १,०० १,०० 

१८७ पँधेरो मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 

८०५५२५०३२०७ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.७ 

१८८ मिहला िसपमूलक तािलम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ ० ० ० १,५० १,५० 

१८९ दिलत सचेतना काय<gम 
लैिHक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ ० ० ० १,२० १,२० 

१९० युवा तथा खेलकुद युवा तथा खेलकुद २२५२२ ० ० ० १,०० १,०० 
१९१ माईका$ान मि\र पूजा संचालन भाषा तथा सं*ृित २५३१४ ० ० ० ५० ५० 

१९२ 
½ा¾ आमा समूह बैठक �व$ापन 
खच< 

½ा¾ २६४११ ० ० ० ९० ९० 

१९३ ½ा¾ सं$ा संचालन अनुदान ½ा¾ २६४११ ० ० ० १,०० १,०० 
१९४ ईZरी मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० १,२० १,२० 



((((102102102102)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. २०७९/८० 
    


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकलापको 
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१९५ ठूलापोखरी मा.िव संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ ० ० ० ६,०० ६,०० 

१९६ �ëेपानी खानेपानी मूल संर9ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ ० ० ० ५० ५० 

कुल जqा 
   

४,८९,३३ ४,८९,३३ 
 

संघीय सरकारबाट हkा}िरत काय��म (सश�त अनुदान) 
१. चालु खच� 
आ.व.   : २०७८/७९ 

      

. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
उप 9े: 
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८०५५२५०३५११ संघीय सरकारबाट हfा�िरत काय<gम (सशत< अनुदान) 

१ 
एक पािलका एक भेटेिरनरी 
डा�र 

कृिष २११११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५,०० ५,०० 

२ 

एम. आइ<. एस. अपरेटर र 
िफ� सहायक पािर�िमक, 
चाडपव< खत< तथा पोशाक 
खच< 

लैिHक 
समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२११११ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ४,३७ ४,३७ 

३ 

एम. आइ<. एस. अपरेटर र 
िफ� सहायक पािर�िमक, 
चाडपव< खत< तथा पोशाक 
खच< 

काया<लय 
स8ालन तथा 
_शासिनक 

२११११ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ३६ ३६ 

४ 
कृिष तथा पशु सेवाका एक 
गाउँ एक _ािविधकह�को 
तलव भ�ा 

कृिष २११११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ११,०० ११,०० 



((((103103103103)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
उप 9े: 
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५ _ािविधक सहायकको तलव 
�म तथा 
रोजगारी 

२११११ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ३,९३ ३,९३ 

६ 
रोजगार संयोजकको तलब 
(नपुग) 

काया<लय 
स8ालन तथा 
_शासिनक 

२११११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २६ २६ 

७ रोजगार संयोजकको तलव 
�म तथा 
रोजगारी 

२११११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४,९४ ४,९४ 

८ रोजगार सहायकको तलब 
�म तथा 
रोजगारी 

२११११ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ३,९३ ३,९३ 

९ 

शैि9क प^ँच सुिनि7तता, 
अनौपचािरक तथा वैकिiक 
िश9ा काय<gम (परªरागत 
िव¼ालय, वैकिiक 
िव¼ालय, सा9रता र िनर�र 
िश9ाका काय<gम समेत) 

िश9ा २११११ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ४७ ४७ 

१० 

$ानीय तहका ½ा¾ 
चौकी, _ा.½ा.के. र 
अ�तालह�मा काय<रत 
कम<चारीह�को तलव, महगी 
भ�ा, $ानीय भ�ा, पोषाक 
लगायत _शासिनक खच< 
समेत 

½ा¾ २११११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,२८,०० २,२८,०० 

११ _ािविधक सहायकको पोसाक 
�म तथा 
रोजगारी 

२११२१ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० १० १० 



((((104104104104)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
उप 9े: 
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१२ रोजगार संयोजकको पोसाक 
�म तथा 
रोजगारी 

२११२१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १० १० 

१३ 
रोजगार सहायकको पोशाक 
भ�ा 

�म तथा 
रोजगारी 

२११२१ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० १० १० 

१४ 
_ािविधक सहायकको 
$ानीय भ�ा 

�म तथा 
रोजगारी 

२११३१ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ९३ ९३ 

१५ 
रोजगार संयोजकको $ानीय 
भ�ा 

�म तथा 
रोजगारी 

२११३१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,४२ १,४२ 

१६ 
रोजगार सहायको $ानीय 
भ�ा 

�म तथा 
रोजगारी 

२११३१ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ९३ ९३ 

१७ 
एम. आइ<. एस. अपरेटर र 
िफ� सहायको लािग स8ार 
खच< 

लैिHक 
समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२११२ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ५ ५ 

१८ 
मसल\ सामान खिरद (सेवा 
के¿ स8ालानाथ<) 

लैिHक 
समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२३११ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० १,२० १,२० 

१९ 
रोजगार सेवा के¿को 
सँचालन खच< 

�म तथा 
रोजगारी 

२२३११ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० २,६५ २,६५ 

२० 
स8ार सामाyी _सारण तथा 
छपाइ (स8ार र पँ^च 
अिभयान स8ालान) 

लैिHक 
समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२३१५ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० १,५० १,५० 



((((105105105105)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
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२१ 

CBIMNCI काय<gम 
(काय<gम समी9ा, $लगत 
अनुिश9ण, समता तथा प^च 
काय<gम) 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५,०० ५,०० 

२२ 

अ¥ िविवध खच<  - 
आयोजना, सामािजक सुर9ा 
तथा घटना दता< स?äी 
िविभ� बèठकको िचयापान 
लगायतको खच< 

लैिHक 
समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ७८ ७८ 

२३ 

आ.व. २०७८/०७९ मा 
$ापना भएको कफी पकेट 
िवकास काय<gमको 
िनरÒ तरता 

कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ६,०० ६,०० 

२४ 
आ.व. २०७९/८० मा नया ँ
बा¶ा पकेट िवकास काय<gम 
सð चालन 

कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १५,०० १५,०० 

२५ 

आकिåक अव$ामा 
औसिध एवं �ाब सामाyी 
ढुवानी, रेकÔडङ तथा 
िरपोÔटङका लािग फम< 
फरमेट छपाइ, ई -िट.िब 
रिज±र अDाविधक, िवZ 
9यरोग िदवस स?äी 
काय<gम, $लगत 
अनुिश9ण तथा सुपरीवे9ण, 
9यरोगका काय<gमको अध< 
वा�षक समी9ा तथा कोहट< 
िवश ्

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 



((((106106106106)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
उप 9े: 

खच< 
शीष<क 
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२६ 
आखँा, नाक, कान, घांटी 
तथा मुख ½ा¾ स§िä 
अिभमुखीकरण 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२७ इिपडेिमयोलोिजकल िरपोÔटH कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २० २० 

२८ 
एक िश9ण सं$ा एक उ¼म 
काय<G 

युवा तथा 
खेलकुद 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५,२५ ५,२५ 

२९ 
कृि:म गभा<धान िमसन 
काय<gम 

पशुपWछी 
िवकास 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,५० २,५० 

३० 

कtुिनिट डटस् काय<gम 
काय<gम संचालन, र 
½ा¾क)मह� लाइ 9यरोग 
मोडुलर तािलम 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २८ २८ 

३१ 

9यरोगका जोिखम समुह 
तथा ½ा$ सेवाको प^च 
कम भएका समुदायमा सकृय 
9यरोग खोजपडताल 
काय<gम। घरपिरवारका 
सद}ह�को सªक<  पिर9ण, 
एवं पाचँ वष< मुिनका 
बालबािलमा 9यरोग रोकथाम 
स?äी टी.िप.टी. काय<gम 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,२२ १,२२ 

३२ 
कृिष, पशुपWछी तथा म1 
त�ाकं अDाविधक 
काय<gम 

पशुपWछी 
िवकास 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

३३ िकसान सूचीकरण काय<gम कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ३,०० ३,०० 



((((107107107107)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
उप 9े: 
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३४ 
कोिभड १९ को �ािëनको 
िडिजटाइजेशन तथा Àू आर 
कोड _मािणकरण 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ८० ८० 

३५ 

कोिभड १९ लगायत िविभ� 
महामारीज¥ रोगह�को 
रोकथाम, िनय´ण तथा 
िनगरानीका लािग 
सरोकारवाला सँगको 
अ�रिgया तथा RRT, 
½ा¾कम® पिरचालन 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ८० ८० 

३६ 

कोिभड १९ िव� खोप 
अिभयान तथा बु±र खोप 
समेत संचालन £व$ापन 
खच< (पािलकाfिरय योजना 
र पािलका तथा ½ा¾ स$ा 
fिरय सुपिरवे9ण) 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,२६ २,२६ 

३७ 

कोिभड-१९ बाट पुगेको 
शैि9क 9ितको पिरपुरण तथा 
अ¥ िवपदको समयमा 
िसकाइ िनर�रताका लािग 
काय<gम 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ९४ ९४ 

३८ 

कोिभड-१९ बाट पुगेको 
शैि9क 9ितको पिरपुरण तथा 
अ¥ िवपदको समयमा 
िसकाइ िनर�रताका लािग 
काय<gम 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० ४६ ४६ 



((((108108108108)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
उप 9े: 

खच< 
शीष<क 
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ो :ै
मा

िस
क 

दो
�ो

 :ै
मा

िस
क 

ते�
ो :ै

मा
िस

क 

चौ
थो

 :ै
मा

िस
क 

जq
ा 

३९ 

कोिभड-१९ बाट पुगेको 
शैि9क 9ितको पिरपुरण तथा 
अ¥ िवपदको समयमा 
िसकाइ िनर�रताका लािग 
काय<gम 

िश9ा २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,६० २,६० 

४० गुनासो सुनुवाइ काय<gम भूिम �व$ा २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

४१ 

गिरबी िनवारणका लािग लघु 
उ¼म िवकास काय<gम 
संचालन िनद=िशका, २०७७ 
बमोिजम उ¼मीको fरो�ती 
(आवÁकता पिहचानका 
आधारमा पुनता<जगी र 
एडभा� सीप िवकास तािलम 
काय<gम) 

उ¼ोग २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४,८० ४,८० 

४२ 

गिरबी िनवारणका लािग लघु 
उ¼म िवकास काय<gम 
संचालन िनद=िशका, २०७७ 
बमोिजम लघु उ¼म िवकास 
मोडेलमा नया ँलघु उ¼मी 
िसज<ना गन= 

उ¼ोग २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २३,८० २३,८० 

४३ 
तोिकएका िव¼ाथ®को िदवा 
खाजाका लािग िव¼ालयलाई 
अनुदान 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० १६,०८ १६,०८ 

४४ 
तोिकएका िव¼ाथ®को िदवा 
खाजाका लािग िव¼ालयलाई 
अनुदान 

िश9ा २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४४,३६ ४४,३६ 



((((109109109109)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
उप 9े: 

खच< 
शीष<क 
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४५ 
तोिकएका िव¼ाथ®को िदवा 
खाजाका लािग िव¼ालयलाई 
अनुदान 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० ७,९० ७,९० 

४६ 

िनयिमत खोप सुÖढीकरण, 
पूण< खोप सुिन7तता र 
दीगोपनाको लािग 
सु�योजना अ¼ाविधक २ 
िदन र सरसफाइ _ब�ध्न 
áाकेज पुन<ताजगी तािलम १ 
िदन गरी ३ िदन एवं पूण<खोप 
न.पा., गा.पा. सुिनि7तताको 
लािग $ािनय तह, वडा, खोप 
समµय सिमती तथा 
नविनवाIचत जन_ितिन 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,२१ २,२१ 

४७ _जनन् �Jता ½ा¾ सेवा ½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

४८ 
पिरवार िनयोजन िकशोर 
िकशोरी तथा _जनन ्½ा¾ 
काय<gम 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,४० २,४० 

४९ 

पशु सेवा िवभाग र _ादेिशक 
िनकायमा पशुपWछी त�ांक 
तथा पशु सेवाका काय<gमको 
_गित िरपोÔटङ 

पशुपWछी 
िवकास 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २० २० 

५० 

पशुपं9ी आदीबाट ^ने 
ईKुएWजा, बड< Lु, AMR, 
िसिYसक¬िसस, 
टëो°ाMोिसस आिद 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २० २० 



((((110110110110)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
उप 9े: 

खच< 
शीष<क 
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िविनयोजन 

पि
हल

ो :ै
मा

िस
क 

दो
�ो

 :ै
मा

िस
क 

ते�
ो :ै

मा
िस

क 

चौ
थो

 :ै
मा

िस
क 

जq
ा 

िविभ� स�वारोग स?िä 
रोकथाम तथा िनय´णका 
लािग सचेतना काय<gम 

५१ 
पशुपWछी रोगको अµषेण, 
नमुना सêलन तथा _ेषण 

पशुपWछी 
िवकास 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १० १० 

५२ 

पािलका fरमा ½ा¾ 
सं$ाह�को मािसक बैठक, 
½ा¾ काय<gमह�को डाटा 
भेिरिफकेशन एवं गुणfर 
सुधार साथै अध<वा�षक एवं 
वा�षक समी9ा 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५५ १,५५ 

५३ 
पोपण िवशेष (½ा¾) 
9े:का काय<gम स8ालन 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

५४ पोषण काय<gम ½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ३,७४ ३,७४ 

५५ 

पोषण संवेदनशील 
(खानेपानी तथा सरसफाइ, 
कृिष, पशुसेवा, मिहला तथा 
बालबािलका, िश9ा र 
शासकीय _वä (9े:का 
काय<gमह� स8ानल) 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

५६ 

मातृ तथा नविशशु काय<gम 
अ�ग<त आमा सुर9ा, 
गभ<वती, रlसंचार, उ ेरणा 
सेवा, ¥ानो झोला र िन:शु� 
गभ<पतन काय<gम 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७,३२ ७,३२ 



((((111111111111)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
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५७ 
मातृ तथा नविशशु काय<gम 
सं5ालन 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १४,०७ १४,०७ 

५८ 
युवा _ितभाह�को खोजी तथा 
_ो©ाहन काय<gम 

युवा तथा 
खेलकुद 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,२५ १,२५ 

५९ 
राYÃपित रिनH िस� 
_ितयोिगता ($ानीय 
तहfरीय) 

युवा तथा 
खेलकुद 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

६० 

रािYÃय मिहला ½ा¾ 
½यंसेिवका काय<gम 
(पोशाक _ो©ाहन, यातायात 
खच<, वा�षक समी9ा गोSी र 
िदवस मनाउने खच< समेत) 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २०,०० २०,०० 

६१ 
रािYÃय मिहला सामुदाियक 
½ा¾ ½यम सेिवका 
काय<gमको थप यातायत खच< 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४,९८ ४,९८ 

६२ 
वडाÇव गठन तथा नमुना 
युवा संसद अ�ास 

युवा तथा 
खेलकुद 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ३,५० ३,५० 

६३ 
िव¼ालय स8ालन तथा 
�व$ापन अनुदान 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० २,२८ २,२८ 

६४ 
िव¼ालय स8ालन तथा 
�व$ापन अनुदान 

िश9ा २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १२,८१ १२,८१ 

६५ 

िव¼ालय ½ा¾ 
िश9ा/आमा समूह तथा 
मिहला ½ा¾ ½यं 
सेिवकाह�का लािग 
सामािजक £वहार पिरवत<न 
काय<gम 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७५ ७५ 



((((112112112112)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
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६६ 

िव¼ालयमा शैि9क गुणfर 
सुÖढीकरण एवम ्
काय<सªादनमा आधािरत 
_ो©ाहन अनुदान 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० २,०२ २,०२ 

६७ 

िव¼ालयमा शैि9क गुणfर 
सुÖढीकरण एवम ्
काय<सªादनमा आधािरत 
_ो©ाहन अनुदान 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ४,१२ ४,१२ 

६८ 

िव¼ालयमा शैि9क गुणfर 
सुÖढीकरण एवम ्
काय<सªादनमा आधािरत 
_ो©ाहन अनुदान 

िश9ा २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ११,३६ ११,३६ 

६९ 

िवभागले उपलNध गराउने 
िविध/पÛित अनुसार वडा 
fरबाट घटना दता< स�ाह 
अिभयान स8ालन 

लैिHक 
समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ९० ९० 

७० 

शैि9क प^ँच सुिनि7तता, 
अनौपचािरक तथा वैकिiक 
िश9ा काय<gम (परªरागत 
िव¼ालय, वैकिiक 
िव¼ालय, सा9रता र िनर�र 
िश9ाका काय<gम समेत) 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० २३ २३ 

७१ 
$ानीय तहबाट _ाथिमक 
सूचना संकलन 

सामािजक 
सुर9ा तथा 
संर9ण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४,०० ४,०० 

७२ 
सु�तज¥ पदाथ< तथा 
मDपान सेवनको ¥ूनीकरण 
स?äी संचार काय<gम 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २५ २५ 



((((113113113113)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
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७३ 

½ा¾ चौकी (आधारभूत 
½ा¾ सेवा के¿) को 
¥नुतम सेवा मापद� 
काय<gम (अिभमुखीकरण, 
समी9ा, फलो अप , 
अनुगमन तथा सुÖढीकरण 
समेत) 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,२५ १,२५ 

७४ 
½ा¾ सूचना साथै आइ एम 
यू सुÖढीकरण काय<gम 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ६५ ६५ 

७५ 
स$ागत 9मता 
िवकास,परी9ा स8ालन एवम ्
िव¼ाथ® मु�ाêन 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० १,४६ १,४६ 

७६ 
स$ागत 9मता 
िवकास,परी9ा स8ालन एवम ्
िव¼ाथ® मु�ाêन 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० ७२ ७२ 

७७ 
स$ागत 9मता 
िवकास,परी9ा स8ालन एवम ्
िव¼ाथ® मु�ाêन 

िश9ा २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४,०२ ४,०२ 

७८ 
सामुदाियक िव¼ालयका 
छा:ाह�लाई िन:शु� 
}ािनटरी áाड £व$ापन 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० १,१८ १,१८ 

७९ 
सामुदाियक िव¼ालयका 
छा:ाह�लाई िन:शु� 
}ािनटरी áाड £व$ापन 

िश9ा २२५२२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० २,४० २,४० 

८० 
सामुदाियक िव¼ालयका 
छा:ाह�लाई िन:शु� 
}ािनटरी áाड £व$ापन 

िश9ा २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ६,६४ ६,६४ 



((((114114114114)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
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८१ 
एम. आइ<. एस. अपरेटर र 
िफ� सहायक देिनक Îमण 
भ�ा/यातायात खच</ईäन 

लैिHक 
समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२६१९ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ६० ६० 

८२ 
कामका लािग पािर�िमक 
अनुदान (थप) 

सामािजक 
सुर9ा तथा 
संर9ण 

२२७११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४४,७० ४४,७० 

८३ रोजगारी सृजना (ई.िड.ए.) 
�म तथा 
रोजगारी 

२२७११ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० २३,४३ २३,४३ 

८४ 
रोजगारी सृजना (नेपाल 
सरकार) 

�म तथा 
रोजगारी 

२२७११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ३०,५४ ३०,५४ 

८५ 

आधारभूत तहका ½ीकृत 
दरव\ीका िश9क, राहत 
अनुदान िश9कका लािग 
तलब भ�ा अनुदान (िवशेष 
िश9ा पिरषद अ�रगतका 
िश9क/कम<चारीह� समेत) 

िश9ा २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ८,०९,०० ८,०९,०० 

८६ 

_ारिÍक बाल िवकास 
सहजकता<ह�को पािर�िमक 
तथा िव¼ालय कम<चारी 
�ब$ापन अनुदान 

िश9ा २६४११ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० २३,०४ २३,०४ 

८७ 

_ारिÍक बाल िवकास 
सहजकता<ह�को पािर�िमक 
तथा िव¼ालय कम<चारी 
�ब$ापन अनुदान 

िश9ा २६४११ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० ११,३२ ११,३२ 



((((115115115115)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
उप 9े: 
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८८ 

_ारिÍक बाल िवकास 
सहजकता<ह�को पािर�िमक 
तथा िव¼ालय कम<चारी 
�ब$ापन अनुदान 

िश9ा २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ६३,७३ ६३,७३ 

८९ 

_ारिÍक बाल िवकास 
सहजकता<ह�को पािर�िमक 
तथा िव¼ालय कम<चारी 
�ब$ापन थप अनुदान 

िश9ा २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २५,५३ २५,५३ 

९० 

माDिमक तहका ½ीकृत 
दरव\ीका िश9क, राहत 
अनुदान िश9क लािग तलब 
भ�ा अनुदान (िवशेष िश9ा 
पिरषद अ�रगतका 
िश9क/कम<चारी,_ािविधक 
धारका _िश9क समेत) 

िश9ा २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,१८,०० २,१८,०० 

९१ 
िव¼ालय स8ालन तथा 
�व$ापन अनुदान 

िश9ा २६४११ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ४,६४ ४,६४ 

९२ 
साव<जिनक िव¼ालयका 
िव¼ाथ®ह�का लािग िन:शु� 
पाíपुfक अनुदान 

िश9ा २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १६,१२ १६,१२ 

९३ 
साव<जिनक िव¼ालयका 
िव¼ाथ®ह�का लािग िन:शु� 
पाíपुfक अनुदान 

िश9ा २६४११ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ५,८४ ५,८४ 

९४ 
साव<जिनक िव¼ालयका 
िव¼ाथ®ह�का लािग िन:शु� 
पाíपुfक अनुदान 

िश9ा २६४११ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० २,८७ २,८७ 



((((116116116116)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
उप 9े: 
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९५ 

_ित िव¼ाथ® लागतका 
आधारमा िसकाइ सामyी 
तथा िडिजटल िसकाइ समाyी 
�व$ाका लािग 
िव¼ालयलाइ अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० १,९८ १,९८ 

९६ 

_ित िव¼ाथ® लागतका 
आधारमा िसकाइ सामyी 
तथा िडिजटल िसकाइ समाyी 
�व$ाका लािग 
िव¼ालयलाइ अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ४,०४ ४,०४ 

९७ 

_ित िव¼ाथ® लागतका 
आधारमा िसकाइ सामyी 
तथा िडिजटल िसकाइ समाyी 
�व$ाका लािग 
िव¼ालयलाइ अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ११,१५ ११,१५ 

९८ 

शैि9क प^ँच सुिनि7तता, 
अनौपचािरक तथा वैकिiक 
िश9ा काय<gम (परªरागत 
िव¼ालय, वैकिiक 
िव¼ालय, सा9रता र िनर�र 
िश9ाका काय<gम समेत) 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,३० १,३० 

९९ 

क9ा ९-१२ मा अDयनरत 
िबप� लि9त 
छा:वृि�(Pro-
PoorTarget 
Scholarship) का लािग 
छनोट भएका िव¼ाथ®का 

िश9ा २७२११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १०,१० १०,१० 



((((117117117117)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
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लािग छा:वृि� (क9ा ११ र 
१२ का िव�ान िवषयसमेतका 
लािग) 

१०० 

क9ा ९-१२ मा अDयनरत 
िबप� लि9त छा:वृि� 
(Pro-PoorTarget 
Scholarship) का लािग 
छनोट भएका िव¼ाथ®का 
लािग छा:वृि� (क9ा ११ र 
१२ का िव�ान िवषयसमेतका 
लािग) 

िश9ा २७२११ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० ७,०० ७,०० 

१०१ 

साव<जिनक िव¼ालयमा 
अDयनरत िव¼ाथ®ह�का 
लािग छा:बृि� (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) 

िश9ा २७२११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४,९१ ४,९१ 

१०२ 

साव<जिनक िव¼ालयमा 
अDयनरत िव¼ाथ®ह�का 
लािग छा:बृि� (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) 

िश9ा २७२११ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० १,९७ १,९७ 

१०३ 

साव<जिनक िव¼ालयमा 
अDयनरत िव¼ाथ®ह�का 
लािग छा:बृि� (आवासीय 
तथा गैरआवासीय) 

िश9ा २७२११ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ० १,०४ १,०४ 

१०४ 
आधारभूत तथा आकिåक 
½ा¾ सेवाको लािग औषिध 
खिरद 

½ा¾ २७२१३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १३,७५ १३,७५ 

कुल जqा 
   

१८,८०,९३ १८,८०,९३ 



((((118118118118)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

२. पूँ िजगत खच� : 
आ.व.   : २०७८/७९ 

      

. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
उप 9े: 

खच< 
शीष<क 

�ोत 

िविनयोजन 

पि
हल

ो :ै
मा

िस
क 

दो
�ो

 :ै
मा

िस
क 

ते�
ो :ै

मा
िस

क 

चौ
थो

 :ै
मा

िस
क 

जq
ा 

८०५५२५०३५११ संघीय सरकारबाट हfा�िरत काय<gम (सशत< अनुदान) 

१ 
िव¼ालय क9ाकोठा िनमा<ण 
अनुदान (२ कोठे तथा ४ 
कोठे भवन) 

भवन, आवास 
तथा सहरी 
िवकास 

३१११२ 
एस.इ.एस.पी. - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ५४,०० ५४,०० 

२ 
छ:$ान मि\र संर9ण 
गु1ी दरवार 

पय<टन ३१११३ 
आ�िरक ऋण - 
नगद ऋण 

० ० ० ७,०० ७,०० 

३ 

सुरि9त नागिरक आवास 
काय<gम :- _देश नं. ५ को 
गु1ी िजBा 9े: नं. १ 
अ�ग<त गु1ी दरबार 
गाउँपािलका - 214 वटा 
(gमागत) 

भवन, आवास 
तथा सहरी 
िवकास 

३१११३ 
आ�िरक ऋण - 
नगद ऋण 

० ० ० ४५,०० ४५,०० 

४ 
Inj.Oxytocin 
भ�ारणका लागी ILR 
Refrigerator खरीद 

½ा¾ ३११२२ 
आ�िरक ऋण - 
नगद ऋण 

० ० ० ४,०० ४,०० 

५ 
मेिशनरी आजार तथा 
फ�नचर मम<त सÍार (सेवा 
के¿ स8ालानाथ<) 

लैिHक 
समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

३११२२ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ६० ६० 

६ 

िव¼ालयमा IT Lab 
$ापना, सुÖढीकरण एवम ्
Digital library 
�व$ापनका लािग 
अनुदान 

िश9ा ३११२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १३,०० १३,०० 

७ 
सÍा� उÊादनको 
उÊादकs र बजार 

उ¼ोग ३११२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,४० १,४० 



((((119119119119)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व.   : २०७८/७९ 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाक

लापको नाम 
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_ित�धा< बृि गन<का लािग 
कि·मा ५ जनाको समुहमा 
_िबिध हfा�रण 

८ 

रोजगार सेवा के¿को 
सुÖढीकरण (कLáूटर, 
फ�नचर िफ9स<, Àामरा, 
अ¥ िव¼ुतीय उपकरण) 

�म तथा 
रोजगारी 

३११२३ 
आई िड ए - 
सोधभना< ^ने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ० ३,०० ३,०० 

९ 

नवीकरणीय ऊजा< _विध 
जडान (वायोæासँ/िव¼ुतीय 
चुलो/सुधािरएको चुलो/सौय< 
ऊजा<) 

उजा< ३११५३ 
आ�िरक ऋण - 
नगद ऋण 

० ० ० ८,०० ८,०० 

१० िसचंाइ पूवा<धार िनमा<ण कृिष ३११५५ 
आ�िरक ऋण - 
नगद ऋण 

० ० ० ३०,०० ३०,०० 

८०५५२५०३५१२ संघीय सरकारबाट हfा�िरत काय<gम (िवषेश अनुदान) 

११ 
�ी ईZरी माDिमक 
िव¼ालय गु1ीदरबार -६, मा 
१६ कोठे भवन िनमा<ण 

भवन, आवास 
तथा सहरी 
िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,००,०० २,००,०० 

८०५५२५०३५१३ संघीय सरकारबाट हfा�िरत काय<gम(समपूरक अनुदान) 

१२ 
वडा काया<लय लुªेक कोट 
बुढीचौर डBीखोला मो.बा. 
fरउ�ती 

यातयात 
पूवा<धार 

३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७०,०० ७०,०० 

१३ 
वडा काया<लय लुªेक कोट 
बुढीचौर डBीखोला मो.बा. 
fरउ�ती 

यातयात 
पूवा<धार 

३११५१ 
आ�िरक ऋण - 
नगद ऋण 

० ० ० ७०,०० ७०,०० 

कुल जqा 
   

५,०६,०० ५,०६,०० 
 



((((120120120120)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

Xदेश सरकारबाट हkा}िरत काय��म (सशत� अनुदान) 
आ.व. :२०७९/८० 
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८०५५२५०३५२१ _देश सरकारबाट हfा�िरत काय<gम (सशत< अनुदान) 

१ 
जनbोती _ा.िव. घेराबार 
गु1ीदरबार १ 

भवन, आवास 
तथा सहरी 
िवकास 

३१११२ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० १०,०० १०,०० 

२ 
घुत® भेडँीखोर दलवाH ^ँदै 
िमसुका वीरबास सडक िवfार 
तथा fरोÒ नती, गु1ीदरबार-२ 

यातयात 
पूवा<धार 

३११५१ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० २०,०० २०,०० 

३ 
वीरबास िजमी बाधँाखोला 
मोटरबाटो िवfार गु1ीदरबार 
४ 

भवन, आवास 
तथा सहरी 
िवकास 

३११५१ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० ० ० 

४ 
वीरबास िजमी बाधँाखोला 
मोटरबाटो िवfार गु1ीदरबार 
४ 

यातयात 
पूवा<धार 

३११५१ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० १०,०० १०,०० 

५ 
िरपाहाखोàा दोमई खानेपानी 
योजना गु1ीदरबार ५ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५४ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० १०,०० १०,०० 

६ 
िचलाHटारी लाªाटा िसचंाइ 
योजना गु1ीदरबार ५ 

जल�ोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० २०,०० २०,०० 

७ 
हेकुल ेखोला कुमाल गाउँ 
िसचंाइ योजना, गु1ीदरबार-१ 

जल�ोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० १०,०० १०,०० 

८०५५२५०३५२२ _देश सरकारबाट हfा�िरत काय<gम (िवषेश अनुदान) 

८ 
मु`म´ी शैि9क सुधार 
काय<gम 

िश9ा २२५२२ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० ६०,०० ६०,०० 

८०५५२५०३५२३ _देश सरकारबाट हfा�िरत काय<gम (समपूरक अनुदान) 

९ 
गा.पा. fरीय एकघर एकधारा 
खानेपानी काय<gम वडा नं. १-
७ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० ५०,०० ५०,०० 



((((121121121121)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. :२०७९/८० 
      


. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/िgयाकला

पको नाम 
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१० 
गा.पा. fरीय एकघर एकधारा 
खानेपानी काय<gम वडा नं. १-
७ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५०,०० ५०,०० 

११ 
ठूलोखोला का/ेपोखरी सुय¬दय 
सोलार मुस पिरयोजना 
खानेपानी वडा नं. २ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५०,०० ५०,०० 

१२ 
ठूलोखोला का/ेपोखरी सुय¬दय 
सोलार मुस पिरयोजना 
खानेपानी वडा नं. २ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० ५०,०० ५०,०० 

१३ डिªH साइट िनमा<ण वडा नं. ३ 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५८ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० ५०,०० ५०,०० 

१४ डिªH साइट िनमा<ण वडा नं. ३ 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५८ 
लुि?नी _देश  - 
नगद अनुदान 

० ० ० ५०,०० ५०,०० 

कुल जqा 
   

४,४०,०० ४,४०,०० 
 

वडा kरीय योजनाको िववरण 

आ.व. :२०७९/८०            
. हजारमा 
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८०५५२५०३२०१ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.१ 

१ 
कृिष आधुिनकरण मेिसनरी 
खिरद ६० _ितशत अनुदान 

कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२ खेलकुद िवकास बिलथुम युवा तथा खेलकुद २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३ 
खानेपानी पाईप खिरद 
बिलथुम 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 
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४ 
जनतासँग वडा अD9 
काय<gम 

लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

५ 
दिलत तथा मिहला लि9त 
काय<gम 

लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

६ 
बिलथुम खहरे खानेपानी 
¥नुतम महशुल छुट 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,५० २,५० 

७ 
सामािजक समावेिशकरण 
बिलथुम 

लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ३,०० ३,०० 

८ 
½ा¾ चौकी संचालन तथा 
�व$ापन अनुदान 

½ा¾ २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

९ 
उजेला _ा.िव. संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४० ४० 

१० 
जनbोित _ा िव संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४० ४० 

११ 
थाëीपोखरा मा.िव.संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५,०० ५,०० 

१२ 
पदम बहादरु मा.िव.संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,८० १,८० 

१३ 
बिलथुम नरहिरकडEल 
मा.िव.संचालन अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

१४ 
माझी _ा.िव. संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७५ ७५ 

१५ रैनादी _ा िव संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७५ ७५ 
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१६ 
िशवशिl _ा.िव. संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४० ४० 

१७ भयर $ान टÃY िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

१८ राधाकृF मि\र पौवा िनमा<ण भाषा तथा सं*ृित ३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

१९ कुर टÃY ढलान एवम ्मम<त 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२० 
जनिवकास भवन वाईिरH 
तथा मम<त 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२१ 
गाAुH चापपानी तारजाली 
तथा बाटो मम<त 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

२२ चारखुmे पुल मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

२३ 
िटमुरे डाडँा टापु बाटो 
fरउ�ती 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

२४ 
भला<डाडँा पुरानो ठाडो बाटो 
िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२५ 
वडा fरीय मो.बा. fरउ�ती 
एवम मम<त सÍार 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १२,५० १२,५० 

२६ िश¶ खौवा मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

२७ 
शी¶ ग¹छे मो.बा. पखा<ल 
िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२८ 
िसÛेपंधेरा ढुHे डाडा ँ^दै 
गा�ुH मोटरबाटो िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

कुल जqा       ५०,०० ५०,०० 
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८०५५२५०३२०२ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.२ 

१ िवउपल खिरद कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२ 
½ा¾ चौकी �व$ापन 
खच< 

½ा¾ २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३ 
का/ेपोखरी मा.िव.संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

४ 
जनता _ा.िव. संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

५ 
िदपbोती _ा.िव. संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

६ नेरा _ा.िव. संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

७ 
महाकाली िन.मा.िव.संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

८ 
सुय¬दय मा.िव.संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

९ पशु औषधी खिरद पशुपWछी िवकास २७२१३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१० 
खड्कदेवी मि\र भवन 
िनमा<ण 

भाषा तथा सं*ृित ३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

११ खड्का िपपल टÃ± fरोÒ नती 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१२ 
^wुङ आमा समूह भवन टÃB ट 
िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

१३ 
अराङ्टुङ-बागपोखरा मो.बा. 
मम<त योजना 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 
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१४ 
का/ेपोखरी -घत® टोल मो.बा. 
योजना 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१५ 
का/ेपोखरी -तBो छतडाडँा 
गो.बा. िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१६ 
जुभुH मो.बा. मम<त सÍार 
योजना 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७,०० ७,०० 

१७ 
तBा गाउँ -फुलका बुटा भल 
�व$ापन तथा गो.बा. 
िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१८ 
हिटया वडा काया<लय जाने 
बाटो मम<त 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१९ 
हिटया -नयापँोखरी -
टाङलाजी-घुम® मो.बा. मम<त 
योजना 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

२० 
हिटया -िह1ी-डBीखोला 
मो.बा. िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२१ ^wुङ -पुरीपोखरा गो.बा. यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२२ 
जुभुH (कोmला-बा^न गाउँ-
ठूलाचौर) खानेपानी योजना 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २०,०० २०,०० 

२३ 
जुभुH खानेपानी मम<त तथा 
सरसफाइ योजना 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२४ अमलपोखरी ढल �व$ापन 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५८ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२५ 
खBुक पोखरा खेल मैदान 
िनमा<ण 

युवा तथा खेलकुद ३११५९ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

कुल जqा       ४८,०० ४८,०० 



((((126126126126)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट
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८०५५२५०३२०३ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.३ 

१ 
अपाH 9मता िवकास 
काय<gम 

लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२ उ«ृY कृषक सqान कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २५ २५ 

३ जनजाित सं*ृित संर9ण भाषा तथा सं*ृित २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

४ जेS नागिरक सqान 
लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

५ दिलत लि9त काय<gम 
लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

६ युवा तथा खेलकुद काय<gम युवा तथा खेलकुद २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

७ 
½ा¾ आमा समूह बैठक 
�व$ापन खच< 

½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

८ 
गौडाकोट ½ा¾ चौकी 
संचालन अनुदान 

½ा¾ २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

९ 
tालपोखरी मा.िव.संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१० 
माईका$ान _ा.िव. संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २५ २५ 

११ 
राजा �Wखा मा.िव.संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१२ 
½ामी पोखरी _ा.िव. संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २५ २५ 
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१३ पशु औषधी खिरद पशुपWछी िवकास २७२१३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४० ४० 

१४ 
चारपोखरी कृयाप:ी टÃY 
िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१५ 
ताराखसे िसबाबा मि\र 
िनमा<ण 

भाषा तथा सं*ृित ३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

१६ 
देिव$ान मि\रमा टÃY 
िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१७ प5वली डाडँामा टÃY िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१८ लुLथर िसतल पाट® मम<त 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१९ 
उिरमडाडँामा कृयाप:ी टÃY 
िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२० 
कािलका मिहला जागृती 
ब^ÛेÁीय सहकारी सं$ा 
भवन मम<त 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७५ ७५ 

२१ 
ठूलापोखरामा कृयाप:ी टÃY 
िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२२ 
बुढीपोखरी छ:महारज म\ीर 
मम<त 

भाषा तथा सं*ृित ३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२३ 
कोलमुनी गोरेटो बाटो 
तरजाली 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२४ चLफुल नाली �व$ापन यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४० ४० 

२५ जलडाडँा मो.बा. मम<त सÍार यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 
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२६ दह घुLटी डौडाल मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

२७ 
पाखुखोला रातापानी पौवा 
खक<  मो.बा. मम<त 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७५ ७५ 

२८ भलामी टोल मो.बा. यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२९ िमलनचोक कोट मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३० रेåी टोल मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३१ 
राजा घु·ी उरीनडाडँा पुख= 
िवरमान मो.बा. मम<त 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

३२ 
राजा जलडाडँा गोरेटो बाटो 
मम<त 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३३ 
वडा fरीय मो.बा. मम<त 
सÍार 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५,०० ५,०० 

३४ 
िचिदयार पBीटोल खा.पा. 
मम<त 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३५ 
भेडीखोर खानेपानी पधेरो तथा 
िसडी िनमा<ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७५ ७५ 

३६ 
भलाम तथा िफरिफरे 
खानेपानी मम<त 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २५ २५ 

३७ 
िवरमान खानेपानी टंकी 
योजना 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ३० ३० 

३८ िनदरु चौपारी मम<त 
वातावरण तथा 
जलवायु 

३११५९ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३९ 
राजा सपाउदी गैरा भल 
िनय´ण 

जल�ोत तथा 
िसचंाइ 

३११५९ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,४० १,४० 



((((129129129129)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट
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४० भैपरी फुटकर योजना 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१५११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ३,२५ ३,२५ 

कुल जqा       ३३,०० ३३,०० 
८०५५२५०३२०४ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.४ 

१ कृिष तािलम कृिष २२५१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२ आरन सुधार काय<gम 
लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३ 
कृिष औजार तथा िबउिबजन 
खिरद ६० _ितशत अनुदान 

कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

४ 
ताजा तरकारी उÊादन 
�मपोखरा 

कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

५ भकारो सुधार िरमी पशुपWछी िवकास २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

६ मिहला िवकास काय<gम 
लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

७ 
िवरबास ½ा¾ चौकी तथा 
मिहला ½ा¾ ½ंय सेिवका 
�व$ापन 

½ा¾ २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ८० ८० 

८ 
�Wखादह मा.िव.संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

९ 
िजजुबजै मि\र मम<त तथा 
बसै �व$ापन 

भाषा तथा सं*ृित ३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

१० 
िपपल डाडँा राधाकृF मि\र 
िनमा<ण 

भाषा तथा सं*ृित ३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७५ ७५ 
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११ 
िमसुगा बालिश9ा भवन 
िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

१२ 
�मपोखरा िशवालय मि\र 
मम<त 

भाषा तथा सं*ृित ३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१३ 
िरडी पँधेरो मम<त सÍार तथा 
कृयापि: घर 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१४ सर½ती _ा िव कोठा मम<त 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१५ जfापाता खिरद 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

१६ 
बा¶े ½ा¾ आमा समूह 
भवन िनमा<ण िशवालय 
yाउ� 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

१७ 
भmेचौर ½ा¾ आमा समूह 
बैठक क9 �व$ापन 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१८ 
वीरबास बजार CCTV 
जडान 

_शासकीय सुशासन ३११२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ३,०० ३,०० 

१९ 
9ेणाडाडँा देउरली मो.बा. 
िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२० िजिम मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,२० १,२० 

२१ 
डाडँा टोल झाgी पानी मो.बा. 
िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२२ 
बलाल टोल देिख कानी गैरा 
मो.बा. 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२३ बासँ खक<  गोरेटो बाटो मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 



((((131131131131)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. :२०७९/८०            
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२४ भेडीखोर गोरेटो बाटो िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२५ 
िरपा टोल दिलत टोल मो.बा. 
िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२६ 
वडा fरीय मो.बा. मम<त 
सÍार तथा fरउ�ती 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १३,९० १३,९० 

२७ 
वीरबास बजार सडक ब�ी 
मम<त तथा संÍार 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२८ 
तBार िदगाम टारी कुलो 
िनमा<ण बा¶े 

जल�ोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२९ 
कु�ी पानी टंकी िनमा<ण 
भmेचौर सािवक ६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३० 
कुलेरा िढकामुनी पानी टंकी 
मम<त िमसुगा 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३१ खा.पा. िमटर तथा धारा खिरद 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

३२ 
द@ाH पानी टंकी मम<त 
सÍार 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३३ 
भmेचौर लाकुरी गैरा टंकी 
िनमा<ण सािवक ५ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ६० ६० 

३४ 
मुल संर9ण तथा पाईप 
�व$ापन 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ३,०० ३,०० 

३५ 
राजुघाट भुटुका टोल िलÉ 
खानेपानी आयोजना 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

३६ िशिरष गैरा पधेरा मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३७ कुली 9ेडा चौपारी िनमा<ण 
वातावरण तथा 
जलवायु 

३११५९ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 



((((132132132132)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. :२०७९/८०            
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३८ िपपल डाडँा चौपारी िनमा<ण 
वातावरण तथा 
जलवायु 

३११५९ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७५ ७५ 

कुल जqा       ५०,०० ५०,०० 
८०५५२५०३२०५ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.५ 

१ ए?लु�े संचालन ½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२ दिलत लि9त काय<gम 
लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

३ िबउिवजन खिरद कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

४ 
½ा¾ आमा समूह बैठक 
�व$ापन खच< 

½ा¾ २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

५ 
�नोदय _ा.िव. संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

६ 
शारदा मा.िव.संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४,०० ४,०० 

७ 
हिटया _ा.िव. संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

८ 
गाउँ चौउर zादी पँधेरो पौवा 
मम<त 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

९ तोसमाई मि\र िनमा<ण भाषा तथा सं*ृित ३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ६० ६० 

१० उिखर गैरा मो.बा. िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

११ 
थुLका िपपलडाडँा मो.बा. 
िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 



((((133133133133)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. :२०७९/८०            
. हजारमा 
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१२ 
पैया डाडँा नया ँगाउँ मो.बा. 
िनमा<ण 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ७० ७० 

१३ वडा fरीय मो.बा. मम<त यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५,२० ५,२० 

१४ िसलथुम मो बा. िनमा<ण यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ६० ६० 

१५ zालीन चौर पोखरी घेराबार 
जल�ोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१६ 
अमर अवा<थोक िलÉ खापा 
*ीम १ राता पानी *ीम २ 
बेसारे गैरा खा.पा. संचालन 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४,०० ४,०० 

१७ 
ग�की दोबाटा खापा चे?र 
िनमा<ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४० ४० 

१८ थुLका बरको �ख पधेरो मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१९ 
िलÉ खा.पा. िमटर तथा धारा 
जडान 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२० 
सपाHदी डाडँा पोखरी 
खानेपानी मम<त 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

२१ 
िखमा\ फाउ�ेसन मूत® 
िनमा<ण 

पय<टन ३११५९ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ४० ४० 

२२ 
तBो हिटया िसराना भल 
िनय´ण 

जल�ोत तथा 
िसचंाइ 

३११५९ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ६० ६० 

२३ भैपरी फुटकर योजना 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१५११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

कुल जqा       २६,०० २६,०० 
८०५५२५०३२०६ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.६ 



((((134134134134)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट
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. हजारमा 
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१ ए?लु�े संचालन ½ा¾ २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

२ जेS नागिरक Îमण काय<gम 
लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

३ िबउिवजन खिरद कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

४ 
मिहला लि9त दिलत 
काय<gम 

लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

५ लोक सं*ृित _वध<न भाषा तथा सं*ृित २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

६ 
मिहला ½ा¾ ½ंय सेिवका र 
½ा¾ कम® �व$ापन 

½ा¾ २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

७ ईZरी मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ३,०० ३,०० 

८ गंगा आधारभूत िव¼ालय िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० २,०० २,०० 

९ 
धारापानी बालिवकास 
संचालन अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१० 
तिनयापोखरा मिहला भवन 
टÃ± िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

११ 
तBो चौपारी बेल पोखरा 
मिहला भवन टÃ± िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१२ 
बंगैचा मिहला भवन टÃ± 
िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१३ 
वडा fरीय मो.बा. मम<त 
सÍार तथा fरउ�ी 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ६,५० ६,५० 
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१४ खानेपानी पाईप खिरद 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१५ पँधेरो मम<त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१६ भैपरी फुटकर योजना यातयात पूवा<धार ३१५११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५,५० ५,५० 

कुल जqा       २७,०० २७,०० 

८०५५२५०३२०७ गु1ीदरबार गाउँपािलकावडा नं.७ 

१ मिहला िसपमूलक तािलम 
लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

२ कृिष अनुदान काय<gम कृिष २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

३ दिलत सचेतना काय<gम 
लैिHक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,२० १,२० 

४ बुस कmीH उजा< २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

५ युवा तथा खेलकुद युवा तथा खेलकुद २२५२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

६ 
माईका$ान मि\र पूजा 
संचालन 

भाषा तथा सं*ृित २५३१४ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

७ 
½ा¾ आमा समूह बैठक 
�व$ापन खच< 

½ा¾ २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ९० ९० 

८ 
½ा¾ सं$ा संचालन 
अनुदान 

½ा¾ २६४११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 



((((136136136136)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

आ.व. :२०७९/८०            
. हजारमा 

िस.नं. 
काय<gम/आयोजना/ 
िgयाकलापको नाम 

उप 9े: 
खच< 
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�ोत 

िविनयोजन 

पिह
लो
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दो�

ो :
ैमा
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ते�
ो :

ैमा
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क 

चौ
थो

 :
ैमा

िस
क 

जq
ा 

९ ईZरी मा.िव.संचालन अनुदान िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,२० १,२० 

१० 
ठूलापोखरी मा.िव संचालन 
अनुदान 

िश9ा २६४१२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ६,०० ६,०० 

११ बासपोखरा टÃस िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

१२ हिरपोखरी टÃस िनमा<ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,०० १,०० 

१३ पशुज¥ उपकरण खिरद कृिष ३११२२ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ८० ८० 

१४ 
गलाम र लामडाडँा मोटरबाटो 
fरउ�ती 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

१५ 
फेिद िचतपानी मोटरबाटो 
fरउ�ती 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

१६ 
वडा fरीय मो.बा. मम<त 
सÍार 

यातयात पूवा<धार ३११५१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ९,०० ९,०० 

१७ 
�ëेपानी खानेपानी मूल 
संर9ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ  

३११५६ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ५० ५० 

१८ 
¥ ूसगरमाथा ½ा¾ आमा 
समूह (व�ाडँा पोखरा िनर) 
टÃY िनमा<ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३११६१ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० १,५० १,५० 

१९ भैपरी फुटकर योजना यातयात पूवा<धार ३१५११ 
नेपाल सरकार-
नगद अनुदान 

० ० ० ३,४० ३,४० 

कुल जqा       ३६,०० ३६,०० 
 

  



((((137137137137)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

गुIीदरबार गाउँपािलका 
आ`थक ऐन (२०७९) 

Xkावना :  
गु1ीदरबार गाउँपािलकाको आÄथक वष< २०७९/०८० को अथ< स?äी _fावलाई काया<µयन गन<को िनिम� 
$ानीय कर तथा शु� संकलन गन=, छुट िदने तथा आय संकलनको _शासिनक �व$ा गन< वा)नीय भएकोले, 
नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उपधारा (९) बमोिजम गु1ीदरबार गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संि'( नाम र XारC :  
(१) यस ऐनको नाम “आÄथक ऐन, २०७९” रहेको छ । 
(२) यो ऐन २०७९ साल साउन १ गते देिख गु1ीदरबार गाउँपािलका 9:ेमा लागू ^नेछ । 

२. सpित कर :  
गाउँ काय<पािलकाले तोकेको िमित देिख गाउँपािलका 9:ेिभ: अनुसूिच (१) बमोिजमको एकीकृत सªि� कर 
लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

३. न�ा पास सo�ी दkुर :  
गाउँपािलका 9:े िभ: ला�े नëा पास स?äी दfुर अनुसूिच (२) बमोिजम ^नेछ । 

४. भिूम कर (मालपोत) तथा घर कर :  
गाउँपािलका 9:ेिभ: अनुसूिच (३) बमोिजम भूिम कर (मालपोत) तथा घर कर लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 
एकीकृत सªि� कर लागू भएपिछ भूमीकर तथा घरकर लगाइने छैन । 

५. घर वहाल कर :  
गाउँपािलका 9:ेिभ: कुनै �िl वा सं$ाले भवन, घर, पसल, æारेज, गोदाम, टहरा, छvर, जçा वा पोखरी पूरै 
वा आंिशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनुसूिच (४) बमोिजम घर जçा वहाल कर लगाइने र असूल गिरनेछ ।  

६. jवसाय कर :  
गाउँपािलका 9:ेिभ: �ापार, �वसाय वा सेवामा पँूजीगत लगानी र आÄथक कारोवारका आधारमा अनुसूिच (५) 
बमोिजम �वसाय कर लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

७. जिडबुटी, कवाडी र जीवज}ु कर :  
गाउँपािलका 9े: िभ: उÊािदत बfु तथा सेवा र गाउँपािलका 9:ेिभ: कुनै �िl वा सं$ाले ऊन, खोटो, 
जिडबुटी, वनकस, कवाडी माल र _चिलत कानूनले िनषेध गिरएको जीवज�ु वाहेकका अ¥ मृत वा मािरएका 
जीवज�ुको हाड, िसङ, [ाखँ, छाला जfा बfुको �वसाियक कारोवार गरेवापत अनुसूिच (६) बमोिजमको कर 
लगाइने र असूल उपर गिरनेछ। 



((((138138138138)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

८. सवारी साधन कर :  
गाउँपािलका 9:ेिभ: दता< भएका सवारी साधनमा अनुसूिच (७) बमोिजम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर 
गिरनेछ ।तर, _देश कानुन ½ीकृत भई सो कानुनमा अ¥था �व$ा भएको अव$ामा सोिह बमोिजम ^नेछ । 

९. िव�ापन कर :  
गाउँपािलका 9:ेिभ: ^ने िव�ापनमा अनुसूिच (८) बमोिजम िव�ापन कर लगाइने र असूल उपर गिरनेछ ।तर, 
_देश कानुन ½ीकृत भई सो कानुनमा अ¥था �व$ा भएको अव$ामा सोिह बमोिजम ^नेछ। 

१०. मनोर�जन कर तथा पय�टन शु� :  
गाउँपािलका 9:ेिभ: ^ने मनोरWजन �वसाय सेवामा मनोरWजन कर तथा टÃेिकH, कायोिकड, ÀानोइH, बWजी 
जिªH, िजप Lायर र या<वÉीH सेवा वा �वसाय संचालन गरेवापत पय<टन शु� अनुसूिच (१०) बमोिजमको 
दरले मनोर�न कर तथा पय<टन शु� लगाइने र असूल उपर गिरनेछ ।तर, _देश कानुन ½ीकृत भई सो कानुनमा 
अ¥था �व$ा भएको अव$ामा सोिह बमोिजम ^नेछ। 

११. बहाल िबटौरी शु� :  
गाउँपािलका 9:ेिभ: आफुले िनमा<ण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनुसूिच (१०) मा उBेख भए अनुसार हाट बजार 
वा पसलमा सोही अनुसूिचमा भएको �व$ा अनुसार बहाल िबटौरी शु� लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

१२. पा�कङ शु� :  
गाउँपािलकाको शहरी 9:ेिभ: कुनै पिन सवारी साधनलाई पाÔकङ सुिवधा उपलÂ गराए वापत अनुसूिच (११) 
बमोिजम पाÔकङ शु� लगाइने र असूल उपर गिरनेछ। 

१३. सेवा शु�, दkुर :  
गाउँपािलकाले िनमा<ण, संचालन वा �व$ापन गरेका अनूसूिच १२ मा उिBिखत $ानीय पूवा<धार र उपलÂ 
गराइएको सेवामा सेवाyाहीबाट सोही अनुसूिचमा �व$ा भए अनुसार शु� लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

१४. गाउँपािलका 'ेD िभD उ�ािदत बkु तथा सेवामा ला�े शु� :  
गाउँपािलका 9:े िभ: उÊािदत बfु तथा सेवामा अनुसूिच (१३) बमोिजम शु� लगाउने र असुलउपर गन=छ । तर, 
_देश तथा संिघय कानुन ½ीकृत भई सो कानुनमा अ¥था �व$ा भएको अव$ामा सोिह बमोिजम ^नेछ । 

१५. कर छुट :  
यस ऐन बमोिजम कर ितन= दाियs भएका �िl वा सं$ाह�लाई कुनै पिन िकिसमको कर छुट िदईने छैन ।  

१६. कर तथा शु� संकलन सoि� काय�िविध :  
यो ऐनमा भएको �व$ा अनुसार कर तथा शु� संकलन स?äी काय<िविध गाउँपािलकाले तोके अनुसार ^नेछ । 

  



((((139139139139)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

अनुसूिच–१ 
ऐनको दफा (२) संग स?äीत 

(सpिf कर) (राज� संकेत नं. ११३१३) 

(१) एकीकृत सªि� मू�ाêन $ानीय तहको आÄथक ऐन २०७९ बमोिजम सªि� करको दर दफा २ बमोिजम 
गु1ीदरबार गाउँपािलका एकीकृत सªि� कर �व$ापन स?äी काय<िवधी बमोिजम गन= । 

(२) गु1ीदरबार गाउँपािलका9:े िभ: आRनो नाममा रहेको सवै जçा र सो जçामा बनेको भौितक 
संरचनाह�को एकमुS सªि� मू�ाêन गरी ^न आउने मू�का आधारमा कर िनधा<रण गन= । 

(३) एकीकृत सªि� कर बुझाउने कुनै करदाताले आRनो नाममा रहेको सªि� लुकाई वा खि�करण गरी वा 
भौितक संरचना नदेखाई सªि� मू�ाêन गराई कर ितरेको _मािणत भएमा वाfिवक सªितको 
मू�ाêनबाट तोिकए बमोिजम थप रकम जिरवाना गरी असुल गन= । 

(४) जçाको मु� तोिकए बमोिजम ^नेछ। 

(५) आÄथक वष< २०७९/८० देिख िन�ानुसार एकीकृत सªि� करको दर लागु ^नेछ । 

करयोæ सªि�को मू� वा�षक दर (कोSमा उदाहरण) 
पाचँ लाख �पैयासँqको मू�ांकनमा एक मुS � ५० (पचास) 
पचास लाख �पैयासँq _ित लाख � १० (� दश) 
एकाउ� लाख देिख एक करोड �पैयासँq _ित लाख� २० (� िवस) 
एक करोड एक लाख देिख दईु करोड �पैयासँq _ित लाख � २५ (� पि»स) 
दईु करोड एक लाख �पैयादेँिख ितन करोड �पैयासँq _ित लाख � ३० (� ितस) 
ितन करोड एक लाख �पैयादेँिख पाचँ करोड �पैयासँq _ित लाख� ४५ (� पèतािलस) 
पाचँ करोड भ\ा मािथ _ित लाख � ५० (� पचास) 

 

खेती योæ जिमन बाझँो राखी खेती नगन= सª�ी धनीलाई मािथ उBेिखत भएको करको दर अनुसार ला�े करमा 

५०% थप जिरवाना ला�ेछ । 

  



((((140140140140)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

अनुसूिच–२ 

ऐनको दफा (३) संग स?िäत 

(न�ा पाससँग सoि�त) (राज� शीष�क नं. १४२४२) 
�.सं. िववरण दर �. कैिफयत 

१ घर न]ा   
१.१ न]ा _मािणत दfुर ६००   
१.२ न]ा पास फाराम (िकताब) ५००   
१.३ न]ा पास दfुर (_ित बग< िफट � मा) ....   
१.३.१ मु` £ापारीक तथा शहरी 9े: तफ<  

 
  

१.३.१.१ अ) आर. सी.सी.^ेम ±Ã9र तफ<  ....   
  क) आर सी.सी. छाना जिमन तला र _थम तला सq ५   
  ख) आर सी.सी. छाना दो�ो, ते�ो र चौथो तला सq ६   
  ग) आर सी.सी. छाना चौथो तला भ\ा मािथ १०   
१.३.१.२ आ) लोडबेिरH ±Ã9र तफ<  (िसमÅे जोडाईमा ईटा र ढुHाको गारो) 

 
  

  क) आर सी.सी. छाना जिमन तला ५   
  ख) आर सी.सी. छाना _थम तला र दा�ो तला ६   
  ग) जfा छाना अ¥ जिमन तला, _थम तला र दो�ो तला सq ३   
  घ) िसमेÅ _क ५ इ5ी गारो जfा छाना, अ$ायी टहरो गोदाम आदी २   
१.३.१.३ इ) लोडबेिरH ±Ã9र तफ<  (माटोको जोडाईमा ईटा र ढुHाको गारो) 

 
  

  क) आर सी.सी. छाना जिमन तला भई _थम तलामा जfा छाना भएको २   
  ख) जfा छाना जिमन तला र _थम तलासq २   
  ग) जfा छाना मा: लगाएको अव$ामा २   
१.३.२ yामीण बजार तफ<  

 
  

१.३.२.१ अ) आर. सी.सी.^ेम ±Ã9र तफ<  
 
  

  क) आर सी.सी. छाना जिमन तला र _थम तलासq ३   
  ख) आर सी.सी. छाना दो�ो, ते�ो र चौथो तलासq ५   
  ग) आर सी.सी. छाना चौथो तला भ\ा मािथ ५   
१.३.२.२ आ) लोडबेिरH ±Ã9र तफ<  (िसमÅे जोडाईमा ईटा र ढुHाको गारो) 

 
  

  क) आर सी.सी. छाना जिमन तला २   
  ख) आर सी.सी. छाना _थम तला र दो�ो तला ४   
  ग) जfा छाना अ¥ जिमन तला, _थम तला र दो�ो तला सq २   



((((141141141141)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

�.सं. िववरण दर �. कैिफयत 
  घ) िसमेÅ _क ५ इ5 गारो जfा छाना, अ$ायी टहरो गोदाम आदी २   
१.३.२.३ इ) लोडबेिरH ±Ã9र तफ<  

 
  

  (माटोको जोडाईमा ईटा र ढुHाको गारो) 
 
  

  क) आर सी.सी. छाना जिमन तला भई _थम तलामा जfा छाना भएको २   
  ख) जfा छाना जिमन तला र _थम तला सq २   
  ग) जfा छाना मा: लगाएको अव$ामा २   
१.३.३ yामीण आवािसय 9े: तफ<  

 
  

१.३.३.१ अ) आर. सी.सी. ^ेम ±Ã9र तफ<  
 
  

  क) आर सी.सी. छाना जिमन तला र _थम तला सq २   
  ख) आर सी.सी. छाना दो�ो, ते�ो र चौथो तला सq ४   
  ग) आर सी.सी. छाना चौथो तला भ\ा मािथ ५   
१.३.३.२ आ) लोडबेिरH ±Ã9र तफ<  (िसमÅे जोडाईमा ईटा र ढुHाको गारो ) 

 
  

  क) आर सी.सी. छाना जिमन तला २   
  ख) आर सी.सी. छाना _थम तला र दा�ो तला ५   
  ग) जfा छाना अ¥ जिमन तला, _थम तला र दो�ो तलासq २   
  घ) िसमेÅ _क ५ इ5ी गारो जfा छाना, अ$ायी टहरो गोदाम आदी २   
१.३.३.३ इ) लोडबेिरH ±Ã9र तफ<  (माटोको जोडाईमा ईटा र ढुHाको गारो) 

 
  

  क) आर सी.सी. छाना जिमन तला भई _थम तलामा जfा छाना भएको २   
  ख) जfा छाना जिमन तला र _थम तला सq २   
  ग) जfा छाना मा: लगाएको अव$ामा २   
१.३.४ कृिष _योजन तफ<  

 
  

१.३.४.१ अ) पशु तथा पं9ीको खोर, गोठ िनमा<ण तफ<  
 
  

  क) आर. सी. सी. ±Ã9र जिमनतला १.५०   
  ख) आर. सी. सी. ±Ã9र _थमतला र सो भ\ा मािथ २.००   
  ग) लोडबेिरH जfा छाना जिमन तला १.००   
  घ) लोडबेिरH जfा छाना _थम तला र सो भ\ा मािथ १.५०   
  ङ) साधारण खरको छाना ०.५०   
१.३.५ साव<जिन संघसं$ा तफ<  

 
  

  क) सरकारी काया<लय र सरकारी fरका शैि9क सं$ा २०० ½ीकृत िलनु पन= 
  (£ापारीक _योजन बाहेक) 

 
  

  ख) साव<जिनक मठमि\र, गु?ा मि`द, चच< पाटी पौवा १०० ½ीकृत िलनु पन= 



((((142142142142)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

�.सं. िववरण दर �. कैिफयत 
१.३.६ कªाउ�, वाल तफ<  (रिनH िफटमा) १   
१.३.७ न]ापास तफ<  सेवा शु� ५००   
१.४ न]ा न�ल दfुर (न]ा र _माणप: समेत) ७००   
१.५ न]ापास _माणप: मा: न�ल दfुर ५००   
१.६ न]ा तफ< को घरन]ा नामसारी दfुर 

 
  

१.६.१ क) अंशब�ाबाट, पािरवािरक नामसारी ५००   
१.६.२ ख) अ¥ रािजनामाबाट नामसारी ५००   
१.७ न]ापास जिरवाना अD9बाट तोिकए बमोिजम ^नेछ । 

 
  

 

नोटः- 

नëा पास _योजनका लािग व)गकृत 9:ेह�ः 

१. मु` �ापािरक तथा शहरी 9:े : मु` राजमाग<ले छोएको बीरबास, गैडाकंोट, घु·ी बजार 

२. yामीण बजार 9:े : खbा<ङ, ग�की डोटा बजार, िचलाउने पोखरा, उपBो हिटया (६), गौरीपोखरा, 

उपBो हिटया देिख ठूला चौर सq, फेदी, नेटा, थाëीपोखरा, टापु, लुªेक, िझरबास देिख काÎेपोखरी 

सq, जुभुङ हिटयाको आसपास 9:े, �मापोखरा,ना? े डाडँा बा¶े, भmेचौर पोखरी डाडँा,िमसुका, िजमी 

३. yामीण तथा आवासीय 9:े : मािथ बाहेकका सबै 9:ेह� 

 

अनुसूिच–३ 

ऐनको दफा (४) संग स?िäत 

भिूमकर (मालपोत) (राज� शीष�क नं. ११३१४) 
�.सं. िववरण दर कैिफयत 

१ घर जçा स?äी कर     

१.१ 
  
  
  
  
  

मालपोत तथा भूमीकर (_ित रोपनी)     
¥नुतम २ रोपनीसq एकमुS �. २०  
२ रोपनी देिख ५ रोपनीसq एकमुS �. ६०   
६ रोपनी देिख १० रोपनीसq एकमुS �. १२०   
११ रोपनी देिख २० रोपनीसq _ित रोपनी थप �. ८ का दरले   
२१ रोपनी देिख ३० रोपनीसq _ित रोपनी थप �. १० का दरल े   
३१ रोपनी देिख ४० रोपनीसq _ित रोपनी थप �. १२ का दरल े   



((((143143143143)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

�.सं. िववरण दर कैिफयत 
४१ रोपनी देिख ५० रोपनीसq _ित रोपनी थप �. १५ का दरल े  
५० रोपनी भ\ा मािथ जित सुकै भएपिन _ित रोपनी थप �. २० का दरल े  

 

गत आ.व. िवल? दfुर पिहलो चौमािसक २५%, दो�ो चौमािसक ५०% र ते�ो चौमािसक ७५% थप ला�ेछ। 

 

घर कर तफ� : 
�.सं. िववरण दर कैिफयत 

१ प�ी ढलान घर  _ित तला �. २००. थप तलाको _ित तला � १०० 
२ ढंुगा इटाको जोडाइ पला±र सिहतको टीन र ढंुगा छाना  _ित तला �.८०. थप तलाको _ित तला � ५० 
३ ढंुगा इटाको जोडाइ टीन र ढंुगा छाना  _ित तला �.६०. थप तलाको _ित तला � ३० 
४ माटो ढंुगा िटनको छानोको क»ी घर  �.२० 

 
 

 

अनुसूिच–४ 

ऐनको दफा (५) संग स?िäत 

(घर बहाल कर) (राज� शीष�क नं. ११३२१) 
g.सं. िववरण दर कैिफयत 

१ 
सबै _कारको जçा, भवन, सभाहल, टहरा, 
पोखरी आिद भाडामा िददा ँ

१० _ितशत  

२ फोहरमैला सेवा शु� मािसक २०० बजार 9े:मा  
३ घर बहाल कर १० _ितशत घर भाडाको १०% 

 

अनुसूिच–६ 

ऐनको दफा (६) संग स?िäत 

(jवसाय कर) (राज� शीष�क नं. ११६१३) 
िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 

१ �ापािरक दfुर       
१.१ मिदरा पसल (दता<)/नवीकरण      
१.१.१ रëी, िवयरको िडि±Ã£ूटस< १०००० ५०००   
१.१.२ रëी, िवयरको थोक पसल ६००० ३०००   



((((144144144144)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
१.१.३ रëी, िवयरको�खू�ा िबgी पसल ३००० १५००   
१.२ सूत® ज¥ (धु्र�पान) पसल     
१.२.१ चूरोट, िवडी, सुत®ज¥ पदाथ<को िडलर पसल ७००० ३५००   
१.२.२ चूरोट, िवडी, सुत®ज¥ पदाथ<को थोक पसल ५,००० २५००   
१.२.३ चूरोट, िवडी, सुत®ज¥ पदाथ<को�खु�ा पसल २५०० १२५०   
१.३ पेय पदाथ<को िडलरह�का       
१.३.१ पेय पदाथ<को िडलरह�का  २५०० १२५०   
१.३.२ पेय पदाथ<ह�को खू�ा पसल (क) २००० १०००   
१.४ सुन चांदी पसल      
१.४.१ सून चांदी पसल �ेणी (क) १ करोड भ\ा बढी लगानी १५००० ७५००   
१.४.२ सून चांदी पसल �ेणी (ख) ५० लाख देिख १ करोड सq १२००० ६०००   
१.४.३ सून चांदी पसल �ेणी (ग) २० लाख देिख ५० लाख सq १०००० ५०००   
१.४.४ सून चांदी पसल �ेणी (घ) १० लाख देिख २० लाख सq ८००० ४०००   
१.४.५ सून चांदी पसल �ेणी (ङ) १० लाख सq ६००० ३०००   
१.५ औषधी �वसाय      
१.५.१ औषधी सूपर िडि±Ã�ुटस< २०००० १००००   
१.५.२ औषधी थोक तथा िडि±Ã�ुटस< १५००० ७५००   
१.५.३ औषधी खू�ा पसल (ड�र भएको) १०००० ५०००   
१.५.४ औषधी खू�ा पसल (आिंशक ड�र भएको) ८००० ४०००  
१.५.५ औषधी खू�ा पसल (ड�र नभएको) ६००० ३०००   
१.५.६ औषधी पसल / Çिनक ६००० ३०००  
१.६ आयूव=िदक औषधी पसल      
१.६.१ हव<ल उÊादन तथा आयूव=िदक औषधी थोक पसल ३००० १५००   
१.६.२ हव<ल उÊादन तथा आयूव=िदक औषधी खू�ा २००० १०००   
१.६.३ एyोभेट थोक पसल ५००० २५००   
१.६.४ एyोभेट खू�ा पसल २००० १०००   
१.७ ±ेशनरी तथा पुfक पसल      
१.७.१ ±ेशनरी तथा पुfक िडि±Ã�ुटस< ६००० ३०००   
१.७.२ ±ेशनरी तथा पुfक थोक ५००० २५००   
१.७.४ ±ेशनरी तथा पुfक खू�ा (क) बजार 9े: ३००० १५००   
१.७.५ ±ेशनरी तथा पुfक खू�ा (ख) yामीण बजार 9े: २५०० १२५०   



((((145145145145)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
१.७.६ मु�ण सामाyी खिरद िबgी  २००० १०००   
१.७.७ कापी उ¼ोग ५००० २५००  
१.८ िडपाट<मेÅल पसल      
१.८.१ िडपाट<मेÅल पसल सिपH सेÅर �ेणी (क) १०,००० ५०००   
१.८.२ िडपाट<मेÅल पसल सिपH सेÅर �ेणी (ख) ५००० २५००   
१.९ कåेिटक पसल      
१.९.१ कåेिटक थोक पसल ६००० ३०००   
१.९.२ कåेिटक खु�ा पसल �ेणी (�ुटीपाल<र सिहत) ४००० २०००   
१.९.३ कåेिटक खु�ा पसल �ेणी (क) २५०० १२५०   
१.९.४ कåेिटक खु�ा पसल �ेणी (ख) १५०० ७५०   
१.१० मोटर पाट< तथा बोडी िव�स< सामान िबgी (चारपाyE)      
१.१०.१ मोटर पाट< सामान िबgी �ैणी (क) (सो�म सिहत) १२००० ६०००   
१.१०.२ मोटर पाट< सामान िबgी �ेणी (ख) (स
भस सिहत) ८००० ४०००   
१.१०.३ बोडी िव�स< सामान िबgी �ेणी (क) ६००० ३०००   
१.१०.४ बोडी िव�स< सामान िबgी �ेणी (ख) ३००० १५००   
१.११ लूि/केसन सेëन तफ<       
१.११.१ लूि/केसन िडि±Ã£ुटस< ६००० ३०००   
१.११.२ लूि/केसन थोक पसल ३००० १५००   
१.११.३ लूि/केसन�खू�ा पसल २००० १०००   
१.१२ °ाई तथा ¤ास हाउस      
१.१२.१ °ाई तथा ¤ास हाउस थोक पसल ६००० ३०००   
१.१२.२ °ाई तथा ¤ास हाउस खु�ा पसल(क) ४००० २०००   
१.१२.३ °ाई तथा ¤ास हाउस खु�ा पसल (ख) ३००० १५००   
१.१३ कपडा तथा फे�ी पसल      
१.१३.१ कपडा,फे�ी तथा �ाग थोक पसल ६००० ३०००   

१.१३.२ 
कपडा, फे�ी तथा �ाग खू�ा पसल �ेणी (क) मु` �ापािरक 
9े: िसलाइ सिहत 

४००० २०००   

१.१३.३ कपडा, फे�ी तथा �ाग खू�ा पसल �ेणी (ख) yामीण बजार 9े: ३००० १५००   
१.१३.४ कपडा, फे�ी तथा �ाग खू�ा पसल �ेणी (ग) yामीण बजार 9े: १००० ५००  
१.१४ धागो टाकँ फ¢र थोक पसल      
१.१४.१ धागो, टाकँ, फ¢र थोक पसल २००० १०००   



((((146146146146)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
१.१४.२ धागो, टाकँ, फ¢र खु�ा पसल १००० ५००   
१.१५ इले� Ãोिनक िबgी पसल      
१.१५.१ मोवाइल कªनी सेa उपशाखा, िडि±Ã�ुटस< ६००० ३०००   
१.१५.२ इले� Ãोिनक, इलेि� Ãकल थोक पसल (ि^ज, िट.भी.) ५००० २५००   
१.१५.३ इले� Ãोिनक खुदा पसल �ेणी (क) मु` �ापािरक 9े:  /मम<त ४००० २०००   
१.१५.४ इले� Ãोिनक खुदा पसल �ेणी (ख) yामीण बजार 9े: /मम<त ३००० १५००   
१.१७ हाडव<यर / मेिशनरी / पेÅ/सेनेटरी तथा माब<ल पसल      
१.१७.१ थोक पसल १५००० ७५००   
१.१७.२ खू�ा पसल �ेणी (क) (छड, िसमेÅ सिहत) ६००० ३०००   
१.१७.३ खू�ा पसल �ेणी (ख) अ¥ ४००० २०००   
१.१८ पेटÃोिलयम पदाथ<      
१.१८.१ पेटÃोिलयम पदाथ< ३ पª वा सो भ\ा मािथ १०००० ५०००   
१.१८.२ पेटÃोिलयम पदाथ< २ वटा पª भएको ५००० २५००   
१.१८.३ पेटÃोिलयम पदाथ< १ मा: पª भएको ३००० १५००   
१.१८.४ æांस िसिल�र िडलर सव िडलर ३००० १५००   
१.१९ ±ील, आ1ूिनयमको पसल      
१.१९.१ ±ील, आ1ूिनयमको थोक पसल ५००० २५००   
१.१९.२ ±ील, आ1ूिनयमको खु�ा पसल ३००० १५००   
१.२ फ�नशस< पसल      
१.२०.१ Lोिरङ तथा फ�नशस< थोक पसल ५००० २५००   
१.२०.२ Lोिरङ तथा फ�नशस< खु�ा पसल (क) ३००० १५००   
१.२०.३ Lोिरङ तथा फ�नशस< खु�ा पसल (ख) २००० १०००   
१.२१ सवारी साधन एजे�ी तथा थोक िबgी पसल      
१.२१.१ बस, टÃक, टÃया�र िजप, कारको िडलर १५००० ७५००   
१.२१.२ मोटरसाइकल िडलर १०,००० ५०००   
१.२१.३ मोटरसाइकल अ¥ सवारी साधनको िडलर (½देशी उÊादन) ५००० २५००   
१.२१.४ इलेि� Ãक साइकल िडलर (क) ५००० २५००   
१.२१.५ साइकल, मोटर साईकल मम<त के¿ (ख) ३००० १५००   
१.२१.६ िर–कि�सन हाउस ५००० २५००   
१.२२ थोक तथा एजे�ी      
१.२२.१ टायर िडलर ५००० २५००   



((((147147147147)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
१.२२.२ पिªHसेट, जेनेरेटर िडलर ५००० २५००   
१.२२.३ िविवध िवषयका सामान स°ायस< तथा एजे�ीह� ५००० २५००   
१.२३ दैिनक उपभोगका बfू      
१.२३.१ खा¼ान स°ायस< िडपो ५००० २५००   
१.२३.२ गBा थोक पसल िडपो ४००० २०००   
१.२३.३ खा¼ान,िकराना थोक तथा खु�ा पसल ३००० १५००   

१.२३.४ 
खा¼ान,िकराना थोक तथा खु�ा पसल, ल�ा कपडा, सबै सामान 
एकै ठाउमा भएको (क) 

१०००० ५०००   

१.२३.५ 
खा¼ान,िकराना थोक तथा खु�ा पसल, ल�ा कपडा, सबै सामान 
एकै ठाउमा भएको (ख) 

८००० ४०००   

१.२३.६ खु�ा िकराना पसल १००० ५००  
१.२४ फलफूल पसल      
१.२४.१ फलफूल थोक पसल ३००० १५००   
१.२४.२ फलफूल खु�ा पसल तरकारी तथा अ¥ सामाyी पसल २००० १०००   
१.२५ सागसcी पसल      
१.२५.१ सागसcी थोक पसल २००० १०००   
१.२६ िमSान/ÀाटिरH पसल      
१.२६.१ िमSान/ÀाटिरH पसल ५००० २५००   
१.२६.२ िमSान पसल �ेणी (क) ३००० १५००   
१.२६.३ िमSान पसल �ेणी (ख) २००० १०००   
१.२७ िचयानाfा पसल २००० १०००   
१.२७.१ िचया तथा नाfा पसल (क) २००० १०००   
१.२७.२ िचया तथा नाfा पसल (ख) १००० ५००   
१.२८ टे� हाउस      
१.२८.१ िवजूली डेकोरेशन/बै� बाजा सिहतको टे� हाउस ५००० २५००   
१.२८.२ िवजूली डेकोरेशन सिहतको टे� हाउस ३००० १५००   
१.२८.३ टे� हाउस २००० १०००   
२ िबशेष� परामश< तथा अ¥ £वसाियक सेवा      
२.१ िचिक©क      
२.१.१ िनजी सेवा संचालन गन= क�wे� डा�र ५००० २५००   
२.१.२ िनजी सेवा संचालन गन= मेिडकल अिफसर ३००० १५००   



((((148148148148)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
२.१.३ िनजी औषधी पसलमा पटके िवशेष� सेवा वा�षक ५००० -   
२.१.३ किबराज (आयुव=िदक) २००० १०००   
२.२ क�¹%ाÅ सेवा      
२.२.१ इिWजिनयिरङ परामश< सेवा फम< ५००० २५००   
२.३ कानून �वसायी      
२.३.१ ल फम< तथा कानून परामश< सेवा ३००० १५००   
२.४ लेखापरी9ण �वसाय      
२.४.१ लेखापरी9ण (सी.ए.) ६००० ३०००   
२.४.२ लेखापरी9ण (ले.प) ४००० २०००   
२.५ द� िचिक©ा सेवा      
२.५.१ डेÅल सेवा ३००० १५००   
२.५.२ द� िचिक©ा सेवा २००० १०००   
२.६ अनूसäानकता< तथा सेवा परामश< दाता      
२.६.१ अनुसäानकता< ३००० १५००   
२.६.२ कLáुटर एनािल± तथा _ोyामर २५०० १२५०   
२.६.३ िवमा एजेÅ ३००० १५००   
२.६.४ सभ=यर २००० १०००   
२.७ नोटरी पिdक अनूवादक न�ल _मािणत ५००० २५००   
२.८ पशु िचिक©क ३००० १५००   
२.९ शेयर दलाल १००० ५००   
२.१० ढुवानी कªनी तथा टÃा�पोट £वसाय २००० १०००   
२.११ संथागत पेÅर (°ि?ङ, वायिरङ, पेिÅङ) २००० १०००   
३.१ िनमा<ण £वसाय      
३.१.४ िनमा<ण �वसायी (घ)  ३५००० १७५००   
३.१.५ िवदेशी िनमा<ण �वसायी एवं परामश< दाता ५०००० २५०००   
३.२ भवन िनमा<ण �वसाय      
३.२.१ िम9र तथा सटिरH सामान भएकोलाई १०००० ५०००   
३.२.२ सटिरH सामान भएको ५००० २५००   
३.२.३ भवन िनमा<ण �वसायी ३००० १५००   
४ उÊादन मुलक उ¼ोग      
४.१  िडि±Ãलरी      



((((149149149149)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
४.१.१ िडि±Ãलरी (१ करोड भ\ा बढी पूजी भएको) १५०००० ७५०००   
४.१.२ िडि±Ãलरी (१ करोड भ\ा कम पूजी भएका) ७५००० ३७५००   
४.२ °ािYक उ¼ोग      
४.२.१ °ािYक उ¼ोग �ेणी (क) (क»ा पदाथ< _शोधन) १०००० ५०००   
४.२.२ °ािYक उ¼ोग �ेणी (ख) (áाकेिजङ) ५००० २५००   
४.३  चvल उ¼ोग      
४.३.१ चvल उ¼ोग  ५००० २५००   
४.४ yील उ¼ोग      
४.४.१ ±ील,आ1ुिनयम yील उ¼ोग १२००० ६०००   
४.४.२ फलामको yील उ¼ोग ६००० ३०००   
४.५ साबून उ¼ोग      
१३.५.१ साबून उ¼ोग ५००० २५००   
४.६ जु�ा उ¼ोग      
४.६.१ जु�ा उधोग तथा जु�ाको शो�म १०००० ५०००   
४.६.२ जु�ाको शो�म तथा पसल ५००० २५००   
४.६.३ जु�ा मम<त गन= १००० ५००   
४.७ पशुपालन तथा पशु आहार उ¼ोग      
४.७.१ पशु आहार उ¼ोग १०००० ५०००   
४.७.२ साना कुखुरा पालन उ¼ोग (५०० चBा सq) ५००० २५००   
४.७.३ मझौला कुखुरा पालन उ¼ोग (५०१ देिख मािथ) ३००० १५००   
४.७.४ ठूला �ाचरी सिहत कुखुरा पालन उ¼ोग १५,००० ७५०००   
४.७.५ पशु पं9ी आहार िबgी पसल २००० १०००   
४.७.६ पशु पंछी पालन फम< ३००० १५००   
४.८ घरेलु कुिटर उ¼ोग      
४.८.१ अगर ब�ी उ¼ोग १००० ५००   
४.८.२ मैन ब�ी उ¼ोग १००० ५००   
४.८.३ िटकी उ¼ोग १००० ५००   
४.८.४ अचार उ¼ोग १००० ५००   
४.८.५ अ¥ कुिटर उ¼ोग १००० ५००   
४.९ कपडा तथा गाम=Å उ¼ोग      
४.९.१ घरेलु कपडा उ¼ोग ५००० २५००   
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िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
४.९.२ गारमेÅ उ¼ोग २५०० १२५०   
४.९.३ bाकेट तथा £ाग उ¼ोग ३००० १५००   
४.९.४ होिजयारी तथा धागो उ¼ोग २००० १०००   
४.९.५ िसरक डसना उ¼ोग/पसल ५००० २५००   
४.९.६ गाउँगाउँमा िसरक डसना िबgी गन=/वा�षक/पटके ६०००    
४.९.७ जडीबुटी िबgी गन= १००० ५००  
४.९.७ ढाका उ¼ोग  ३००० १५००   
४.९.८ पुराना कपडा _शोधन गरी कपास बनाउने ३००० १५००   
४.१० छाता,सलाई उ¼ोग      
४.१०.१ सलाई उ¼ोग �ेणी (क) ५००० २५००   
४.१०.२ छाता उ¼ोग �ेणी (क) ५००० २५००   
४.११ पेय पदाथ< उÊादन उ¼ोग      
४.११.१ िमनरल वाटर उ¼ोग ५००० २५००   
४.११.२ िपउने पानी स°ायस< ३००० १५००   
४.११.३ आइस बरफ उ¼ोग ५००० २५००   
४.११.४ आइसgीम उ¼ोग ५००० २५००   
४.११.५ सोडा उ¼ोग ५००० २५००   
४.१२ भाडँा उ¼ोग      
४.१२.१ कासँ, तामा, िप�ल, भाडा उ¼ोग ५००० २५००   
४.१२.२ आ1ूिनयम भाडा उ¼ोग ५००० २५००   
४.१२.३ °ा±ीक भाडा उ¼ोग ५००० २५००   
४.१२.४ धातुका भाडा मम<त तथा _शोधन र िबgी (क) ३००० १५००   
४.१२.६ धातुका भाडा मम<त तथा _शोधन र िबgी (ख) २००० १०००   
४.१३ कुटानी, पेलानी िमल      
४.१३.१ फलावर िमल ५००० २५००   
४.१३.२ सेलर िमल (°ाÅ सिहत) ५००० २५००   
४.१३.३ कुटानी, पेलानी िमल (हलर समेत) ३००० १५००   
४.१३.४ कुटानी, िपसानी २००० १०००   
४.१३.५ िचउरा िमल ३००० १५००   
४.१३.६ मसला उ¼ोग ३००० १५००   
४.१४ डेरी उ¼ोग      
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िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
४.१४.१ डेरी उ¼ोग तथा िच}ान के¿ ३००० १५००   
४.१४.२ डेरी िविg पसल १००० ५००   
४.१५ उपभोæ वfु उÊादन उ¼ोग      
४.१५.१ कुिकज/पाउरोटी/नुडà उ¼ोग ३००० १५००   
४.१५.३ कKेëनरी उ¼ोग �ेणी (क) ३००० १५००   
४.१५.५ िव*ूट उ¼ोग ३००० १५००   
४.१५.६ दालमोट उ¼ोग ३००० १५००   
४.१६ िरकि�सन उ¼ोग      
४.१६.१ फलाम कृिष औजार उ¼ोग (क) ३००० १५००   
४.१६.२ फलाम कृिष औजार उ¼ोग (ख) २००० १०००   
४.१६.३ कागज, °ािYक िरकि�सन उ¼ोग ३००० १५००   
५ उजा< मुलक उ¼ोग      
५.१ हाइडÃो पावर स?äी पाट< उÊादन (क) १५००० ७५००   
५.२ वायो æास उ¼ोग १०००० ५०००   
५.३ सौय<शिl उÊादन उधोग ५००० २५००   
५.४ मम<त संमार पाट< िबgी २००० १०००   
६ कृिष तथा बनज¥ उ¼ोग      
६.१ °ाइउड उ¼ोग १०००० ५०००   
६.२ सिमल (टÃली भएको) ५००० २५००   
६.३ सिमल (टÃली नभएको) ३००० १५००   
६.४ काठ िबgी िडपो १०००० ५०००   
६.५ काठको फ�नचर उ¼ोग  /शो�म      
६.५.१ ५ लाखभ\ा बढी पूँजी भएको १२००० ७५००   
६.५.२ २ लाखभ\ा बढी पूँजी भएको १०००० ५०००  
६.५.३ २ लाखभ\ा कम पूँजी भएको ८००० ४०००   
६.६ काठको फ�नचर शो�म, ३००० १५००   
६.७ बेतबांसको उ¼ोग / �ा?ो शो�म १००० ५००   

६.८ 
बन समूहबाट िललाम/आपु�त सिमित माफ< त िबgी ^ने काठमा _ित 
Àुव िफट 

२०    

६.९ बन समूहबाट उपभोlालाई िवतरण ^ने काठमा _ित Àुव िफट १०    
६.१० सालको �ख लगायतको िबऊ संकलन _ित के.जी. ५    
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िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
७ खिनज उ¼ोग      
७.१ कंिgट उ¼ोग  १०००० ५०००   
७.१.१ कंिgट dक ५००० २५००   
७.१.२ सेनेटरी उ¼ोग तथा �वसाय ३००० १५००   
७.२ gसर उ¼ोग      
७.२.१ क) १ करोडभ\ा बढी पूजी भएको १००००० ५००००   
७.२.२ ख) ५० लाखदेिख १ करोडसq पूजी भएको ५०,००० २५०००   
७.२.३ ग) ५० लाखभ\ा कम पूजी भएको २५००० १२५००   
७.३ ईmा उ¼ोग      
७.३.१ १ करोडभ\ा बढी पूँजी भएको ५०००० २५०००   
७.३.२ १ करोडभ\ा कम पूँजी भएको २५,००० १२५००   
७.३.३ ५० लाखभ\ा कम पूँजी भएका २०००० १००००   
७.३.४ भेली/gसर उ¼ोग (१ करोड भ\ा बढी भएमा ५०,००० २५०००   
७.३.५ भेली/gसर उ¼ोग (१ करोड भ\ा कम भएमा २५००० १२५००   
८ होटल लज ए� रेYुरेÅ    
८.१ पाट® áालेस १०००० ५०००   
८.२ होटल लज ए� रेYुरेÅ ६००० ३०००   
८.३ होटल ए� लज ४००० २०००   
८.४ दोहोरी सांझ ५००० २५००   
८.५ फा±फुड तथा Àाफे ३००० १५००   
८.६ होटल, भोजनालय ३००० १५००   
९ छापाखाना      
९.१ अफसेट _ेस ५००० २५००   
९.२ िeन ि_Å _ेस ३००० १५००   
९.३ लेटर ि_Å _ेस २००० १०००   
१० संचार सेवा      
१०.१ टेिलफोन, मोवाईल सेवा _दायक कªनी १५००० ७५००   
१०.२ िट.िभ. fानल _शारण सेवा २५००० १२५००   
१०.३ केबुल fानल _शारण सेवा ३००० १५००   
१०.४ एफ.एम./रेिडयो दता</दता< िसफािरस _शारण सेवा ६००० ३०००   
१०.५ प:पि:का _काशन सेवा २००० १०००   
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िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
११ कtुिनकेशन सेवा      
११.१ टुर ए� टÃाभà सेवा ५००० २५००   
११.२ फोटोकिप/पी.सी.ओ.साइवर Àाफे,फोटो ±ुिडयो सेवा ४००० २०००   
११.३ कुिरयर सेवाको शाखा काया<लय २००० १०००   
१२ बािणb बèक तथा िवि�य सं$ा 

 
   

१२.१ वािणb वèक मु` काया<लय ३५००० १७५००  
१२.२ वािणb वèक _ित शाखा काया<लय २५,००० १२५००   
१२.३ िबकास बèक मु` काया<लय ५५००० २७५००   
१२.४ िवकास वèक _ित शाखा काया<लय ३०००० १५०००   
१२.५ फाइना� कªनी मु` काया<लय ३५००० १७५००   
१२.६ फाइना� कªनी _ित शाखा काया<लय २५००० १२५००   
१२.७ लघुिव� कªनीह� (मु` काया<लय) २५००० १२५००   
१२.८ लघुिव� कªनीह� (शाखा काया<लय) २०००० १००००   
१२.९ िवमा कªनीह� (मु` काया<लय) १५००० ७५००   
१२.१० िवमा कªनीह� (शाखा काया<लय) १०००० ५०००   
१२.११ रेिमटा� तथा मनी एëचेWजर ५००० २५००   
१२.१२ िव�ीय सहकारी सं$ा ५००० २५००   
१२.१३ ब^उÛेÁीय सहकारी �वसाय  ४००० २०००   
१२.१४ एकल तथा ब^ÛेÁ सहकारी सं$ा दता< १०००० -   
१२.१५ कृिष सहकारी दता< दता< ५००० -  
१२.१६ िवषयगत सहकारी �वसाय २००० १०००  
१३ ½ा¾ सेवा �वसाय      
१३.१ गैर सरकारी अ�ताल ३०,००० १५०००   
१३.२ नÄसH होम २०,००० १००००   
१३.३ एम.आर.आइ., िस.िट.BÀान, अwÃा साउ� िÇिनक १५००० ७५००   
१३.४ पोली िÇिनक ५००० २५००   
१३.५ áाथोलोजी (िदशा,िपसाव,रगत,जांच) िÇिनक १०००० ५०००   
१३.६ अंÀुप5र,िफिजयो थेरापी, ½ा$ िÇिनक ५००० २५००   
१३.७ एëरे िÇिनक ३००० १५००   
१३.८ चgा पसल �ेणी (क) २००० १०००   
१४ िश9ा सेवा (सं$ागत) िनजी िश9ालय दता<, दता< िसफािरस समेत      
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िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
१४.१ Àाªस अनुमित र ½ीकृितको लािग िसफािरस २०,००० -   
१४.२ माDिमक िव¼ालय (१० + २ समेत) अनुमित र ½ीकृित १५००० -   

१४.३ 
आधारभूत िव¼ालय (क9ा ८सq संचालन को लािग ) अनुमित र 
½ीकृित 

१०,००० -   

१४.४ 
आधारभूत िव¼ालय (क9ा ५सq संचालन को लािग) अनुमित र 
½ीकृित 

७५०० -   

१४.५ मÅेZरी तथा िशशु }ाहार के¿ अनुमित र ½ीकृित २००० -   
१४.६ छा:/छा:ावास अनुमित र ½ीकृित २००० -   
१५ िनजी िश9ालय वा�षक शु�      
१५.१ Àाªस १००००    
१५.२ मा.िव.(१०+२) ५०००    
१५.३ आधारभूत ८ क9ा सq २५००    
१५.४ आधारभूत ५ क9ा सq १५००    
१५.५ मÅेZरी िशशु }ाहfर के¿ १०००    
१५.६ छा:ा /छा:ावास ५००    
१५.क इिifूट, तािलम तथा अनूसäान के¿      
१५.१ पोिल टेिºकल इिifुट, _िश9ण समेत १०००० ५०००   
१५.२ नÄसH, िसए.मए.ए. र एच.ए. _िश9ण समेत १०००० ५०००   
१५.३ एजुकेशनल क�wे�ी सेवा ३००० १५००   
१५.४ कLáूटर/ईले� Ãोिनë तािलम के¿ ३००० १५००   
१५.५ सवारी चालक तालीम के¿ ३००० १५००   
१५.६ भाषा िश9ा इिifुट,कोिचH सेÅर २००० १०००   
१६ अ�रािYÃय गैर सरकारी सं$ाह�      
१६.१ अ�रािYÃय सं$ा (£वसाियक कारोबार गन=)  ५००० २५००   
१६.२ रािYÃय सं$ा (£वसाियक कारोबार गन=) ३००० १५००   
१७ मम<त तथा संभार सेवा      
१७.१ बोडी िव�स< सेëन तफ<       
१७.२ नयां बोडी बनाउने अटोमोबाइल स?िä सªूण< काय< १०००० ५०००   
१७.२ अटो दता< नवीकरण ५०००  २५००   
१८ सेgेटिरयल सेवा     
१८.१ डÃाइिÇिनक,सैलुन तथा £ुटीपाल<र      
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िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
१८.१.१ £ुटी पाल<र सेवा £ुिटिशयन तािलम सिहतको ३००० १५००   
१८.१.२ £ुटी पाल<र सेवा १५०० ७५०   
१८.१.३ सैलून सेवा १००० ५००   
१८.१.४ डÃाइिÇिनक सेवा १००० ५००   
१८.२ साईन वोड< आट< �वसाय      
१८.२.१ िडिजटल आट< £वसाय २००० १०००   
१८.२.२ अ¥ आट< £वसाय १००० ५००   
१८.३ पशु बधशाला      
१८.३.१ पशु बधशाला २००० १०००   
१८.३.२ पशुको छाला संकलन तथा िबgी के¿ २००० १०००   
१८.४ माछा, मासु िबgी पसल      
१८.४.१ áािकङ माछा, मासू स°ायस< ६००० ३०००   
१८.४.२ माछा,मासू मDे कि·मा ३ वटा सेवा एकै ठाउंमा भएको ५००० २५००   
१८.४.३ माछा,मासू मDे कि·मा २ वटा सेवा एकै ठाउंमा भएको ३००० १५००   
१८.४.४ कूनै एक _कारको मासू िबgी पसल २००० १०००   
१८.४.५ ताजा माछा, िस�ा िबgी पसल १००० ५००   
१८.४.६ अ�ा िबgी पसल १००० ५००   
१८.५ फुल िब�वा िबgी पसल      
१८.५.१ नस<री २००० १०००   
१८.५.२ फूल िबgी पसल १००० ५००   
१८.६ ¢ुकर/पुल हाउस      
१८.६.१ ¢ूकर तथा पूल दबैु भएको ४००० २०००   
१८.६.२ ¢ूकर ३००० १५००   
१८.६.३ पूल हाउस २००० १०००   
१८.७ हेिभ इÀुवमेÅ तथा कवाड< पसल      
१८.७.१ हेिभ इÀुवमेÅ खरीद/िबgी ५००० २५००   
१८.७.२ अ¥ कवाडी खिरद िबgी २००० १०००   
१८.८ खेलौना, िगÉ तथा फोटो ^ेम पसल      
१८.८.१ खेलौना तथा िगÉ पसल २००० १०००   
१८.८.२ खेलौना पसल १००० ५००   
१८.८.३ फोटो ^ेम पसल १००० ५००   



((((156156156156)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. िववरण दता< नवीकरण कैिफयत 
१८.९ िसलाइ मेिसन मम<त तथा िसलाइ पसल      
१८.९.१ िसलाइ पसल ५ बढी मेिशन ३००० १५००   
१८.९.२ िसलाइ पसल ३ देिख ५सq मेिशन २००० १०००   
१८.९.३ िसलाइ मेिसन मम<त पसल वा ३ वटा मेिशन सq १००० ५००   
१८.९.४ बुिटक �ा/टोरी १००० ५००   
१९ अ¥ सेवा      
१९.१ वैदेिशक रोजगार सेवा परामश< दाता      
१९.१.१ वैदेिशक रोजगार सेवा परामश< दाता ५००० २५००   
१९.१.२ वैदेिशक रोजगार परामश< सेवा शाखा काया<लय ३००० १५००   
१९.१.३ सेवा परामश< दाता २००० १०००   
१९.१.४ �िमक सेवा परामश< दाता १००० ५००   
१९.१.५ सामान सिहत �िमक सेवा परामश< दाता २००० १०००   
१९.२ संिगत तथा कला के¿ सेवा २००० १०००   
१९.३ फोटो ±ुिडयो तथा िभिडयो yाफी ५००० २५००  
१९.४ घुि· हाट वजारमा £ावसाय गन= £सायीको ह�मा      
१९.४.१ फे�ी तथा कपडा पसल २००० १०००   
१९.४.२ अ¥ _कृतीका खू�ा १००० ५००   
२० मािथ उBेख नभएका उ¼ोगह�को हकमा      
२०.१.१ ठूला उ¼ोग १०००० ५०००   
२०.१.२ मझौला उ¼ोग ५००० २५००   
२०.१.३ साना उ¼ोग ३००० १५००   
२१ मािथ उBेख नभएका अ¥ पेशा £वसाय      
२१.१ िड±Ãी£ूटस</थोक पसल ५००० २५००   
२१.२ खू�ा पसल २००० १०००   
२१.४ सेवा _दायक अ¥ £वसाय १००० ५००   
२१.५ कृिष फम< ५०० २५०   

२१.६ पशु फम< ५०० २५०   
२१.७ कृिष तथा पशुपWछी फम< १००० ५००  
२४ मरेको पशूको हाड, छाला संकलन के¿/काय< ४००० २०००   
२५ कबाडी (काम नला�े सामाyी) संकलन के¿ २००० १०००   



((((157157157157)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

पुन7ः  

(१) यो कर दर �. २५ लाख, �.५० लाख र १ करोड भ\ा बढी �वसाय-कारोबार गन= �वसायी फम<-उ¼ोगको 

हकमा gमशः १०%, २०% र ३०% थप कर असुल गन=छ । 

(२) मिदरा-िडि±लरी उ¼ोगमा उÊादन भएको सामानको उ¼ोगको िबgी मु�मा २ % उÊादन $लमा $ानीय 

कर अितिरl असुल गिरनेछ । 

(३) पानी उÊादन गन= उ¼ोगबाट उÊादन ^ने पानीको बोतलमा _ित बोतल �. ०.५ अितिरl $ानीय कर 

असुल गन=छ । 

(४) साझेदारी तथा सामुदाियक वन समूहबाट िललाम _िgया/आपु�त सिमित माफ< त ्िबgी ^ने उÊािदत काठमा 

_ित Àुव िफट �. २० को दरले $ानीय कर असुल गिरनेछ साथै समूह सद}लाई िवतरण गिरने उÊािदत 

काठमा _ित Àुव िफट �.५ $ानीय कर असुल गिरनेछ । 

(५) पािलकामा दता< नभएका �बसायीह�ले टोल(टोलमा माल सामान िबgी गरेको पाइएमा) _ित पटक � 

५००० जिरवाना िलइनेछ। 

(६) नवीकरण िवल? दfुर "�वसाय दता<, नवीकरण तथा कर स?äी काय<िविध २०७७" को दफा ५ को 

उपदफा (४) बमोिजम ला�ेछ ।  

  

अनुसूिच ६ 

ऐनको दफा (७) संग स?िäत 

राज� शीष�क न. ११६९१ 
गाउँपािलका िभD उ�ािदत वkु वा Xाकृितक |ोतको िनकासीमा ला�े दkुरः 
�.सं. वkु वा सेवा दर आ व २०७७/७८ कैिफयत 
 िगmी �.८०० _ित टÃीपर �.८०० _ित टÃीपर   
 िगmी �. ३०० _ित टÃया�र �. ३०० _ित टÃया�र   
 ढंुगा �.८०० _ित टÃीपर �.८०० _ित टÃीपर   
 ढंुगा �. ३०० _ित टÃया�र �. ३०० _ित टÃया�र   
 बालुवा �.८०० _ित टÃीपर �.८०० _ित टÃीपर   
 बालुवा �. ३०० _ित टÃया�र �. ३०० _ित टÃया�र   
 ढंुगा खानी (चुन ढंुगा, अ¥) �.६२५ _ित िटपर �.६२५ _ित िटपर   
 ढंुगा खानी (चुन ढंुगा, अ¥) �.२५० _ित %ा�र �.२५० _ित %ा�र   
 jेट, माव<ल क»ा पदाथ< �.५०० _ित घन िमटर �.५०० _ित घन िमटर   
 काठ �.३००० _ित टÃक �.३००० _ित टÃक   



((((158158158158)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

�.सं. वkु वा सेवा दर आ व २०७७/७८ कैिफयत 
 काठ �. १५०० _ित टÃया�र �. १५०० _ित टÃया�र   
 भटमास �. १०० _ित uीÅल �. १०० _ित uीÅल   
 िटमुर �.५०० _ित uीÅल �.५०० _ित uीÅल   
 सBाको खोटो �. १ _ित िकलो �. १ _ित िकलो   

 
कानूनले िनषेध नगरेका अ¥ 
जडीबुटीतथा जीवज�ुका अंगह� 

�. ५ _ित िकलो �. ५ _ित िकलो   

 
गाउँपािलकामा उÊािदत अ¥ खा¼ 
वfु 

�. १०० _ित uीÅल �. १०० _ित uीÅल   
 

नोट : ठे�ा पmाबाट ^ने काममा बाहेक मािथ उBेिखत ढंुगा, िगmी, बालुवा _योग ^ने साव<जिनक िनमा<णका 

काय<ह�मा उl दfुर छुट ^नेछ ।_देश तथा संिघय कानून बनी काय<µयनमा आएपिछ यस अनुसूिच बमोिजमको 

दfुर समबäी _ावधान सोही बमोिजम ^नेछ । 

 

अनुसूिच–७ 

ऐनको दफा (८) संग सoि�त (राज� शीष�क नं. ११६९१) 
(सवारी साधन कर) 

िस.नं. सवारीको िववरण वा�षक �. पटके �. नवीकरण 
१  सवारी साधन कर       
१.१ टÃक, लरी तथा अ¥ हेभी गाडीमा ३००० ५०   
१.२ बस, िमनीबस, िमनीटÃक र टÃया�र १५०० ४०   
१.३ १५ िसट भ\ा कम भाडाका जीप, कार, �ान, मेटाडोर, टेªो ५०० ३०   
१.४ िजप, कार, िमिनबस (रातो न?र °ेट) ५०० ३०   
१.५ मोटरसाइकल, *ूटर १०० ०   
१.७ अटो रेëा दता< र नवीकरण ५००० 

 
४००० 

१.८ अ¥ सवारी साधनह� १००     
 

• उBेख दर _देश कानुन ½ीकृत भई सो कानुनमा अ¥था �व$ा भएको अव$ामा सोही बमोिजम ^नेछ। 

• सवारी धनीह�ले सवारी कर वा�षक रकम एकमूS बुझाउन चाहेमा _pेक आ.व. को �ावण १ देिख गा.पा. 

काया<लयमा आई बुझाउन सिकनेछ । pसरी वा�षक सवारीकर एकमूS बुझाएका सवारी साधनलाई पटके 

सवारीकर िलइने छैन तर वा�षक सवारी कर भुlान नगरेसq पटके सवारी कर िलइनेछ। वा�षक कर 

बुझाउंदा पुरै रकम भुlान गनु< पन=छ । 



((((159159159159)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

अनुसूिच–८ 

ऐनको दफा (१०) संग स?िäत 

(िव�ापन कर) (राज� शीष�क नं. ११४७२) 
�.सं. िववरण दर पटके �. वा�षक �. कैिफयत 
१ िव�ापन तफ<        
१.१ होिडङ बोड<, िनयोन साइन तथा अ¥ ठूला िव¼ूतीय बोड<ह� - ८० /feet2 
१.२ ¤ो साइन बोड<,डी.पी.एस.बोड< आिद - ६०  " " 
१.३ िभ�े लेखन १० ५०  " " 
१.४ तुल, �ानर १० २० " " 

 

पुन�: मािथ उBेख दर _देश कानुन ½ीकृत भई सो कानुनमा अ¥था �व$ा भएको अव$ामा सोही बमोिजम 

^नेछ । 

नोट : 
• कुनै पिन _कारका िव�ापन गदा< गाउँपािलकाबाट पूव< ½ीकृित िलएर मा: गनु<पन=छ । 
• नेपाल सरकारको नीित बमोिजम साव<जिनक $लमा िव�ापन गन< ब\ेज गरेका (मादक पदाथ<, सू�तज¥) 

जfा बfुह�को िव�ापन गन< पाइने छैन । 
• यातायात सवारीका साधनह�को िबgी _योजनका लािग ^ने िव�ापनमा २० _ितशत थप गरी िलइने छ । 
• होटल तथा �ापार �वसायको _वद<न स?äी िव�ापनह�मा मािथ उBेिखत दररेटमा कर िलइने छ । 
• िविभ� संघ सं$ाह�बाट ^ने सेवामूलक _चार _सारका सामाyीह�मा उBेिखत दरमा ५० _ितशत छुट िदईने 

छ । 
• नेपाल सरकारका तफ< बाट ^ने जनचेतना अिभबृिमुलक सूचना _चार _सारका सामाyीह�मा िव�ापन कर 

िलइने छैन। 
• �ापार �वसाय वा काया<लय रहेको $ानको पिरचय पाटीको हकमा िव�ापन कर िलइनेछ । 
• उBेिखत दररेट र आकार _कारका आधारमा िव�ापनका लािग ½ीकृत िदंदा ¥ुनतम �. ५० मा नघटाई 

िलइनेछ । 
• ½ीकृत नै निलई रािखएका िव�ापन सामाyी हटाउने र ½ीकृती िदन उपयुl ठािनएमा ला�े करको शत–

_ितशत बराबर जिरवाना िलई ½ीकृती िदन सिकनेछ । 
• िनजी ½ािमsको $ानमा िव�ापन सामाyी रा(दा स?िäत सरोकारवालाको सहमित _ा� गनु< पन=छ । pfो 

ठाउँमा गिरने िव�ापन करमा ५० _ितशतसq छुट िदइनेछ । 
• ½ीकृत समयाविध िभ:ै अक¬ थप समयाविधका लािग नवीकरण गन< आउनेलाई ला�े दfुरमा २५ _ितशतत 

छुट िदइनेछ । 
• पटके समयाविध भ�ाले बढीमा १ मिहनासqका लािग ½ीकृत _ा� समयाविध लाई मािननेछ । 
• िव�ापन गन=ले ½ीकृत समयावधी समा� ^ँदा गिरएको िव�ापन ½यंले हटाउनु-मेटाउनु पन=छ । 



((((160160160160)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

अनुसूिच–९ 

ऐनको दफा (१०) संग स?िäत 

(मनोर�न-पय�टन शु�) राज� शीष�क नं. ११४७३ 
िस.नं. िववरण दर कैिफयत 

मनोर�न 
१.१ िसनेमा हल १०,००० 

 
१.२ िफ1 िडि±Ã�ुटस< ५,००० 

 
१.३ कलर�ाव सेवा २,००० 

 
१.४ िभिडयो िमिëङ तथा फोटो ±ुिडयो २,५०० 

 
पय�टन 
२.१ टÃेिकH _ित �िl (िदन) ५०  
२.२ Õ यािAH _ित �िl(पटक) ५०  
२.३ गाउँपािलकामा पय<टक _वेश 

 
 

 (_ित�िl _ित िदन) ५  
२.४ गाउँपािलकामा पय<टक _वेश 

 
 

 (_ित�िl _ित िदन) १०  
 

अनुसूिच–१० 

ऐनको दफा (१३) संग स?िäत 

(बहाल िबटौली शु�) (राज� शीष�क नं. ११३२२) 
िस.नं. िववरण दर कैिफयत 

१ कपडा पसल ५०  
२ फे�ी पसल ५०  
३ भँडा पसल ५०  
४ जु�ा, चvल पसल ५०  
५ िकराना पसल ५०  
६ आलु áाज पसल ५०  
७ साग सcी पसल ५०  
८ मासु पसल ५०  
९ नाfा पसल ५०  

१० फलफूल पसल ५०  



((((161161161161)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. िववरण दर कैिफयत 
११ कåिेटक पसल ५०  
१२ मम<त पसल ५०  
१३ बदाम पसल ५०  
१४ माछा पसल ५०  
१५ जाल पसल (माछा मान=) ५०  
१६ चना चटपट पसल ५०  
१७ खेलौना पसल ५०  
१८ िव�वा, बीऊ िवजन पसल ५०  
१९ खसी, बोका पसल (_ित वटा) ५०  
२० पाडा पसल(_ित वटा) १००  
२१ कवाडी पसल (_ित बोरा) १०  
२२ बासँ िनकासी _ित गोटा ७  

 

अनुसूिच–११ 

ऐनको दफा (१२) संग स?िäत 

(पा�कv शु�) (राज� शीष�क नं. १४२४१) 
िस.नं. िववरण दर कैिफयत 

१.१ मोटर साईकल, ई. रेëा वा ३ पाङ्yे सवारी ५  

१.२ कार, जीप, �ान वा सानो सवारी साधन १०  

१.३ ठूला सवारी साधन २०  
 

नोट :  एउटै फम<बाट दुई वा दुई भ\ा बढी बfु वा सेवा िबgी भएको अव$ामा मािथ तोिकएको दरह� मDे जुन 

वfु वा सेवाको दर रेट बढी छ सोही शु�, दfुर ितनु<पन=छ । 
 

अनुसूिच–१२ 

ऐनको दफा (१३) संग स?िäत 

(िविवध सेवा शु�) 
िस.नं. िववरण दर नवीकरण 

१ िनबेदन दfुर िन:शु�   
२ िसफािरस दfुर 

 
  

२.१ नागिरकता िसफािरस (फारम सिहत) राजZ शीष<क नं. १४२४३ २००   



((((162162162162)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. िववरण दर नवीकरण 

 
नागिरकता _ितिलिप िसफािरस (फारम सिहत) राजZ शीष<क नं. १४२४३ २००   

२.२ वैवािहक स?äबाट अंिगकृत नागिरकता िसफािरस राजZ शीष<क नं. १४२४३ ५००   
२.३ नाता _मािणत राजZ शीष<क नं. १४२४३ ३००   
२.४ नाता _ामािणत अyेजीमा (बैदेिशक _योजनको लािग) राजZ शीष<क नं. १४२४३ ७००   
२.५ पिरवािरक पे�न नेपाली मा राजZ शीष<क नं. १४२४३ ५०० _ित िसफािरस 
२.६ पिरवािरक पे�न अyेजीमा राजZ शीष<क नं. १४२४३ १२०० _ित िसफािरस 
२.७ नाबालक िसफािरस राजZ शीष<क नं. १४२४३ २००   
२.८ िववािहत, अिववािहत वसोवास, ज	, मृpु _मिणत राजZ शीष<क नं. १४२४३ २००   

२.९ 
िववािहत, अिववािहत, वसोवास, ज	, मृpु _मिणत अंyेजीमा राजZ शीष<क नं. 
१४२४३ 

५००   

२.१० चािरि:क _मािणत राजZ शीष<क नं. १४२४३ ३००   
२.११ �िl _मािणत राजZ शीष<क नं. १४२४३ २००   
२.१२ ज	िमित, नामथर संसोधन िसफािरस राजZ शीष<क नं. १४२४३ ५००   

२.१३ 
दैिवक _कोप, अपाH पिरचय प: असहाय, जेS नागिरक पिरचय प: राजZ शीष<क 
नं. १४२४३ 

िन:शु�   

२.१४ छा:वृि� िसफािरस राजZ शीष<क नं. १४२४३ िन:शु�   
२.१५ िबधुत जडान नामसारी, ठाउँसारी (घरयासी ) राजZ शीष<क नं. १४२४३ ५००   
२.१६ बëौनी / िमलाप: दfुर (दवैु प9 सँग अलग अलग) राजZ शीष<क नं. १४२४३ १०००   
२.१७ (या:ा िसफािरस – भारतको लािग ) राजZ शीष<क नं. १४२४३ २००   
२.१८ मुा दता< दfुर (िफरादी _ित उ�र) िसफािरस राजZ शीष<क नं. १४२४३ ५००   
२.१९ िबिवध िसफािरस दfुर राजZ शीष<क नं. १४२४३ २००   
२.२० िबदेशमा खाता खो¹ने िसफािरस राजZ शीष<क नं. १४२४३ ५००   
२.२१ कम<चारी भना<को िव�ापन दfुर राजZ शीष<क नं. ११६९१ 

 
  

२.२१.१ रा.प. वा सो सरह (छैठौ ँ/ सातौ)ँ १५००   
२.२१.२ रा.प.अनं. वा सो सरह (चौथौ ँ/ पाचँौ)ँ १०००   
२.२१.३ �ेणी िविहन ५००  
२.२२ ठेगाना _मािणत ५००  
२.२३ कर चुlा _मािणत ५००  
२.२४ पेशा _मािणत ५००  

२.२५ चार िकBा िसफारीस ५००  
२.२६ घर बाटो िसफारीस ४००  



((((163163163163)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. िववरण दर नवीकरण 
२.२७ कागजप: वैदेिशक _योजनको लािग _मािणत २००  
२.२८ अ¥ िसफारीस २००  
३ िबधुत जडान नामसारी, ठाउँसारी, उ¼ोग) राजZ शीष<क नं. १४२४३ 

 
  

३.१ १५ हष<पावर 9मताको lी फेस लाईन १०००   
३.२ १५ हष<पावर भ\ा मािथको 9मताको lी फेस लाईन २०००   
३.३ िबधुत जडान नामसारी, ठाउँसारी , कृिष _योजन २००   

४ 
दता< ^न बाकँी जçामा बसोबास भएको $ानमा पानी िबजुिलको िसफािरस राजZ 
शीष<क नं. १४२४३  

  

४.१ आर.िस.िस. ^ेम ±9र भवन २०००   
४.२ ईटा, ढुHाको गारोमा िसमेÅ जडान भएको घर १५००   
४.३ ईटा, ढुHाको गारोमा माटो जडान भएको घर १०००   
५ वन समूह िजBा आपु�त घर िनमा<णको लािग काठको िसफािरस ५००   
६ उ¼ोग दता< ठाउँसारी नामसारी िसफािरस 

 
  

६.१ क) १० हष<पावर 9मताको िसफािरस दfुर १०००   
६.२ ख)१० देिख २० हष<पावरसq 9मताको िसफािरस दfुर १५००   
६.३ ग) २० देिख ५० हष<पावरसq 9मताको िसफािरस दfुर ५०००   
६.४ घ) ५० हष<पावर 9मता भ\ा मािथको िसफािरस दfुर १००००   
६.५ ङ) ठाउँ सारी नाम सारी िसफािरस १०००   
७ �ावसाय दता< संचालन िसफािरस दfुर २००   
८ गा.पा.मा दता< भएकाह�को £ासाय नाम पिरवत<न िसफािरस दfुर ५००   
९ £ावसाय भएको, नभएको _मािणत ५००   
१० �ावसाय ठाउँसारी, नामसारी िसफािरस दfुर ५००   

११ 
गा.पा.को सभाहल भाडा िददा भाडा,साउ� िस±म र सरसफाइ शु� _ित काय<gम 
_ित िदन 

५०००   

१२ ठे�ा अनुभव िसफािरस राजZ शीष<क नं. १४२४३ 
 
  

१२.१ �. १० लाखसqको ठे�ा अनुभव िसफािरस ५०००   
१२.२ �. १० लाख देिख ५० लाखसqको ठे�ा अनुभव िसफािरस ७५००   
१२.३ �. ५० लाख मािथको ठे�ा अनुभव िसफािरस १००००  
१२.४ भुlानी िबवरण _मािणत २५०   
१३ £िlगत घटना दता< दfुर ३५ िदन पिछ राजZ शीष<क नं. १४२४४० २००   
१३.१ �िlगत घटना दता< _माणप: _ितिलिप ५००  



((((164164164164)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. िववरण दर नवीकरण 
१३.२ बसाइ सराइको हकमा 

 
  

१३.३ बसाइ सरी आउने (३५ िदन िभ:) िनःशु�   
१३.४ बसाइ सरी जाने २०००   
१४ संघ-स$ा दता</निबकरण दfुर 

 
  

१४.१ संघ-स$ा दता< दfुर १०००   
१४.२ संघ-स$ा निबकरण दfुर ५००   
१५ िश9ण सं$ान सामुदाियक तफ<  राजZ शीष<क नं. ११४४३ 

 
  

 
क) सामुदाियक आधारभूत िव¼ालय अनुमित र ½ीकृित 

 
  

 
क9ा १ देिख ५सq  िन:शु�   

 
ख) सामुदाियक आधारभूत िव¼ालय अनुमित र ½ीकृित 

 
  

 
क9ा १ देिख ८ सq िन:शु�   

 
ग) सामुदाियक मा.िब. अनुमित र ½ीकृित (१०+२) समेत िन:शु�   

 
घ) सामुदाियक पुव< _ा.िब. अनुमित र ½ीकृित िददा मÅे½री) सरकारी िन:शु�   

 
ङ) सामुदाियक Àाªस (थप/संकाय िसफािरस) ५०००   

 
च) सामुदाियक कोिचH सेÅर अनुमितर ½ीकृित ५०००   

१६ _ािविधक िश9ा तफ<  (सं$ागत तफा<) राजZ शीष<क नं. ११४४३ 
 
  

१६.१ �ेणी क) ¢ातक तह सरह १००००   
१६.२ �ेणी ख) _माण प: तह सरह ५०००   
१६.३ �ेणी ग) एस.एल.सी. तह सरह २५००   
१७ दरभाउ प: वा बोलप: _ित फारम दfुर राजZ शीष<क नं. ११६९१ 

 
  

१७.१ २० लाख देिख २ करोड सq ३०००   
१७.२ २ करोड देिख १० करोड सq ५०००   
१७.३ १० करोड देिख २५ करोड सq १०,०००   
१७.४ २५ करोड देिख मािथ २०,०००   
१७.५ िशलब\ी दरभाउ प:  /बोलप: २०००   
१८ डोजर सुिच    
१८.१ *ाभेटर दता< २०००० १०००० 
१८.२ जे.सी.भी दता< १०००० ५००० 
१९ लेखा पिर9ण फम< सूची दता< १५००  
२० अ¥ सुिच दता< शु� ५००  
 



((((165165165165)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िसफािरस दkुर (राज� शीष�क नं. १४२४३) 
�.सं. िववरण दर कैिफयत 

१ घर कायम िसफािरस दfुर ५००   
२ घर तथा जçा नामसारी (मालपोत) २००   
३ जçा धिन दता< _माण पुर्<जामा फोटो टास गन= िसफारीस २००   
४ जçा धिन दता< _माण पुजा< _ितिलिप िसफारीस २००   

५ 
घर तथा बाटो भए, नभएको(रािजनामा) पास िसफािरस दfुर चार िक�ा भ\ा बढी 
भएमा _ित िक�ामा थप �.१०० का दरले ला�े छ। 

५००   

६ 
घर तथा बाटो भए, नभएको (अंशब�ा र बकस) बकसमा यो रेट ितन पुfेसq मा: 
^नेछ । 

५००   

७ सािबक पुजा< _ा� जçाको हकभोग िसफािरस २००   
८ िफ� बुक कायम भएको जçाको हकभोग िसफािरस १०००   
९ छुट िक�ा जçा दता< िसफािरस (मालपोत मु�ाêन बाट) हेन= कुल मु�êन १ %का दरले १०००   
१० तोिकएका बाहेक जçा स?äी िसफािरस ३००   
११ जçाको मोही लगत कmा िसफािरस दfुर २०००   
१२ सज<िमन मुचु�ा गनु<पदा< दfुर ५००   

१३ 
िनिज आवादी जçाको �ख काटने् िसफािरस ५ वटासq ¥नुतम �.५०० र ५ वटा मािथ–
_ित गोटा �.१०० थप ^ने) 

५००   

१४ 
चारिकBा _मािणत दfुर(चार िक�ा भ\ा बढी भएमा _ित िक�ामा थप �.१०० का 
दरल ेला�े छ । 

५००   

१५ आय �ोत _मािणत     
१५.१ वा�षक �. १० लाखसqको _मािणत दfुर १०००   
१५.२ वा�षक �. २० लाखसqको _मािणत दfुर २०००   
१५.३ वा�षक �. ३० लाखसqको _मािणत दfुर ३०००   
१५.४ वा�षक �. ३० लाख भ\ा मािथको _मािणत दfुर ५०००   
१६ बाटो लगत कmा िसफािरस दfुर     
६.१ क) °िटH _ित रोपनी ५०००   
६.२ ख) अ¥ सेवा ५००   

नोट :  गाउँपािलकाले आRनो ½ािमsमा रहेको जçा, भवन, हेिभ ईिuईपमेÅ, लगायत अचल सªि� गाउँ 

काय<पािलकाले तोकेको दररेट तथा समय अविधको लािग कुनै £िl वा सं$ालाई भाडँामा िदन सºेछ । 

  



वा�षक िवकास योजना 

गुIीदरबार गाउँपािलकाको दशौ ँगाउँ
 

((((166166166166)))) आ.व.२०७९/०८० को नीित

दरबार गाउँपािलकाको दशौ ँगाउँसभाको उपिFित
 

को नीित, काय��म तथा बजेट

सभाको उपिFित 



वा�षक िवकास योजना 

 

((((167167167167)))) आ.व.२०७९/०८० को नीित

 

को नीित, काय��म तथा बजेट



((((168168168168)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

पदािधकारीह@को नामावली र सpक�  नoर  
िस.नं. नाम पद ठेगाना सpक�  नoर कै. 
१ सरोज कुमार थापा अD9 गु1ीदरबार-६ ९८५७०१८२३४   
२ तारा थापा ढे गा उपाD9 गु1ीदरबार-४ ९८५७०७४४११   
३ राजे¿ क�ेल वडा अD9 (वडा नं. १) गु1ीदरबार-१ ९८५७०७४४०१   
४ िवFु _साद गौतम वडा अD9 (वडा नं. २) गु1ीदरबार-२ ९८५७०७४४०२   
५ राम बहादरु थापा वडा अD9 (वडा नं. ३) गु1ीदरबार-३ ९८५७०७४४०३   
६ देवीराम पो¶ेल वडा अD9 (वडा नं. ४) गु1ीदरबार-४ ९८५७०७५४०४   
७ गुणािनिध पौडेल वडा अD9 (वडा नं. ५) गु1ीदरबार-५ ९८४४४७१६४१   
८ मुकेश थापा वडा अD9 (वडा नं. ६) गु1ीदरबार-६ ९८५१०००९८६   
९ शािलकराम ट�न वडा अD9 (वडा नं. ७) गु1ीदरबार-७ ९८५७०७४४०७   
१० िदल कुमारी ख:ी काया<िलका सद} गु1ीदरबार-१ ९८५७०७४४१४   
११ कुमारी दनुवार पुवारे काया<िलका सद} गु1ीदरबार-३ ९८६९४७९९९५   
१२ सनु देवी काकm काया<िलका सद} गु1ीदरबार-६ ९८५७०७४४१२   
१३ गंगा अया<ल काया<िलका सद} गु1ीदरबार-७ ९८४७१८४८४७   
१४ िवFुमाया बोटे काया<िलका सद} गु1ीदरबार-१ ९८४७४४०३२२   
१५ ईZरी पिरयार काया<िलका सद} गु1ीदरबार-५ ९८५७०७४४१५   
१६ �पा सुनार दिलत मिहला सद} (वडा नं. १) गु1ीदरबार-१ ९८६६१५१५५७   
१७ निवन ब¢ेत सद} (वडा नं. १) गु1ीदरबार-१ ९८६७८०३९१७   
१८ ठगे¿ फुङ्जेली सद} (वडा नं. १) गु1ीदरबार-१ ९८४७३९३६२५   
१९ सीता देवी गाहा मिहला सद} (वडा नं. २) गु1ीदरबार-२ ९८६०९४५०२२   
२० ^मकला सुनार दिलत मिहला सद} (वडा नं. २) गु1ीदरबार-२ ९८४६४८९४३०   
२१ तोमान िसहं थापा सद} (वडा नं. २) गु1ीदरबार-२ ९८६७४८३७०६   
२२ भेष बहादरु फुङ्जेली सद} (वडा नं. २) गु1ीदरबार-२ ९८५७०५९१८९   
२३ िवFु पिरयार दिलत मिहला सद} (वडा नं. ३) गु1ीदरबार-३ ९८६७३०४२८०   
२४ लाल बहादरु सराHकोटी सद} (वडा नं. ३) गु1ीदरबार-३ ९८६३९१९१४३   
२५ राम बहादरु िघिमरे सद} (वडा नं. ३) गु1ीदरबार-३ ९८४४७४८६२४   
२६ तुàा ढEगा मिहला सद} (वडा नं. ४) गु1ीदरबार-४ ९८४०६३१७०७   
२७ सर½ती ½ण<कार दिलत मिहला सद} (वडा नं. ४) गु1ीदरबार-४ ९८४७३९२०१४   
२८ सोवलाल रेù मी मगर सद} (वडा नं. ४) गु1ीदरबार-४ ९८६७९१४५९२   
२९ अमर बहादरु सनानी सद} (वडा नं. ४) गु1ीदरबार-४ ९८४७२४६६५६   



((((169169169169)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. नाम पद ठेगाना सpक�  नoर कै. 
३० ल�ी िमदनु मिहला सद} (वडा नं. ५) गु1ीदरबार-५ ९८६९९२९९१०   
३१ िमना लोहार दिलत मिहला सद} (वडा नं. ५) गु1ीदरबार-५ ९८४७३५७५३४   
३२ गोकण< राज राना सद} (वडा नं. ५) गु1ीदरबार-५ ९७४६४४२५६०   
३३ �ान कुमार �ेS सद} (वडा नं. ५) गु1ीदरबार-५ ९८५७०९१८००   
३४ िवFु िव.क. दिलत मिहला सद} (वडा नं. ६) गु1ीदरबार-६ ९८४७५८२५७६   
३५ रेशम _धान सद} (वडा नं. ६) गु1ीदरबार-६ ९८४७५८२५२१   
३६ सु\र कँुवर सद} (वडा नं. ६) गु1ीदरबार-६ ९८५७०६७२६०   
३७ िमना िवù वकमा< दिलत मिहला सद} (वडा नं. ७) गु1ीदरबार-७ ९८६४२६९५६७   
३८ य�मूत® अया<ल सद} (वडा नं. ७) गु1ीदरबार-७ ९८४७००४२५१   
३९ राम कुमार �ेÓ ठ सद} (वडा नं. ७) गु1ीदरबार-७ ९८५७०१४७९०   
 

गाउँपािलकामा काय�रत कम�चारीको िववरण 
िस.नं. कम�चारीको नाम पद शाखा  /इकाई सpक�  नoर कै. 
१ ल�ण पा�े _मुख _शासकीय अिधकृत   ९८५७०६७९१२   
२ नारायण _साद अया<ल अिधकृत छैठौ,ं ½ा¾ ½ा¾ ९८५७०८५२११   

३ नवराज िघिमरे अिधकृत छैठौ ं
सामािजक तथा आÄथक 
िवकास 

९८५७०८५२०९   

४ टंक _साद पxी अिधकृत छैठौ ं _शासन, योजना तथा अनुगमन ९८५७०८५२०८   
५ उजेली देिव पो¶ेल पशु िवकास संयोजक पशुपWछी िवकास ९८५७०८५२१०   

६ राजु अया<ल ईिWजनीयर,अिधकृत छैठौ ं
पूवा<धार िवकास तथा वातावरण 
�व$ापन 

९८५७०८५२१४   

७ िनम<ला पा�े रोजगार संयोजक (करार) रोजगार सेवा के¿ ९८६७०१४३००   
८ आिवnार ख:ी अिधकृत छैठौ, कृिष(करार) कृिष ९८५७०८६२१२   
९ िभमसेन थापा सहायक पाचँौ ँ िज�ी ९८५७०६१७३२   
१० रोमनाथ कंडेल _ािविधक सहायक िश9ा, युवा तथा खेलकुद ९८४७१७७७००   

११ िखम बहादरु काकm खा.पा.स.टे. पाचँौ ं
पूवा<धार िवकास तथा वातावरण 
�व$ापन 

९८५७०६७९६१  

१२ िवgम ब¢ेत सव-इिWजिनयर 
पूवा<धार िवकास तथा वातावरण 
�व$ापन 

९८५७०८९५२७   

१३ टेकराज िगरी आ.ले.प.सहायक आ.ले.प. ९८४४७४६१०६   



((((170170170170)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. कम�चारीको नाम पद शाखा  /इकाई सpक�  नoर कै. 

१४ टुक बहादरु राना कLáूटर अपरेटर/ वडा सिचव 
सूचना _िविध/ ३ नं वडा 
काया<लय 

९८४७५९६३९३   

१५ घनÁाम चँुदाली वडा सिचव ४ नं. वडा काया<लय ९८५७०८५२०४   
१६ माया ट�न वडा सिचव ५ नं. वडा काया<लय ९८५७०८५२०७   

१७ धाम बहादरु ढEगा 
एम.आइ.एस. अपरेटर 
(करार) 

रािYÃय पिरचयप: तथा 
पि�करण 

९८५७०६४७२५   

१८ रमेश खड्का _ािविधक सहायक (करार) रोजगार के¿ ९८४७१११४१७   
१९ एिलना खड्का ±ाफ<  नस< (करार) ½ा¾ शाखा ९८०५४६६२२६  
२० पुoा खड्का के.सी. रोजगार सहायक रोजगार सेवा के¿ ९८४०६७०००० 

 
२१ जग बहादरु सतु<Hी वडा सिचव १ नं. वडा काया<लय ९८५७०८५२०१   

२२ सागर सा� अिस±ेÅ सब -इिWजिनयर 
पूवा<धार िवकास तथा वातावरण 
�व$ापन 

९८४७४९६४७४   

२३ भुपाल ख:ी 
अिस±ेÅ सब -इिWजिनयर 
(करार) 

पूवा<धार िवकास तथा वातावरण 
�व$ापन 

९८६७५८२७५५  

२४ �म बहादरु गाहा वडा सिचव २ नं. वडा काया<लय ९८५७०८५२०२   
२५ _काश थापा सूचना सहायक (करार) _शासन, योजना तथा अनुगमन ९८५७०६४९६१   
२६ िलल बहादरु घ�त ना.कृ._ािविधक (करार) कृिष /१, २ नं. वडा काया<लय ९८४५५९१६७४   
२७ नारायण पxी ना.प.½ा._ािविधक (करार) पशु/१, २ नं. वडा काया<लय ९८५७०६७४०८   
२८ उव _साद ¥ौपाने ना.प.½ा._ािविधक (करार) ३, ४ नं. वडा काया<लय ९८५७०३५७६०   
२९ जयिहमाल कँडेल ना.प.½ा._ािविधक (करार) ६, ७ नं. वडा काया<लय ९८४७५०७५३६   
३० हिर_साद कँडेल ना.प.½ा._ािविधक (करार) ५ नं. वडा काया<लय ९८५७०३६१३१   
३२ नमुना गौतम ना.कृ._ािविधक (करार) ४, ५ नं. वडा काया<लय ९८४०५९८६१३   
३३ सकु�ला मB शाही ना.कृ._ािविधक (करार) ६, ७ नं. वडा काया<लय ९८६६४१२०६६   
३४ अमर बहादरु पBी खेलकुद िश9क (करार) िश9ा, युवा तथा खेलकुद ९८६७७३८८८५   
३५ मोहन िस ंतङ्नामी सहायक कम<चारी (करार) ५ नं. वडा काया<लय ९८४७३५७४३१   
३६ िन� ख:ी सहायक कम<चारी (करार) ७ नं. वडा काया<लय  ९८४४०९०४६९   

३७ िविनता �वाली िफ� सहायक (करार) 
रािYÃय पिरचयप: तथा 
पि�करण 

९८४७४३२९५०   

३८ गोिव\ थापा हलुका सवारी चालक (करार) _शासन ९८४४७७०९८६   
३९ महे¿ काकm ए?लुेस चालक (करार) _शासन ९८४७२३२८८८   
४० िम:लाल �वाली काया<लय सहयोगी _शासन ९८४७१०६५१२   



((((171171171171)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. कम�चारीको नाम पद शाखा  /इकाई सpक�  नoर कै. 
४१ ओम बहादरु रजाली काया<लय सहयोगी ४ नं. वडा काया<लय ९८४७४४२८१४   
४२ गोमा ख:ी काया<लय सहयोगी (करार) _शासन ९८४०४७५७४५   
४३ चोलाका� पौडेल काया<लय सहयोगी (करार) _शासन ९८४७३९२८३५   
४४ टोपलाल �वाली काया<लय सहयोगी (करार) _शासन ९८४३८६०८६२   
४५  माया कुमारी राकस काया<लय सहयोगी (करार) १ नं. वडा काया<लय ९८६२९०८०५८   
४६ समु¿ _साद �ेS काया<लय सहयोगी (करार) २ नं. वडा काया<लय ९८४७४५३८७७   
४७ नैना थापा काया<लय सहयोगी (करार) ३ नं. वडा काया<लय ९७४७०६०६४६   
४८ अजु<न िव.क. काया<लय सहयोगी (करार) ३ नं. वडा काया<लय ९८६७९२८०१८   
४९ शा�ा िगरी काया<लय सहयोगी (करार) ५ नं. वडा काया<लय ९८४७३५८८५२   
५० िदनेश _साद �ेS काया<लय सहयोगी (करार) ६ नं. वडा काया<लय ९८४७३५७६६८   
अH कम�चारी 
१ नरे¿ _सादशमा< िनरी9क िश9ा, युवा तथा खेलकुद ९८५७०६७२८७ काजमा 
२ िखम बहादरु थापा िश9क िश9ा, युवा तथा खेलकुद ९८६७२६२८७४ काजमा 
३ महे¿ पिरयार उ¼म िवकास सहजकता< उ¼म िवकास शाखा ९८४७५८३०००   
४ भगवती थापा उ¼म िवकास सहयोगी उ¼म िवकास शाखा ९८४७०४०४००   
५ िवर बहादरु खड्का ना.प.½ा._ािविधक (करार) पशु शाखा ९८२२८१२५२६    

स�ाकार  
२ हिर _साद अया<ल कानुनी सBाहकार ¥ाियक सिमित, गाउँपािलका ९८५७०६१८६४   
३ निवन काकm _ेस सBाहकार - ९८४१६४८२७२   
 

=ा> संFामा काय�रत कम�चारीको िववरण 
िस.नं. नाम थर पद तह काया�लय मोबाइल नoर 

बिलथमु =ा> चौकी 
१ िदल बहादरु थापा ज.½ा.िन छैठौ ं बिलथुम ½ा¾ चौकी ९८६६६२३३५३ 
२ गोमा काकm ±ाफ नस< पाचँौ बिलथुम ½ा¾ चौकी ९८६४२६९५९२ 
३ िवFु बहादरु सूय<वंशी अ.हे.व. चौथो बिलथुम ½ा¾ चौकी ९८४७१३७६१६ 
४ िमना गाहा माचकोटी अ.न.मी चौथो बिलथुम ½ा¾ चौकी ९८४७१५८०३८ 
५ िदनेश �वाली अ हे व चौथो बिलथुम ½ा¾ चौकी ९८६६१८७२२० 
६ _ित9ा माचकोटी अ न मी चौथो बिलथुम ½ा¾ चौकी ९८१७५२८१३५ 
७ पाव<ती सुनार का.स. - बिलथुम ½ा¾ चौकी ९८४९८०१५१८ 



((((172172172172)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. नाम थर पद तह काया�लय मोबाइल नoर 
माझी कुमाल गाउँ =ा.ई. 
१ किपल भ�ारी अ हे व चौथो माझी कुमाल गाउँ ½ा.ई. ९८४५४५५८१८ 
२ पिब:ा नेपाली अ न मी चौथो माझी कुमाल गाउँ ½ा.ई. ९८६७४२३९८० 
जभुvु =ा> चौकी 
१ िबमला ढEगा हे.अ. पाचँौ जुभुH ½ा¾ चौकी ९८६७१२९२०५ 
२ िनमा<ला थापा अ.हे.व. चौथो जुभुH ½ा¾ चौकी ९८४७४७२१३१ 
३ र9ा भ�ारी अ न मी चौथो जुभुH ½ा¾ चौकी ९८४४७४०१६८ 
४ पाव<ित रजाली अ न मी चौथो जुभुH ½ा¾ चौकी ९८६७७७८३३२ 
५ िनरा अया<ल अ.न.मी चौथो जुभुH ½ा¾ चौकी ९८४०४५८९५९ 
६ मायादेवी घत®  का.स. का.स. जुभुH ½ा¾ चौकी ९८४७३१०५६६ 
गौडंाकोट =ा> चौकी 
१ रोशन घत® िस अ हे व पाचँौ गौडंाकोट ½ा¾ चौकी ९८५७०६४२५९ 
२ भेषराज पा�े हे.अ. पाचँौ गौडंाकोट ½ा¾ चौकी ९८५७०६७०५५ 
३ अिनता राना अ हे व चौथो गौडंाकोट ½ा¾ चौकी ९८६१२०१५०० 
४ िबना रजाली अ.हे.व. चौथो गौडंाकोट ½ा¾ चौकी ९८४२८००६७५ 
५ ल�ी रायमाझी अ.न.मी चौथो गौडंाकोट ½ा¾ चौकी ९८६१०३५२३९ 
६ कमला �ीष अ न मी चौथो गौडंाकोट ½ा¾ चौकी ९८४७३३८२५३ 
७ ितल कुमारी उचाइ का.स. - गौडंाकोट ½ा¾ चौकी ९८४७५८६०८१ 
वीरबास =ा> चौकी 
१ इ\ ुघत® मगर िस.अ.न.मी पाचँौ वीरबास ½ा¾ चौकी ९८४७३१०३५५ 
२ _शंसा अया<ल हे.अ. पाचँौ वीरबास ½ा¾ चौकी ९८६७३२६६५७ 
३ ल�ी पिरयार  िस.अ.न.मी पाचँौ वीरबास ½ा¾ चौकी ९८४५८०३८०४ 
४ ल�ी �ेS अ.हे.व. चौथो वीरबास ½ा¾ चौकी ९८४७३६३१९६ 
५ गंगा सोम ै अ.न.मी चौथो वीरबास ½ा¾ चौकी ९८४७२८७५९६ 
६ भुपे¿ कंडेल अ.हे.व. चौथो वीरबास ½ा¾ चौकी ९८५७०२४५११ 
७ रेनुका खनाल का.स. पाचँौ वीरबास ½ा¾ चौकी ९८४१५३३९९५ 
अमर अवा�थोक =ा> चौकी 
१ मदन कुमार �ेS अिधकृत छैठौ ं अमर अवा<थोक ½ा¾ चौकी ९८५७०६१८६० 
२ मिनषा नेपाली अ न मी चौथो अमर अवा<थोक ½ा¾ चौकी ९८४४७४२४८६ 
३ िवFु राकसकोटी सूय<वंशी अ.हे.व. चौथो अमर अवा<थोक ½ा¾ चौकी ९८४७०११०३५ 
४ िवFु रायमाझी अ.हे.व. चौथो अमर अवा<थोक ½ा¾ चौकी ९८४५४७२४२५ 



((((173173173173)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

िस.नं. नाम थर पद तह काया�लय मोबाइल नoर 
५ िब\ ुराना अ न मी चौथो अमर अवा<थोक ½ा¾ चौकी ९८४१६२२२२४ 
६ तारा पौडेल का.स. पाचँौ अमर अवा<थोक ½ा¾ चौकी ९८४७३०९६४० 
ठूलान आधारभतू =ा> के� 
१ उषा शाह अ.हे.व. चौथो ठूलान आधारभूत ½ा¾ के¿ ९८६३२२४५६५ 
२ िमना पा�े अ न मी चौथो ठूलान आधारभूत ½ा¾ के¿ ९८४७३००४४२ 
िचिनयापोखरी सामुदाियक =ा.ई. 
१ सर½ती कंडेल अ.हे.व. चौथो िचिनयापोखरी सामुदाियक ½ा.ई. ९८४४७३२५८१ 
२ मिनषा थापा अ न मी चौथो िचिनयापोखरी सामुदाियक ½ा.ई. ९८६७८६६८८५ 
३ भगवती थापा का.स. - िचिनयापोखरी सामुदाियक ½ा.ई. ९८६७१३३७८८ 
दरबारदेिवFान =ा> चौकी 
१ जुनाकला ब¢ेत िस.अ.न.मी.िन छैठौ ं दरबारदेिव$ान ½ा¾ चौकी ९८४९०५०४९३ 
२ गणेश काकm हे.अ. पाचँौ दरबारदेिव$ान ½ा¾ चौकी ९८४९३७६०४६ 
३ सुमन पxी अ न मी पाचँौ दरबारदेिव$ान ½ा¾ चौकी ९८४७३९३५५९ 
४ रामकृF कंडेल अ.हे.व. चौथो दरबारदेिव$ान ½ा¾ चौकी ९८५७०६१९६५ 
५ तारा ख:ी ब¢ेत अ.हे.व. चौथो दरबारदेिव$ान ½ा¾ चौकी ९८६०५९२७६९ 
६ सावी:ा �ेS अ न मी चौथो दरबारदेिव$ान ½ा¾ चौकी ९८४२९२९७८७ 
७ ल�ी खनाल  अ न मी चौथो दरबारदेिव$ान ½ा¾ चौकी ९८६२१०४६१४ 
८ अिनता कुवर 9े:ी �ाव अिसYÅे चौथो दरबारदेिव$ान ½ा¾ चौकी ९८६९६४४४८४ 
९ िवFु ट�न का.स. - दरबारदेिव$ान ½ा¾ चौकी ९८४४७९०५६० 

 

पािलकाकामा रहेका एoुले�को िववरण 
िस.नं. एoुले� नं. एoुले� रहने Fान एoुले� चालकको नाम चालकको सpक�  नं. एoुले� संचालक संFा 
१ लु१झ३०९ दरबारदेिव$ान महे¿ काकm ९८४७२३२८८८ गु1ीदरबार गा.पा. 
२ लु२च६०६२ वीरबास बाबुराम रजाली ९८४७१५५६४२ भु.पू. सैिनक वीरबास 
 

िवUालयमा काय�रत Xधाना{ापकह@को िववरण 
�.सं. Xअको नाम थर िवUालयको नाम तह/�ेणी सpक�  नं कै. 
१  देव बहादरु पा�े  �Wखा दह मा.िव मा.तृतीय ९८५७०५९७७७  
२  हिर बहादरु काकm  ईZरी मा.िव. मा.तृतीय ९८५७०६१६५०  
३  �ीराज खड्का  का/ेपोखरी मा.िव. मा.तृतीय ९८५७०६७४८९  



((((174174174174)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

�.सं. Xअको नाम थर िवUालयको नाम तह/�ेणी सpक�  नं कै. 
४  स�ोष गौतम  सूय¬दय मा.िव. मा.राहत ९८६७००८६३६  
५  सूय< बहादरु फंुजेली  थािëपोखरा मा.िव. मा.राहत ९८६७१३२४३२  
६  ने: _साद �वाली  पदम बहादरु मा.िव. िन.मा.िÝतीय ९८६७७२९२०३  
७  रेख बहादरु ब¢ेत  tाल पोखरी मा.िव. _ा. िÝतीय ९८४७१८८५०३  
८  जीवलाल पौडेल  शारदा मा.िव. _ा.तृतीय ९८५७०६७१५४  
९  कमल _साद अया<ल  राजा�Wखा मा.िव. िन.मा.राहत ९८४७३९०३९९  
१०  �पे¿ �ेS  बिलथुम नरहरी मा.िव. मा.अनुदान (PCF) ९८५७०६७८४९  
११  कुलान\ गौतम  महाकाली िन.मा.िव. _ा.िÝतीय ९८५७०६७४१५  
१२ िललाधर उपाDाय  ठूलोपोखरा िन.मा.िव. िन.मा. राहत ९८४४७६७६१९  
१३  ई¿बहादरु थापा  गंगा िन.मा.िव. िन.मा. राहत ९८५७०८५०९३  
१४  िबरबहादरु काकm  र� िन.मा.िव. _ा. िÝतीय ९८४७१०५७७६  
१५  पार्<वित ब¢ेत  सर½ित _ा.िव. भmेचौर _ा. िÝतीय ९८५७०५९९७७  
१६  शा�ा अया<ल  हिटया _ा.िव. _ा. िÝतीय ९८४७२१४११५  
१७  पुfराज क�ेल  सर½ित _ा.िव. बा¶े _ा.िÝतीय ९८५७०६४८३९  
१८  कािशनाथ क�ेल  �ानोदय _ा.िव. _ा. तृतीय ९८४७२०२९४१  
१९  िदपे¿ माqकोटी  रैनादी _ा.िव. _ा. िÝतीय ९८५७०६७४०२  
२०  िवFु सरांको◌ेटी  ½ामीपोखरी _ा.िव. _ा. राहत ९८४७३३८५६९  
२१  हिरकला सरतुँ गी  जनbोती _र्ा.िव. बा.िव.के. ९८४७१५८४६१  
२२  िबना रेåी  जनता _ा.िव. वीरबास _ा. राहत ९८६७१३२४५०  
२३  गणेश_साद गौतम  िदपbोित _ा.िव. _ा. िÝतीय ९८६७१८९८२७  
२४  तेजबहादरु सुवेदी  माईका$ान _ा.िव. _ा. िÝतीय ९८४७२०६५१५  
२५  होम बहादरु थापा  जनता _ा.िव. जभुङ् _ा. िÝतीय ९८४७५४७५६६  
२६  िभमलाल पौडेल  ने.रा._ा.िव. _ा. िÝतीय ९८६७१९४७०३  
२७ सर½ती गौतम माझी _ा.िव _ा. िÝतीय ९८६७५६४७८८  
२८ िबना राना bोतीम<य _ािव _ा. राहत ९८४७१३८२५४  
२९ मान कुमारी ब¢ेत िशशुक�ाण बा.िव.के. बा.िव.के. ९८४७२४५४४१  
३० िवमला राना मािलका बा.िव.के. बा.िव.के. ९८४७१७६५५७  
३१ मीना पिरयार िशवशिl बा.िव.के. बा.िव.के. ९८६४४६८७०२  
३२ अमृता ब¢ेत देउराली बा.िव.के. बा.िव.के. ९८६१९९४६६८  
३३ कमला सरतुHी उbालादेवी बा.िव.के. बा.िव.के. ९८०७५९४७१७  
३४ सीता ल�ाल भानु बा.िव.के. बा.िव.के. ९८६७२५०६९०  
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�.सं. Xअको नाम थर िवUालयको नाम तह/�ेणी सpक�  नं कै. 
३५ का�ा सनानी धम¬दय बा.िव.के. बा.िव.के. ९८२१९०२०१९  
३६ कौिशला सोम ै भैरव बा.िव.के बा.िव.के. ९८६७४११७५९  
३७ कमला ब¢ेत िशवशिl बा.िव.के. बिलथुम बा.िव.के. ९८६६१९८२०८  
 

िवUालय jवFापन सिमितको िववरण 
�.सं. िवUालयको नाम अ{'को नाम सpक�  नं. कैिफयत 

१  �Wखा दह मा.िव खुम बहादरु पBी ९८५७०६१५२३   
२  ईृZरी मा.िव. िहरा बहादरु ख:ी ९८४७१८६१२७   
३  का/ेपोखरी मा.िव. �ान बहादरु खड्का ९८६७१९०३३८   
४  सूय¬दय मा.िव. लोक बहादरु गौतम ९८५७०३४६७९   
५  थािëपोखरा मा.िव. _ेम बहादरु पुन ९८०५४५०१६६   
६  पदम बहादरु मा.िव. राम बहादरु पBी ९८५७०६४३३४   
७  tालपोखरी मा.िव. राजु काकm ९८५७०६४९६४   
८  शारदा मा.िव. गुणािनधी पौडेल ९८४४४७१६४१   
९  राजा�Wखा मा.िव. कमान िस ंपुँ वारे ९८६०२४८७९१   
१०  बिलथुम नरहरी मा.िव. तेजे¿ कुमार �ेS ९८४७४७५८७०   
११  महाकाली िन.मा.िव. दगुा< बहादरु सा� ९७४५४२७९५४   
१२  ठूलोपोखरा िन.मा.िव. ल�ण अया<ल ९८४६९६१६९०   
१३  गंगा िन.मा.िव. तारा बहादरु काकm ९८४७११०५१२   
१४  र� िन.मा.िव. िकशोरमणी शमा< ९८४७१०७१७७   
१५  सर½ती _ा.िव. भmेचौर गुणाखर अया<ल ९८६७०१२४४१   
१६  हिटया _ा.िव. िवFु �ेS ९८४७०६१३२९   
१७  सर½ती _ा.िव. बा¶े भुपे¿ कंडेल ९८५७०२४५११   
१८  �ानोदय _ा.िव. यम बहादरु दला<मी ९८६४४५९६५३   
१९  रैनादी _ा.िव. िजव बहादरु माqकोटी ९८५७०६४५०९   
२०  ½ामीपोखरी _ा.िव. सु\री सराङकोटी ९८६१९९४०५७   
२१  जनbोती _ा.िव. राम बहादरु रजाली ९८४७१६८८३२   
२२  जनता _ा.िव. वीरबास देव बहादरु रजाली ९८४७१९७३७२   
२३  िदपbोित _ा.िव. भान बहादरु राकस ९८४४७७४५३३   
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िस.नं. सहकारी नाम ठेगाना अ{'को नाम थर सpक�  नoर कै. 
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िस.नं. सहकारी नाम ठेगाना अ{'को नाम थर सpक�  नoर कै. 
१४ �ी शुभ_भात मिहला कृिष स.सं.िल. गु1ीदरबार-५ च¿ _भा बलाल मगर ९८६९९२८०९८  
१५ �ी अमर बचत तथा ऋण स.सं.िल. गु1ीदरबार-५ नारायण �ेS ९८४७२२८२३९  
१६ �ी ईZरी बचत तथा ऋण स.सं.िल. गु1ीदरबार-६ ल�ण िसह थापा ९८४१७३८०९८  
१७ �ी चारपाला बचत तथा ऋण स.सं.िल. गु1ीदरबार-७ हिर _साद अया<ल ९८५७०६१८६०  
१८ �ी दरबार देिव$ान कृिष स.सं.िल. गु1ीदरबार-७ िखम बहादरु थापा ९८६९७५१५४६  
१९ �ी ठूलापोखरा मिहला िवकास ब.स.सं.िल. गु1ीदरबार-७ िवFु कुमारी ख:ी ९८४७०७०७९७  
२० �ी जनिहत स.सं.िल. गु1ीदरबार-७    
 

  



((((180180180180)))) वा�षक िवकास योजना आ.व.२०७९/०८० को नीित, काय��म तथा बजेट

नोट : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 






	C-01
	Page 1
	Page 2

	Inner-2079
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

	One Over Final
	C-02
	Page 3
	Page 4


