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(ii) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

गाउँपािलकामा आई गाउँपािलकाको सबै नागिरकलाई केन्द्रमा राखी नागिरककेिन्द्रत सेवा प्रवाह र सहजीकरणमा 
तत्लीन हुनुहुन्थ्यो । साधारण जीवनशैली र सादगी जीवनमा रमाउने उहाकँो बानी िथयो । गाउँपािलकामा कुनै पिन 
समस्या िलएर आएमा नागिरकहरूको तत्काल समस्या समाधनको लािग आवश्यक व्यवस्था िमलाउनहुुन्थ्यो । उहालँे 
गाउँपािलकामा िदगो िवकास लक्ष्यसिहत सुखी र समृद्ध गाउँपािलका िनमार्णको लािग आवश्यक नीित तथा कायर्क्रम, 
ऐन, िनयम, िनदेर्िशका र कायर्िविधहरूको िनमार्णमा उले्लखनीय योगदान पुर् याउनुभएकोछ ।  

उहाकँो कायर्कालको शरुूवातबाट गणुस्तरीय सवेा प्रवाह¸ िशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो लगायतका पूवार्धार 
िनमार्णलाई उच्च प्राथिमकतामा राखी कायर् गनुर्भएको िथयो । सोही अनुसार गुल्मीदरबार गाउँपािलका सुशासन र 
सेवा प्रवाहमा िजल्लाकै नमूना गाउँपािलकाको रूपमा स्थािपत भएको छ । गाउँपािलकामा हाल सब ै वडाहरूमा 
स्वास्थ्य संस्था िनमार्ण सम्पन्न भसैकेका र केहीमा आ.व. ०७८/०७९ मा सम्पन्न गनेर् गरी िनमार्ण कायर् भइरहेको छ । 
गाउँपािलमा गुणस्तरीय िशक्षाको लािग आवश्यक िशक्षा नीित िनमार्ण गरी सुिवधासम्पन्न िवद्यालय भवनहरू 
िनमार्णको लािग संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी भवन िनमार्णका कायर्हरू भैरहेका छन ्। गाउँपािलकाका 
सबै वडाहरू तथा टोलहरूमा पुग्न े गरी मोटरबाटो िवस्तार भइसकेको छ भने िवस्तार भएका मोटरबाटोहरूको 
स्तरोन्तनी गनेर् कायर् समेत भइरहेको छ । गाउँपािलकाका सबै वडाहरूमा शुद्ध खानेपानीको लािग ठूला र साना गरी 
िविभन्न खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको र केही योजनाहरू आ.व. ०७८/०७९ मा सम्पन्न गनेर् गरी िनमार्ण कायर् 
भइरहकेो छ । गाउँपािलकामा नागिरकहरूको सुरिक्षत आवासको लािग भवन िनमार्ण तथा खरका छाना मकु्त गनेर् 
गरी जस्तापाता िवतरण कायर्क्रम सञ्चालन गरी गाउँपािलकालाई आ.व. ०७८/०७९ मा खरका छाना मुक्त 
गाउँपािलका घोषणा गनेर् अिभयान सञ्चालन भइरहकेो छ ।  

श्रदे्धय अध्यक्षज्यू दैिनक रूपमा िबहान ९:३० देिख साझँ ५:३० सम्म गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लयमा रही 
कमर्चारीको कायर् सम्पादन, कायर् दक्षताको मूल्याङ्कन गदैर् कमर्चारीलाई नागिरकप्रित समिर्पत हुन आवश्यक सुझाव र 
िनदेर्शन िदने कायर् गनुर्हुन्थ्यो भने आम नागिरकले गाउँ कायर्पािलकामा सेवा िलन आउँदा आफ्ना नागिरकका िपर 
मकार् गुनासाहरू सुनी तत्काल सम्बोधन गनेर् कायर् गनुर्हुन्थ्यो । गाउँपािलकाका प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत लगायतका 
कमर्चारीहरूसँग घिनष्टतम सम्बन्ध राख्दै आफ्नै छोराछोरीलाई जस्त ैमाया, से्नह, सद ्भाव र समभाव राख्न ेगनुर्हुन्थ्यो । 
उहाकँो कायर्कालमा गाउँकायर्पािलकाको बैठक सौहादर्पूणर् वातावरणमा सञ्चालन गरी हालसम्मका सबै िनणर्यहरू 
सवर्सम्मत ् गराउनुभएको िथयो । सबै जनप्रितिनसँग सुमधरु सम्बन्ध कायम गदैर् गाउँपािलकामा दलीय िवभेदको 
झल्को समेत नदेिखने गरी कायर् गनेर् कुशल व्यवस्थापक र सच्चा जनप्रितिनिधको छिव बनाउनुभएको िथयो । उहा ँ
गुल्मीदरबार गाउँपािलकाबासी सबै नागिरकको बुबाको रूपमा रहनभुएको िथयो । सबलैाई आदर सम्मान गनेर् र 
आफ्नै छोराछोरीलाई जस्त ै माया गनेर् उहाकँो बानी रहेको िथयो । उहालँाई गमुाउनु पदार् समू्पणर् जनप्रितिनिध, 
कमर्चारी र आम नागिरक अत्यन्त दखुी भएका छौ ं। उहालेँ देखेको सपना पूरा गनर् हामीहरू सबै तन मन र कमर्ल े
लाग्ने प्रितवद्धता जाहेर गदर्छौ ं। 

अलिवदा श्रदे्धय अध्यक्ष सबैको बुबा ! 
००० 
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(1) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

गाउँपािलकाको संिक्षप्त पिरचय 
नेपाल संघीय संरचनामा िमित २०७३/११/२७ मा तीन तहको सरकारको रूपमा रूपान्तरण भएसँग ै स्थानीय 
सरकारको रूपमा ऐितहािसक, धािर्मक, सासृँ्कितक र भौगोिलक महत्त्व बोकेको गलु्मीदरबार गाउँपािलकाको स्थापना 
भएको हो । सािवकको पिश्चमाञ् चल िवकास क्षेत्र अन्तगर्त पनेर् लुिम्बनी अञ् चलमा अविस्थत िजल्ला गुल्मी िजल्लाका 
१२ वटा स्थानीय तहमध्यकेो एक स्थानीय तह गलु्मीदरबार गाउँपािलकामा सािवकका ६ वटा गाउँ िवकास सिमितहरू 
– बिलथमु, जुभुङ्ग, गौडंाकोट, वीरबास, अमरअवार्थोक र दरबारदेवीस्थान संयोजन भई ७ वटा वडाहरूको स्थानीय 
तह बनकेो छ ।  

ऐितहािसक पृष्ठभिूम 
गुल्मी िजल्लाको सदरमकुाम तम्घासबाट किरब १५ िक.िम.को दिुरमा रहेको यस गलु्मी दरबार गाउपािलकाको आफ्नै 
ऐितहािसक पृष्ठभूिम छ । यस गाउँपािलकाको पिश्चम दिक्षण तफर्  किरब ७ िक.िम.को दिुरमा ऐितहािसक गलु्मीदरबार 
अबिस्थत छ । सोही स्थानको नामबाट गलु्मी िजल्लाको नाम र यस गाउँपािलकाको नाम रहन गएको हो । 
गुल्मीदरबार रहेको सो स्थानलाई गलु्मी चारपाला पिन भिनन्छ । सो दरबारको ३ तलामािथ इष्टदेवी ईश् वरीको मिन्दर 
छ, उनको पूजा शारदीय तथा बसन्त गरी २ पटक हुने गदर्छ । यसै मिन्दरका कारणले गलु्मी प्रख्यात छ । 

इितहासिवद ् राजराम सुवदेीका अनुसार खास गलु्मीका राजाको राज्यस्थल चारपालालाई भिनन्थ्यो । हनुमान 
ढोकालाई काठमाडौ ं भने जस्त ै चारपाला इकाईलाई गुल्मी भिनएको हो । गलु्मी चारपालामा क्रमशः पाल्पाथोक, 
अबार्थोक, गलामथोक तथा मुिसकोटथोक गरी ४ वटा पाला िथए भने ियनका अितिरक्त उिप्रकोटथोक एउटा छुटै्ट 
प्रशासिनक इकाई िथयो । यसरी गुल्मीमा ९८ मौजा िथए भने प्रत्यके मौजामा िजम्मावाल र मुिखयाले स्थानीय 
नेतृत्वको रूपमा काम गनेर् चलन िथयो । गुल्मी चारपाला दरबारमा राजाको बास हुन्थ्यो र त्यसैलाई गलु्मी राज्यको 
राजधानी भिनन्थ्यो ।  

गुल्मीचारपाला अन्तरगत पाल्पाथोकमा म्यालडाडँा, खोलेर्या, धरमपानी, जामुने, िखलु, गुरुमथमु, अमराइ, बेलपोखरा, 
धायरचौर, क् वादी, बगचैा, गाउचौर, बानपोखरा, फसर्वा, आप्पाटा, कलु्टङ्ग, चतुरडाडा पदर्थे । अमर अबार्थोक 
अन्तरगत कुन्थोक, डाडँापोखरी, तल्लो हिटया, नेटाखकर् , हिरथमु, गाउँचौर, बेग्र ु , िसलथमु, तोस, गौिरपोखरा, 
रानाटोला, अडडाडा, ग्वालीनचौर, ढुग्रेरीपाखा, बाखे्र, अजर्याङ्गबास, िचते्रडाडँा, नरम र िचसु्त पदर्थ े । गलामथोक 
अन्तरगत उपल्लो हिटया, दमाइटोल, काफलचौर, म्यालडाडँा, गैराखकर् , सले्लरी, जोतेर्पोखरा, बगचैा, स्यालापानी, 
ढ्याखकर् , ितिर्तरे, िपिरडाडँा, चौका, कुिबणे्ड िरपाहाटोल रोहटेपानी, उखाप, लाम्डाडँा, कोलहर, चौर, डाव, घोलेर्, 
कले्लरी, गौरादी, भलायचौर, िसवु, चनौपाटा, खसर्शारूटोल, अमलेखकर् , िरमी, बोटे र रूमाखकर्  पदर्थे । 
मुिसकोटथोक अन्तरगर्त देउराली, िचतपानी, बासँडाडँा, साजर, कारपाटा, बड्डाडँा, खोला, माझपोखरी, अखर्ले, 
तोलङ्गा, पेखनपोखरा, गौरादी, कँुडापानी, गौडंाकोट, काउले, ढाव, जैिसपोखरा, लाम्डाडँा, बजारमारे, डुिम्रपोखरा, 
िखिर्तप, ठूलाचौर, ठूलोपोखरा, उप्रीकोट, बाजाबारी, डोहोटा, सातघर, भुटुका, वीरबास, रूमाखकर् , बदरखुट्टा, दह, 
राजा, म्यालपोखरी, बौदी, कोलघर, राङ्गबास, खिनयाबास, ठूलाखकर् , िचिदका दौघा, खज्यार्ङ्ग, मानकोट, धरमपानी, 
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दमु्सीकोट, िरडी, वाङला, अघार्तोस, धरेैनी, ठूलापोखरा, केरूङ्गा बल्कोट, महेेलटुप्पा, हािँडकोट, बड्डाडा, घोलेर्, 
दिुबचौर, उलेर्नी, कले्लरी, बसारी, तम्घास र अखर्ले आिद पदर्थ े। 

गुल्मी राज्यको स्थापनाकाल िव.स. १४९३ मा भएको कुरा वणर्न गिरएको छ । गुल्मी राज्यको राजवंशावली अनुसार 
त्यहाकँा पिहला राजा वीर शाह भएको जानकारी पाइन्छ । त्यसपिछ क्रमशः रूद्र शाह, िकिर्त शाह, शाही शाह, 
कृितकल्याण शाह, सत्यधन शाह, शिक्तप्रचण्ड शाह भए । त्यसै्त अजुर्नको लेखमा कैतव्य राजा वडा व्यिभचारी िथए, 
जसले विरयातकी बहेुलीको सितत्व हरण गदर्थे । त्यसकारण उनको अत्याचार हटाउन शाही ठकुरी राजाहरूलाई 
गुल्मीका राजा बनाइएको जनश्रिुत समेत रहेको छ ।  

हालसम्म प्राप्त स्रोतहरूका आधारमा गलु्मीका पिहला राजा वीर शाह रहेको पाइएको छ । त्यस कुरालाई पषु्टी गनेर् 
िव.स. १४९३ को रूक् का पत्रमा अिघ गुल्मीका राजा िवर शाहल े रजस्थल चारपालाका गाई गोठ राख् नलाई भन्दा 
रेसुङ्गा वन गौिवतार् िदन्छु भिन चारपालाका थरी, भलादमी, गुरु, पुरोिहत समेतले यो रेसुङ्गाका लेकमा गो चार िकल्ला 
बािध” भन् ने उले्लख भएबाट गलु्मीका पिहला राजा वीर शाह भएको स्पष्ट हुन आउछ ।  

वीर शाहको शासनकालपिछ राजा रूद्र शाहले शासन गरेका िथए, उनका ३ वटी रानी (पत् नीहरू) यशोधरा, नीलावती 
र मालती िथए । रूद्र शाह राजा वीरशाह का छोरा िथए । बडीघाटको महुान रूद्रताल (ढोरपाटन) सम्म ियनले आफ्नो 
राज्य िबस्तार गरेका हुनाले त्यस ताललाई रूद्रताल, बडीघाटलाई रूद्रावती र कािलका िमिसदाको घाटलाई रूद्रबणेी 
भन् ने नाम िदइएको देिखन्छ । राजा रूद्र शाह पिन बाबुजस्त ैधािर्मक िथए । उनले रूद्रबेणीमा रूदे्रश् वर महादेव स्थान 
िनमार्ण गरेका िथए । जो भग् न अबस्थामा िथयो । आजकल बिडघाट खोलाले बगाएकोले त्यहा ँबगर छ । त्यसकै 
पिश्चमपिट्ट रूखमात्र बाकँी छ । राजा रूद्र शाहकािलन गलु्मी राज्यको चौिकल्ला िनम् नानसुार िथयो ।  

पूवर्  : िरडी खोलादेिख बल्डेङ्गगडीको सीमाना सम्म । 
पिश्चम  : मथुरा खोलाको सीमानासम्म । 
उत्तर  : हुिग्दिसर, बा–ह्रकोट, शािन्तपुर र ढोरपाटनसम्म ।  
दिक्षण  : अगँाहखोला र िरिडखोलाको पानीढाल ।  
आग् नेय  : िरिडखोला र कािलको साधँ । 
नैऋत्य  : िसस् नेखोला । 
बायब्य  : हसेर्कोट, बाग्लुङको ढोरपाटनसम्म । 
इशान्य  : कािलगण्डकीको सीमाना । 

रूद्र शाहपिछ िकिर्त शाहले शासन गरे त्यसपिछ को-कोले शासन गरे भन् ने आधार पाइएको छैन, िव.सं. १७०३ मा 
राजा शािह शाह को अत्यन्त ै महत्त्वपूणर् अिभलेख पाप्त भएको िथयो । “(१) श्री हनमे कसद्रर सवाण शशाकें 
श्रीसम्वत १७०३ सयले आषाढ सद्रिद ३ श्रीमहारा जािधराजमत्सािह सािहदेवानाम ् (२) िवनयिसहं िसल्पीना कृतं 
गृहिमदं” यस अिभलेखबाट गुल्मीका राजा शाही शाहले आफ्नो लािग िबशाल दरबार बनाउन लगाएको बुिझन्छ । 
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उनले बनाएको त्यो िबशाल दरबार िवक्रम संवत १९९० सालको भ-ूकम्पले भत्काएर भग् न पारेको िथयो त्यसपिछ 
२०२६ सालमा जीणोर्द्धार गिरएको िथयो । शाही शाहपिछ क्रमशः कीतीर्कल्याण शाह, सत्यधन शाह, िशवनारायण 
शाह, माहादत्त सेन, पृथ्वीपाल सेन, िसिद्धप्रताप शाह, शिक्तप्रचण्ड शाह, नरभुपाल शाह र थम्मनबहादरु शाहले 
शासन गरेको इितहास भेिटन्छ । दरबार जीणर् अबस्थामा पुगपेिछ उक्त दरबारको छाना िटनले छाइएको िथयो भन े
बािहरी िभत्तामा प्लास्टर गिरएको िथयो । पुराताित्वक िवभागबाट दरबारलाई बढी कृितम बनाउनु उपयकु्त हँुदैन भन् ने 
सुझाव आएपिछ श्री अशोककुमार थापा (यसै गाउपािलका अध्यक्ष, हाल : स्वगीर्य)ज्यकूो अध्यक्षतामा गिठत 
गुल्मीदरबार के्षत्रका पयर्टकीय पूवार्धार िवकास सिमितबाट िमित २०६९/०१/०१ देिख ०७०/०३/३१ सम्म 
िनमाणर्कायर् सम्पन् न गरी पुरानै कलाकृितले सुसज्जीत दरबारको रूपमा िजणोर्द्धार कायर् सम्पन् न गिरएको हो । बाइसे र 
चौिबसे राज्यको अन्त्यसंगै देशमा राजनैितक िवभाजन हुने क्रममा १४ अञ् चल ७५ िजल्ला बनाउँदा यसै 
गुल्मीदरबारको नामबाट गलु्मी िजल्लाको नामाकरण भएको िथयो । अिहले गणतन्त्रको कायार्न्वयन संग ै स्थानीय 
तहको नामाकरण गदार् पिन सोिह गुल्मीदरबारको नामबाट यस गुल्मीदरबार गाउँपािलकाको नामाकरण गिरएको हो ।  

२. भौगोिलक िवभाजन 

यस गलु्मीदरबार गाउँपालीकाको गठन गदार् सािवक बिलथमु गा.िव.स.लाई वडा नं. –१, जुभङु्ग गा.िव.स. –२, 
गौडंाकोट गा.िव.स.–३, वीरबास गा.िव.स.–४, अमरअबार्थोक गा.िव.स.–५, दरबारदेवीस्थान गा.िव.स. वडा नं.४, 
७–९ लाई वडा नं. ६ र दरबारदेवीस्थान गा.िव.स. वडा नं. १–३, ५ र ६ लाई वडा नं. ७ बनाई जम्मा ७ वटा वडामा 
िवभाजन गिरएको छ । यसको पूवर् पिट्ट रूद्रावती नदी, पिश्चमतफर्  बठोवा खोला र केदवुा खोला, उत्तरतफर्  रेसाकोल र 
दिक्षणतफर्  बाखे्रखोला पदर्छन ्। 

३. जनसंख्या  

यस गाउँपािलकाको कुल जनसंख्या २०६८ सालको जनगणना अनुसार २२, ०३७ रहेको छ । सोमधे्य १२, ८५५ 
मिहला र ९, १८२ पुरुष रहेका छन ्। गाउँपािलकाको वस्तिुस्थती िववरणअनुसार हालको जनसंख्या २५, ४६९ रहकेो 
छ । जसमा मिहला १४, ८२७ र पुरुषका १०, ६४२ छन ्।  

४. भौितक पूवार्धार 

गुल्मीदरबार गाउँपािलकामा घमु्तीदेिख वीरबाससम्मको मखु्य मोटरबाटो कालोपत्र े भइसकेको छ । खज्यार्ङ्गदेिख 
मजुवासम्मको मोटरबाटोको कालोपत्र े गनेर् कायर् भइरहेको छ । प्रत्येक वडामा किम्तमा िजप चल्न सक् ने 
मोटरबाटोहरू पुिगसकेका छन ्। ३ वटा पक् की पुल छन भने ३ वटा कच्ची पुल रहकेा छन ्। गाउँपािलकाको आफ्नै 
भवन नभएपिन वडा कायार्लय, िवद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी भवनहरू िनमार्ण भएका, केही िनमार्णाधीन अवस्थामा 
रहेका छन ्। िवदु्यतीकरण तफर्  गाउँपािलकाका सबै वडाहरूमा केिन्द्रय िवदु्यत तथा सामुदाियक िवदु्यत सेवा पुगेको    
छ । अिधकाशं काठका पोलहरू िवद्यमान रहेको अवस्थामा िस्टल पोल व्यवस्थापन गनेर् कायर् भइरहेको छ ।  
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५. िशक्षा  

२०७२ साल आषाढ २६ गते गलु्मी िजल्ला पूणर् साक्षर िजल्ला घोषणा भइसकेको हँुदा स्वभािवक रूपमा यस 
गाउपािलका पिन पूणर् साक्षर भइसकेको छ । यस गाउँपािलका िभत्र प्राथिमक तहदेिख माध्यिमक तहसम्म सरकारी 
तथा नीिज शैिक्षक संस्थाहरू रहकेा छन ्। यस गाउँपािलकामा स्नातक, स्नाकोत्तर र सो भन्दा मािथका िशक्षण संस्था 
छैनन ्। यहा ँ१ वटा पशु िशक्षालय रहेको छ । यहा ँभएका िशक्षण संस्थाहरू मध्ये माध्यिमक, िनम् न माध्यिमक , 
प्राथिमक, बाल िशक्षा गरी जम्मा ३८ िवद्यालय तथा नीिज िवद्यालय र सामुदाियक अध्यनकेन्द्र रहेका छन ् । 
गाउँपािलकामा उच्च िशक्षाको लािग एउटा क्याम्पस र अन्य प्रािविधक िशक्षालयको आवश्यकता रहेको छ । 

६. स्वास्थ्य  

सबैका लािग सवर्सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने रािष्ट्रय नीित भए पिन यस गाउँपािलकािभत्र कुनै अस्पताल   
छैन । यस गाउँपािलका को वडा नं. ६ मा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना नभए तापिन आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र र 
सामुदाियक स्वास्थ्य इकाई माफर् त सेवा उपलब्ध गराइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ६ वटा स्वास्थ्य चौकी, ४ बिर्थङ्ग 
सेन्टर, १४ गाउँघर िक्लिनक र २३ खोप िक्लिनक रहेका छन ्। गाउँपािलकामा १५ शैयाको पािलकास्तरको अस्पताल 
िनमार्णको कायर् भरैहकेो अवस्था छ ।  

७. कृिष   

यस गुल्मीदरबार गाउँपािलकाको उपल्लो क्षेत्र र मध्यम क्षेत्रमा िसचंाइको अित नै समस्या रहेको छ । अिधकाशं 
जिमनमा वषेर् मौसममा मकै बाली खेती गिरन्छ । िसचंाइको समस्याका बावजदु पिन यस क्षेत्रका व्यवसाियक कृषक, 
कृषक समूह, सहकारीहरूले प्लािष्टक पोखरी र पोिलटंकीमा आकाशको पानी संकलन, िलिफ्टङ िसचंाइ आिदको 
व्यवस्था गरी व्यवसाियक रूपमा तरकारी उत्पादन तथा िबक्री गरी आम्दानी गिररहेका छन ् । यस गुल्मीदरबार 
गाउँपािलकामा उपल्लो के्षत्र लेक, मध्यम क्षेत्र र तल्लो बेसी रहेको र तरकारी, खाद्यान् न, फलफूल, मसलाबाली 
आिदको उत्पादनका लािग उवर्र भूमी भएकोले कृषक समूह, सहकारीहरूलाई उिचत तािलम, िसचंाइ, उन् नत िबउ, 
मल, उन् नत कृिष सामाग्री आिदको व्यवस्था िमलाउन सकेमा यस ठाउँका कृषकहरू व्यवसाियक कृिषमा आकषर्ण भई 
आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर सृजना हुने देिखन्छ  

८. मुख्य बालीहरू : 

उपल्लो के्षत्रमा :  जुभङु्ग, गौडंाकोट, दरबारदेवीस्थान, बिलथमुमा मकै, अदवुा, बेसार, िसमी, तरकारी, 
फापर, कोदो आदी । 

मध्यम के्षत्रमा :  दरबारदेवीस्थान, वीरबास, जुभङु्ग, गौडंाकोट बिलथमुमा मकै, तोरी, तरकारी, अदवुा, 
बेसार, सुल्तला, कागती, मौसम आिद । 
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तल्लो के्षत्र :  अमरअवार्थोक, दरबारदेवीस्थान, वीरबास, जुभङु्ग, बिलथमुमा धान, बशन्त ेमकै, बेमौसमी 
तरकारी, मसुरो, गहँु, माछापालन आिद । 

९. हालसम्म सञ् चािलत तथा सम्भािबत पकेट के्षत्रहरू : 

सुन्तला, कागती उत्पादन  : बिलथमु, जुभुङ्ग िझरबास, गौडंाकोट र वीरबास  

मौरी पालन  : बिलथमु, जुभुङ्ग, वीरबास  

तरकारी बाली  : दरबारदेवीस्थान, गौडंाकोट, वीरबास, अमरअवार्थोक, जुभुङ्ग, बिलथमु  

मकैबाली बीउ उत्पादन  : गौडंाकोट, दरबारदेवीस्थान र अमरअवार्थोक  

धान बाली उत्पादन : अमरअवार्थोक, दरबारदेवीस्थान, जुभङु्ग, बिलथमुको तल्लो क्षेत्र  

कफी उत्पादन : जुभुङ्ग, दरबारदेवीस्थान, बिलथमु  

माछा पालन  : अमरअवार्थोक, दरबारदेवीस्थान, जुभङु्ग र बिलथुम 

वसने्त मकै  : जुभुङ्ग घोराहा, बिलथमु टारी  

आलु बाली िहउदे  : अमरअवार्थोक, जुभङु्ग, बिलथमु र दरबारदेवीस्थानको बेसी क्षेत्र– सम्भािवत 

१०. समहू/सहकारीहरू : 

१.  समूह संख्या  : २३ वटा 

२. सहकारी संख्या  : २० वटा  

३. तरकारी संकलन केन्द्र  : २ वटा 

११.  यस के्षत्रका स्थानीय बजारहरुः 

१.  वडा नं. १ मा नेटा बजार 

२.  वडा नं. २ मा हिटया बजार, काभे्रपोखरी 

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

४.  वडा नं. ४ मा वीरबास बजार 

५.  वडा नं. ५ मा गण्डकी दोबाटो, तल्लो हिटया 

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

७.  वडा नं. ७ मा ठूलाचौर, ठूलापोखरा 
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१२. अन्य निजकका बजारहरू 

१.  तम्घास बजार   २. मजुवा बजार       ३. खज्यार्ङ्ग बजार 

१३. गुल्मीदरबार गाउँपािलकाको राजनैितक िवभाजन तथा सीमाना 

प्रदेश  : लुिम्बनी 
िजल्ला  : गुल्मी 
गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय  : गौडंाकोट 
वडा संख्या  : ७ 

भौगोिलक अवस्था तथा सीमाना 

क्षेत्रफल  : ७९.९९ वगर् िकलोिमटर 
पूवर्  : छत्रकोट र चन्द्रकोट गाउँपािलका 
पिश्चम  : रेसुङ्गा नगरपािलका 
उत्तर  : चन्द्रकोट गाउँपािलका र मुिसकोट नगरपािलका 
दिक्षण  : छत्रकोट गाउँपािलका र अखार्खाचँी िजल्लाको छत्रदेव गाउँपािलका 

१४. सम्भावना तथा चुनौती 

गुल्मीदरबार गाउँपािलका आिर्थक समृिद्धको संभावना बोकेको गाउँपािलका हो । यस क्षेत्र सुन्दर तपोभूिम रेसुङ्गाको 
काखमा अविस्थत रहेको छ र रेसुङ्गा धािर्मक ऐितहािसक सासृं्कितक महत्त्व बोकेको ितथर्स्थल, पयर्टकीय स्थल भएको 
र सो के्षत्रको मागर् गलु्मीदरबार गाउँपािलका अन्तगर्त बनै्द गरेको तथा पयर्टन प्रवद्रध्न गनर् सिकनेछ । 
गाउँपािलकाको िविशष्ट भौगोिलक वनाबट, उपलब्ध प्राकृितक साधन स्रोत, जातीय िविवधता, िनमार्ण भइसकेका 
िवकासका नू्यनतम पूवार्धारहरू र अन्य सवल पक्षहरूलाई आत्मसात गदैर्, गाउँपािलकाको बृहत्तर िहतको िनिमत्त 
आवश्यक गरुुयोजनाको अभाव, आवश्यकता अनुरूपको पयार्प्त जनशिक्तको अभाव, पहाडी तथा छिरएर रहेको 
बस्ती , िवसम िकिसमको हावापानी, किठन भौगोिलक बनावट, खानेपानीको समस्या, निद कटान, भूक्षय, आिद 
समस्याहरू र अवरोधहरूलाई िचदेर्, भौगोिलक एवं िविवधता अनुरूपका पवूार्धार एवं सामािजक िवकास, नीित, 
योजना र कायर्क्रम तजूर्मा गरी साथर्क र अथर्पणुर् पिरणाम आउने गरी प्रभावकारी ढंगबाट कायार्न्वयन गनर्, उपलब्ध 
जनशिक्तको क्षमता िवकास गरी पिरचालन गनर् एवं सक्षम जनशिक्तलाई आकिर्षत गनर्, िविभन् न िकिसमका 
प्रकोपको प्रभावकारी व्यवस्थापन, नागिरक मैत्री ढंगबाट गाउँपािलकाको संस्थागत िवकास, साधनस्रोतको िदगो 
पिरचालन गनेर् िवद्यमान चुनौतीलाई अवसरको रूपमा ग्रहण गनुर्पनेर् देिखन्छ ।  

०००  
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"उत्पादन गरौ ंआत्मिनभर्र बनौ,ं समृद्ध गुल्मीदरबार हामी िमली बनाऔ"ं 

गुल्मीदरबार गाउँपािलकाको आ.व. २०७८/०७९ को  
नीित तथा कायर्क्रम 

नेपालको संिवधानको मलू ममर् समन्वय, सहकायर् र सहअिस्तत्व सिहतका तीनै तहका सरकारहरू कृयाशील रही कायर् 
गरीरहकेा छन ् । गलु्मीदरबार गाउँपािलकाले पिन जनतालाई केन्द्रमा राखी िविभन् न कायर्क्रमहरू सञ् चालन गरी 
जनउत्तरदायी र जनताको घरदैलो निजकको सरकारको रूपमा आफूलाई स्थािपत गनर् सफल भएको छ । स्थानीय 
तहको स्थापना भएदेिख गलु्मीदरबार गाउँपािलकाले सबल, सक्षम र प्रभावकारी स्थानीय तहको रूपमा स्थािपत 
गदैर्"सुखी र समृद्ध गाउँपािलका" िनमार्णको अिभयानमा लिम्करहेको अवस्थामा आठौ ं गाउँ सभामा आ.व. 
०७८/०७९ को नीित तथा कायर्क्रम पेश गनर् पाउँदा म हषर् िवभोर भएको छु ।  

िवश् वभर फैिलएको कोिभड महामारीको दोस्रो लहरले हाम्रो गाउँपािलका पिन जोिमखमा रह्यो।यस महामारीबाट ज्यान 
गुमाउनु हुने समू्पणर् नागिरकप्रित हािर्दक श्रद्धाञ्जली अपणर् गदैर् शोकसन्तप्त पिरवारजनमा गिहरो समवेदना व्यक्त 
गदर्छु। अस्पताल तथा होम आइसोलेसनमा उपचार गराईरहनु भएका नागिरकहरूको िसघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना 
गदर्छु । यस्तो जोिमखपणूर् पिरिस्थितमा अग्रपङ्तीमा रहेर सेवा गनेर् स्वास्थ्यकमीर्, सुरक्षाकमीर्, एम्बलेुन्स चालक, 
पत्रकार, जनप्रितिनिध, िशक्षक, कमर्चारी, स्थानीय संघ संस्थाहरूको म उच्च प्रशंसा गदर्छु। यस गाउँपािलकाको िवपद ्
कोषमा रकम जम्मा गनुर्हुने तथा कोिभड-१९ सम्बन्धीका िविभन् न स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुने िविभन् न 
महानुभावहरू एवम ्संघ-संस्थाहरूलाई हािर्दक धन्यवाद ज्ञापन गदर्छु । 

कोिभड-१९ को बढ्दो संक्रमणको कारण उत्पन् न आिर्थक िशिथलताले समग्र देशको अथर्तन्त्रलाई गम्भीर प्रभाव 
पािररहेको यथाथर् हामी साम ु छलर्ङ्ग नै छ । हामीहरूले कोिभड-१९ को महामारी िवरूद्ध लड्दै आम नागिरकको 
स्वास्थ्य सुरक्षालाई मुख्य प्राथिमकता राखी िसिमत स्रोत साधनलाई अिधकतम पिरचालन गरी पूवार्धार िनमार्ण, 
सुशासन, स्वास्थ्य, िशक्षा, कृिष, िवपद ्व्यवस्थापन लगायतका के्षत्रहरूलाई प्राथिमकतामा राखी नीित तथा कायर्क्रम र 
बजेटको तजुर्मा गिरएको छ ।  

वतर्मान समयमाकोिभड-१९ िवरूद्ध लडदै् िसिमत बजेट तथा स्रोत साधनका बावजुद गुल्मीदरबार 
गाउँपािलकाबासीको िवकास िनमार्णका चाहनाहरूलाई पूिर्त गनर् सुखी र समृद्ध गाउँपािलका िनमार्णको 
महानअिभयानमा एकजुट भई अिघ बढ्नका लािग गाउँपािलकाका सम्पूणर् नागिरकहरू, राजनीितक दलहरू, 
जनप्रितिनिधहरू, नागिरक समाज, गाउँपािलकाको बौिद्धक वगर्, पत्रकार, राष्ट्रसेवक कमर्चारी, िविभन् न संघ 
संस्थाहरूलाई हािर्दक अिपल गदर्छु।नीित तथा कायर्क्रम तय गदार् िवगतका वषर्हरूको अनुभव, िविभन् न 
महानुभावहरूले िदनुभएको अमूल्य राय सुझाव, गाउँपािलकाका िविभन् न िवषयगत सिमितहरूको िसफािरस समेतको 
आधार िलइएको छ । नीित तथा कायर्क्रम िनमार्णमा अमलू्य सहयोग गनुर्हुने सम्पणूर्मा हािर्दक आभार व्यक्त गदर्छु । 
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यस सभामा आउने सकारात्मक सुझावहरूलाई मागर्दशर्क िसद्धान्तको रूपमा समावेश गरी संशोधनसिहत यो नीित 
तथा कायर्क्रम यस गिरमामय सभाबाट पािरत हुनेछ भन् ने आशाका साथ यस गिरमामय सभामा आगामी आ.व. 
२०७८/०७९ को नीित तथा कायर्क्रम प्रस्ततु गनेर् अनमुती चाहन्छु । 

िवद्यमान पिरवेश : 
राजनीितक : 

गुल्मी िजल्लाको ऐितहािसक स्थल गुल्मीदरबार (चारपाला दरबार)को नामबाट गलु्मी िजल्ला र यस गाउँपािलकाको 
नामाकरण गरेको पाइन्छ ।लुिम्बनी प्रदेशको गलु्मी िजल्लामा अविस्थत गलु्मीदरबार गाउँपािलकामा सािवकका ६ 
वटा गा.िव.स. (बिलथुम, जुभुङ्ग, गौडंाकोट, वीरबास, अमरअवार्थोक र दरबारदेवीस्थान) लाई ७ वडामा िवभाजन 
गिरएको छ । प्रितिनिध सभा सदस्य िनवार्चन क्षेत्र नं. १ अन्तगर्त प्रदेश िनवार्चन क्षेत्र नं. १ (क) मायो गाउँपािलका 
अविस्थत छ। यस गाउँपािलकाको पूवर् तफर्  छत्रकोट र चन्द्रकोट गाउँपािलका, पिश्चम तफर्  रेसुङ्गा नगरपािलका, 
उत्तरतफर्  चन्द्रकोट गाउँपािलका र मुिसकोट नगरपािलका र दिक्षणतफर्  छत्रकोट गाउँपािलका र अघार्खाचँी िजल्लाको 
छत्रदेव गाउँपािलका पदर्छन ्भने यो गाउँपािलका ७९.९९ वगर् िकलोिमटर के्षत्रफलमा फैिलएको छ । 

िवकास र समृिद्धको लक्ष्य प्रािप्तका लािग गिरएका महत्त्वपूणर् प्रयास, अवसर तथा चूनौती : 
िवद्यमान अवसरहरू  

• ऐितहािसक तथा धािर्मकस्थलहरू सिहतको गाउँपािलका भएकोल े धािर्मक पयर्टनलाई टेवा पुर् याउन 
सिकने,  

• गुल्मीिजल्लाको ऐितहािसक गलु्मीदरबार यसै पािलकामा रहकेो हँुदा पयर्टकीय क्षते्रको सम्भावना,  

• मनोरम दृष्यावलोकन गनर् सिकन ेआकषर्क पयर्टिकय स्थलहरू भएको,  

• दूध, माछा, मास,ु पशुपालन, तरकारी, मकै, धान, मह उत्पादनमा आत्मिनभर्र हुने सम्भावना रहेको,  

• िविभन् न जातजाितहरूको बसोबास स्थल रहेको हँुदा िविवध कला संसृ्कितहरूले भिरपूणर् रहेको,  

• बढीघाट र खज्यार्ङ्ग खोलामा र् यािफ्टङ्गको सम्भावना भएको । 

िवद्यमान चुनौतीहरू  

• गाउँपािलकामा रहकेो भूिमको सही ढङ्गले उपयोग गरी अिधकतम लाभ िलन नसिकएको,  

• गाउँपािलकाको भौगोिलक िवकटता र छिरएर रहेको बस्ती,  

• नागिरकको प्रिविधको प्रयोगमा कम पहँुच,  

• गाउँपािलकाको न्यून आन्तिरक आम्दानी,  
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• सीिमत प्राकृितक स्रोत साधन,  

• आफ्नै प्रशासकीय भवनको अभाव,  

• नागिरकको अपेक्षा अनुसार कायर् गनर् प्रयाप्त बजेट नहुनु,  

• व्यविस्थत खानपेानीको समस्या,  

• बजेटको लािग संघ र प्रदेश सरकारमा िनभर्र हुनुपनेर्,  

• संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने न्यून समानीकरण अनुदान । 

नीित तथा कायर्क्रम तजुर्माका आधारहरू 

१. नेपालको संिवधान,  

२. नेपालको संिवधानले प्रत्याभूत गरेको मौिलक हकहरू, राज्यका िनदेर्शक िसद्धान्तहरू तथा नीितहरूलाई 
प्राथिमकता रािखएको छ,  

३. प्रचिलत कानूनी व्यवस्था,  

४. पन्ध्रौ योजनाले तय गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू लाई आधार िलएको छ,  

५. िदगो िवकासको लक्ष्यलाई आत्मसाथ गिरएको,  

६. रािष्ट्रय, प्रदेश र स्थानीय नीित योजना र लक्ष्य,  

७. स्थानीय सरकारको हालसम्मको अनुभव तथा िसकाई,  

८. स्थानीय आवश्यकताको िवशे्लषण गिरएको,  

९. िविभन् न िवदत्वगर्हरूको राय सुझाव। 

चालु आ.व. को हालसम्मका प्रमुख उपलिब्धहरूको संिक्षप्त िववरण 

भौितक उपलब्धी  

१. गुल्मीदरबार गाउँपािलकाको सबै वडा कायार्लयको स्थापना गिरएको छ । 

२. वडा नं. २ र ६ वडा कायार्लय बाहेक अन्य वडा कायार्यहरू आफ्नै भवनमा रहकेा छन ्। आफ्नै भवन 
नभएका वडा कायार्लयहरू आ.व. ०७८/०७९ मा िनमार्ण गनेर् व्यवस्था िमलाइएको छ । 

३. स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनर् सबै वडामा आधुिनक स्वास्थ्य चौकी िनमार्ण गनेर् नीित अनुरूप वडा नं. ४ बाहके 
सबै वडामा स्वास्थ्य चौिक िनमार्ण भइसकेको छन ्। वडा नं. ४ मा आ.व. ०७८/०७९ मा भवन िनमार्ण 
कायर् सम्पन् न गिरनेछ । 
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४. गाउँपािलकामा १५ शयैाको आधारभूत अस्पताल िनमार्णको लािग ठेक् का भई सम्झौतको प्रिक्रयामा 
रहेको छ। 

५. गाउँपािलकाको सबै वडा र टोल वस्तीहरूमा मोटरबाटो िवस्तार गनेर् कायर्भएको । 

६. गाउँपािलकाका िविभन् न िवद्यालय भवन िनमार्णका कायर्हरू भइरहेका छन ्। 
७. गाउँपािलका िभत्र ठूला खानेपानी योजना अन्तगर्त खहरे खानेपानी तथा अमर अवार्थोक िलफ्ट 

खानेपानी योजना सम्पन् न भई एक घर एक धारा कायार्न्वन भएको, अवार्ङ्गिद गैरा िलफ्ट खानेपानी, 
भलायचौर िलफ्ट खानेपानी, बठवाखोला िलफ्ट खानेपानी, बोटेपुच्छार सुपले घाट िलफ्ट खानेपानी, 
झाके्रपानी िलफ्ट खानेपानी, नुनथला िलफ्ट खानेपानी र खोिरया खोल्सी िलफ्ट खानेपानी यस चालु 
आ.व. मा सम्पन् न हुने गरी कायर् अिघ बढेको छ ।  

८. खज्यार्ङ्ग बाखे्र बन्द्रखुट्टा वीरबास िसस् ने जुभुङ्ग मोटरबाटो स्तरोन् नती बनाउन े कायर् चालु आ.व. मा 
सञ् चालन गिरएको छ । 

९. खज्यार्ङ्ग दरबार घुम्टी गौडंाकोट जुभुङ्ग मजुवा सडकको स्तरन् नती तथा कालोपते्र गनेर् कायर् भइरहकेो 
छ।  

१०. गाउँपािलकामा बहुउद्देश्यीय सभाहल िनमार्ण भई सञ् चालनमा आएको । 

११. एक वडा एक खेलमदैान अिभयान अन्तगर्त खेलमैदान िनमार्ण कायर् अगाडी बढाइएको ।  

१२. गुल्मीदरबार गाउँपािलका र अघार्खाचँीको छत्रदेव गाउँपािलका जोड्ने िनसानटारीमा ट्रस्ट बृज िनमार्ण 
सम्पन् न भएको।  

१३. चारपाला दरबार, रेसुङ्गा तपोभूिम, भुवाने पाकर् , उजेला देवी मिन्दर लगायतका िविभन् न मठमिन्दरहरू 
िनमार्ण, ममर्त सम्भार र सौन्दयीर्करण गरी पयर्टन पूवार्धार िनमार्ण गिरएको । 

१४. नागिरकहरूको सुरिक्षत आवासको लािग खरका छाना मुक्त गाउँपािलका बनाउने कायर् अिन्तम चरणमा   
पुगेको । 

१५. राहत उद्धार कायर्लाई सहज बनाउनको लािग वडा वडामा हेिलप्याड िनमार्ण कायर् अगाडी बढाइएको । 

१६. गाउँपािलकाको मुख्य बजार के्षत्रमा सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण गिरएको । 

आिर्थक तथा सामािजक उपलब्धी  

१. साना कृिष िवकास कायर्क्रम अन्तगर्त बाख्रा पकेट कायर्क्रम वडा नं.६ मा सञ् चालन गिरएको । 

२. गाई भैसँी पालक कृषकहरूका गाई भैसँी बीज वृिद्धको लािग िन:शलु्क रूपमा AI को व्यवस्था 
िमलाइएको। 
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३. वडा नं. १, २, ४ र ५ मा बङु्गर पालन कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

४. वडा नं. २ मा बाख्रापालन र वडा नं. ६ मा भैसँीपाल सम्बन्धी कृषक पाठशाला सञ् चालन गिरएको । 

५. कृषकहरूको समस्या पिहचान गदैर् आवश्यक परामशर् प्रदान गनर् कृषकसँग पश ु प्रािविधक कायर्क्रम 
सञ् चालन गिरएको । 

६. गाउँपािलकामा उत्पादन अगार्िनक कृिष उपचहरूलाई खिरद गरी अगार्नीक खानेकुरालाई वढवा िदनको 
लािग वडा नं. ६ मा एग्रो टुिरजम कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

७. साना कृिष पकेट िवकास कायर्क्रम अन्तगर्त खाद्यनबाली कायर्क्रम वडा नं. ६ मा तरकारी तथा आलु 
खेती कायर्क्रम वडा नं. ३ मा गरी २ वटा कृिष पकेट िवकास कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

८. वडा नं. १ को िशवपरुी, टारी, बुिढचौर र मािलगाउँ रवडा नं. २ को घोराहा फाटँमा स्माटर् कृिष कायर्क्रम 
सञ् चालन गिरएको । 

९. सुधारीएको गरा सिहतको चक् कला बन्दी कायर्क्रम वडा नं. ४ को गरमटारीमा सञ् चालन गनर् आवश्यक 
समन्वय गिरएको । 

१०. वडा नं. १ मा बोटेगाउँ र कुमाल गाउँ, वडा नं. ३ को िनदरु र वडा नं. ४ को पल्लो वीरवासमा नमनूाको 
रूपमाएक घर एक करेसाबारी कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

११. वडा नं. २, ४ र ५ माएक गाउँ एक उत्पादन कायर्क्रम अन्तगर्ततरकारी खेती कायर्क्रम सञ् चालन 
गिरएको । 

१२. मह उत्पादनमा आत्मिनभर्र बन् न वडा नं. १, ३, ४ र ७ मा मौरी िवकास कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

१३. िवदेशबाट फकेर् का यवुाहरूलाई प्रोत्साहन गनर् सबै वडामा कोिभड कृिष कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

१४. गाउँपािलका िभत्र रहकेो बाझँो खेती योग्य जग्गा उपयोगको लािग भूिम बैंकको स्थापना गरी बाझँो 
जग्गाको उपयोगको कायर् अगाडी बढाइएको । 

१५. गाउँपािलका िभत्र उत्पािदत िविभन् न कृिष उपजहरू, हस्तकलाका सामाग्रीहरू, िविभन् न रैथाने कृिष 
बालीहरूको संकलन तथा िबक्री िवतरणको लािग कोशेली घर व्यवस्थापनको लािग प्रिक्रया अगाडी 
बढाइएको । 

१६. गाउँपािलकाको मुख्य बालीको रूपमा मकै, धान, गहँु, कोदो रहेको छ।  

१७. गिरबीको रेखामुनी रहेका नागिरकलाई उद्यमशील बनाई उनीहरूको आयआजर्न वृिद्ध गनर्को लािग वडा 
नं. २, ५, ६ र ७ मा गिरबी िनवारणको लािग उद्यम िवकास कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको ।  
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१८. गरीब पिहचान गरी गिरब पिरचयपत्र िवतरण गनर्को लािग तथ्याङ्क संकलनको काम भई रहकेो । 

१९. नागिरकले अनुभूत गनेर् गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गिरएको । 

२०. जेष्ठ नागिरक सम्मान तथा अन्तिक्रया कायर्क्रम अन्तगर्त सब ैवडाको टोल स्तरमा गई ८७ वषर् भन्दा 
मािथका जेष्ठ नागिरकसँग अन्तिक्रया गनुर्को साथै फाइवर िसरकर रेिडयो उपहार प्रदान गरी सम्मान 
गिरएको । 

२१. लैिङ्गक िहसंा िवरूद्धको १६ िदनेअिभयान कायर्क्रम अन्तगर्त कानुनी तथा चेतनामूलक कायर्क्रम 
सञ् चालन गिरएको। 

२२. मिहला समूह तथा संस्थामा आवद्ध भएका मिहलालाई समूह तथा सहकारी संस्था सञ् चालन, घरेलु तथा 
लैिङ्गक िहसंा, नेतृत्व तथा सञ् चार िसप, प्रजनन ् स्वास्थ्य, ग्रामीण व्यवसाय, मिहला सशक्तीकरण 
लगायतका िवषयमा अनुिशक्षण तािलम सबै वडामा सञ् चालन गिरएको। 

२३. टोलटोलमा प्राथिमक उपचार कायर्क्रम को पहुच पुर् यासउन मिहला स्वास्थ्य स्वयमसेवीकाहरू र स्वास्थ्य 
िशक्षकहरूलाईप्राथिमक उपचार कायर्क्रमसम्वन्धी तािलम सञ् चालन गरी प्राथिमक उपचार 
सामािग्रसिहतको िकट बक्स प्रदान गिरएको। 

२४. सुरिक्षत प्रसुित सेवा प्रवाहको लािग थप ४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिर्थङ्ग सेन्टर सञ् चालन गिरएको । 

२५. िकशोरावस्थामा हुन सक् ने शारीिरक मानिसक तथा सामािजक पिरवतर्नको कारण हुनसक् ने 
असहजताबाट बचाउन िवद्याथीर्हरूको लािग साथी िशक्षा कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको। 

२६. गभर्वती मिहला र नवजातिशशकुो स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गदैर् गाउपािलकाको कोशेली िबतरण, 
सुरक्षीत प्रसुती सुते्करी तथा नविशशु भेट, स्वास्थ्य पिरक्षण साथै बच्चाको तौल अनुगमनको साथै 
पोषणको लािग अण्डा िबतरण, पिरवार िनयोजन, सरसफाइ जस्ता कायर्क्रमलाई एिकतृत गरी नेपालम ै
पिहलोपटक कस्तो छ आमा कायर्क्रम प्रभावकारी रूपमा सञ् चालनगिरएको । 

२७. िदघर् रोगीका लािग िन:शलु्क औषिधउपचार कायर्क्रम प्रभावकारी रूपमा सञ् चालन गिरएको । 

२८. ८४ वषर् उमेर पुगेका जेष्ठनागिरकहरूको घरघरमै स्वास्थ्यकमीर् पिरचालन गरी स्वास्थ्यपिरक्षण तथा 
उपचारकायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

२९.  कोिभड संक्रिमत र कोिभडका संकास्पद िबरामीहरूको स्वास्थ्य पिरक्षण तथा उपचारको लािग स्वास्थ्य 
संस्था सम्म जान आउन २ वटा एमु्वलेन्स र एउटा िजप गरी ३ वटा सवारी साधन िन:शलु्क उपलब्ध 
गराइएको। 

३०.  कक्षा १ देिख ३ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा १ को हाम्रो गुल्मीदरबार नामक 
पाठ्यपसु्तक तयार गिरएको । 
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३१. कोिभडको कारणले गदार् अवरूद्ध भएको शैिक्षक िक्रयाकलापलाई वैकिल्पक माध्यमबाट िनरन्तरता 
िदइएको । 

वातावरणीय उपलब्धी  

१. गाउँपािलकामा हिरयाली र स्वच्छ वातावरणको कायम राख् नको लािग वन संरक्षण र वृक्षारोपणको कायर् 
गिरएको । 

२. गाउँपािलकामा ठूला योजनाहरू सञ् चालन गदार् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गनेर् व्यवस्था    
िमलाइएको । 

३.  प्रत्येक वडामा खानेपानी मुहान संरक्षणको लािग पनुर् भरण पोखरीहरू िनमार्ण अिभयान सञ् चालन 
गिरएको । 

४. पयार्वरणीय सौन्दर्यता तथा वातावरणीय संरक्षणका लािग १२ जातका गरुासका िवरूवाहरू भुवाने पाकर्  
वरीपिर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गिरएको । 

५. फोहोरमैला व्यवस्थापनको लािग घर घरमा कम्पोष्टमल उत्पादन गनेर् कायर् सञ् चालन गिरएको । 

संस्थागत उपलब्धी 

१. गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय र वडा कायार्लयहरू सम्बिन्धत वडाहरूमा सञ् चालन भई िनयिमत रूपमा 
सेवा प्रवाह गिररहेको । 

२. गाउँपािलकाको गितिविधहरूलाई सबै नागिरकहरू समक्ष परु् याि◌उनको लािग िडिजटल सूचना पाटीर्, 
िडिजटल नागिरक वडापत्र सामािजक संजाल, वेवसाइट मा सावर्जिनक गनेर् गिरएको । 

३. कायार्लयबाट प्रदान गिरने सेवा प्रवाहलाई नागिरक मैत्री बनाउँदै नागिरकको सहायताको लािग नागिरक 
सहायत कक्ष स्थापना, चुस्त दरुूस्त र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाहको लािग कमर्चारीसँग कायर् सम्पादन 
सम्झौता गरी सुशासन कायम गनर् सफल भएको । 

४. गाउँपािलकाको समग्र गितिविधहरू समावेश गरी सबै नागिरकलाई सूचनाको पहँुच कायम गनर् मािसक 
रूपमा E-bulletin प्रकाशन गिरएको ।  

५. गाउँपािलकाका सम्पूणर् गितिविधहरू नागिरकलाई सूसुिचत गरी जनउत्तरदायी सरकार बनाउन र 
जवाफदेहीता कायम गनर् जनतासँग गाउँपािलका रेिडयो कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको ।  

६. गाउँपािलकामा िविभन् न अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरूलाई कायार्लयबाट तथा घुिम्तसेवा माफर् त अपाङ्ग 
पिरचय पत्र िवतरण गरी गाउँपािलकाको तफर् बाट प्रदान गिरने सेवा सुिवधामा पहँुच सुिनिश्चत गिरएको 
छ ।  
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७. गाउँपािलकामा मिहलाको नेतृत्ववमा रहकेा िविभन् न संघ संस्थाहरूमा िक्रयािशल मिहलाहरूलाई िविभन् न 
िवषयमा प्रिशक्षण गरी मिहला शसिक्तकरणको कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको ।  

८. गाउँपािलकामा रहकेा वरेोजगारहरूको सूची EMIS Entry गरी जम्मा यस आ.व. मा २०५ जनालाई 
रोजगारी िदइएको ।  

९. प्रदेश सरकारको सहयोगमा गाउँपािलकाको WASH Plan को लािग आवश्यक तथ्याङ्क संकलन भई 
प्रोफाईल बनाउने कायर् गिरएको ।  

१०. गाउँपािलकाको कायार्लय तथा वडा कायार्लयबाट राजस्व संकलनमा अनलाईन प्रिविधको प्रयोग गरी 
राजश् व संकलन गनेर् व्यवस्था िमलाइएको जसले राजश् व संकलनमा पारदशीर्ता कायम गरी दैिनक 
राजश् वको अिभलेिखकरण गनेर् कायर् भएको ।  

११. गाउँपािलकाकालाई आवश्यक पनेर् जनशिक्तको पदपूिर्त भई सकेको र केही िरक्त रहेको पदमा पदपूिर्त 
हुने व्ववस्था िमलाइएको । 

१२. राष्ट्रसेवक कमर्चारीहरूको मनोबल उच्च रािख सेवा प्रवाहलाई िछटो छिरतो र सेवाग्राही मैत्री बनाउने 
उदे्दश्यले कायर् सम्पादनमा आधािरत प्रोत्साहनको व्यवस्था गिरएको । 

१३. गाउँपािलकाका िवषयगत शाखा र वडा कायार्लयहरूबाट भएका कायर्हरूको मािसक रूपमा समीक्षा गनेर् 
व्यवस्था िमलाइएको । 

१४. गाउँपािलकाको प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीहरूका भवन िनमार्ण कायर् अिन्तम चरणमा रहकेो । 

१५. कोिभड महामािरको संक्रमण रोकथाम िनयन्त्रणको लािग आवश्यक व्यवस्था िमलाई गाउँपािलकामा 
अिक्सजन सिहत १० शैयाको कोिभड अस्पताल सञ् चालन गरी नागिरकको उपचार गनेर् व्यवस्था 
िमलाइएको।  

१६. िवपद ्पूवर् तयारीको लािग आवश्यक पनेर् िविभन् न न्यूनतम िवपद ्सामग्रीहरूको जोहो गिरएको ।  

१७. प्रिविधमैत्री कायार्लय सञ् चालन भएको । 

मुख्य उदे्दश्य 
१. गाउँपािलका तथा वडाको मुख्य सडक र सहायक सडकहरूलाई स्तरोन् नती गरी बाहै्र मिहना सवारी चल्ने 

व्यवस्था गनेर् । 

२. गाउँपािलकामा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन, वडा कायार्लयको भवन, सडक, पयर्टन पूवार्धार लगायतका 
अन्य भौितक पूवार्धारको िनमार्ण गनेर् । 

३. सबै घरपिरवारलाई स्वच्छ खानपेानीको व्यवस्था िमलाउन एक घर एक धारा को नीित िलई कायर् सम्पन् न 
गनेर् । 
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४. गाउँपािलकालाई खरका छाना मकु्त गाउँपािलका घोषणा गनेर् । 

५. कृिष तथा पशु पालनमा लगानी गरी नागिरकको जीवनस्तरमा पिरवतर्न गनेर् । 

६. उत्थानशील स्थानीय सरकार िनमार्ण गनेर् । 

७. सामािजक समावेशीकरणको नीित अवलम्बन गदैर् िवकासको मलू प्रवाहमा सबकेै्षत्रलाई समावेश गनेर्। 

८. गाउँपािलकाका सबै नागिरकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहँुच सुिनिश्चत गनेर् । 

९. भष्ट्रचार शून्यसहनिशलताको नीित अवलम्बन गदैर् नागिरकमैत्री सेवा प्रवाह प्रदान गनेर् । 

१०. सावर्जिनक सेवा प्रवाहलाई िछटो छिरतो र नागिरकले अनुभूती गनेर् गरी गणुस्तरयकु्त सेवा प्रवाहको 
लािग सचूना प्रिविधको उच्चतम प्रयोग गनेर् ।  

११. वातावरणमैत्री स्वच्छ र सुन्दर गाउँपािलका िनमार्ण गनेर् ।  

१२. पयर्टन पूवार्धार िनमार्ण र प्रवद्धर्न सिहत रोजगारीमा वृिद्ध गनेर् 

आगामी आ.व. का प्राथिमकता प्राप्त प्रमुख कायर्क्रमहरू 

• कोिभड-१९ महामारी िनयन्त्रण गदैर् नागिरकको स्वास्थ्य सुरक्षा,  

• प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन तथा संस्थागत िवकास,  

• गाउँपािलकाको बृहत्तर िहतको लािग आिर्थक िवकास गनर् कृिष तथा पशुपालन,  

• खानेपानी र सडकस्तरोन् नती,  

• पूवार्धार िवकास,  

• िवपद ्व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण। 

आगामी आ.व. को प्रमुख नीितहरू 
(क) सुशासन तथा संस्थागत िवकास तफर् ः 

१. गाउँपािलकाल ेभ्रष्टचार शनू्य सहनिशलताको नीित अवलम्बन गदैर् नागिरकमैत्री सेवा प्रवाहको व्यवस्था 
िमलाइने छ । 

२. गाउँपािलकाको गितिविधहरूलाई िडिजटल सूचना पाटीर्, मोबाईल एप्स, सामािजक सञ्जाल, 
एस.एम.एस. तथा वेभसाईट माफर् तसावर्जिनक गरीनागिरकको सूचनाको हकलाई सुिनिश्चत गराउँदै 
गाउँपािलकाको कायर्लाई पारदशीर् बनाइनेछ। 
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३. गाउँपािलकाबाट सञ् चालन हुने िविभन् न कृयाकलापहरूको बारेमा आम नागिरकलाई सुसूिचत 
पारदिर्शता र जनउत्तरदायी सरकारको भावना जागतृ गराउनजनतासँग गाउँपािलका रेिडयो कायर्क्रम 
सञ् चालन गिरनेछ । 

४. स्थानीय िववाद स्थानीय स्तरमै िनरूपण गरी सुखी र खुसी नागिरक बनाउन वडास्तरमा रहने 
मेलिमलापकेन्द्रहरूलाई व्यविस्थत रूपमा सञ् चालन गदैर् न्याियक सचेतना अिभयान सञ् चालन गिरनेछ।  

५. हाम्रो िवकास हाम्रै लािग, हाम्रो संरचना हाम्रो सम्पत्ती भन् ने अिभयान सञ् चालन गरी सावर्जिनक 
संरचनाहरूको संरक्षणमा टोलिवकास संस्था लगायतका संघ संस्थाहरूलाई पिरचालन गनर् आवश्यक 
व्यवस्था िमलाइने छ ।  

६. वडा कायार्लयको सहयोगी संस्थाको रूपमा गठन भएको टोल िवकास संस्थाको क्षमता अिभवृिद्ध 
सम्बन्धी कायर्क्रमहरू सञ् चालन गिरनेछ ।  

७. गाउँपािलकाबाट सम्पािदत हुन े हरेक कायर्हरूमा अिधकतम सूचना प्रिविधको प्रयोग गरी िवधुतीय 
सुशासनको नीित अबलम्बन गदैर् सेवा प्रवाहलाई प्रिविध मैत्री बनाउँदै लिगनेछ । 

८. नागिरक मैत्रीसेवा प्रवाह सुिनिश्चतताको लािग गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय, वडा कायार्लय, स्वास्थ्य 
संस्था र शैिक्षक संस्थाहरूमा िवदु्यतीय हािजरीको व्यवस्था िमलाई िडिजटल हािजरीको अिभलेख राखे्न 
व्यवस्था िमलाइनेछ। 

९. सञ् चारकमीर्सँग गाउँपािलका कायर्क्रम सञ् चालन गदैर् गाउँपािलकाको बृहत्तर िहतको लािग योगदान 
पुर् याथउनु भएकापत्रकारहरूको उच्च मनोवल राख् न आवश्यक व्यवस्था िमलाइनेछ । 

१०. सबै नागिरकको पहँुचमा पुग्न ेगरी सूचना प्रवाह रगुनासो सुनुवाई संयन्त्रको िवस्तार गिरनेछ। 

११. सावर्जिनक खचर्लाई उत्पादन मुलक बनाउन आन्तिरक िनयन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड बमोिजम लाग ू
गिरनेछ । 

१२. सुशासन कायम गनर्को लािग आफ्नो पिदय आचरण र मयार्दामा रहनपदािधकारी तथा कमर्चारीहरूको 
आचार संिहता पूणर्तः लागू गिरनेछ।  

१३. गाउँपािलकालाई आवश्यक पनेर् जनशिक्तको लािग संगठनात्मक संरचना (O&M) गरी कमर्चारीको 
कायर्िववरण उपलब्ध गराइनेछ ।  

१४. गाउँपािलकाको कायर्लाई चुस्त, दरुूस्त र प्रभावकारी बनाउन कमर्चारीहरूका समस्याहरूको सकु्ष्म रूपमा 
अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपयुक्त माध्यमहरू अपनाई उते्प्ररणाका माध्यमबाट काम गनेर् 
वातावरण िमलाइनेछ ।  
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१५. गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लयबाट सम्पादन गरेका िविभन्न े कायर्हरूको प्रगती िववरण सिहतको e-
bulletin मािसक रूपमा प्रकाशन गनेर् कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ।  

१६. कमर्चारीहरूको योग्यता, क्षमता, कायर्दक्षता, सीप र अनुभवलाई कायर्सम्पादनमा उपयोग गनर् तथा 
उते्प्रिरत बनाइ राख् न आवश्यक मापदण्ड बनाइ क्षमता अिभवृिद्ध सम्बन्धी तािलम तथा कायर्सम्पादनमा 
आधािरत सुिवधा उपलब्ध गराउने नीित िलइनेछ । 

१७. प्रमुख प्रशासकीय अिधकृतले गाउँपािलका अध्यक्षसँग र अन्य शाखा प्रमुख तथा कमर्चारीहरूले प्रमुख 
प्रशासकीय अिधकृतसँग कमर्चारीको स्पष्ट कायर् िववरण र सूचक सिहत कायर् सम्पादन करार सम्झौता 
गरी कमर्चारीको कायर् सम्पादनको मािसक मूल्याङ्कन गरी कमर्चारीलाई प्रोत्साहन गनेर् कायर्लाई 
िनरन्तरता िदइनेछ । 

१८. गाउँपािलकाको िविभन ्न िवषयगत शाखा तथा वडा कायार्लयहरूबाट सम्पािदत कायर्हरूलाई थप 
प्रभावकारी वनाउन मािसक समीक्षा गोष्ठीलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१९. गाउँपािलकाबाट खिरद गिरने वस्त ुतथा सेवाहरूलाई खिरद गुरुयोजनाका आधारमा प्रचिलत ऐन िनयम 
कानून बमोिजम पारदशीर् रूपमा खिरद गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ । 

२०. सुशासन र आिर्थक अनुशासन कायम गनर् अिघल्लो मिहनामा भए गरेका कृयाकलाप र आिर्थक 
कारोबारको बारेमा कायर्पािलकाको बठैकमा छलफल तथा समीक्षा गनेर् व्यवस्था िमलाइने छ । 

२१. गाउँपािलकाल ेउठाउने सबै प्रकारका करहरू गाउँपािलकाको कायार्लय र वडा कायार्लयबाटअनलाईन 
माफर् त संकलन गनेर् कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ।  

२२. गाउँपािलकाको सबै वडा कायार्लयहरूबाट व्यिक्तगत घटना दतार् तथा सामािजक सुरक्षालाई व्यवस्थापन 
सूचना प्रणाली (MIS) माफर् त गनेर्व्यवस्था िमलाइनेछ।  

२३. गाउँपािलकाको सम्पत्तीलाई कम्प्यटुराईज अिभलेख तयार गरी त्यसको उिचत उपयोग, संरक्षण तथा 
संवद्धर्न गिरनेछ । 

२४. गाउँपािलकाको कामलाई पारदशीर् एवं जवाफदेही बनाउन सामािजक परीक्षण, सावर्जिनक सुनुवाई, 
सावर्जिनक परीक्षणलाई िनरन्तरता िदइनेछ ।  

२५. नागिरकको सुिवधालाई ध्यानमा राखी एकीकृत घुिम्त सेवा सञ् चालन गिरनेछ । 

२६. लिक्षत वगर्का कायर्क्रमहरूलाई आय उन्मखु बनाउन प्राथिमकता िददै सञ् चालन गिरने सबै कायर्क्रमहरू 
एकद्वार प्रणाली माफर् त िनधार्िरत मोडलमा सञ् चालन गिरनेछ । 

२७. योजनाहरू वडा कायार्लयको समन्वयमा कायार्न्वयन गिरने तथा वडा सिमित समेतको अनुगमन र 
िसफािरसमा फरफारक गनेर् कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ । 
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२८. जनप्रितिनिध र कमर्चारीहरूको क्षमता िवकासका लािग आवश्यक तािलम तथाअध्ययन अवलोकन 
भ्रमण कायर्क्रम रािखनछे ।  

२९. न्याियक सिमितको क्षमता अिभवृिद्ध गरी सामािजक िववादहरूलाईमेलिमलापको माध्यमबाट समाधान 
गनेर्कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

३०. गाउँपािलका क्षते्र िभत्रका लब्ध प्रितिष्ठत तथा िवद्वत वगर्को सूिच तयार गरी उनीहरूबाट आवश्यक 
सहयोग िलने र कायर् अनुभव आदान प्रदान गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई गाउँपािलकाको समृिद्ध र बृहत्तर 
िवकासमा समािहत गदैर् लिगनेछ । 

३१. गाउँपािलका क्षते्र िभत्र सञ् चारको पहँुच पुर् याउन सम्बिन्धत िनकायहरूमा पहल गदैर् मुख्य बजार के्षत्र 
तथा पाकर् मा वाइफाइ जोनको शुरूवात गिरनेछ । 

३२. िवपद ्व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, सेवा प्रवाह, सुशासन, शािन्त सुरक्षा लगायतको कायर्को लािग नगर 
प्रहरीको व्यवस्था िमलाइनेछ । 

३३. िविभन् न सामािजक संघ/संस्था, कृषक, िवद्याथीर्, पत्रकार, खेलाडी, उपभोक्ता सिमित, टोल िवकास 
संस्थालाई कायर् सम्पादनको मूल्याकंन गरी प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार िदने व्यवस्था िमलाइनेछ।  

३४. गाउँपािलका क्षते्र िभत्र कायर्क्रम सञ्चालन गनेर् सरकारी, गैरसरकारी, सामुदाियक संस्था, दातृ 
िनकायएवंसरोकारवाला संस्थाहरूले पािलकाको समन्वयमा कायर्क्रम सञ्चालन गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ। 

३५. संघीयता तथा िवकास प्रशासनको अनुभव आदान प्रदान गनर् देश तथा िवदेशका िनकायहरूसँग भिगनी 
सम्बन्ध कायम गनेर् नीित िलइनेछ ।  

३६. गाउँपािलकाको समानुपाितक िवकासका लािग वडाको भूगोल, जनसंख्यार आन्तिरक आम्दानीको 
आधारमा आवश्यक बजटे िविनयोजन गनेर् व्यवस्थालाई िनरन्तरता िदइनेछ ।  

३७. स्थानीय तह िनमार्ण भएदेिख हालसम्म भए गरेका िवकास िनमार्ण लगायतका कायर्हरूलाई समावशे गरी 
गाउँपािलकाको बृत्तिचत्र िनमार्ण गिरनेछ । 

३८. गाउँपािलकाको वास्तिवक वस्तिुस्थितको आधारमा योजना तथा कायर्क्रम तजुर्मा गनर् गाउँपािलकाको 
िडिजटल प्रोफाईल िनमार्ण गिरनेछ ।  

३९. गाउँपािलकाबासीलाई अध्ययन अनुसन्धान तफर्  ध्यान केिन्द्रत गराउन एक वडा एक पुस्तकालयको 
स्थापना गनेर् कायर्गिरनेछ ।  

४०. गाउँपािलका िभत्रका सावर्जिनक जग्गाहरूको संरक्षणका लािग उपयुक्त नीित बनाउन प्राथिमकता 
िदइनेछ। 
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४१. गाउँपािलकामा भ–ूउपयोग नीित सिहतको दीघर्कालीन एकीकृत शहरी िवकास योजना तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ।  

४२. सूचनाको पहँुच नागिरकस्तरसम्म पुर् यासउन स्थानीय सञ् चार माध्यमहरूसँग समन्वय गदैर् सञ् चार 
संस्थाहरूसँग सहकायर् गिरनेछ ।  

४३. गाउँपािलका क्षते्रिभत्र भ्रमण गनेर् आन्तिरक तथा बाह्य पयर्टकहरूलाई आकषर्ण गनर् एग्रो टुिरजम, 
होमसे्ट जस्ता िविभन् न िक्रयाकलापहरू सञ्चालन गिरनेछ। 

४४. सुरिक्षत र गणुस्तरीय खाद्यवस्तकुो उपलब्धताका लािग पिरविर्तत मूल्यसूची, गुणस्तरीय खाद्यवस्तकुो 
िबक्री िवतरण म्याद गुजे्रका र अखाध्य पदाथर्को िबक्री िवतरणमा पूणर् रूपमा िनयन्त्रण 
गनर्गाउँपािलकाबाट िनयिमत रूपमा बजार अनुगमन तथा चेकजाचँको आवश्यक व्यवस्था िमलाइनेछ । 

४५. गाउँपािलकाको प्रशासिनक भवन िनमार्ण गनेर् कायर्लाई उच्च प्राथिमकतामा राखी कायार्न्वयन गिरनेछ  

४६. गाउँपािलकाको सबै वडाहरूमा कानूनी िवज्ञको संलग् नतामा कानूनी साक्षरता कायर्क्रम सञ् चालन गरी 
न्याय सम्पादन पारदशीर्, सहज र सुलभ बनाउन ेकायर् गिरनेछ ।  

४७. िशक्षा, स्वास्थ्य, कृिष, पशुपालनउद्योग आिद क्षेत्र संग गाउँपािलकाको िहत अनकुुल सावर्जनीक 
िनिजसाझेदारी (PPP) मा काम गनेर् नीित िलइनेछ । 

४८. वातावरण, सरसफाइ, सावर्जिनक सम्पित्तको संरक्षण, तथा िवपद ् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उले्लखनीय 
कायर् गनेर् व्यिक्त संघ संस्था र टोलिवकास संस्थालाई प्रोत्साहन गनेर् नीितिलइनेछ । 

४९. गाउँपािलकामा सबभैन्दा बढी कर ितनेर् करदातालाई सम्मान गनेर् कायर्क्रम अगािड बढाइनेछ । 

(ख) सामािजक िवकास तफर्  : 

५०. िवश् वभर फैिलएको कोिभड-१९ महामारीको संक्रमण रोकथाम तथा िनयन्त्रणका लािग िन:शलु्क 
स्वास्थ्य सेवा सञ् चालन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापनको लािग आवश्यक बजटेको व्यवस्था 
िमलाइनेछ। 

५१. कोिभड-१९ लगायत िविभन् न महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, िनयन्त्रण तथा िनगरानीका लािग 
सरोकारवालाहरूसँग छलफल गदैर् आवश्यक रणनीित तयार गिरनेछ । 

५२. गाउँपािलकाका जेष्ठ नागिरकहरूलाई िन:शुल्क औषधी िवतरण, स्वास्थ्य पिरक्षण, छलफल तथा 
अन्तरिक्रया गदैर् जेष्ठ नागिरकको सम्मानको लािग जेष्ठ नागिरकसँग गाउँपािलका कायर्क्रम सञ् चालन 
गिरनेछ । 
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५३. गाउँपािलका िभत्रका ‘ग’ वगर्का अपाङ्गता भएका नागिरकहरूलाई प्रदान गिरदै आएको सामािजक 
सुरक्षाभत्ता कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदनको लािग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गिरनेछ । 

५४. सामुदाियक िवद्यालयमा अध्ययनरत िवद्याथीर्को िनयिमत स्वास्थ्य जाचँ गनेर् व्यवस्था गरी िकशोर 
िकशोरीलाई उिचत परामशर्को व्यवस्था गिरनेछ ।  

५५. स्वस्थ र सुखी नागिरक बनाउन योग िशक्षा िशिवर सञ् चालन गनर् आवश्यक व्यवस्था िमलाई आयवुेर्द 
औषधीहरूको प्रयोगलाई बढावा िदन गाउँपािलकामा आयवुेर्द केन्द्रको स्थापनाको लािग प्रदेश 
सरकारसँग पहल गिरनेछ ।  

५६. गाउँपािलकािभत्र रहेका गिरब पिरवारहरूको पिहचान गरी गिरब पिरचय पत्र िवतरण गनेर् कायर्क्रम 
सञ् चालन गिरनेछ ।  

५७. पूणर्खोप सुिनिश्चतता तथा िदगोपनाका लािग आवश्यक कायर्क्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन 
गिरनेछ । 

५८. आमासँग गाउँपािलका कायर्क्रम अन्तगर्त मातृिशश ु सेवा, सरसफाइतथा पोषण कायर्क्रमलाई एकीकृत 
गरी थप प्रभावकारीबनाउनकस्तो छ आमा कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

५९. गाउँपािलकामा एउटा आयुवेर्द केन्द्र सञ् चालनको लािग पहलकदमी गरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने 
जिडविुटहरूको व्यवस्थापन र उपयोग गदैर् आयुवेर्द िचिकत्सा प्रणालीलाई प्रभावकारी गराइनेछ। 

६०. खोप कायर्क्रमलाईव्यविस्थत बनाउनको लािग खोपको सुक्ष्म योजना तजुर्मा कायर्लाई िनरन्तरता 
िदइनेछ। 

६१. कोल्ड चेन व्यवस्थापनको लािग चािहने सामाग्री तथा स्थानको व्यवस्थापन गिरनेछ। 

६२. ५ वषर् मुिनका बालबािलकाहरूलाई एकीकृत बाल रोग व्यवस्थापन गनर्को लािग आवस्यक औषधी 
खिरदको व्यवस्था िमलाइनेछ। 

६३. गाउँघर िक्लिनकलाई प्रभावकारी बनाई बच्चाको तौल अनुगमन गनेर् िनयिमत िक्रयाकलापलाई बढवा 
िदई कुपोषण हुने दरलाई नु्यनीकरण गिरनेछ। 

६४. वषर्मा एक पटक संघ तथा प्रदेश स्वास्थ्य िनकायसँग समन्वय गरी वन्ध्याकरण िशिवर सञ् चालन 
गिरनेछ। 

६५. नविववाहीत दम्पितहरूको पिहचान गरी आवश्यक साधन छनौटतथा सम्पणुर् स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 
पिरवार िनयोजनका अस्थायी साधन िडपो/िपल्स/कण्डम/आइ.यु.िस.िड/इम्प्लान्ट हरूको सेवा प्रदान 
गनर् िवशेष पहल गिरनेछ। 

६६. सामुदाियक स्वास्थ्य कायर्क्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वस्थ समाजका लािग जागरूक स्वास्थ्य आमा 
समूह कायर्क्रम सञ् चालनमा ल्याइनछे । 
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६७. क्षयरोग िनयन्त्रण कायर्क्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सेटलाईट क्याम्प सञ् चालन, कन्ट्रयाक ट्रेिसङ्, 
डट्स तथा िस.िव. डट्स िबिधबाट उपचार तथा फलोअप कायर्क्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनछे । 

६८. कुष्टरोग तथा मलेिरया रोग रोकथाम तथा िनयन्त्रणका लािग जनचेतनामुलक कायर्क्रमहरू सञ् चालन 
गिरनेछ । 

६९. स्वास्थ्य सम्बन्धीका गितिविधहरू सञ् चालन गनर् मिहलासामुदाियक स्वास्थ्य स्वयमसेिवकाहरूलाई 
आवश्यकता अनुसार उते्प्ररीत गराई पिरचालन गिरनेछ । 

७०. स्वास्थ्य संस्थाहरूको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा गणुस्तर सुधारका लािग आवश्यक पनेर् उपकरण तथा 
सामाग्रीहरूको उपलब्धतालाई सुिनिश्चत गिरनेछ । 

७१. हरेक स्वास्थ्य संस्थामा पोषण कनर्रको व्यवस्था गदैर् पोिषलो खानकुेराको प्रदशर्न तथा उपभोगवृिद्ध 
गराउन आवश्यक िशक्षा, परामशर् िदइने नीितअवलम्बन गिरनेछ । 

७२. मिहला स्वास्थ्य स्वयंसेिवका र स्वास्थ्यकमीर्लाईपिरचालन गरी गभर्वित जाचँ एंव पूणर् संस्थागत सुते्करी 
जस्ता अिभयानलाई थप प्रभावकारी वनाइने छ । 

७३. इच्छाइएको गभर्, सुरिक्षत तथा स्वस्थ गभर्भन् ने मुल नाराका साथ हरेकगभर्लाई पिरवार तथा समाजमा 
उत्सवको रूपमा स्थािपत गराउन पहलगिरनेछ । 

७४. सुरिक्षत प्रसुित सेवालाई प्रभावकारी बनाउनगाउँपािलका िभत्रका विर्थङसेन्टरहरूसम्म िनःशलु्क 
एमु्वलेन्ससेवालाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

७५. स्वास्थ्य संस्थाको सरसफाइलाई िवशेष जोड िदई स्वास्थ्य संस्थाहरूको सरसफाइको िनयिमत अनुगमन 
गदैर् उतृ्कष्टसरसफाइ गनेर् संस्था तथा कमर्चारीहरूलाई पुरसृ्कत गनेर् नीित िलइनेछ। 

७६. आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लािग आवश्यक पनेर् िनःशुल्क औषिधहरूकोउपलब्धतालाई सुिनिश्चत गिरने 
छ। 

७७. िविभन् न रोगहरूको संक्रमणबाट जोिगने तथा रोग िनवारण गनेर् खालका िविभन् न चेतनामुलक 
कायर्क्रमहरू आयोजना गिरनेछ । 

७८. गाउँपािलकाका नागिरकहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान िददै स्थानीय समुदायसँग सहकायर् गरी िवशेषज्ञ डक्टर 
सिहतको स्वास्थ्य िशिवरहरू सञ् चालन गिरनेछ । 

७९. मिहनावारीको समयमा मिहलाहरूलाई हुन सक् ने जोिखमबाट बचाउनका लािग गाउँपािलकाका प्रत्यके 
मिहलाहरूलाई सचेत बनाउन स्वास्थ्य आमा समूहमा मिहनावारी सम्बन्धी सचेतनामलूक कायर्क्रम 
सञ् चालन गरी मिहनावारीका लािग सुरिक्षत सामग्री यकु्त घर कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 
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८०. िकशोरावस्थामा हुने मानिसक, सामािजक, शारीिरक तथा सम्बगेात्मक पिरवतर्नबाट पनेर् असरबाट 
बचाउन गाउँपािलका िभत्रका माध्यिमक िवद्यालयहरूमा सञ्चालन भईरहकेोसािथ िशक्षा कायर्क्रमलाई 
िनरन्तरता  िदइनेछ । 

८१. िदघर्रोगीहरू(उच्च रक्तचाप, मधुमेह र दम) लाई िन:शुल्क औषधी उपचार उपलब्ध गराउने नीितलाई 
िनरन्तरता िदइनेछ । 

८२. भौितक पूवार्धारयुक्त स्वास्थ्य संस्थाहरूमा २४ सैं घण्टा िनःशलु्क प्रसुती सेवा केन्द्र (विर्थङ्ग सेन्टर) 
सञ्चालन कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

८३. अशक्त तथा वदृ्धहरूको पहँुचमा स्वास्थ्य सेवा पुर् याउनको लािग समय समयमा घर घरमा स्वास्थ्य 
परीक्षणलाई िनरन्तरता िदइनेछ ।  

८४. आमा सुरक्षा, गभर्वती उते्प्ररणा सेवा, न्यानो झोला िवतरण सिहत मातृ तथा नविशशु कायर्क्रम सञ् चालन 
गिरनेछ ।  

८५. पूणर् सरसफाइयकु्त गाउँपािलका बनाउन िविभन् न कायर्क्रमहरू सञ्चालन गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ।  

८६. नागिरकहरूलाई आधारभूत खानेपानी सुिनिश्चतताको लािग WASHयोजनामाफर् त एक घर एक 
धाराकोनीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ।  

८७. िवकासको मूलप्रवाहमा पहँुच पुर् याउनका लािग मिहला, दिलत, अपाङ्ग, जेष्ठ नागिरक, आिदबासी 
जनजाती, बालबािलका, एकल मिहला, सीमान्तकृत वगर् लगायतका समदुायहरूको क्षमता िवकास, 
आयआजर्न, सशिक्तकरण, अिधकार संरक्षणमा जोडिदइनेछ । 

८८. लागू औषध िनषेध, मिदरा िनयन्त्रण, लैिङ्गक िहसंा, घरेलु िहसंा, सामािजक कुप्रथा, कुरीित र कुसंस्कार 
अन्त्य गनर् िबिभन् न कायर्क्रमहरू सञ् चालन गिरनछे ।  

८९. िहसंा पीिडत तथा प्रभािवत मिहला एवम ् बालबािलकाका लािग तत्काल िन:शलु्क कानुनी सहायता, 
मनोसामािजक परामशर् र िसपमूलक कायर्क्रम सञ् चालन गनेर्को लािग िहसंा पीिडत मिहला उद्दार तथा 
सहायता कोष स्थापना गरी सञ् चालनमा ल्याइनेछ । 

९०. सबै जातजाितको सािहत्य, कला, भाषा, संसृ्कितर इितहासको संरक्षण तथा संवद्धर्नगनेर् नीित िलइनेछ।  

९१. जेष्ठ नागिरकहरूको अनुभवलाई अनुसरण गरी सुखी तथा समृद्ध समाज िनमार्णको लािग अन्तर पुस्ता 
िसप हस्तान्तरण कायर्क्रम सञ् चालन गिरनेछ । 

९२. िकशोरीहरूको आत्मबल बढाउन िकशोरी आत्मसरुक्षा कायर्क्रमलाई सञ् चालन गिरनेछ । 

९३. गाउँपािलकाको िशक्षा नीितको तजुर्मा गरी शैिक्षक गणुस्तर सुधारको लािग आवश्यक व्यवस्था 
िमलाइनेछ।  
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९४. िवद्याथीर्हरूलाई संघीयता सुशासन सेवा प्रवाह, भष्ट्रचार िनवारण, उपभोक्ता हक र खाद्य सुरक्षा, साईवर 
अपराध, घरेल/ु लैिङ्गक िहसंा, स्वास्थ्य तथा नैितक िशक्षा लगायतका िवषयमा अनुिशक्षण गनर् 
िवद्याथीर्सँग गाउँपािलका कायर्क्रम सञ् चालन गिरनेछ ।  

९५. सामूदाियक िवद्यालयको शैिक्षक गणुस्तर सुधारको लािग कायर्िविध बनाई िशक्षक दरबन्दी िमलान, 
िवद्यालयहरू समायोजन, िशक्षक तािलम सञ् चालनका कायर्हरूलाई िनरन्तरता िदई पािलकास्तिरय 
उतृ्कष्ट िवद्यालय छनोट गरी पुरसृ्कत गिरनेछ । 

९६. उतृ्कष्ट िवद्यालय र कमजोर िवद्यालयको पिहचान गरी असल अभ्यासको आदान-प्रदान गनर् 
प्रधानाध्यापक र िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितको छलफल तथा अन्तरिक्रया कायर्क्रम सञ् चालन गनेर् 
व्यवस्था िमलाइनेछ ।  

९७. िवद्यालय िशक्षालाई रोजगारसँग आवद्ध गनर् गाउँपािलका क्षेत्र िभत्र स्थापना भएका एवं हुने प्रािविधक 
िशक्षालयहरूको िवकासमा टेवा पुर् याइनेछ । यस क्षेत्रमा अध्ययन गनेर् िवद्यािर्थहरूको संख्याको 
आधारमा थप कायर्क्रमहरू अगािड बढाउने नीित िलइनेछ ।  

९८. शैिक्षक गुणस्तर सुधारको लािग िवद्यालयको व्यवस्थापन पक्षलाई सबल तथा सक्षम बनाउन आवश्यक 
व्यवस्था िमलाइनेछ। िवद्यालयहरूमा ICT को प्रयोगलाई उच्च प्रािथमकता िदने नीित अवलम्बन 
गिरनेछ । 

९९. कोिभड महामारीको कारणले शिैक्षक गितिविध सञ् चालन गनर् किठनाई भएको अवस्थामा वकैिल्पक 
िशक्षण िविधहरू प्रयोग गरी शैिक्षक गितिविधलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१००. समग्र िवद्यालयको गणुस्तर सुधारको लािग पािलका र प्रधानाध्यापकसँग कायर् सम्पादन सम्झौता गरी 
प्रधानाध्यापक र िवद्यालयको कायर्सम्पादनको मूल्याकंन गिरनेछ । साथै प्रधानाध्यापक र िवद्यालयका 
िवषयगत िशक्षकसँग समते कायर्सम्पादन गनेर् व्यवस्था िमलाइने छ । कायर्सम्पादन मूल्याङ्कनको 
आधारमा िशक्षकहरूलाई कायर्सम्पादन सुधारको लािग अन्तर िवद्यालय स्थानान्तरण गनेर् नीित 
अबलम्वन गिरनेछ ।  

१०१. गाउँपािलकाको शैंिक्षक गणुस्तर सुधार गनर्को लािग एक वडा एक व्यविस्थत िवद्यालयको नीित 
अबलम्बन गदैर् िवद्यालयहरूलाई मजर् गनर् आवश्यक व्यवस्था िमलाइनेछ । 

१०२. प्रत्येकिवद्यालयमा िसकाइ सुदृिढकरणको लािग प्रधानाध्यापकहरूलाई समेत अन्तर िवद्यालय 
अनुगमनको व्यवस्थािमलाई िवद्यालयको शैिक्षक व्यवस्थापनमा िजम्मेवार र जवाफदेही बनाउने व्यवस्था 
िमलाइनेछ। 

१०३. िवद्यालयहरूलाई प्रिविधमैत्री बनाउँन गाउँपािलकाका िवद्यालयहरूमा इन्टरनेट जडान कायर्लाई उच्च 
प्राथिमकता िदइनेछ ।  
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१०४. िवद्यालयको भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय, फिर्नचर, कम्पाउण्डवाल तथा तारबार गदैर् 
पूवार्धारयकु्त िवद्यालय बनाउदै लिगनेछ ।  

१०५. गाउँपािलका क्षते्र िभत्र रहेका सम्पणूर् िवद्यालय जाने उमेरका िवद्यािर्थहरूलाई अिनवायर् रूपमा 
िवद्यालयमा भनार् हुनको लािग उिचत वातावरणको िसजर्ना गनेर् नीित अवलम्बन गिरनेछ । 

१०६. कक्षा ३, ५ र ८ को परीक्षालाई पािलकास्तरीय रूपमा सञ् चालन गनेर् व्यवस्था िमलाउदै ३, ५, ८ र 
माध्यिमक तहको परीक्षामा उतृ्कष्ट अकं ल्याउने छात्र छात्राहरूलाई परुस्कारको व्यवस्था िमलाइनेछ ।  

१०७. गाउँपािलका क्षते्र िभत्र रहकेा िवद्यालयहरूमा कायर्रत िशक्षकहरूको अिभलेख व्यवस्थापन गरी 
िशक्षकहरूलाई कायर्सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन तथा दण्डको व्यवस्थािमलाइनेछ । 

१०८. गाउँपािलका िभत्र रहकेा बाल िवकास सहयोगी कायर्कतार् तथा िवद्यालय कमर्चारीहरूको लािग 
प्रोत्साहनको व्यवस्था िमलाइनेछ। 

१०९. िवद्यालयको शैिक्षक गुणस्तर सुधार गनर् िवद्यालयहरूको िनरीक्षण र सुपरीवके्षणको कायर्लाई व्यविस्थत 
र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

११०. गाउँपािलकास्तरीय खेल िशक्षक माफर् त गाउँपािलका िभत्र िविभन् नखेलकुद गितिविधहरू सञ् चालन गरी 
िवद्याथीर् तथा खेलाडीहरूको क्षमता िवकासका लािग आवश्यक व्यवस्था िमलाइनेछ । 

१११. गाउँपािलका िभत्र रहकेा खेलाडीहरूको पिहचान तथा िवकासको लािगखेलाडीसँग गाउँपािलका कायर्क्रम 
अन्तगर्तअध्यक्ष कप खेलकुद प्रितयोिगतालाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

११२. बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणलाई क्रमशः कायार्न्वयन गदैर् गाउँपािलकालाई बालमैत्री 
पािलकाको रूपमा िवकास गनर्बालबािलकासँग गाउँपािलका कायर्क्रम सञ् चालन गनर् आवश्यक व्यवस्था 
िमलाइनेछ ।  

११३. माध्यिमक तहको परीक्षालाई लिक्षत गरी अगं्रजेी, गिणत र िवज्ञान िवषयको नितजा सधुारका लािग 
िवशेष कायर्क्रम सञ्चालन गनर् िवद्यालयहरूलाइर् आवश्यक सहयोग गिरनेछ । 

११४. िवद्यालयस्तरीय शैिक्षक कायर्क्रमहरूलाइर् योजनाबद्धरूपमा सञ्चालन गनर्िवषयगत िशक्षकको 
पठनपाठनलाइर् समयमै सम्पन् न गनर्का लािग मािसक पाठयोजनासिहतको शिैक्षक क्यालेण्डर िनमार्ण 
गरी कायार्न्वयनमा ल्याइनेछ । 

११५. िशक्षण िसकाइमा ICT को प्रयोगलाइर् प्रोत्साहन गनर् िशक्षकहरूलाइर् सूचना प्रिविध सम्बन्धी क्षमता 
िवकासका कायर्क्रमहरू सञ्चालन गरी आधुिनक प्रिविधको प्रयोग गनेर् कायर्लाई उच्च प्राथिमकता 
िदइनेछ ।  
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११६. िशक्षाको गणुस्तर कायम गनर्को लािग िवद्यालयहरूमा प्रित िवद्याथीर् लागतका आधारमा िशक्षण िसकाई 
सामग्रीहरू िवतरण गिरनेछ । 

११७. िशक्षाको गणुस्तर सुधार र िवकासको लािग िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित, प्रधानाध्यापक, िशक्षक, 
अिभभावक, िवद्याथीर् तथा सम्वद्ध शैिक्षक सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक संवाद, छलफल, सहकायर् 
तथा अन्तरिक्रया कायर्क्रम सञ् चालन गरी थप िजम्मवेार बनाइनेछ । 

११८. प्राथिमक तहको पिरमािर्जत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्रीको प्रबोधीकरण, स्थानीय पाठ्यक्रम िवकास 
गनुर्का साथै िशक्षकहरूका लािग मागमा आधािरत क्षमता िवकास कायर्क्रम सञ्चालन गिरनेछ। 

११९. गुणस्तरीय िवद्यालय िशक्षामा बालबािलकाहरूको सहज पहँुच सुिनिश्चत गनर् सवारी साधन, छात्रावास, 
बालमैत्री कक्षा व्यवस्थापन जस्ता कायर्का लािग िवद्यालयहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध   
गराइनेछ । 

१२०. सामुदाियक िवद्यालयको शैिक्षक गुणस्तर अिभवृिद्धकालािग िवद्यालयलाइर् कायर्सम्पादनमा आधािरत 
अनुदान, नमूना िवद्यालय िवकासलगायतका कायर्क्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

१२१. परीक्षाफल प्रकाशन लगायत िवद्यालय व्यवस्थापनको कायर्लाई सहयोग पुर् याउनको लािग 
पािलकास्तरमा िवद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (सफ्टवेयर) को प्रयोग गनेर् नीित िलइनेछ। 

१२२. संरक्षकत्व गमुाएका मिहला, बालबािलकाहरूको लािग पुनस्थार्पना तथा सुरिक्षत आवास लगायतका 
कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१२३. सावर्जिनक िवद्यालयमा अध्ययनरत िवद्याथीर्हरूका लािग आवासीय तथा गरै आवासीय छात्रवृित्त 
उपलब्ध गराइनछे ।  

१२४. सामुदाियक िवद्यालयका छात्राहरूको लािग िन:शलु्क सेिनटरी प्याड िवतरण गनेर् कायर्क्रमलाई िनरन्तरता 
िदइनेछ । 

१२५. शारीिरक रूपल े अशक्त, अपाङ्गता, सुस्त मनिस्थितभएका बालबािलकाहरूलाईिवद्यालय िशक्षामा 
समािहत गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ । 

१२६. िवद्याथीर्हरूमा अन्तरिनिहत बाल प्रितभाहरूको पिहचान गरी सोको प्रवद्धर्न र िवकासको लािग अध्यक्ष 
नानीबाबु प्रितभा प्रस्तिुतकरण कायर्क्रम सञ् चालन गिरनेछ । 

१२७. हाम्रो िवद्यालय राम्रो िवद्यालय, मरेो िवद्यालय मेरो फुलबारी भन् ने अवधारणलाई साकार पानर् िवद्यालय 
हाता िभत्र फुलबारी िनमार्ण गनर् एक िवद्याथीर् एक फुलको बोट अिभयान सञ् चालन गिरनेछ।  

१२८. प्रदेश सरकारसँगको सहकायर्मा िवपन् न बस्तीहरूमा जनता आवास कायर्क्रम सञ् चालन गिरनेछ । 
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१२९. आ.व. २०७८/७९ मा गाउँपािलकालाई खरकाछाना मुक्त पािलका घोषणा गिरनेछ ।  

१३०. मिहलाहरूको सिक्रय सहभािगतामा स्थापना हुने र सञ् चालनमा रहेका लघु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गनेर् 
कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१३१. मिहलाहरू मात्र सदस्य रहकेा सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गनेर् खालका कायर्क्रमहरू सञ्चालन गिरनेछ। 

(ग) आिर्थकिवकासतफर्  : 

१३२. िवश् वव्यापी महामारीको रूपमा फैिलएको कोरोना भाईरस (कोिभड-१९) को कारणबाट रोजगारी गमुाइ 
िवदेशबाट फकेर् का यवुाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी िसपको आधारमा रोजगारमुलक कायर्क्रम सञ् चालन 
गनेर् नीित अवलम्वन गिरनेछ ।  

१३३. भमूी बैंकमाफर् त गाउँपािलका िभत्र रहेको खेित योग्य बाझँो जिमनलाई कृिष उत्पादनमा उपयोगको लािग 
प्रोत्साहन गनेर् कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१३४. गाउँपािलकािभत्र रहेका कृषकहरूको िववरण संकलन गनर्को लािग कृषक दतार् व्यवस्थापन कायर्क्रम 
अिभयानको रूपमा सञ् चालन गिरनछे । 

१३५. कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृिष उपजबाट खाद्यतथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर् यायउन तथा 
व्यवसायीकरण गनर्कोलािग कृिषउत्पादन केन्द्र(पकेट) िवकास कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ ।  

१३६. गरीवी िनवारणका लािग लघु उद्यम िवकास कायर्क्रम माफर् त उद्यमीहरू िसजर्ना गनेर् कायर्लाई िनरन्तरता  
िदइनेछ । 

१३७. अगार्नीक खेतीलाई प्रवधर्न गनर्को लािग कम्पोष्ट तथा गड् यौली मल उत्पादनको लािग प्रोत्साहन गनेर् 
नीित िलइनेछ । 

१३८. अगार्नीक तथा रैथाने बाली उत्पादनको लािग सामुिहक तथा सहकारी कृिष खेतीलाई प्रोत्साहन गनेर् नीित 
िलइनेछ । 

१३९. “व्यवसायी रूपमा खेती गरौ ँ कृिषमा आत्मिनभर्र बनौ”भन् ने नीित अनुरूप कृिष तथा पशुपंिक्ष क्षेत्रको 
िवकास गनर् कृिषजन्य उत्पादन, दूध जन्य पदाथर्को उपयोग–प्रशोधन र बजारीकरण गरी लोप उनु्मख 
पशुपंिक्ष, अण्डा, मास,ु दूध, खाद्यान् न बाली, फलफूल, तरकारी तथा नगदेवािलहरूको उत्पादनमा वृिद्ध 
गनर् आवश्यकव्यवस्था िमलाइनेछ । 

१४०. कृषकहरूको क्षमता अिभवृिद्ध, प्रािविधक सेवा र जनचेतनामूलक कायर्क्रमको लािग आवश्यक प्रबन्ध 
िमलाइनेछ । 
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१४१. गाउँपािलका क्षते्र िभत्र कृिष उत्पादनमा प्रयोग भैरहकेो रासायिनक िबषािधलाई न्यनूीकरण गरी 
जनताको स्वास्थ्यमा पनर् सक् ने नकारात्मक असरलाई कम गनर् िविभन् न प्रचारात्मक कायर्क्रमहरू गदैर् 
अगार्िनक कृिष उपज उत्पादन गनर् प्रोत्साहन गिरनेछ।  

१४२. कृिष उत्पादन र उत्पादकत्व वृिद्ध गनर् साना िसचंाइ कायर्क्रम िवस्तार गनेर् नीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१४३. कृिषमा आधुिनक प्रिविध र यान्त्रीकरणमा जोड िददै ँ कृिष उपजको उत्पादकत्व बृद्धी गनेर् नीित    
िलइनेछ । 

१४४. कृिषके्षत्रसँग सम्बिन्धत िवकिसत नवीनतम प्रिविधको बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउन तथा 
कृषकहरूको पीरमकार्, समस्या र गनुासोको सम्बोधन गदैर् कृिष उत्पादन वृिद्ध गनर्को लािग कृषकसँग 
गाउँपािलका कायर्क्रम सञ् चालन गिरनेछ। 

१४५. कृिष पेशालाई व्यवसायीक गनर्को लािग उतृ्कष्ट कृिष उपज उत्पादन गनेर् कृषकहरूलाई अध्यक्ष उतृ्कष्ट 
कृषक सम्मान कायर्क्रमबाट सम्मान गनेर् कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ। 

१४६. व्यवसाियक कृिष उपजउत्पादन गनर् इचु्छक कृषकहरूलाई आवश्यक पनेर् िविभन् न तािलमहरू उपलब्ध  
गराइनेछ ।  

१४७. कृिष, पशु िवकास, दगु्ध उत्पादनका लािग सहकारीको प्रवद्धर्न र िवकासमा आधुिनक प्रिविध माफर् त 
उत्पादकत्व वृिद्ध गनर् कृिष सहकारी र कृषक समूहहरूलाई व्यवसाियक तािलम प्रदान गिरनेछ ।  

१४८. जैिवक िविवधताको प्रवद्धर्न र सदपुयोग गदैर् जलवाय ु पिरवतर्न अनुकुलन प्रिविधहरूको िवकास गरी 
कृिषजन्य उत्पादनमा प्राङ्गािरक खेतीलाई प्रोत्साहन गिरनेछ ।  

१४९. सामुिहक व्यवसाियक कृिष तथा पश ुउत्पादन गनेर् समहू वा सहकारीहरूलाई िविभन् न प्रकारका समपूरक 
अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था िमलाइनेछ ।  

१५०. प्राकृितक रूपबाट गभार्धान संभव हुन नसकेमा िन:शलु्क कृित्रम गभार्धान गराउने कायर्लाई िनरन्तरता 
िदइनेछ । पशु िवमा तथा कृिष िवमा गनेर् समूह वा संस्थालाई प्रोत्साहन गिरनेछ ।  

१५१. गाउँपािलकामा रहकेा कृिष समूह, सहकारी र फमर्लाई िबउवीजन रघासँ उत्पादनमा आत्मिनभर्रबनाउन 
आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।  

१५२. बाख्रा तथा बोकामागाउँपािलकालाई आत्मिनभर्र बनाउनको लािग साना व्यवसायीक कृिष उत्पादन केन्द्र 
(पकेट) िवकास कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१५३. पशु िवकास कायर्क्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नश्ल सुधारको लािग बोका, रागँो, बीर (बंगरु) 
समूह/सहकारी/फमर्लाई िवतरण गनेर् कायर्क्रम सञ्चालन गिरनेछ ।  



(28) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

१५४. गाउँपािलका िभत्रका जलासय र माछापोखरीहरूलाई संरक्षण गदैर् व्यवसायीक माछा पोखरी िनमार्ण गनेर् 
समूह/सहकारी/फमर्हरूलाई आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराई गाउँपािलकालाई माछा उत्पादनमा 
क्रमशःआत्मिनभर्र गराउदै माछाको उिचत बजारीकरणको व्यवस्था िमलाइनेछ ।  

१५५. फलफूल लगायतका िवरूवा उत्पादनको लािग वडा नं. २ र ३ मा बहुउदे्दश्यीय नसर्री स्थापना गिरएको र 
बाकँी वडामा पिन क्रमश स्थापना गदैर् लिगनेछ ।  

१५६. प्रदेश सरकारको सहकायर्मा पािलकाको उपयकु्त स्थानमा िसत भण्डार स्थापना गनेर् कायर् अगािड 
बढाइनेछ ।  

१५७. गाउँपािलकाको मुख्य बजार के्षत्रमा हाटबजार सञ् चालन गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ । 

१५८. गाउँपािलका िभत्र उत्पादन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन गदैर् कृिष उत्पादन वृिद्ध गनर् घर-घरमा 
कम्पोष्टमल तयार गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ। 

१५९. गाउँपािलकालाई कृिषमा आत्मिनभर्र गराउन एक गाउँ एक उत्पादन कायर्क्रमलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१६०. तरकारीमा आत्मिनभर्र हुनको लािग एक घर एक करेसाबारी अिभयान कायर्क्रमलाई िनरन्तरता 
िदइनेछ।  

१६१. कृिषउत्पादनलाई प्रोत्साहन गनर् कृिषसँग पोषण कायर्क्रम अिभयानको रूपमा अगाडी बढाइनेछ। 

१६२. गाउँपािलका िभत्र उत्पािदत िविभन् न कृिष उपजहरू, हस्तकलाका सामाग्रीहरू, िविभन् न रैथाने कृिष 
बालीहरूको संकलन तथा िबक्री िवतरणको लािग कृषक समहू/सहकारी संघ-संस्थाहरूको साझदेारीमा 
कोशेली घर सञ् चालनको लािग आवश्यक व्यवस्थापन िमलाइनेछ । 

१६३. सुन्तला, मह, कागतीतथा तरकारीमा गाउँपािलका आत्मिनभर्र हुने गरी िविभन् नघ कायर्क्रमहरू अगाडी 
बढाइनेछ । 

१६४. बाझँो जिमनमा उखु, िटमुर, कागती, ओखर, लप्सी, कुरीलो, अिम्रसो लगायतका िवरूवाहरू रोपणको 
लािग आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणको व्यवस्था िमलाइनेछ। 

१६५. बादँर लगायत वन्यजन्तहुरूबाट कृषकहरूलाई परेको समस्यालाई समाधान गनर्को लािग आवश्यक 
व्यवस्था िमलाइनेछ ।  

१६६. गाउँपािलका िभत्र रहकेा िविभन् न सहकारी संस्थाहरूको अिभलेखीकरण गदैर्एउटै उदे्दश्यले स्थापना 
भएका सहकारीहरूलाई एिककरण गनेर् नीित िलइनेछ । 



(29) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

१६७. सहकारीहरू ऐन, िनयम र िविनयम बमोिजम सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी उतृ्कष्ट काम गनेर् 
सहकारीलाई प्रोत्साहान गिरनेछ ।  

१६८. गाउँपािलका क्षते्र िभत्र रहकेा बैंक तथा िवत्तीय संस्थाहरूलाई वडास्तरसम्म आफ्नो सेवा िवस्तार गनर् 
प्रोत्सािहत गिरनेछ ।  

१६९. गाउँपािलका िभत्र सञ्चालनगिरएका सबै व्यवसायहरूलाई दतार् तथाअिभलेखीकरण कायर्लाई िनरन्तरता  
िदइनेछ ।  

१७०. गाउँपािलकाको सवार्िङ्गण िवकासका लािग िवत्तीय अवस्थामा सुधार गनर् करको दर कम र दायरा 
फरािकलो बनाउने नीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१७१. गाउँपािलका क्षते्र िभत्र रहकेा घरेलु उद्योगहरूको संरक्षण गदैर् नया ँ उद्योग स्थापना र बजारीकरणको 
लािग प्रोत्साहन गिरनेछ । 

१७२. गाउँपािलकाका ऐितहािसक तथा धािर्मकस्थलहरूको गुरुयोजना िनमार्ण गरी पयर्टन उद्योगलाई प्रवद्धर्न    
गिरनेछ ।  

१७३. गाउँपािलका िभत्र आयोजना हुने महोत्सवहरूलाई व्यविस्थत रूपमा सञ्चालन गिरनेछ।  

१७४. गाउँपािलकाल ेिनमार्ण गरेको ५ वषेर् उद्यम िवकास योजनाको आधारमा गाउँपािलका िभत्र स्थानीय स्रोत, 
साधन र िसपको आधारमा रोजगारी सृजना गनेर् कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१७५. कृिष उत्पादनलाई वृिद्ध गनेर् उदे्दश्यले माटो पिरक्षण कायर्को लािग आवश्यक उपकरण व्यवस्था 
िमलाइनेछ । 

१७६. पशु, कृिषसम्बन्धीका िविभन् न कायर्क्रमहरू सञ् चालन गनर्को लािग सरकारी तथा गरैसरकारी 
संस्थाहरूसँग लागत साझेदारी कायर्क्रम सञ् चालन गनेर् नीित िलनेछ । 

(घ) भौितक पूवार्धार िवकास तफर्  : 

१७७. प्रशासकीय भवनको लािग आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरी भवन िनमार्ण कायर्लाई उच्च प्राथिमकतामा 
रािख कायर् गिरनछे । 

१७८. गाउँपािलकास्तरीय गौरवका आयोजनाहरू छनौट गरी कायार्न्वयनको लािग बजेटको सुिनिश्चतता 
गिरनेछ । 

१७९. भौितक पूवार्धार सम्बन्धीका िविभन् न योजनाहरू सञ् चालन गदार् अन्तर स्थानीय तह, सरकारी तथा 
गैरसरकारी संस्थाहरूसँग लागत साझेदारी कायर्क्रम सञ् चालन गनेर् नीित िलइनेछ । 



(30) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

१८०. खानेपानीको ममर्त संभार तथामुहान संरक्षण गदैर् आवश्यकता अनुसार िलफ्ट प्रिविध र ठूला खानेपानी 
आयोजना सञ् चालन गरी सबै जनताहरूलाइएक घर एक धारा माफर् तस्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन 
आवश्यक व्यवस्था गिरनेछ । 

१८१. गाउँपािलकाको िरङ्गरोडलाई स्तरोन् न ती गदैर् गाउँपािलका िभत्र सहज यातायात सेवाको लािग यातायात 
व्यवसायीहरूसँग आवश्यक समन्वय गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ ।  

१८२. सडक, खानेपानी, िसचंाइ, सामुदाियक भवनहरू जस्ता पूवार्धारहरू सबै वडामा आवश्यकता र 
औिचत्यताका आधारमा िनमार्ण गिरनेछ । 

१८३. खज्यार्ङ्ग-दरबार-घुम्ती-गौडंाकोट-जुभुड्ग-मजवुा सडकलाई स्तरोन् नती गरी कालोपत्रे गनर् आवश्यक 
व्यवस्था िमलाइनेछ । 

१८४. िवपद ् व्यवस्थापन र तत्काल उद्धार लगायतका कायर्को लािग वडा वडामा हेिलप्याड िनमार्ण गनेर् 
कायर्लाई िनरन्तरता िदइनेछ ।  

१८५. गाउँपािलका िभत्रका सडकहरूमा ट्रािफक संकेतका िचन्हहरू र दरुीका संकेतहरू राखी यात्रालाई सूचना 
मुलक बनाउँदै मखु्य सडकहरूमा सौयर् सडक बत्ती जडान गनेर् नीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१८६. सडक िनमार्ण गदार् वातावरणमा परेको असरको मध्यनजर गदैर् आगामी वषर् देिख नया ँसडक िबस्तार 
भन्दासडक स्तरोन् नतीमा ध्यान केिन्द्रत गिरनेछ ।  

१८७. हेिभ इकु्यपमेन्ट प्रयोग गरी कायर् गनुर्पनेर् अवस्थामा अनुमित प्राप्त हेिभ इकु्यपमने्टबाट मात्र काम 
गराउनु पनेर् नीितलाई िनरन्तरता िदइनेछ । 

१८८. भवन िनमार्ण गदार् भुकिम्पय जोिखम न्यूिनकरण गनेर् तफर्  ध्यान िदँदै भवन आचार संिहताको पालना 
गराउन पहल गिरनेछ ।  

१८९. पूवार्धारहरूको िदगो व्यवस्थापन तथा उपयोगका लािग ममर्त संभार प्रणालीलाई व्यविस्थत गिरनेछ ।  

१९०. गाउँपािलका िभत्र रहकेो िवदु्यत सेवालाई िनयिमत र गुणस्तिरय बनाउन आवश्यक पहल गिरनेछ।  

१९१. िवस्ततृ आयोजना प्रितवेदन (DPR) का आधारमा ठूला पूवार्धारहरूको लगानी गनेर् नीितलाई 
िनरन्तरता िदइनेछ । 

१९२. गाउँपािलका िभत्र रहकेा सावर्जिनक सम्पित्तहरूको लगत तयार गरी संरक्षण गिरने छ ।  

१९३. गाउँपािलका क्षेत्र िभत्र िनमार्ण भएका घरहरूको अिभलेिखकरण गरी नया ँ संरचनाहरू िनमार्ण गदार् 
अिनवायर् रूपमा गाउँपािलकाको स्वीकृित िलनु पनेर्साथै गाउँपािलका िभत्र िनमार्ण हुने RCC घरहरूले 
अिनवायर् रूपमा नक्सा पास गनेर्व्यवस्था िमलाइनेछ । 



(31) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

१९४. गाउँपािलका िभत्रका सडकहरूको आवश्यकताको आधारमा सडक मापदण्ड बनाई कायर्न्वयन गदैर् 
लिगनेछ। 

१९५. आ.व. २०७८/७९ मा बाकँी रहकेा वडा कायार्लयहरूका प्रशासकीय भवन िनमार्ण गिरनेछ। 

१९६. समग्र गाउँपािलकाको पयर्टन प्रवर्द्धनको लािग एक वडा एक पयर्टकीय स्थल िनमार्ण गनेर् कायर्लाई उच्च 
प्राथिमकतामा रािखनेछ । 

१९७. गाउँपािलकास्तिरय खेलमदैान र कभडर्हल िनमार्णका लािग आवश्यक पहल गिरने छ । 

१९८. गाउँपािलकाको केन्द्रमा रहेको गौडंाकोट स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरउन् नती गरी १५शैयाको आधारभूत 
अस्पताल िनमार्ण कायर् आगामी २ वषर् िभत्र सम्पन् न गिरनेछ । 

१९९. गाउँपािलका क्षते्र िभत्रका सडक तथा िविभन् नय पूवार्धारहरूको ममर्त सम्भार, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, 
कृिष तथा िसचंाइ, वन जलाधार, पयर्टन लगायतका िवकास िनमार्णका िविभन् न कायर्हरूमा वरेोजगारको 
सुिचमा रहेका व्यिक्तहरूलाई प्रोत्साहन गिरनेछ । 

२००. िसचंाइ कुलोहरू िनमार्ण गरी कृिष उत्पादनमा बृिद्ध गिरने छ । 

२०१. साना खालका पूवार्धारहरूको िनमार्ण तथा सडक ममर्त सम्भार गनेर् कायर्मा हेिभ इिक्वपमेन्टको प्रयोग 
नगरी स्थानीयलाई रोजगार िदने नीित अवलम्बन गिरनेछ ।  

२०२. गाउँपािलकामा रहकेो ऐितहािसक गलु्मीदरबार, भुवाने पाकर् , ताराखसे र गाउँपािलका िभत्रका िविभन् न 
मठ मिन्दरलाई पयर्टकीय क्षेत्रको रूपमा िवकास गनर्को लािग पयर्टन पूवार्धार कायर्क्रम लागत साझेदारी 
सञ् चालन गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ।  

२०३. गाउँपािलका िभत्रका ऐितहािसक, धािर्मक, सासृं्कितक सम्पदाहरूको संरक्षण, सम्वद्रध्न गनेर् एवं 
िविभन् न जातजाितहरूको धमर्, संसृ्कतीको संरक्षण, सम्बद्धर्न गदैर् धािर्मक पयर्टन लाई बढावा िदने नीित 
िलइनेछ। 

२०४. गाउँपािलकाको उपयकु्त स्थानहरूमा आवश्यकतानुसार झोलुङे्गपुल तथा मोटरेवल पुलको िनमार्णको 
लािग आवश्यक पहल गिरनेछ ।  

(ङ) वन, वातावरण तथा िवपद ्व्यवस्थापन तफर्  : 

२०५. िवपद ्व्यवस्थापनको लािग व्यापक रूपमा जनचेतनामुलक कायर्क्रम सञ् चालन गिरनेछ । 

२०६.  प्राकृितक तथा गैर प्राकृितक िवपदबाट जोिगन तथा क्षतीको नू्यिनकरण गनर् िवपद ् पूवर् तयारी तथा 
प्रितकायर् योजना बनाई कायार्न्वयन गिरनेछ । 
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२०७. िवपद ्जोिखम न्यूनीकरणको लािग जोिखम क्षेत्र वा बस्तीको नक्साङ्कन गिरनेछ । 

२०८. कोिभड-१९ सरूवा रोग लगायतका गरै प्राकृितक िवपद ् तथा प्राकृितक िवपद ् व्यवस्थापनको लािग 
िवपद ्कोषमा आवश्यक रकम िविनयोजन गिरकोषको रकम स्वीकृत मापदण्ड बमोिजम उद्धार, राहत र 
सहयोगमा खचर् गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ ।  

२०९. िवपद पूवर् तयारीको लािग आवश्यकिवपद ्सामग्रीहरूको व्यवस्था िमलाइनेछ। 

२१०. खानेपानीको स्रोतलाई दीघर्कािलन बनाउन पानीका महुान, पोखरीसंरक्षणमा िवशेष जोड िदइनेछ। 

२११. पानीको स्रोत जोगाउनको लािग किम्तमा"एकवडा एकपनुर् भरण पोखरीको" िनमार्ण गनेर् कायर्लाई 
िनरन्तरता िदइनेछ। 

२१२. गाउँपािलका िभत्र रहकेा सबै वन सम्पदाहरूको िबिभन् न वन सिमितहरूको सहकायर्मा संरक्षण तथा 
वृक्षारोपण गिरनछे ।  

२१३. गाउँपािलकाक्षेत्र िभत्र रहेका सम्पूणर् निदजन्य पदाथर्हरूको उत्खनन िवस्ततृ अध्ययन प्रितवेदनको 
आधारमा मात्र गनेर् व्यवस्था िमलाइनेछ । 

२१४. गाउँपािलकाको वातावरण स्वच्छ एवं हिरयाली राखु्नकालािग टोल टोलमा एक व्यिक्त एक वकृ्षारोपण 
कायर्क्रम अिभयानको रूपमा सञ्चालन गिरने नीित अवलम्बन गिरनेछ ।  

२१५. स्तरोन् नकती गिरएका र गनेर् सडकहरूको दाया ँबाया ँभागमा ठूला प्रजातीका रूखहरूको िवरूवा रोपण 
गनेर् कायर्लाई अिभयानको रूपमा सञ् चालन गिरनेछ ।  

२१६. वातावरणीय सन्तलुनलाई िदगो बनाउन गाउँपािलका क्षेत्र िभत्र प्लािष्टक प्रयोगलाई िनरूत्सािहत गनेर् 
खालका कायर्क्रमहरू सञ्चालन गिरनेछ ।  

यस नीित तथा कायर्क्रम तयारी गनेर् क्रममा सहयोग गनुर्हुनेसम्पूणर् कायर्पािलका सदस्यहरू, िवषयगत सिमितका 
पदािधकारीहरू, गाउँपािलकाका िवद्वत वगर्हरू, हामीलाई िविभन् न क्षते्रबाट रायसुझाव उपलब्ध गराउनु हुने 
व्यिक्तत्वहरू, प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत लगायत समू्पणर् राष्ट्रसेवक कमर्चारीहरू, नागिरक समाज, पत्रकारर समू्पणर् 
गाउँपािलकाका नागिरकहरूलाई हािर्दक धन्यवाद िदंदै यस नीित तथा कायर्क्रमको कायार्न्वयनमा सबैले मन, बचन र 
कमर्ले सहयोग गनुर्हुनेछ भन् ने अपके्षा राख्दै िबदा हुन चाहन्छु । धन्यवाद, नमस्कार । 

 

अशोककुमार थापा 
अध्यक्ष 

िमित २०७८/०३/०८ गत े
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गुल्मीदरबार गाउँपािलका 
िविनयोजन ऐन, २०७८ 

गुल्मीदरबार गाउँपािलका, गौडंाकोट, गुल्मीको आिर्थक वषर् २०७८/७९ को सेवा र कायर्हरूको लािग स्थानीय 
सिञ्चत कोषबाट केही रकम खचर् गनेर् र िविनयोजन गनेर् सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको ऐन 

प्रस्तावना :  

गुल्मीदरबार गाउँपािलकाको आिर्थक वषर् २०७८/७९ को सेवा र कायर्हरूको लािग सिञ्चत कोषबाट केही रकम खचर् 
गनेर् अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गनर् वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप-धारा 
(२) बमोिजम गलु्मीदरबार गाउँपािलकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संिक्षप्त नाम र प्रारम्भ :  

(१)  यस ऐनको नाम "गुल्मीदरबारगाउँपािलका, गौडंाकोट, गुल्मीको िविनयोजन ऐन, २०७८" रहेको छ। 

(२)  यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. आिर्थक वषर् २०७८/७९ को िनिमत्त सिञ्चत कोषबाट रकम खचर् गनेर् अिधकार :  

(१) आिर्थक वषर्२०७८/७९कोिनिमत्तगाउँकायर्पािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गनेर् सेवा र कायर्हरूका 
िनिमत्त अनुसूची १ मा उिल्लिखत चालू खचर्, पँूिजगत खचर् र िवत्तीय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा 
रकम ४५,००,६५,००० (अके्षरूपी पैचालीस करोड पैसठ्ठी हजार मात्र।) मा नबढाई िनिर्दष्ट गिरए 
बमोिजम सिञ्चत कोषबाट खचर् गनर् सिकनेछ। 

३. िविनयोजन :  

(१) यस ऐनद्वारा सिञ्चत कोषबाट खचर् गनर् अिधकार िदइएको रकम आिर्थक वषर् २०७८/७९को िनिमत्त 
गुल्मीदरबार गाउँपािलका, गुल्मीको गाउँ कायर्पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गनेर् सेवा र 
कायर्हरूको िनिमत्त िविनयोजन गिरनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कायर्पािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गनेर् 
सेवा र कायर्हरूको िनिमत्त िविनयोजन गरेको रकममध्य े कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देिखन 
आएमा गाउँ कायर्पािलकाल ेबचत हुने शीषर्कबाट नपुग हुने शीषर्कमा रकम सानर् सक् नेछ । यसरी रकम 
सादार् एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा रकमको १० प्रितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी 
शीषर्कहरूबाट अकोर् एक वा एक भन्दा बढी शीषर्कहरूमा रकम सानर् तथा िनकासा र खचर् जनाउन 
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सिकनेछ।पूँ िजगत खचर् र िवत्तीय व्यवस्थातफर्  िविनयोिजत रकम सावँा भुक्तानी खचर् र व्याज भुक्तानी 
खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्य चालू खचर् शीषर्कतफर्  सानर् र िबत्तीय व्यवस्था अन्तगर्त सावँा भुक्तानी खचर्तफर्  
िबिनयोिजत रकम ब्याज भुक्तानी खचर् शीषर्कमा बाहेक अन्यत्र सानर् सिकने छैन । तर चालु तथा पँूिजगत 
खचर् र िवत्तीय व्यवस्थाको खचर् व्यहोनर् एक स्रोतबाट अकोर् स्रोतमा रकम सानर् सिकनेछ । 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन एक शीषर्कबाट सो शीषर्कको जम्मा स्वीकृत 
रकमको १० प्रितशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढीशीषर्कहरूमा रकम सानर् परेमा गाउँ 
सभाको स्वीकृित िलनु पनेर्छ । 

अनुसूची-१ 
(दफा २ संग सम्बिन्धत) 

नेपालको संिवधानको धारा २२९ (२) बमोिजम संिचत कोषबाट िविनयोजन हुने रकम 
रकम रू. हजारमा 

क्र. 
सं. 

अनुदान 
संख्या शीषर्कको नाम चालु खचर् चालु खचर् पँूिजगत खचर् िवत्तीय 

व्यवस्था जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१  गाउँ कायर्पािलका र अन्तगर्त ३३१५६३००० ११८५०२००० ४५,००,६५,०००

००० 
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गुल्मीदरबार गाउँपािलकाको 
आिर्थक वषर् २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्य 

गुल्मीदरबार गाउँपािलकाका अध्यक्षज्यू, गाउँकायर्पािलकाका सदस्यहरू, गाउँसभाका सदस्यहरू, राष्ट्रसेवक कमर्चारी, 
सञ् चारकमीर् िमत्रहरू हािर्दक नमस्कार ! 

गुल्मीदरबार गाउँपािलकाको उपाध्यक्ष एवं बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा सिमितको संयोजकको हैिसयतले आिर्थक वषर् 
०७८/०७९ को बजेट यस सम्मािनत सभामा प्रसु्तत गनर् पाउँदा अत्यन्त गौरवािन्वत भएको छु।नेपालको संिवधान 
कायार्न्वयनको क्रममास्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध, सहकारीता, सह अिस्तत्व 
र समन्वयको ममर्िभत्र रही तयार गिरएको बजटेको छुटै्ट महत्त्व हुने अपेक्षा गरेको छु ।  

कोिभड-१९ संक्रमणको कारणले आफ्नो ज्यान गुमाउनुहुने नागिरकहरूप्रित भावपूणर् श्रद्धाञ्जली अपर्ण गदैर् शोकाकुल 
पिरवारजनप्रित गिहरो समवदेना व्यक्त गदर्छु । कोिभड-१९ को संक्रमणको कारणले उपचाररत सम्पणूर् 
नागिरकहरूको िसघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गदर्छु । कोिभड-१९ महामारीको संक्रमण रोकथाम तथा िनयन्त्रण, 
न्यूिनकरण र उपचारका लािग अग्रपङ्गतीमा रहेर अहोरात्र खिटनुभएका स्वास्थ्यकमीर्, सुरक्षाकमीर्, एम्बलेुन्स चालक, 
पत्रकार, जनप्रितिनिध, िशक्षक, कमर्चारी, स्थानीय संघ संस्थाहरूको उच्च प्रशंसा गदर्छु । कोिभड-१९ को संक्रमण 
रोकथामको लािग गाउँपािलकाको िवपद ्कोषमा रकम जम्मा गनुर्हुने तथा कोिभड-१९ सम्बन्धीका िविभन् न स्वास्थ्य 
सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुने िविभन् न महानुभावहरू एवम ्संघसंस्थाहरूलाई हािर्दक धन्यवाद ज्ञापन गदर्छु । 

कोिभड-१९ महामारीको पिहलो तथा दोस्रो लहरको बढ्दो संक्रमणको कारण देशले मानवीय र आिर्थक संकट सामना 
गनुर्परेको छ । यस महामारीका कारण समग्रअथर्तन्त्र प्रभािवत भई आिर्थकिशिथलता हुने अवस्था देिखएको छ । यस 
िवषम पिरिस्थितमा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा संवेदनशील हँुदै गाउँपािलकाको िसिमत स्रोत साधनलाई अिधकतम 
पिरचालन गरी स्वास्थ्य, िशक्षा, कृिष, सुशासन, पूवार्धार िनमार्ण, रोजगार, िवपद ्व्यवस्थापन लगायतका के्षत्रहरूलाई 
प्राथिमकतामा राखी नीित तथा कायर्क्रम र बजटेको तजुर्मा गिरएको छ।  

सम्मािनत यस सभाबाट पारीत नीित तथा कायर्क्रमको ममर् िभत्र रही बजेटको तजुर्म गिरएको छ ।बजेट तजुर्मा गदार् 
संघ र प्रदेश सरकार सँग समन्वय र साझेदारी गदैर् उपलब्ध न्यूनतम स्रोत र साधनलाई अिधकतम उपभोग गनुर्पनेर् 
मान्यतालाई आत्मसाथ गिरएको छ ।नेपालको संिवधानमा उिल्लिखत स्थानीय तहको अिधकार, सावर्जिनक सेवा 
प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूिमका, िवगतका वषर्हरूमा सञ् चािलत िवकास आयोजनाहरूको कायार्न्वयनको 
अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चालु आिर्थक वषर्का कायर्क्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ् चालन हुनेगरी बजेट िविनयोजन 
गिरएको छ । बजेट तजुर्मा गदार् मैले मूलत: नेपालको संिवधान, प्रचिलत कानुनहरू, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट 
प्राप्त मागर्दशर्न, गाउँपािलकाले पािरत गरेको नीित तथा कायर्क्रम र िविभन् न संघ संस्था एवम ्िवद्धतवगर्हरूबाट प्राप्त 
रचनात्मक सुझावहरूलाई िवशेष ध्यान िदइएको छ । गाउँपािलकाकोिसिमत बजेट तथा स्रोत साधनका बावजुद 
गलु्मीदरबार गाउँपािलकाबासीको िवकास िनमार्णका चाहनाहरूलाई पूिर्त गनर् सुखी र समृद्ध गाउँपािलका 
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िनमार्णकोमहानअिभयानमा एकजटु भई अिघ बढ्नका लािग गाउँपािलकाका सम्पणूर् नागिरकहरू, राजनीितक 
दलहरू, जनप्रितिनिधहरू, नागिरक समाज, गाउँपािलकाको बौिद्धक वगर्, पत्रकार, राष्ट्रसेवक कमर्चारी, िविभन् न संघ 
संस्थाहरूलाई हािर्दक अिपल गदर्छु। 

 

बजेटको सोचं, लक्ष्य, उदे्दश्य र अपेिक्षत उपलिब्धहरू : 
(क) सोच: "सुखी, समृद्ध र उत्थानशील स्थानीय सरकार गुल्मीदरबार" 

(ख) लक्ष्य: "सुशासन, स्वास्थ्य, िशक्षा, कृिष र पूवार्धार िनमार्णको के्षत्रमा समुिचत िवकास गरी गाउँपािलकाको 
आिर्थक अवस्थामा सुधार ल्याउने"  

(ग)  उदे्दश्यहरू :  

• कोिभड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा िनयन्त्रण गनेर्,  

• नागिरकको स्वास्थ्यलाई प्राथिमकता िदने,  

• कृिष तथा पशुपालनमा अनुदान िदई उत्पादन वृिद्ध गरी कृिषमा आत्मिनभर्र हुने 

• गाउँपािलकामा पूवार्धारहरू िनमार्ण गरी नागिरकलाई िवकासको अनुभतू गराउने,  

• िशक्षामा सबै बालबािलकाको समाज पहँुच र गणुस्तरीय िशक्षाको सुिनिश्चत गनेर्,  

• एक घर एक धारा अिभयान सञ् चालन गरी खानेपानीका आयोजनाहरू सञ् चालन गनेर् र सरसफाइमा 
नागिरकको सहज पहँुच पुर् याउने,  

• गाउँपािलकालाई खरका छानामुक्त बनाउन,े  

• जनतालाई केन्द्रमा राखी चुस्त दरुूस्त र प्रभावकारी र प्रिविधमैत्री सेवा प्रवाह गनेर्,  

• स्वरोजगार र रोजगारी वृिद्ध गनेर्,  

• गाउँपािलकाको आिर्थक, भौितक तथा सामािजक पूवार्धार िवकास गरी सुखी र समृद्ध  

• नागिरकलाई स्थानीय सरकारको अनुभतू गराउने,  

• लघु उद्यम सम्बन्धी कायर्क्रम सञ् चालन गनेर्,  

• गाउँपािलकामा पूवार्धारहरूको िनमार्ण गनेर्,  

• राजश् व संकलनमा पारदशीर्ता कायम गदैर् राजस्व चुहावटलाई िनमूर्ल गनेर्,  

• सुशासनयकु्त गाउँपािलका िनमार्ण गनेर्,  
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(घ)  अपेिक्षत उपलब्धीहरू : 

• नागिरकलाई सवर्सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी िवपद ् व्यवस्थापन र कोिभड संक्रमण रोकथाम तथा 
िनयन्त्रण गिरने,  

• सडक िनमार्ण गुरुयोजना िनमार्ण गरी स्पष्ट योजना माफर् त २ वषर् िभत्र सबै वस्ती सडक सञ्जालबाटजोड्ने 
र गाउँपािलकाका सडकहरूको स्तरोन्तती गिरन े 

• सबै वडा कायार्लयको प्रशासनकीय भवन िनमार्ण गरी नागिरकले अनुभूत हुने गरी सेवा प्रवाह गिरने छ। 

• गाउँपािलकाको प्रशासकीय भवन िनमार्ण कायर् अगािड बढाउने। 

• गाउँपािलकािभत्रका प्रत्यके नागिरकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूती िदलाउनगाउँपािलकाको समग्र 
गितिविध समावेश गरी E-bulletin प्रकाशन गिरने र जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको अनुभूत गराउन 
जनतासँग गाउँपािलका रेिडयो कायर्क्रम सञ् चालन गिरने ।  

• स्थानीय सरकारको जवाफदेिहता, पारदिर्शता, प्रभावकािरता र भ्रष्टाचारमकु्त शासन सुिनिश्चत गनर् 
िविभन् न रेिडयो, पित्रका, वेभसाईट, सामािजक सञ्जाल, मोवाइलएप्स एसएमएस माफर् त सूचना प्रवाहमा 
जोड िदइनेछ । 

• कमर्चारीको स्पष्ट कायर्िववरण तोकी िजम्मवेार बनाई जनउत्तरदायी र पारदशीर्ता कायम हुनेछ । 

• गाउँपािलकामाफर् त भवन िनमार्ण कायर्िविध िनमार्ण गरी नक्सा पास गरेर मात्र भवन िनमार्णकायर् अिघ          
बढाइनेछ । 

• सामािजक समावेशीकरणको नीित लागु गिरनेछ । 

• प्रमुख प्रशासकीय अिधकृतले अध्यक्षसँग र शाखा प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अिधकृतसँग िविभन् न 
सूचकहरूको आधारमा कायर् सम्पादन करार सम्झौता गरी कमर्चारीको मूल्याङ्कन गिरने । 

• गाउँपािलकामा सुशासन कायम गदैर् नागिरक मैत्री प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लािग कमर्चारीको कायर् 
सम्पादन मूल्याङ्कन गरी कमर्चारीलाई प्रोत्साहन गिरनेछ । 

• राजस्व संकलनलाई पारदशीर्ता कायम गनर् अनलाईन माफर् त राजस्व संकलन गरी आफूले ितरेको करको 
िववरण नागिरकको मोबाईलमा एसएमएस माफर् त जानकारी िदने व्यवस्था िमलाई संकिलत राजस्वको 
िवस्ततृ िववरण हरेक १–१ मिहनामा सावर्जिनक गिरनेछ। 
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• सावर्जिनक खचर्को अनुगमन र नागिरक सन्तषु्टी सभेर्क्षण जस्ता स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही 
बनाउनअपनाइने िवश् वव्यापी लोकतािन्त्रक िविधहरूलाई अिनवायर् रूपमा अवलम्वन गिरनेछ। 

• जनताको जनगनुासो व्यवस्थापनको लािग गुनासो सुनुवाई संयन्त्र सञ्चालन गिरनेछ। 

• स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी कृिष र पशपुालनमा आत्मिनभर्र बनाइनेछ। 

• कृिष उत्पादन वृिद्धको लािग कृषकलाई अनदुान िदइनेछ। 

• खेतीयोग्य जग्गामा बाली नाली र खेती अयोग्य तथा उत्पादन न्यून हुने जग्गामा पशुपालन सञ्चालनगनर् 
प्रोत्सािहत गिरनेछ। भूिम बैंक माफर् त बाझँो जग्गालाई उपभोग गिरनेछ। 

• संघीय तथा प्रदेश सरकार, दातृ संस्था, गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकायर्मा आयमूलकर 
िसपमुलक र स्वरोजगारका कायर्क्रमहरू सञ्चालन गिरनेछ। 

• गुणस्तरीय िशक्षा र गुणस्तरीय िशक्षा िदने िवद्यालयको सूचकहरू िनमार्ण गरी त्यसको लािगअिभभावकको 
संलग् नता, िशक्षकको क्षमता िवकास, शैिक्षक सामाग्रीको पयार्प्तता र प्रयोगमा सहयोग, सहजीकरण र 
िनयमन गिरनेछ। 

• िसकाई सक्षमता वृिद्धको लािग गाउँपािलकाले िवद्यालय व्यवस्थापन सिमित तथा प्रधानाध्यापकसँग 
उपलिब्धमा आधािरतकरार सम्झौता गनेर्, र प्रधानाध्यपाकले सम्बिन्धत कक्षा र िवषय िशक्षकसँग करार 
सम्झौता गरी उपलब्धीमा आधािरत अनगुमन तथा मूल्यांकन गदैर्गुणस्तरीय िशक्षा प्रदानमा प्रोत्सािहत 
गिरनेछ। 

• मातृ तथा िशशु मृतू्यदर घटाउन, संस्थागत प्रसुतीलाई प्रोत्साहन गनर्, सरसफाइ, पोषण र पिरवार 
िनयोजनको कायर्क्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ् चालन गनर्को लािग कस्तो छ आमा कायर्क्रम सञ् चालन 
गिरनेछ।  

• नागिरकको सुलभ स्वास्थ्य उपचारमा पहँुच परु् या उन स्वास्थ्य संस्थामा पूवार्धार िनमार्ण पयार्प्त िन:शलु्क 
औषधीको प्रबन्ध गदैर् स्वास्थ्य उपचारको लािग सहज पहँुच पुर् यामउन नया ँएम्बुलेन्स खिरद गिरनेछ। 

• नगर प्रहरी पिरचालन गरी सावर्जिनक सम्पित्तको संरक्षण, स्थानीय सरकारको नीित, िनणर्य, मापदण्ड 
रकानूनको कायार्न्वयन गिरनेछ। 

(ङ) बजेटका मखु्य प्राथिमकताहरू 

•  कृिष तथा पशुपालन 

• खानेपानी तथा सरसफाइ 
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•  कोिभड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा िनयन्त्रण र िवपद् व्यवस्थापन 

•  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा 

•  सडकस्तरोन्ती  

• क्रमागत रूपमा सञ् चालनमा रहकेा आयोजनाहरूको िनमार्णकायर् पुरा गनेर्,  

• रोजगारी र स्वरोजगारी िसजर्ना गरी अथर्तन्त्रलाई गितिशल बनाउन,े  

• पूवार्धार िनमार्ण र पयर्टन िवकास 

• सामािजक समावेशीकरण 

• गाउँपािलकाबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनेर् 

४. वािर्षक बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा गदार् अवलम्वन गिरएका प्रमखु नीित तथा आधारहरू :– 

(क)  समग्र नीित तथा आधारहरू :  

राज्यका िनदेर्शक िसद्धान्त, मौिलक हक, सङ्घीयता कायार्न्वयन, गरीवी न्यूिनकरण, आिर्थक तथा िवत्तीय 
आत्मिनभर्रता, िदगो िवकास लक्ष्य आिद। 

(ख)  के्षत्रगत नीित तथा आधारहरू: 

(१)  आिर्थक के्षत्र : उत्पादन, रोजगारी, व्यवसाय प्रवद्धर्न, सहकािरता िवकास, गिरबी हटाउने। 

(२) सामािजक िवकास : गुणस्तरीय िशक्षा, िशक्षामा सवैको पहँुच, समावेशी िवकास, भेदभाव तथा 
छुवाछुतरिहत समाज, स्वास्थ्य सेवामा सबकैो पहँुच, सवैका लािग खानेपानी, तथा सरसफाइ, मिहला, 
बाल तथा अपाङ्गमैत्री सेवा आिद । 

(३)  पूवार्धार के्षत्र : यातायात पहँुच, उत्पादन वृिद्ध उनु्मख, वातावरण मैत्री, सेवा प्रवाहमा सरलताका लािग 
कायार्लयका भवनहरू, बजार, आवासिविहनका लािग आवास योजना, िदगो पूवार्धार उपयोग, उजार्, 
िवदु्यत,् सञ्चार र सूचनामा पहँुच। 

(४)  वन वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापन : वन, जैिवक िविवधता संरक्षण, वातावरणमैत्री िवकास तथा 
शासन, जलवाय ूपिरवतर्न अनुकूलन, प्रकोप नक्साङ्कन तथा िवपद व्यवस्थापन आयोजना, वाढी पिहरो 
िनयन्त्रण आिद । 

(५)  संस्थागत िवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन : कानून िनमार्ण, सङ्गठन व्यवस्थापन, दरवन्दी तथा पदपूिर्त, 
पदािधकारी तथा कमर्चारीको क्षमता िवकास, िवदु्यतीय शुसासन, पारदिर्शता, सञ्चार माध्यमको उपयोग, 
सेवामा नागिरकहरूको पहँुच, िवत्तीय व्यवस्थापन तथा लेखा पिरक्षण । 
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गाउँपािलकाले चालु आिर्थक वषर्मा सम्पादन गरेका मुख्य उपलब्धीहरू 
भौितक उपलब्धी  

१७. गुल्मीदरबार गाउँपािलकाको सबै वडा कायार्लयको स्थापना गिरएको छ। 

१८. वडा नं.१, २ र ६ वडा कायार्लय बाहके अन्य वडा कायार्यहरू आफ्नै भवनमा रहकेा छन ्। आफ्नै भवन 
नभएका वडा कायार्लयहरू आ.व. ०७८/०७९ मा िनमार्ण गनेर् व्यवस्था िमलाइएको छ । 

१९. स्वास्थ्य सेवा प्रदान गनर् सबै वडामा आधुिनक स्वास्थ्य चौिक िनमार्ण गनेर् नीित अनुरूप वडा नं. ४ बाहेक 
सबै वडामा स्वास्थ्य चौिक िनमार्ण भइसकेको छन ्। वडा नं. ४ मा आ.व. ०७८/०७९ मा भवन िनमार्ण 
कायर् सम्पन् न गिरनेछ । 

२०. गाउँपािलकामा १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल िनमार्णको लािग ठेक् का भई सम्झौतको प्रिक्रयामा रहेको 
छ। 

२१. गाउँपािलकाको सबै वडा र टोल विस्तहरूमा मोटरबाटो िवस्तार गनेर् कायर्भएको । 

२२. गाउँपािलकाका िविभन् न िवद्यालय भवन िनमार्णका कायर्हरू भईरहेका छन।् 

२३. गाउँपािलका िभत्र ठूला खानेपानी योजना अन्तगर्त खहरे खानेपानी तथा अमर अवार्थोक िलफ्ट खानेपानी 
योजना सम्पन् न भई एक घर एक धारा कायार्न्वन भएको, अवार्ङ्गिद गैरा िलफ्ट खानेपानी, भलायचौर 
िलफ्ट खानेपानी, बठवाखोला िलफ्ट खानपेानी, बोटेपुच्छार सुपले घाट िलफ्ट खानेपानी, झाके्रपानी िलफ्ट 
खानेपानी, नुनथला िलफ्ट खानेपानी र खोिरया खोल्सी िलफ्ट खानेपानी यस चालु आ.व. मा सम्पन् न हुने 
गरी कायर् अिघ बढेको छ ।  

२४. खज्यार्ङ्ग बाखे्र बन्द्रखुट्टा वीरबास िसस् ने जुभुङ्ग मोटरबाटो स्तरोन् नती बनाउने कायर् चालु आ.व. मा 
सञ् चालन गिरएको छ । 

२५. खज्यार्ङ्ग दरबार घुम्टी गौडंाकोट जुभङु्ग मजुवा सडकको स्तरन् नती तथा कालोपते्र गनेर् कायर् भइरहेको छ।  

२६. गाउँपािलकामा बहुउद्देश्यीय सभाहल िनमार्ण भई सञ् चालनमा आएको । 

२७. एक वडा एक खेलमदैान अिभयान अन्तगर्त खेलमैदान िनमार्ण कायर् अगाडी बढाइएको।  

२८. गुल्मीदरबार गाउँपािलका र अघार्खाचँीको छत्रदेव गाउँपािलका जोड्ने िनसानटारीमा ट्रस्ट बजृ िनमार्ण 
सम्पन् न भएको।  

२९. चारपाला दरबार, रेसुङ्गा तपोभिूम, भुवाने पाकर् , उजेला देवी मिन्दर लगायतका िविभन् न मठमिन्दरहरू 
िनमार्ण, ममर्त सम्भार र सौन्दयीर्करण गरी पयर्टन पूवार्धार िनमार्ण गिरएको । 

३०. नागिरकहरूको सुरिक्षत आवासको लािग खरका छाना मकु्त गाउँपािलका बनाउने कायर् अिन्तम चरणमा 
पुगेको । 
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३१. राहत उद्धार कायर्लाई सहज बनाउनको लािग वडा वडामा हेिलप्याड िनमार्ण कायर् अगाडी बढाइएको । 

३२. गाउँपािलकाको मुख्य बजार के्षत्रमा सावर्जिनक शौचालय िनमार्ण गिरएको। 

आिर्थक तथा सामािजक उपलब्धी  

७. साना कृिष िवकास कायर्क्रम अन्तगर्त बाख्रा पकेट कायर्क्रम वडा नं.६ मा सञ् चालन गिरएको । 

८. गाई भैसँी पालक कृषकहरूका गाई भैसँी बीज वृिद्धको लािग िन:शलु्क रूपमा AI को व्यवस्था 
िमलाइएको। 

९. वडा नं. १, २, ४ र ५ मा बङु्गर पालन कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

१०. वडा नं. २ मा बाख्रापालन र वडा नं. ६ मा भैसँीपाल सम्बन्धी कृषक पाठशाला सञ् चालन गिरएको । 

११. कृषकहरूको समस्या पिहचान गदैर् आवश्यक परामशर् प्रदान गनर् कृषकसँग पशु प्रािविधक कायर्क्रम 
सञ् चालन गिरएको । 

१२. गाउँपािलकामा उत्पादन अगार्िनक कृिष उपचहरूलाई खिरद गरी अगार्नीक खानेकुरालाई वढवा िदनको 
लािग वडा नं. ६ मा एग्रो टुिरजम कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

३८. साना कृिष पकेट िवकास कायर्क्रम अन्तगर्त खाद्यनबाली कायर्क्रम वडा नं. ६ मा तरकारी तथा आलु खेती 
कायर्क्रम वडा नं. ३ मा गरी २ वटा कृिष पकेट िवकास कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको। 

३९. वडा नं. १ को िशवपरुी, टारी, बुिढचौर र माझीगाउँ रवडा नं. २ को घोराहा फाटँमा स्माटर् कृिष कायर्क्रम 
सञ् चालन गिरएको । 

४०. सुधारीएको गरा सिहतको चक् कला बन्दी कायर्क्रम वडा नं. ४ को गरमटारीमा सञ् चालन गनर् आवश्यक 
समन्वय गिरएको । 

४१. वडा नं. १ मा बोटेगाउँ र कुमाल गाउँ, वडा नं. ३ को िनदरु र वडा नं. ४ को पल्लो वीरवासमा नमूनाको 
रूपमा एक घर एक करेसाबारी कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

४२. वडा नं. २, ४ र ५ मा एक गाउँ एक उत्पादन कायर्क्रम अन्तगर्त तरकारी खेती कायर्क्रम सञ् चालन  
गिरएको । 

४३. मह उत्पादनमा आत्मिनभर्र बन् न वडा नं. १, ३, ४ र ७ मा मौरी िवकास कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

४४. िवदेशबाट फकेर् का यवुाहरूलाई प्रोत्साहन गनर् सबै वडामा कोिभड कृिष कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको। 

४५. गाउँपािलका िभत्र रहेको बाझँो खेती योग्य जग्गा उपयोगको लािग भूिम बैंकको स्थापना गरी बाझँो 
जग्गाको उपयोगको कायर् अगाडी बढाइएको। 
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४६. गाउँपािलका िभत्र उत्पािदत िविभन् न कृिष उपजहरू, हस्तकलाका सामाग्रीहरू, िविभन् न रैथाने कृिष 
बालीहरूको संकलन तथा िबक्री िवतरणको लािग कोशेली घर व्यवस्थापनको लािग प्रिक्रया अगाडी 
बढाइएको । 

४७. गाउँपािलकाको मुख्य बालीको रूपमा मकै, धान, गहँु, कोदो रहेको छ।  

४८. गिरबीको रेखामुनी रहकेा नागिरकलाई उद्यमशील बनाई उनीहरूको आयआजर्न वृिद्ध गनर्को लािग वडा नं. 
२, ५, ६ र ७ मा गिरबी िनवारणको लािग उद्यम िवकास कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको ।  

४९. गरीब पिहचान गरी गिरब पिरचयपत्र िवतरण गनर्को लािग तथ्याङ्क संकलनको काम भई रहकेो। 

५०. नागिरकले अनुभूत गनेर् गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गिरएको । 

५१. जेष्ठ नागिरक सम्मान तथा अन्तिक्रया कायर्क्रम अन्तगर्त सबै वडाको टोल स्तरमा गई ८७ वषर् भन्दा 
मािथका जेष्ठ नागिरकसँग अन्तिक्रया गनुर्को साथै फाइवर िसरकर रेिडयो उपहार प्रदान गरी सम्मान 
गिरएको । 

५२. लैिङ्गक िहसंा िवरूद्धको १६ िदने अिभयान कायर्क्रम अन्तगर्त कानुनी तथा चेतनामूलक कायर्क्रम सञ् चालन 
गिरएको। 

५३. मिहला समूह तथा संस्थामा आवद्ध भएका मिहलालाई समूह तथा सहकारी संस्था सञ् चालन, घरेलु तथा 
लैिङ्गक िहसंा, नेतृत्व तथा सञ् चार िसप, प्रजनन ् स्वास्थ्य, ग्रामीण व्यवसाय, मिहला सशक्तीकरण 
लगायतका िवषयमा अनुिशक्षण तािलम सबै वडामा सञ् चालन गिरएको। 

५४. टोलटोलमा प्राथिमक उपचार कायर्क्रम को पहुच पुर् याउन मिहला स्वास्थ्य स्वयमसेवीकाहरू र स्वास्थ्य 
िशक्षकहरूलाई प्राथिमक उपचार कायर्क्रम सम्बन्धी तािलम सञ् चालन गरी प्राथिमक उपचार 
सामािग्रसिहतको िकट बक्स प्रदान गिरएको। 

५५. सुरिक्षत प्रसुित सेवा प्रवाहको लािग थप ४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिर्थङ्ग सेन्टर सञ् चालन गिरएको। 

५६. िकसोरावस्थामा हुन सक् ने शारीिरक मानिसक तथा सामािजक पिरवतर्नको कारण हुनसक् ने असहजताबाट 
बचाउन िवद्याथीर्हरूको लािग साथी िशक्षा कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको। 

५७. गभर्वती मिहला र नवजातिशशुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गदैर् गाउपािलकाको कोशेली िबतरण, 
सुरक्षीत प्रसुती सुते्करी तथा नविशशु भेट, स्वास्थ्य पिरक्षण साथै बच्चाको तौल अनुगमनको साथै पोषणको 
लािग अण्डा िबतरण, पिरवार िनयोजन, सरसफाइ जस्ता कायर्क्रमलाई एिकतृत गरी कस्तो छ आमा 
कायर्क्रम प्रभावकारी रूपमा सञ् चालनगिरएको। 
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५८. िदघर् रोगीका लािग िन:शलु्क औषिधउपचार कायर्क्रम प्रभावकारी रूपमा सञ् चालन गिरएको । 

५९. ८४ वषर् उमेर पुगेका जेष्ठनागिरकहरूको घरघरमै स्वास्थ्यकमीर् पिरचालन गरी स्वास्थ्य पिरक्षण तथा 
उपचार कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको। 

६०. कोिभड संक्रिमत र कोिभडका संकास्पद िबरामीहरूको स्वास्थ्य पिरक्षण तथा उपचारको लािग स्वास्थ्य 
संस्था सम्म जान आउन २ वटा एमु्वलेन्स र एउटा िजप गरी ३ वटा सवारी साधन िन:शलु्क उपलब्ध 
गराइएको। 

६१. कक्षा १ देिख ३ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा १ को हाम्रो गुल्मीदरबार नामक पाठ्यपुस्तक 
तयार गिरएको। 

६२. कोिभडको कारणले गदार् अवरूद्ध भएको शैिक्षक िक्रयाकलापलाई वैकिल्पक माध्यमबाट िनरन्तरता 
िदइएको। 

वातावरणीय उपलब्धी  

६. गाउँपािलकामा हिरयाली र स्वच्छ वातावरणको कायम राख् नको लािग वन संरक्षण र वृक्षारोपणको कायर् 
गिरएको। 

७. गाउँपािलकामा ठूला योजनाहरू सञ् चालन गदार् वातावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन गनेर् व्यवस्था िमलाइएको। 

८.  प्रत्येक वडामा खानेपानी मुहान संरक्षणको लािग पुनर् भरण पोखरीहरू िनमार्ण अिभयान सञ् चालन 
गिरएको । 

९. पयार्वरणीय सौन्दर्यता तथा वातावरणीय संरक्षणका लािग १२ जातका गरुासका िवरूवाहरू भुवाने पाकर्  
वरीपिर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गिरएको । 

१०. फोहोरमैला व्यवस्थापनको लािग घर घरमा कम्पोष्टमल उत्पादन गनेर् कायर् सञ् चालन गिरएको । 

संस्थागत उपलब्धी 

१८. गाउँ कायर्पािलकाको कायार्लय र वडा कायार्लयहरू सम्बिन्धत वडाहरूमा सञ् चालन भई िनयिमत रूपमा 
सेवा प्रवाह गिररहेको । 

१९. गाउँपािलकाको गितिविधहरूलाई सबै नागिरकहरू समक्ष पुर् याउनको लािग िडिजटल सूचना पाटीर्, 
िडिजटल नागिरक वडापत्र सामािजक संजाल, वेवसाइट मा सावर्जिनक गनेर् गिरएको । 

२०. कायार्लयबाट प्रदान गिरने सेवा प्रवाहलाई नागिरक मैत्री बनाउँदै नागिरकको सहायताको लािग नागिरक 
सहायत कक्ष स्थापना, चुस्त दरुूस्त र गणुस्तरयुक्त सेवा प्रवाहको लािग कमर्चारीसँग कायर् सम्पादन 
सम्झौता गरी सुशासन कायम गनर् सफल भएको । 
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२१. गाउँपािलकाको समग्र गितिविधहरू समावशे गरी सबै नागिरकलाई सूचनाको पहँुच कायम गनर् मािसक 
रूपमा E-bulletin प्रकाशन गिरएको ।  

२२. गाउँपािलकाका सम्पूणर् गितिविधहरू नागिरकलाई सूसुिचत गरी जनउत्तरदायी सरकार बनाउन र 
जवाफदेहीता कायम गनर् जनतासँग गाउँपािलका रेिडयो कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको । 

२३. गाउँपािलकाको महत्त्वपणूर् सचूनाहरू नागिरकको घरघरमा पुर् यामउनको लािग SMS माफर् त सूचना प्रवाह 
गनेर् गिरएको ।  

२४. गाउँपािलकामा िविभन् न अपाङ्गता भएका व्यिक्तहरूलाई कायार्लयबाट तथा घुिम्तसेवा माफर् त अपाङ्ग 
पिरचय पत्र िवतरण गरी गाउँपािलकाको तफर् बाट प्रदान गिरने सेवा सुिवधामापहँुच सुिनिश्चत गिरएको    
छ ।  

२५. गाउँपािलकामा मिहलाको नेतृत्ववमा रहेका िविभन् न संघ संस्थाहरूमा िक्रयािशल मिहलाहरूलाई िविभन् न 
िवषयमा प्रिशक्षण गरी मिहला शसिक्तकरणको कायर्क्रम सञ् चालन गिरएको ।  

२६. गाउँपािलकामा रहेका वरेोजगारहरूको सचूी EMIS Entry गरी जम्मा यस आ.व. मा २०५ जनालाई 
रोजगारी िदइएको ।  

२७. प्रदेश सरकारको सहयोगमा गाउँपािलकाको WASH Plan को लािग आवश्यक तथ्याङ्क संकलन भई 
प्रोफाईल बनाउने कायर् गिरएको ।  

२८. गाउँपािलकाको कायार्लय तथा वडा कायार्लयबाट राजस्व संकलनमा अनलाईन प्रिविधको प्रयोग गरी 
राजश् व संकलन गनेर् व्यवस्था िमलाइएको जसले राजश् व संकलनमा पारदशीर्ता कायम गरी दैिनक 
राजश् वको अिभलेिखकरण गनेर् कायर् भएको ।  

२९. गाउँपािलकाकालाई आवश्यक पनेर् जनशिक्तको पदपूिर्त भई सकेको र केही िरक्त रहेको पदमा पदपूिर्त 
हुने व्ववस्था िमलाइएको । 

३०. राष्ट्रसेवक कमर्चारीहरूको मनोबल उच्च रािख सेवा प्रवाहलाई िछटो छिरतो र सेवाग्राही मैत्री बनाउन े
उदे्दश्यले कायर् सम्पादनमा आधािरत प्रोत्साहनको व्यवस्था गिरएको । 

३१. गाउँपािलकाका िवषयगत शाखा र वडा कायार्लयहरूबाट भएका कायर्हरूको मािसक रूपमा समीक्षा गनेर् 
व्यवस्था िमलाइएको । 

३२. गाउँपािलकाको प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकीहरूका भवन िनमार्ण कायर् अिन्तम चरणमा रहकेो। 

३३. कोिभड महामािरको संक्रमण रोकथाम िनयन्त्रणको लािग आवश्यक व्यवस्था िमलाई गाउँपािलकामा 
अिक्सजन सिहत १० शैयाको कोिभड अस्पताल सञ् चालन गरी नागिरकको उपचार गनेर् व्यवस्था 
िमलाइएको।  

३४. िवपद ्पूवर् तयारीको लािग आवश्यक पनेर् िविभन् न न्यूनतम िवपद ्सामग्रीहरूको जोहोगिरएको ।  
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३५. प्रिविधमैत्री कायार्लय सञ् चालन गनर् सफल भएको । 

अब म आगामी आिर्थक वषर्को आय व्ययको िववरण प्रस्ततु गनर् चाहन्छु । 

आम्दानी आय तफर्  
िस.नं. िववरण रकम 

संघीय सरकार तफर्
१ िवत्तीय समानीकरण अनुदान ९ करोड ९६ लाख
२ संघीय सरकारको सशर्त अनुदान २० करोड
३ संघीय सरकारको िवशेष अनुदान २ करोड ९१लाख
४ संघीय सरकारको समपूरक ४२ लाख

  संघीय सरकारको राजस्व बाडँफाडँ ६ करोड ७३लाख ५५ हजार 
संघीय सरकारको जम्मा : ४० करोड २ लाख ५५ हजार

प्रदेश सरकार तफर्
५ प्रदेश सरकार िवत्तीय समानीकरण ४६ लाख ५१हजार
६ प्रदेश सरकार शशर्त अनुदान ८५ लाख ४४हजार
७ प्रदेशसरकार िवशेष अनुदान ६० लाख
८ प्रदेशसरकार समपूरक अनुदान १ करोड ५०लाख
९ प्रदेशसरकारको राजस्व बाडँफाडँ ५६ लाख १५हजार

प्रदेश सरकारको जम्मा ३ करोड ९८ लाख १० हजार
  जम्मा
  गाउँपािलका आन्तिरक आय
  आन्तिरक आय ४० लाख 
  लागत साझेदारी ६० लाख 

कुल जम्मा आय : ४५ करोड ६५ हजार
 

खचर् व्यय तफर्  
चालु खचर्  : ३३ करोड १५ लाख ६३ हजार 

पँूजीगत खचर्  : ११ करोड ८५ लाख २ हजार 

जम्मा  : ४५ करोड ६५ हजार 
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श्रदे्धय सभाध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आिर्थक वषर्मा गाउँपािलकाले कायार्न्वयन गनेर् प्रमुख कायर्क्रम तथा क्षते्रगत 
िविनयोजन प्रस्ततु गनर् चाहन्छु ।  

सामािजक िवकास तफर्  : 
िशक्षा तफर्  : 

१. गाउँपािलकाको समग्रशैिक्षक के्षत्रलाई चलायमान गराउँदै गुणस्तरीय िशक्षाको िशक्षा क्षेत्रमारू. ८० लाख 
रकम िविनयोजन गरेको छु। 

२. गउँपािलकामा युवा तथा िवद्याथीर्लाई खेलकुदप्रित आकर् षण बढाई खेलकुदका क्षेत्रमा बहृत्तर िहतको 
लािग गाउँपािलकास्तरीय खेलकुद िशक्षकलाई िनरन्तरता िदनको लािग आवश्यक बजेट िविनयोजन 
गरेको छु।  

३. माध्यिमक तहका िवद्याथीर्हरूको खेलकुदमा प्रोत्साहन गनर्को लािग अध्यक्ष कप खेलकुद प्रितयोिगता 
सञ् चालनको लािग आवश्यक रकम िविनयोजन गरेको छु । 

४. िवद्यालयकािशक्षक, बालिवकास सहजकतार् तथा िवद्यालय कमर्चारीहरूलाई प्रोत्साहनका लािग आवश्यक 
रकम िविनयोजन गरेको छु। 

५. िवद्याथीर्हरूलाई संघीयता सशुासन सेवा प्रवाह, भष्ट्रचार िनवारण, उपभोक्ता हक र खाद्य सुरक्षा, साईवर 
अपराध, घरेलु/ लैिङ्गक िहसंा, स्वास्थ्य तथा नैितक िशक्षा लगायतका िवषयमा अनुिशक्षण गनर् िवद्याथीर्सँग 
गाउँपािलका कायर्क्रम सञ् चालनको लािग आवश्यक रकम िविनयोजन गरेको छु। 

६. िवद्यालयका बालबािलकाहरूमा रहेको अन्तरिनिहत प्रितभा प्रसु्फटनको लािग अध्यक्ष नानीबाबु कायर्क्रम 
सञ् चालनाथर् आवश्यक रकम िविनयोजन गरेको छु। 

७. िशक्षकहरूको क्षमता िवकासको लािग िविभन् न िवषयगत िशक्षकहरूलाई तािलम तथा नमूना 
िवद्यालयहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमणको लािग रू. ८ लाख िविनयोजन गरेको छु। 

स्वास्थ्य तफर्  : 

१. स्वास्थ्य के्षत्रका िविभन् न कायर्क्रमका लािग रू. ४५ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

२. गाउँपािलकािभत्रकािविभन् न स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्थापनका लािग रू. ४ लाख ३८ हजार रकम 
िविनयोजन गरेको छु। 

३. आमासँग गाउँपािलका कायर्क्रम अन्तगर्त मातृिशशु सेवा, सरसफाइ तथा पोषण कायर्क्रमलाई एकीकृत 
गरी थप प्रभावकारी बनाउन कस्तो छ आमा कायर्क्रम सञ्चालनको लािग रू. १० लाख िविनयोजन गरेको 
छु। 
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४. स्वास्थ्य चौकीहरूमा आम नागिरकहरूको लािग तोिकएका औषधीहरू िन:शलु्क िवतरण गनर् तथा 
िदघर्रोगीहरूको िनःशलु्क औषधीको लािग आवश्यक बजेट रू. १३ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

५. स्वास्थ्य आमा समूह, घरघरमा जेष्ठ नागिरक स्वास्थ्य पिरक्षण लगायतका कायर्क्रम सञ्चालनका लािग रू. 
७ लाख ३८ हजार रकम िविनयोजन गरेको छु। 

६. मिहला स्वास्थ्य स्वयंसेिवकाहरूलाई प्रोत्साहन गनर्का लािग गाउँपािलकाको तफर् बाट मािसक रू. १०००।- 
का दरले यातायात खचर् उपलब्ध गराउनको लािग आवश्यक रकम रू. १० लाख िविनयोजन गरेको छु।  

खानेपानी तथा सरसफाइ तफर्  : 
१. नागिरकहरूको स्वच्छ तथा शुद्ध खानेपानीमा पहँुच पुर् याउने उदे्दश्यले खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्क्रम 

तफर्  रू. २९ लाख ९५ हजार िविनयोजन गरेको छु । 

पयर्टन तथा संसृ्कित प्रवद्धर्न : 
१. पयर्टन पूवार्धार िवकासको लािग आवश्यक रकम रू. १५ लाख िविनयोजन गरेको छु। 

२. गाउँपािलकाको पयर्टन क्षेत्रलाई चलायमान गराई गाउँपािलकाको छुटै्ट पिहचान गनर् एक वडा एक 
पयर्टकीय स्थल िनमार्णको लािग आवश्यक व्यवस्था िमलाएको छु । 

३. गाउँपािलका िभत्रका धािर्मक, सासृँ्कितक प्रवद्धर्न गनर्को लािग िविभन् न मठ मिन्दरहरू िनमार्ण तथा ममर्त 
संभार र सौन्दर्यीकरणको लािग आवश्यक रकम रू. २५ लाख ३२ हजार रकम िविनयोजन गरेको छु। 

खेलकुद तथा मनोरञ्जन तफर्  : 
१. युवाप्रितभाहरूलाई प्रोत्साहन गनेर् उदे्दश्यले िविभन् न क्लवहरूको खेलकुद सामाग्री तथा प्रवद्धर्नका लािग 

आवश्यक रकम रू. ४ लाख ८० हजार िविनयोजन गरेको छु। 

लैंिगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण : 
१. गाउँपािलकामाखरको छाना भएका नागिरकहरूको खरका छाना िवस्थािपत गरी खरका छाना मकु्त 

गाउँपािलका घोषणाको लािग आवश्यक रकम रू. १६ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

२. मिहला, दिलत तथा आिदवासी जनजाित लिक्षत रसामािजक समावेशीकरण कायर्क्रमहरू सञ्चालनका 
लािग आवश्यक रकम रू. १७ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 

३. मिहला सीपमुलक तािलम, िकशोरी आत्मसुरक्षा, मिहला नेतृत्व िवकास, मनोसामािजक परामशर्को, 
अन्तरपुस्ता िसप हस्तान्तरण लगायतका कायर्को लािग आवश्यक रकम रू. ९ लाख रकम िविनयोजन 
गरेको छु। 

४. सहकारीहरूको प्रबद्धर्न तथा िवकासका लािग रू. ४ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 
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५. जेष्ठ नागिरकसँग गाउँपािलका कायर्क्रम सञ् चालनको लािग आवश्यक रकम िविनयोजन गरेको छु। 

६. िविभन् न संघ संस्थाहरूको सुदृढीकरणको लािग रकम रू. १० लाख िविनयोजन गरेको छु। 

आिर्थक िवकास तफर्  : 
१. कृिष सम्बन्धी िविभन् न कायर्क्रमको लािग ३९ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

२. कृिषके्षत्रसँग सम्बिन्धत िवकिसत नवीनतम प्रिविधको बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउन तथा 
कृषकहरूको पीरमकार्, समस्या र गुनासोको सम्बोधन गदैर् कृिष उत्पादन वृिद्ध गनर्को लािग कृषकसँग 
गाउँपािलका कायर्क्रम सञ् चालनको लािग आवश्यक बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

३. कृिष उत्पादकत्व वृिद्ध गनर् प्लािष्टक टनेल, प्लािष्टक पोखरी लगायतका कृिष औजारहरूमा ५०% 
अनुदानमा िवतरणका लािग आवश्यक बजटे िविनयोजन गरेको छु। 

४. सबै नागिरकलाई तरकारीमा आत्मिनभर्र बनाई िवषादी रिहत तरकारी उत्पदान गरी स्वस्थ 
नागिरकबनाउनको लािग एकघर एक करेसाबारी कायर्क्रम सञ्चालनको लािग रू. ३ लाख रकम िविनयोजन 
गरेको छु । 

५. गाउँपािलकामा रहकेो खेितयोग्य बाझँो जग्गाको उपयोग गनर् भूिम बैंक कायार्न्वयनको लािग रू. ७ लाख 
रकम िविनयोजन गरेको छु । 

६. कृषकहरूको आत्मसम्मानमा बिृद्ध गनेर् उदे्दश्यले अध्यक्ष कृषक सम्मान कायर्क्रम गनर् आवश्यक रकम 
िविनयोजन गरेको छु । 

७. पशुपंछी तफर्  कृितम गभार्धान, पशु औषधी खिरद लगायतका कायर्क्रमका लािग रू. ६ लाख २५ हजार 
िविनयोजन गरेको छु। 

८. भकारो सुधार र भैंसीमा नश्लसुधार गनर्को लािग उन् नत जातको रागँोमा कृषकलाई ५०% अनुदानमा 
िवतरणको लािग आवश्यक रकम िविनयोजन गरेको छु। 

९. व्यवसाियक कृषकहरूले उत्पादन गरेको दघु िबक्री िवतरणको लािग िबक्रीको आधारमा अनुदान उपलब्ध 
गराउन आवश्यक बजटेको व्यवस्था िमलाएको छु । 

१०. मत्स्य िवकास, अगुवा पशुपालक कृषक सम्मान तथा अगवुा कृषक तािलमका लािग आवश्यक रकम 
िविनयोजन गरेको छु । 

११. गाउँपािलकाको कृिष, पशुपालन तथा अन्य पूवार्धार िनमार्णको लािग लागत साझदेारी कायर्क्रम 
सञ् चालनाथर् रू ६० लाख रकमको व्यवस्था िमलाएको छु । 
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१२. गाउँपािलकामा लघु उद्यम सम्बन्धी कायर्क्रम सञ् चालन गरी स्वरोजगारी तथा रोजगारी िसजर्ना गनर्को 
लािग आवश्यक बजेटको व्यवस्था िमलाइएको छ । 

भौितक पूवार्धार तफर्  : 

१. गाउँपािलकाको समग्र िवकासको लािगभौितक पूवार्धार तफर्  समानीकरण अनुदान तफर्  प्राप्त भएको 
रकमबाट रू २ करोड ४० लाख ६५ हजार रकम िविनयोजन गरेको छु। 

२. खज्यार्ङ्ग-बाखे्र-बन्द्रखुट्टा-वीरबास-िसस् ने-जुभङु्ग मोटर बाटो स्तरोन् नतीको वडा नं. २ र ४ को लािग 
गाउँपािलका र प्रदेश सरकारको समपूरकमा रू.१ करोड रकम िविनयोजन गरेको छु । 

३. उपल्लो हिटया-िचिनयापोखरी-भरवा-राङ्वासफेदी-खज्यार्ङ्ग मोटर बाटो स्तरोन् नतीको लािग गाउँपािलका 
र प्रदेश सरकारको समपूरकमा रू. १ करोड रकम िविनयोजन गरेको छु। 

४. िझरबास-टापु-रैनादी-डल्लीखोला मोटर बाटो स्तरोन् नतीको लािग गाउँपािलका र प्रदेश सरकारको 
समपूरकमा रू. १ करोड रकम िविनयोजन गरेको छु। 

५. खज्यार्ङ्ग-दरबार-घुम्टी सडक स्तरोन् नतीको लािग गाउँपािलका र संघीय सरकारको समपूरकमा रू. ८४ 
लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

६. वीरबास स्वास्थ्य चौकी भवन िनमार्णको लािग रू. १ करोड ६६ लाख रकम िविनयोजन गिरएको छ। 

७. गुल्मीदरबार-६ मा अविस्थत श्री ईश् वरी मा.िव.मा १६ कोठे भवन िनमार्णको लािग रकम रू. १ करोड २५ 
लाख रकम िविनयोजन गिरएको छ। 

८. वडा नं. १ को रैनादी-िशख्र-बजरमुडा मोटर बाटो िनमार्णको लािग रू. १० लाख, वडा नं. २ मा 
ब्याडिमन्टन कभडर्हल िनमार्णको लािग रू. २० लाख, वडा नं. ३ को िसजर्निशल आमा समहू भवन 
िनमार्णका लािग रू. १० लाख, वडा नं. ४ को अरकडाडँा युवाक्लव भवन िनमार्णको लािग रू.१० लाख, 
वडा नं. ५ को तोस मोटर बाटो ग्यािभन िनमार्णको लािग रू. १० लाख, वडा नं. ६ को चौडाडँा रानीपोखरी 
िनमार्णका लािग रू. १० लाख र वडा नं. ७ को ठूलापोखरा-म्यालडाडँा-िटमुरखकर् -खज्यार्ङ्ग मोटर बाटो 
िनमार्णको लािग रू.१० लाखगरी जम्मा रू ८० लाख िविनयोजन गिरएको छ। 

९. गाउँपािलका िभत्रका मुख्य मोटरबाटोहरूलाई बाह्रै मिहना सुचारू गराउनको लािग सडक ममर्त सम्भारको 
लािग रू. ३० लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 

१०. गाउँपािलका िभत्रका खेितयोग्य जग्गामा िसचंाइको व्यवस्थाका लािग रू. १३ लाख ५० लाख हजार 
िविनयोजन गरेको छु । 
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११. गाउँपािलकाको प्रशासकीय भवन िनमार्ण प्रकृया अगाडी बढाउन आवश्यक जग्गा खिरदको लािग रू. २५ 
लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

१२. गाउँपािलकाका गौरवका योजना अन्तगर्त वडा नं. २ को वडा कायार्लय भवन िनमार्णको लािग रू. २५ 
लाख र वडा नं. ६ को वडा कायार्लयको भवन िनमार्णको लािग रू. २५ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

वन तथा भ-ूसंरक्षण तफर्  : 
१. भू-संरक्षण कायर्क्रमका लािग रू. ५ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु। 

िवपद ्व्यवस्थापन तफर्  : 
१. प्राकृितक बाढी पिहरो तथा महामारीको रूपमा फैिलएको कोिभड-१९ रोकथाम तथा िनयन्त्रणका लािग रू. 

५१ लाख रकम िविनयोजन गरेको छु । 

सुशासन तथा संस्थागत िवकास  
१. नागिरकलाई सूचनाको हकको प्रत्याभुित गराई चुस्तदरुूस्त सेवा प्रवाह र प्रिविधमैत्री कायार्लय िनमार्णको 

लािग आवश्यक रकम िविनयोजन गरेको छु। 

२. जनप्रितिनिध र कमर्चारीहरूको क्षमता अिभवृिद्ध गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको लािग आवश्यक रकम 
िविनयोजन गरेको छु। 

३. नागिरक केिन्द्रत सेवा प्रवाह गदैर् गाउँपािलकाको समग्र सुशासन कायम गनर् कमर्चारीहरूलाई उत्प्रिेरत 
बनाई कायर् गनर्को लािग कायर्सम्पादनमा आधािरत कमर्चारी प्रोत्साहनको लािग आवश्यक रकम व्यवस्था 
गरेको छु। 

४. राष्ट्रसेवक कमर्चारी, स्वास्थ्यकमीर्, िशक्षक, बालिवकास सहयोगी कायर्कतार्, िवद्यालय कमर्चारीहरूलाई 
उते्प्रिरत गराउन कमर्चारीको तलबमानमा मािसक रू. २००० का दरले वृिद्ध गरेको छु। 

५. गुल्मीदरबार गाउँपािलकाका नागिरकहरूको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहँुच पुर् याकउनको लािग नया ँ
एम्बलेुन्स खिरद गनर् लािग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

६. मिहला स्वास्थ्य स्वयंसेिवका, वालिवकास सहयोगी कायर्कतार्, िशक्षक तथा कमर्चारीहरूको मनोबल उच्च 
राख् न आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। 

श्रदे्धय अध्यक्ष महोदय,  

आिर्थक वषर् २०७७/०७८ को संशोिधत अनुमान र आिर्थक वषर् २०७८/०७९ को आय व्ययको िववरण 
अनुसूचीहरूमा उले्लख गरेको छु । 
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मैल मािथ प्रस्ततु गरेको बजेटको सफल कायार्न्वयनबाट गाउँपािलकामा उपलब्ध स्रोत र साधनको उच्चतम 
उपयोगबाट नागिरकको जीवनस्तरमा सुधार भई सुखी र समदृ्ध गाउँपािलका िनमार्णको अिभयानमा सहयोग पुग्नकुो 
साथै सावर्जिनक सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता एवम् गणुस्तर अिभवृिद्ध भई सुशासनको प्रत्याभूित हुन ेिवश्वास िलएको 
छु । 

प्रस्ततु बजेट तजुर्मा गदार् सहयोग गनेर् अध्यक्षजू्य, कायर्पािलका सदस्यहरू, सभाका सदस्यहरू, गाउँपािलकाका 
राजनीितक दलका अध्यक्ष तथा प्रितिनिधहरू, गाउँपािलकाका िवद्वत ्वगर्हरू, प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत लगायत 
गाउँपािलकाका सम्पूणर् राष्ट्रसेवक कमर्चारीहरू, पत्रकारहरू, बजेट िनमार्णको क्रममा अमलू्य रायसुझाव उपलब्ध 
गराउनुहुने सम्पणूर् महानुभावहरू र गाउँपािलकाबासीहरूप्रित हािर्दक आभार प्रकट गदैर् बजटे कायार्न्वयनमा सबैको 
सकारात्मक सहयोग अपेक्षा राख्दै सुखी र समदृ्ध गाउँपािलका िनमार्णको महान यात्रामा सहभागी हुन आह्वान गदर्छु ।  

जय गुल्मीदरबार ! धन्यवाद नमस्कार !! 
मीना भण्डारी 

उपाध्यक्ष 
००० 
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िनःशतर् चालु अनुदान 

१,५८,००,५३६ १५,३६,००० २,००,०००

२६४१२सरकारी िनकाय, सिमित¸ प्रितष्ठान एवं बोडर्हरूलाई 
सशतर् चालु अनुदान 

९,३१,१३,२१९ ११,६५,१६,००० ३,९७,९७,०००

२६४१३अन्य संस्थालाई सःशतर् चालु अनुदान ४,००,००० १०,००,००० १,३४,४४,०००
२६४२२सरकारी िनकाय, सिमित, बोडर् – पँूजीगत सःशतर् 
अनुदान 

१८,२८,२०० ० ७,२४,०००

२७१११सामािजक सुरक्षा ८,२५,६४,८०० २३,१०,००० ५,००,०००
२७११२अन्य सामािजक सुरक्षा ० ६,३८,००० ०
२७२११छात्रवृित्त ५,२०,०३० ८,३६,००० ०
२७२१२उद्दार, राहत तथा पुनस्थार्पना खचर् ६६,५१,३८० ५५,५०,००० ५१,००,०००
२७२१३औषधी खिरद खचर् ३७,०९,२३७ ३२,१०,००० १३,००,०००
२७२१९अन्य सामािजक सहायता ० ५,००० ०
२८१४२घरभाडा १३,२०,००० १२,००,००० १२,००,०००
२८१४३सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा ० ६,००,००० ५,००,०००
२८१४९अन्य भाडा ९,२१,१०० १,००,००० ६,००,०००
२८२१९अन्य िफतार् ० १,३४,८९,५५३ २,०६,९१,८८३.१०
२८९११भैपरी आउने चालु खचर् १,०३,००० १०,८६० १२,००,०००
पँूजीगत ८,४७,५१,३३५ २२,०३,०३,१५७ १५,०५,९७,०४५
३११११आवासीय भवन िनमार्ण/खिरद ० २९,००,००० ८३,००,०००
३१११२गैर आवासीय भवन िनमार्ण/खिरद ९९,२०,०९८ ५,२९,७२,८४० ३२,००,०००
३१११३िनिर्मत भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् २,००,००० ७७,००,००० ३२,४५,०००
३१११४जग्गा िवकास कायर् १५,४०,२९६ ३०,००,००० २५,००,०००
३११२१सवारी साधन २,३१,९०० १०,००,००० २५,००,०००
३११२२मेिशनरी तथा औजार २९,८०,५०७ ७४,६५,००० २०,४०,०००
३११२३फिर्नचर तथा िफक्चसर् २३,४४,९८६ १२,८५,००० ८,६०,०००
३११३१पशुधन तथा बागवानी िवकास खचर् १,७५,००० ० १,००,०००
३११३४कम्पु्यटर सफ्टवेयर िनमार्ण तथा खरीद खचर् ० ८,५०,००० ७,००,०००
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शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७ को

यथाथर् 
आ.व.२०७७/७८ को 
संशोिधत अनुमान 

आ.व. २०७८/७९ को
अनुमान 

३११३५पँूजीगत परामशर् खचर् ० १०,००,००० १०,००,०००
३११५१सडक तथा पूल िनमार्ण २,०३,४४,४५२ ६,३१,७६,९८२ ६,३१,६०,५२०
३११५३िवदु्यत संरचना िनमार्ण ० १,००,००० ०
३११५४तटबन्ध तथा बाधँिनमार्ण ५०,००० १५,००,००० ०
३११५५िसचंाइ संरचना िनमार्ण २०,९६,६५१ १६,९०,००० २५,५०,०००
३११५६खानेपानी संरचना िनमार्ण ४,२१,६७,४९५ ५,५८,८५,३३१ १,१२,०९,०३१
३११५७वन तथा वातावरण संरक्षण २,१५,००० ४,००,००० ०
३११५९अन्य सावर्जिनक िनमार्ण १७,१५,००० ९१,३५,९९९ ४,७०,५२,४९४
३११६१िनिर्मत भवनको संरचनात्मक सुधार खचर् ५,६९,९५० ८४,९७,००० ०
३११७१पँूजीगत सुधार खचर् सावर्जिनक िनमार्ण २,००,००० ५,९५,००० ०
३१४११जग्गाप्रािप्त खचर् ० ० ०
३१५११भैपरी आउने पँूजीगत ० ११,५०,००५ २१,८०,०००
बजेट बचत (+)/नू्यन (९,३०,०२,१३१.२४) (४,११,९७,७२१) (४,२५,५५,९२८.१०)
गत वषर्को नगद मौज्दात ४,११,९७,७२१ ४,२५,५५,९२८.१०

 

अनुसूची २ 
राजस्व तथा अनुदान प्रािप्तको अनुमान  

आ.व. : २०७८/७९ 

शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथर् 
आ.व. २०७७/७८ को 

संशोिधत अनुमान 
आ.व. २०७८/७९ को 

अनुमान 
आय २८,९७,८८,००० ५३,५८,२४,९३५ ४८,६६,२०,९२८.१०
राजस्व ४,४९,००,००० ११,६२,०४,५८५ ११,९५,२५,९२८.१०
आन्तिरक स्रोत (गत वषर्को नगद मौज्दात ४२५५९२८ 
सिहत) 

४,००,००० ४,४६,९७,७२५ ४,६५,५५,९२८.१०

११३१४भूिमकर/मालपोत ४,००,००० ४,००,००० ५,००,०००
११३२१घरवहाल कर १,५०,००० १,००,०००
११६९१अन्य कर ३,५०,००० १,५०,०००
१४२१३अन्य िबक्रीबाट प्राप्त रकम ५,००,००० ०
१४२१९अन्य सेवा शुल्क तथा िबक्री ० ५०,०००
१४२४३िसफािरश दस्तुर १२,००,००० १७,००,०००
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शीषर्क 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथर् 
आ.व. २०७७/७८ को 

संशोिधत अनुमान 
आ.व. २०७८/७९ को 

अनुमान 
१४२४४व्यिक्तगत घटना दतार् दस्तुर २,५०,००० ४,००,०००
१४२६५अन्य के्षत्रको आय ० ५,००,०००
१४६११व्यवसाय कर ६,५०,००४ ४,००,०००
३२१२१नगद ४,११,९७,७२१ ०
३२१२२बैंक मौज्दात ० ४,२५,५५,९२८.१०
राजस्व बाडँफाडँबाट प्राप्त रकम ४,४५,००,००० ७,१५,०६,८६० ७,२९,७०,०००
११४११बाडँफाडँ भई प्राप्त हुने मूल्य अिभबृिद्ध कर ३,५०,००,००० ६,७८,५३,८६० ३,३६,७७,५००
११४२१बाडँफाडँ भइर् प्राप्त हुने अन्त:शुल्क ५०,००,००० ० ३,३६,७७,५००
११४५६बाडँफाटँबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर ४५,००,००० ३६,५३,००० ५६,१५,०००
अन्य आय ० २,००,०००
१४५२९अन्य राजस्व ० २,००,०००
अन्तरसरकारी िवत्तीय हस्तान्तरण २४,४८,८८,००० ४१,९४,२०,३५० ३६,७०,९५,०००
संघीय सरकार २४,१५,९०,००० ३५,५१,४९,३५० ३३,२९,००,०००
१३३११समानीकरण अनुदान ७,४८,१५,००० ९,२६,००,००० ९,९६,००,०००
१३३१२सशतर् अनुदानचालु १३,४८,७९,००० २२,६५,४९,३५० १९,४५,००,०००
१३३१३सशतर् अनुदानपूँजीगत ० ५५,००,०००
१३३१४िवषेश अनुदान चालु २,६०,००,००० ०
१३३१५िवषेश अनुदान पँूजीगत ० २,९१,००,०००
१३३१६समपूरक अनुदान चालु ८०,००,००० १,००,००,००० ०
१३३१७समपूरक अनुदान पँूजीगत ० ४२,००,०००
१३३१८अन्य अनुदान चालु २,३८,९६,०००
प्रदेश सरकार ३२,९८,००० ६,४२,७१,००० ३,४१,९५,०००
१३३११ समानीकरण अनुदान ५०,३७,००० ४६,५१,०००
१३३१२सशतर् अनुदानचालु १,६०,४२,००० ८५,४४,०००
१३३१४िवषेश अनुदान चालु ३२,९८,००० १,२०,००,००० ६०,००,०००
१३३१६समपूरक अनुदान चालु ३,००,००,००० १,५०,००,०००
१३३१८अन्य अनुदान चालु ११,९२,००० ०
वैदेिशक 
जनस हभािगता २,००,००० ०
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स्रोतिमलान 
िस.  
नं. स्रोत समूह बजेटको स्रोत/तह स्रोत िविध अनुमािनत आय अनुमािनत व्यय फर

क 

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

९,९६,००,००० ९,९६,००,००० ० 

१.१ 
अन्तिरक 
स्रोत 

आन्तिरक ऋण आन्तिरक स्रोत नगद ऋण ९,९६,००,००० ९,९६,००,००० ० 

२ 
संघीय सरकार, नेपाल सरकार, १३३१२-सशतर् अनुदान चालु, नगद 
अनुदान 

१९,४५,००,००० १९,४५,००,००० ० 

२.१ 
संघीय 
सरकार 

नेपाल सरकार 
सशतर् अनुदान 
चालु 

नगद अनुदान १८,६७,००,००० १८,६७,००,००० ० 

२.२ 
वैदेिशक 
स्रोत 

आई िड ए 
वैदेिशक ऋणको 
प्रािप्त 

सोधभनार् हुने ऋण 
(वैदेिशक) 

५१,००,००० ५१,००,००० ० 

२.३ 
वैदेिशक 
स्रोत 

एस.एस. िड. िप. 
वैदेिशक
अनुदान 

सोधभनार् अनुदान 
(वैदेिशक) 

२१,००,००० २१,००,००० ० 

२.४ 
वैदेिशक 
स्रोत 

युरोिपयन युिनयन 
वैदेिशक
अनुदान 

नगद अनुदान 
(वैदेिशक) 

६,००,००० ६,००,००० ० 

३ 
संघीय सरकार, नेपाल सरकार, १३३१३-सशतर् अनुदान पँूजीगत, नगद 
अनुदान 

५५,००,००० ५५,००,००० ० 

३.१ 
संघीय 
सरकार 

नेपाल सरकार 
सशतर् अनुदान 
पँूजीगत 

नगद अनुदान ९,००,००० ९,००,००० ० 

३.२ 
अन्तिरक 
स्रोत 

आन्तिरक ऋण आन्तिरक स्रोत नगद ऋण ४५,००,००० ४५,००,००० ० 

३.३ 
वैदेिशक 
स्रोत 

एस.एस. िड. िप. 
वैदेिशक
अनुदान 

सोधभनार् अनुदान 
(वैदेिशक) 

१,००,००० १,००,००० ० 

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

२,९१,००,००० २,९१,००,००० ० 

४.१ 
अन्तिरक 
स्रोत 

आन्तिरक ऋण आन्तिरक स्रोत नगद ऋण २,९१,००,००० २,९१,००,००० ० 

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

४२,००,००० ४२,००,००० ० 

५.१ अन्तिरक स्रोत आन्तिरक ऋण आन्तिरक स्रोत नगद ऋण ४२,००,००० ४२,००,००० ०



(59) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस.  
नं. स्रोत समूह बजेटको स्रोत/तह स्रोत िविध अनुमािनत आय अनुमािनत व्यय फर

क 

६ 
प्रदेश सरकार, लुिम्बनी प्रदेश, १३३११-समानीकरण अनुदान, नगद 
अनुदान 

४६,५१,००० ४६,५१,००० ० 

६.१ 
प्रदेश 
सरकार 

लुिम्बनी प्रदेश 
समानीकरण
अनुदान 

नगद अनुदान ४६,५१,००० ४६,५१,००० ० 

७ 
प्रदेश सरकार, लुिम्बनी प्रदेश, १३३१२-सशतर् अनुदान चालु, नगद 
अनुदान 

८५,४४,००० ८५,४४,००० ० 

७.१ 
प्रदेश 
सरकार 

लुिम्बनी प्रदेश 
सशतर् अनुदान 
चालु 

नगद अनुदान ८५,४४,००० ८५,४४,००० ० 

८ 
प्रदेश सरकार, लुिम्बनी प्रदेश, १३३१४-िवषेश अनुदान चालु, नगद 
अनुदान 

६०,००,००० ६०,००,००० ० 

८.१ 
प्रदेश 
सरकार 

लुिम्बनी प्रदेश 
िवषेश अनुदान 
चालु 

नगद अनुदान ६०,००,००० ६०,००,००० ० 

९ 
प्रदेश सरकार, लुिम्बनी प्रदेश, १३३१६-समपूरक अनुदान चालु, नगद 
अनुदान 

१,५०,००,००० १,५०,००,००० ० 

९.१ 
प्रदेश 
सरकार 

लुिम्बनी प्रदेश 
समपूरक
अनुदान चालु 

नगद अनुदान १,५०,००,००० १,५०,००,००० ० 

१० 
राजस्व बाडँफाडँ, राजस्व बाडँफाडँ - प्रदेश सरकार ,१००२०-राजस्व 
बाडँफाडँ, नगद 

५६,१५,००० ५६,१५,००० ० 

१०.१ 
राजस्व 
बाडँफाडँ 

राजस्व बाडँफाडँ -
प्रदेश सरकार 

राजस्व बाडँफाडँ नगद ५६,१५,००० ५६,१५,००० ० 

११ 
राजस्व बाडँफाडँ, राजस्व बाडँफाडँ - संघीय सरकार ,१००२०-राजस्व 
बाडँफाडँ, नगद 

६,७३,५५,००० ६,७३,५५,००० ० 

११.१ 
राजस्व 
बाडँफाडँ 

राजस्व बाडँफाडँ -
संघीय सरकार 

राजस्व बाडँफाडँ नगद ६,७३,५५,००० ६,७३,५५,००० ० 

१२ अन्तिरक स्रोत, आन्तिरक स्रोत, १००१०-आन्तिरक स्रोत, नगद ४,६५,५५,९२८.१० ४,६५,५५,९२८.१० ०

१२.१ 
अन्तिरक 
स्रोत 

आन्तिरक स्रोत आन्तिरक स्रोत नगद ४,६५,५५,९२८.१० ४,६५,५५,९२८.१० ० 

जम्मा ४८,६६,२०,९२८.१० ४८,६६,२०,९२८.१० ०
 

  



(60) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

के्षत्रगत व्यय अनमुान 
आ.व. : २०७८/७९ रु. हजारमा  

िस. 
नं. 

संकेत शीषर्क िविनयोजन

स्रोत

आन्तिरक 
स्रोत 

अन्तर सरकारी िवत्तीय 
हस्तान्तरण

ऋण
 

जन
सह

भा
िग

ता 

वैदे
िश

क 

नेपाल 
सरकार

प्रदेश
सरकार

स्थानीय 
तह 

१ २ आिर्थक िवकास ४,००,८५ ४०,२५ ३,०६,३५ ५४,२५ ० ० ० ०
१ २०१ कृिष २,१७,८५ ० २,१७,३५ ५० ० ० ० ०
२ २०२ उद्योग ३५,०० ० ३५,०० ० ० ० ० ०
३ २०३ पयर्टन २५,७५ ० २५,७५ ० ० ० ० ०
४ २०५ िवत्तीयक्षेत्र ८४,०० ४०,२५ ० ४३,७५ ० ० ० ०
५ २०६ जलस्रोततथा िसंचाइ २२,०० ० १२,०० १०,०० ० ० ० ०
६ २०८ पशुपंक्षी िवकास १६,२५ ० १६,२५ ० ० ० ० ०
२ ७ सामािजक िवकास २४,८९,३४ ६७,४४ २३,६१,९० ६०,०० ० ० ० ०
१ ७०२ सामािजक सुरक्षा तथा संरक्षण १,११,०० ० १,११,०० ० ० ० ० ०
२ ७०३ युवा तथा खेलकुद १५,६० ० १५,६० ० ० ० ० ०
३ ७०४ खानेपानी तथा सरसफाइ १,२४,७९ ६७,४४ ५७,३५ ० ० ० ० ०
४ ७०५ भाषा तथा संसृ्कित ३२,९७ ० ३२,९७ ० ० ० ० ०
५ ७०६ िशक्षा १५,२६,८० ० १५,२६,८० ० ० ० ० ०
६ ७०७ स्वास्थ्य ५,७७,०८ ० ५,७७,०८ ० ० ० ० ०

७ ७०८ 
लैंिगक समानता तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

१,०१,१० ० ४१,१० ६०,०० ० ० ० ०

३ ३ पूवार्धारिवकास ९,१४,१६ १,१०,९५ ५,८०,४५ २,२२,७६ ० ० ० ०
१ ३०१ यातयात पूवार्धार ६,४०,१५ २३,६४ ४,३३,७५ १,८२,७६ ० ० ० ०
२ ३०२ भवन, आवास तथा सहरी िवकास २,६५,५० ८७,३० १,३८,२० ४०,०० ० ० ० ०
३ ३०३ उजार् ८,५० ० ८,५० ० ० ० ० ०
४ ४ सुशासन तथा अन्तरसम्बिन्धत के्षत्र २,७७,४१ २,०६,९१ ७०,५० ० ० ० ० ०
१ ४०४ िवत्तीय सुशासन २,०६,९१ २,०६,९१ ० ० ० ० ० ०
२ ४१० गिरबी िनवारण १,०० ० १,०० ० ० ० ० ०
३ ४१४ तथ्यांक प्रणाली १३,०० ० १३,०० ० ० ० ० ०
४ ४१७ िवपद् व्यवस्थापन ५६,५० ० ५६,५० ० ० ० ० ०



(61) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

संकेत शीषर्क िविनयोजन

स्रोत

आन्तिरक 
स्रोत 

अन्तर सरकारी िवत्तीय 
हस्तान्तरण

ऋण
 

जन
सह

भा
िग

ता 

वैदे
िश

क 

नेपाल 
सरकार

प्रदेश
सरकार

स्थानीय 
तह 

५ १ कायार्लय सञ्चालन तथा प्रशासिनक ७,८४,४४ ७,६९,७० ९,८० ४,९४ ० ० ० ०
१ १०१ कायार्लय सञ्चालन तथा प्रशासिनक ७,८४,४४ ७,६९,७० ९,८० ४,९४ ० ० ० ०

कुल जम्मा ४८,६६,२० ११,९५,२५ ३३,२९,०० ३,४१,९५      
 

कायर्क्रम / पिरयोजना अनुसार बजेट िबिनयोजन 
कायार्लय सञ्चालन तथा प्रशासिनक 

आ.व. २०७८/७९                                                                                                रू. हजारमा 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

८०५५२५०३१०१ गुल्मीदरबार गाउँपािलका 

१ पािरश्रिमक कमर्चारी २११११
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० १,६९,०९ १,६९,१०

२ पदािधकारी सुिवधा २१११२
राजस्व बाडँफाडँ - प्रदेश 
सरकार  - नगद 

० ० ५३,०० ५३,००

३ पदािधकारी सुिवधा २१११२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० २७,०० २७,००

४ पोशाक २११२१
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ६,५० ६,५०

५ औषधी उपचार खचर् २११२३
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० २,०० २,००

६ स्थानीय भत्ता २११३१
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ४,५० ४,५०

७ महंगी भत्ता २११३२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ७,५० ७,५०

८ िफल्ड भत्ता २११३३
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ५,०० ५,००



(62) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
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९ कमर्चारीको बैठक भत्ता २११३४
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ५,०० ५,००

१० 
कमर्चारी प्रोत्साहन तथा 
पुरस्कार(कायर्सम्पादनको आधारमा) 

२११३५ आन्तिरक स्रोत - नगद ० ० २२,०० २२,००

११ अन्य भत्ता २११३९
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० १,०० १,००

१२ पदािधकारी बैठक भत्ता २११४१
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० १८,०० १८,००

१३ 
कमर्चारीको योगदानमा आधािरत 
िनवृतभरण तथा उपदान कोष खचर् 

२१२१२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ५,०० ५,००

१४ 
कमर्चारीको योगदानमा आधािरत बीमा 
कोष खचर् 

२१२१३
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० १,५० १,५०

१५ योगदानमाआधािरत िवमा कोष खचर् २१२१३
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० १,५० १,५०

१६ पानी तथािबजुली २२१११
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० ५,०० ५,००

१७ SMS प्रणाली खचर् २२११२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ३,५० ३,५०

१८ संचार  (ईन्टरनेट) महसुल २२११२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ३,०० ३,००

१९ संचार महसुल २२११२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ५,०० ५,००

२० संचारमहसुल २२११२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ३,०० ३,००

२१ इन्धन (पदािधकारी) २२२११
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ४,०० ४,००

२२ इन्धन (कायार्लय प्रयोजन) २२२१२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० १२,५० १२,५०
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िस. 
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कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

खचर् 
शीषर्क 

स्रोत 

िविनयोजन 
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म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 
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क 
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२३ सवारी साधनममर्त खचर् २२२१३
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० ९,०० ९,००

२४ िबमा तथानवीकरण खचर् २२२१४
राजस्व बाडँफाडँ - प्रदेश 
सरकार  - नगद

० ० ३,१५ ३,१५

२५ 
मेिशनरी तथा औजार ममर्त सम्भार तथा 
सञ्चालन खचर् 

२२२२१
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ४,०० ४,००

२६ मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री २२३११
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० १६,०० १६,००

२७ 
मसलन्द तथा कायार्लय सामाग्री (वडा 
कायार्लय) 

२२३११
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ५,०५ ५,०५

२८ पुस्तक तथा सामग्री खचर् २२३१३
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० २,०० २,००

२९ इन्धन अन्य प्रयोजन २२३१४
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० १,०० १,००

३० 
पत्रपित्रका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन 
खचर् 

२२३१५
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ६,०० ६,००

३१ सेवा र परामशर् खचर् २२४११
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० ५,०० ५,००

३२ 
सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन 
खचर् 

२२४१२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ४,०० ४,००

३३ करार सेवा शुल्क २२४१३
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० ७०,०० ७०,००

३४ करार सेवा शुल्क २२४१३ आन्तिरक स्रोत - नगद ० ० ५,०० ५,००

३५ सरसफाइ सेवा शुल्क २२४१४
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० ५० ५०

३६ 
अन्य सेवा शुल्क (तथ्याङ्क संकलन 
समेत) 

२२४१९
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ५,०० ५,००

३७ पदािधकारी/कमर्चारी तािलम २२५१२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ५,०० ५,००
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३८ 
सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम 
तथा गोष्ठी सम्बन्धी खचर् 

२२५१२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ७,०० ७,००

३९ 

सीप िवकासतथा जनचेतना तािलम तथा 
गोष्ठी सम्बन्धी खचर् तािलम तथा गोष्ठी 
(मािसक/चौमािसक/वािर्षक समीक्षा 
समेत) 

२२५१२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ६,०० ६,००

४० कायर्क्रम खचर् २२५२२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ५,०० ५,००

४१ सहकारी सुदृढीकरण कायर्क्रम २२५२२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० २,०० २,००

४२ 
बृत्तिचत्र िनमार्ण (गाउँपािलकाको 
हालसम्मको गितिविध समेटेर) 

२२५२९
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ४,०० ४,००

४३ 
िविवध कायर्क्रम खचर् (दमकल 
एमु्बलेन्स लगायतका खचर्) 

२२५२९
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० २,०० २,००

४४ अनुगमन, मूल्यांकन खचर् २२६११
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० १२,०० १२,००

४५ भ्रमण खचर् २२६१२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० १९,०० १९,००

४६ िविवध खचर् २२७११
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० १२,०० १२,००

४७ िविवध खचर् (वडा कायार्लय) २२७११
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ८,४० ८,४०

४८ सभा सञ्चालन खचर् २२७२१
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ६,५० ६,५०

४९ अन्य संस्था सहायता २५३१५
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० २,०० २,००

५० 
सरकारी िनकाय, सिमित¸ प्रितष्ठान एवं 
बोडर्हरूलाई सशतर् चालु अनुदान 

२६४१२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ६०,०० ६०,००
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५१ अन्य सहायता २५३१५
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ८,०० ८,००

५२ अन्य संस्थालाई सःशतर् चालु अनुदान २६४१३
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० ५,०० ५,००

५३ सामािजक सुरक्षा २७१११
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० ५,०० ५,००

५४ उद्दार, राहत तथा पुनस्थार्पना खचर् २७२१२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० १,०० १,००

५५ घरभाडा २८१४२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० १२,०० १२,००

५६ 
सवारी साधन तथा मेिशनर औजार 
भाडा 

२८१४३
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ५,०० ५,००

५७ अन्य भाडा २८१४९
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० १,०० १,००

५८ अन्य भाडा २८१४९
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० ५,०० ५,००

५९ भैपरी आउने चालु खचर् २८९११ आन्तिरक स्रोत - नगद ० ० ३,०० ३,००

६० भैपरी आउने चालु खचर् २८९११
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० ५,०० ५,००

६१ भैपरी आउने चालु खचर् २८९११
आन्तिरक ऋण - नगद 
ऋण

० ० ४,०० ४,००

६२ सवारी साधन (एम्बुलेन्स समेत) ३११२१
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० २५,०० २५,००

६३ मेिशनरी तथा औजार ३११२२
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० ७,०० ७,००

६४ फिर्नचर तथा िफक्चसर् ३११२३
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद

० ० ८,०० ८,००

६५ 
कम्पु्यटर सफ्टवेयर िनमार्ण तथा खरीद 
खचर् 

३११३४
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० ५,०० ५,००



(66) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 
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६६ पँूजीगत परामशर् खचर् ३११३५
राजस्व बाडँफाडँ - संघीय 
सरकार - नगद 

० ० १०,०० १०,००

६७ भैपरी आउने पँूजीगत ३१५११
आन्तिरक ऋण - नगद 
ऋण 

० ० ५,८० ५,८०

६८ भैपरी आउने पँूजीगत ३१५११ आन्तिरक स्रोत - नगद ० ० १०,०० १०,००
६९ भैपरी आउने पँूजीगत ३१५११ आन्तिरक स्रोत ० ० ५,६२ ५,६२

कुल जम्मा ० ७,८१,६१ ७,८१,६१
 

 

 

आिर्थक िवकास 
आ.व. २०७८/७९                                                                                                            रू. हजारमा 
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८०५५२५०३१०१गुल्मीदरबार गाउँपािलका 
१ अगुवा कृषकका लािग पशुपालन तािलम पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० १,०० १,००
२ अध्यक्ष कृषक सम्मान कायर्क्रम कृिष २२५२२ ० ० १,५० १,५०
३ आकस्मीक रोग िनयन्त्रण पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० १,०० १,००
४ एक घर एक करेसाबारी कायर्क्रम  कृिष २२५२२ ० ० ३,०० ३,००
५ कृित्रम गभार्धान व्यवस्थापन पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० २,०० २,००
६ कृषकसंग गाउँपािलका कायर्क्रम कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००
७ कृिषसम्बन्धी कायर्क्रमहरूको अनुगमन कृिष २२५२२ ० ० ५० ५०
८ कृिषसम्बन्धी तािलम कृिष २२५२२ ० ० १,५० १,५०
९ कागती िबरुवा खिरद कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००

१० खाद्यान्नबाली िवज वृिद्ध कायर्क्रम कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००
११ घासँ बीउ खिरद पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० ५० ५०
१२ तरकारीबाली िबज वृिद्ध कायर्क्रम कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००
१३ पयर्टन प्रवद्धर्न कायर्क्रम पयर्टन २२५२२ ० ० १०,०० १०,००



(67) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
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कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको नाम उप के्षत्र खचर् शीषर्क

िविनयोजन 

प्रथ
म 

  
चौ

मा
िस

क 
दोस्र

ो   
चौ

मा
िस

क 
तेस्र

ो   
 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

१४ प्राङ्गािरकमल (भिर्मकम्पोष्ट) प्रवधर्न कायर्क्रम कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००
१५ प्लान्टिक्लिनक संचालन  कृिष २२५२२ ० ० ५० ५०

१६ 
प्लािस्टकटनेल एवं मिल्चङ्ग प्लािस्टक ५०% 
अनुदान 

कृिष २२५२२ ० ० २,५० २,५०

१७ पशु औषधी खिरद पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० २५ २५
१८ पशुकायर्क्रम अनुगमन पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० ५० ५०
१९ पशुपंक्षी औषधी खरीद पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० ४,०० ४,००
२० पािलकाकोसेली घर संचालन कृिष २२५२२ ० ० २,०० २,००

२१ 
बाझँो जग्गा खेती अनुदानको कायर्क्रम (भूमी 
बैंक) 

कृिष २२५२२ ० ० ७,०० ७,००

२२ भकारोसुधार ५० प्रितशत अनुदान कायर्क्रम पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० २,०० २,००
२३ भकारोसुधार कायर्क्रम अनुदान वडा नं.५ पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० १,०० १,००
२४ मत्स्यिवकास कायर्क्रम पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० ५० ५०

२५ 
मिल्चङ्ग तथा थोपा िसचंाइ प्रिविध प्रदशर्न 
कायर्क्रम 

कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००

२६ मौरी स्रोतकेन्द्र स्थापना कायर्क्रम कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००
२७ रैथाने बाली संरक्षण कायर्क्रम कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००
२८ रागो ५० प्रितशत अनुदान कायर्क्रम पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० १,५० १,५०
२९ व्यवसाियक दगु्ध उत्पादन अनुदान कायर्क्रम पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० २,०० २,००
३० व्यवसायीक नसर्री स्थापना कायर्क्रम कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००
३१ कागती िवरूवा खिरद वडा नं २ (अ.ल्या.) कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००
३२ साझेदारी कायर्क्रम िवत्तीयक्षेत्र २२५२२ ३०,५५ ० ० ३०,५५
३३ साझेदारी कायर्क्रम िवत्तीयक्षेत्र २२५२२ ० ० ४३,७५ ४३,७५

३४ 
िसचंाइ पोखरीका लािग प्लािस्टक खिरद (५०% 
अनुदान) 

कृिष २२५२२ ० ० १,५० १,५०

३५ माटो जाचेँ्न उपकरण खिरद कृिष ३११२२ ० ० २,०० २,००

३६ घतीर्टोला कुलो ममर्त 
जलस्रोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ ० ० १,०० १,००



(68) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको नाम उप के्षत्र खचर् शीषर्क
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३७ डुमे्रटारी कुलो िनमार्ण 
जलस्रोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ ० ० १,०० १,००

३८ िसचंाइ 
जलस्रोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५ ० ० १०,०० १०,००

८०५५२५०३२०१गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.१
३९ कृिष यन्त्रीकरण खिरद ५०% अनुदान कृिष २२५२२ ० ० १,५० १,५०
४० पशुपंक्षी औषधी खिरद पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० ५० ५०
४१ धैन्डाडँा मिन्दर िनमार्ण पयर्टन ३१११२ ० ० १,०० १,००
४२ नेटा िशवालय मिन्दर िनमार्ण पयर्टन ३१११२ ० ० १,०० १,००
४३ टारी बेलका रुख कुलो ममर्त कृिष ३११५५ ० ० १,०० १,००
८०५५२५०३२०२गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.२
४४ पशुपंक्षी औषधी  खिरद पशुपंक्षी िवकास २२५२२ ० ० ५० ५०
४५ िबउपल खिरद कृिष २२५२२ ० ० १,६० १,६०
४६ स्प्र ेयर५०%  अनुदान कृिष २२५२२ ० ० ५० ५०
४७ हातेट्रयाक्टर५०% अनुदान कृिष २२५२२ ० ० १,४० १,४०
४८ मनकामनादेवी मिन्दर ट्रस्ट िनमार्ण तथा स्तर उन्नती पयर्टन ३११५९ ० ० १,०० १,००
४९ िशवालय मिन्दर ट्रस्ट स्तरउन्नी घेराबार योजना पयर्टन ३११५९ ० ० ३,०० ३,००
८०५५२५०३२०३गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.३
५० पशु औषिधखिरद वडा नं ३ कृिष २२५२२ ० ० २५ २५
५१ सुपाखोला देवी देउराली मिन्दर पयर्टन ३१११२ ० ० १,५० १,५०
५२ छत्रदेवी मिन्दर चौपारी ममर्त पयर्टन ३११५९ ० ० ५० ५०
५३ िनदरु देवीमिन्दर पुनर्िनमार्ण पयर्टन ३११५९ ० ० २,२५ २,२५
५४ िसमीभूमी मिन्दर ममर्त तथा रङ्गरोगन पयर्टन ३११५९ ० ० १,०० १,००
८०५५२५०३२०४गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.४
५५ कृषकसम्मान कृिष २२५२२ ० ० ५० ५०
५६ कृिष औजारतथा िबउबीजन कृिष २२५२२ ० ० २,०० २,००
५७ िजमीमिन्दर ममर्त पयर्टन ३१११२ ० ० ५० ५०
५८ रुन्खािशवालय मिन्दर िनमार्ण पयर्टन ३१११२ ० ० १,०० १,००



(69) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको नाम उप के्षत्र खचर् शीषर्क
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५९ िवश्वकमार्मिन्दर िनमार्ण बाख्रे पयर्टन ३१११२ ० ० १,०० १,००
८०५५२५०३२०५ गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.५
६० अमरअबार्थोक पशुपालन फमर् कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००
६१ बमेर्लीकृिष तथा पशु फमर् अनुदान कृिष २२५२२ ० ० १,०० १,००
६२ बासँपाटा हिरयाली कृिष तथा पशुपालन कृिष २२५२२ ० ० ५० ५०
६३ रोशन भेडाफामर् कृिष २२५२२ ० ० ५० ५०
६४ िवषु्ण कृिष तथा पशुपालन फामर् कृिष २२५२२ ० ० ५० ५०
६५ तोसमाई मिन्दर िनमार्ण पयर्टन ३१११२ ० ० २,०० २,००
६६ भकारो सुधार कायर्क्रम ५०% अनुदान कृिष ३११५५ ० ० २,५० २,५०
८०५५२५०३२०७गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.७
६७ प्लास्टीक टनेल ५०% अनुदान सािवक वड़ा नं. २ कृिष २२५२२ ० ० ६० ६०
कुलजम्मा ४०,२५   १,५५,१० १,९५,३५

 

पूवार्धार िवकास 
आ.व. २०७८/७९                                                                                                रू. हजारमा 

िस. 
नं. 
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८०५५२५०३१०१गुल्मीदरबार गाउँपािलका 

१ 
२ नं. वडा कायार्लय भवन 
िनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११११
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २५,०० २५,००

२ 
६ नं. वडा कायार्लय भवन 
िनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११११
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २५,०० २५,००

३ 
चने्डश्वरी युवा क्लब भवन 
िनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३,०० ३,००

४ 
मनकामाना आमा समूह भवन 
तारबार 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

५ 
वडा कायार्लय भवन रेिलङ्ग 
िनमार्ण 

भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ७,०० ७,००



(70) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
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६ 
शुभप्रभात मिहला सहकारी 
संस्था िल. कायार्लय व्यवस्थापन 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० २,०० २,००

७ 
गा.पा.प्रशासकीय भवनको जग्गा 
खिरद 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास

३१११४
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० २५,०० २५,००

८ 
उपल्लो हिटया िचिनया पोखरी 
भरवा राङ्वास फेदी खज्यार्ङ्ग 
मोटरबाटो स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
लुिम्बनी प्रदेश - 
नगद अनुदान 

० ० ५०,०० ५०,००

९ 
उपल्लो हिटया िचिनया पोखरी 
भरवा राङ्वास फेदी खज्यार्ङ्ग 
मोटरबाटो स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५०,०० ५०,००

१० उलार्कोट िरपटोला मोटर बाटो यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

११ 
कुमाल गाउँिनलार्ङ्ग बजारमुडा 
िसख्र मो.बा िबस्तार 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० २,०० २,००

१२ 
काब्र ेपोखरी िनउरेक िससे्नखोला 
मो.बा. वडा न २ 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१३ 
खज्यार्ङ्गबाखे्र बन्द्रखुट्टा वीरबास 
िसस्ने जुभुङ्ग मोटरबाटो स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
लुिम्बनीप्रदेश -
नगद अनुदान

० ० ५०,०० ५०,००

१४ 
खज्यार्ङ्गबाखे्र बन्द्रखुट्टा वीरबास 
िसस्ने जुभुङ्ग मोटरबाटो स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ५०,०० ५०,००

१५ 
खज्यार्ङ्ग बाखे्र बन्द्रखुट्टा वीरबास 
िसस्ने जुभुङ्ग मोटरबाटो स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक स्रोत
- नगद

० ० १७,१४ १७,१४

१६ घुम्टी पिहरो िनयन्त्रण यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक स्रोत
- नगद

६,५० ० ० ६,५०

१७ चारपोखरी मोटर बाटो यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० २,०० २,००

१८ जुभुङ्गमोटर बाटो ममर्त संभार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१९ जलडाडा ँमो .बा. ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००



(71) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
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२० 
िझरबासटापु रैनादी डल्ली खोला 
मोटरबाटो स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५०,०० ५०,००

२१ 
िझरबास टापु रैनादी डल्ली खोला 
मोटरबाटो स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
लुिम्बनीप्रदेश -
नगद अनुदान 

० ० ५०,०० ५०,००

२२ िनदरु िरङ्गरोड मो.बा िबस्तार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० २,०० २,००

२३ ममर्तसंभार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ३०,०० ३०,००

२४ 
िशवालय काफलडुङ्गसाईसे 
मो.बा. 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५१ १,५१

२५ समपूरक कोष यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ९७,२४ ९७,२४

२६ समपूरक कोष यातयात पूवार्धार ३११५१
लुिम्बनीप्रदेश -
नगद अनुदान

० ० २,७६ २,७६

२७ 
अमरअवार्थोक स्वास्थ्यचौकी 
भवन िनमार्ण वडा नं. ५ 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास

३११५९
आन्तिरक स्रोत 
- नगद 

६९,३१ ० ० ६९,३१

२८ चारखुटे्टपौवा िनमार्ण 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२९ पदम बहादरु मािव भवन िनमार्ण 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११५९
आन्तिरक स्रोत 
- नगद 

१७,९९ ० ० १७,९९

३० भण्डारी टोल टस्ट्र िनमार्ण 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८०५५२५०३२०१गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.१

३१ चारखुटे्टमोटर बाटो यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ४,०० ४,००

३२ 
जाङ्गपाताल चापपानी मोटर बाटो 
तारजाली 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

३३ टारी ठाडोलाईन भल व्यवस्थापन यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००



(72) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क 
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

 
चौ

मा
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क 
दोस्र

ो  
चौ

मा
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क 
तेस्र

ो   
चौ

मा
िस

क 

जम्म
ा 

३४ 
ठूलाखकर्  िसमालपाटा मोटर बाटो 
िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

३५ 
थाक्सीपोखरा कुवँर टोल खत्री 
टोल मोटर बाटो स्तरउन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

३६ ममर्त सम्भार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ८,०० ८,००

३७ कुर प्रितक्षालय िनमार्ण यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

३८ 
िपपल पोखराइजर पोखरा भल 
िनयन्त्रण 

यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

८०५५२५०३२०२ गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.२

३९ 
टाङ्गलाजी आमा समूह भवन 
ममर्त 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११३१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

४० काब्र ेपोखरी घतीर्टोल मोटर बाटो यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

४१ 
काब्र ेपोखरी नू्यरेक िससे्नखोला 
मोटरबाटो िनमार्ण योजना 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

४२ 
िचलाउनेपोखरा छटडाडा साईसे 
मोटर बाटो ममर्त योजना 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

४३ जुभुङ्गमोटर बाटो ममर्त संभार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५,५० ५,५०

४४ 
ठूला पधेराउलार्कोट हुलटुङ्ग 
मोटरबाटो ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

४५ 
धमर्शाला फोक्सीबास उलार्कोट 
गोरेटोबाटो ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

४६ 
हिटयाकोटोला ठूला चौर 
उलार्कोट मोटरबाटो ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

४७ 
हिटया डाइन्डाडा डल्लीखोला 
मोटरबाटो 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००



(73) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क 
स्रोत 

िविनयोजन 
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म 
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ो  
चौ

मा
िस

क 
तेस्र

ो   
चौ

मा
िस

क 
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४८ 
हिटया नयापँोखरी टाङ्लाजी 
घुमीर् मोटर बाटो ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

४९ 
हिटया िहल्मी डल्लीखोला मोटर 
बाटो िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

५० काब्राको रुख ढल िनमार्ण योजना यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

५१ देउरालीट्रस्ट स्तरउन्नती 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

५२ 
महाकाली िन.मा.िव. ट्रस्ट 
स्तरउन्नती 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

८०५५२५०३२०३ गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.३

५३ 
कािलका मिहला जागृित छत 
ममर्त 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

५४ 
देवीस्थान आमा समूह भवन 
कोठा िनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ७५ ७५

५५ 
दहपोखरी आमा समूह भवन 
रेिलङ्ग 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

५६ 
काफलपानी खाम्जा मोटरबाटो 
ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,२५ १,२५

५७ 
छापपोखरादेिख छापटोला जाने 
मो.बा. िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

५८ जलडाडँा मोटरबाटो ममर्त संभार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

५९ दह घुम्टीडौडाल मोटरबाटो ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

६० 
राजा घुम्टी उरीमडाडँा वीरमान 
पुखेर् मोटरबाटो 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

६१ 
राजारुन्खा आरुपाटा मोटर बाटो 
पखार्ल िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००



(74) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क 
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
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६२ वाडर्स्तरीय मोटर बाटो ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५,०० ५,००

६३ ठूलो पधेरािसटलपाटी ममर्त 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ७५ ७५

६४ भैपरी फुटकर योजना यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० २,७५ २,७५

८०५५२५०३२०४ गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.४

६५ 
कामना आमा समूह भवन 
िनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

६६ 
िमिर्मरे बचत तथा ऋण सहकारी 
संस्था िल. भवन िनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

६७ 
िमसुगा धमोर्दय बाल िशक्षा भवन 
िनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

६८ 
जनिहतमा युवा क्लब मञ्च 
िनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ६० ६०

६९ 
नू्य राइिजङ्ग युवा क्लब ममर्त 
तथा तारबार 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

७० नवरत्न सहकारी संस्था रङ्गरोगन 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

७१ 
रेसुङ्गा युवा क्लब र रैनादेवी 
मिहला समूह भवन ममर्त 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ६० ६०

७२ िशवालय मिन्दर गेट िनमार्ण 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

७३ 
िजिम अरकडाडँा मोटरबाटो 
घुम्ती िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

७४ दातँ टोला झाक्री पानी मोटरबाटो यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

७५ बाटो स्तरउन्नती तथा ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १४,८० १४,८०



(75) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क 
स्रोत 

िविनयोजन 
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म 

 
चौ

मा
िस

क 
दोस्र

ो  
चौ

मा
िस

क 
तेस्र

ो   
चौ

मा
िस

क 

जम्म
ा 

७६ 
आमपाटा िचलाउने पाटा गोरेटो 
बाटो 

यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ८० ८०

७७ 
रोयल िभजन युवा क्लब 
गराउण्ड तारबार 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८०५५२५०३२०५गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.५

७८ गौरी युवा समूह भवन संरक्षण 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

७९ 
नव िसजर्नशील आमा समूह 
अिफस व्यवस्थापन 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

८० मोटर बाटोममर्त संभार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ६,०० ६,००

८०५५२५०३२०६गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.६

८१ गौरादी तारजाली 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

८२ 
िचिनयापोखरी चौपारी साउगोठ 
मो.बा घुम्टी स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३,०० ३,००

८३ ममर्तसंभार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ५,५० ५,५०

८४ समपूरक कोष यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

८०५५२५०३२०७गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.७

८५ 
ठूलाचौर -िचतपानी कटरुख सम्म 
मो.बा.स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ९० ९०

८६ 
ठुलोपोखरा िमदनुका चौरसम्मको 
मो.बा.स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ९० ९०

८७ पिरयारटोलको भल संरक्षण यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,१० १,१०

८८ बासडाडँा कटररुख तारजाली यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००



(76) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क 
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

 
चौ

मा
िस

क 
दोस्र

ो  
चौ

मा
िस

क 
तेस्र

ो   
चौ

मा
िस

क 

जम्म
ा 

८९ 
लामडाडँा थापाटोलसम्म गोरेटो 
बाटो ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

९० शाखा मोटरबाटो ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १०,०० १०,००

९१ 
मिहला भवनअगािड 
पखार्लिनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास

३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ५० ५०

कुलजम्मा ९३,८०   ६,७०,८५ ७,६४,६६
 

 

 

सुशासन तथा अन्तरसम्बिन्धत क्षेत्र 
आ.व. २०७८/७९                                                                                                             रू. हजारमा 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

 
चौ

मा
िस

क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

८०५५२५०३१०१गुल्मीदरबार गाउँपािलका 

१ िवपद व्यवस्थापन िवपदव्यवस्थापन २७२१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५०,०० ५०,००

२ 
संघ, प्रदेश, सामािजक 
सुरक्षाको रकम िफतार् कायर्क्रम 

िवत्तीयसुशासन २८२१९
आन्तिरक स्रोत
- नगद 

२,०६,९१ ० ० २,०६,९१

३ भू-संरक्षणकायर्क्रम िवपदव्यवस्थापन ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५,०० ५,००

८०५५२५०३२०३गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.३

४ 
िबरमानपिहरो रोकथाम 
िनयन्त्रण 

िवपदव्यवस्थापन ३१५११
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

८०५५२५०३२०५गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.५

५ 
जोिखम नू्यनीकरण बोहखर 
पक्की पखार्ल िनमार्ण 

िवपदव्यवस्थापन ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

कुलजम्मा २,०६,९१   ५६,५० २,६३,४१
 



(77) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

सामािजक िवकास 
आ.व. : २०७८/७९                                                                                                                        रू. हजारमा 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

८०५५२५०३१०१गुल्मीदरबार गाउँपािलका 

१ 
गा.पास्तिरय खेलकुद िशक्षक 
व्यवस्थापन पोशाक समेत 

िशक्षा २११११
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ३,०० ३,००

२ 
गा.पा.अनुदान िशक्षकका लािग 
पोशाक भत्ता 

िशक्षा २११२१
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० २,५० २,५०

३ औषधी खिरद स्वास्थ्य २११२३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ८,०० ८,००

४ िवषयगत िशक्षक बैठक िशक्षा २११३४
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

५ 
उतृ्कष्ट िवद्यालय, प्र.अ. र 
िशक्षक छनौट तथा प्रोत्साहन 

िशक्षा २११३५
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

६ म.स्वा.स्व.से.यातायात खचर् स्वास्थ्य २११३५
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ५,०० ५,००

७ िवद्यालय कमर्चारी प्रोत्साहन िशक्षा २११३५
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

८ 
स्वास्थ्यकमीर्हरूको
कायर्सम्पादन मुल्याङ्कन तथा 
प्रोत्साहन कायर्क्रम 

स्वास्थ्य २११३५
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

९ 
आधारभूत तह१-५ को मुख्य 
िवषयको तािलम संचालन 

िशक्षा २२५१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० २,०० २,००

१० 
कक्षा ६-१०को मुख्य ५ 
िवषयको तािलम कम्पू्यटरसिहत 

िशक्षा २२५१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० २,५० २,५०

११ 
बालिवकासस.का. तािलम २ 
िदने 

िशक्षा २२५१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

१२ 
मिहला समूह तथा संस्थागतका 
नया ँसदस्यहरूलाई अनुिशक्षण 
तािलम 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण

२२५१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०५ १,०५



(78) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

१३ मिहला सीपमुलक तािलम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३,०० ३,००

१४ 
िव.व्य.स.अध्यक्ष र प्र.अ हरूका 
लािग िवद्यालय व्यवस्थापन 
सम्विन्ध तािलम  

िशक्षा २२५१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

१५ 

िशक्षण िसकाइमा 
आइ.िस.टी.को प्रयोग 
सम्बन्धमा प्र.अ. र िशक्षकका 
लािग तािलम 

िशक्षा २२५१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

१६ सहकारी लेखा तािलम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

१७ 
अध्यक्ष नानीबाबु प्रितभा 
प्रस्तुतीकरण कायर्क्रम 

िशक्षा २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

१८ 
अन्तरपुस्तािसप हस्तान्तरण 
कायर्क्रम 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ४५ ४५

१९ 
अपाङ्गसँग गाउँपािलका 
कायर्क्रम 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२० 
आिदवासी जनजाित तथा 
दिलत लिक्षत कायर्क्रम 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३,०० ३,००

२१ खरको छानामुक्त कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १०,०० १०,००

२२ 
गा.पा.का प्रितभावान 
िवद्याथीर्का लािग छात्रवृित 

िशक्षा २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००



(79) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा
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क 

दोस्र
ो 
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मा
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क 
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ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
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२३ 
जेष्ठ नागिरकसँग गाउँपािलका 
कायर्क्रम 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२४ 
प्रधानाध्यापक मािसक बैठक 
व्यवस्थापन 

िशक्षा २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

२५ 
बालबािलकासँग गाउँपािलका 
कायर्क्रम 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२६ 
बालिवकास सहजकतार् 
प्रोत्साहन 

िशक्षा २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

२७ 
मनोसामािजक परामशर् 
सकारात्मक सोच 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

२८ 
मिहला तथा जेष्ठ नागिरक 
िदवश 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

२९ 
मिहला नेतृत्व तथा संस्थागत 
िवकास 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

३० 
िवद्याथीर्संग गाउँपािलका 
कायर्कम संचालन 

िशक्षा २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

३१ 
िवद्यालय समायोजन कायर् 
व्यवस्थापन 

िशक्षा २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

३२ 
िशक्षा िदवस तथा िविभन्न 
कायर्क्रम  

िशक्षा २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

३३ 
िशक्षा सिमित र प्र.अ. हरूबाट 
नमूना िवद्यालय भ्रमण 

िशक्षा २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

३४ 
अित िवपन्न लिक्षत समूहका 
बालबािलकाका लािग 
पाठ्यपुस्तक खिरद 

िशक्षा २२५२९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०



(80) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

३५ कस्तो छ आमा कायर्क्रम स्वास्थ्य २२५२९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १०,०० १०,००

३६ 
िदघर्रोगीको लािग िनःशुल्क 
औषिध उपचार कायर्क्रम 

स्वास्थ्य २२५२९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५,०० ५,००

३७ 
िवद्यालय केिन्द्रत सािथ िशक्षा 
कायर्क्रम 

स्वास्थ्य २२५२९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

३८ 
लैिङ्गक िहसंा िवरुद्धको १६ िदने 
अिभयान कायर्क्रम 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

३९ शैिक्षक क्यालेन्डर िनमार्ण िशक्षा २२५२९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

४० 
िशिवर तथा सेटलाइट क्याम्प 
सञ्चालन 

स्वास्थ्य २२५२९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

४१ 

स्वस्थ समाजका लािग जागरुक 
स्वास्थ्य आमा समूह एवं घर-
घरमा जेष्ठ नागिरक स्वास्थ्यप 
रीक्षण कायर्क्रम 

स्वास्थ्य २२५२९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ४,०० ४,००

४२ स्वास्थ्य प्रवद्धर्न कायर्क्रम स्वास्थ्य २२५२९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

४३ 
स्थािनय पाठयक्रम पाठ्यपुस्तक 
तथा पाठ्यसामाग्री िवकास १-३ 

िशक्षा २२७११
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

४४ ईश्वरीमा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५,०० ५,००

४५ 
बालिवकास कमर्चारीहरूको 
तलब 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३७,५० ३७,५०

४६ संस्थागत सहयोग 
सामािजकसुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२६४१३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १०,०० १०,००

४७ ईश्वरीमा.िव. िवत्तीय हस्तन्तरण िशक्षा २६४२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३,०० ३,००



(81) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

४८ 
सूयार्दय मा िव िवत्तीय 
हस्तान्तरण 

िशक्षा २६४२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ३,०० ३,००

४९ 
प्राथिमक उपचारको लािग 
सामाग्री खिरद 

स्वास्थ्य २७२१३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

५० 
खोिरया खोल्सी खानेपानी 
िनमार्ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ५,०० ५,००

५१ खौवा खानेपानी िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० २,०० २,००

५२ घतीर्टोलअरेवा खोला खानेपानी 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

५३ 
ठकुरीटोल खानेपानी टंकी 
िनमार्ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ५० ५०

५४ 
बाखे्र धारापानी नाचे्नडाडा िलफ्ट 
खा.पा 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

५५ 
बोटेपुछार िलफ्ट खानेपानी वडा 
नं ७ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक स्रोत
- नगद

२६,३६ ० ० २६,३६

५६ 
भकारोसुधार कायर्क्रम ५०% 
अनुदान वडा नं. ५ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

५७ 
भलायचौर िलफ्ट खानेपानी 
वडा नं ६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक स्रोत
- नगद

४१,०७ ० ० ४१,०७

५८ रैनादी खानेपानी टंकी िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ५० ५०

५९ 
लसुिनयािलफ्ट खानेपानी 
िफिटङ्ग सामान खिरद 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ५,०० ५,००

६० 
िसमलपोखरा खानेपानी एक घर 
एक धारा 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

६१ िसराङ्गदी खानेपानी 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

६२ बठवाखोला िलफ्ट खा.पा. 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक स्रोत
(अ.ल्या.)

० ० ४,८८ ४,८८



(82) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा
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दोस्र
ो 
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क 
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ो 

चौ
मा
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क 
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ा 

६३ काफलचौर मिन्दर ममर्त भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

६४ 
गाउँटोल मिन्दर िनमार्ण वडा नं 
७ 

भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

६५ 
गौराटोल िवश्वकमार् मिन्दर 
िनमार्ण वडा नं ७ 

भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

६६ 
जगदम्बामाई भगवती मिन्दर 
रंगरोगनतथाममर्त 

भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

६७ 
टारीराधाकृष्ण मिन्दर ट्रष्ट 
िनमार्ण 

भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

६८ म्यालडाडँा खेलमैदान िनमार्ण युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

६९ माईकास्थान मन्दीर िनमार्ण भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ५,०० ५,००

७० 
वडा कायार्ल ग्राउडमा ब्याड 
िमन्टनकोट िनमार्ण 

युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

७१ 
सुपाखोला देवीदेउराली मिन्दर 
व्यवस्थापन 

भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

८०५५२५०३२०१ गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.१

७२ 
नेपाल मगर संघ मगर िदवस 
संचालन 

भाषा तथा संसृ्कित २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

७३ बिलथुमयुवा क्लब खेल सामाग्री युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ५० ५०

७४ 
बिलथमु स्वास्थ्य चौकी संचालन 
अनुदान 

स्वास्थ्य २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

७५ 
गोठार खहरे खानेपानी िवपन्न 
वगर् सामाग्री खिरद 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

२५२२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

७६ 
उजेलादेवी प्रा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३० ३०



(83) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा
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क 

दोस्र
ो 
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क 
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ो 

चौ
मा
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क 
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७७ 
जनज्योितप्रा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३० ३०

७८ 
थाक्सीपोखरा मा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

७९ 
बिलथमु नरहिर कणे्डल मा.िव. 
संचालन अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८० माझीप्रा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ४० ४०

८१ 
िशवशिक्त प्रा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३० ३०

८२ 
जनिवकास युवा पिरवार 
शौचालय ममर्त 

युवा तथा खेलकुद ३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८३ 
पदम बहादरुमा.िव. खेलमैदान 
तारबार 

िशक्षा ३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३,७० ३,७०

८४ 
कुमाल गाउँ खानेपानी टङ्की 
िनमार्ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८५ काउलेपधेरा खानेपानी 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८६ खौवा खानेपानी िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

८७ 
ठकुरी टोल खानेपानी टङ्की 
िनमार्ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

८८ रैनादी खानेपानी टङ्की िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८९ 
जय िहमालयन युवा क्लब 
खेलमैदान 

युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

९० 
जागरण युवा क्लब खेलमैदान 
तारबार 

युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०



(84) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 
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९१ रैनादी प्रा.िव. पखार्ल िनमार्ण िशक्षा ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८०५५२५०३२०२गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.२

९२ 
जनजाित कला संसृ्कित तथा 
सोरठी संरक्षण 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

९३ दिलत बाख्रापालन कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

९४ मिहला उद ् घोषक तािलम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

९५ 
जुभुङ्ग स्वास्थ्य चौकी 
व्यवस्थापन 

स्वास्थ्य २६४११
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

९६ 
काब्र ेपोखरीमा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

९७ 
महाकाली िन.मा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

९८ सूयेर्दयमा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

९९ 
खड्क देवीमिन्दर भवन िनमार्ण 
योजना 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३१११२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५,०० ५,००

१०० 
कालीमाटीकोट टोला िलफ्टीङ्ग 
खानेपानी ममर्त 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

१०१ जुभुङ्गखानेपानी ममर्त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

१०२ 
ठुलो गैरा जलुके स्वामीपोखरा 
िलफ्टीङ्ग खानेपानी 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००



(85) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
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ो 

चौ
मा
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क 
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१०३ युवा क्लब गराउण्ड तारजाली युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

८०५५२५०३२०३गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.३

१०४ 
अपाङ्ग लिक्षत बाख्रापालन 
कायर्क्रम 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१०५ जनजाित बाद्यबादन भाषा तथा संसृ्कित २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१०६ जेष्ठ नागिरक सम्मान कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१०७ दिलत लिक्षत बाख्रापालन 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१०८ 
गौडाकोट स्वास्थ्य चौकी 
संचालन अनुदान 

स्वास्थ्य २६४११
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१०९ 
म्यालपोखरी मा.िव. सञ्चालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

११० 
माईकास्थान प्रा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१११ 
राजारुन्खामा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

११२ 
स्वामीपोखरा प्रा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

११३ 
आरु पोखरा खानेपानी मुहान 
संरक्षण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

११४ 
जलुकी खोलाखानेपानी टङ्की 
िनमार्ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०



(86) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 
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११५ 
िनदरु धारापानी खानेपानी 
योजना 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ७५ ७५

११६ िबरमान खानेपानी टङ्की िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

११७ राजा खानेपानी व्यवस्थापन 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

११८ 
साहुखोला पुखेर् खानेपानी मुहान 
संरक्षण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ७५ ७५

८०५५२५०३२०४ गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.४

११९ जनजाितलिक्षत कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

१२० दिलतपञे्चबाजा ड्रेस िसलाइ भाषा तथा संसृ्कित २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१२१ 
नू्यप्रितमा युवा क्लब सािवक ३, 
४ खेल सामाग्री 

युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ६० ६०

१२२ 
नू्यरेसुङ्गा यवुा क्लब सािवक ५ 
र ६ खेल सामाग्री 

युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ६० ६०

१२३ 
नू्यराईिजङ्ग यवुा क्लब सािवका 
७,८ र ९ 

युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ९० ९०

१२४ 
नू्यसुमधुर यूवा क्लब सािवका 
१, २ खेल सामाग्री 

युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ६० ६०

१२५ मिहलािवकास कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

१२६ 
वडा स्तरीयपूणर् सरसफाइ 
कायर्क्रम 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २० २०

१२७ 
स्वास्थ्य स्वयमसेिवका 
व्यवस्थापन 

स्वास्थ्य २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ८० ८०



(87) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 
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१२८ 
वीरबास स्वास्थ्य चौकी संचालन 
अनुदान 

स्वास्थ्य २६४११
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१२९ सरस्वती प्रा.िव. ममर्त िशक्षा ३१११३
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ८० ८०

१३० 
खानेपानी पाइप तथा ट की 
ममर्त 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३,०० ३,००

१३१ िचउरीमुनी िलफ्ट खानेपानी 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१३२ िफसे्टगैरा थुम्की खानेपानी 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१३३ राजुघाट भुटुका िलफ्टीङ्ग ममर्त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

१३४ सानीचौरटङ्की िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ६० ६०

१३५ 
िसयार खोरखा.पा. एक घर एक 
धारा 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ८० ८०

१३६ खेलमैदान बराङ्ग डाडँा ममर्त युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

१३७ बाखे्र खेलमैदान िनमार्ण युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८०५५२५०३२०५ गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.५

१३८ दिलतलिक्षत कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१३९ प्लािष्टकटङ्की खिरद 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३,५० ३,५०

१४० 
स्वास्थ्य आमा समूह संचालन 
सािवका १-९ 

स्वास्थ्य २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०



(88) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

१४१ 
ज्ञनोदय प्रा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१४२ शारदा मा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ४,०० ४,००

१४३ हिटयाप्रा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१४४ न्यौपाने कुवा िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८०५५२५०३२०६ गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.६

१४५ खेलकुद कायर्क्रम युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१४६ चारपाला फे्रण्डस क्लब 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१४७ मिहला दिलत लिक्षत कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१४८ 
मिहला स्वास्थ्य स्वयसेवीका 
प्रशासनीक खचर् 

स्वास्थ्य २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१४९ लोक संसृ्कित संरक्षण कायर्क्रम भाषा तथा संसृ्कित २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१५० िहलटङ्की खिरद टोल नं. २ 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ३,०० ३,००

१५१ ईश्वरी मा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ४,०० ४,००

१५२ 
गंगा आधारभूत िवद्यालय 
संचालन अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

१५३ 
िशशुकल्याणबालिवकास 
संचालन अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००



(89) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

१५४ खा.पा.पाइप खिरद टोल नं. ३ 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१५५ खोरेपानी खहरे तारजाली 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ७५ ७५

१५६ खोहोरेपानी टङ्की संरक्षण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २५ २५

१५७ पेखुनपोखरा टङ्की िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१५८ पाइप खिरदटोल नं. १ 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

१५९ बेतपानीखापा टोल नं. ४ 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१६० सटक खा.पा.ममर्त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८०५५२५०३२०७गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.७

१६१ दिलतसचेतना कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ६० ६०

१६२ धमर्संसृ्कती संरक्षण भाषा तथा संसृ्कित २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ८० ८०

१६३ युवा खेलकुद तथा खेल सामाग्री युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण

० ० ९० ९०

१६४ 
स्वास्थ्य आमा समूह बैठक 
खाजा खचर् 

स्वास्थ्य २२५२२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ७८ ७८

१६५ 
ठुलोपोखरा मा.िव. सञ्चालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० १०,०० १०,००

१६६ 
खड्काटोल िसमलका रुख 
पंधेरो ममर्त 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ४५ ४५



(90) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

१६७ 
भु.पू.खानेपानी ठूलापोखरा 
टंकी िनमार्ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ४० ४०

१६८ राजुगैरा मुल संरक्षण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ४० ४०

१६९ कािलका मिन्दर िनमार्ण भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ६० ६०

१७० 
गौराटोल िवश्वकमार् मिन्दर 
िनमार्ण 

भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ४० ४०

१७१ बोटे िशवालय मिन्दर ममर्त भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० ६७ ६७

१७२ माईका स्थानमिन्दर िनमार्ण भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

१७३ भैपरी आउने फुटकर भाषा तथा संसृ्कित ३१५११
आन्तिरक ऋण 
- नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

कुलजम्मा ६७,४४   ३,१७,७८ ३,८५,२२
 

अ.ल्या.तफर् का कायर्क्रमहरू : 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना / 
िक्रयाकलापको नाम उप-के्षत्र खचर् 

शीषर्क स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्मा 

१ 
१५ शैया अस्पताल 
गौडंाकोटको जग्गा व्यवस्थापन 

स्वास्थ्य ३१४११ आन्तिरक ० ० ९७० ९७०

२ 
अमरअवार्थोक स्वास्थ्य चौकी 
भवन िनमार्ण वडा नं. ५ 

भवन, अवास 
तथा सहरी िवकास

३११५९ आन्तिरक ६९३१.४८ ० ० ६९३१.४८

३ 
खज्यार्ङ्ग बाखे्र बन्द्रखुट्टा वीरबास 
िससे्न जुभुङ्ग मोटरबाटो 
स्तरोन्नित 

यातायात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ० ० १७१४.५२ १७१४.५२

४ घुम्टी पिहरो िनयन्त्रण यातायात पूवार्धार ३११५१ आन्तिरक ६५० ० ० ६५०



(91) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना / 
िक्रयाकलापको नाम उप-के्षत्र खचर् 

शीषर्क स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्मा 

५ 
पदमबहादुर मा.िव. भवन 
िनमार्ण 

भवन, आवास 
तथा सहरी िवकास

३११५९ आन्तिरक १७९९  १७९९

६ 
बोटेपुछार िलफ्ट खानेपानी वडा 
नं. ७ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ आन्तिरक २६३६.९९  २६३६.९९

७ 
भलायचौर िलफ्ट खानेपानी 
वडा नं. ६ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६ आन्तिरक ४१०७.०४  ४१०७.०४

८ 
संघ, प्रदेश, सामािजक 
सुरक्षाको रकम िफतार् कायर्क्रम 

िवत्तीय सुशासन २८२१९ आन्तिरक २०६९१.८८ ० ० २०६९१.८८

९ साझेदारी कायर्क्रम िवत्तीय क्षेत्र २२५२२ आन्तिरक ० ० ३०५५ ३०५५
 

 

संघीय सरकारबाट हस्तान्तिरत कायर्क्रम (सशतर् अनुदान) 
१. चालु खचर् 
आ.व. : २०७८/७९                                                                                    रू. हजारमा 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

  
चौ

मा
िस

क 
दोस्र

ो   
चौ

मा
िस

क 

तेस्र
ो   

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

८०५५२५०३५११संघीयसरकारबाट हस्तान्तिरत कायर्क्रम (सशतर् अनुदान) 

१ 

आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका 
िशक्षक, राहत अनुदान िशक्षकका 
लािगत लब भत्ता अनुदान (िवशेष 
िशक्षा पिरषद ्अन्तरगतका 
िशक्षक/कमर्चारीहरूसमेत) 

िशक्षा २११११
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ७,५९,०० ७,५९,००

२ 
आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा 
अंगे्रजी, गिणत र िवज्ञान िवषयमा 
िशक्षण सहयोग अनुदान 

िशक्षा २११११
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १२,६२ १२,६२



(92) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

  
चौ

मा
िस

क 
दोस्र

ो   
चौ

मा
िस

क 

तेस्र
ो   

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

३ 
आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा 
अंगे्रजी, गिणत र िवज्ञान िवषयमा 
िशक्षणसहयोग अनुदान 

िशक्षा २११११
एस.एस. िड. िप. -
सोधभनार् अनुदान 
(वैदेिशक)

० ० ९२ ९२

४ 
एम. आइर्. एस. अपरेटर रिफल्ड 
सहायक पािरश्रिमक, चाडपवर् खतर् तथा 
पोशाक खचर् 

तथ्यांक 
प्रणाली 

२११११
आई िड ए -
सोधभनार् हुने 
ऋण (वैदेिशक) 

० ० ५,२० ५,२०

५ 
कृिष तथा पशु सेवाका एक गाउँ एक 
प्रािविधकहरूको तलब भत्ता 

कृिष २११११
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० ९,०० ९,००

६ कामका लािग पािरश्रिमक अनुदान 
सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२११११
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ४०,०५ ४०,०५

७ 
कामका लािग पािरश्रिमक अनुदान 
(युवा रुप) 

सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२११११
आई िड ए - 
सोधभनार् हुने 
ऋण (वैदेिशक) 

० ० ३८,०० ३८,००

८ 
कामका लािग पािरश्रिमक अनुदान 
(युवा रुप) 

सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२११११
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १३ १३

९ गुनासो सुनुवाई अिधकारी 
गिरबी 
िनवारण 

२११११
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० १,०० १,००

१० प्रािविधक सहायकको तलब 
सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२११११
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ३,६७ ३,६७

११ 
माध्यिमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंगे्रजी,गिणत र िवज्ञान िवषयमा 
िशक्षण सहयोग अनुदान 

िशक्षा २११११
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ३२,२१ ३२,२१

१२ 
माध्यिमक तह कक्षा (९-१०) मा 
अंगे्रजी, गिणत र िवज्ञान िवषयमा 
िशक्षण सहयोग अनुदान 

िशक्षा २११११
एस.एस. िड. िप. -
सोधभनार् अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० २,३४ २,३४



(93) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ िक्रयाकलापको 
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१३ 

माध्यिमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका 
िशक्षक, राहत अनुदान िशक्षकलािग 
तलब भत्ता अनुदान (िवशेष िशक्षा 
पिरषदअन्तरगतका िशक्षक/कमर्चारी, 
प्रािविधक धारका प्रिशक्षक समेत) 

िशक्षा २११११
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १,९६,०० १,९६,००

१४ रोजगार संयोजकको तलब 
सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२११११
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ४,६८ ४,६८

१५ रोजगार सहायकको तलब 
सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण

२११११
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ३,६७ ३,६७

१६ 

स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र अस्पतालहरूमा कायर्रत कमर्चारीहरूको 
तलब, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक 
लगायत प्रशासिनक खचर् समेत 

स्वास्थ्य २११११
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० २,८४,०० २,८४,००

१७ प्रािविधक सहायकको पोसाक 
सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२११२१
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १० १०

१८ 

रािष्ट्रय मिहला स्वास्थ्य स्वयंसेिवका 
कायर्क्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात 
खचर्, वािर्षक समीक्षा गोष्ठी र िदवस 
मनाउने खचर् समेत) 

स्वास्थ्य २११२१
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १५,०० १५,००

१९ रोजगार संयोजकको पोसाक 
सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२११२१
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १० १०

२० रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता 
सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२११२१
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १० १०
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२१ प्रािविधक सहायकको स्थानीय भत्ता 
सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२११३१
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १४ १४

२२ रोजगार संयोजकको स्थानीय भत्ता 
सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२११३१
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १७ १७

२३ रोजगार सहायको स्थानीय भत्ता 
सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२११३१
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १४ १४

२४ 
एम. आइर्. एस. अपरेटर र िफल्ड 
सहायक देिनक भ्रमण भत्ता तथा 
यातायतखचर् 

तथ्यांक 
प्रणाली 

२११३३
आई िड ए -
सोधभनार् हुने 
ऋण (वैदेिशक) 

० ० १,०८ १,०८

२५ ईिपडेिमयोलोजी िरपोिर्टङ कृिष २२११२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ६ ६

२६ 
एम. आइर्. एस. अपरेटर र िफल्ड 
सहायको लािग सञ्चार खचर् 

तथ्यांक 
प्रणाली 

२२११२
आई िड ए -
सोधभनार् हुने 
ऋण (वैदेिशक) 

० ० ५ ५

२७ 
मसलन्द सामान खिरद (सेवा केन्द्र 
सञ्चालानाथर्) 

तथ्यांक 
प्रणाली 

२२३११
आई िड ए -
सोधभनार् हुने 
ऋण (वैदेिशक) 

० ० १,२० १,२०

२८ 

क्षयरोगका जोिखम समूह तथा स्वास्थ 
सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा 
सकृय क्षयरोग खोजपडताल कायर्क्रम, 
घरपिरवारका सदस्यहरूको सम्पकर्  
पिरक्षण, समुदायमा क्षयरोगका 
िवरामीहरूको खोजपडतालका लािग 
क्षभता अिभवृिद्ध तथापिरचालन । 

स्वास्थ्य २२५१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १,७७ १,७७
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२९ 

गिरबी िनवारणका लािग लघु उद्यम िवकास 
कायर्क्रम संचालन िनदेर्िशका, २०७७ 
बमोिजम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता 
पिहचानका आधारमा पुनतार्जगी 
रएडभान्स सीप िवकास तािलम कायर्क्रम) 

उद्योग २२५१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ४,८० ४,८०

३० 

गिरबी िनवारणका लािग लघु उद्यम 
िवकास कायर्क्रम संचालन िनदेर्िशका, 
२०७७ बमोिजम लघु उद्यम िवकास 
मोडेलमा नया ँलघु उद्यमी िसजर्ना गनेर् 

उद्योग २२५१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० २३,८० २३,८०

३१ 
पिरवार िनयोजन िकशोर िकशोरी तथा 
प्रजनन् स्वास्थ्य कायर्क्रम 

स्वास्थ्य २२५१२
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान

० ० ४,१६ ४,१६

३२ 
मिहला स्वास्थ्य स्वयं सेिवकाको रेफे्रसर 
तालीम (३ िदन) 

स्वास्थ्य २२५१२
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० ३,०० ३,००

३३ 

िवद्यालय स्वास्थ्य िशक्षा/आमा समूह 
तथा मिहला स्वास्थ्य स्वयंसेिवकाहरूका 
लािग सामािजक व्यवहार पिरवतर्न 
कायर्क्रम 

स्वास्थ्य २२५१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १,०० १,००

३४ 

िवभागले उपलब्ध गराएको तािलम 
खाका बमोिजम घटना दतार् तथा 
सामािजकसुरक्षा सम्बन्धमा नपा/गापा, 
वडा कायार्लयका कमर्चारीहरूको लािग 
तािलम तथा जनप्रितिनिधहरूलाई 
अिभमुखीकरण कायर्क्रम सञ्चालन 

तथ्यांक 
प्रणाली 

२२५१२
आई िड ए - 
सोधभनार् हुने 
ऋण (वैदेिशक) 

० ० १,९८ १,९८

३५ 

स्थलगत अनुिशक्षण गरी स्वास्थ्यकमीर्हरूको 
क्षमता अिभवृिध्द एवं तथ्यांङकको 
गुणस्तर सुिनिश्चत,  क्षयरोगका कायर्क्रमको 
अधर् वािर्षक समीक्षा तथा उपचार 
नितजाको कोहटर्िवशे्लषण 

स्वास्थ्य २२५१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ६० ६०
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३६ कृित्रम गभार्धान िमसन कायर्क्रम कृिष २२५२१
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० २,५० २,५०

३७ 
कृिष, पशुपंक्षी तथा मत्स्य तथ्याकं 
अध्याविधक कायर्क्रम 

कृिष २२५२१
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० १,०० १,००

३८ 

उपचारात्मक सेवा अन्तगर्तका 
कायर्क्रमहरू, (आधारभूत स्वास्थ्यसेवा 
केन्द्र (स्वास्थ्य चौकी ) / आधारभूत 
अस्पतालको न्युनतम सेवा 
मापदण्डकायर्क्रम संचालन तथा 
सुदृढीकरण र आखँा, नाक, कान, घाटंी 
तथा मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी 
अिभमुखीकरण तथा िवद्यालय स्क्रीिनगं 
कार 

स्वास्थ्य २२५२२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ३,५० ३,५०

३९ 
ऊन िमसन कायर्क्रम अन्तगर्त भेडा 
प्रवद्धर्न 

कृिष २२५२२
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० १५,०० १५,००

४० 
कफीको साना व्यवसाियक कृिष 
उत्पादन केन्द्र (पकेट) िवकास 
कायर्क्रमसञ्चालन 

कृिष २२५२२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १२,०० १२,००

४१ िकसान सूचीकरण कायर्क्रम कृिष २२५२२
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० ३,०० ३,००

४२ 
पोपण िवशेष (स्वास्थ्य) के्षत्रका 
कायर्क्रम सञ्चालन 

सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२

युरोिपयन 
युिनयन - नगद 
अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० १,४० १,४०

४३ 

पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा 
सरसफाइ, कृिष, पशुसेवा, मिहला तथा 
बालबािलका, िशक्षा र शासकीय प्रवन्ध) 
क्षेत्रका कायर्क्रमहरू सञ्चानल) 

सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

२२५२२

युरोिपयन 
युिनयन - नगद 
अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ४,६० ४,६०
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४४ 

मिहला, बालबािलका, अपाङ्गता भएका 
व्यिक्त, जे्यष्ठ नागिरक र यौिनकतथा 
लैंिगक अल्पसंख्यकका तथ्याङ्क संकलन 
र अधाविधक गनेर् 

लैंिगक 
समानता 
तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण

२२५२२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १,०० १,००

४५ 
राष्ट्रपित रिनङ्ग िसल्ड प्रितयोिगता 
(स्थानीय तहस्तरीय) 

युवा तथा 
खेलकुद 

२२५२२
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० १,०० १,००

४६ 

िविभन्न सरुवारोग, नसनेर् रोग, 
जुनोिटक, मानिसक स्वास्थ्य 
सम्बिन्धअन्तरिक्रया कायर्क्रम तथा 
िदवसहरू (Hypertension, 
Diabetes, COPD, Cancer 
Days, आत्महत्या रोकथाम िदवस, 
मानिसक स्वास्थ्य िदवस, अल्जाईमर 
िदवस, रेिबज िदवस, िवश्व औलो 
िदवस) मनाउने 

स्वास्थ्य २२५२२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ५५ ५५

४७ 

शैिक्षक पहँुच सुिनिश्चतता, अनौपचािरक 
तथा वैकिल्पक िशक्षाकायर्क्रम 
(परम्परागत िवद्यालय, वैकिल्पक 
िवद्यालय, साक्षरता र िनरन्तर 
िशक्षाकाकायर्क्रम समेत) 

िशक्षा २२५२२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १,८६ १,८६

४८ 

शैिक्षक पहँुच सुिनिश्चतता, अनौपचािरक 
तथा वैकिल्पक िशक्षा कायर्क्रम 
(परम्परागत िवद्यालय, वैकिल्पक 
िवद्यालय, साक्षरता र िनरन्तर िशक्षाका 
कायर्क्रम समेत) 

िशक्षा २२५२२

एस.एस. िड. िप. 
- सोधभनार् 
अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० १४ १४

४९ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइ 
(सञ्चार र पँहुच अिभयानसञ्चालान) 

तथ्यांक 
प्रणाली 

२२५२२
आई िड ए -
सोधभनार् हुने 
ऋण (वैदेिशक) 

० ० १,६० १,६०



(98) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
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चौ

मा
िस

क 
दोस्र

ो   
चौ

मा
िस

क 

तेस्र
ो   

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

५० 
िसिबआईएमएनिसआई Onsite 
कोिचङं्ग र समता तथा पहँुच कायर्क्रम 

स्वास्थ्य २२५२२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० २,०० २,००

५१ 
अन्य िविवध खचर्-Periodic 
meeting costs of LGPCC 

तथ्यांक 
प्रणाली 

२२५२९
आई िड ए - 
सोधभनार् हुने 
ऋण (वैदेिशक) 

० ० २३ २३

५२ 

कम्युिनिट डटस् कायर्क्रम कायर्क्रम 
संचालन, महानगर तथा उप 
महानगरपािलकामा क्षयरोग मुक्त 
पािलकासम्बन्धी कायर्क्रम 

स्वास्थ्य २२५२९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० २८ २८

५३ 

कोिभड १९ लगायत िविभन्न 
महामारीजन्य रोगहरूको रोकथाम, 
िनयन्त्रण तथा िनगरानीका लािग 
सरोकारवाला सँगको अन्तरिक्रया तथा 
RRT, स्वास्थ्यकमीर् पिरचालन 

स्वास्थ्य २२५२९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० २५ २५

५४ 

कोिभड १९ िवरुद्ध खोप अिभयान 
संचालन व्यवस्थापन खचर् -
पािलकास्तिरयसमीक्षा तथा योजना र 
पािलका तथा स्वास्थ्य संस्था स्तिरय 
सुपिरवेक्षण 

स्वास्थ्य २२५२९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १,५१ १,५१

५५ 

पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईनु्फएन्जा, बडर् 
फ्ल ु, AMR, िसिष्टसकोर्िसस, 
टक्सोप्लाज्मोिसस आिद िविभन्न 
सरुवारोग सम्बिन्ध रोकथाम 
तथािनयन्त्रणका लािग सचेतना 
कायर्क्रम 

स्वास्थ्य २२५२९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० २० २०



(99) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
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चौ

मा
िस

क 
दोस्र

ो   
चौ
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क 
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ो   

चौ
मा
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क 
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ा 

५६ 

पािलका स्तरमा : टाईर् फाइड खोप 
अिभयान संचालन तथा िनयिमत 
खोपमा टाईर् फाइड खोप शुरुवातको साथै 
िनयिमत खोप सुदढीकरण र सरसफाइ 
प्रवधर्नको लािग पािलका र वडा खोप 
समन्वय सिमती र सरोकारवालाहरूको 
अिभमुखीकरण बैठक १ िदन 

स्वास्थ्य २२५२९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १,६७ १,६७

५७ 

पािलका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको 
मािसक बैठक, डाटा भेिरिफकेशनएवं 
गुणस्तर सुधार साथै चौमािसक एवं 
वािर्षक समीक्षा 

स्वास्थ्य २२५२९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० २,०० २,००

५८ 

पािलकास्तरमा खोप र सरसफाइ प्रवधर्न 
कायर्क्रमको समीक्षा, सूक्ष्म योजना 
अध्याविधक र पािलका खोप समन्वय 
सिमितको अिभमुखीकरण समेत 
पािलकास्तरमा २ िदन, वडा खोप 
समन्वय सिमितको स्वास्थ्य संस्था, वडा 
सतरमा अिभमुखीकरण १िदन तथा पूणर् 
खोप सुिनश्चतताको लािग घरधुरी सर 

स्वास्थ्य २२५२९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० २,२१ २,२१

५९ पोषण कायर्क्रम स्वास्थ्य २२५२९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ९,२३ ९,२३

६० मातृ तथा नविशशु कायर्क्रम स्वास्थ्य २२५२९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १३,७० १३,७०

६१ 

मातृ तथा नविशशु कायर्क्रम अन्तगर्त 
आमा सुरक्षा, गभर्वतीउत्प्रेरणा सेवा, 
न्यानो झोला र िनशुल्क गभर्पतन 
कायर्क्रम 

स्वास्थ्य २२५२९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ५,५२ ५,५२



(100) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
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चौ
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क 

जम्म
ा 

६२ 
रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन 
(अनुगमन, सञ्चार, से्टशनरी, 
ममर्त,अन्य) 

सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण

२२५२९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० २,०५ २,०५

६३ 

अन्य िविवध खचर्-Mobilization 
of CSOs, Civic Groups, 
NGOs for increased social 
accountability 

तथ्यांक 
प्रणाली 

२२६११
आई िड ए - 
सोधभनार् हुने 
ऋण (वैदेिशक) 

० ० ५० ५०

६४ 
स्थानीय तहका कमर्चारी र 
जनप्रितिनिधहरूको लािग अनुगमन 
तथा मूल्याङ्कन खचर् 

तथ्यांक 
प्रणाली 

२२६११
आई िड ए -
सोधभनार् हुने 
ऋण (वैदेिशक) 

० ० ५६ ५६

६५ 

स्वास्थ्य संस्थामा आकिस्मक अवस्थामा 
औसिध एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, 
रेकिर्डङ तथा िरपोिर्टङका लािग फमर् 
फरमेट छपाइ तथा फोटोकपी,  ई-
िट.िब रिजस्टरअध्याविधक,  
िवश्वक्षयरोग िदवससम्बन्धी कायर्क्रम 

स्वास्थ्य २२७११
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ३५ ३५

६६ 
कोिभड - १९ का कारण उत्पन्न 
पिरिस्थितमा िसकाइ सहजीकरणका 
लािग शैिक्षक कायर्क्रम 

िशक्षा २६४१२

एस.एस. िड. िप. 
- सोधभनार् 
अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० २७ २७

६७ 
कोिभड - १९ का कारण उत्पन्न 
पिरिस्थितमा िसकाइ सहजीकरणका 
लािग शैिक्षक कायर्क्रम 

िशक्षा २६४१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ३,७३ ३,७३

६८ 
तोिकएका िवद्याथीर्को िदवाखाजाका 
लािग िवद्यालयलाई अनुदान 

िशक्षा २६४१२
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० ६५,६२ ६५,६२

६९ 
तोिकएका िवद्याथीर्को िदवाखाजाका 
लािग िवद्यालयलाई अनुदान 

िशक्षा २६४१२
एस.एस. िड. िप. -
सोधभनार् अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ४,७७ ४,७७



(101) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 
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क 
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७० 
प्रित िवद्याथीर्लागतका आधारमा िशक्षण 
िसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अनुदान 

िशक्षा २६४१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १७,०४ १७,०४

७१ 
प्रारिम्भक बालिवकास सहजकतार्हरूको 
पािरश्रिमक तथा िवद्यालय कमर्चारी 
व्यवस्थापन अनुदान 

िशक्षा २६४१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ७१,०५ ७१,०५

७२ 
प्रारिम्भक बाल िवकाससहजकतार्हरूको 
पािरश्रिमक तथा िवद्यालय कमर्चारी 
व्यवस्थापन अनुदान 

िशक्षा २६४१२
एस.एस. िड. िप. - 
सोधभनार् अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ५,१७ ५,१७

७३ 
िवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
एस.एस. िड. िप. -
सोधभनार् अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० १,५१ १,५१

७४ 
िवद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० २०,७७ २०,७७

७५ 
िवद्यालयमा शैिक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण
एवम् कायर्सम्पादनमा आधािरत 
प्रोत्साहन अनुदान 

िशक्षा २६४१२
एस.एस. िड. िप. -
सोधभनार् अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० १,७५ १,७५

७६ 
िवद्यालयमा शैिक्षक गुणस्तर सुदृढीकरण
एवम् कायर्सम्पादनमा आधािरत 
प्रोत्साहन अनुदान 

िशक्षा २६४१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० २४,१३ २४,१३

७७ 
सामुदाियक िवद्यालयका छात्राहरूलाई 
िनशुल्क स्यािनटरी प्याड व्यवस्थापन 

िशक्षा २६४१२
एस.एस. िड. िप. -
सोधभनार् अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० ८३ ८३

७८ 
सामुदाियक िवद्यालयका छात्राहरूलाई 
िनशुल्क स्यािनटरी प्याड व्यवस्थापन 

िशक्षा २६४१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ११,३६ ११,३६

७९ 
सावर्जिनक िवद्यालयकािवद्याथीर्हरूका 
लािग िनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान 

िशक्षा २६४१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० २४,७० २४,७०



(102) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 
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क 

जम्म
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८० 
सावर्जिनक िवद्यालयकािवद्याथीर्हरूका 
लािग िनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान 

िशक्षा २६४१२

एस.एस. िड. िप. 
- सोधभनार् 
अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० १,८० १,८०

८१ 
सावर्जिनक िवद्यालयमा अध्ययनरत 
िवद्याथीर्हरूका लािग छात्रबृित्त 
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

िशक्षा २६४१२

एस.एस. िड. िप. 
- सोधभनार् 
अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० २६ २६

८२ 
सावर्जिनक िवद्यालयमा अध्ययनरत 
िवद्याथीर्हरूका लािग छात्रबृित्त 
(आवासीय तथा गैरआवासीय) 

िशक्षा २६४१२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ७,९१ ७,९१

८३ 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका 
कृिष तफर् का साना व्यवसाियक कृिष 
उत्पादन केन्द्र (पकेट) िवकास कायर्क्रम 
िनरन्तरता 

कृिष २६४१३
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १२,०० १२,००

८४ 

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको 
बाख्राको साना व्यवसाियक कृिषउत्पादन 
केन्द्र (पकेट) िवकास कायर्क्रम 
िनरन्तरता 

कृिष २६४१३
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ७,०० ७,००

८५ 
िनजी के्षत्रको साझेदारीमा बंगुर स्रोत 
केन्द्र स्थापना (वडा नं ५) 

कृिष २६४१३
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० १,००,४४ १,००,४४

८६ 
प्रित िवद्याथीर्लागतका आधारमा िशक्षण 
िसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा८ को परीक्षा 
व्यवस्थापन अनुदान 

िशक्षा २६४२२

एस.एस. िड. िप. 
- सोधभनार् 
अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० १,२४ १,२४

८७ 
आधारभूत तथा आकिस्मक स्वास्थ्य 
सेवाको लािग औषिध खिरद 

स्वास्थ्य २७२१३
नेपाल सरकार -
नगद अनुदान 

० ० ११,५० ११,५०

कुल जम्मा १९,३८,०० १९,३८,००
 



(103) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

२. पूँजीगत खचर् 
आ.व. : २०७८/७९                                                                                                             रू. हजारमा 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क 
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

८०५५२५०३५११ संघीयसरकारबाट हस्तान्तिरत कायर्क्रम (सशतर् अनुदान)

१ 

सुरिक्षत नागिरक आवास कायर्क्रम 
:- प्रदेश नं. ५ को गुल्मी िजल्ला 
के्षत्र नं. १ अन्तगर्त गुल्मीदरबार 
गाउँपािलका- १२३ वटा 

भवन,
आवास 
तथा सहरी 
िवकास 

३११११
आन्तिरक ऋण - 
नगद ऋण 

० ० २३,०० २३,००

२ 

केन्द्रबाट छनौट भएका नमूना 
िवद्यालय, िवशेष िवद्यालयको क्रमागत 
भवन िनमार्ण तथा कक्षा ११ स्तोन्नित 
भएका प्रािविधक धार िवद्यालयको 
ल्याब व्यवस्थापन अनुदान 

िशक्षा ३१११३
एस.एस. िड. िप. - 
सोधभनार् अनुदान 
(वैदेिशक) 

० ० १,०० १,००

३ 

केन्द्रबाट छनौट भएका नमूना 
िवद्यालय, िवशेष िवद्यालयको क्रमागत 
भवन िनमार्ण तथा कक्षा ११ स्तोन्नित 
भएका प्रािविधक धार िवद्यालयको 
ल्याब व्यवस्थापन अनुदान 

िशक्षा ३१११३
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ९,०० ९,००

४ 

नवीकरणीय ऊजार् प्रविध जडान 
(वायोग्यासँ/िवदु्यतीय 
चुलो/सुधािरएको चुलो/सौयर् 
ऊजार्) 

उजार् ३११२२
आन्तिरक ऋण - 
नगद ऋण 

० ० ८,०० ८,००

५ 
रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण 
(कम्पू्यटर, फिर्नचर िफक्चसर्, 
क्यामरा, अन्य िवदु्यतीय उपकरण) 

सामािजक 
सुरक्षा तथा 
संरक्षण 

३११२२
आन्तिरक ऋण - 
नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

६ 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र 
बजार प्रितस्पधार् बृिद्ध गनर्का लािग 
किम्तमा ५ जनाको समूहमा 
प्रिविध हस्तान्तरण 

उद्योग ३११२२
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० १,४० १,४०



(104) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क 
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

७ 
मेिशनरी आजार तथा फिर्नचर 
ममर्त सम्भार (सेवा केन्द्र 
सञ्चालानाथर्) 

तथ्यांक 
प्रणाली 

३११२३
आई िड ए -
सोधभनार् हुने ऋण 
(वैदेिशक) 

० ० ६० ६०

८ 
स्वास्थ्य सूचना साथै आइ एम यू 
सुदृढीकरण कायर्क्रम 

स्वास्थ्य ३११३४
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

९ 

अित गरीब पिरवारहरूको लािग 
किम्तमा १० जनाको लािग हुने 
गरी साझा सुिवधा केन्द्रको 
स्थापना। 

उद्योग ३११५९
नेपाल सरकार - 
नगद अनुदान 

० ० ५,०० ५,००

१० 
छत्रथान मिन्दर गुल्मीदरबार 
गा.पा. ७ 

भाषा तथा 
संसृ्कित 

३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १०,०० १०,००

८०५५२५०३५१२ संघीय सरकारबाट हस्तान्तिरत कायर्क्रम (िवषेश अनुदान)

११ 
वीरबास स्वास्थ्य चौकी भवन 
िनमार्ण वडा नं. ४ 

स्वास्थ्य ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,६६,०० 
१,६६,०

०

१२ 
श्री ईश्वरी माध्यिमक िवद्यालयमा 
(१६ कोठे) भवन िनमार्ण वडा नं. 
६ 

िशक्षा ३११५९
आन्तिरक ऋण - 
नगद ऋण 

० ० १,२५,०० 
१,२५,०

०

८०५५२५०३५१३ संघीय सरकारबाट हस्तान्तिरत कायर्क्रम(समपूरक अनुदान)

१३ 
खज्यार्ङ्ग दरबार घुम्टी सडक 
स्तरउन्नती (क्रमागत आयोजना) 

यातयात 
पूवार्धार 

३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ४२,०० ४२,००

कुल जम्मा   ३,९५,०० ३,९५,००
 

  



(105) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तिरत कायर्क्रम (सशतर् अनदुान) 
१. चालु खचर् 
आ.व. : २०७८/७९                                                                                                                          रू. हजारमा 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
मा

िस
क 

दोस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

तेस्र
ो 

चौ
मा

िस
क 

जम्म
ा 

८०५५२५०३५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तिरत कायर्क्रम (सशतर् अनुदान)

१ 
कृिष/पशुपंक्षी अिधकृत 
जनशिक्त सेवा करार 

कायार्लय सञ्चालन 
तथा प्रशासिनक 

२११११
लुिम्बनी प्रदेश -
नगद अनुदान 

० ० ४,९४ ४,९४

२ 
बाली कटानी तथा तथ्याङ्क 
अद्याविधक 

कृिष २२५२२
लुिम्बनी प्रदेश -
नगद अनुदान

० ० ५० ५०

८०५५२५०३५२२ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तिरत कायर्क्रम (िवषेश अनुदान)

३ 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
भएकोिवशेष अनुदान तफर् को 
बजेट बाडँफाड गनर् बाकँी 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
लुिम्बनी प्रदेश - 
नगद अनुदान 

० ० ६०,०० ६०,००

कुल जम्मा   ६५,४४ ६५,४४
 

२. पूँजीगत खचर् 
आ.व. : २०७८/७९                                                                                                                          रू. हजारमा 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क 
स्रोत लक्ष इकाई

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो  

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

८०५५२५०३५२१ प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तिरत कायर्क्रम (सशतर् अनुदान)

१ 
गुल्मीदरबार गा.पा. वडा 
नम्बर ३ िसजर्नशील आमा 
समूह भवन 

भवन, आवास 
तथा सहरी 
िवकास 

३११११
लुिम्बनी प्रदेश - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०,०० १०,००

२ 
गुल्मीदरबार गा.पा वडा 
नम्बर ४ अरकडाडँा यवुा 
क्लब भवन 

भवन, आवास 
तथा सहरी 
िवकास 

३१११२
लुिम्बनी प्रदेश - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०,०० १०,००

३ 
गुल्मीदरबार गा.पा वडा 
नम्बर ५ तोस मोटरबाटो 
ग्यािभन िनमार्ण 

यातयात 
पूवार्धार 

३११५१
लुिम्बनी प्रदेश - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०,०० १०,००



(106) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/ 
िक्रयाकलापको नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क 
स्रोत लक्ष इकाई

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो  

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

४ 

गुल्मीदरबार गा.पा वडा 
नम्बर ७ ठूलापोखरा म्याल 
डाडँा िटमुरखकर् खज्याङ 
मोटरबाटो 

यातयात 
पूवार्धार 

३११५१
लुिम्बनी प्रदेश - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०,०० १०,००

५ 
गुल्मीदरबार गा.पा. वडा 
नम्बर१ रैनादी िशख्र 
बजारमुडा मोटरबाटो 

यातयात 
पूवार्धार 

३११५१
लुिम्बनी प्रदेश - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०,०० १०,००

६ 
गुल्मीदरबार गा.पा वडा 
नम्बर ६ चैतैडाडँा 
रानीपोखरी िनमार्ण 

जलस्रोत तथा 
िसचंाइ 

३११५५
लुिम्बनी प्रदेश - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० १०,०० १०,००

७ 
गुल्मीदरबार गा.पा. वडा 
नम्बर २ ब्याडिमन्टन 
कभडर्हल जभुङ्ग ठूलाचौर 

भवन, आवास 
तथा सहरी 
िवकास 

३११५९
लुिम्बनी प्रदेश - 
नगद अनुदान 

१ N/A ० ० २०,०० २०,००

कुल जम्मा   ८०,०० ८०,००
 

  



(107) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

वडास्तरीय योजनाहरूको िववरण 
आ.व. : २०७८/७९                                                                                                                          रू. हजारमा 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

८०५५२५०३२०१गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.१

१ 
कृिष यन्त्रीकरण खिरद 
५०%अनुदान 

कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

२ जस्तापाताखिरद 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ६,०० ६,००

३ नेपाल मगरसंघ मगर िदवस संचालन भाषा तथा संसृ्कित २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

४ पशुपंक्षीऔषधी खिरद पशुपंक्षी िवकास २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

५ बिलथुम युवा क्लब खेल सामाग्री युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

६ 
बिलथुमस्वास्थ्य चौकी संचालन 
अनुदान 

स्वास्थ्य २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

७ 
गोठार खहरे खानेपानी िवपन्न बगर् 
सामाग्री खिरद 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

२५२२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

८ उजेलादेवी प्रा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ३० ३०

९ जनज्योित प्रा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ३० ३०

१० 
थाक्सीपोखरा मा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

११ 
बिलथमु नरहिर कणे्डल मा.िव. 
संचालन अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१२ माझी प्रा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ४० ४०

१३ िशवशिक्त प्रा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ३० ३०



(108) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
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१४ धैन्डाडँा मिन्दर िनमार्ण पयर्टन ३१११२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१५ नेटा िशवालय मिन्दर िनमार्ण पयर्टन ३१११२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१६ 
जनिवकास युवा पिरवार शौचालय 
ममर्त 

युवा तथा खेलकुद ३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१७ 
पदमबहादुर मा.िव. खेलमैदान 
तारबार 

िशक्षा ३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ३,७० ३,७०

१८ चारखुटे्ट मोटर बाटो यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ४,०० ४,००

१९ 
जाङ्गपाताल चापपानी मोटर बाटो 
तारजाली 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

२० टारी ठाडोलाईन भल व्यवस्थापन यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

२१ 
ठूलाखकर्  िसमालपाटा मोटर बाटो 
िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,०० २,००

२२ 
थाक्सीपोखरा कुवँर टोल खत्री टोल 
मोटर बाटो स्तरउन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

२३ ममर्तसम्भार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ८,०० ८,००

२४ टारी बेलकारुख कुलो ममर्त कृिष ३११५५
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

२५ कुमाल गाउँखानेपानी टङ्की िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

२६ काउलेपधेरा खानेपानी 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

२७ खौवा खानेपानी िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,०० २,००

२८ ठकुरी टोलखानेपानी टङ्की िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,५० १,५०



(109) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

२९ रैनादी खानेपानी टङ्की िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

३० कुर प्रितक्षालय िनमार्ण यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

३१ जय िहमालयन युवा क्लब खेलमैदान युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

३२ 
जागरण युवा क्लब खेलमैदान 
तारबार 

युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

३३ 
िपपल पोखरा इजर पोखरा भल 
िनयन्त्रण 

यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

३४ रैनादी प्रा.िव. पखार्ल िनमार्ण िशक्षा ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

कुलजम्मा   ५०,५० ५०,५०
८०५५२५०३२०२गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.२

१ 
जनजाित कलासंसृ्कित तथा सोरठी 
संरक्षण 

लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

२ दिलत बाख्रापालन कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

३ पशुपंक्षी औषधी खिरद पशुपंक्षी िवकास २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

४ िबउपल खिरद कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,६० १,६०

५ मिहला उद ् घोषक तािलम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

६ से्प्रयर५०%   अनुदान कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०



(110) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
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माि
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ो 

चौ
माि

सक
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७ हाते ट्रयाक्टर ५०% अनुदान कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,४० १,४०

८ जुभुङ्ग स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन स्वास्थ्य २६४११
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

९ काबे्रपोखरी मा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१० 
महाकाली िन.मा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

११ सूयेर्दय मा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१२ 
खड्क देवी मिन्दर भवन िनमार्ण 
योजना 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३१११२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५,०० ५,००

१३ टाङ्गलाजी आमा समूह भवन ममर्त 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास

३११३१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१४ काबे्रपोखरी घतीर्टोल मोटरबाटो यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१५ 
काबे्रपोखरी नू्यरेक िसस्नेखोला मोटर 
बाटो िनमार्ण योजना 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१६ 
िचलाउनेपोखरा छटडाडा साईसे 
मोटरबाटो ममर्त योजना 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

१७ जुभुङ्ग मोटर बाटो ममर्त संभार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५,५० ५,५०

१८ 
ठूलापँधरेा उलार्कोट हुलटुङ्ग मोटर 
बाटो ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

१९ 
धमर्शाला फोक्सीबास उलार्कोट 
गोरेटोबाटो ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

२० 
हिटया कोटोला ठूला चौर उलार्कोट 
मोटरबाटो ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

२१ 
हिटया डाइन्डाडा डल्लीखोला 
मोटरबाटो 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,०० २,००



(111) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 
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सक
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२२ 
हिटया नयापँोखरी टाङ्लाजी घुमीर् 
मोटर बाटो ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण-
नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

२३ 
हिटया िहल्लमी डल्लीखोला मोटर 
बाटो िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२४ 
कालीमाटी कोट टोला िलफ्टीङ्ग 
खानेपानी ममर्त 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२५ जुभुङ्ग खानेपानी ममर्त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२६ 
ठुलोगैरा जलुके स्वामीपोखरा 
िलफ्टीङ्ग खानेपानी 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२७ काब्राको रुख ढल िनमार्ण योजना यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२८ देउराली ट्रस्ट स्तरउन्नती 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२९ 
मनकामना देवी मिन्दर ट्रस्ट िनमार्ण 
तथा स्तर उन्नती 

पयर्टन ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

३० महाकाली िन.मा.िव. ट्रस्ट स्तरउन्नती 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

३१ युवा क्लब गराउण्ड तारजाली युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

३२ 
िशवालय मिन्दर ट्रस्ट स्तरउन्नी 
घेराबार योजना 

पयर्टन ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ३,०० ३,००

कुलजम्मा   ५१,५० ५१,५०
८०५५२५०३२०३गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.३

१ अपाङ्गलिक्षत बाख्रापालन कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

२ जनजाित बाद्यबादन भाषा तथा संसृ्कित २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०



(112) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

३ जेष्ठ नागिरक सम्मान कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

४ दिलत लिक्षत बाख्रापालन 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

५ पशु औषिध खिरद वडा नं ३ कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २५ २५

६ 
गौडाकोट स्वास्थ्य चौकी संचालन 
अनुदान 

स्वास्थ्य २६४११
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

७ म्यालपोखरी मा.िव. सञ्चालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

८ माईकास्थानप्रा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

९ राजारुन्खा मा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण-
नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

१० 
स्वामीपोखरा प्रा.िव. संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

११ सुपाखोला देवी देउराली मिन्दर पयर्टन ३१११२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,५० १,५०

१२ कािलका मिहला जागृित छत ममर्त 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१३ 
देवीस्थान आमा समूह भवन कोठा 
िनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ७५ ७५

१४ दहपोखरी आमा समूह भवन रेिलङ्ग 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१५ काफलपानी खाम्जा मोटरबाटो ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,२५ १,२५

१६ 
छापपोखरादेिख छापटोला जाने 
मो.बा. िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१७ जलडाडँा मोटरबाटो ममर्त संभार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०



(113) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

१८ दह घुम्टी डौडाल मोटरबाटो ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,०० २,००

१९ 
राजाघुम्टी उरीमडाडँा िबरमान पुखेर् 
मोटरबाटो 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,५० २,५०

२० 
राजारुन्खा आरुपाटा मोटर बाटो 
पखार्ल िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

२१ वाडास्तरीय मोटरबाटो ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५,०० ५,००

२२ आरु पोखरा खानेपानी मुहान संरक्षण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

२३ जलुकी खोला खानेपानी टङ्की िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

२४ िनदरुधारापानी खानेपानी योजना 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ७५ ७५

२५ िबरमान खानेपानी टङ्की िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

२६ राजा खानेपानी व्यवस्थापन 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२७ 
साहुखोला पुखेर् खानेपानी मुहान 
संरक्षण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ७५ ७५

२८ छत्रदेवी मिन्दर चौपारी ममर्त पयर्टन ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

२९ ठूलोपधरेा िसटलपाटी ममर्त 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ७५ ७५

३० िनदरु देवीमिन्दर पुनर्िनमार्ण पयर्टन ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,२५ २,२५

३१ भैपरी फुटकर योजना यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,७५ २,७५

३२ िसमी भूमीमिन्दर ममर्त तथा रङ्गरोगन पयर्टन ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००



(114) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

३३ िबरमान पिहरो रोकथाम िनयन्त्रण िवपदव्यवस्थापन ३१५११
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

कुलजम्मा   ३५,५० ३५,५०
८०५५२५०३२०४गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.४

१ कृषक सम्मान कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

२ कृिष औजार तथा िबउबीजन कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,०० २,००

३ जनजाितलिक्षत कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

४ दिलत पञे्चबाजा ड्रेस िसलाइ भाषा तथा संसृ्कित २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

५ 
नू्य प्रितमा युवा क्लब सािवक ३, ४ 
खेल सामाग्री 

युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ६० ६०

६ 
नू्य रेसुङ्गा युवा क्लब सािवक ५ र ६ 
खेल सामाग्री 

युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ६० ६०

७ 
नू्य राईिजङ्ग युवा क्लब सािवका ७,८ 
र ९ 

युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ९० ९०

८ 
नू्य सुमधुर यूवा क्लब सािवका १, २ 
खेल सामाग्री 

युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ६० ६०

९ मिहलािवकास कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

१० वडा स्तरीयपूणर् सरसफाइ कायर्क्रम 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २० २०

११ सडक बत्ती व्यवस्थापन उजार् २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

१२ स्वास्थ्य स्वयमसेिवका व्यवस्थापन स्वास्थ्य २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ८० ८०



(115) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

१३ 
वीरबास स्वास्थ्य चौकी संचालन 
अनुदान 

स्वास्थ्य २६४११
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

१४ कामना आमा समूह भवन िनमार्ण 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

१५ िजमी मिन्दर ममर्त पयर्टन ३१११२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

१६ 
िमिर्मरे बचत तथा ऋण सहकारी 
संस्था िल. भवन िनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

१७ 
िमसुगा धमोर्दय बाल िशक्षा भवन 
िनमार्ण 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

१८ रुन्खा िशवालय मिन्दर िनमार्ण पयर्टन ३१११२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१९ िवश्वकमार् मिन्दर िनमार्ण बाख्रे पयर्टन ३१११२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण ० ० १,०० १,००

२० जनिहतमा युवा क्लब मञ्च िनमार्ण 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण ० ० ६० ६०

२१ 
नू्यराइिजङ्ग युवा क्लब ममर्त तथा 
तारबार 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२२ नवरत्न सहकारी संस्था रङ्गरोगन 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२३ 
रेसुङ्गा युवा क्लब र रैनादेवी मिहला 
समूह भवन ममर्त 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ६० ६०

२४ िशवालय मिन्दर गेट िनमार्ण 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२५ सरस्वती प्रा.िव. ममर्त िशक्षा ३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ८० ८०

२६ 
िजमी अरकडाडँा मोटरबाटो घुम्ती 
िनमार्ण 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,५० १,५०

२७ दातँ टोला झाकँ्री पानी मोटरबाटो यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००



(116) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

२८ बाटो स्तरउन्नती तथा ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १४,८० १४,८०

२९ खानेपानी पाइप तथा ट की ममर्त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ३,०० ३,००

३० िचउरीमुनी िलफ्ट खानेपानी 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

३१ िफसे्टगैरा थुम्की खानेपानी 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०

३२ राजुघाट भुटुका िलफ्टीङ्ग ममर्त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

३३ सानी चौरटङ्की िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ६० ६०

३४ िसयार खोरखा.पा. एक घर एक धारा 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ८० ८०

३५ आमपाटा िचलाउने पाटा गोरेटो बाटो यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ८० ८०

३६ खेलमैदान बराङ्ग डाडँा ममर्त युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण-
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

३७ बाखे्र खेलमैदान िनमार्ण युवा तथा खेलकुद ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

३८ 
रोयल िभजनयुवा क्लब गराउण्ड 
तारबार 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास 

३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

कुलजम्मा   ५०,७० ५०,७०
८०५५२५०३२०५ गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.५

१ अमरअबार्थोक पशुपालन फमर् कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० १,०० १,००

२ दिलतलिक्षत कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण 

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ५० ५०



(117) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

३ प्लािष्टक टङ्की खिरद 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ३,५० ३,५०

४ बमेर्ली कृिष तथा पशु फमर् अनुदान कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

५ 
बासँ पाटाहिरयाली कृिष तथा 
पशुपालन 

कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

६ रोशन भेडाफामर् कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

७ िवषु्ण कृिष तथा पशुपालन फामर् कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

८ 
स्वास्थ्यआमा समूह संचालन सािवका 
१-९ 

स्वास्थ्य २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

९ ज्ञनोदयप्रा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

१० शारदामा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ४,०० ४,००

११ हिटयाप्रा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१२ तोसमाई मिन्दर िनमार्ण पयर्टन ३१११२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,०० २,००

१३ गौरी युवा समूह भवन संरक्षण 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास

३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१४ 
नव िसजर्नशील आमा समूह अिफस 
व्यवस्थापन 

भवन, आवास तथा
सहरी िवकास

३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

१५ मोटर बाटोममर्त संभार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ६,०० ६,००

१६ 
भकारो सुधार कायर्क्रम ५० %25 
अनुदान 

कृिष ३११५५
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,५० २,५०

१७ न्यौपाने कुवा िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण-
नगद ऋण

० ० १,०० १,००



(118) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

१८ 
जोिखम नू्यनीकरण बोहखर पक्की 
पखार्ल िनमार्ण 

िवपदव्यवस्थापन ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

कुलजम्मा   २७,५० २७,५०
८०५५२५०३२०६गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.६ 

१ खेलकुद कायर्क्रम युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

२ चारपाला फेण्डस क्लब 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

३ मिहला दिलतलिक्षत कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक समावेशीकरण

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

४ 
मिहला स्वास्थ्य स्वयसेवीका 
प्रशासनीक खचर् 

स्वास्थ्य २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

५ लोक संसृ्कित संरक्षण कायर्क्रम भाषा तथा संसृ्कित २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

६ िहलटङ्की खिरद टोल नं. २ 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ३,०० ३,००

७ ईश्वरीमा.िव. संचालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ४,०० ४,००

८ 
गंगा आधारभूत िवद्यालय संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,०० २,००

९ 
िशशुकल्याण बालिवकास संचालन 
अनुदान 

िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१० गौरादीतारजाली 
भवन, आवास तथा
सहरी िवकास

३१११३
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

११ 
िचिनयापोखरी चौपारी साउगोठ 
मो.बा घुम्टी स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ३,०० ३,००

१२ ममर्तसंभार यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५,५० ५,५०

१३ खा.पा.पाइप खिरद टोल नं. ३ 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०



(119) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

१४ खोरेपानी खहरे तारजाली 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ७५ ७५

१५ खोहोरेपानी टङ्की संरक्षण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २५ २५

१६ पेखुन पोखरा टङ्की िनमार्ण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

१७ पाइप खिरदटोल नं. १ 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

१८ बेतपानी खापा टोल नं. ४ 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण-
नगद ऋण

० ० ५० ५०

१९ सटक खा.पा.ममर्त 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

२० समपूरक कोष यातयात पूवार्धार ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,५० २,५०

कुलजम्मा   २९,०० २९,००
८०५५२५०३२०७ गुल्मीदरबार गाउँपािलका वडा नं.७

१ दिलत सचेतना कायर्क्रम 
लैंिगक समानता तथा 
सामािजक 
समावेशीकरण

२२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० ६० ६०

२ धमर् संसृ्कती संरक्षण भाषा तथा संसृ्कित २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ८० ८०

३ 
प्लािस्टक टनेल ५०%अनुदान 
सािवक वड़ा नं. २ 

कृिष २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ६० ६०

४ युवा खेलकुद तथा खेल सामाग्री युवा तथा खेलकुद २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ९० ९०

५ 
स्वास्थ्य आमा समूह बैठक खाजा 
खचर् 

स्वास्थ्य २२५२२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ७८ ७८

६ ठुलोपोखरा मा.िव. सञ्चालन अनुदान िशक्षा २६४१२
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १०,०० १०,००

७ 
ठूलाचौर -िचतपानी कटरुख सम्म 
मो.बा.स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ९० ९०



(120) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस. 
नं. 

कायर्क्रम/आयोजना/िक्रयाकलापको 
नाम 

उप के्षत्र 
खचर् 

शीषर्क
स्रोत 

िविनयोजन 

प्रथ
म 

चौ
माि

सक
 

दोस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

तेस्र
ो 

चौ
माि

सक
 

जम्म
ा 

८ 
ठुलोपोखरा िमदनुका चौरसम्मको 
मो.बा.स्तरोन्नती 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ९० ९०

९ पिरयारटोलको भल संरक्षण यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,१० १,१०

१० बासडाडँा कटररुख तारजाली यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १,०० १,००

११ 
लामडाडँा थापाटोल सम्म गोरेटो बाटो 
ममर्त 

यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

१२ शाखा मोटरबाटो ममर्त यातयात पूवार्धार ३११५१
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० १०,०० १०,००

१३ 
खड्काटोल िसमलका रुख पंधेरो 
ममर्त 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ४५ ४५

१४ 
भु.पू.खानेपानी ठूलापोखरा टंकी 
िनमार्ण 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ४० ४०

१५ राजुगैरा मुल संरक्षण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ

३११५६
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ४० ४०

१६ गाउँटोल मिन्दर िनमार्ण वडा नं. ७ भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ६० ६०

१७ गौराटोल िवश्वकमार् मिन्दर िनमार्ण भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण-
नगद ऋण

० ० ४० ४०

१८ बोटेिशवालय मिन्दर ममर्त भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ६७ ६७

१९ मिहला भवन अगािड पखार्ल िनमार्ण 
भवन, आवास तथा 
सहरी िवकास

३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० ५० ५०

२० माईकास्थान मिन्दर िनमार्ण भाषा तथा संसृ्कित ३११५९
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण

० ० २,०० २,००

२१ भैपरी आउने फुटकर भाषा तथा संसृ्कित ३१५११
आन्तिरक ऋण -
नगद ऋण 

० ० २,०० २,००

कुलजम्मा   ३५,५० ३५,५०
 



(121) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

गुल्मीदरबार गाउँपािलका 
आिर्थक ऐन(२०७८) 

प्रस्तावना :  
गुल्मीदरबार गाउँपािलकाको आिर्थक वषर् २०७८/०७९ को अथर्सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायार्न्वयन गनर्को िनिमत्त 
स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गनेर्, छुट िदने तथा आय संकलनको प्रशासिनक व्यवस्था गनर् बाञ्छनीय भएकोले, 
नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उपधारा (९) बमोिजम गलु्मीदरबार गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संिक्षप्त नाम र प्रारम्भ :  
(१)  यस ऐनको नाम आिर्थक ऐन, २०७८” रहेको छ । 
(२)  यो ऐन २०७८ साल साउन १ गतेदेिख गलु्मीदरबार गाउँपािलका क्षेत्रमा लाग ूहुनेछ । 

२. सम्पित कर  :  
गाउँ कायर्पािलकाले तोकेको िमित देिख गाउँपािलका क्षेत्रिभत्र अनुसूिच (१) बमोिजमको एकीकृत सम्पित्त कर 
लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

३. नक्सा पाससम्बन्धी दस्तुर : 
गाउँपािलका क्षते्र िभत्र लागे्न नक्सा पास सम्बन्धी दसु्तर अनुसिूच (२) बमोिजम हुनेछ । 

४.भिूम कर (मालपोत) तथा घर कर :  
गाउँपािलका क्षते्रिभत्र अनुसूिच (३) बमोिजम भूिम कर (मालपोत) तथा घर कर लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 
एकीकृत सम्पित्त कर लागू भएपिछ भूिमकर तथा घरकर लगाइने छैन । 

५.घर वहाल कर :  
गाउँपािलका क्षते्रिभत्र कुनै व्यिक्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै 
वा आिंशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनसूुिच (४) बमोिजम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गिरनेछ ।  

६. व्यवसाय कर :  
गाउँपािलका क्षते्रिभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिर्थक कारोवारका आधारमा अनुसूिच (५) 
बमोिजम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

७. जिडबुटी, कवाडी र जीवजनु्त कर :  
गाउँपािलका क्षते्र िभत्र उत्पािदत वस्त ु तथा सेवा र गाउँपािलका क्षते्रिभत्र कुनै व्यिक्त वा संस्थाले ऊन, खोटो, 
जिडबटुी, वनकस, कवाडी माल र प्रचिलत कानूनले िनषेध गिरएको जीवजन्त ु वाहेकका अन्य मृत वा मािरएका 
जीवजन्तकुो हाड, िसङ, प्वाखँ, छाला जस्ता वस्तकुो व्यवसाियक कारोवार गरेवापत अनुसूिच (६) बमोिजमको कर 
लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 
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८. सवारी साधन कर : 
गाउँपािलका क्षते्रिभत्र दतार् भएका सवारी साधनमा अनुसूिच (७) बमोिजम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर    
गिरनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहीबमोिजम हुनेछ । 

९. िवज्ञापन कर :  
गाउँपािलका क्षते्रिभत्र हुने िवज्ञापनमा अनुसूिच (८) बमोिजम िवज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गिरनेछ ।तर, 
प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोिह बमोिजम हुनेछ। 

१०. मनोरन्जन कर तथा पयर्टन शुल्क :  
गाउँपािलका क्षते्रिभत्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा मनोरन्जन कर तथा ट्रेिकङ्ग, कायोिकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी 
जिम्पङ्ग, िजप फ्लायर र यार्तफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय सञ् चालन गरेवापत पयर्टन शुल्क अनुसूिच (१०) बमोिजमको 
दरले मनोरञ्जन कर तथा पयर्टन शलु्क लगाइने र असूल उपर गिरनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा 
अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोिह बमोिजम हुनेछ । 

११. बहाल िबटौरी शुल्क : 
गाउँपािलका क्षते्रिभत्र आफूले िनमार्ण, रेखदेख वा सञ् चालन गरेका अनसूुिच (१०) मा उले्लख भए अनसुार हाट 
बजार वा पसलमा सोही अनुसूिचमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल िबटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

१२. पािर्कङ शुल्क : 
गाउँपािलकाको शहरी क्षेत्रिभत्र कुनै पिन सवारी साधनलाई पािर्कङ सुिवधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूिच (११) 
बमोिजम पािर्कङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गिरनेछ। 

१३.सेवा शुल्क, दसु्तर :  
गाउँपािलकाले िनमार्ण, सञ् चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूिच १२ मा उिल्लिखत स्थानीय पूवार्धार र उपलब्ध 
गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूिचमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

१४.गाउँपािलका क्षेत्र िभत्र उत्पािदत वसु्त तथा सेवामा लागे्न शुल्क :  
गाउँपािलका क्षते्र िभत्र उत्पािदत वस्त ुतथा सेवामा अनसूुिच (१३) बमोिजम शलु्क लगाउने र असुलउपर गनेर्छ । तर, 
प्रदेश तथा सङ्घीय कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोिजम हुनेछ । 

१५.कर छुट :  
यस ऐन बमोिजम कर ितनेर् दाियत्व भएका व्यिक्त वा संस्थाहरूलाई कुनै पिन िकिसमको कर छुट िदइने छैन ।  

१६.कर तथा शुल्क संकलन सम्बिन्ध कायर्िविध :  
यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कायर्िविध गाउँपािलकाले तोके अनुसार हुनेछ । 

००० 
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अनुसूिच–१ 
ऐनको दफा (२) संग सम्बन्धीत 

(सम्पित्त कर) (राजस्व संकेत नं. ११३१३) 

१) एकीकृत सम्पित्त मूल्याड्ढन स्थानीय तहको आिर्थक ऐन २०७७ बमोिजम सम्पित्त करको दर दफा २ बमोिजम 
गुल्मीदरबार गाउँपािलका एकीकृत सम्पित्त कर व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्िवधी बमोिजम गनेर् । 

२) गुल्मीदरबार गाउँपािलकाक्षते्र िभत्र आफ्नो नाममा रहेको सवै जग्गा र सो जग्गामा बनेको भौितक संरचनाहरूको 
एकमुष्ठ सम्पित्त मूल्याड्ढन गरी हुन आउने मलू्यका आधारमा कर िनधार्रण गनेर् । 

३) एकीकृत सम्पित्त कर बुझाउन े कुनै करदाताले आफ्नो नाममा रहकेो सम्पित्त लुकाई वा खिण्डकरण गरी वा 
भौितक संरचना नदेखाई सम्पित्त मूल्याङ्कन गराई कर ितरेको प्रमािणत भएमा वास्तिवक सम्पितको मूल्याङ्कनबाट 
तोिकए बमोिजमथप रकम जिरवाना गरी असुल गनेर् । 

४) जग्गाको मुल्यतोिकए बमोिजमहुनेछ। 

५) आिर्थक वषर् २०७७/७८ देिख िनम् नानसुार एकीकृत सम्पित्त करको दर लागु हुनेछ । 

करयोग्य सम्पित्तको मूल्य वािर्षक दर (कोष्ठमा उदाहरण) 
पाचँ लाख रुपैयासँम्मको मूल्याकंनमा एक मुष्ठ रु ५० (पचास) 
पचास लाख रुपैयासँम्म प्रित लाख रु १० (रु दश) 
एकाउन्न लाख देिख एक करोड रुपैयासँम्म प्रित लाख रु २० (रु बीस) 
एक करोड एक लाख देिख दईु करोड रुपैयासँम्म प्रित लाख रु २५ (रु पच्चीस) 
दईु करोड एक लाख रुपैयादेँिख तीन करोड रुपैयासँम्म प्रित लाख रु ३० (रु तीस) 
ितन करोड एक लाख रुपैयादेँिख पाचँ करोड रुपैयासँम्म प्रित लाख रु ४५ (रु पैंतालीस) 
पाचँ करोड भन्दा मािथ प्रित लाख रु ५० (रु पचास) 

 

खेती योग्य जिमन बाझँो राखी खेती नगनेर् सम्पत्ती धिनलाई मािथ उले्लिखत भएको करको दर अनुसार लाग्न ेकरमा 
५०% थप जिरवाना लाग्नछे । 
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अनुसूिच–२ 
ऐनको दफा (३) संग सम्बिन्धत 

(नक्सा पाससँग सम्बिन्धत)(राजस्व शीषर्क नं. १४२४२) 

क्र.सं. िववरण दर रु. कैिफयत
१ घर नक्शा     

१.१ नक्शा प्रमािणत दस्तुर ६००   
१.२ नक्शा पासफाराम (िकताब) ५००   
१.३ नक्शा पासदस्तुर (प्रित बगर् िफट रु मा) ....   

१.३.१ मुख्यब्यापारीक तथा शहरी क्षेत्र तफर्   
१.३.१.१ अ) आर.सी.सी.फे्रम स्ट्रक्चर तफर्  ....   

क) आरसी.सी. छाना जिमन तला र प्रथम तला सम्म ५   
ख) आरसी.सी. छानादोस्रो, तेस्रो र चौथो तलासम्म ६   
ग) आरसी.सी. छाना चौथो तला भन्दा मािथ १०   

१.३.१.२ आ)लोडबेिरङ्ग स्ट्रक्चर तफर्  (िसमेन्ट जोडाईमा ईटा र ढुङ्गाको गारो)   
क) आरसी.सी. छाना जिमन तला ५   
ख) आरसी.सी. छाना प्रथम तला र दास्रो तला ६   
ग) जस्ता छाना अन्य जिमन तला, प्रथम तला र दोस्रो तला सम्म ३   
घ) िसमेन्ट ब्लक ५ इन्ची गारो जस्ता छाना, अस्थायी टहरो गोदाम आदी २   

१.३.१.३ इ)लोडबेिरङ्ग स्ट्रक्चर तफर्  (माटोको जोडाईमा ईटा र ढुङ्गाको गारो)   
क) आरसी.सी. छाना जिमन तला भई प्रथमतलामा जस्ता छाना भएको २   
ख) जस्ता छाना जिमन तला र प्रथम तलासम्म २   
ग) जस्ता छाना मात्र लगाएको अवस्थामा २   

१.३.२ ग्रामीण बजार तफर्    
१.३.२.१ अ) आर.सी.सी.फे्रम स्ट्रक्चर तफर्    

क) आरसी.सी. छाना जिमन तला र प्रथम तलासम्म ३   
ख) आरसी.सी. छाना दोस्रो, तेस्रो र चौथो तलासम्म ५   
ग) आरसी.सी. छाना चौथो तला भन्दा मािथ ५   

१.३.२.२ आ)लोडबेिरङ्ग स्ट्रक्चर तफर्  (िसमेन्ट जोडाईमा ईटा र ढुङ्गाको गारो)   
क) आरसी.सी. छाना जिमन तला २   
ख) आरसी.सी. छाना प्रथम तला र दोस्रो तला ४   
ग) जस्ता छाना अन्य जिमन तला, प्रथम तला र दोस्रो तलासम्म २   
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क्र.सं. िववरण दर रु. कैिफयत
घ) िसमेन्ट ब्लक ५ इन्च गारो जस्ता छाना, अस्थायी टहरो गोदाम आदी २   

१.३.२.३ इ)लोडबेिरङ्ग स्ट्रक्चर तफर्    
(माटोको जोडाईमा ईटा र ढुङ्गाको गारो)   
क) आरसी.सी. छाना जिमन तला भई प्रथम तलामा जस्ता छाना भएको २   
ख) जस्ताछाना जिमन तला र प्रथम तला सम्म २   
ग) जस्ताछाना मात्र लगाएको अवस्थामा २   

१.३.३ ग्रािमणआवािसय के्षत्र तफर्    
१.३.३.१ अ) आर.सी.सी. फे्रम स्ट्रक्चर तफर्    

क) आरसी.सी. छाना जिमन तला र प्रथम तला सम्म २   
ख) आरसी.सी. छाना दोस्रो, तेस्रो र चौथो तला सम्म ४   
ग) आरसी.सी. छाना चौथो तला भन्दा मािथ ५   

१.३.३.२ आ)लोडबेिरङ्ग स्ट्रक्चर तफर्  (िसमेन्ट जोडाईमा ईटा र ढुङ्गाको गारो )   
क) आरसी.सी. छाना जिमनतला २   
ख) आरसी.सी. छाना प्रथम तला र दास्रो तला ५   
ग) जस्ताछाना अन्य जिमन तला, प्रथम तला र दोस्रो तलासम्म २   
घ) िसमेन्टब्लक ५ इन्ची गारो जस्ता छाना, अस्थायी टहरो गोदाम आदी २   

१.३.३.३ इ)लोडबेिरङ्ग स्ट्रक्चर तफर्  (माटोकोजोडाईमाईटा र ढुङ्गाको गारो)   
क) आरसी.सी. छाना जिमन तला भई प्रथम तलामा जस्ता छाना भएको २   
ख) जस्ताछाना जिमन तला र प्रथम तला सम्म २   
ग) जस्ताछाना मात्र लगाएको अवस्थामा २   

१.३.४ कृिषप्रयोजन तफर्    
१.३.४.१ अ) पशु तथापंक्षीको खोर, गोठ िनमार्ण तफर्   

क) आर. सी.सी. स्ट्रक्चर जिमनतला १.५   
ख) आर. सी.सी. स्ट्रक्चर प्रथमतला र सो भन्दा मािथ २.   
ग)लोडबेिरङ्ग जस्ता छाना जिमन तला १.   
घ)लोडबेिरङ्ग जस्ता छाना प्रथम तला र सो भन्दा मािथ १.५   
ङ) साधारणखरको छाना ०.५   

१.३.५ सावर्जिनसंघसंस्था तफर्    
क) सरकारी कायार्लय र सरकारीस्तरका शैिक्षक संस्था २०० स्वीकृत िलनुपनेर्
(ब्यापारीक प्रयोजन बाहेक)   
ख) सावर्जिनक मठमिन्दर, गुम्बा मिस्जद, चचर् पाटी पौवा १०० स्वीकृत िलनुपनेर्
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क्र.सं. िववरण दर रु. कैिफयत
१.३.६ कम्पाउण्ड, वाल तफर्  (रिनङ्ग िफटमा) १   
१.३.७ नक्शा पासतफर्  सेवा शुल्क ५००   
१.४ नक्शा नक्कल दस्तुर (नक्शा र प्रमाणपत्र समेत) ७००   
१.५ नक्शापास प्रमाणपत्र मात्र नक्कल दस्तुर ५००   
१.६ नक्शा तफर् को घरनक्शा नामसारी दस्तुर   

१.६.१ क)अंशबण्डाबाट, पािरवािरक नामसारी ५००   
१.६.२ ख) अन्य रािजनामाबाट नामसारी ५००   
१.७ नक्शापास जिरवाना अध्यक्षबाट तोिकए बमोिजम हुनेछ ।   

 

नोटः—नक्सा पास प्रयोजनका लािग वगीर्कृत के्षत्रहरू : 

१. मखु्य व्यापािरक तथा शहरी के्षत्रः मुख्य राजमागर्ले छोएको बीरबास, गैडाकंोट, घुम्ती बजार 

२. ग्रामीण बजार क्षेत्रः खज्यार्ङ, गण्डकी डोटा बजार, िचलाउन ेपोखरा, उपल्लो हिटया(६), गौरीपोखरा, उपल्लो 
हिटया देिख ठूला चौर सम्म, फेदी, नेटा, थाक्सीपोखरा, टाप,ु लुम्पके, िझरबास देिख काभ्रेपोखरी सम्म, जुभङु्ग 
हिटयाको आसपास क्षेत्र, रूमापोखरा, नाच्न े डाडँा बाख्र,े भटे्टचौर पोखरी डाडँा, िमसुका, िजमी 

३. ग्रामीण तथा आवासीय क्षेत्रः मािथ बाहेकका सबै क्षेत्रहरू । 

अनुसूिच–३ 
ऐनको दफा (४) संग सम्बिन्धत 

भिूमकर (मालपोत) (राजस्व शीषर्क नं. ११३१४) 

क्र.सं. िववरण दर कैिफयत
१ घर जग्गासम्बन्धी िसफािरस   

१.१ 

मालपोत तथाभूिमकर (प्रित रोपनी)   
नु्यनतम ५ रोपनीसम्म एकमुष्ट रु.५०   
६ रोपनीदेिख ९ रोपनीसम्म एकमुष्ट रु.१००   
१० रोपनीदेिख २० रोपनीसम्म प्रित रोपनी थप रु. ५ कादरले   
२० रोपनीदेिख ४० रोपनीसम्म प्रित रोपनी थप रु. ८ कादरले   
४० रोपनीदेिख ६० रोपनीसम्म प्रित रोपनी थप रु. १० कादरले   
६० रोपनीभन्दा मािथ जित सुकै भएपिन प्रित रोपनी थप रु. १२ कादरले   

 

िवलम्व दस्तरु पिहलो चौमािसक २५%, दोस्रो चौमािसक ५०% रतेस्रो चौमािसक ७५% थप लाग्न ेछ तर खेतीयोग्य 
जिमन बाझँो भएको हकमा िनयम बनाई १००% थप जिरवाना लाग्नछे। 
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घर कर तफर् : 
क्र.सं. िववरण दर कैिफयत 

१ पक्की ढलान घर प्रित तला रु. १०० पिहलोतला १०० थप तलाको प्रित तला रु ५० 
२ ढंुगा इटाको जोडाइ टीन र ढंुगाको छाना प्रित तला रु.५० पिहलो तला ५० थप तलाको प्रित तला रु ५० 
३ माटो ढंुगामा फुसको छानो रु.२०. ३०

 

अनुसूिच–४ 
ऐनको दफा (५) संग सम्बिन्धत 

(घर बहाल कर) (राजस्व शीषर्क नं. ११३२१) 

क्र.सं. िववरण दर कैिफयत 
१ सबै प्रकारको जग्गा, भवन, सभाहल, टहरा, पोखरी आिद भाडामा िददाँ १० प्रितशत
२ फोहरमैला सेवा शुल्क मािसक १०० मुख्य बजार के्षत्रको ३ तले घरसम्म
३ घर बहाल कर १० प्रितशत घर भाडाको १०% 

 

अनुसूिच–५ 
ऐनको दफा (६) संग सम्बिन्धत 

(व्यवसाय कर) (राजस्व शीषर्क नं. ११६१३) 
िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.

१ व्यापािरक दस्तुर     
१.१ मिदरा पसल(दतार्)/नवीकरण    

१.१.१ रक्सी, िवयरको िडिस्ट्रबू्यटसर् १०००० ५०००
१.१.२ रक्सी, िवयरको थोक पसल ५००० २५००
१.१.३ रक्सी, िवयरकोरुखुद्रा िबक्री पसल २५०० १२५०
१.२ सूतीर्जन्य (धु्रम्रपान) पसल  १०००० ५०००

१.२.१ चूरोट, िवडी, सुतीर्जन्य पदाथर्को िडलर पसल ७००० ३५००
१.२.२ चूरोट, िवडी, सुतीर्जन्य पदाथर्को थोक पसल ५,००० २५००
१.२.३ चूरोट, िवडी, सुतीर्जन्य पदाथर्कोरुखुद्रा पसल २५०० १२५०
१.३ पेयपदाथर्को िडलरहरूका     

१.३.१ पेयपदाथर्को िडलरहरूका  २५०० १२५०
१.३.२ पेयपदाथर्हरूको खुद्रा पसल (क) १५०० ७५०
१.४ सुन चादँी पसल    

१.४.१ सुन चादँी पसल शे्रणी (क) १ करोड भन्दा बढी लगानी १५००० ७५००
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िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
१.४.२ सुन चादँी पसल शे्रणी (ख) ५० लाख देिख १ करोड सम्म १२००० ६०००
१.४.३ सुन चादँी पसल शे्रणी (ग) २० लाख देिख ५० लाख सम्म १०००० ५०००
१.४.४ सुन चादँी पसल शे्रणी (घ) १० लाख देिख २० लाख सम्म ८००० ४०००
१.४.५ सुन चादँी शे्रणी (ङ) १० लाख सम्म ५००० २५००
१.५ औषधी व्यवसाय    

१.५.१ औषधी सूपरिडिस्ट्रवु्यटसर् १५००० ७५००
१.५.२ औषधी थोकतथा िडिस्ट्रवु्यटसर् १०००० ५०००
१.५.३ औषधी खुद्रापसल (डक्टर भएको) ८००० ४०००
१.५.४ औषधी खुद्रापसल (डक्टर नभएको) ५००० २५००
१.६. आयूवेर्िदकऔषधी पसल    

१.६.१ हवर्लउत्पादन तथा आयूवेर्िदक औषधी थोक पसल ३००० १५००
१.६.२ हवर्ल उत्पादन तथा आयूवेर्िदक औषधी खुद्रा २००० १०००
१.६.३ एग्रोभेटथोक पसल ५००० २५००
१.६.४ एग्रोभेट खुद्रापसल २००० १०००
१.७ से्टशनरी तथा पुस्तक पसल    

१.७.१ से्टशनरी तथा पुस्तक िडिस्ट्रवु्यटसर् ५००० २५००
१.७.२ से्टशनरीतथा पुस्तक थोक ३००० १५००
१.७.४ से्टशनरी तथा पुस्तकखुद्रा (क)बजार क्षेत्र २५०० १२५०
१.७.५ से्टशनरी तथा पुस्तकखुद्रा (ख) ग्रािमण बजार के्षत्र २००० १०००
१.७.६ मुद्रणसामाग्री खिरद िबक्री  २००० १०००
१.७.७ कापी उद्योग ५००० २५००
१.८ िडपाटर्मेन्टलपसल    

१.८.१ िडपाटर्मेन्टलपसल सिपङ्ग सेन्टर शे्रणी (क) १०,००० ५०००
१.८.२ िडपाटर्मेन्टलपसल सिपङ्ग सेन्टर शे्रणी (ख) ५००० २५००
१.९ कसे्मिटकपसल    

१.९.१ कसे्मिटकथोक पसल ५००० २५००
१.९.२ कसे्मिटक खुद्रापसल शे्रणी (वु्यटीपालर्र सिहत) ३००० १५००
१.९.३ कसे्मिटकखुद्रापसल शे्रणी (क) २००० १०००
१.९.४ कसे्मिटकखुद्रापसल शे्रणी (ख) १००० ५००
१.१ मोटर पाटर्तथा बोडी िवल्डसर् सामान िबक्री    

१.१०.१ मोटर पाटर्सामान िबक्री शै्रणी (क) (सोरुम सिहत) १०,००० ५०००
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१.१०.२ मोटर पाटर्सामान िबक्री शे्रणी (ख) (सिर्भस सिहत) ५००० २५००
१.१०.३ बोडीिवल्डसर् सामान िबक्री शे्रणी (क) ५००० २५००
१.१०.४ बोडी िवल्डसर् सामान िबक्री श्रेणी (ख) २००० १०००
१.११ लूिब्रकेसन सेक्सन तफर्     

१.११.१ लूिब्रकेसन िडिस्ट्रबु्यटसर् ५००० २५००
१.११.२ लूिब्रकेसन थोक पसल ३००० १५००
१.११.३ लूिब्रकेसन खुद्रा पसल २००० १०००
१.१२ प्लाई तथा ग्लास हाउस    

१.१२.१ प्लाई तथा ग्लास हाउस थोक पसल ५००० २५००
१.१२.२ प्लाई तथा ग्लास हाउस खुद्रा पसल(क) ३००० १५००
१.१२.३ प्लाई तथा ग्लास हाउस खुद्रा पसल (ख) २००० १०००
१.१३ कपडा तथा फेन्सी पसल    

१.१३.१ कपडा, फेन्सी तथा ब्याग थोक पसल ५००० २५००
१.१३.२ कपडा, फेन्सी तथा ब्याग खुद्रा पसल शे्रणी (क)मुख्यव्यापािरक के्षत्र ३००० १५००
१.१३.३ कपडा, फेन्सीतथा व्याग खुद्रा पसल शे्रणी (ख) ग्रािमण बजार के्षत्र २००० १०००
१.१४ धागो टाकँफस्नर थोक पसल    

१.१४.१ धागो, टाकँ, फस्नर थोक पसल २००० १०००
१.१४.२ धागो, टाकँ, फस्नर खुद्रा पसल १००० ५००
१.१५ इलेक्ट ्रोिनक िबक्री पसल    

१.१५.१ मोबाइलकम्पनी सेल्फ उपशाखा, िडिस्ट्रवु्यटसर् ५००० २५००
१.१५.२ इलेक्ट ्रोिनक, इलेिक्ट्रकल थोक पसल(िफ्रज, िट.भी.) ४००० २०००
१.१५.३ इलेक्ट ्रोिनक खुद्रा पसल शे्रणी (क) मुख्य व्यापािरक के्षत्र ३००० १५००
१.१५.४ इलेक्ट ्रोिनक खुद्रा पसल शे्रणी (ख) ग्रािमण बजार के्षत्र २००० १०००
१.१७ हाडवर्यर / मेिशनरी / पेन्ट/सेनेटरी तथा माबर्ल पसल    

१.१७.१ थोक पसल १०००० ५०००
१.१७.२ खुद्रा पसल शे्रणी (क) (छड, िसमेन्ट सिहत) ५००० २५००
१.१७.३ खुद्रा पसल शे्रणी (ख) अन्य ३००० १५००
१.१८ पेट्रोिलयम पदाथर्    

१.१८.१ पेट्रोिलयम पदाथर् ३ पम्प वा सोभन्दा मािथ १०००० ५०००
१.१८.२ पेट्रोिलयम पदाथर् २ वटा पम्प भएको ५००० २५००
१.१८.३ पेट्रोिलयम पदाथर् १ मात्र पम्प भएको ३००० १५००
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िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
१.१८.४ ग्यांस िसिलण्डर िडलर सब िडलर ३००० १५००
१.१९ स्टील, आलू्मिनयमको पसल    

१.१९.१ स्टील, आलू्मिनयमको थोक पसल ५००० २५००
१.१९.२ स्टील, आलू्मिनयमको खुद्रा पसल ३००० १५००

१.२ फिर्नशसर् पसल    
१.२०.१ फ्लोिरङ तथा फिर्नशसर् थोक पसल ५००० २५००
१.२०.२ फ्लोिरङ तथा फिर्नशसर् खुद्रा पसल (क) ३००० १५००
१.२०.३ फ्लोिरङ तथा फिर्नशसर् खुद्रा पसल (ख) २००० १०००
१.२१ सवारी साधनएजेन्सी तथा थोक िबक्री पसल    

१.२१.१ बस, ट्रक, ट्रयाक्टर िजप, कारको िडलर १५००० ७५००
१.२१.२ मोटरसाइकल िडलर १०,००० ५०००
१.२१.३ मोटरसाइकल अन्य सवारी साधनको िडलर (स्वदेशी उत्पादन) ५००० २५००
१.२१.४ इलेिक्ट्रक साइकल िडलर (क) ३००० १५००
१.२१.५ साइकल, मोटरसाईकल ममर्त केन्द्र (ख) २००० १०००
१.२१.६ िर–किन्डसनहाउस ५००० २५००
१.२२ थोक तथा एजेन्सी    

१.२२.१ टायर िडलर ५००० २५००
१.२२.२ पिम्पङ्गसेट, जेनेरेटर िडलर ५००० २५००
१.२२.३ िविवधिवषयका सामान सप्लायसर् तथा एजेन्सीहरू ५००० २५००
१.२३ दैिनक उपभोगका बस्तू    

१.२३.१ खाद्यान सप्लायसर् िडपो ५००० २५००
१.२३.२ गल्ला थोक पसल िडपो ४००० २०००
१.२३.३ खाद्यान, िकराना थोक तथा खुद्रा पसल ३००० १५००
१.२३.४ खाद्यान, िकरानाथोक तथा खुद्रा पसल, लत्ता कपडा, सबै सामान एकै ठाउमा भएको (क) ५००० २५००
१.२३.५ खाद्यान, िकरानाथोक तथा खुद्रा पसल, लत्ता कपडा, सबै सामान एकै ठाउमा भएको (ख) ४००० २०००
१.२४ फलफूल पसल    

१.२४.१ फलफूल थोकपसल ३००० १५००
१.२४.२ फलफूल खुद्रापसल तरकारी तथा अन्य सामाग्री पसल २००० १०००
१.२५ सागसब्जी पसल    

१.२५.१ सागसब्जी थोक पसल २००० १०००
१.२६ िमष्ठान/क्याटिरङ्ग पसल    
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िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
१.२६.१ िमष्ठान/क्याटिरङ्ग पसल ५००० २५००
१.२६.२ िमष्ठान पसल शे्रणी (क) ३००० १५००
१.२६.३ िमष्ठान पसल शे्रणी (ख) २००० १०००
१.२७ िचयानास्ता पसल २००० १०००

१.२७.१ िचया तथा नास्ता पसल (क) २००० १०००
१.२७.२ िचया तथा नास्ता पसल (ख) १००० ५००
१.२८ टेण्ट हाउस    

१.२८.१ िबजुली डेकोरेशन/बैण्ड बाजासिहतको टेण्ट हाउस ५००० २५००
१.२८.२ िबजुली डेकोरेशन सिहतको टेण्ट हाउस ३००० १५००
१.२८.३ टेण्ट हाउस २००० १०००

२ िबशेषज्ञ परामशर् तथा अन्य व्यवसाियक सेवा    
२.१ िचिकत्सक    

२.१.१ िनजी सेवा संचालन गनेर् कन्सले्टण्ट डाक्टर ५००० २५००
२.१.२ िनजी सेवा संचालन गनेर् मेिडकल अिफसर ३००० १५००
२.१.३ िनजी औषधी पसलमा पटके िवशेषज्ञ सेवा वािर्षक ५००० -
२.१.३ किबराज(आयुवेर्िदक) २००० १०००
२.२ कन्सल्ट्यान्टसेवा    

२.२.१ इिन्जिनयिरङ परामशर् सेवा फमर् ५००० २५००
२.३ कानून व्यवसायी    

२.३.१ ल फमर् तथा कानून परामशर् सेवा ३००० १५००
२.४ लेखापरीक्षण व्यवसाय    

२.४.१ लेखापरीक्षण (सी.ए.) ५००० २५००
२.४.२ लेखापरीक्षण (ले.प) ३००० १५००
२.५ दन्तिचिकत्सा सेवा    

२.५.१ डेन्टलसेवा ३००० १५००
२.५.२ दन्त िचिकत्सा सेवा २००० १०००
२.६ अनूसन्धानकतार् तथा सेवा परामशर् दाता    

२.६.१ अनुसन्धानकतार् ३००० १५००
२.६.२ कम्पु्यटरएनािलस्ट तथा प्रोग्रामर २५०० १२५०
२.६.३ िवमाएजेन्ट २००० १०००
२.६.४ सभेर्यर २००० १०००
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िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
२.७ नोटरी पिब्लक अनूवादक नक्कल प्रमािणत ५००० २५००

२.७.१ पशु िचिकत्सक ३००० १५००
२.७.२ शेयर दलाल १००० ५००
२.७.३ ढुवानी कम्पनी तथा ट्रान्सपरेन्ट व्यवसाय २००० १०००
२.७.४ संथागत पेन्टर (प्लिम्बङ, वायिरङ, पेिन्टङ) २००० १०००
३.१ िनमार्ण व्यवसाय    

३.१.४ िनमार्ण व्यवसायी (घ) ३०००० १५०००
३.१.५ िवदेशीिनमार्ण व्यवसायी एवं परामशर् दाता ५०००० २५०००
३.२ भवनिनमार्ण व्यवसाय    

३.२.१ िमक्चर तथा सटिरङ्ग सामान भएकोलाई १०००० ५०००
३.२.२ सटिरङ्ग सामान भएको ५००० २५००
३.२.३ भवनिनमार्ण व्यवसायी ३००० १५००

४ उत्पादनमुलक उद्योग    
४.१  िडिस्ट्रलरी    

४.१.१ िडिस्ट्रलरी ( १ करोड भन्दा बढी पूँजी भएको) १५०००० ७५०००
४.१.२ िडिस्ट्रलरी (१ करोड भन्दा कम पँूजी भएका) ७५००० ३७५००
४.२ प्लािष्टक उद्योग    

४.२.१ प्लािष्टक उद्योग शे्रणी (क)(कच्चा पदाथर् प्रशोधन) १०००० ५०००
४.२.२ प्लािष्टक उद्योग शे्रणी (ख) (प्याकेिजङ) ५००० २५००
४.३  चप्पल उद्योग    

४.३.१ चप्पल उद्योग  ५००० २५००
४.४ ग्रील उद्योग    

४.४.१ स्टील, आलु्मिनयम ग्रील उद्योग १०,००० ५०००
४.४.२ फलामको ग्रील उद्योग ५००० २५००
४.५ साबुन उद्योग    

१३.५.१ साबुन उद्योग ५००० २५००
४.६ जुत्ता उद्योग    

४.६.१ जुत्ता उधोग तथा जुत्ताको शोरुम १०००० ५०००
४.६.२ जुत्ताको शोरुम तथा पसल ५००० २५००
४.६.३ जुत्ता ममर्त गनेर् १००० ५००
४.७ पशुपालन तथा पशु आहार उद्योग    
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िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
४.७.१ पशु आहार उद्योग १०००० ५०००
४.७.२ साना कुखुरा पालन उद्योग (५०० चल्ला सम्म) ५००० २५००
४.७.३ मझौला कुखुरा पालन उद्योग (५०१ देिख मािथ) ३००० १५००
४.७.४ ठुला ह्याचरी सिहत कुखुरा पालन उद्योग १५,००० ७५०००
४.७.५ पशुपंक्षी आहार िबक्री पसल २००० १०००
४.७.६ पशु पंछीपालन फमर् ३००० १५००
४.८ घरेलु कुिटर उद्योग    

४.८.१ अगर बत्ती उद्योग १००० ५००
४.८.२ मैन बत्ती उद्योग १००० ५००
४.८.३ िटकी उद्योग १००० ५००
४.८.४ अचार उद्योग १००० ५००
४.८.५ अन्य कुिटर उद्योग १००० ५००
४.९ कपडा तथा गामेर्न्ट उद्योग    

४.९.१ घरेलु कपडा उद्योग ५००० २५००
४.९.२ गारमेन्ट उद्योग २५०० १२५०
४.९.३ ज्याकेट तथा ब्याग उद्योग ३००० १५००
४.९.४ होिजयारी तथा धागो उद्योग २००० १०००
४.९.५ िसरक डसना उद्योग/पसल ५००० २५००
४.९.६ गाउँगाउँमा िसरक डसना िबक्री गनेर् २००० १०००
४.९.७ जडीबुटी िबक्री गनेर् १००० ५००
४.९.७ ढाकाउद्योग श्रेणी (क) ३००० १५००
४.९.८ पुरानाकपडा प्रशोधन गरी कपास बनाउने ३००० १५००
४.१ छाता, सलाई उद्योग    

४.१०.१ सलाई उद्योग शे्रणी(क) ५००० २५००
४.१०.२ छाता उद्योग शे्रणी (क) ५००० २५००
४.११ पेय पदाथर् उत्पादन उद्योग    

४.११.१ िमनरल वाटर उद्योग ५००० २५००
४.११.२ िपउने पानी सप्लायसर् ३००० १५००
४.११.३ आइस बरफ उद्योग ५००० २५००
४.११.४ आइसक्रीम उद्योग ५००० २५००
४.११.५ सोडा उद्योग ५००० २५००
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िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
४.१२ भाडँा उद्योग    

४.१२.१ कासँ, तामा, िपत्तल, भाडा उद्योग ५००० २५००
४.१२.२ आलू्मिनयम भाडँा उद्योग ५००० २५००
४.१२.३ प्लास्टीक भाडँा उद्योग ५००० २५००
४.१२.४ धातुका भाडँा ममर्त तथा प्रशोधन र िबक्री (क) ३००० १५००
४.१२.६ धातुका भाडँा ममर्त तथा प्रशोधन र िबक्री (ख) २००० १०००
४.१३ कुटानी, पेलानी िमल    

४.१३.१ फलावर िमल ५००० २५००
४.१३.२ सेलर िमल (प्लान्ट सिहत) ५००० २५००
४.१३.३ कुटानी, पेलानी िमल (हलर समेत) ४००० २०००
४.१३.४ कुटानी, िपसानी ३००० १५००
४.१३.५ िचउरा िमल ३००० १५००
४.१३.६ मसला उद्योग ३००० १५००
४.१४ डेरी उद्योग    

४.१४.१ डेरी उद्योग तथा िचस्यान केन्द्र ३००० १५००
४.१४.२ डेरी िबक्री पसल १००० ५००
४.१५ उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग    

४.१५.१ कुिकज/पाउरोटी/नुडल्सउद्योग ३००० १५००
४.१५.३ कने्फक्सनरी उद्योग शे्रणी (क) ३००० १५००
४.१५.५ िबसु्कट उद्योग ३००० १५००
४.१५.६ दालमोट उद्योग ३००० १५००
४.१६ िरकिण्डसन उद्योग    

४.१६.१ फलाम कृिषऔजार उद्योग (क) ३००० १५००
४.१६.२ फलाम कृिषऔजार उद्योग (ख) २००० १०००
४.१६.३ कागज, प्लािष्टक िरकिण्डसन उद्योग ३००० १५००

५ उजार् मुलक उद्योग    
५.१ हाइड्रोपावरसम्बन्धी पाटर् उत्पादन (क) १५००० ७५००
५.२ वायो ग्यासँ उद्योग १०००० ५०००
५.३ सौयर्शिक्त उत्पादन उधोग ५००० २५००
५.४ ममर्तसंमार पाटर् िबक्री २००० १०००
६ कृिष तथा बनजन्य उद्योग    
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िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
६.१ प्लाइउड उद्योग १०००० ५०००
६.२ सिमल (ट्रली भएको) ५००० २५००
६.३ सिमल (ट्रली नभएको) ३००० १५००
६.४ काठ िबक्री िडपो १०००० ५०००
६.५ काठको फिर्नचर उद्योग / शोरुम    

६.५.१ ३ लाखभन्दा बढी पँूजी भएको १०००० ५०००
५.५.२ ३ लाखभन्दा कम पँूजी भएको ५००० २५००
६.७ काठको फिर्नचर शोरुम, ३००० १५००
६.८ बेतबांसको उद्योग/व्याम्बो शोरुम १००० ५००
६.९ बनसमूहबाट िलला/आपुिर्त सिमित माफर् त िबक्री हुने काठमा प्रित कु्यव िफट २०  
६.१ बन समूहबाट उपभोक्तालाई िवतरण हुने काठमा प्रित कु्यव िफट १०  

६.११ सालको रुखलगायतको िबऊ संकलन प्रित के.जी. ५  
७ खिनज उद्योग    

७.१ कंिक्रट उद्योग  १०००० ५०००
७.१.१ कंिक्रट ब्लक ५००० २५००
७.१.२ सेनेटरीउद्योग तथा व्यवसाय ३००० १५००
७.२ क्रसर उद्योग    

७.२.१ क) १ करोडभन्दा बढी पँूजी भएको १००००० ५००००
७.२.२ ख) ५० लाखदेिख १ करोडसम्म पँूजी भएको ५०,००० २५०००
७.२.३ ग) ५० लाखभन्दा कम पँूजी भएको २५००० १२५००
७.३ ईट्टा उद्योग    

७.३.१ १ करोडभन्दा बढी पँूजी भएको ५०००० २५०००
७.३.२ १ करोडभन्दा कम पँूजी भएको २५००० १२५००
७.३.३ ५० लाखभन्दा कम पँूजी भएका २०००० १००००
७.३.४ भेली/क्रसर उद्योग (१ करोडभन्दा बढी भएमा) ५०,००० २५०००
७.३.५ भेली/क्रसर उद्योग (१ करोडभन्दा कम भएमा) २५००० १२५००

८ होटल लजएण्ड रेषु्टरेन्ट    
८.१ पाटीर् प्यालेस ५००० २५००
८.२ होटल लज एण्ड रेषु्टरेन्ट ४००० २०००
८.३ होटल एण्ड लज ३००० १५००
८.४ दोहोरी साझँ ५००० २५००
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िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
८.५ फास्टफुड तथा क्याफे २००० १०००
८.६ होटल, भोजनालय २००० १०००
९ छापाखाना    

९.१ अफसेट पे्रस ५००० २५००
९.२ िस्क्रनिप्रन्ट प्रेस ३००० १५००
९.३ लेटर िप्रन्ट प्रसे २००० १०००
१० सञ्चार सेवा    

१०.१ टेिलफोन, मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी १५००० ७५००
१०.२ िट.िभ.च्यानल प्रशारण सेवा २५००० १२५००
१०.३ केबुल च्यानल प्रशारण सेवा ३००० १५००
१०.४ एफ.एम./रेिडयोदतार्/दतार् िसफािरस प्रशारण सेवा ५००० २५००
१०.५ पत्रपित्रका प्रकाशन सेवा २००० १०००
११ कमु्यिनकेशन सेवा    

११.१ टुर एण्ड ट्राभल्स सेवा ५००० २५००
११.२ फोटोकिप/पी.सी.ओ.साइवरक्याफे,फोटो सु्टिडयो सेवा ४००० २०००
११.३ कुिरयर सेवाको शाखा कायार्लय २००० १०००
१२ बािणज्य बैंक मुख्य कायार्लय ३०००० १५०००

१२.१ वािणज्य बैंक प्रित शाखा कायार्लय २०,००० १००००
१२.२ िबकास बैंक मुख्य कायार्लय ५०००० २५०००
१२.३ िवकास बैंक प्रित शाखा कायार्लय २५००० १२५००
१२.४ फाइनान्स कम्पनी मुख्य कायार्लय ३०००० १५०००
१२.५ फाइनान्स कम्पनी प्रित शाखा कायार्लय १०००० ५०००
१२.६ लघुिवत्त कम्पनीहरू (मुख्य कायार्लय) २०००० १००००
१२.७ लघुिवत्त कम्पनीहरू (शाखा कायार्लय) १५००० ७५००
१२.८ िवमा कम्पनीहरू (मुख्य कायार्लय) १५००० ७५००
१२.९ िवमा कम्पनीहरू (शाखा कायार्लय) १०००० ५०००
१२.१ रेिमटान्स तथा मनी एक्सचेन्जर ५००० २५००

१२.११ िवत्तीय सहकारी संस्था ५००० २५००
१२.१२ बहुउदे्दश्यीय सहकारी संस्था दतार्/दतार् िसफािरस/नवीकरण ३००० १५००
१२.१३ िवषयगत सहकारी २००० १०००

१३ स्वास्थ्यसेवा व्यवसाय    
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िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
१३.१ गैरसरकारी अस्पताल ३०,००० १५०००
१३.२ निर्सङ्ग होम २०,००० १००००
१३.३ एम.आर.आइ., िस.िट.स्क्यान, अल्ट्रा साउण्ड िक्लिनक १५००० ७५००
१३.४ पोली िक्लिनक ५००० २५००
१३.५ प्याथोलोजी (िदशा, िपसाब, रगत, जाचँ) िक्लिनक ५००० २५००
१३.६ अंकु्यपन्चर, िफिजयोथेरापी, स्वास्थ िक्लिनक ५००० २५००
१३.७ एक्सरे िक्लिनक ३००० १५००
१३.८ चश्मा पसलशे्रणी (क) २००० १०००
१४ िशक्षासेवा (संस्थागत)िनजी िशक्षालय दतार्, दतार् िसफािरससमेत    

१४.१ क्याम्पस अनुमित र स्वीकृितको लािग िसफािरस २०,००० -
१४.२ माध्यिमक िवद्यालय (१० + २ समेत) अनुमित र स्वीकृित १५००० -
१४.३ आधारभूत िवद्यालय (कक्षा ८ सम्म संचालन को लािग ) अनुमित र स्वीकृित १०,००० -
१४.४ आधारभूतिवद्यालय (कक्षा ५ सम्म संचालन को लािग) अनुमित र स्वीकृित ७५०० -
१४.५ मने्टश्वरीतथा िशशु स्याहार केन्द्र अनुमित र स्वीकृित २००० -
१४.६ छात्र/छात्रावासअनुमित र स्वीकृित २००० -
१५ िनजी िशक्षालय वािर्षक शुल्क    

१५.१ क्याम्पस १००००  
१५.२ मा.िव. (१०+२) ५०००  
१५.३ आधारभूत ८ कक्षा सम्म २५००  
१५.४ आधारभूत ५ कक्षा सम्म १५००  
१५.५ मने्टश्वरी िशशु स्याहार केन्द्र १०००  
१५.६ छात्रा/छात्रावास ५००  
१५.क इिन्स्टचू्यट, तािलम तथा अनूसन्धान केन्द्र    
१५.१ पोिलटेिक्नकल इिन्स्टचु्यट, प्रिशक्षण समेत १०००० ५०००
१५.२ निर्सङ्ग, िसए.मए.ए. र एच.ए. प्रिशक्षण समेत १०००० ५०००
१५.३ एजुकेशनल कन्सले्टन्सी सेवा ३००० १५००
१५.४ कम्पू्यटर/ईलेक्ट्रोिनक्स तािलम केन्द्र ३००० १५००
१५.५ सवारीचालक तािलम केन्द्र ३००० १५००
१५.६ भाषा िशक्षा इिन्स्टचु्यट,कोिचङ्ग सेन्टर २००० १०००
१६ अन्तरार्िष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरू    

१६.१ अन्तरार्िष्ट्रय संस्था (व्यवसाियक कारोबार गनेर्) ५००० २५००



(138) आ.व.२०७८/०७९ को नीित, कायर्क्रम तथा बजेटवािर्षक िवकास योजना 

िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
१६.२ रािष्ट्रय संस्था (व्यवसाियक कारोबार गनेर्) ३००० १५००
१७ ममर्त तथा संभार सेवा    

१७.१ बोडी िवल्डसर् सेक्सन तफर्     
१७.१.१ नयां बोडी बनाउने अटोमोबाइलसम्बन्धी समू्पणर् कायर् १०००० ५०००
१७.२ अटोसम्बन्धी अन्य सेवा    

१७.2.१ मोटर साइकल ममर्त तथा अन्य कायर् ५००० २५००
१८ सेके्रटिरयल सेवा    

१८.१ ड्राइिक्लिनक, सैलुन तथा बु्यटी पालर्र    
१८.१.१ बु्यटीपालर्र सेवा ब्युिटिशयन तािलम सिहतको ३००० १५००
१८.१.२ बु्यटीपालर्र सेवा १५०० ७५०
१८.१.५ सैलून सेवा १००० ५००
१८.१.६ ड्राइिक्लिनकसेवा १००० ५००
१८.२ साईन वोडर्आटर् व्यवसाय    

१८.२.१ िडिजटलआटर् व्यवसाय २००० १०००
१८.२.२ अन्य आटर्व्यवसाय १००० ५००
१८.३ पशु बधशाला    

१८.३.१ पशु बधशाला २००० १०००
१८.३.२ पशुको छाला संकलन तथा िबक्री केन्द्र २००० १०००
१८.४ माछा, मासु िबक्री पसल    

१८.४.१ प्यािकङमाछा, मासू सप्लायसर् ५००० २५००
१८.४.२ माछा, मासूमधे्य किम्तमा ३ वटा सेवा एकै ठाउँमा भएको ४००० २०००
१८.४.३ माछा, मासूमधे्य किम्तमा २ वटा सेवा एकै ठाउँमा भएको २००० १०००
१८.४.४ कूनै एकप्रकारको मासू िबक्री पसल १००० ५००
१८.४.५ ताजा माछा, िसद्रा िबक्री पसल १००० ५००
१८.४.६ अण्डा िबक्री पसल १००० ५००
१८.५ फुल िबरुवा िबक्री पसल    

१८.५.१ नसर्री २००० १०००
१८.५.२ फूल िबक्री पसल १००० ५००
१८.६ सु्नकर/पुल हाउस    

१८.६.१ सू्नकर तथा पूल दुबै भएको ५००० २०००
१८.६.२ सू्नकर ३००० १५००
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िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
१८.६.३ पूल हाउस २००० १०००
१८.७ हेिभ इकु्यवमेन्ट तथा कवाडर् पसल    

१८.७.१ हेिभ इकु्यवमेन्ट खरीद/िबक्री ५००० २५००
१८.७.२ अन्य कवाडी खिरद िबक्री २००० १०००
१८.८ खेलौना, िगफ्ट तथा फोटो फे्रम पसल    

१८.८.१ खेलौना तथा िगफ्ट पसल २००० १०००
१८.८.२ खेलौना पसल १००० ५००
१८.८.३ फोटो फे्रम पसल १००० ५००
१८.९ िसलाइ मेिसन ममर्त तथा िसलाइ पसल    

१८.९.१ िसलाइ पसल ५ बढी मेिशन ३००० १५००
१८.९.२ िसलाइ पसल३ देिख ५ सम्म मेिशन २००० १०००
१८.९.३ िसलाइ मेिसन ममर्त पसल वा ३ वटा मेिशनसम्म १००० ५००
१८.९.४ बुिटक ल्याब्रटोरी १००० ५००

१९ अन्य सेवा    
१९.१ वैदेिशक रोजगार सेवा परामशर् दाता    

१९.१.१ वैदेिशक रोजगार सेवा परामशर् दाता ५००० २५००
१९.१.२ वैदेिशक रोजगार परामशर् सेवा शाखा कायार्लय ३००० १५००
१९.१.३ सेवा परामशर् दाता २००० १०००
१९.१.४ श्रिमक सेवा परामशर् दाता १००० ५००
१९.१.५ सामानसिहत श्रिमक सेवा परामशर् दाता २००० १०००
१९.२ संिगत तथा कला केन्द्र सेवा २००० १०००
१९.३ घुिम्त हाटबजारमा ब्यावसाय गनेर् व्यवसायीकोहरूमा    

१९.३.१ फेन्सी तथा कपडा पसल २००० १०००
१९.३.२ खुद्रा िकराना १००० ५००
१९.३.३ अन्य प्रकृतीका खुद्रा १००० ५००

२० मािथ उले्लख नभएका उद्योगहरूको हकमा    
२०.१.१ ठूला उद्योग १०००० ५०००
२०.१.२ मझौला उद्योग ५००० २५००
२०.१.३ साना उद्योग ३००० १५००

२१ मािथ उले्लख नभएका अन्य पेशा व्यवसाय    
२१.१ िडस्ट्री ब्यूटसर्/थोक पसल ५००० २५००
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िस.नं. िववरण दतार् नवीकरण कै.
२१.२ खुद्रा पसल २००० १०००
२१.४ सेवाप्रदायक अन्य व्यवसाय १००० ५००
२१.५ कृिष फमर् १००० ५००
२१.६ पशु फमर् १००० ५००
२१.७ कृिष तथा पशुपन्छी फमर् २००० १०००
२४ मरेकोपशूको हाड, छाला संकलन केन्द्र/कायर् ४००० २०००
२५ कबाडी (काम नलागे्न सामाग्री) संकलन केन्द्र २००० १०००

 

पुनश्च : 
१) यो कर दर रू. २५ लाख, रू.५० लाख र १ करोड भन्दा बढी व्यवसाय-कारोबार गनेर् व्यवसायी फमर्-उद्योगको 

हकमा क्रमशः १०%, २०% र ३०% थप कर असुल गनेर्छ । 
२) मिदरा-िडिस्टलरी उद्योगमा उत्पादन भएको सामानको उद्योगको िबक्री मुल्यमा २ % उत्पादन स्थलमा स्थानीय 

कर अितिरक्त असुल गिरनेछ । 
३) पानी उत्पादन गनेर् उद्योगबाट उत्पादन हुने पानीको बोतलमा प्रित बोतल रू. ०.५ अितिरक्तस्थानीय कर असुल 

गनेर्छ । 
४) साझेदारी तथा सामदुाियक वन समूहबाट िललाम प्रिक्रया/आपुिर्त सिमित माफर् त ् िबक्री हुने उत्पािदत काठमा 

प्रित क्युव िफट रू. २० को दरले स्थानीय कर असुल गिरनेछ साथै समूह सदस्यलाई िवतरण गिरने उत्पािदत 
काठमा प्रित क्यवु िफट रू.५ स्थानीय कर असुल गिरनेछ । 

५) पािलकामा दतार् नभएका व्यवसायीहरूले टोल (टोलमा माल सामान िबक्री गरेको पाइएमा) प्रित पटक रू ५००० 
जिरवाना िलइनेछ। 

अनुसूिच ६ 
ऐनको दफा (७) संग सम्बिन्धत 

राजस्व शीषर्क न. ११६९१ 
गाउँपािलकािभत्र उत्पािदत वस्तु वा प्राकृितक स्रोतको िनकासीमा लागे्न दसु्तर : 

क्र.सं. वसु्त वा सेवा दर आ.व. २०७७/७८ कै.
१ िगट्टी रू.८००प्रित ट्रीपर रू.८००प्रित ट्रीपर 
२ िगट्टी रू. ३००प्रित ट्रयाक्टर रू. ३००प्रित ट्रयाक्टर 
३ ढंुगा रू.८००प्रित ट्रीपर रू.८००प्रित ट्रीपर 
४ ढंुगा रू. ३००प्रित ट्रयाक्टर रू. ३००प्रित ट्रयाक्टर 
५ बालुवा रू.८००प्रित ट्रीपर रू.८००प्रित ट्रीपर 
६ बालुवा रू. ३००प्रित ट्रयाक्टर रू. ३००प्रित ट्रयाक्टर 
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क्र.सं. वसु्त वा सेवा दर आ.व. २०७७/७८ कै.
७ ढंुगा खानी (चुन ढंुगा, अन्य) रू.६२५प्रित िटपर रू.६२५प्रित िटपर 
८ ढंुगा खानी (चुन ढंुगा, अन्य) रू.२५०प्रित ट्याक्टर रू.२५०प्रित ट्याक्टर 
९ से्लट, मावर्ल कच्चा पदाथर् रू.५००प्रित घन िमटर रू.५००प्रित घन िमटर 

१० काठ रू.३०००प्रित ट्रक रू.३०००प्रित ट्रक 
११ काठ रू. १५००प्रित ट्रयाक्टर रू. १५००प्रित ट्रयाक्टर
१२ भटमास रू. १००प्रित क्वीन्टल रू. १००प्रित क्वीन्टल 
१३ िटमुर रू.५००प्रित क्वीन्टल रू.५००प्रित क्वीन्टल 
१४ सल्लाकोखोटो रू. १प्रित िकलो रू. १प्रित िकलो 
१५ कानूनले िनषेध नगरेका अन्य जडीबुटी तथा जीवजनु्तका अंगहरू रू. ५प्रित िकलो रू. ५प्रित िकलो 
१६ गाउँपािलकामा उत्पािदत अन्य खाद्य वसु्त रू. १००प्रित क्वीन्टल रू. १००प्रित क्वीन्टल 

 

नोट :  ठेक् का पट्टाबाट हुने काममा बाहेक मािथ उले्लिखत ढंुगा, िगट्टी, बालुवा प्रयोग हुने सावर्जिनक िनमार्णका 
कायर्हरूमा उक्त दस्तरु छुट हुनेछ । प्रदेश तथा सङ्घीय कानून बनी कायर्न्वयनमा आएपिछ यस अनुसूिच 
बमोिजमको दस्तरु समबन्धी प्रावधान सोही बमोिजम हुनेछ । 

अनुसूिच–७ 
ऐनको दफा (८) संग सम्बिन्धत (राजस्व शीषर्क नं. ११६९१) 

(सवारी साधन कर) 
िस.नं. सवारीको िववरण वािर्षक रू. पटके रू. नवीकरण

१       
१.१ ट्रक, लरीतथा अन्य हेभी गाडीमा ३००० ५०   
१.२ बस, िमनीबस, िमनीट्रक र ट्रयाक्टर १५०० ४०   
१.३ १५ िसटभन्दा कम भाडाका जीप, कार, भ्यान, मेटाडोर, टेम्पो ५०० ३०   
१.४ िजप, कार, िमिनबस (रातो नम्बर पे्लट) ५०० ३०   
१.५ मोटरसाइकल, सू्कटर १०० ०   
१.७ अटो रेक्सादतार् र नवीकरण ५००० २००० ४००० 
१.८ अन्य सवारीसाधनहरू १००     

 

• उले्लख दर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोिजम हुनेछ। 
• सवारी धनीहरूले सवारी कर वािर्षक रकम एकमूष्ठ बुझाउन चाहमेा प्रते्यक आ.व. को श्रावण १ देिख 

गा.पाकायार्लयमा आई बुझाउन सिकनेछ । त्यसरी वािर्षक सवारीकर एकमूष्ठ बुझाएका सवारी साधनलाई पटके 
सवारीकर िलइने छैन तर वािर्षक सवारीकर भुक्तान नगरेसम्म पटके सवारी कर िलइनेछ। वािर्षक कर बुझाउंदा 
पुरै रकम भुक्तान गनुर् पनेर्छ । 
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अनुसूिच–८ 
ऐनको दफा (१०) संग सम्बिन्धत 

(िवज्ञापन कर) (राजस्व शीषर्क नं. ११४७२) 

क्र.सं. िववरण दर पटके रू. वािर्षक रू. कैिफयत
१ िवज्ञापनतफर्      

१.१ होिडङबोडर्, िनयोन साइन तथा अन्य ठूला िवदू्यतीय बोडर्हरू - ७५   
१.२ ग्लो साइनबोडर्, डी.पी.एस.बोडर् आिद - ५०   
१.३ िभते्तलेखन १० ३५   
१.४ तुल, व्यानर १० -   

 

पुनश्च :  मािथ उल्लेख दर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोिजम 
हुनेछ । 

नोट : 
• कुनै पिन प्रकारका िवज्ञापन गदार् गाउँपािलकाबाट पूवर् स्वीकृित िलएर मात्र गनुर्पनेर्छ । 

• नेपाल सरकारको नीित बमोिजम सावर्जिनक स्थलमा िवज्ञापन गनर् बने्दज गरेका (मादक पदाथर्, सूिर्तजन्य) 
जस्ता वस्तहुरूको िवज्ञापन गनर् पाइने छैन । 

• यातायात सवारीका साधनहरूको िबक्री प्रयोजनका लािग हुने िवज्ञापनमा २० प्रितशत थप गरी िलइने छ । 

• होटल तथा व्यापार व्यवसायको प्रवदर्न सम्बन्धी िवज्ञापनहरूमा मािथ उले्लिखत दररेटमा कर िलइने छ । 

• िविभन् न संघ संस्थाहरूबाट हुने सेवामूलक प्रचार प्रसारका सामाग्रीहरूमा उल्लेिखत दरमा ५० प्रितशत छुट िदइने 
छ । 

• नेपाल सरकारका तफर् बाट हुने जनचेतना अिभबृिद्धमुलक सूचना प्रचार प्रसारका सामाग्रीहरूमा िवज्ञापन कर 
िलइने छैन। 

• व्यापार व्यवसाय वा कायार्लय रहेको स्थानको पिरचयपाटीको हकमा िवज्ञापन कर िलइनेछ । 

• उले्लिखत दररेट र आकार प्रकारका आधारमा िवज्ञापनका लािग स्वीकृत िदंदा न्युनतम रू. ५०मा नघटाई 
िलइनेछ । 

• स्वीकृत नै निलई रािखएका िवज्ञापन सामाग्री हटाउने र स्वीकृती िदन उपयकु्त ठािनएमा लाग्न े करको शत–
प्रितशत बराबर जिरवाना िलई स्वीकृती िदन सिकनेछ । 

• िनजी स्वािमत्वको स्थानमा िवज्ञापन सामाग्री राख्दा सम्बिन्धत सरोकारवालाको सहमित प्राप्त गनुर् पनेर्छ । त्यस्तो 
ठाउँमा गिरने िवज्ञापन करमा ५० प्रितशतसम्म छुट िदइनेछ । 
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• स्वीकृत समयाविध िभत्र ैअकोर् थप समयाविधका लािग नवीकरण गनर् आउनेलाई लाग्न े दस्तरुमा २५ प्रितशतत 
छुट िदइनेछ । 

• पटके समयाविध भन्नाले बढीमा १ मिहनासम्मका लािग स्वीकृत प्राप्त समयाविध लाई मािननेछ । 

• िवज्ञापन गनेर्ले स्वीकृत समयावधी समाप्त हँुदा गिरएको िवज्ञापन स्वयंले हटाउनु-मटेाउनु पनेर्छ । 

 
अनुसूिच–९ 

ऐनको दफा (१०) संग सम्बिन्धत 
(मनोरञ्जन-पयर्टन शुल्क) राजस्व शीषर्क नं. ११४७३ 

िस.नं. िववरण दर कैिफयत
मनोरञ्जन

१.१ िसनेमा हल १०,०००   
१.२ िफल्मिडिस्ट्रवु्यटसर् ५,०००   
१.३ कलरल्यावसेवा २,०००   
१.४ िभिडयोिमिक्सङ तथा फोटो सु्टिडयो १,५००   

पयर्टन
२.१ ट्रेिकङ्गप्रित व्यिक्त (िदन) ५०   
२.२ र् यािप्टङ्गप्रित व्यिक्त(पटक) ५०   
२.३ गाउँपािलकामापयर्टक प्रवेश   

  (प्रितव्यिक्तप्रित िदन) ५   
२.४ गाउँपािलकामा पयर्टक प्रवेश   

  (प्रितव्यिक्तप्रित िदन) १०   
 

 
अनुसूिच–१० 

ऐनको दफा (१३) संग सम्बिन्धत 
(बहाल िबटौली शुल्क) (राजस्व शीषर्क नं. ११३२२) 

िस.नं. िववरण दर कैिफयत 
१ कपडा पसल ५०   
२ फेन्सी पसल ५०   
३ भँडा पसल ५०   
४ जुत्ता, चप्पल पसल ५०   
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िस.नं. िववरण दर कैिफयत 
५ िकराना पसल ५०   
६ आलु प्याज पसल ५०   
७ साग सब्जी पसल ५०   
८ मासु पसल ५०   
९ नास्ता पसल ५०   
१० फलफूल पसल ५०   
११ कसे्मिटक पसल ५०   
१२ ममर्त पसल ५०   
१३ बदाम पसल ५०   
१४ माछा पसल ५०   
१५ जाल पसल (माछा मानेर्) ५०   
१६ चना चटपट पसल ५०   
१७ खेलौना पसल ५०   
१८ िवरुवा, बीऊ िवजन पसल ५०   
१९ खसी, बोका पसल (प्रित वटा) ५०   
२० पाडा पसल(प्रित वटा) १००   
२१ कवाडी पसल (प्रित बोरा) १०   

 

 
अनुसूिच–११ 

ऐनको दफा (१२) संग सम्बिन्धत 
(पािर्कङ्ग शुल्क) (राजस्व शीषर्क नं. १४२४१) 

िस.नं. िववरण दर कैिफयत
१.१ मोटर साईकल, ई. रेक्सा वा घ पाङ्ग्रे सवारी ५   
१.२ कार, जीप, भ्यान वा सानो सवारी साधन १०   
१.३ ठूला सवारी साधन २०   

 

नोट : एउटै फमर्बाट दईु वा दईु भन्दा बढी वस्त ुवा सेवा िबक्री भएको अवस्थामा मािथ तोिकएको दरहरू मधे्य जुन 
वस्त ुवा सेवाको दर रेट बढी छ सोही शुल्क, दस्तरु ितनुर्पनेर्छ । 
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अनुसूिच–१२ 
ऐनको दफा (१३) संग सम्बिन्धत 

(िविवध सेवा शुल्क) 
िस.नं. िववरण दर नवीकरण

१ िनवेदन दस्तरु िन:शुल्क   
२ िसफािरस दस्तुर   

२.१ नागिरकता िसफािरस (फारम सिहत)राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ २००   
  नागिरकता प्रितिलिप िसफािरस (फारम सिहत)राजस्व शीषर्क नं.१४२४३ २००   

२.२ वैवािहक सम्बन्धबाट अंिगकृत नागिरकता िसफािरस राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ ५००   
२.३ नाता प्रमािणत राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ ३००   
२.४ नाता प्रामािणत अगे्रजीमा (वैदेिशक प्रयोजनको लािग)राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ ७००   
२.५ पिरवािरकपेन्सन नेपालीमा राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ ५०० प्रितिसफािरस
२.६ पिरवािरकपेन्सन अगे्रजीमा राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ १२०० प्रितिसफािरस
२.७ नाबालकिसफािरस राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ २००   
२.८ िववािहत, अिववािहत बसोवास, जन्म, मृतु्य प्रमिणत राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ २००   
२.९ िववािहत, अिववािहत, बसोवास, जन्म, मृतु्य प्रमिणत अंगे्रजीमा राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ ५००   
२.९ चािरित्रक प्रमािणतराजस्व शीषर्क नं. १४२४३ ३००   
२.१ व्यिक्त प्रमािणत राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ २००   

२.११ जन्मिमित, नामथर संसोधन िसफािरस राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ ५००   
२.१२ दैिवक प्रकोप, अपाङ्ग पिरचय पत्र असहाय, राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ िन:शुल्क   

२.१२.१ छात्रवृित्त िसफािरस राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ िन:शुल्क   
२.१३ िवदु्यत् जडान नामसारी, ठाउँसारी (घरयासी )राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ ५००   
२.१४ बक्सौनी/िमलापत्र दस्तुर (दबुै पक्षसँग अलग अलग) राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ १०००   
२.१५ (यात्रािसफािरस –भारतको लािग) राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ २००   
२.१६ मुद्दा दतार् दसु्तर (िफरादी प्रित उत्तर) िसफािरस राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ ५००   
२.१७ िविवध िसफािरस दस्तुर राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ २००   
२.१८ िवदेशमा खाता खोल्ने िसफािरस राजस्व शीषर्क नं. १४२४३ ५००   
२.१९ कमर्चारी भनार्को िवज्ञापन दसु्तर राजस्व शीषर्क नं. ११६९१   

२.१९.१ रा.प. वा सो सरह १५००   
२.१९.२ रा.प.अनं. वा सो सरह १०००   

२.२१ ठेगाना प्रमािणत ५००   
२.२२ कर चुक्ता प्रमािणत ५००   
२.२३ पेशा प्रमािणत ५००   
२.२४ चार िकल्ला िसफारीस ५००   
२.२५ घर बाटो िसफारीस ४००   
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िस.नं. िववरण दर नवीकरण
२.२६ अन्य िसफारीस २००   

३ िवदु्यत जडान नामसारी, ठाउँसारी, उद्योग) राजस्व शीषर्क नं. १४२४३   
३.१ १५ हषर् पावर क्षमताको थ्री फेस लाईन १०००   
३.२ १५ हषर् पावर भन्दा मािथको क्षमताको थ्री फेस लाईन २०००   
३.३ िवदु्यत जडान नामसारी, ठाउँसारी, कृिष प्रयोजन) २०   

४ दतार् हुन बाकँी जग्गामा बसोबास भएको स्थानमा पानी िबजुलीको िसफािरस राजस्व शीषर्क 
नं. १४२४३     

४.१ आर.िस.िस.फे्रम स्टक्चर भवन २०००   
४.२ ईटा, ढुङ्गाको गारोमा िसमेन्ट जडान भएको घर १५००   
४.३ ईटा, ढुङ्गाकोगारोमा माटो जडान भएको घर १०००   

५ वन समूह िजल्ला आपुिर्त घर िनमार्णको लािग काठको िसफािरस ५००   
६ उद्योग दतार् ठाउँसारी नामसारी िसफािरस   

६.१ क) १० हषर् पावर क्षमताको िसफािरस दसु्तर १०००   
६.२ ख)१० देिख २० हषर्पावर सम्म क्षमताको िसफािरस दस्तुर १५००   
६.३ ग) २० देिख ५० हषर्पावर सम्म क्षमताको िसफािरस दस्तुर ५०००   
६.४ घ) ५० हषर् पावर क्षमता भन्दा मािथकोिसफािरसदस्तुर १००००   
६.५ ङ) ठाउँसारी नाम सारी िसफािरस १०००   

७ व्यवसाय दतार् सञ् चालन िसफािरस दसु्तर ५००   
८ गा.पा.मा दतार् भएकाहरूको व्यवसाय बन्द तथा नाम पिरवतर्न िसफािरस दसु्तर ५००   

९ गा.पा. मा दतार् नभएकाहरूको व्यवसाय बन्द तथा नाम पिरवतर्न िसफािरस दसु्तर (लागे्न कर 
पुरैिलएर) १०००   

१० ब्यावसाय भएको, नभएको प्रमािणत ५००   
११ व्यवसाय ठाउँ सारी, नामसारी िसफािरस दसु्तर ५००   
१२ गा.पा.को सभाहल भाडा िदंदा भाडा र सरसफाइ शुल्क प्रित कायर्क्रम प्रित िदन २०००   
१३ घर गोठसारतफर्    

१३.१ गाउँपािलकािभत्र २५०   
१३.२ गाउँपािलकाबािहर ५००   
१३.३ िजल्लाबािहर १०००   

१४ ठेक् का अनुभव िसफािरस राजस्व शीषर्क नं. १४२४३   
१४.१ रू. १० लाखसम्मको ठेक् का अनुभव िसफािरस २५००   
१४.२ रू. १० लाखमािथको ठेक् का अनुभव िसफािरस ५०००   
१४.३ भुक्तानी िववरण प्रमािणत २५०   

१५ व्यिक्तगत घटना दतार् दस्तुर ३५ िदन पिछ राजस्व शीषर्क नं. १४२४४० २००   
१५.१ व्यिक्तगत घटना दतार् प्रमाणपत्र प्रितिलिप ५००   
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िस.नं. िववरण दर नवीकरण
१५.२ बसाइसराइको हकमा   
१५.३ बसाइ सरी आउने (३५ िदन िभत्र) िनःशुल्क   
१५.४ बसाइ सरी  जाने २०००   

१६ संघ-संस्था दतार्/नवीकरण दस्तरु   
१६.१ संघ-संस्था दतार् दसु्तर १०००   
१६.२ संघ-संस्था नवीकरण दसु्तर ५००   

१७ िशक्षण संस्थान सामुदाियकतफर्  राजस्व शीषर्कनं. ११४४३   
  क)सामुदाियक आधारभूत िवद्यालय अनुमित र स्वीकृित   
  कक्षा १ देिख ५ सम्म  िन:शुल्क   
  ख)सामुदाियक आधारभूत िवद्यालय अनुमित र स्वीकृित   
  कक्षा १ देिख ८ सम्म िन:शुल्क   
  ग)सामुदाियक मा.िव. अनुमित र स्वीकृित (१०+२) समेत िन:शुल्क   
  घ)सामुदाियक पूवर् प्रा.िव. अनुमित र स्वीकृित िदंदा मने्टस्वरी)सरकारी िन:शुल्क   
  ङ)सामुदाियक क्याम्पस (थप/संकाय िसफािरस) ५०००   
  च)सामुदाियक कोिचङ्ग सेन्टरअनुमित र स्वीकृित ५०००   

१८ प्रािविधक िशक्षातफर्  (संस्थागत तफर् )राजस्व शीषर्क नं. ११४४३   
१९.१ श्रेणी क) स्नातक तह सरह १००००   
१८.२ श्रेणी ख) प्रमाण पत्र तह सरह ५०००   
१८.३ श्रेणी ग) एस.एल.सी. तह सरह २५००   

२० दरभाउ पत्र वा बोलपत्र प्रित फारम दस्तुर राजस्व शीषर्क नं. ११६९१   
२०.१ २० लाखदेिख २ करोडसम्म ३०००   
२०.२ २ करोडदेिख १० करोडसम्म ५०००   
२०.३ १० करोडदेिख २५ करोडसम्म १००००   
२०.४ २५ करोडदेिख मािथ २००००   
२०.५ दरभाउपत्र १०००   

२१ डोजरसूिच      
२१.१ जे.भी. घ वगर्को इजाजत पत्र दतार् ३००००  १५००० 
२१.२ घ वगार् इजाजतपत्र स्काभेटर १५००० ७५०० 
२१.३ डोजर दतार् शुल्क १०००० ५००० 
२२ अन्य सूिच दतार् शुल्क ५००   
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िसफािरस दस्तुर (राजस्व शीषर्क नं. १४२४३) 

क्र.सं. िववरण दर कैिफयत
१ घर कायम िसफािरस दस्तरु ५००   
२ घर तथा जग्गा नाम सारी (मालपोत) २००   
३ जग्गाधनी दतार् प्रमाण पूजार्मा फोटो टासँ गनेर् िसफारीस २००   
४ जग्गाधनी दतार् प्रमाण पूजार् प्रितिलिप िसफारीस २००   

५ 
घर तथा बाटो भए, नभएको (रािजनामा) पास िसफािरस दसु्तर चार िकत्ताभन्दा बढी भएमा प्रितिकत्तामा 
थप रू.१०० का दरले लागे्न छ। 

५००   

६ घर तथा बाटो भए, नभएको (अंशबण्डा र बकस) बकसमा यो रेट ितन पुसे्त सम्म मात्र हुनेछ । ५००   
७ सािवक पूजार् प्राप्त जग्गाको हकभोग िसफािरस २००   
८ िफल्डबुक कायम भएको जग्गाको हकभोग िसफािरस १०००   
९ छुट िकत्ता जग्गा दतार् िसफािरस (मालपोत मूल्याङ्कनबाट) हेनेर् कुल मुल्यङ्कन १% का दरले १०००   

१० तोिकएका बाहेक जग्गासम्बन्धी िसफािरस ३००   
११ जग्गाको मोही लगत कट्टा िसफािरस दसु्तर २०००   
१२ सजर्िमन मुचुल्का गनुर्पदार् दस्तरु ५००   

१३ 
िनिज आवादी जग्गाको रूख काट्ने िसफािरस ५ वटा सम्म नु्यनतम रू.५०० र ५ वटा मािथ–प्रित गोटा 
रू.१०० थप हुने) 

५००   

१४ चार िकल्ला प्रमािणत दस्तुर (चार िकत्ताभन्दा बढी भएमा प्रित िकत्तामा थप रू.१०० का दरले लागे्न छ । ५००   
१५ आय स्रोत प्रमािणत     

१५.१ वािर्षक रू.१० लाखसम्मको िसफािरस गदार् ५००   
१५.२ वािर्षक रू.२० लाखसम्मको िसफािरस गदार् १०००   
१५.३ वािर्षक रू.३० लाखसम्मको िसफािरस गदार् २०००   
१५.४ वािर्षक रू.३० लाखभन्दा मािथको िसफािरस गदार् ३०००   
१६ बाटो लगतकट्टा िसफािरस दसु्तर     
६.१ क) प्लिटङ्ग प्रित रोपनी ५०००   
६.२ ख) अन्य सेवा ५००   

 

नोट : गाउँपािलकाले आफ्नो स्वािमत्वमा रहेको जग्गा, भवन, हेिभ ईिक्वईपमेन्ट, लगायत अचल सम्पित्त गाउँ 
कायर्पािलकाले तोकेको दररेट तथा समय अविधको लािग कुनै व्यिक्त वा संस्थालाई भाडामा िदन सक् नेछ । 

००० 



वािर्षक िवकास योजजना 

गुल्मीदरबार 

(1

गाउँपािलकाक

149) 

को आठौ ँगाउँस

आ.व.२०७८/०७

उसभाको उपिस्थ

७९ को नीित, का

िस्थित 

ायर्क्रम तथा बजेट
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पदािधकारीहरूको नामावली र सम्पकर्  नम्बर : 
क्र.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकर् नं. कैिफयत

१ श्री अशोक कुमार थापा गुल्मीदरबार ६ अध्यक्ष िमित २०७८-०३-३१ मा स्वगार्रोहण
२ श्री मीना भण्डारी गुल्मीदरबार १ उपाध्यक्ष (का.वा.अध्यक्ष) ९८५७०७४४११   
३ श्री रामबहादरु पल्ली गुल्मीदरबार १ वडा अध्यक्ष (वडा नं १) ९८५७०७४४०१   
४ श्री हिरहर गौतम गुल्मीदरबार २ वडा अध्यक्ष (वडा नं २) ९८५७०७४४०२   
५ श्री बलबहादरु थापा गुल्मीदरबार ३ वडा अध्यक्ष (वडा नं ३) ९८५७०७४४०३   
६ श्री खुमबहादरु पल्ली गुल्मीदरबार ४ वडा अध्यक्ष (वडा नं ४) ९८५७०७५४०४   
७ श्री िललाबहादरु बलाल गुल्मीदरबार ५ वडा अध्यक्ष (वडा नं ५) ९८५७०७४४०५   
८ श्री िहराबहादरु खत्री गुल्मीदरबार ६ वडा अध्यक्ष (वडा नं ६) ९८५७०७४४०६   
९ श्री टोपबहादुर बस् नेत गुल्मीदरबार ७ वडा अध्यक्ष (वडा नं ७) ९८५७०७४४०७   
१० श्री िटकीसरा थापा गुल्मीदरबार ३ सदस्य (कायर्पािलका) ९८५७०७४४०८   
११ श्री तारा िगरी गुल्मीदरबार ५ सदस्य (कायर्पािलका) ९८५७०७४४०९   
१२ श्री सनुदेवी काकीर् गुल्मीदरबार ६ सदस्य (कायर्पािलका) ९८५७०७४४१२   
१३ श्री तुलसा देवी अयार्ल गुल्मीदरबार ७ सदस्य (कायर्पािलका) ९८५७०७४४१३   
१४ श्री ईश् वरी पिरयार गुल्मीदरबार ५ सदस्य (कायर्पािलका) ९८५७०७४४१५   
१५ श्री मनीकला बोटे गुल्मीदरबार १ सदस्य (कायर्पािलका) ९८५७०७४४१४   
१६ श्री शारदा गौतम गुल्मीदरबार १ सदस्य (वडा नं. १) ९८४७२०१८२२   
१७ श्री बसुन्धरा साकीर् गुल्मीदरबार १ सदस्य (वडा नं. १) ९८११९८९२९१   
१८ श्री बुिद्धप्रसाद पोखरेल गुल्मीदरबार १ सदस्य (वडा नं. १) ९७४७०७७३५७   
१९ श्री सुयर्बहादुर कँुवरमगर गुल्मीदरबार १ सदस्य (वडा नं. १) ९८५७०६७६७२   
२० श्री देवीकुमारी राना गुल्मीदरबार २ सदस्य (वडा नं. २) ९८२१९२७३६१   
२१ श्री सािवत्रा सुनार गुल्मीदरबार २ सदस्य (वडा नं. २) ९८६७००७९२३   
२२ श्री हेमन्तबहादरु खड्का गुल्मीदरबार २ सदस्य (वडा नं. २) ९८५११४२८१८   
२३ श्री िखमबहादरु रजाली गुल्मीदरबार २ सदस्य (वडा नं. २) ९८४७०४२४५०   
२४ श्री कान्ता िव.क. गुल्मीदरबार ३ सदस्य (वडा नं. ३) ९८६७२४००६९   
२५ श्री रिवन्द्र शाहा गुल्मीदरबार ३ सदस्य (वडा नं. ३) ९८४७३१०७४९   
२६ श्री लिलतबहादुर सराङ्कोटी गुल्मीदरबार ३ सदस्य (वडा नं. ३) ९८६७७३८६७०   
२७ श्री कमला कुमारी डम्मरपाल गुल्मीदरबार ४ सदस्य (वडा नं. ४) ९८४७११३४४७   
२८ श्री मना िवश् वकमार् गुल्मीदरबार ४ सदस्य (वडा नं. ४) ९८६७२४२३६३   
२९ श्री लेखबहादुर काकीर् गुल्मीदरबार ४ सदस्य (वडा नं. ४) ९८५७०६१५९८   
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क्र.स. नाम थर ठेगाना पद सम्पकर् नं. कैिफयत
३० श्री लोकबहादरु ढेंगा गुल्मीदरबार ४ सदस्य (वडा नं. ४) ९८६७१३२४५१   
३१ श्री शान्ता िव.क. गुल्मीदरबार ५ सदस्य (वडा नं. ५) ९८४४७५२३६०   
३२ श्री टोपबहादुर बुचा गुल्मीदरबार ५ सदस्य (वडा नं. ५) ९८४७२२७९०३   
३३ श्री बाबुराम पन्त गुल्मीदरबार ५ सदस्य (वडा नं. ५) ९८४७२५४९५४   
३४ श्री सुिनता िव.क. गुल्मीदरबार ६ सदस्य (वडा नं. ६) ९८४७४५३८८८   
३५ श्री िडलबहादरु टण्डन गुल्मीदरबार ६ सदस्य (वडा नं. ६) ९८४७३०९३५९   
३६ श्री नुरबहादुर खत्री गुल्मीदरबार ६ सदस्य (वडा नं. ६) ९८५७०६१५४६   
३७ श्री लिक्षमा सुनार गुल्मीदरबार ७ सदस्य (वडा नं. ७) ९८१६४३४७८६   
३८ श्री थम्मनबहादुर बस् नेत गुल्मीदरबार ७ सदस्य (वडा नं. ७) ९८४४७९१९३७ स्वगार्रोहण 
३९ श्री शािलकराम टण्डन गुल्मीदरबार ७ सदस्य (वडा नं. ७) ९८५७०६७६२७   

 

यसगाउँपािलकामा कायर्रत कमर्चारीको िववरण 
िस. 
नं. 

कमर्चारीको नाम पद शाखा / इकाई सम्पकर्  नम्बर कै. 

१ लक्ष्मण पाणे्ड प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत ९८५७०६७९१२   
२ नारायणप्रसाद अयार्ल अिधकृत छैठौ,ं स्वास्थ्य स्वास्थ्य ९८५७०८५२११   
३ नवराज िघिमरे अिधकृत छैठौ ं सामािजक तथा आिर्थक िवकास ९८५७०८५२०९   
४ टंक प्रसाद पन्थी अिधकृत छैठौ ं प्रशासन, योजना तथा अनुगमन ९८५७०८५२०८   
५ उजेलीदेवी पोखे्रल पशु िवकास संयोजक पशुपंक्षी िवकास ९८५७०८५२१०   
६ भिवष्य अयार्ल अिधकृत छैठौ,ं लेखा आिर्थक प्रशासन ९८५७०८५२१५   

७ राजु अयार्ल ईिन्जनीयर, अिधकृत छैठौ ं
पूवार्धार िवकास तथा वातावरण 
व्यवस्थापन  

९८५७०८५२१४   

८ सुरेश खनाल सूचना प्रिविध अिधकृत (करार) सूचना प्रिविध ९८५७०७४४००   
९ िनमर्ला पाणे्डय रोजगार संयोजक(करार) रोजगार केन्द्र ९८६७०१४३००   
१० आिवष्कार खत्री अिधकृत छैठौ, कृिष(करार) कृिष ९८५७०८६२१२   
११ भीमसेन थापा सहायक पाचँौ ं िजन्सी ९८५७०६१७३२   
१२ तेजेन्द्र थापा सहायक पाचँौ ं लेखापाल आिर्थक प्रशासन/ राजश् व ९८५७०६४०७८   
१३ घनश्याम चँुदाली वडा सिचव ४ नं. वडा कायार्लय ९८५७०८५२०४   

१४ िखमबहादरु काकीर् खा.पा.स.टे. पाचँौ ं
पूवार्धार िवकास तथा वातावरण 
व्यवस्थापन 

९८५७०६७९६१   

१५ माया टण्डन वडा सिचव ५, ६ र ७ नं. वडा कायार्लय ९८५७०८५२०७   
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िस. 
नं. 

कमर्चारीको नाम पद शाखा / इकाई सम्पकर्  नम्बर कै. 

१६ टेकराज िगरी आ.ले.प.सहायक आ.ले.प. ९८४४७४६१०६   

१७ िवक्रम बस् नेत सव-इिन्जिनयर 
पूवार्धार िवकास तथा वातावरण 
व्यवस्थापन 

९८५७०८९५२७   

१८ िसता लम्तरी सव-इिन्जिनयर ३ नं. वडा कायार्लय ९८४७३३४६३९   
१९ टुकबहादरु राना कम्पू्यटर अपरेटर सूचना प्रिविध ९८४७५९६३९३   
२० धामबहादरु ढेंगा एम.आइ.एस. अपरेटर (करार) रािष्ट्रय पिरचयपत्र तथा पिञ्जकरण ९८५७०६४७२५   
२१ रमेश खड्का प्रािविधक सहायक (करार) रोजगार केन्द्र ९८४७१११४१७    
२२ जगबहादरु सतुर्ङ्गी वडा सिचव १ नं. वडा कायार्लय ९८५७०८५२०१   
२३ पूिर्णमा िघिमरे वडा सिचव ३ नं. वडा कायार्लय ९८५७०८५२०३   
२४ िवरेन्द्र कुमार टडन अिससे्टन्टसब-इिन्जिनयर ४ नं. वडा कायार्लय ९८५७०५७३६७   
२५ गोकणर्प्रसाद ितिमलै्सना अिससे्टन्टसब-इिन्जिनयर १, २ नं. वडा कायार्लय ९८४८५५००६७   
२६ सागर सारू अिससे्टन्टसब-इिन्जिनयर ५, ६ नं. वडा कायार्लय ९८४७४९६४७४   
२७ रूमबहादुर गाहा वडा सिचव २ नं. वडा कायार्लय ९८५७०८५२०२   
२८ प्रकाश थापा सूचना सहायक (करार) प्रशासन, योजना तथा अनुगमन ९८५७०६४९६१   
२९ िललबहादरु घिर्त ना.कृ.प्रािविधक (करार) कृिष/ १, २ नं. वडा कायार्लय ९८४५५९१६७४   
३० नारायण पन्थी ना.प.स्वा.प्रािविधक (करार) १, २ नं. वडा कायार्लय ९८५७०६७४०८   
३१ उद्धव प्रसाद न्यौपाने ना.प.स्वा.प्रािविधक (करार) ३, ४ नं. वडा कायार्लय ९८५७०३५७६०   
३२ जयिहमाल कँडेल ना.प.स्वा.प्रािविधक (करार) ६, ७ नं. वडा कायार्लय ९८४७५०७५३६   
३३ हिरप्रसाद कँडेल ना.प.स्वा.प्रािविधक (करार) ५ नं. वडा कायार्लय ९८५७०३६१३१   
३४ नमूना गौतम ना.कृ.प्रािविधक (करार) ४, ५ नं. वडा कायार्लय ९८४०५९८६१३   
३५ सकुन्तला मल्ल शाही ना.कृ.प्रािविधक (करार) ६, ७ नं. वडा कायार्लय ९८६६४१२०६६   
३६ अमरबहादुर पल्ली खेलकुद िशक्षक िशक्षा, युवा तथा खेलकुद ९८६७७३८८८५    
३७ मोहन िस ंतङ्नामी सहायक कमर्चारी (करार) ५ नं. वडा कायार्लय ९८४७३५७४३१   
३८ भेषिवक्रम खत्री सहायक कमर्चारी (करार) ७ नं. वडा कायार्लय ९८५७०६७४३५   
३९ िविनता ज्ञवाली िफल्ड सहायक (करार) रािष्ट्रय पिरचयपत्र तथा पिञ्जकरण ९८४७४३२९५०   
४० गोिवन्द थापा हलुका सवारी चालक (करार) प्रशासन ९८४४७७०९८६   
४१ महेन्द्र काकीर् एमु्बलेस चालक (करार) प्रशासन ९८४७२३२८८८   
४२ िमत्रलाल ज्ञवाली कायार्लय सहयोगी प्रशासन ९८४७१०६५१२   
४३ ओमबहादरु रजाली कायार्लय सहयोगी ४ नं. वडा कायार्लय ९८४७४४२८१४   
४४ गोमा खत्री कायार्लय सहयोगी (करार) प्रशासन ९८४०४७५७४५   
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िस. 
नं. 

कमर्चारीको नाम पद शाखा / इकाई सम्पकर्  नम्बर कै. 

४५ चोलाकान्त पौडेल कायार्लय सहयोगी (करार) प्रशासन ९८४७३९२८३५   
४६ टोपलाल ज्ञवाली कायार्लय सहयोगी (करार) प्रशासन ९८४३८६०८६२   
४७ टीकाराम पराजुली कायार्लय सहयोगी (करार) १ नं. वडा कायार्लय ९७४७०४७४२८   
४८ समुन्द्र प्रसाद शे्रष्ठ कायार्लय सहयोगी (करार) २ नं. वडा कायार्लय ९८४७४५३८७७   
४९ नैना थापा कायार्लय सहयोगी (करार) ३ नं. वडा कायार्लय ९७४७०६०६४६   
५० अजुर्न िव.क. कायार्लय सहयोगी (करार) ३ नं. वडा कायार्लय ९८६७९२८०१८   
५१ शान्ता िगरी कायार्लय सहयोगी (करार) ५ नं. वडा कायार्लय ९८४७३५८८५२   
५२ िदनेश प्रसाद शे्रष्ठ कायार्लय सहयोगी (करार) ६ नं. वडा कायार्लय ९८४७३५७६६८   
अन्य कमर्चारी 
१ नरेन्द्रप्रसाद शमार् िनिरक्षक िशक्षा, युवा तथा खेलकुद ९८५७०६७२८७ काजमा
३ िखमबहादरु थापा िशक्षक िशक्षा, युवा तथा खेलकुद ९८६७२६२८७४   
४ महेन्द्र पिरयार उद्यम िवकास सहजकतार् उद्यम िवकास ९८४७५८३०००   
५ भगवती थापा उद्यम िवकास सहयोगी उद्यम िवकास ९८४७०४०४००   

सल्लाहकार 
िस.नं. नाम पद शाखा / इकाई सम्पकर्  नम्बर कैिफयत
१ हिरप्रसाद अयार्ल कानुनी सल्लाहकार न्याियक सिमित, गाउँपािलका ९८५७०६१८६४   
२ निवन काकीर् प्रेस सल्लाहकार - ९८४१६४८२७२   
 

स्वास्थ्य संस्थामा कायर्रत कमर्चारीको िववरण 
िसन नामथर पद कायर्रत संस्थाको नाम सम्पकर्  नं 
बिलथमु  स्वा.चौकी 

१ िदलबहादरु थापा हे.अ बिलथमु स्वा.चौकी ९८६६६२३३५३
२ गोमा काकीर् स्टाफ नसर् बिलथुम स्वा.चौकी ९८६४२६९५९२
३ िवषु्णबहादरु सूयर्वंशी अ.हे.ब गुल्मीदरबार गाउँपािलका स्वा.शाखा ९८४७१३७६१६
४ िरमकुमारी श्रीस अ.न.मी बिलथुम स्वा.चौकी ९८४७२३३५२२
५ तोमबहादरु श्रीस अ.हे.ब बिलथुम स्वा.चौकी ९८४७१०४९१८
६ िमना गाहा माचकोटी अ.न.मी बिलथुम स्वा.चौकी ९८४७१५८०३८
७ पावर्ती सुनार का.स बिलथुम स्वा.चौकी ९८२१९११७९५
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िसन नामथर पद कायर्रत संस्थाको नाम सम्पकर्  नं 
बोटेमाझी कुमाल गाउँ स्वा.ई 

१ पिवत्रा नेपाली अ.न.मी बोटेमािझकुमाल गाउँ सा.ई ९८६७४२३९८०
२ कोिपल भण्डारी अ.हे.ब बोटेमािझकुमाल गाउँ सा.ई ९८४५४५५८१८

जभुङु्ग स्वा.चौकी 
१ रोशन घतीर् िस.अ.हे.ब जुभुङ्ग स्वा.चौकी ९८५७०६४२५९
२ िवमला ढेंगा हे.अ. जुभुङ्ग स्वा.चौकी ९८६७१२९२०५
३ मिनषा पन्थी अ.न.मी जुभुङ्ग स्वा.चौकी ९८४४७२५९६०
४ कृष्णा थापा अ.न.मी जुभुङ्ग स्वा.चौकी ९८४७१६६२३३
५ अिनता राना अ.हे.ब जुभुङ्ग स्वा.चौकी ९८६१२०१५००
६ पावर्ती रजाली अ.न.मी जुभुङ्ग स्वा.चौकी ९८६७७७८३३२
७ मायादेवी घतीर् का.स जुभुङ्ग स्वा.चौकी ९८४७३१०५६६

गौडंाकोट स्वा.चौकी 
१ भेषराज पाणे्ड हे.अ. गौडंाकोट स्वा.चौकी ९८५७०६७०५५
२ सृजना बस् नेत अ.न.मी गौडंाकोट स्वा.चौकी ९८४७१०६९८६
३ लक्ष्मी रायमाझी स्टाफ नसर् गौडंाकोट स्वा.चौकी(कोिभड अस्पताल) ९८६१०३५२३९
४ कमला श्रीस अ.न.मी गौडंाकोट स्वा.चौकी ९८४७३३८२५३
५ ितलकुमारी उचाई का.स गौडंाकोट स्वा.चौकी ९८४७५८६०८१

वीरबास स्वा.चौकी 
१ इन्दु घतीर् मगर िस.अ.न.मी वीरबास स्वा.चौकी ९८४७३१०३५५
२ बिवता सनामी हे.अ. वीरबास स्वा.चौकी ९८४७२२७९२७
३ लक्ष्मी पिरयार अ.न.मी वीरबास स्वा.चौकी ९८४५८०३८०४
४ लक्ष्मी शे्रष्ठ अ.हे.ब वीरबास स्वा.चौकी ९८४७३६३१९६
५ भुपेन्द्र कणे्डल अ.हे.ब वीरबास स्वा.चौकी ९८५७०२४५११
६ रेनुका खनाल का.स वीरबास स्वा.चौकी ९८४७००६७७५

अमरअबार्थोक स्वा.चौकी 
१ मदनकुमार शे्रष्ठ स्वास्थ्यअिधकृत अमरअबार्थोक स्वा.चौकी ९८५७०६१८६०
२ मिनषा नेपाली अ.न.मी अमरअबार्थोक स्वा.चौकी ९८४४७५२४८६
३ इन्दु पाणे्ड अ.न.मी अमरअबार्थोक स्वा.चौकी ९८६७२७४१११
४ राजेन्द्रप्रसाद जोशी अ.हे.ब अमरअबार्थोक स्वा.चौकी ९८४०६०६८६६
५ िवषु्ण रायमाझी अ.हे.ब अमरअबार्थोक स्वा.चौकी ९८४५४७२४२५
६ िवन्दु राना अ.न.मी अमरअबार्थोक स्वा.चौकी ९८४१६२२२२४
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िसन नामथर पद कायर्रत संस्थाको नाम सम्पकर्  नं 
६ तारादेवी पौड्याल का.स अमरअबार्थोक स्वा.चौकी ९८४७३०९६४०

िचिनयापोखरी सामुदायीक स्वा.ई 
१ सरस्वती कणे्डल अ.हे.ब िचिनयापोखरी सामुदायीक स्वा.ई ९८४४७३२५८१
२ मिनषा थापा अ.न.मी िचिनयापोखरी सामुदायीक स्वा.ई ९८६७८६६८८५

ठूलाना आधारभतूसामुदाियक स्वा.ई 
१ उषा शाह अ.हे.ब ठूलाना आ.सामुदाियक स्वा.ई ९८६३२२४५६५
२ मीना पाणे्ड अ.न.मी ठूलाना आ.सामुदाियक स्वा.ई ९८४७३००४४२
३ भगवती थापा का.स ठूलाना आ.सामुदाियक स्वा.ई ९८६७१३३७८८

दरबारदेवीस्थान स्वा.चौकी 
१ जुनाकला बस् नेत िस.अ.न.मी.िनिरक्षक दरबारदेवीस्थान स्वा.चौकी ९८४९०५०४९३
२ गणेश काकीर् हे.अ. दरबारदेवीस्थान स्वा.चौकी ९८६४२२०७५९
३ सुमन पन्थी अ.न.मी दरबारदेवीस्थान स्वा.चौकी ९८४७३९३५५९
४ रामकृष्ण कणे्डल अ.हे.ब दरबारदेवीस्थान स्वा.चौकी ९८५७०६१९६५
५ यमकला िव.क अ.हे.ब दरबारदेवीस्थान स्वा.चौकी ९८४७३२९४२०
६ सािबत्राशे्रष्ठ अ.न.मी दरबारदेवीस्थान स्वा.चौकी ९८४२९२९७८७
७ लक्ष्मी खनालअयार्ल अ.न.मी दरबारदेवीस्थान स्वा.चौकी ९८६२१०४६१४
८ अिनता कँुवरके्षत्री ल्या.अिससे्टन्ट दरबारदेवीस्थान स्वा.चौकी ९८६९६४४४८४
९ िवषु्ण टण्डन का.स दरबारदेवीस्थान स्वा.चौकी ९८४४७९०५६०

 

पािलकामा रहेका एमु्बलेन्सहरूको िववरण 

िस.नं. एमु्बलेन्स नं. एमु्बलेन्स रहने स्थान 
एमु्बलेन्स चालकको 

नाम 
चालकको सम्पकर्  

नम्बर 
एमु्बलेन्स सञ् चालक 

संस्था 
१ लु१झ ३०९ गुल्मीदरबार गा.पा. महेन्द्र काकीर् ९८५७०४९७१० गौडंाकोट 
२ लु२च ६०६२ भू.पु. सैिनक वीरबास बाबुराम रजाली ९८४७१५५६४२ वीरबास 

 

िवद्यालयमाकायर्रत प्रधानाध्यापकहरूको िववरण 
क्र.सं. प्र.अ.को नाम थर िवद्यालयको नाम तह/शे्रणी सम्पकर्  नं. 

१  देवबहादरु पाणे्ड  रून्खा दह मा.िव मा.तृतीय ९८५७०५९७७७ 
२  हिरबहादुर काकीर्  ईश् वरी मा.िव. मा.तृतीय ९८५७०६१६५० 
३  श्रीराज खड्का  काबे्रपोखरी मा.िव. मा.तृतीय ९८५७०६७४८९ 
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क्र.सं. प्र.अ.को नाम थर िवद्यालयको नाम तह/शे्रणी सम्पकर्  नं. 
४  सन्तोष गौतम  सूयोर्दय मा.िव. मा.राहत ९८६७००८६३६ 
५  सूयर्बहादुर फंुजेली  थािक्सपोखरा मा.िव. मा.राहत ९८६७१३२४३२ 
६  नेत्र प्रसाद ज्ञवाली  पदमबहादरु मा.िव. िन.मा.िद्धतीय ९८६७७२९२०३ 
७  रेखबहादरु बस् नेत  म्याल पोखरी मा.िव. प्रा. िद्धतीय ९८४७१८८५०३ 
८  जीवलाल पौडेल  शारदा मा.िव. प्रा.तृतीय ९८५७०६७१५४ 
९  कमल प्रसाद अयार्ल  राजारून्खा मा.िव. िन.मा.राहत ९८४७३९०३९९ 
१०  रूपेन्द्र श्रेष्ठ  बिलथुम नरहरी मा.िव. मा.अनुदान (एऋँ) ९८५७०६७८४९ 
११  हिरलाल उपाध्याय  रेसुङ्गा ई बो. माध्यिमक ९८५७०६१५४७ 
१२  सन्तोष चुदाली  िग्रनबड ई.बो. माध्यिमक ९८५७०५९५५९ 
१३  कुलानन्द गौतम  महाकँाली िन.मा.िव. प्रा.िद्धतीय ९८५७०६७४१५ 
१४ रमेश अयार्ल (ख)  ठूलोपोखरा मा.िव. प्रा.िद्धतीय ९८४७१९१०६२ 
१५  ईन्द्रबहादरु थापा  गंगा िन.मा.िव. िन.मा. राहत ९८५७०८५०९३ 
१६  वीरबहादुर काकीर्  रत् न िन.मा.िव. प्रा.िव. िद्धतीय ९८४७१०५७७६ 
१७  पावर्ती बस् नेत  सरस्वती प्रा.िव. भटे्टचौर प्रा.िव. िद्धतीय ९८५७०५९९७७ 
१८  शान्ता अयार्ल  हिटया प्रा.िव. प्रा.िव. िद्धतीय ९८४७२१४११५ 
१९  पुस्तराज कणे्डल  सरस्वित प्रा.िव. बाखे्र प्रा.िव. िद्धतीय ९८५७०६४८३९ 
२०  कािशनाथ कणे्डल  ज्ञानोदय प्रा.िव. प्रा.िव. तृतीय ९८४७२०२९४१ 
२१  िदपेन्द्र माच्कोटी  रैनादी प्रा.िव. प्रा.िव. िद्धतीय ९८५७०६७४०२ 
२२  िवषु्ण सरांकोटी  स्वामीपोखरी प्रा.िव. प्रा.िव. राहत ९८४७३३८५६९ 
२३  हिरकला सरतँुगी  जनज्योती प्रर्ा.िव. बा.िव.के ९८४७१५८४६१ 
२४  िबना रेस्मी  जनता प्रा.िव. वीरबास प्रा.िव. राहत ९८६७१३२४५० 
२५  गणेशप्रसाद गौतम  िदपज्योित प्रा.िव. प्रा.िव. िद्धतीय ९८६७१८९८२७ 
२६  तेजबहादरु सुवेदी  माईकास्थान प्रा.िव. प्रा.िव. िद्धतीय ९८४७२०६५१५ 
२७  होमबहादरु थापा  जनता प्रा.िव. जभुङ् प्रा.िव. िद्धतीय ९८४७५४७५६६ 
२८  भीमलाल पौडेल  ने.रा.प्रा.िव. प्रा.िव. िद्धतीय ९८६७१९४७०३ 
२९ सरस्वती गौतम माझी प्रा.िव प्रा.िव. राहत ९८६७५६४७८८ 
३० िबना राना ज्योतीमर्य प्रािव प्रा.िव. राहत ९८४७१३८२५४ 
३१ मानकुमारी बस् नेत िशशुकल्याण बा.िव.के बा.िव.के ९८४७२४५४४१ 
३२ िवमला राना मािलका बा.िव.के बा.िव.के ९८४७१७६५५७ 
३३ मीना पिरयार िशवशिक्त बा.िव.के(चारपाला) बा.िव.के ९८६४४६८७०२ 
३४ अमृता बस् नेत देउराली बा.िव.के बा.िव.के ९८६१९९४६६८ 
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क्र.सं. प्र.अ.को नाम थर िवद्यालयको नाम तह/शे्रणी सम्पकर्  नं. 
३५ कमला सरतुङ्गी उज्यालादेवी बा.िव.के बा.िव.के ९८०७५९४७१७ 
३६ सीता लम्साल भानु बा.िव.के बा.िव.के ९८६७२५०६९० 
३७ कान्ता सनानी धमोर्दय बा.िव.के बा.िव.के ९८२१९०२०१९ 
३८ कौिशला सोमै भैरव बा.िव.के बा.िव.के ९८६७४११७५९ 
३९ कमला बस् नेत िशवशिक्त बा.िव.के (बिलथमु) बा.िव.के ९८११४३६७९८ 

 

िवद्यालय व्यवस्थापन सिमितको िववरण 
क्र.सं. िवद्यालयको नाम िव.व्य.स.अध्यक्षको नामथर सम्पकर्  नम्बर कैिफयत

१ रून्खादह मा.िव. ठाकुर खनाल ९८५७०६४१०५   
२ ईश् वरी मा.िव. िहराबहादरु खत्री ९८४७१८६१२७   
३ काभे्रपोखरी मा.िव. ज्ञानबहादरु खड्का ९८६७१९०३३८   
४ सूयोर्दय मा.िव. लोकबहादरु गौतम ९८५७०३४६७९   
५ थाक्सीपेखरा मा.िव. पे्रमबहादरु पुन ९८०५४५०१६६   
६ पदम ब. मा.िव. रामबहादरु पल्ली ९८५७०६४३३४   
७ म्यालपोखरी मा.िव. राजु काकीर् ९८५७०६४९६४   
८ शारदा मा.िव. गुणािनिध पौडेल ९८४४४७१६४१   
९ बिलथुमनरहरी मा.िव. टेकबहादरु खत्री ९८४७०५४४०२   

१० राजारून्खा मा.िव. कमानिसहं पुवारे ९८६०२४८७९१   
११ महाकाली िन.मा.िव. दगुार्बहादरु सारू ९८६६०८४८०८   
१२ ठूलोपोखरा िन.मा.िव. लक्ष्मण अयार्ल ९८४६९६१६९०   
१३ गंगा िन.मा.िव. ताराब. काकीर् ९८४७११०५१२   
१४ रत् न िन.मा.िव. उमेशराय माझी ९८६८०९६८९०   
१५ सरस्वती प्रा.िव. (भटे्टचौर) ऋिषराम अयार्ल ९८४७०१८९९६   
१६ सरस्वती प्रा.िव. (बाखे्र) भूपेन्द्र कंडेल ९८५७०२४५११   
१७ हिटया प्रा.िव. िवषु्णशे्रष्ठ ९८४७०६१३२९   
१८ स्वामीपोखरा प्रा.िव. सुन्दरीस राङ्गकोटी ९८६१९९४०५७   
१९ ज्ञानोदय प्रा.िव. यमबहादुर दलार्मी ९८६४४५९६५३   
२० जनता प्रा.िव. (िजमी) देवबहादरु रजाली ९८४७१९७३७२   
२१ रैनादी प्रा.िव. िजवबहादरु मास्कोटी ९८५७०६४५०९   
२२ माझी प्रा.िव. मिनकला बोटे ९८५७०७४४१४   
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क्र.सं. िवद्यालयको नाम िव.व्य.स.अध्यक्षको नामथर सम्पकर्  नम्बर कैिफयत
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२५ माइकास्थान प्रा.िव. हकर् बहादुर थापा ९८४४७५२१२१   
२६ दीपज्योती प्रा.िव. भानबहादुर राकस ९८४४७७४५३३   
२७ जनता प्रा.िव. (जुभुङ्ग) टोपबहादरु गाहा ९८६७५९७९०७   
२८ जनज्योती प्रा.िव. रामबहादरु रजाली ९८४७१८६८३२   
२९ भानु बा.िव.के टीकाराम लम्साल ९८६६६९९२६८   
३० देउराली बा.िव.के िखमबहादरु थापा ९८६९७५१५४०   
३१ भैरव बा.िव.के बलबहादरु बलाल ९८४७३९३९९४   
३२ धमोर्दय बा.िव.के थम्मनबहादरु ढेगा ९८२१५२४४३६   
३३ मािलका बा.िव.के सरस्वती बस्याल नेपाली ९८४४१६३२११   
३४ िशवशिक्त बा.िव.के भेषराज कणे्डल ९८६०६९९३५१   
३५ िशशुकल्याण बा.िव.के िडलबहादरु महोत्रा ९८६७९३३९६२   
३६ उज्यालादेवी बा.िव.के िहरािसह सतुर्ङ्गी ९८५७०६७११५   

 

गुल्मी िजल्लािस्थत सरकारी कायार्लय प्रमुखहरूको िववरण 
िस.नं. कायार्लयको नाम कायार्लय प्रमुखको नाम, थर कायार्लयको फोन नं मोबाइल नं

१ िजल्ला अदालत, गुल्मी 
श्री राधाकृष्ण उप्रेती 
शे्रस्तेदार भीमप्रसाद भुसाल 

५२०२०५ ९८५७०८३३३६

२ िजल्ला प्रशासन कायार्लय, गुल्मी श्री पुण्यिवक्रम पौडेल ५२०८३३ ९८५७०१७७७७
३ िजल्ला प्रहरी कायार्लय, गुल्मी श्री गोपालचन्द्र भट्टराई ५२०२३३ ९८५७०१५५५५
४ िजल्ला समन्वय सिमितको कायार्लय, गुल्मी श्री िवजयकुमार काकीर् ५२०१४४ ९८५७०२८०६८

५ कोष तथा लेखा िनयन्त्रण कायार्लय, गुल्मी श्री िवष्ण ुप्रसाद ज्ञवाली ५२०१४० 
९८५११३४२४२
९८५७०४८१४०

६ संग्राम शादुर्ल गुल्म, गुल्मी श्री राजन भुजु ५२०७०० ९८५७०६४८६०
७ सशस्त्र प्रहरी बल गुल्म, गुल्मी श्री अशोककुमार लम्साल ९८५११३८८७७ ९८५११३८८७७
८ रािष्ट्रय अनुसन्धान िजल्ला कायार्लय श्री िदनेश पोखे्रल ५२०२४५ ९८५७०६४२५४
९ िशक्षा िवकास तथा समन्वय इकाइ श्री लोकनाथ मरासीनी ५२०११३/५२०११४ ९८५७०६१९१३

१० किष ज्ञान केन्द्र गुल्मी श्री नवराज भण्डारी ५२०१२६ ९८५७०६७२२६
११ गुल्मी अस्पताल तम्घास डा. उत्तम पच्या ५२०१८८ ९८५७०६७२२४
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१२ स्वास्थ्य कायार्लय गुल्मी श्री पशुपित आचायर् ७९५२०२३३ 
९८५७०६७१०५ /

९८४१६३८६०२
१३ िडिभजन बन कायार्लय गुल्मी श्री प्रभात सापकोटा ५२०१७९ ९८५७०६४४७९
१४ सडक पूवार्धार िवकास कायार्लय श्री गोिपराज पून मगर ५२०२४३ ९८४१६७६११७
१५ िजल्ला सरकारी विकल कायार्लय श्री दया शंकर अिधकारी ५२०२२६ ९८५७०६७३२६
१६ खानेपानी तथा सरसफाइ िड. कायार्लय श्री अनोज उपाध्याय ५२०२२८ ९८५७०६१९२८
१७ मदन भण्डारी राजमागर् योजना  श्री सशाकं िमश्र ५२००५२ ९८५७०६४७९५
१८ जलस्रोत तथा िसचंाइ िव.िड.का.  श्री याम नारायण शे्रष्ठ ५२०२१६ ९८५७०६४५१६
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