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शभुकार्िा र्न्तव्य 

र्ोदी गाउँपालिकाको िबौं गाउँसभा र्ार्ा त पाँचौं वर्ाको िीलत तथा कायाक्रर् र बजेट गाउँपालिकाबासी सार् ुप्रस्ततु 
भैसकेको छ । गाउँपालिकाको प्रथर् जिलिवााचचत पदालिकारीसँग गाउँबासीहरूिे गरेको आकांक्षा परुा गिा घोर्र्त 
प्रलतबद्धतािाई क्रलर्क रुपर्ा परुा गिे गरी गाउँपालिकाको सर्ग्र र्वकास लिर्ााण काया अचघ बर्िरहेको छ । हाम्रा 
प्रलतबद्धताहरू परुा गिा सम्पूणा सािि श्रोत र ध्याि केचन्ित गिुापिे बेिा र्वश्वब्यापी र्हार्ारीको रुपर्ा देचिएको 
कोरोिा भाइरस कोलभड १९ रोगका कारण हाम्रा लियलर्त र्वकासका कार्र्ा सरे्त प्रत्यक्ष असर गरररहेको छ । 
र्ोदी गाउँपालिकाको र्वकास र उन्नलतका िालग कोलभड १९ को चिूौलतिाई सार्िा गदै बलियो आत्र्बिका साथ 
हार्ी बाँकी प्रलतबद्धता परुा गिे गरी िबौं गाउँसभार्ाबाट िीलत, कायाक्रर् र बजेट पाररत गदै प्रभावकारी 
कायाान्वयिका िालग तयारी अवस्थार्ा रहेका छौँ । 

सम्पूणा र्वश्व िै कोरोिा भाइरस र्हार्ारीको चपेटार्ा परररहेको चिुौलतपूणा र असहज अवस्थार्ा हार्ीिे घोर्णा गरेका 
प्रलतबद्धता परुा गिे उत्तरािा सर्यर्ा हार्ी उलभएका छौँ । र्र्हिौँ देचि घररै् थलुिि ुपरेको, उद्योग ब्यवसाय बन्द 
भएको, िािौँको रोजगारी गरेु्को, र्वप्रेशणिे िािेको अथातन्रर्ा वैदेचशक रोजगारीर्ा जािे िािौँ श्रलर्कको उद्धार 
गिुापिे अवस्था रहेको, पयाटि तथा सर्ग्र अथातन्र िाराशायी भैरहेको अवस्थाबाट हार्ी सबै आक्रान्त छौँ । यो 
पररवेशर्ा र्ोदी गाउँपालिकाको दीघाकािीि र्वकास िक्ष्य र र्वकासका लियलर्त पाइिा अचघ बिाउँदै अग्रगार्ी िीलत 
र कायाक्रर् कायाान्वयि गिुा पकै्क चिुौलतपूणा छ । तथापी सर्स्यासँग जधु्ि र अप्ठेरोर्ा सर्ािाि िोज्ि हार्ी 
गाउँपालिकाको िेततृ्व तहर्ा रहिेिे जोचिर्पूणा कदर् उठाउिै पदाछ । यो र्वर्र् पररचस्थलत हाम्रा िालग केही गरेर 
देिाउिे अवसर पलि हो भने्न ठान्दै सर्दृ्ध र्ोदी बिाउिे अलभयािर्ा आत्र्र्वश्वासका साथ िाग्ि र् सबै 
जिप्रलतलिलिज्यूहरू, राजिैलतक पाटीहरु, सार्ाचजक संघ संस्थाका व्याचिहरु र र्ोदी गाउँबासीहरूर्ा हार्दाक अर्पि 
गदाछु । कोरोिा भाइरस कोलभड १९ प्रलतकाया तथा र्वपद् जोचिर् न्यलुिकरण आलथाक वर्ा २०७८/०७९ को 
िीलत, कायाक्रर् र बजेटको पर्हिो प्राथलर्कता रहेको छ । हाम्रो र्वशेर् साविािी र दररिो आत्र्बििे यो 
र्हार्ारीिाई सचजिै चजते्न संकल्प सर्हत हार्ीिे पवुाघोर्र्त िीलत, कायाक्रर् र हाम्रा गाउँर्वकासका चािू अलभयाििाई 
लिरन्तरता र्दिे गरी यो वर्ाको िीलत तथा कायाक्रर् र बजेट लिर्ााण गरेका छौँ । सर्ावेशी, िैंलगक उत्तरदायी, 
िचक्षतबगा, दलित तथा र्वपन्न बगािाई र्वशेर् प्राथलर्कता र्दई जिसहभालगतरू्िक र्वकास गिुा हाम्रो अलभप्राय हो । 
कोलभड प्राभार्वतहरूको िालग क्वारेन्टाइि/आइसोिेशि ब्यवस्थापि, तत्काि उद्धार तथा पिुस्थापिा, जेष्ठ 
िागररकिाई घरदैिोर्ा स्वास्थ सेवा यो वर्ाको प्राथलर्कताको रुपर्ा रहेको छ ।  

लसलर्त सािि श्रोतिे असीलर्त आवश्यकता सम्बोिि गिुा आरै्र्ा चिुौलतपूणा भएपलि र्वकाश लिर्ााण, सशुासि, 

िर्वितर् प्रयास जस्ता र्विार्ा गाउँपालिकािाई उत्कृष्ठता तर्ा  िैजादै हाम्र ैकायाकािर्ा सर्दृ्ध गाउँपालिकाको रुपर्ा 
र्वकास गिा हाम्रो हर सम्भवको प्रयास जारी रहेकािे सबै गाउँबासीको साथ र सहयोग, जिप्रलतलिलि र 
कर्ाचारीकाबीच प्रभावकारी सर्न्वय हिेु र्वश्वास ब्यि गदै प्रस्ततु िीलत, कायाक्रर् र बजेट िाई पररणार्र्िुी र 
उपिचब्िपणुा बिाउि सहयोग गिा सबै सरोकारवािाहरूर्ा हार्दाक अर्पि गदाछु  । 

िन्यवाद ! 

                                                                                          (प्रेर् शर्ाा पौडेि) 

अध्यक्ष 
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शभुकार्िा र्न्तव्य 

 

िेपािी जिताको ठुिो त्याग तपस्या र वलिदािीबाट प्राप्त उपिचब्ि, संघीय िोकताचन्रक गणतन्र, संघीयता 
सर्ावेशीता तथा सर्ािपुालतक प्रलतलिलित्वको सर्ि कायाान्वयिका साथ आज र्िुकु अगाडी वर्िरहेको छ 
। संर्विािर्ा उल्िेचित अलिकार प्रालप्तको िालग आपm्िो प्राणको आहतुी र्दि ुहिुे सम्पूणा बीर सर्हदहरू 
प्रलत भावपूणा श्रद्धाञ्जिी अपाण गदाछु । आज र्वश्वव्यापी र्हार्ारीको रुपर्ा रै्लिएको कोरोिा भाइरस 
कोलभड १९ िे हाम्रो देशको साथै हाम्रो गाउँपालिकािाई पलि आक्रान्त पारररहेको छ । व्यापार 
व्यवसाय र्वकास लिर्ााण काया, आलथाक गलतर्विी प्राय ठप्प छ । यस्तो जर्टि पररचस्थलतर्ा पलि हार्ी 
जिप्रलतलिलििे सबै गाउँबासीको साथ र सहयोग लिएर उच्च र्िोविका साथ कार् गरररहेका छौ । 
कोलभड १९ र्वरुद्धको िडाईर्ा अग्रपचिर्ा रहेर जिताको सरुक्षार्ा िाग्ि ुहिुे स्वास््यकर्ी, सरुक्षाकर्ी 
िगाएत कर्ाचारी र जि प्रलतलिलि स्वयंसेवक, परकार, िागररक सर्ाज र गाउँबासीर्ा हार्दाक आभार प्रकट 
गदाछु ।  
        
     र्ोदी गाउँपालिकार्ा हार्ी जिप्रलतलिलिको रुपर्ा लिवााचचत भएको पलि ४ वर्ा पार गररसकेको 
अवस्था छ । हार्ीिे िबौं गाउँ सभाबाट आ.व. ०७८÷०७९ को वार्र्ाक िीलत तथा कायाक्रर् वार्र्ाक 
बजेट तथा कायाक्रर् तपाईहरूको सार् ु प्रकाचशत गिा गईरहेका छौ । कोरोिा भाईरस र्वरुद्धको 
िडाईिाई प्राथर्ीकता र्दइ स्वास्थ, चशक्षा, कृर्र्, पशरु्वर्ा, यवुा िेिकुद उद्यर्चशिता, सहकारी तथा िचक्षत 
वगािाई केन्िर्वन्दरु्ा रािेर यस वर्ाको िीलत तथा कायाक्रर् र बजेट प्रस्ततु गरेका छौ । 
आ.व.२०७८÷७९ का बजेट प्रभाकारी रुपर्ा िचा गिुा र बजेटिे लिएका िक्ष्य परुा गिा िाग्ि ुहार्ी 
जिप्रलतलिलि, कर्ाचारी, गाउँबासी सबैको कताव्य हो । बजेट तयारीको िालग सहयोग गिुाहिुे अध्यक्ष ज्यू, 

प्रर्िु प्रशासकीय अलिकृतज्यू वडा अध्यक्ष िगाएत सम्पणुा जिप्रलतलिलि, सम्पूणा कर्ाचारी तथा सम्पूणा 
गाउँबासी जिसर्दुायर्ा हार्दाक आभार एवर् ्िन्यवाद व्यि गदाछु । साथै यो बजेट तथा कायाक्रर्को 
सर्ि कायाान्वयिको िालग सम्पूणा गाउँपालिकाबासीहरूर्ा र्विम्र अिरुोि गदाछु । अन्त्यर्ा कोरोिा 
भाइरस कोलभड १९ र्वरुद्धको िडाइर्ा हार्ी सबै गाउँबासी एकजटु भई अगाडी वढ्ि िालग परौ, घररै् 
बसौ सरुचक्षत रहौ । 

 

िन्यवाद ।                                                                                           

 

      

                                                                
(सेती र्हत)                                                                    
उपाध्यक्ष   
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प्रर्िु प्रशासर्कय अलिकृतको किर्बाट 

 िार्ो संघर्ाद्धारा िेपािी जिता सावाभौर्सत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न भएका छि ।संघीय िोकताचन्रक 
गणतन्रात्र्क शासि व्यवस्थािे र्दगो शाचन्त, सशुासि, र्वकास र सर्रृ्िको िोका िुिाएको छ । सर्रृ्िको र्खु्य 
संवाहक जितािे छुिसक्िे, छाम्िसक्िे सरकारको रुपर्ा स्थािीय तह भएको छ । अबको देशको सर्ग्र र्वकासको 
आिार स्थािीय तहिाई र्ालिएको छ । स्थािीय तहको सर्िता असर्ितािे िै िेपाि र िेपािीको भर्वष्य 
लििाारण गिे लिचश्चत प्राय: छ । वतार्ाि कोलभड १९ को रोकथार् र लियन्रणर्ा स्थािीय तहिे िेिेको भलुर्काबाट 
स्थािीय तहको र्हत्व थप उजागर भएको छ ।

स्थािीय तहको चिुाव भएपलछ र्ोदी गाउँपालिकािे पाँचौ  पटक आफ्िो वार्र्ाक वजेट िीलत तथा कायाक्रर्को 
दस्तावेज स्वरुप यो पसु्तक तयार गरेको छ । र्दगो ,सर्न्यायीक, सर्ावेशी र्वकास र्ार्ा त ससंुस्कृत र सर्िृ र्ोदी 
लिर्ााण गिे सोचका साथ ल्याइएको यस बजेट तथा कायाक्रर्िे आत्र्ालिभारताको र्ाध्यर्बाट र्ोदीबासीको 
जीविस्तर उकास्िे िक्ष्य लिएको छ । 

कोरोिा र्हार्ारीको दोस्रो िहरका बावजतु पलि वस्तीस्तरबाट योजिा छिौट गरी योजिा तजुार्ाका सबै चरणहरुको 
अविम्बि गरी गाउँसभार्ा व्यापक छिर्ि र्ार्ा त योजिाहरु पाररत भएका छि । बजेट तथा योजिा तजुार्ा गदाा 
िेपािको संर्विाि, स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि २०७४, रार्िय प्राकृलतक स्रोत तथा र्वत्त आयोग ऐि, २०७४ 
अन्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापि ऐि, २०७४ स्थािीय तहको बजेट तजुार्ा र्दग्दशाि, संघ तथा प्रदेशको िीलत बजेट 
तथा कायाक्रर्र्ा स्थािीय सरोकारवािाहरुको सल्िाह सझुाव र स्थािीयको आवश्यकता र प्राथलर्कतािाई आिार 
र्ालिएको छ ।  

िीलत,बजेट तथा कायाक्रर्िाई बस्तपुरक र यथायापरक बिाउि सदैव सल्िाह, सझुाव र र्ागादशाि गिुाहिेु सभाका 
सम्पूणा सदस्य एवं र्वलभन्न लबर्यगत सलर्लत प्रलत हार्दाक आभार व्यि गिा चाहन्छु । साथै यस कायार्ा अहोरार 
िर्टएर र्िाई सहयोग गिुाहिेु कम्प्यटुर अपरेटर भास्कर रेग्र्ीिाई लबशेर् िन्यवाद र्दि चाहन्छु । यस कायार्ा 
सहयोग गिुाहिेु गाउँ कायापालिकाको कायाािय, लबर्यगत शािा तथा वडा कायााियर्ा कायारत सम्पूणा कर्ाचारीहरू, 
स्थािीय र्वलभन्न राजिीलतक दि, संघसंस्था, सञ्चार र्ाध्यर् तथा टोि र्वकास संस्थाहरुिाई िन्यवाद र्दि चाहन्छु । 

अन्त्यर्ा, कुिै पलि िीलत तथा कायाक्रर् बनु्न ठुिो कुरा होइि । र्खु्य कुरा यसको कायान्वयिको हो । वतार्ाि 
संक्रर्णकालिि अबस्थार्ा प्रयाप्त स्रोतसािि, जिशचि र काििुी जर्टिताका बावजदु पलि प्रभावकारी योजिा 
कायाान्वयि गिुाको र्वकल्प छैि । तसथा र्वगतका अिभुव तथा कलर्कर्जोरीबाट पाठ लसक्दै कायान्वयिर्ा चसु्तता 
ल्याउिे प्रलतबद्धता सर्हत यस बार्र्ाक र्वकास योजिाको सर्ि कायान्वयिर्ा जटु्ि सम्पूणा  जिप्रलतलिलि, कर्ाचारी 
एवं  र्ोदी बासीिाई आव्हाि गदाछु । 

िन्यवाद ! 

 

 
 

 (र्कसाि बहादरु क्षरेी)                                                                
प्रर्िु प्रशासर्कय अलिकृत 
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र्ोदी गाउँपालिकाको भ ूतथा जैर्वक वातावरचणय अवस्था 
  

१ अवचस्थलत र लसर्ािा   

र्ोदी गाउँपालिका गण्डकी प्रदेशका पवात चजल्िार्ा पिे ७ स्थालिय तहहरु र्ध्येको एक स्थालिय तह हो 
। यो गाउँपालिका सार्वकका भकुताङिे, देउपरु, देउरािी, क्याङ, बाजङु, लतिहार, राम्जादेउरािी र चचर 
गरी जम्र्ा आठ वटा  गाउँर्वकास सलर्लतहरु लर्िाएर िेपाि सकारको लर्लतिः २०७३।११।२७ को 
लिणायिे स्थापिा गररएको हो । यो गाउँपालिकार्ा  पहाडी संरचिा विी तर सर्थर बेंसी र टारहरुको 
क्षेर कर् छ र यो पूवा अक्षांशको ८३०६५'९७”–८३०८२'४८” देिी  उत्तरर्ा २८०८२'४८”–
२८०४०'०८” देशान्तर सम्र् रै्लिएको छ । यस गापार्ा भकुताङिे (१), देउपरु (२), देउरािी ( ३), 
क्याङ (४), बाजङु (५), लतिाहार (६), राम्जादेउरािी (७) र चचरे (८) गरी ८ वटा वडाहरु पदाछि।् 
गापाको  र्खु्यािय पालतचौर वडा िम्बर २ र्ा पदाछ ।र्ोदी गापा पूवार्ा कास्की चजल्िाको अन्नपूणा 
गापा र पोिरा र्हािगरपालिकाको २३ वडाका लसिािे गाउँ, पचश्चर्र्ा  पवातको चजल्िाकै जिजिा गापा,  
 

उत्तरर्ा म्याग्दी चजल्िाको अन्नपूणा गापा र 
दचक्षणर्ा पवात चजल्िाकै कुस्र्ा  
िगरपालिकाको चार र्कल्िालभर पदाछ । 
यस पालिकाको चारैतर्ा  डाडािे घरेेको छ र 
यो पूवार्ा पञ्चासेको िरुी ( २,५१७ र्ी.) र 
पचश्चर्र्ा हाम्पिको चिुीसम्र् (३,३०९ 
र्ी.) रै्लिएको छ । हाम्पिको पवुी 
र्ोहोडाबाट पालतिोिा र  भरुुडदीिोिाको 
उत्पचत्त भएको छ भिे पञ्चासेबाट पचश्चर्ी 
पािीिितर्ा  रलतिोिा, लिदीिोिा र 
जरेिोिा उत्पचत्त  भएको छ । र्वश्व चचचात 
अन्नपूणा र्हर्ाि र्ोदीिोिाको र्हुाि हो जो 
गापाको र्ध्यस्थ भएर वग्दछ । पालतिोिा 
र  भरुुङदीिोिा लसिै र्ोदीिोिार्ा गएर 
लर्लसन्छ भिे लिदीिोिा रलतिोिा हुँदै 
दोर्वल्िार्ा पगुेपलछ र्ार र्ोदीिोिार्ा  
गएर लर्लसन्छ ।   
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२ क्षरेर्ि   

 

र्ोदी गापाको कूि क्षेरर्ि १४३.६ वगा र्किोलर्टर रहेको छ जो पवात चजल्िाको कूि 
क्षेरर्िको िगभग २९ प्रलतशत क्षेरर्ि हो र यो गापा पवात चजल्िाको सवैभन्दा ठूिो पालिका 
पलि हो। यसका ८ वटा वडाहरु छन्र वडा  िं. १ भकुताङिे सबैभन्दा ठूिो (४३.७ वगा 
र्कर्ी) र वडा ५ बाजङु (९.१८ र्कलर्२) सबैभन्दा सािो वडा हो । यस  पलछ क्रर्शिः दोस्रो 
ठूिोर्ा वडा ि.४ क्याङ (२०.४९ वगा र्कर्ी), तेस्रो ठूिोर्ा वडा ६ लतिाहार (१८.६२ वगा 
र्कर्ी),  चौथो ठूिार्ो वडा ५ देउरािी (१६.१८ वगा र्कर्ी), पांचौ ठूिार्ो वडा ८ चचरे 
(१२.८९ वगा र्कर्ी), र यसैगरी वडा  ७ राम्जादेउरािी (१०.६७ वगा र्कर्ी) र वडा २ देउपरु 
(१०.६४ वगा र्कर्ी) वडाहरू पदाछि ्।  

 

३ भ–ूउपयोगको अवस्था   

 

र्ोदी गापाको सम्पूणा भूर्ीको अवस्था िेत, वारी वा पािोवारी, घर वा वस्ती तथा विजंगि क्षेर 
गरी चार उपयोग क्षेरर्ा भएको पाइन्छ जस्को भौगोलिक र्वतरण अवस्थार्ा एकरुपता छैि तर 
वडािसुार र्रक र्रक छ । गापाको कूि क्षेरर्िको सबैभन्दा ठूिो अंश वि, चरि र झाडी 
क्षेरिे ओगटेको छ (६६.३३ वगा िेती योग्य क्षेरको सबै भन्दा बिी क्षेरर्ि (३.६९ वगा 
र्कर्ी) वाडा िं. ५ र्ा र सबै भन्दा कर्ी क्षेरर्ि (०.१९  प्रलतशत) वाडा िं.४ र्ा छ । 
पािोको २७.२४ वगा र्कर्ी र्ध्येसबै भन्दा बिी (५.०८ वगा र्कर्ी) वाडा िं १ र्ा र  सबै 
भन्दा कर् (२.२६ वगा र्कर्ी) वाडा िं.८ र्ा छ । जंगि, चरि, झाडीिे िार्कएको क्षेरर्िको 
सबै भन्दा ििी ( १९.१४ वगा र्कर्ी) वाडा िं. १ हो भिे वाडा िं. ५ र्ा यो सबैभन्दा कर् 
१.८ वगा र्कर्ी र्ार छ । आवास तथा घर  घडेरी बाझोिे िाकेको ३२.२३ वगा र्कर्ी र्ध्ये 
सबै भन्दा बिी १७.७२ वगा र्कर्ी वाडा िं. १ र्ा र कर् ९.४७ वगा  र्कर्ी वाडा िं. ५ र्ा 
छ । 
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र्ोदी गाउँपालिकाको आलथाक वर्ा २०७८/७९ को 
प्रस्तार्वत िीलत तथा कायाक्रर् 

  

गाउँ सभाका  सदस्यज्यहुरु,  

1= र्वश्वव्यापी र्हार्ारीको रुपर्ा रै्लिएको कोरोिा भाइरस ( कोलभड – १९) को पर्हिो तथा 
दोस्रो िहरबाट र्ािव जालतर्ाथी अकल्पिीय संकट आईपरेको छ । कोरोिा र्हार्ारी 
रोकथार् लियन्रण र र्ािव जालतको जीवि रक्षाको िागी गाउँपालिका आफ्िो सम्पूणा स्रोत 
सािि र क्षर्ताको प्रयोग गदै आईरहेको छ । यस र्वर्र् पररचस्थलतर्ा र् आलथाक वर्ा 
२०७८।७९ को बार्र्ाक िीलत तथा कायाक्रर् प्रस्ततु गदैछु ।  

2= गाउँको र्वकास र सर्रृ्द्धका िालग स्थािीय तहहरु सञ्चाििर्ा आई संघीय िोकतान्रीक 
गणतन्र संघीय, प्रदेश तथा स्थािीय तहहरु )गाउँपालिका , िगरपालिका  (संस्थागत भएका 
छि ् । जिर्तिारा स्थार्पत भएको गाउँ सभाको “र्ोदी गाउँपालिकाका र्वकासका पाँच 

आिार  जि र्वद्यतु, कृर्र्, पयाटि, पयाावरण र भौलतक पूवाािार” भने्न रू्ि र्न्र र कोरोिा 
रोकथार्र्ा केचन्ित हदैु यस िीलत तथा कायाक्रर् प्रस्ततु गदैछु । 

3= राििाई लिरङु्कश सार्ान्ती शासिप्रणिीको अधँ्यारो यगुबाट जिताका प्रलतलिलिर्ार्ा त राज्य 
संचािि गिे सङ्घीय िोकताचन्रक गणतन्रको उज्यािो यगुर्ा परुय्ाउिे क्रर्र्ा जीवि 
उत्सगा गिुाहिु ेसम्पूणा ज्ञात अज्ञात सर्हदहरु प्रलत श्रद्धाञ्जिी ब्यि गदाछु । रार्ियता, रार्िय 
र्हत एवं स्वालभर्ाि, िोकतन्र र जिजीर्वकाको आन्दोििको िेत्ततृ्व गिुाहिुे अग्रजहरु प्रलत 
उच्च सम्र्ाि ब्यि गदाछु, िेपािी सर्ाजको रुपान्तरणर्ा उहाँहरुिे परु् याउिभुएको 
योगदािको स्र्रण गिा चाहन्छु । 

4= र्वश्वव्यापी रुपर्ा रै्लिएको कोरोिा भाइरसबाट स्वदेश तथा र्वदेशर्ा आफ्िो अर्लु्य जीवि 
गर्ाउिभुएका सम्पूणा दाजभुाई तथा दीर्दबर्हिीहरुर्ा भावपूणा श्रद्धाञ्जिी अपाण गदै 
शोकाकुि पररवारजिर्ा गर्हरो सर्वेदिा प्रकट गदाछु । साथै कोरोिा भाइरसबाट 
संक्रलर्तको चशघ्र स्वास््य िाभको कार्िा गदाछु र यस र्हार्ारीको अवस्था र्वश्वबाटिै 
लछटै्ट हटेर जाओस भिी प्राथािा सरे्त गदाछु । 

5= कोरोिा भाइरसको रोकथार् लियन्रणर्ा हािसम्र् सहयोग गिे सम्पूणा सरकारी गैरसरकारी 
संघसंस्था, व्याचि  तथा आर् जिसर्दुायर्प्रत हार्दाक आभार व्यि गदाछु । साथै 
सक्रर्णको कुिै प्रवाह िगरी िागररकको जीवि रक्षा र सेवा प्रवाहर्ा िट्िहुिुे स्वा्यकर्ी, 
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कर्ाचारी, सरुक्षाकर्ी तथा जिप्रलतलिलिहरुको कार्को उच्च र्लु्यांकि गदै आगार्ी र्दिर्ा 
सरे्त यस्तै प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गदाछु । 

गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु, 

6= स्थािीय तहको लिवााचि भएको ४ वर्ा पूरा भएको छ । लसलर्त स्रोतसाििका बावजतु 
जिताका अलसलर्त आवश्यकता पूरा गिा हार्ी जिप्रलतलिलिको रुपर्ा लिरन्तर िालगरहेका 
छौ । शनु्यबाट सरुु गरेर हािसम्र्को अवस्थार्ा आइपगु्ि ुकर् चिुौलतपणुा लथएि । यस 
र्वचर्ा लिरन्तर आफ्िो क्षर्ताको उच्चतर् प्रयोग गदै जिताको सेवा र र्वकासर्ा िट्िहुिुे 
जिप्रलतलिलि, कर्ाचारी एवर् सहयोगी लिकायहरुप्रलत आभारी छु । 

7=  गाउँपालिकाको १३ कोठे भवि लिर्ााण सम्पन्न भई आफ्िै भविबाट गाउँपालिकाको सेवा 
प्रवाहको कायाहरु भइरहेका छि भिे गाउँपालिकाको सरु्विासम्पन्न र्खु्य प्रशासिीक 
भविको कार् लतव्ररुपर्ा भइरहेको छ । साथै लति वटा वडा कायाािय भवि लिर्ााण 
सम्पन्न भई आफ्िै भविबाट सेवाप्रवाहको कार् भईरहेको छ । त्यस्तै २ वटा वडा 
कायाािय लिर्ााणालिि अवस्थार्ा रहेका छि । 

8= गाउँपालिकाको पहि तथा केन्ि तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीर्ा गाउँपालिकाको 
केन्िदेिी ३ वटा वडार्ा जािे सडक कािोपरे भइसकेको छ भि े१ वडा कायाािय जािे 
सडक कािोपरेको क्रर्र्ा छ । बाँकी ४ वटा वडा कायाािय जािे सडक कािोपरेको 
िालग लडर्पआर भइरहेको छ । गाउँपालिकािे गाउँपालिकालभरका सडकहरुको लियलर्त 
र्र्ात सम्भार, स्तरोन्नलत तथा िेरैजसो बचस्त स्तरर्ा पगु्िे सडकहरुको ियाँ ट्रायक ओपलिङ 
गरेको छ । िेती योग्य जलर्िर्ा लसंचाई िहर तथा केन्ि तथा प्रदेश सरकारको 
सर्न्वयर्ा एक घर एक िारा कायाक्रर्हरु चाि ुअवस्थार्ा रहेका छि । 

9= गाउँपालिकाको संघ सरकारसंगको साझेदारीर्ा केही र्वद्याियर्ा भौलतक लिर्ााणका कायाहरु 
भइरहेका छि भिे गाउँपालिकाकै सर्न्वयर्ा भकुम्प प्रालिकरणबाट १० वटा र्वद्याियको 
भौलतक पवुाािार लिर्ााणको काया अचन्तर् चरणर्ा पगुेको छ । त्यस्तै लियलर्त प्रअ बैठक, 
चशक्षा सलर्लतको सर्क्रयता, र्वद्यािय अिगुर्ि, अलतररि र्क्रयाकिाप, र्वर्यगत चशक्षकिाइ 
तालिर्, स्कुि बसको व्यवस्था, र्वद्यालथा र्दवा िाजा कायाक्रर्, दरबन्दी िभएका र्ार्व तथा 
आिारभतु तहर्ा चशक्षक दरबन्दी को रकर् अिदुाि आर्द र्क्रयाकिापबाट र्वद्याियको 
गणुस्तर सिुारको कायाहरु भइरहेको छ । 

10= स्वास््य संस्थार्ा िेपाि सरकारिे लिशलु्क गरेका और्ािीको पयााप्त व्यवस्था गिुाका साथै 
सवै स्वास््य संस्थार्ा इन्टरिेट, कम्प्यूटर र्प्रन्टर सरे्तको व्यवस्था गरी सेवा 
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सदुृर्िकरणर्ा जोड र्दइएको छ । र्ोदी १ भकु, र्ोदी २ देउपरु ,र्ोदी ५ बाजङु्ग र र्ोदी 
६ लतिाहारर्ा ल्यावको स्थापिा तथा जिशचिको व्यवस्था गररएको छ । त्यस्तै र्ोदी ६ 
लगज्याि, र्ोदी २ र्ि, र्ोदी ५ बाउसे र र्ोदी ४ हिहिेर्ा सार्दुार्यक स्वास््य 
ईकाइको स्थापिा गरर स्वास््य संस्थाको पहुँचबाट टािा रहेका जितािाइ स्वास््य सेवाको 
पहुँचिाइ थप सहज बिाइएको छ । 

11= गाउँपालिकार्ा प्रदेश तथा केन्ि सँगको सहिगािीर्ा र्ोदी ६ लतिाहार र र्ोदी २ 
देउपरुर्ा बहउुदेश्यीय िेिकुद रै्दाि तथा बहउुदेश्यीय सभाहि लिर्ााणको अचन्तर् चरणर्ा 
रहेका छि । त्यस्तै र्ोदी ८ चचरेिाई बािरै्री वडा घोर्णा गररसर्कएको छ भिे अन्य 
वडार्ा बािरै्री वडा घोर्णाका सूचाङ्क पूरा गिेगरर कायाहरु भइरहेको छ । 

12= सािा कृर्किाई प्रोत्साहि हिुे र्कलसर्िे कृर्र् याचन्रकरण, आि ुतथा तरकारी लबउ र्वतरण 
,िसारी स्थापिा ,भकारो सिुार, सािा लसंचाइ ,र्ाछा पािि , आदीर्ा र्वलभन्न अिदुािका 
कायाक्रर् सञ्चािि गररएको छ । यसै बर्ार्ा र्ोदी ४ िेस्पार र र्ोदी ६ लगज्यािर्ा िर्िुा 
प्राङगररक कृर्र् गाउँ स्थापिा भएको छ भिे स्थालिय र्हत्वका िाद्य तथा पोर्ण सरुक्षार्ा 
टेवा पयुााउिे वािी वस्तकुो सािा व्यवसार्यक कृर्र् उत्पादि केन्ि पकेट र्वकास कायाक्रर् 
सञ्चाििर्ा आएका छि । पश ुस्वास््य सेवा, पश ुर्वकास सेवा कायाक्रर्, पश ुसेवा प्रसार 
कायाक्रर्, पश ुसेवा तालिर् तथा प्रचार प्रसारका अलतररि यूवा िचक्षत कायाक्रर् र कोलभड 
प्रभार्वत कृर्क व्यवसार्यक कायाक्रर् र्ार्ा त कृर्कको घरदैिोसम्र् सेवा पयुााइएको छ । 
त्यस्तै िागत साझेदारीर्ा बाख्रा पवाद्धाि र बाख्रा पकेटका कायाक्रर् सञ्चािि गररएको छ । 

13= र्ोदी गाउँपालिकाका कररब ५०० िघ ुउद्यर्ीहरुिाई िघ ुउद्यर् कायाक्रर्र्ा आवद्ध गरर 
लसप तथा प्रर्वलिको हस्तान्तरण गररएको छ । चाि ु वर्ार्ा कररब १०० ियाँ उद्यर्ी 
लसजािाको काया भइरहेको छ ।उद्यर्ीहरुको उत्पादि सहजरुपर्ा र्वक्रीर्वतरणको िागी 
र्ोदी कोसेिी घरको स्थापिा गररएको छ । 

14= र्वलभन्न पयाटकीय स्थिर्ा पदर्ागा लिर्ााण, साम्भाव्यता अध्ययि, तथा संरक्षण र प्रवाद्धि 
गररएको छ । १८ स्थािर्ा होर्स्टेको र्वकास तथा प्रवाद्धि गररएको छ ।  

15= सेवा प्रवाहिाई सचुिा प्रर्वलि र्ार्ा त लछटो छररतो, गणुस्तरीय र पारदचशा बिाउि 
कायााियको वेभपेज लिर्ााण तथा लियलर्त अपडेट गिे काया प्रारम्भ भएको छ । न्यार्यक 
सलर्त र्ार्ा त र्ववादको सर्ािाि भईरहेका छि । हािसम्र् एि  लियर्ाविी कायार्वलि 
गरर ३८ वटा काििुी दस्तावेज लिर्ााण भएका छि । त्यस्तै र्वलभन्न सलर्लतहरु गठि  र 
सलर्तको सर्क्रयतार्ा र्वलभन्न काया सरे्त गररएको छ । 
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16= कोरोिा रोकथार् तथा लियन्रणको िागी सचेतिार्िुक कायाक्रर्,  अचक्सजि र रे्लडकि 
अर्र्सर सर्हतको २० वेडको कोरोिा अस्पतािको व्यवस्थापि र्वलभन्न कार्हरु भईरहेका 
छि । 

गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 

17= र्वगतको अिभुव, र्वर्र् पररचस्थलत, सीलर्त स्रोतसािि र जिताका र्ागका आिारर्ा आगार्ी 
आलथाक वर्ाको िालग र्वलभन्न र्वर्यगत क्षेरर्ा लिन्नािसुारका िीलत तथा कायाक्रर् तय गरेको 
छु । 

आलथाक र्वकास 

18= संघ, प्रदेश, गाउँपालिका र िीचज क्षेरको सहभालगतार्ा जि र्वद्यतु उत्पादििाई प्राथलर्कता 
र्दइिेछ । 

19= गाउँपालिकाका सबै िागररकर्ा र्वद्यतुको पहुँच परु् याउि जिर्वद्यतु तथा वैकचल्पक ्जााको 
र्ाध्यर्बाट उज्यािो गाउँपालिका कायाक्रर् कायाान्वयिर्ा जोड र्दइिेछ ।  

20= पूणारुपर्ा र्वद्यतुीकरण भैसकेको यस र्ोदी गाउँपालिकार्ा सार्दुार्यक र्वद्यतुीकरण 
अन्तगातका केही काठेपोि प्रयोग भएको र ती जीणा भैसकेकोिे काठेपोि र्वस्थापिको 
िीलत लिइिे छ । 

21= र्ोदी गाउँपालिका लभरका िोिािािाहरुबाट उत्पार्दत र्वद्यतुको आन्तररक स्रोतका रुपर्ा 
र्वद्यतु रोयल्टी प्राप्त हिुे र सम्पणुा र्ोदीबासी यसको प्रभार्वत क्षेरर्ा पिे कुरा र्ध्यिजर 
गदै र र्वद्यतु िपतको लर्तव्ययी प्रयोगिाइ प्रोत्साहि होस र केही सहलुियत होस भने्न 
उदेश्यिे २० यूलिट सम्र् र्ार िपत गिे सम्पूणा र्ोदी गाउँपालिका अन्तगात रहेका घर 
पररवारको २० यूलिट सम्र्को न्यूितर् शलु्क गाउँपालिकािे सहलुियत अिदुाि  र्दिे िीलत 
लिइिेछ । 

22= र्याार्दत श्रर् र सर्ाि कार्को सर्ाि पाररश्रलर्कको अन्तराचस्ट्रय प्रलतवद्धता कायाान्वयि 
गदै हरेक क्षेरर्ा रहेका श्रलर्कको सीप र दक्षतािाई र्ापि गरी सार्ाचजक सरुक्षाको 
दायरार्ा ल्याइिेछ । 

23= र्ोदी गाउँपालिका लभर ज्यािा र्जदरुी गरी िाि े र्ोदी गाउँपालिका बासीहरुको िालग 
योगदािर्ा आिाररत सार्ाचजक सरुक्षास्वरुप काििु लिर्ााण गरर सञ्चािि गिे गरर श्रलर्क 
कल्याणकारी कोर् सञ्चािि गररिे िीलत लिइिेछ । 
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24= र्ोदी गाउँपालिकार्ा चाि ुवर्ार्ा स्थापिा भएका २ वटा िर्िुा प्राङगररक कृर्र् गाउँको 
क्षर्ता अलभवरृ्द्ध गररदै िलगिेछ भिे ियाँ स्थािर्ा सरे्त िर्िुा कृर्र् गाउँ स्थापिाको िीलत 
लिइिेछ । 

25= र्ोदी गाउँपालिकार्ा बाँझो जग्गाको त्याङ्क संकिि तथा एकीकृत गरी उत्पादिको िालग 
कृर्किाई सहज रुपर्ा उपिब्ि गराउिे उदेश्यिे भरु्ी बैंकको स्थापिा गररिेछ । 

26= र्ोदी गाउँपालिकािाई तरकारी, र्ास,ु दिु, अण्डा आदीर्ा आत्र्लिभार बिाउिे िीलत लिइिेछ 
। कृर्र् उत्पादिको िालग िुवािी तथा बजारको प्रबन्ि गररिे छ जसको िागी उत्पादि 
तथा िुवािीर्ा अिदुाि र्दिे र र्ोदी गाउँपालिका स्तरीय कृर्र्उपज संकिि केन्ि स्थापिा 
गरर व्यवचस्थत गराइिे छ र शीत भण्डारको स्थापिाको िालग प्रदेश तथा केन्ि सरकारसंग 
पहि गररिेछ । 

27= र्ोदी गाउँपालिका सबै वडार्ा रहेका रैथािे बािी प्रवद्धाि गिे िीलत लिइिेछ । 

28= कृर्कहरुको जोचिर् न्यूलिकरणको िागी कृर्र् तथा पश ु र्वर्ा कायाक्रर् सञ्चािि तथा 
कृर्क राहत कायाक्रर् सञ्चािि गररएको हिुेछ । 

29= कोलभड १९ को कारण र्वदेशबाट र्र्का एर आई बेरोजगार बिेका यूवाहरुिाई कृर्र् तथा 
पश ुउत्पादिर्ा जोड्दै स्वरोजगार बिाइिे िीलत अबिम्बि गररिेछ । 

30= कृर्र्को उत्पादि र उत्पादकत्व वरृ्द्ध गिा कृर्क सरू्ह, कृर्र् उद्यर्ी, कृर्र् कम्पिी र कृर्र् 
सहकारीिाई कृर्र् आय र प्रलतर्िका आिारर्ा अिदुाि प्रोत्साहि गररिेछ ।  

31= सावाजलिक िीचज साझेदारीर्ा िरू्िा व्यवसार्यक कृर्र् तथा पश ुर्वकास र्र्ा  सञ्चािि गिे 
िीलत लिईिेछ । 

32= यवुा कृर्किाई कृर्र्र्ा आकर्र्ात गिा उत्प्ररेरत गररिेछ । र्वपन्न वगाको उत्थाि र िचक्षत 
सरू्हिाई सहयोग हिुे कृर्र् तथा पश ुर्वकास कायाक्रर्िाई जोड र्दइिेछ । 

33=  कृर्र् बजारर्ा रहेका लबचौलिया प्रवचृत्तको अन्त्य गरी कृर्र् उत्पादिर्ा कृर्क र 
उपभोिाको सीिा सम्पका को िालग कृर्र् सहकारीिाई सबिीकरण  गरी सपुथ पसिहरु 
सञ्चािि गररिेछ ।  

34=  कृर्र् उत्पादिर्ा बरृ्द्ध गिा पररयोजिाका आिारर्ा सािा र ियाँ प्रर्वलिर्ा आिाररत 
लसंचाईर्ा पूजँीगत अिदुाि उपिब्ि गराइिेछ । 

35= र्ोदी गाउँपालिकार्ा रहेका सहकारीहरु व्यवचस्थत गदै िलगिे छ  र हरेक िागररक 
सहकारीर्ा आवद्ध भइ जीर्वकोपाजािर्ा टेवा पयुााउिे िीलत लिइिेछ ।  
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36= सहकारी एवर् ् सार्रु्हक िेती प्रणािीको िीलत अविम्वि गररिेछ । सहकारी संस्थार्ा 
रहेको बचतिाई उत्पादिशीि क्षेरर्ा पररचािि गिा एक सहकारी एक िरू्िा उत्पादि 
तथा ठूिा र्ार्ा संचािि कायाक्रर्िाई प्रोत्साहि गररिेछ ।  

37= सहकारीको अिगुर्ि लिरीक्षण, सहकारी सचेतिा, सहकारी चशक्षा तथा तालिर्, उद्यर्शीिता र 
िेततृ्व र्वकास गरी सहकारीिाई सर्रृ्द्धका िालग र्वत्तीय िगािी कतााको रुपर्ा प्रबद्र्िि 
गररिेछ । 

38= गरीव, उत्पीलडत, र्वपन्न वगा र सर्दुायको आयआजािका िालग यवुा स्वरोजगार कायाक्रर् 
सञ्चािि गररिेछ । स्वरोजगाररू्िक उद्योग एवर् ् व्यवसाय स्थापिा गिा आवश्यक पिे 
अिदुाि र सीपरू्िक तालिर् प्रदाि गररिे व्यवस्था लर्िाईिेछ । 

 

39= पयाटि क्षेरको एर्ककृत र्वकास गिा स्पष्ट कायायोजिा सर्हतको पयाटि र्वकास गरुुयोजिा 
तयार गररिेछ । साथै आवश्यकता अिसुार पयाटि पूवाािारको लड .र्प.आर.सरे्त तयार 
गररिे छ । 

 
40= र्ोदी गाउँपालिका पयाटकीय दृष्टीर्ा अत्यन्तै र्हत्वपणुा क्षेर भएकोिे यस क्षेरर्ा रहेका 

जिजिा, पञ्चासे, हम्पाि , भवरकोट िगायतका पयाटर्कय क्षरर्ा केन्ि तथा प्रदेश 
सरकारको सर्न्वयर्ा र्वकास र प्रवद्धाि गररिे िीलत लिइिेछ । साथै र्ोदी गाउँपालिकार्ा 
स्थापिा भएका सार्दुार्यक होर्स्टेको र्वकास र प्रवद्धाि र्ार्ा त पयाटकिाइ आकर्ाणको 
केन्ि बिाइिे िीलत लिइिेछ । 

41= पयाटि सेवाका िालग आबश्यक पिे अगाालिक उत्पादि, जडीबटुी िेती, संकिि र प्रशोिि 
उद्योगको स्थापिा गिे िीलत लिइिेछ । बाँझो जर्ीििाई ब्यवस्थापि गिा जलडबटुी िसारी 
र जलडबटुी िेतीिाई प्रोत्साहि गररिे छ ।  

42=  िालर्ाक, सांस्कृलतक, ऐलतहालसक तथा परुाताचत्वक र्हत्वका स्थिको संरक्षण र पूवाािारको 
र्वकास गररिेछ । पयाटकीय पूवाािारको र्वकास लिर्ााण गदाा वातावरणीय संरक्षण गिे 
िीलत लिइिेछ । 

43=  पयाटि व्यवसायको र्वर्विीकरण र र्वस्तारबाट िागररकको जीर्वकोपाजाि र रोजगारीका 
अवसरर्ा वरृ्द्ध गदाा पयाापयाटि र ग्रार्ीण पयाटिर्ा जोड र्दइिेछ । 

44=  र्वलभन्न ग्रार्ीण पयाटि केन्ि, होर्स्टे, पदर्ागा र यारािाई संरक्षण, सम्बद्धाि सौन्दयीकरण र 
र्वकास गदै पयाटकीय गन्तव्यको प्रवद्धाि गररिेछ । 
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45= पयाटि व्यवसायको बजाररकरण गिा आिलुिक सूचिा प्रर्वलिको उपयोग गररिेछ । पयाटक 
आकर्ाणका िालग प्रचार प्रसार तथा सूचिाको प्रवाह गिा पयाटि सेवा सूचिा केन्िको 
स्थापिा गदै िलगिेछ । पयाटकीय स्थािर्ा र्वस्ततृ एलतहालसक र्ववरण सर्हतको होलडाङ 
बोडा र पयाटकीय स्थािहरुको सम्पूणा र्ववरण सर्हतको बकुिेट तयार गररिे छ । 

46= उत्पादि बरृ्द्ध, रोजगारी सजृिा र गरीवी न्यूिीकरणर्ा टेवा पयुााउिे सािा तथा र्झौिा 
उद्योगर्ा र्वशेर् जोड र्दइिेछ । परम्परागत ज्ञाि, स्थािीय सीप, प्रर्वलि र कच्चा पदाथार्ा 
आिाररत घरेि ु सािा तथा िघ ु उद्योगिाई प्रवद्धाि गिे िीलत अविम्वि गररिेछ । 

औद्योलगक उत्पादिर्ा बरृ्द्ध गरी उपभोग्य वस्त ुतथा सेवार्ा क्रर्शिःआत्र्लिभार हिुे िीलत 
लिइिेछ  

47=  स्थािीयस्तरर्ा उत्पार्दत वस्त ुतथा सेवाको उपभोगिाई प्राथलर्कता र प्रोत्साहि र्दइिेछ 
। 

48= सािा उद्योगीहरुको सरु्विाको  िालग साझा सरु्विा केन्ि र्वस्तारको लिलत लिइिेछ । 

49= उद्यगी व्यवसायीको सरु्विािाइ र्ध्यिजर राख्दै उद्योग तथा व्यवसाय दताा तथा िर्वकरण 
चशर्वर सञ्चािि गररिे छ । त्यस्तै बजारीकरणिाइ सहयोग होस र र्ोदी गाउँपालिकाको 
उत्पादिको प्रचारप्रसार सरे्त हिुे गरर कृर्र् तथा उद्यर्ी उत्पादिको पदाशािी आयोजिा 
गररिे िीलत लिइिेछ । 

50= र्ोदी गाउँपालिक लभर िेपािी कागज, िेपािी कागजका डायरी, अल्िोका र्वलभन्न सार्ाग्रीहरु 
उत्पादि भइरहेकोर्ा गाउँपालिकालभरै सेिीटाइजर, सरर्, हात ििुे साविु, सेिेटरी प्याड 
आदीको उत्पादिर्ा जोड र्दिे िीलत लिइिछे । 

51=  गाउँपालिकार्ा रहेका िािी तथा िलिज पदाथाको अन्वेर्ण, उत्ििि, प्रशोिि र प्रयोगर्ा 
जोड र्दइिेछ । 

52= िदीिािा, ताितिैया, वि जंगि, जडीबटुी, िलिज स्रोतको बहआुयालर्क प्रयोगका साथै 
उत्पादि बरृ्द्ध, रोजगारी सजृिा र आयआजािर्ा जोड र्दइिेछ । 

53= अत्यावश्यक सेवा तथा वस्त ुसहज, सिुभ र लियलर्त रुपर्ा उपिब्ि गराउि सावाजलिक, 

िीचज तथा सहकारी क्षेरिाई सहभागी गराउदै उपभोिा र्हत संरक्षण तथा प्रवद्धाि गररिे 
व्यवस्था लर्िाइिेछ । 

सार्ाचजक र्वकास 

54= कोरोिा भाइरसको दोस्रो िहरबाट आक्रन्त जिताको जीवि रक्षाको िालग गाउँपालिकाको 
स्रोत सािि पररचाििर्ा कुिै कलर् िगररिे िीलत लिइिेछ । कोरोिा अस्पताििाइ थप 
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सरु्विासम्पन्न र व्यवचस्थत गदै िलगिे छ । कोरोिा अस्पतािर्ा दक्ष जिशचिको प्रबन्ि 
गररिेछ । 

55= कोरोिा भाइरसको टोि र वस्तीस्तरसम्र् पगुी परीक्षण गररएकोर्ा पररक्षणिाइ अझै लतव्रता 
र्दइिे छ । र्हार्ारीर्ा प्रत्यक्ष िर्टिे स्वास््यकर्ीिाइ प्रोत्साहि गिे िीती लिइिेछ । 

56= गाउँपालिकाको स्वास््य सेवािाइ थप सदुृि गदै िलगिेछ । गाउँपालिकार्ा १ वटा 
एम्बिेुन्सको व्यवस्था गररिेछ ।  

57= र्ोदी गाउँपालिकार्ा १० शैयाको अस्पतािको चशिान्यास भइसकेको र उि अस्पतािको 
लिर्ााण काया प्रारम्भ गररिेछ । 

58= गाउँपालिकालभरका सबै स्वास््य संस्था र स्थापिा भएका ल्याव र सार्दुार्यक स्वास््य 
इकाइिाइ दक्ष जिशचि सर्हत थप सदुृर्िकरण गररिेछ । 

59= सबै स्वास््य संस्थार्ा आिारभतु  और्िीको सवासिुभ लिशलु्क र पयााप्त व्यवस्था गररिेछ 
। 

60= स्वास््य संग सम्बचन्ित सरुचक्षत र्ाततृ्व तथा िव चशश ुसम्बन्िी कायाक्रर् संचाििको साथै 
प्रदेश र संघको सहकायार्ा स्वास््य र्वर्ा गररिेछ । आलथाक अभावका कारण स्वास््य 
उपचार सेवा पाउि िसकेका अपाङ्ग, असहाय, अशि, गभावती, सतु्केरी, जेष्ठ िगररक र र्वपन्न 
वगाको उपचारको िालग र्ापदण्ड बिाई सहयोग प्रदाि गररिे छ । र्टुु तथा क्यािसर 
जस्ता  रोगहरुबारे सचेतिा कायाक्रर्हरु र उपचारका िालग चशर्वर सञ्चािि गररिे छ ।  

61= अलत र्वपन्न, गभावती र्र्हिा र बािबालिकाको पोर्ण चस्थतीर्ा सिुार ल्याउि बहपुक्षीय 
पोर्ण सिुार कायाक्रर् सर्न्वयात्र्क रुपर्ा संचािि गररिेछ ।  

62= िागररकको स्वास््यर्ा प्रलतरोिात्र्क र लिरोिात्र्क क्षर्ता सिुार गिा र्र्हिा, चशश ु र 
बािबालिकािाई पूणा िोपको प्रत्याभतुी र्दिको िालग िोप कोर्बाट कायाक्रर् संचािाि 
गररिेछ ।  

63= आयवेुद चचर्कत्सा पद्धलतर्ा प्रयोग हिुे जडीबटुी संरक्षण, उत्पादि, प्रबद्र्ििको कायाक्रर् 
संचािि गररिेछ ।  

64=  र्वलभन्न अस्पतािहरुको सहकायार्ा टेलिरे्लडलसि कायाक्रर् संचािि गररिेछ ।  

65= सबै प्रकारका वलगाय, िालर्ाक, िैर्ङ्गक तथा जालतय र्वभेद, वचञ्चतीकरण र असर्हष्णतुाको अन्त्य 
गरी सर्न्यार्यकरुपर्ा सर्दृ्ध सर्ाज लिर्ााण गिे र्ोदी गाउँपालिकाको िीलत रहेकोछ । 
अवसरर्ा पलछ परेका र पछालड पाररएका सर्दुाय,  क्षेर, लिंग र वगािाई र्वकासको रू्ि 
प्रवाहर्ा ल्याउि यस गाउँपालिका दृि रहेको छ । छुवाछुत प्रथा जस्तो र्ध्यकािीि 
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सार्न्ती सोच र र्वचारिाई बदल्ि गाउँपालिकािे जागरणरू्िक कायाक्रर्हरु र्वलभन्न 
सार्ाचजक संघसंस्थाहरुको सहयोगर्ा सञ्चािि गिेछ । यसिाई सार्ाचजक अपरािको 
दायरालभर ल्याउि गाउँपालिका प्रलतबद्ध छ । 

66= हार्ी सशुासि, र्वकास लिर्ााण र आलथाक सर्रृ्द्धका िालग सहर्लतका साथ अचघ बढ्ि 
प्रलतबद्ध रहेका छौं । यो प्रलतबद्धता परुा गिा गाउँपालिका सबै राजिैलतक दि, िीचज क्षेर, 

िागररक सर्ाज र सञ्चार जगतको साथ एवर् ्सहयोगको िालग आव्हाि गदाछौं । हार्ी 
लिरन्तर रुपर्ा िागररकसंग अन्तर सम्बाद गदै अलिकार सम्पन्न र सक्षर् गाउँपालिका 
बिाउि चाहन्छौं । र्ोदी गाउँपालिकाका र्वलभन्न वडाहरुर्ा गर्ठत टोि र्वकास 
सँस्थाहरुको संस्थागत र्वकास र उिीहरुको  योजिा तजुार्ा, कायाान्वयि, सशुासि र 
सार्ाचजक र्वकास सम्बन्िी क्षर्ता र्वकास तथा सञ्चाििका िालग क्षर्तावाि बिाईिेछ । 

67= गाउँपालिकाको र्वकास र सर्रृ्द्ध हालसि गिा िागररक अलिकार, सबैिाई सर्ाि अवसर, 

र्जवतु सरुक्षा र सम्र्ाि सर्हतका स्तम्भर्ा आबद्ध गराउँदै सबि र सर्दृ्ध गाउँपालिका 
लिर्ााण गरी सर्दृ्ध िपेाि, सिुी िपेािी  को रार्िय अलभयाििाई अिभुूत देचििे गरी साथाक 
बिाईिेछ । 

68= हाम्रो र्वकास प्रलतको सकारात्र्क सोचिे आलथाक र सार्ाचजक क्षेरर्ा रुपान्तरण ल्याउिेछ 
। र्दगो र्वकास िक्ष्यहरु र सर्रृ्द्धका आिारिाई पूरा गिे र्वकास िीलत, कािूि, संस्था, 
जिशचि, स्रोत र सािि, सहभालगता, सेवा प्रवाह, अिगुर्ि र रू्ल्याङ्किका क्षेरर्ा ध्याि 
र्दइिेछ । वतार्ाि पसु्तािे िै अिभुूत गिे गरी र्वकास र सर्रृ्द्ध हालसि गिे तर्ा  केचन्ित 
हिुे िीलत तजुार्ा गररिेछ । 

69= सर्ाजबाद उन्र्िु अथाव्यवस्थाको िक्ष्य र उदे्दश्य हालसि गिाका िालग यो िीलत तथा 
कायाक्रर्िे र्ागालिदेश गिेछ । आलथाक र्वकासर्ा सहभागी हिुे, योगदाि गिे र प्रलतर्ि 
प्राप्त गिे अवसर गाउँपालिकालभरका सबै िागररकिाई सर्न्यार्यक रुपर्ा उपिब्ि 
गराईिेछ । 

70= चशक्षा क्षेरर्ा आर्िु पररवताि गिाको िागी शैचक्षक गणुस्तर सिुारर्ा यथेष्ट िगािी गिे 
िीलत लिइिे छ । चशक्षक दरबन्दी िभई पठिपाठिर्ा असहज भएका र्ाध्यलर्क तथा 
आिारभतु तहका र्वद्याियहरुिाई अिदुाि स्वरुप रकर् उपिब्ि गराउिे िीलतिाई 
लिरन्तरता र्दइिे छ । 

71= केन्ि सरकार सँगको सहिगािीर्ा र्ोदी ५ र्ा अवचस्थत र्हेन्ि चशिरी र्ार्वको भोलतक 
पवुाािार लिर्ााणको कायािाइ लिरन्तरता र्दइिेछ । 
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72= र्वगत देिी सम्बोिि हिु िसकेको चशक्षाको आिार कक्षाको रुपर्ा रहेको बाि कक्षा 
सहजकताा तथा र्वद्यािय कर्ाचारीको िेपाि सरकारिे तोकेको न्यूितर् पाररश्रलर्क 
उपिब्ि गराउि संघ सरकारसंग साझेदारी गररिेछ । 

73= प्रार्व तहर्ा अङ्ग्ग्रजेी र्ाध्यर्र्ा अध्ययि अध्यापि गराउिे र्वद्याियिाई अङे्गजी पाठ्यपसु्तक 
िररदर्ा अिदुाि उपिब्ि गराउिे िीलत लिइिे छ । 

74= र्ोदी ६ लडर्वुार्ा रहेको र्ोदी गाउँपालिकाको एकर्ार बहरु्िुी क्याम्पसिाइ थप 
व्यवचस्थत गररदै िलगिे छ । 

75= र्ोदी गाउँपालिका वडा ि ६ लतिाहारको िवजागतृ र्ार्वर्ा सञ्चालित लसलभि इचन्जलियररङ 
तर्ा को प्रार्वलिक िारको िालग आवश्यक  ल्याव लिर्ााण गरर थप व्यवचस्थत गररिे छ । 

76= गाउँपालिकाका वडाहरुिाई क्रर्श बािरै्री वडा लिर्ााण गदै गाउँपालिकािै बािरै्री 
स्थािीय तह घोर्णाको अलभयािर्ा िग्ि ेिीलत लिइिे छ । साथै गाउँपालिकाका र्वलभन्न 
कायाक्रर्हरुर्ा यूवा पररचाििको िीलत सरे्त लिइिे छ । 

77= सर्दृ्ध सर्ाज र्वकासको र्खु्य पूवाािार गणुस्तरीय वैज्ञालिक एंव प्रार्वलिक चशक्षार्ा हाम्रो 
सरोकार िीलत अिरुुप  सीपयिु जिशचि उत्पादिको िालग प्रार्वलिक तथा व्यवसार्यक 
चशक्षाको िालग प्रार्वलिक र्वद्यािय स्थापिा र संचाििर्ा लिरन्तरता र्दिे काया गररिछे । 
दलित वािवालिकािाई प्रार्वलिक चशक्षार्ा जोड र्दइिे छ । 

78= पढ्िे वािीको र्वकास गिा र्ोदी गाउँपालिकाको केन्िर्ा एक सावाजलिक पसु्तकािय 
स्थापिा गिे िीलत लिईिेछ ।  

79= िर्िुा र्वद्यािय स्थापिार्ा जोड र्दइिे छ । शैचक्षक गणुस्तर अलभबरृ्द्धका िालग प्रलबलिरै्री 
चशक्षा िीलत लिइिे छ । उत्कृष्ट िलतजा ल्याउिे र्वद्याथी र र्वद्याियिाई परुस्कारको 
ब्यवस्था गररिेछ । यार्दुार्यक र्वद्याियका चशक्षकहरुको बािबालिकाको त्याङ्क संकिि 
गररिे छ ।  

80=  र्वद्यािय चशक्षाको गणुस्तरर्ा सिुार गिा गाउँपालिकािाई सबिीकरण गररिछे । 
चशक्षकको लसकाई सीपर्ा सिुार ल्याउि तालिर् र र्वद्याथीको लसकाई पररक्षण गिे व्यवस्था 
गररिेछ । र्वद्याियको सम्पत्ती र सावािचजक सम्पत्ती संरक्षण गिे िीलत लिइिे छ ।  

81= र्रक क्षर्ता भएका अपाङ्गहरुिाई हरेक क्षरेर्ा प्राथलर्कता र सर्ािता अपाङ्गरै्री पूवाािार 
र्वकास र सार्ाचजक सरुक्षार्ा हाम्रो प्रलतवद्धता लिईिे छ । गाउँपालिका लभर लिर्ााण हिुे 
अस्पताि, चशक्षण संस्था र सबै र्कलसर्का सावाजलिक पूवाािारहरु अपाङ्गरै्री र बािरै्री 
बिाईिेछ ।  
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82= आलथाक स्रोत र सिािर्ा पहुँच पयुााई र्वपन्न तथा अलत र्वपन्न पररवारको जीविस्तरिाई 
उकास्िे िीलत लिईिेछ  

83=  र्हंसा र्पलडत र्र्हिा तथा बािबालिकाहरुिाई सहयोग गिे िीलत लिइिेछ । 

84= र्र्हिा तथा बािबालिकार्ा हिुे घरेि ु र्हंसा, िैर्ङ्गक र्हंसा, श्रर् शोर्ण, बािर्ववाह, र्ािव 
वेचर्विि, शारीररक तथा र्ािलसक यातिा िगायतका सबै िािे र्हंसाको अन्त्यको िालग 
कायाक्रर् संचािि गररिेछ । 

85= संघ र प्रदेशसंगको सहकायार्ा र्हंसा र्पलडत र्र्हिा, बेवाररसे र श्रलर्क बािबालिकाको 
व्यवस्थापिका िालग पिुस्र्थापिा केन्ि स्थापिा गरी संचाििर्ा ल्याउि आवश्यक काया 
शरुु गररिे छ ।  

86= गाउँपालिका स्तरर्ा रार्िय तथा अन्तरार्िय गैरसरकारी संस्थाबाट संचािि हिु े सबै 
कायाक्रर्िाई गाउँपालिकाबाट स्वीकृलत र्दई, पारदशी, र्दगो र जिताको र्हतर्ा हिु े गरी 
संचािि गिे व्यवस्था लर्िाइिेछ ।  

87=  यवुािाई राि र गाउँको र्वकास एवं सर्रृ्द्ध प्रलत चजम्रे्वार र िैलतकवाि बिाउि यवुा 
िीलत ल्याइिेछ ।  

88= वातावरण संरक्षण,गाउँ बस्ती सर्ाई एवं र्वपद व्यवस्थाि र गाउँपालिका सेवा तथा कायार्ा 
यवुा स्वयंसेवकको पररचािि गररिेछ ।  

89= गाउँपालिकाका लबलभन्न जिजालतहरुको इलतहास, िर्ा, संस्कृलत, भार्ा  र लिर्पको र्हत्व 
झल्काउिे संग्रहािय स्थापिा गररिेछ ।  

पूवाािार र्वकास 

90= गाउँपालिकार्ा िगािी रै्री वातावरणको लसजािा गररिेछ । उजाा, पयाटि, कृर्र्, वि, उद्योग र 
भौलतक पूवाािार र्वकासिाई आलथाक सर्रृ्द्धको इचन्जिको रुपर्ा र्वकास गररिेछ । साथै 
उच्च र तत्काि आलथाक प्रलतर्ि प्राप्त हिुे क्षेरर्ा िीचज र सहकारी क्षेरको िगािीिाई  
प्रोत्सार्हत गररिेछ ।  

91= प्रदेश सरकारसँगको सहिगािीर्ा गाउँपालिकाको सरु्विासम्पन्न लिफ्ट सर्हतको  भवि 
लिर्ााण सम्पन्न हिुेछ । ३ वटा वडा कायाािय लिर्ााण सम्पन्न भएकोर्ा थप  २ वटा वडा 
कायाािय लिर्ााण सम्पन्न हिुेछि र अन्य ३ वडा कायाािय सरे्त र्र्ात तथा लिर्ााणको 
काया  गरर सवै वडाको वडा कायाािय भवि लिर्ााणको िीलत लिइिेछ ।  
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92= देउपरु बहउुदेश्यीय सभाहि तथा लतिाहारर्ा रहेको कवडाहि यसै वर्ा लिर्ााण सम्पन्न भइ 
सभा सर्ारोह तथा िेिकुदका कायाक्रर् उि सभाहि तथा कवडाहिहरुबाट सञ्चािि 
हिुेछि ।  

93= र्ोदी ७ राम्जार्ा संघीय तथा प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीर्ा सरु्विासम्पन्न आयूवेद भवि 
तथा र्ोदी ७ राम्जार्ािै जेष्ठ िागररक केन्ि भवि लिर्ााण गररिेछ । 

94= संघ र प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीर्ा गाउँपालिका केन्िबाट वडा केन्िसम्र् पगु्िे 
सडकिाई  कािोपरे सडक बिाउि ेिीलत लिइएकोछ । बाँकी बाजङु्ग, क्याङ , चचरे र 
देउरािी वडा केन्ि पगु्िे सडकिाइ क्रर्श संघ तथा प्रदेश सरकारसंगको सर्न्वयर्ा 
कािोपरे गररिे िीलत लिइिेछ । त्यस्तै अन्य र्खु्य सडक कािोपरे र ट्रायक िोलिएका 
सहायक सडकको स्तरोन्नलत गररदै िलगिे छ । र्खु्य सडक बाहै्रर्ास चल्िे गरर र्र्ात 
सम्भार गररिेछ ।  

95= सडक वगीकरण र अलिकरक्षेर कायर् गरी सडक र्ापदण्डर्ा भौलतक संरचिा बिाउिे 
कायािाइ लिरुत्सार्हत गररिेछ । र्खु्य सडकर्ा पिे जग्गाको र्कत्ताकाट गरर सडक 
क्षेरलिकार कायर् गररिे िीलत लिइिेछ ।  संघ र प्रदेशको सहिगािीर्ा संभाव्य र्ोटेरेबि 
पिु र सडकको लडर्पआर तयार गररिे छ ।  

96= संघीय सरकारको सर्न्वयर्ा र्ोदी ८ चचरेर्ा सोप्र ेिािेपािी आयोजिा सम्पन्न गरर तथा 
अन्य वडाहरुर्ा सञ्चालित एक घर एक िारा आयोजिािाइ लतव्रता र्ददै िािेपािीको थप 
पहुँच बिाइिेछ । संघ सरकारको सहयोगर्ा पालतचौर सहिगािी वहृत िािेपािी तथा 
सरसर्ाइ आयोजिा र्ार्ा त र्ोदी गाउँपालिकाको केन्ि रहेको र्खु्य बजार क्षरेर्ा 
िािेपािीको र्दगो व्यवस्थापि गररिे िीलत लिइिेछ । 

97= गाउँपालिकाकै पहिर्ा र्ध्यपहाडी िोकर्ागा अन्तगात लडर्वुा पालतचौर बजार क्षेरर्ा ४ 
िेिको र्रार्किो सडक लिर्ााण भएको तथा गाउँपालिका र िेपाि र्वद्यतु प्रालिकरणको 
साझेदारीर्ा बजारक्षेरको र्वद्यतु प्रसारण िाइििाइ ब्यवचस्थत गराइएकोर्ा सडक लबचर्ा 
रहेको लडभाइडरर्ा रू्ि दवुो िगायत रोप्िे, सोिार तथा लसलसक्यार्रा जडाि गिे 
िगायतका कायाक्रर् र्ार्ा त लडर्वुा पालतचौरिाइ स्र्ाटा लसटीको रुपर्ा व्यवचस्थत गररदै 
िलगिे छ । 

98= झोिङेु्ग पिु क्षेरगत कायाक्रर् अन्तरगत दगुार् गाउँ बस्तीर्ा पहुँच पयुााउि प्राथलर्कताको 
आिारर्ा  झोिङेु्ग पिु लिर्ााण गररदै गइिे िीलत लिइिेछ ।   
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99=  र्वकास लिर्ााणका आयोजिाहरु लिर्ााण गदाा ती आयोजिाहरुिे उत्पन्न गिे वातावरणीय 
प्रभाव, जोचिर्, सम्भार्वत िोक्सािीहरुको अध्ययि पश्चात र्ार आयोजिाहरु कायाान्वयि गिे 
िीलत अविम्बिर्ा जोड र्दइिेछ । 

100= र्ोदी गाउँपालिकालभर िरको छािोिाइ र्टिको छािोिे र्वस्थापि गररिेछ । अलत र्वपन्न 
र सीर्ान्तकृत वगाका िालग सरुचक्षत आवासको र्वकास गररिेछ । भूलर्र्हि दलित, भलुर्र्हि 
सकुुम्वासी र अव्यवचस्थत बसोबासीको त्याङक संकिि भइसकेकोिे क्रर्श भलुर्र्हििाइ 
िेपाि सरकारको र्ापदण्ड बर्ोचजर् जग्गा उपिब्ि गराइि ेतथा अव्यवचस्थत बसोबासीको 
व्यवस्थापि गररिे िीलत लिइिेछ ।  ।अपाङ्गता भएका व्यचि, जेष्ठ िागररक, जोचिर्र्ा 
रहेका बािबालिका तथा व्यचिका िालग सार्ाचजक सरुक्षार्ा क्रर्श सरे्ट्िे िीलत लिइिेछ 
। 

 

वि तथा वातावरण तथा र्वपद व्यवस्थापि 

101= गाउँपालिकार्ा र्वपद् व्यवस्थापि कोर्िाइ लिरन्तरता र्दइिेछ । र्वपद पवुातयारी , र्वपदको 
बेिा िोज, उद्धार, राहत तथा र्वपद पश्चात पिुिााभको िालग कोर्को सञ्चािि गररिेछ । 
गाउँपालिकार्ा आइपिे र्वपदजन्य घटिाको सार्िा गिा कोर्को पररचािि गररिेछ । 
वडास्तर सम्र् पलि र्वपदजन्य घटिाको लतव्र प्रलतकायाको ब्यवस्था गररिेछ । र्वपद 
व्यवस्थापिर्ा ठूिो रकर्को आवश्यकता पिे हुँदा यस कोर्र्ा योगदाि गिा िागररक, गैर 
आवासीय िेपािी र लिजी क्षेरिाई आव्हाि गररिेछ ।  

102= र्वपद न्यूलिकरण, रोकथार् तथा र्वपदबाट हिुे क्षलतको न्यूलिकरणको िालग पूवा सूचिा 
प्रणािीको र्वकास,जोचिर्यिु वस्ती तथा घरहरु स्थान्तरण, िर्द कटाि लियन्रणको िालग 
तटबन्ि तथा वातावरणीय प्रभाव र्लु्याङ्किको आिारर्ा र्ार िर्द तथा िलिजजन्य पदाथाको 
उत्िििको िीलत लिइिेछ । 

103= जडीबटुी, कृर्र् वि तथा गैरकाष्ठ वि पैदावारको व्यवसार्यक िेती र उत्पादि बरृ्द्धिाई 
प्रोत्साहि गरी र्ोदी गाउँपालिकािाई जलडबटुी जोिकोरुपर्ा र्वकास गररिे छ । 

104= जिवाय ुअिकूुलित गाउँपालिका, प्रदरु्ण न्यूिीकरण र र्दगो र्वकासका िालग वातावरणरै्री 
िीलत लिइिेछ । प्रदेशको सहकायार्ा कुवा तथा पोिरी संरक्षणको िीलत अविम्बि  गररि े
छ । पंचासे ताि, सािीदह ताि तथा ठूिीपोिरी संरक्षणिाई र्वशेर् जोड र्दइिे छ । 

105= र्ोदी गाउँपालिकाको जिजिार्ा ताि लिर्ााणको िालग र्वस्ततृ अध्ययि गिे काया पूरा गरर 
केन्ि तथा प्रदेश सरकारको िगािीका कार्को थाििी गररिे छ । 

106= र्ोदी गाउँपालिकाको र्वपद प्रलतकाया योजिा कायाान्वयिर्ा ल्याईिे छ । जिवाय ु
पररवतािको असरिाई कर् गिा अिकुुिि योजिा तयार गरी िाग ुगररिे छ । 
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107= प्राकृलतक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापिको कािूि र र्ापदण्डका आिारर्ा अलियचन्रत र 
अवैि दोहििाई लियन्रण र लियर्ि गररिछे । िदीजन्य पदाथा चोरी लिकासी प्रलत शनु्य 
सहिचशिताको िीलत अपिाइिेछ । 

108=  सर्ा वातावरण, स्वच्छ जीवि  कायाक्रर्िाई प्रदेश सरकारसंग सर्न्वय गरी अलभयािको 
रुपर्ा अगाडी बिाइिेछ । स्वच्छ र हररयािी वातावरणका िालग सावाजलिक स्थिर्ा 
बकृ्षारोपण गिे कायािाई प्राथलर्कता र्दइिछे । र्ोदी गाउँपालिकािाई सर्ा र हररयािी 
यिु गाउँपालिका बिाउिे िीलत अविम्बि गररिे छ ।  

109= र्वपदका दृर्ष्टिे जोचिर् क्षेरको पर्हचाि गरी वैज्ञालिक िक्शांकि गररिेछ । सरुचक्षत 
स्थािहरुको पर्हचाि गरी िुिा क्षेर घोर्णा गररिेछ ।  

110= र्ोदी गाउँपालिकाको र्ोहोरिाइ बगीकरण गरर र्ोहोरबाट आम्दािी गदै र्ोहोरको र्दगो 
व्यवस्थापिको िीलत लिइिेछ । 

111= वातावरण प्रदरु्णिाइ कर् गिा तथा उजाा िपतर्ा लर्तव्यर्यता अपिाउि िर्वकरणीय 
उजााको प्रयोग बिाइिेछ । सिुाररएको चिुो , सौया उजाा आर्दको प्रयोग बिाइिे िीलत 
लिइिेछ । 

 

 

संस्थागत र्वकास , सेवा प्रवाह तथा सूशासि 

112= गाउँपालिकाको ५ वरे् आवलिक योजिा लिर्ााण र्ार्ा त गाउँपालिकाको सर्ग्र पक्षको र्दगो 
र्वकासको िाका तयार गिे िीलत लिइिेछ । 

113= गाउँपालिकार्ा संस्थागत संयन्रको स्थापिा गरी सावाजलिक सेवािाई पारदशी, जवार्देही, 
उत्तरदायी र िागररक रै्री बिाइिेछ । गाउँपालिकािे प्रदाि गिे सेवा सरु्विाको गणुस्तर 
सलुिचश्चत गररिेछ । सशुासिका िालग सावाजलिक सेवा प्रवाहिाई सरिीकृत गररिेछ । 
गाउँपालिकार्ा लडचजटि िागररक वडापरको व्यवस्था गररिेछ । 

114= िीलत लिर्ााण, सेवा प्रवाह र र्वकास आयोजिा कायाान्वयि गिे लिकाय र जिशचिको 
व्यवस्थापकीय र प्रार्वलिक क्षर्ता अलभवरृ्द्ध गररिेछ । जिप्रलतलिलि तथा कर्ाचारीको 
क्षर्ता अलभवरृ्द्धको लिलत लिइिेछ । 

115= संघीय तथा प्रदेश लिजार्ती सेवा एि आएपश्चात र्ोदी गाउँपापालिकाको स्थािीय सेवािाइ 
व्यवचस्थत गिा स्थािीय सेवा एि ल्याइिेछ । 

116= र्ोदी गाउँपालिकाको आलथाक वर्ा २०७६।७७ को आलथाक कारोबारको र्हािेिा 
परीक्षकको कायााियबाट अचन्तर् िेिापरीक्षण भइ प्राप्त प्रारचम्भक प्रलतवेदि अिसुार बेरुज ु
०.७५ प्रलतशत र्ार देचिएकोबाट  र्वचत्तय अिशुासि चस्थलत अत्यन्तै राम्रो देचिएको छ । 
यसिाइ थप पररस्कृत गदै शनु्य बेरुजकुो िीलत लिइिेछ । 
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117= र्ोदी गाउँपालिकाको आलथाक वर्ा २०७६।७७ र्ा गरेका कार्कारबाहीहरुिाइ संघीय 
र्ालर्िा तथा सार्ान्य प्रशासि र्न्राियिे लिर्ााण गरेको १० क्षेर र १०० सचुाङ्कर्ा 
सम्पूणा प्रर्ाण सर्हत गररएको स्थािीय तह संस्थागत क्षर्ता स्वर्लु्याङकिर्ा ८१.२५ 
अङक प्राप्त गरर उत्कृष्ट स्थािर्ा र्ोदी गाउँपालिका पिा सर्ि भएकोिे सेवा प्रवाह 
शासकीय प्रबन्ि तथा र्वकास लिर्ााणको दृर्ष्टर्ा सरे्त हार्ी अगालडिै छौ र यसिाइ अझै 
उत्कृष्टताको र्दशार्ा िग्ि केचन्ित गररिेछ ।  

118=  भ्रष्टाचार जन्य र्क्रयाकिापर्ा शनु्य सहिशीिताको अविारणाका र्ाध्यर्बाट सशुासिर्ा 
टेवा पयुााइिेछ । सदाचार प्रवद्धाि हिुे गरी सावाजलिक पदालिकारीिाई चजम्रे्वार बिाइिेछ 
। सरकारी सेवािाई िागररकको अपेक्षा अिरुुप काया गिा र्वद्यतुीय सशुासिर्ा जोड र्ददै 
पेपरिेस  र रे्सिेस गोभिेसिाइ जोड र्दइिेछ । त्यस्तै सवै वडा र गाउँपालिका स्तरर्ा 
सरे्त सावाजलिक सिुवुाइ गररिे छ । 

119= वडा कायााियहरुबाट हिुे सेवा प्रवाहिाइ थप प्रभावकारी तलु्याउि वडा कायााियको 
पूवाािार लिर्ााणर्ा थप जोड र्दइिेछ । र्वद्यतु िहदुा पलि सेवा प्रवाह अवरुद्द िहोस भलि 
बैकचल्पक उजााको प्रयोग गिे िीलत लिइिेछ । 

120= संघ र प्रदेशको सहकायाबाट संर्विािको एकि र साझा अलिकारसूचीको कािूि तजुार्ािाइ 
लतव्रता र्दिे िीलत लिइिेछ । 

121= गाउँको सरुक्षा व्यवस्थािाई सदुृि र प्रभावकारी बिाइिेछ  । गाउँ प्रहरीको गठि, 

आवश्यक पूवाािार लिर्ााण, आिलुिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी अपराि लियन्रण गररिेछ  

122= गाउँपालिकाको त्यांक तथा सूचिा संकिि, भण्डारण, र्वश्लरे्ण तथा सम्प्ररे्णिाई अद्यावलिक 
गरी वस्तगुत बिाइिे िीलत लिइिेछ ।  

123=  िागररकको गिुासो सिुवुाई र सम्बोिि गिे कायाक्रर् संचािि गररिेछ । हेिी र्ोदी 
गाउँपालिका कायाक्रर् प्रभावकारी िङ्गिे सञ्चाििर्ा ल्याइिेछ । 

124= गाउँपालिका लभरका र्वकास योजिा, िीलत, कायाक्रर्, आयोजिा तथा सेवाप्रवाहको कायाान्वयि 
पक्षिाई प्रभावकारी, िलतजार्िुी, गणुस्तरीय, जवारे्देही पूणा बिाउि अिगुर्ि र रू्ल्यांकि 
प्रणािीको र्वकास गररिेछ ।  

125= गाउँपालिकाको कायाािय र वडा कायााियहरुिाई प्रर्वलि रै्री विाई लडचजटि 
कायााियकोरुपर्ा र्वकास गदै िलगिे छ । सेवा प्रवाह र गिुासो ब्यवस्थापिर्ा पलि 
आिलुिक प्रर्वलिको प्रयोग गररिे छ । 

126= न्यार्यक सलर्तको थप क्षर्ता अलभवरृ्द्ध गदै सबै जिताको न्यार्यक पहुँच बिाइदै िलगिेछ 
। 

127= कर्ाचारीको र्िोबि उच्च राख्न र्वलभन्न भ्रर्ण, तालिर्, र्वर्ा तथा परुुस्कारको व्यवस्था 
गररिेछ । संघीय सरकारिे घोर्णा गरेको तिब भत्ता वरृ्द्ध तथा पयाटि काजिाइ स्थालिय 
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तहर्ा सरे्त सर्ायोजि गररिे छ । काििु लिर्ााण गरर कर्ाचारी कल्याण कोर्को स्थापिा 
तथा सञ्चाििको िीलत लिइिेछ । 

128= आन्तररक स्रोत र क्षर्ता वरृ्द्धको आिारर्ा क्रर्श कर्ाचारी आवास र कायासम्पादि 
र्लु्याँङ्ग्िको आिारर्ा थप प्रोत्साहिका कायाक्रर्हरु अगालड बिाइिे िीलत लिइिेछ । 

 

गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरु 

129= संघीय िोकताचन्रक गणतन्रिे रािका साझा िक्ष्य र उदे्दश्य प्रालप्तका िालग सहकाया र 
सर्न्वयको अपेक्षा गदाछ । यसिे स्वतन्रता, कायाक्षर्ता अलभवरृ्द्ध गिा, र्वर्विता सर्हतको 
बहिुता र प्रलतस्पिाािाई स्वीकार गदाछ । संघीयतािे शाचन्त र सरुक्षा कायर् गिा साझा 
रू्ल्य र र्ान्यता स्थार्पत गिा प्रोत्सार्हत गदाछ । गररबी न्यूिीकरण, भोकर्रीको अन्त्य, 

रोजगारीको लसजािा, आलथाक सर्नु्नलत र सर्रृ्द्धका िालग पलि शाचन्त र स्थीरता आवश्यक 
पदाछ । यी हाम्रा साझा िक्ष्य साझा दार्यत्व र साझा चिुौतीको सार्िा गिा संघीय र 
प्रदेश सरकारको सर्न्वय र अलभभावकत्वर्ा र्ार पूरा गिा सर्कन्छ । रार्िय कायाभार र 
िक्ष्य हालसि गिार्ा गाउँपालिकाको र्हत्वपूणा र साथाक भूलर्का रहिेछ ।  

130= िागररकको जीविस्तरर्ा सकारात्र्क पररवताि ल्याउि सर्न्यार्यक र सर्तारू्िक 
सर्ाजको लिर्ााण गिाका िालग संघीय िोकताचन्रक गणतन्रिाई सदुृर्िकरण गिा जरुरी छ 
। सशुासि र र्वकासका िालग जवार्देही सरकारका र्ाध्यर्बाट आर् िागररकको र्वश्वास 
र भरोसा चजत्न सर्कन्छ । र्ोदी गाउँपालिकािे जिताका वास्तर्वक सर्स्याहरुिाई 
सम्बोिि गदै जिर्प्रय कार् गरेर िोकर्प्रय हिु चाहन्छ । 

131=  िेपािी जिताको त्याग, संघर्ा र बलिदािीबाट प्राप्त भएको वतार्ाि राजिैलतक उपिचब्िको 
संरक्षण र संस्थागत गिे चजम्रे्वारी सबै िागररक र स्थािीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको 
काँिर्ा आएको छ । यो उपिचब्ििाई गाउँपालिकाबाट जितािे अिभुूलत गिे गरी उन्नत 
र िागररकरै्री बिाउँदै सर्दृ्ध गाउँपालिका लिर्ााणका सहभागी हिु जिप्रलतलिलि, राजिैलतक 
दि, लिजी क्षेर, रािसेवक कर्ाचारी, िागररक सर्ाज, सञ्चार जगत एवं सम्पूणा 
सरोकारवािाहरुिाई हार्दाक अिरुोि गदाछु । सभार्ा यहाँहरुको सर्क्रय रचिात्र्क 
सहयोग गिे सबै पक्ष प्रलत हार्दाक िन्यबाद सरे्त प्रकट गदाछु । 

िन्यवाद । 

प्ररे् शर्ाा पौडेि 

अध्यक्ष 

र्ोदी गाउँपालिका 
पवात 
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आलथाक वर्ा ७८/७९ को  बजेट विव्य 

 

श्रदे्धय यस गररर्ार्य सभाका सभाध्यक्ष ज्यू, 

गाउँ सभाका सम्पूणा सदस्य ज्यूहरु, 

सभाका सचचव ज्यू,  

र्वर्यगत शािाका प्रर्िु ज्यूहरु 

सम्पणुा रािसेवक कर्ाचारी साथीहरु र संचारकर्ी लर्रहरु, 

िगायत उपचस्थत सम्पूणा सहभागीहरु 

आज र् गाउँसभा सर्क्ष  बजेट तथा कायाक्रर् तजुार्ा सलर्लतका संयोजक तथा उपाध्यक्षको 
हैलसयतर्ा आलथाक वर्ा २०७८।७९ को बजेट तथा कायाक्रर् प्रस्ततु गिे ऐलतहालसक अवसर  
प्राप्त भएकोर्ा आरु्िाई गौरवाचन्वत ठािेकी छु । 

 

सभाका अध्यक्षज्यू 

1= राििाई लिरङ्कुश सार्ान्ती शासि प्रणािीको अधँ्यारो यगुबाट जिताका प्रलतलिलिर्ार्ा त राज्य 
संचािि गिे सङ्घीय िोकताचन्रक गणतन्रको उज्यािो यगुर्ा परुय्ाउिे क्रर्र्ा जीवि 
उत्सगा गिुाहिु ेसम्पूणा ज्ञात अज्ञात सर्हदहरु प्रलत श्रद्धाञ्जिी ब्यि गदाछु । रार्ियता, रार्िय 
र्हत एवं स्वालभर्ाि, िोकतन्र र जिजीर्वकाको आन्दोििको िेत्ततृ्व गिुाहिुे अग्रजहरु प्रलत 
उच्च सम्र्ाि ब्यि गदाछु, िेपािी सर्ाजको रुपान्तरणर्ा उहाँहरुिे परु् याउिभुएको 
योगदािको स्र्रण गिा चाहन्छु । 

2= र्वश्वव्यापी रुपर्ा रै्लिएको कोरोिा भाइरसको पर्हिो तथा दोस्रो िहरबाट स्वदेश तथा 
र्वदेशर्ा आफ्िो अर्लु्य जीवि गर्ाउिभुएका सम्पूणा दाजभुाई तथा दीर्दबर्हिीहरुर्ा 
भावपूणा श्रद्धाञ्जिी अपाण गदै शोकाकुि पररवारजिर्ा गर्हरो सर्वेदिा प्रकट गदाछु । 
साथै कोरोिा भाइरसबाट संक्रलर्तको चशघ्र स्वास््य िाभको कार्िा गदाछु । 

3= कोरोिा भाइरसको रोकथार् लियन्रणर्ा हािसम्र् सहयोग गिे सम्पूणा सरकारी गैरसरकारी 
संघसंस्था, व्याचि तथा आर् जिसर्दुायर्प्रत हार्दाक आभार व्यि गदाछु । साथै 
सक्रर्णको कुिै प्रवाह िगरी िागररकको जीवि रक्षा र सेवा प्रवाहर्ा िट्िहुिुे स्वा्यकर्ी, 
कर्ाचारी, सरुक्षाकर्ी तथा जिप्रलतलिलिहरुको कार्को उच्च र्लु्यांकि गदै आगार्ी र्दिर्ा 
सरे्त यस्तै प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गदाछु । 

 

सभाका अध्यक्षज्यू 

4= अब र् आगार्ी आलथाक वर्ाको बजेटको सोच तथा िक्ष्य प्रस्ततु गिा चाहन्छु । 
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क= र्दगो, सर्न्यार्यक, सर्ावेशी र्वकास र्ार्ा त ससंुस्कृत र सर्दृ् र्ोदी लिर्ााण यस बजेटको 
सोच रहेको छ । 

v=स्वस््य सर्ाज लिर्ााण र र्ोदीबासीको जीविस्तरर्ा सिुार गरर सिुी र िुशी िागररक 
बिाउि ुबजेटको उदेश्य रहेको छ । 

 

     आगार्ी आ.व.को बजेट तजुार्ार्ा रै्िे िेपािको संर्विाि, स्थािीय सरकार सञ्चािि ऐि, 

२०७४,रार्िय प्राकृलतक स्रोत तथा र्वत्तआयोग ऐि २०७४, अन्तर सरकारी 
र्वत्तव्यवस्थापि ऐि २०७४, संघीय र प्रदेश सरकारिे जारी गरेका िीलत, काििु तथा 
र्ापदण्ड, संघीय सरकारको पन्रौआवलिक योजिा, गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्हिो 
पञ्चवर्र्ाय योजिा, स्थािीय तहको बजेट तजुार्ा र्दग्दशाि, संघ तथा प्रदेशको िीलत बजेट 
तथाकायाक्रर्, स्थािीय स्रोतसािि, स्थािीय आवश्यकता र स्थािीय र्वलभन्न पक्षहरुको 
सल्िाह सझुाविाई आिार बिाएकी छु । 

 र्ोदी गाउँपालिकाको बजेट तजुार्ा गदाा लिम्ि र्वर्यिाइ प्राथलर्कतार्ा रािेकी छु । 

 कोरोिा भाइरसको रोकथार्, लियन्रण तथा र्ािवजालतको जीवि रक्षा 
 आलथाक र्वकास, गररवी लिवारण र रोजगारीको लसजािा, 
 आिारभतु स्वास््य सेवा तथा चशक्षा 
 पवुाािार र्वकास 

 उत्पादिर्िुकतथा लछटो प्रलतर्ि र्दिे र्वर्यहरु 

 जिताको जीवस्तर उकास्िे कायाक्रर् 

 स्थािीय स्रोत सीप र साििको प्रयोग एवं स्थािीय सहभालगता 
 िैर्ङगक सर्ािता, सार्ाचजक सर्ावेशीकरण र सार्ाचजकन्याय 

 र्दगो र्वकास,वातावरणीय संरक्षण तथा संम्वद्र्िि 

 स्थािीय र्ाग र आवश्यकता 
 पारदचशाता, उत्तरदार्यत्व, सचुिाको हकर्ार्ा त सशुासिको अलभवरृ्द्ध 

 

सभाका अध्यक्षज्यू  

 

5= अब र् चाि ुआलथाक वर्ाको संसोलित अिरु्ाि पेश गिे अिरु्लत चाहन्छु । चाि ुआलथाक 
वर्ार्ा सोझै अचख्तयारी द्धारा प्राप्त भएका र ससता तर्ा  केही थपघट भइ र आन्तररक आय 
तथा राजश्व बाँडर्ाँडर्ा प्राप्त हिु िसक्दा कुि संसोलित आय रु ६७ करोड ४४ िाि 
हिुेछ । त्यस्तै चाि ुआलथाक वर्ाको कुि आयर्ध्ये चाितुर्ा  ९० प्रलतशत र पूजीगत तर्ा  
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प्राप्त रकर्को ६५.३१ प्रलतशत बजेट िचा गरी कुि ८३ प्रलतशत बजेट िचा हिुे संसोलित 
अिरु्ाि रहेको छ ।  

6= आगार्ी आलथाक वर्ाको िागी लिम्िलिचित र्वर्यगत क्षेरर्ा लिम्िलिचित र्खु्यर्खु्य 
कायाक्रर्हरु सर्ावेश गरेकी छु । 

 

कोलभड १९ रोकथार् र लियन्रण तथा कोर् रकर् 

7= र्वश्वव्यापी र्हार्ारीको रुपर्ा रै्लिएको कोरोिा भाइरस (कोलभड १९) को दोस्रो िहर 
रोकथार् लियन्रणको िागी स्वास्थ क्षेरको सदुृर्िकरण, कोरोिा अस्पतािको सदुृर्िकरण 
तथा व्यवस्थापि, स्वास््यकर्ीको र्िोबि उच्च बिाउि, आवश्यक स्वास््य र सरुक्षाका 
सार्ाग्रीको प्रयााप्त व्यवस्था, आवश्यक क्वारेन्टाइि र आईसोिेसि लिर्ााण , वडास्तरसम्र् 
कोरोिा परीक्षण , कोरोिा भाइरसबाट प्रवार्हत अलत र्वपन्न पररवारिाई राहत तथा 
र्वद्याियर्ा बैकचल्पक लसकाइ सहजीकरण सरे्तका िालग रु ५० िाि बजेट र्वलियोजि 
गरेकी छु ।  

8= अब र् र्ोदी गाउँपालिकाको क्षेरगत र्वलियोजि पेश गिा चाहान्छु । 

 

आलथाक र्वकास 

9= र्ोदी गाउँपालिका लभरका िोिािािाहरुबाट उत्पार्दत र्वद्यतुको आन्तररक स्रोतका रुपर्ा 
र्वद्यतु रोयल्टी प्राप्त हिु ेर सम्पणुा र्ोदीबासी यसको प्रभार्वत क्षरेर्ा पिे कुरा र्ध्यिजर गदै 
र र्वद्यतु िपतको लर्तव्ययी प्रयोगिाइ प्रोत्साहि होस र केही सहलुियत होस भन्न ेउदेश्यिे 
२० यूलिट सम्र् र्ार िपत गिे सम्पूणा र्ोदी गाउँपालिका अन्तगात रहेका घर पररवारको 
२० यूलिट सम्र्को न्यूितर् शलु्क गाउँपालिकािे सहलुियत अिदुाि उपिब्ि गराउि रु 
२० िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 

10= र्ोदी गाउँपालिका लभर ज्यािा र्जदरुी गरी िाि े र्ोदी गाउँपालिका बासीहरुको िालग 
योगदािर्ा आिाररत सार्ाचजक सरुक्षास्वरुप काििु लिर्ााण गरर सञ्चािि गिे गरर श्रलर्क 
कल्याणकारी कोर् सञ्चाििको िालग रु १० िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 

11= र्ोदी गाउँपालिकािाई तरकारी, र्ास,ु दिु, अण्डा आदीर्ा आत्र्लिभार बिाइिे छ । जसको 
िागी उत्पादि तथा िुवािीर्ा अिदुािको िालग रकर् र्वलियोजि गरेकी छु । 

12= कृर्कहरुको जोचिर् न्यूलिकरणको िागी कृर्र् तथा पश ु र्वर्ा कायाक्रर् सञ्चािि तथा 
कृर्क राहत कायाक्रर् सञ्चाििको िालग रकर् र्वलियोजि गरेकी छु । 
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13= कृर्र्िाइ आिलुिक प्रर्वलिसंगै र्वकास गिा कृर्र् यान्रीकरणर्ा रु १२ िाि र्वलियोजि 
गरेकी छु । 

14= कृर्र् बजारर्ा रहेका लबचौलिया प्रवचृत्तको अन्त्य गरी कृर्र् उत्पादिर्ा कृर्क र 
उपभोिाको सीिा सम्पका को िालग कृर्र् सहकारीिाई सबिीकरण  गरी सपुथ पसि तथा 
संकिि केन्ि स्थापिा तथा सञ्चािि गिा रु १२ िाि र्वलियोजि गरेर्क छु । 

15=  कृर्र् उत्पादिर्ा बरृ्द्ध गिा पररयोजिाका आिारर्ा सािा र ियाँ प्रर्वलिर्ा आिाररत 
लसंचाईर्ा पूजँीगत अिदुाि उपिब्ि गराउि रकर् र्वलियोजि गरेकी छु । 

16=  पयाटि व्यवसायको बजाररकरण गिा आिलुिक सूचिा प्रर्वलिको उपयोग गररिेछ । 
पयाटक आकर्ाणका िालग प्रचार प्रसार तथा सूचिाको प्रवाह गिा पयाटि सेवा सूचिा 
केन्िको स्थापिा र पयाटकीय स्थािर्ा र्वस्ततृ एलतहालसक र्ववरण सर्हतको होलडाङ बोडा 
िगायतको कायाको िालग रु १० िाि र्वलियोजि गरेर्क छु । 

17= उत्पादि बरृ्द्ध, रोजगारी सजृिा र गरीवी न्यूिीकरणर्ा टेवा पयुााउिे सािा तथा र्झौिा 
उद्योगर्ा र्वशेर् जोड र्दि तथा परम्परागत ज्ञाि, स्थािीय सीप, प्रर्वलि र कच्चा पदाथार्ा 
आिाररत घरेि ुसािा तथा िघ ुउद्योगिाई प्रवद्धाि गिे उद्यर् र्वकासको क्षेरर्ा रु ४० 
िाि र ससता अिदुाि तर्ा  ियाँ उद्यर्ी लसजािा िगायतको कायाक्रर्को िालग रु ३६ 
िाि गरी कुि ७६ िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 

18= गाउँपालिकार्ा रहेका िािी तथा िलिज पदाथाको अन्वेर्ण, उत्ििि, प्रशोिि र प्रयोगर्ा 
जोड र्दि बजेट व्यवस्था गरेकी छु  । 

19= र्ोदी गाउँपालिकाका लसम्िेताि हम्पाि िगायत  स्थािको लडर्पआर गिा रु १० िाि 
र्वलियोजि गरेकी छु । 

20= सहकारी क्षेरको र्वकास र व्यवस्थापिको िालग रकर् र्वलियोजि गरेकी छु । 

21= र्ोदी गाउँपालिकाको कृर्र्, पशसेुवा, पयाटि,सहकारी, उद्यर् र्वकास िगायतका आलथाक 
र्वकासको सर्ग्र  क्षेरर्ा ससता अिदुाि बाहेक  गरर रु २ करोड ८२ िाि ४ हजार  
र्वलियोजि गरेकी छु । 

 

सार्ाचजक र्वकास 

22=  दलित तथा बािबालिकाको सशचत्तकरणको िालग केन्ि सरकारको र्वशेर् अिदुािर्ा रु 
४२ िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 
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23= चशक्षा क्षेरर्ा आर्िु पररवताि गिाको िागी शैचक्षक गणुस्तर सिुारर्ा यथेष्ट िगािी गिे 
िीलत लिइि ेछ । चशक्षक दरबन्दी िभई पठिपाठिर्ा असहज भएका र्ार्व तथा लिर्ार्व 
तहर्ा र्वद्याियहरुिाई अिदुाि स्वरुप रकर् उपिब्ि गराउि रकर् र्वलियोजि गरेकी छु 
। 

24= र्वगत देिी सम्बोिि हिु िसकेको चशक्षाको आिार कक्षाको रुपर्ा रहेको बाि कक्षा 
सहजकताा, र्वद्यािय कर्ाचारीहरुको िेपाि सरकारिे तोकेको न्यूितर् पाररश्रलर्को व्यवस्था 
तथा बाि कक्षा िभएका २ र्वद्याियर्ा बािकक्षाको सरे्त प्रबन्ि गिा रु १ करोड २५ 
िाि र्वलियोजि गरेर्क छु ।  

25= प्रार्व तहर्ा अङ्ग्ग्रजेी र्ाध्यर्र्ा अध्ययि अध्यापि गराउिे र्वद्याियिाई अङे्गजी पाठ्यपसु्तक 
िररदर्ा अिदुाि उपिब्ि गराउि रु १२ िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 

26= र्ोदी गाउँपालिकाको एकर्ार लडर्वुा बहरु्िुी क्याम्पसको शौचािय तथा र्लिाचर 
िगायतको व्यवस्थापिको िालग रु ११ िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 

27= र्ोदी गाउँपालिकार्ा सञ्चालित एकर्ार प्रार्वलिक िारतर्ा को लसर्वि इचन्जलिइररङ तर्ा  
ल्याव िगायतको व्यवस्थापिको िालग िवजागतृ र्ार्विाइ रु ९ िाि र्वलियोजि गरेकी 
छु । 

28= लसर्कस्त घाइते तथा आकचष्र्क अवस्थाका लबरालर्हरुिाई सर्यरै् उच्च तहका 
अस्पतािहरुर्ा प्ररे्ण गिे कायार्ा सहयोग परुाउि चाि ु वर्ाकै बाँकी रकर्बाट एम्बिेुन्स 
िररदको िालग रु १३ िाि र्वलियोजि गरेकी छु  

29= चाि ुवर्ार्ा स्थापिा भएका ल्याव तथा सार्दुार्यक स्वास््य इकाइको सदुृर्िकरणको िालग 
रकर् र्वलियोजि गरेकी छु । 

30= र्वपन्न िागररकिाइ और्िी उपचार तथा यातायातर्ा सहयोग होस भिी और्िी उपचारको 
िालग रकर् र्वलियोजि गरेकी छु । 

31= चाि ुआव देिी सञ्चािि भएको सतु्केरीसँग उपाध्यक्ष कायाक्रर्िाई लिरन्तरताको िालग 
रकर् र्वलियोजि गरेकी छु । 

32= गाउँपालिकाका वडाहरुिाई क्रर्श बािरै्री वडा लिर्ााण गदै गाउँपालिकािै बािरै्री 
स्थािीय तह लिर्ााणको िालग बजेट र्वलियोजि गरेकी छु । 

33= गाउँपालिकाको र्र्हिा, दलित , अपाङ्गता भएका व्यचि िगायतका िचक्षत वगाको िालग 
रकर् र्वलियोजि गरेकी छु । 
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34= र्ोदी गाउँपालिकाको चशक्षा, स्वास््य, यूवा र्र्हिा तथा बािबालिका सर्हत सार्ाचजक 
र्वकासको क्षेरर्ा रु ४ करोड ६१ िाि ९० हजार र्वलियोजि गरेकी छु । 

 

पूवाािार र्वकास 

35= र्ोदी गाउँपालिकाका र्वलभन्न आयोजिार्ा संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग साझेदारीको िालग 
सर्परुक कोर्र्ा रु १ करोड र्वलियोजि गरेकी छु । 

36= र्ोदी गाउँपालिकार्ा आकाचस्र्क रुपर्ा आइपिे आकचस्र्क र्र्ात सम्भार तथा लिर्ााणको 
िालग रु २५ िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 

37= प्रदेश सरकार तथा चजल्िा सर्न्वय सलर्लतसँगको साझेदारीर्ा गाउँपालिकाको लिफ्ट 
सर्हतको  सरु्विासम्पन्न भवि लिर्ााण गिा गाउँपालिकातर्ा बाट रु ९० िाि र्वलियोजि 
गरेकी छु ।  त्यस्तै चाि ुआलथाक वर्ार्ा रकर् र्वलियोजि भइ लिर्ााणालिि देउपरु वडा 
कायााियिाइ रु १७ िाि र राम्जा वडा कायााियिाइ रु २० िाि र्वलियोजि गरेकी छु 
।  

38= र्ोदी गाउँपालिकाका सबै वडा भवि लिर्ााण तथा र्र्ात अन्तरगत भकु वडा कायाािय 
र्र्ातको िालग रु १० िाि, बाजङु्ग वडा कायाािय लिर्ााणको िालग रु ३० िाि तथा 
चचरे वडा कायाािय लिर्ााणको िालग रु ३५ िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 

39= गाउँपालिका स्तरीय सडकर्ा वरै् भरी यातायात संचािि गिा सडकको लियलर्त र्र्ात 
सम्भार स्तरोन्नतीको िालग वडागत योजिार्ािै सर्ावेश गरर रकर् र्वलियोजि गरेकी छु  
। दगुार् गाउँ बस्तीर्ा पहुँच पयुााउि झोिङेु्ग पिु लिर्ााणको िालग बजेट व्यवस्था गरेकी छु 
। 

40= र्हेन्ि चशिरी र्ार्व बाजङुर्ा संघ सरकारको सर्परुक अिदुािर्ा रु १ करोड २० िाि  
र्वलियोजि गरेकी छु । त्यस्ते  केन्ि तथा प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीर्ा सञ्चािि गररिे 
योजिाको िालग सर्परुक कोर्र्ा रकर् व्यवस्था गरेकी छु । 

41= र्ध्यपहाडी राजर्ागा देिी गाउँपालिकाको र्खु्य प्रशासलिक भवि आउिे सडक 
स्तरउन्नलतको िालग रु २५ िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 

42= र्ोदी ६ लगज्यािर्ा रहेको सार्दुार्यक स्वास््य इकाइको भवि लिर्ााणको िालग रु २० 
िाि र्वलियोजि गरेकी छु ।  

43= र्ोदी ८ चचरेर्ा िािेपािी व्यवस्थापिको िालग सोप्र े िािेपािी योजिाको िालग संघ 
सरकारको र्वशेर् अिदुािर्ा रु ८३ िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 
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44= र्ोदी ७ राम्जार्ा आयूवेद भवि लिर्ााणको िालग संघ सरकारको ससता अिदुाि तर्ा  रु १ 
करोड र्वलियोजि गरेकी छु । त्यस्तै र्ोदी ७ राम्जार्ा जेष्ठ िागररक केन्ि लिर्ााणको 
िालग ससता तर्ा  रु ३० िाि रकर् र्वलियोजि गरेकी छु । 

45= सरुचक्षत आवास कायाक्रर् अन्तगात छिौट भएका ८६ घरको िालग रु २२ िाि ससता 
अिदुाि तर्ा  र्वलियोजि गरेकी छु । 

46=  पूवाािार र्वकासको सर्ग्र क्षेरर्ा गाउँपालिकाको तर्ा बाट रु १० करोड ४८ िाि  
र्वलियोजि गरेकी छु । 

 

वि तथा वातावरण तथा र्वपद व्यवस्थापि 

47= र्ोदी गाउँपालिकाकर्ा वरे्  तथा र्हउदे यार्र्ा सरे्त आइपिे बािी पर्हरो आगािालग 
चट्याि िगायतका र्वपदको पूवातयारी, उद्दार ,राहत तथा पिुथाापिा सरे्तको िालग रु ५० 
िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 

48= र्ोदी गाउँपालिका लभर उत्पादि हिु ेर्ोहोरको दीघाकालिि व्यवस्थापिको िालग सरकारी 
िीजी साझेदारीर्ा र्ोहोर व्यवस्थापिको िालग बजेट र्वलियोजि गरेकी छु । 

49= िर्दजन्य कटाि तथा बािी पर्हरोको रोकथार् तथा लियन्रणको िालग ग्यार्वि जािी 
र्वतरणको िालग रु ७ िाि र्वियोजि गरेकी छु । 

50= र्ोदी गाउँपालिकार्ा इन्ििको िपत तथा प्रदरु्ण लियन्रण सरे्तको िाग िुँवा रर्हत चिुो 
र्वतरणको िालग रकर् र्वलियोजि गरेकी छु । 

51= र्ोदी गाउँपालिकाको सर्ग्र र्वपद व्यवस्थापिको क्षेरर्ा रु १ करोड ४१ िाि १० हजार 
र्वलियोजि गरेकी छु । 

 

संस्थागत र्वकास , सेवा प्रवाह तथा सूशासि 

52= र्ोदी गाउँपालिकाको सर्ग्र पक्षको र्वकासको िाका सर्हतको ५ वरे् आवलिक योजिा 
लिर्ााणको िालग रु १० िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 

53= र्ोदी गाउँपालिकार्ा िगर प्रहरीको भिाा तथा लियचुि गरर त्यसको व्यवस्थापिको िालग रु 
४ िाि रकर् र्वलियोजि गरेकी छु । 

54= र्ोदी गाउँपालिकार्ा सबै र्ाध्यलर्क र्वद्याियर्ा स्काउट गठि गिे प्रयोजिको िालग बजेट 
व्यवस्था गरेकी छु । 
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55= र्ोदी गाउँपालिकार्ा कायारत करार कर्ाचारीको सेवा पश्चातको भर्वष्यिाइ सहजीकरण होस 
भिी काििु लिर्ााण गरर व्यवस्थापि गिे गरर करार कर्ाचारी कल्याण कोर् स्थापिाको 
िालग रु ५ िाि र्वलियोजि गरेकी छु । 

56= र्ोदी गाउँपालिकार्ा कायारत सबै कर्ाचारीको संघीय सरकारिे तोकेको पाररश्रलर्क 
उपिब्ि गराउिे गरर तिब सर्ायोजि गरेकी छु । पञ्जीकरण र्वभाग अन्तगात एर् आइ 
एस अपरेटर, र्र्ल्ड सहायक त्यस्तै एक गाउँ एक प्रार्वलिक र सूचिा प्रर्वलि अलिकृत 
सरे्तको तिबर्ा रकर् साझेदारीको व्यवस्था गरेकी छु । संघीय सरकारिे उपिब्ि 
गराउिे लिजार्ती कर्ाचारीको १० र्दिको तिब बराबरको रकर् सर्हतको पयाटि 
काजिाइ र्ोदी गाउँपालिकार्ा कायारत कर्ाचारीको िालग सरे्त उपिब्ि गराउिे व्यवस्था 
लर्िाएकी छु । 

57= र्ोदी गाउँपालिकाको न्यार्यक सर्लत व्यवस्थापि, सूचिा प्रर्वलि , लडचजटि िागररक वडापर 
, कर्ाचारी क्षर्ता र्वकास तालिर् िगायत संस्थागत र्वकास सेवा प्रवाह तथा सूशासिको 
िालग रु ६३ िाि ४८ हजार र्वलियोजि गरेकी छु । 

58= कोरोिा भाईरसको कारण चाि ुआलथाक वर्ाका केही योजिा तथा कायाक्रर्हरु सम्पि हिु 
िसकेकोिे त्यस्ता सम्पन्न हिु िसकेका योजिाहरु र्ध्ये केही र्हत्वपणुा  योजिा तथा 
कायाक्रर्हरुिाई सोही चशर्ाक र केर्ह पररवलतात चशर्ाकहरुर्ा सरे्त रकर् र्वलियोजि गरी 
आगार्ी आलथाक वर्ार्ा सरे्त लिरन्तरता र्दिे गरर व्यवस्था लर्िाएकी छु । साथै ससता 
िगायत अन्य योजिा तथा कायाक्रर्हरु अिसूुचीर्ा उल्िेि गरेकी छु । 

 

सभाका अध्यक्षज्यू  

59= अब र् र्ालथका क्षेरगत िीलत तथा कायाक्रर्हरु कायान्वयिका िालग बजेट र्वलियोजि र 
श्रोत व्यवस्थापिको अिरु्ाि प्रस्ततु गिे अिरु्लत चाहन्छु । 

60= आगार्ी आथीक वर्ाका िीलत तथा कायाक्रर्हरु कायान्वयि गिा रु ७२ करोड १८ िाि 
६४ हजार  र्वलियोजि गरेकी छु । कुि र्वलियोजि र्ध्ये चािूिचा तर्ा  रु  ४४ करोड 
९३ िाि ६४ हजार  अथाात ६२.२६ प्रलतशत र पुजँीगततर्ा  रु २७ करोड २५ िाि  
अथाात ३७. ७४ प्रलतशत रहेको छ । 

61= आगार्ी आलथाक वर्ाका िालग अिरु्ाि गररएको िचा व्यहोिे स्रोत र्ध्ये आन्तररक राजश्व 
१ करोड ६५ िाि, र्वद्यतु रोयल्टी १ करोड ३५ िाि, बि रोयल्टी १२ हजार, राजश्व 
बाँडर्ाँड केन्ि सरकारबाट ७ करोड १५ िाि ८६ हजार, राजश्व बाँडर्ाँड प्रदेश सरकार 
५६ िाि ८६ हजार, र्वचत्तय सर्ािीकरण केन्ि सरकार ९ करोड ९२ िाि, र्वचत्तय 
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सर्ािीकरण प्रदेश सरकार १ करोड १० िाि ८० हजार, ससता अिदुाि केन्ि सरकार 
२८ करोड ७४ िाि, सर्परुक अिदुाि प्रदेश सरकार ४० िाि, सर्परुक अिदुाि केन्ि 
सरकार १ करोड २० िाि, र्वशेर् अिदुाि केन्ि  १ करोड २५ िाि ,ससता अिदुाि 
प्रदेश सरकार ६० िाि , सार्ाचजक सरुक्षार्ा प्राप्त १३ करोड व्यहोदाा रु ५ करोड २४ 
िाि न्यूि हिुेछ । सो न्यूि पूलता गिा चाि ुआलथाक वर्ार्ा िचा िभई रहिे रु ५ करोड 
२४ िाि बाट व्यहोरीिेछ । 

62= अन्त्यर्ा, यो बजेट लिर्ााण कायार्ा संिग्ि रही सहयोग पयुााउि ु हिुे सम्पूणा जि–

प्रलतिीलिज्यूहरु, कर्ाचारी लर्रहरु, िागररक सर्ाज, वौर्द्धक वगाका साथै सर्ग्र र्ोदी 
गाउँवासीहरु प्रलत हार्दाक आभार प्रकट गदै यो वजेटको सर्ि कायाान्वयिर्ा सवै पक्षको 
पूणा सहयोग रहिे अपेक्षा गरेकी छु । 

 

                                                                      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   िन्यवाद ।                            सेती र्हत                               
उपाध्यक्ष 
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आ.व. २०७७/०७८ को संशोलित कुि अिरु्ालित आय व्यय 

क्र.स आय चशर्ाक र्ववरण प्रस्तार्वत आय संशोलित आय संशोलित व्यय 

१ आन्तररक स्रोत 10700000 7000000 5000000 

२ राजश्व बाँडर्ाँड संचघय सरकार 71085000 65400000 57400000 

३ राजश्व बाँडर्ाँड प्रदेश सरकार 3989000 3989000 3489000 

४ र्वचत्तय सर्ालिकरण संचघय सरकार 93100000 93100000 71100000 

५ र्वचत्तय सर्ालिकरण प्रदेश सरकार 12070000 12070000 9570000 

६ शसता अिदुाि संचघय सरकार 269200000 284963890 284963890 

७ शसता अिदुाि प्रदेश सरकार 5000000 2500000 2500000 

८ रोयचल्ट बाँडर्ाँड (पवातारोहण) 15000 15700 15700 

९ रोयचल्ट बाँडर्ाँड (जिर्वद्यतु) 13500000 12472500 7472500 

१० 

जेष्ठ िागररक र्दघा सेवा सम्र्ाि तथा 
सर्ाचजक सरुक्षा कायाक्रर् 

80000000 95201000 95201000 

११ सर्परुक अिदुाि संचघय सरकार 12000000 12000000 12000000 

१२ सर्परुक अिदुाि प्रदेश सरकार 5000000 5000000 5000000 

१३ र्वशेर् अिदुाि संचघय सरकार 10000000 10000000 10000000 

१४ र्वशेर् अिदुाि प्रदेश सरकार 5000000 5000000 5000000 

१५ 

स्थािीय पवुाािार र्वकास तथा  
साझेदारी कायाक्रर् 

  5800000 5800000 

१६ 

एर्ककृत स्वास््य पवुाािार र्वकास  

कायाक्रर् 

  8500000 8500000 

१७ गररब संग र्वश्वशे्वर कायाक्रर्   7770000 7770000 

१८ कोलभड लियन्रण अिदुाि प्रदेश   500000 500000 

१९ चशक्षा र्वकास लिदेशिािय प्रदेश   1000000 1000000 

२० गत वर्ाको अल्या रकर् 35000000 42190800 32190800 

२१ र्ौज्दात रहिे      50000000 

जम्र्ा 625659000 674472890 674472890 
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कुि आय/व्यय २०७८/०७९ 

  

  आय तर्ा  रकर् रु व्यर् तर्ि  रकम रु 

आन्तररक राजस्व १६५००००० चालु खचि ५८७६४००० 

र्वद्यतु रोयल्टी १३५००००० कार्िक्रमगत खचि २११२००००० 

राजस्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रकर् केन्ि ७१५८६००० ससति अनुदान खचि २८७४००००० 

राजस्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रकर् प्रदेश ५६८६००० 
केन्द्र समपुरक अनुदान 

खचि १२०००००० 

बि रोयचल्ट 12000 केन्द्र लवशेष अनुदान खचि १२५००००० 

िेपाि सरकारबाट प्राप्त सर्ािीकरण ९९२००००० 
प्रदेश समपुरक अनुदान 

खचि ४०००००० 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सर्ािीकरण ११०८०००० प्रदेश ससति अनुदान खचि ६०००००० 

ससता अिदुाि केन्ि २८७४००००० सामालजक सुरक्षा खचि १३००००००० 

ससता अिदुाि प्रदेश ६०००००० जम्मा व्यर् ७२१८६४००० 

सर्परुक अिदुाि केन्ि १२०००००० 

  सर्परुक अिदुाि प्रदेश ४०००००० 

  र्वर्शे अिदुाि केन्ि १२५००००० 

  सार्ाचजक सरुक्षा १३००००००० 

  चाि ुवर्ाको बाँकी रकर् ५२४००००० 

  जम्र्ा आय ७२१८६४००० 
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                 आ.व.२०७७/७८ आय व्ययको र्ववरण  

  

     
    अिसूुची-१ 

      

शीर्ाक 
आ.व.२०७6/७7 

को यथाथा 

आ.व. 
२०७7/७8 

को 
संशोलित 
अिरु्ाि 

आ.व.२०७8/७9 

को अिरु्ाि 

आ.व.२०७8/७9 

को अिरु्ाि 

आयिः         

  राजस्विः         

  आन्तररक राजस्व       १६५००००० 

  र्वद्यतु रोयल्टी       १३५००००० 

  
राजस्व बाँडर्ाँडबाट 

प्राप्त रकर् केन्ि 
      ७१५८६००० 

  
राजस्व बाँडर्ाँडबाट 

प्राप्त रकर् प्रदेश 
      ५६८६००० 

  अन्य आय       12000 

  
चाि ुवर्ाको बाँकी 

रकर् 
      ५२४००००० 

  
अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 
        

  
िेपाि सरकारबाट प्राप्त 

सर्ािीकरण 
      ९९२००००० 

  
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

सर्ािीकरण 
      ११०८०००० 

  ससता अिदुाि केन्ि       २८७४००००० 

  ससता अिदुाि प्रदेश       ६०००००० 
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  सर्परुक अिदुाि केन्ि       १२०००००० 

  सर्परुक अिदुाि प्रदेश       ४०००००० 

  र्वशेर् अिदुाि प्रदेश         

  र्वर्शे अिदुाि केन्ि       १२५००००० 

  अन्य आय         

  सार्ाचजक सरुक्षा       १३००००००० 

  जम्र्ा आय       ७२१८६४००० 

व्ययिः         

  बारँ्ायँोग्य       २६९९६४००० 

  चाि ुिचा       58764000 

  पूचँजगत िचा       २११२००००० 

 

आ.व.२०७७/७८ राजस्व तथा अिदुाि प्रालप्तको अिरु्ाि 

 

    अिसूुची-२ 

     

राजश्व चशर्ाक 
राजश्व 

चशर्ाक िं 

आ.व. 
२०७६/०७७ 

को  
यथाथा 

आ.व. 
२०७७/०७८ 

को  
संशोलित 
अिरु्ाि 

आ. 
२०७८/०७९ 
को अिरु्ाि 

सम्पती कर ११३१३     २०००००० 

घर बहाि कर ११३२१     ५००००० 

िर जग्गा रचजस्टे्रशि शलु्क ११३१५       

सवारी सािि कर ११४५१       

सेवा शलु्क (स्थािीय 
पूवाािार तथा सेवा 
उपयोगर्ा) 
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दस्तरु (स्थिीय तहबाट हिुे 
लसर्ाररश िगायत ) 

      २४००००० 

पयाटि शलु्क १४१९१       

र्वज्ञापि कर ११४७२     २००००० 

व्यवसाय कर       १०००००० 

भूर्ी कर ( र्ािपोत ) ११३१४     २०००००० 

दण्ड जररवािा         

र्िोरञ्जि कर ११४७०       

बहाि र्वटौरी घरजग्गा कर         

र्तृ वा र्ाररएका 
जीवजन्तकुो हाड, लसंङ, 

प्वाँि, 

छािार्ा कर 

        

प्राकृलतक श्रोत सािि 
व्यवसाय कर 

        

सेयर िगािीबाट प्राप्त 
िाभांश तथा पजुीगत िाभ 

आय 

        

ऋण िगािीबाट प्राप्त ब्याज 
आय 

        

घर िक्शा पास दस्तरु १४२४२     ९००००० 

िुङ्गा लगट्टी वािवुा        ६०००००० 

र्वद्यतु रोयल्टी     13300000 13500000 

अन्य दस्तरु १४२४९   16500 १५००००० 

  
राजस्व बाँडर्ाँड 

प्रालप्त (+) 
    ७१५८६००० 

  
राजस्व बाँडर्ाँड 

प्रालप्त (+) 
    ५६८६००० 

  
राजस्व बाँडर्ाँड 

हस्तान्तरण (-) 
      

  बि रोयल्टी   १२००० 

          

  अन्य आयिः       
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  बेरुज ुअसिुी       

  
चाि ुबर्ार्ा बाँकी 
अिरु्ाि 

    ५२४००००० 

  सार्ाजीक सरुक्षा   १३००००००० 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरणिः       

  
िपेाि सरकारबाट 

प्राप्त अिदुाििः 
      

  

र्वत्तीय 
सर्ािीकरण 

अिदुाि 

    ९९२००००० 

  सशता अिदुाि     २८७४००००० 

  सर्पूरक अिदुाि     12000000 

  र्वशेर् अिदुाि     १२५००००० 

          

  
प्रदेश सरकारबाट 

प्राप्त अिदुाििः 
      

  

र्वत्तीय 
सर्ािीकरण 

अिदुाि 

    ११०८०००० 

  सशता अिदुाि     ६०००००० 

  सर्पूरक अिदुाि     ४०००००० 

  र्वशेर् अिदुाि     ० 

          

  

अन्य स्थािीय 
तहबाट प्राप्त 
अिदुाििः 

      

  सशता अिदुाि       

  सर्पूरक अिदुाि       

  र्वशेर् अिदुाि       

जम्र्ा ७२१८६४००० 
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आ.व २०७८/०७९ को चालु अनमुान 

शीर्ाक िचा चशर्ाक आ.व.२०७८/७९ को अिरु्ाि 

  चाि ुिचा   गाउँपाललका वडा जम्मा 

१ कर्ाचारी तिब २११११ १८४०००००   18400000 

२ पदालिकारी सरु्विा २११४२ ९३०००००   9300000 

३ कर्ाचारी पोर्ाक २११२१ ६०००००   600000 

४ स्थािीय भत्ता २११३१ 400000   400000 

५ र्ह गी भत्ता २११३२ 800000   800000 

६ बैठक भत्ता २११३४ 500000   500000 

७ अन्य भत्ता २११३९ ९४०००   94000 

८ िारा लबजिुी २२१११ 200000 100000 300000 

९ सञ्चार र्हसिु २२११२ 400000 100000 500000 

१० सबारी इान्िि २२२१२ 1400000 500000 1900000 

११ सबारी लबर्ा तथा िलबकरण २२२१४ 300000   300000 
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१२ र्र्ात सम्भार २२२२१ १४००००० 600000 2000000 

१३ कायािय सञ्चािि िचा २२३११ १८००००० 960000 2760000 

१४ परकारीता प्रबद्धाि तथा सूचिा छपाइ २२३१५ 600000   600000 

१५ पलरका पसु्तक तथा बजेट पचुस्तका छपाइा तथा सूचिा २२३१३ ३०००००   300000 

१६ अन्य इान्िि २२३१४ 100000 100000 200000 

१७ करार सेवा शलु्क २२४१३ 9000000   9000000 

१८ अन्य कायाक्रर् िचा २२५२२ 200000 560000 760000 

१९ अिगुर्ि तथा रू्ल्याङ्कि िचा २२६११ 2400000 800000 3200000 

२० भ्रर्ण िचा २२६१२ ९०००००   900000 

२१ लबलबि िचा २२७११ 2000000 1000000 3000000 

२२ घर भाडा २८१४२ 900000   900000 

२३ अन्य भाडा २८१४९ ५०००००   500000 

२४ परार्शा सेवा ३११३५ ३०००००   300000 

२५ सवारी सािि ३११२१ ६०००००   600000 

२६ रे्सेिरी तथा औजार ३११२२ ३५००००   350000 

२७ र्लिाचर तथा र्र्क्चसा ३१११५ ३०००००   300000 

कुि जम्र्ा 54044000 4720000 58764000 
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र्वर्यगत चशर्ाक : पूवाािार र्वकास 

क्र.सं 
योजिा/कायाक्रर्को 

 िार् 
क्षरे 

कायाान्वयि हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 

१ गाउँपालिका भवि पवुाािार र्वकास गाउँपालिका ९०००००० 

२ 
लसम्िेताि हम्पाि िगायतको लड 
र्प आर लिर्ााण 

पवुाािार र्वकास गाउँपालिका १०००००० 

३ र्हेन्ि चशिरी र्ा र्व भवि पवुाािार र्वकास गाउँपालिका ३५००००० 

४ गाउँपालिका भवि आउिे बाटो पवुाािार र्वकास गाउँपालिका २५००००० 

५ देउपरु वडा कायाािय भवि लिर्ााण पवुाािार र्वकास र्ोदी २ १७००००० 

६ राम्जा वडा कायाािय भवि लिर्ााण पवुाािार र्वकास र्ोदी ७ २०००००० 

७ भकु वडा कायाािय भवि र्र्ात पवुाािार र्वकास र्ोदी १ १०००००० 

८ पणुागाउँ सर्ाज घर लिर्ााण पवुाािार र्वकास र्ोदी ३  १०००००० 

९ रािीबि अचािे सडक लिर्ााण पवुाािार र्वकास र्ोदी ४ १०००००० 

१० बाजङु्ग वडा कायाािय भवि लिर्ााण पवुाािार र्वकास र्ोदी ५ १५००००० 

११ राम्जा ठाँटी गोतारे्थर र्ोटरबाटो पवुाािार र्वकास र्ोदी ७ १०००००० 

१२ चचरे वडा कायाािय भवि लिर्ााण पवुाािार र्वकास र्ोदी ८ ३०००००० 

१३ 
सार्दुार्यक स्वास््य इकाइ भवि 
लिर्ााण 

पवुाािार र्वकास र्ोदी ६ २०००००० 

१४ 
 ियाँचौतारी देिी घोइिी पदर्ागा 
लिर्ााण 

पवुाािार र्वकास र्ोदी ५ १०००००० 

१५ 
पालतचौर िोिािेत क्याङ सडक 
र्र्ात 

पवुाािार र्वकास र्ोदी २ ३ र ४ १०००००० 

१६ दलित सर्ाजघर र्ोहरीया पवुाािार र्वकास र्ोदी १ १०००००० 

१७ 
र्ोदी घाटर्ा घाट तथा ट्रस्ट 
लिर्ााण 

पवुाािार र्वकास र्ोदी ५ ५००००० 

१८ 
आकचस्र्क र्र्ात संभार तथा 
सावाजलिक लिर्ााण 

पवुाािार र्वकास गाउँपालिका २५००००० 

१९ र्चशर्ार्व िगायतर्ा सर्परुक कोर् पवुाािार र्वकास गाउँपालिका १००००००० 
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गाउँपालिका जम्र्ा ४६२००००० 

 

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट र्वलियोचजत रकर् र योजिा  

क्र.सं 
योजिा/कायाक्रर्को 

 िार् 
क्षरे 

कायाान्वयि 

हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 
कैर्र्यत 

१ देउपरु स्वास््य चौकी पवुाािार र्वकास र्ोदी २ ३०००००० शसता अिदुाि 

२ रलतिोिा तटबन्िि 
बि तथा 
वातावरण 
र्वकास 

र्ोदी ६ ४०००००० सर्परुक अिदुाि 

३ अम्बोट भरु् ओिििुङ्गा 
सडक 

पवुाािार र्वकास र्ोदी ५ ३०००००० शसता अिदुाि 

 
 

वडा स्तरर्ा संचालित योजिाहरु 

१ र्ोदी १ सडक स्तर उन्नती पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

२०००००० 

२ चघव्राङ र्िाटे सडक ियाँ  लिर्ााण पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

500000 

३ र्ोदी १ गोरेटो वाटो लिर्ााण  पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

११००००० 

४ चझिीवराङ वेसी िािेपािी र्र्ात पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

१५०००० 

५ चझिीवराङ यवुाकिव स्टेज लिर्ााण पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

३००००० 

६ र्ोदी १ र्ठर्चन्दर संरक्षण  पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

६००००० 

७ स्वागत गेट लिर्ााण र्ोहरीया पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

४००००० 

८ स्वागत गेट लिर्ााण िौलसवोट पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

४००००० 

९ वडा कायाािय व्यवस्थापि पवुाािार र्वकास र्ोदी १ ४००००० 
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भकुताङ्ग्िे 

१० चझिीवराङ आ .र्व पर्हरो रोकथार् पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

२००००० 

११ भकु र्ा.र्व छािा र्र्ात पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

150000 

१२ 
सावाजलिक सौचािय लिर्ााण 
िौलसवोट 

पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

२५०००० 

१३ आयाघाट लिर्ााण र्वरुवा पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

150000 

१४ आयाघाट लिर्ााण लर्द ु पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

150000 

१५ 
चझलिवराङ सार्वक वडा कायाािय 
र्र्ात 

पवुाािार र्वकास 
र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

२००००० 

१६ देउपरु पदर्ागा तथा गेट लिर्ााण पवुािार र्वकास र्ोदी २ ४००००० 

१७ पालतिोिा लसचाइ पवुािार र्वकास र्ोदी २ २००००० 

१८ लसर्िेत लसचाइ पवुािार र्वकास र्ोदी २ २००००० 

१९ पालतचौर िािेपािी पवुािार र्वकास र्ोदी २ ६००००० 

२० कडेि तथा देउरािी िािेपािी पवुािार र्वकास र्ोदी २ ३००००० 

२१ िािेपािी पाइप िररद पवुािार र्वकास र्ोदी २ १००००० 

२२ दलित सार्दुार्यक भवि पवुािार र्वकास र्ोदी २ २००००० 

२३ चापागाइ सार्दुर्यक भवि पवुािार र्वकास र्ोदी २ ४००००० 

२४ र्ि भगवती र्चन्दर संरक्षण पवुािार र्वकास र्ोदी २ १००००० 

२५ कडेि चशव र्चन्दर संरक्षण पवुािार र्वकास र्ोदी २ १००००० 

२६ भर्रकोट र्चन्दर संरक्षण पवुािार र्वकास र्ोदी २ ७००००० 

२७ चशव र्चन्दर सत्ति गैराथोक पवुािार र्वकास र्ोदी २ २००००० 

२८ स्वास््य चोकी भवि पवुािार र्वकास र्ोदी २ १५००००० 

२९ देउपरु सडक र्र्ात संभार पवुािार र्वकास र्ोदी २ ३५०००० 

३० डाडाथोक जैसीथोक सडक सिुार पवुािार र्वकास र्ोदी २ ५००००० 

३१ र्ि िेिरै्दाि सिुार पवुािार र्वकास र्ोदी २ ३००००० 

३२ र्ि पदर्ागा लिर्ााण पवुािार र्वकास र्ोदी २ १००००० 
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३३ दिेुपािी िािेपािी र्र्ात पवुािार र्वकास र्ोदी २ १००००० 

३४ र्ि िािेपािी र्र्ात पवुािार र्वकास र्ोदी २ १५०००० 

३५ र्ाझगाउँ िेि रै्दाि ट्ष्ट र्र्ात पवुािार र्वकास र्ोदी ३ १०००००० 

३६ 
सरुक्षीत आवास र्टिको छािा 
कायाक्रर् पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०३ २००००० 

३७ गरुुङ आयाघाट ट्रस्ट लिर्ााण िाङ्ग्दी पवुािार र्वकास र्ोदी ३ िाङ्ग्दी २००००० 

३८ 
देउपरु-देउरािी कोटकािीका 
पवुाािार लिर्ााण पवुािार र्वकास 

 र्ोदी ३ 
१५०००० 

३९ 
घरुुङसेरा कुडुिे हारर्ोर र्ाझगाउँ 
र्ोटरबाटो र्र्ात  पवुािार र्वकास 

र्ोदी 3 र्ाझगाउँ १०००००० 

४० 
घडेरी चौलडििा पदर्ागा लिर्ााण 
घरुुङगा  पवुािार र्वकास 

 र्ोदी ३ 
घरुुङगा  ४००००० 

४१ 
िाङ्ग्दी रि ुर्िाटे र्ोटरवाटो 
र्र्ात पवुािार र्वकास 

र्ोदी ३ िाङ्ग्दी ६००००० 

४२ 
लर्िि यवुाकिव भवि लिर्ााण 
घरुुङगा  पवुािार र्वकास 

र्ोदी ३ घरुुङगा  ७००००० 

४३ िेि रै्दाि लिर्ााण िाङ्ग्दी पवुािार र्वकास र्ोदी ३ िाङ्ग्दी १५०००० 

४४ 
र्हर्ािय र्ा र्व र्ा र्ोटरबाटो 
लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी ३ पणुागाउँ 
१००००० 

४५ 
भंगरा र्िेुचौर गाँडापािी कोटडाँडा 
पदर्ागा लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी ३ भंगरा 
५००००० 

४६ 
भरेु्थािर्ा चपी तथा िेिरै्दािर्ा 
िारा लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी ३ पणुागाउँ 
३००००० 

४७ 
कन्ल्याए काउरोन्ट पदर्ागा लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी ३ 
कन्ल्याए  ५००००० 

४८ 
घरुुङसेरा िेिरै्दाि लिर्ााण तथा 
तारवार पवुािार र्वकास 

र्ोदी ३ 
घरुुङसेरा ४००००० 

४९ घरुुङसेरा जयिे पदर्ागा लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी ३ 
घरुुङसेरा ३००००० 

५० 

वडा कायाािय देचि पािी ट्याङकी 
सम्र् 

गोरेटो बाटो लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ 

११००००० 
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५१ 

कर्हरे र्वसौिे देचि िार्पाटा सम्र् 
गोरेटो 
वाटो लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ 

३००००० 

५२ 
लसस्िारा देचि तल्िो िेस्पार 
िािेपािी लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ 
८००००० 

५३ 

थपिा कयरी हदैु श्रीर्ा गोठ सम्र् 
र्ोटर 

वाटो लिर्ाण पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ 

१२००००० 

५४ 

िुईजरी होर्स्टे र्वजिुी वयरीङ 
तथा 
व्बस्थापि पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ 

३५०००० 

५५ 

हिहिे उपल्िो वस्ती देचि टुरे 
सम्र् र्ोटर 

वाटो लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ 

३००००० 

५६ 
हिहिे उपल्िो वस्ती िेिरै्दाि 
र्र्ात पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ ३००००० 

५७ HDEP पाईप िररद पवुािार र्वकास र्ोदी गा.पा-४ १५०००० 

५८ 
दलित बस्तीर्ा िािेपािी तथा िि 
व्यवस्थापि पूवाािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ 
१५०००० 

५९ जिजिा ताि लिर्ााण पवुािार र्वकास र्ोदी गा.पा-४ २००००० 

६० 

स्वस््य चौर्क हदैु र्वद्यािय 
लसलिङ्गी सम्र् 

र्ोटर वाटो स्तर उन्नती पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ 

४००००० 

६१ 
लसजािलसि यवुाक्िब िेिरै्दाि 
लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ ७००००० 

६२ 

र्कैवारी हदैु पािाटोि कार्िेि ु
सम्र् र्ोटर 

वाटो स्तर उन्नती पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ 

६००००० 

६३ 
हिहिे आिारभतु र्वद्यािय 
िेिरै्दाि लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ ९००००० 

६४ 
तल्िो िेस्पार भरेु्थाि सत्ति 
लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ ५००००० 

६५ कोट परीसर लभर तार वार  पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु ४००००० 
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६६ रोिुर् िेि रै्दाि तारवार पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु १००००० 

६७ 

स्वास््य चौकीर्ा ल्यावको िागी 
ट्रस कोठा 
लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु 

४००००० 

६८ 
िरीिुङग देिी िँदरा चोक सम्र् 
र्ो.वा. पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु ५००००० 

६९ 
जाइराम्टा देिी र्ो. वा. सम्र् गो. 
वा. पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु २००००० 

७० 
भ्याप्िे देिी जिाअदशा लि. र्व. 
सम्र् र्ो.वा. पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु ५००००० 

७१ 
ओिििुङग देिी बाउसे जोड्िे 
र्ो.वा सिुार पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु २००००० 

७२ 
अिेँरी िोिा वाट िलर्िापािी 
र्ो.वा. लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु ४००००० 

७३ 
र् चश र्ा र्व गेटवाट +2 सम्र् 
सोलिङ पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु १००००० 

७४ ज्यालर्रे देचि भौरक सम्र् र्ो. वा.  पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु २००००० 

७५ चौर देचि िाल्टेगरा सम्र् गो. वा. पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु २००००० 

७६ गुरँास बारी शािा र्ोिः वा सोलिङ पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु २००००० 

७७ 
बाजाबारी प्रसाइथर हुँदै कोटार्िुी 
गो. वा. पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु १००००० 

७८ गुरँास वारी देिी पौडेिथर गो. वा. पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु १००००० 

७९ जिकेिी देिी िोरा र्ोटर वाटो पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु ३००००० 

८० 

गोल्कोट िारा देिी िाम्पट चौरा 
सम्र् 

र्ो.वा.सोलिङ पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु 

२००००० 

८१ 

गणेशको घर देचि गुरँास बारी 
िारो सम्र् 

गो. वा. पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु 

१००००० 

८२ 
कडि राम्चिा देचि चौरािार सम्र् 
गो. वा.  पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु 
१००००० 

८३ 
सेिकुी दङुदङेु देिी छापा सम्र् 
र्ो. वा. पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु 
४००००० 
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८४ 
िाँडपािी देिी पातिपािी गो. वा. 
लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु 
१००००० 

८५ 
टुकुिा घर देिी र्पपिवोट सम्र् 
गो. वा. पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु 
२००००० 

८६ 

गोल्कोट िारा र्र्ात साथै गोल्कोट 
िार  

देिी र्ाथी गो.वा. पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु 

२००००० 

८७ वडा कायाािय भवि लिर्ााण  पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु १५००००० 

८८ शािा वाटो सरर्ाइा  पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु ६००००० 

८९ 
साउिे पािी देचि छहरी सम्र्ा 
गो.वा. पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु 
१००००० 

९० भतेुदह देचि भरु्ा सम्र् र्ो. वा. पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु २००००० 

९१ 
कािीर्ाटी देचि पन्चासे सम्र् र्ो. 
वा.र्र्ात पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु ३००००० 

९२ 
र्वश्वशान्ती प्रा.र्व देिी बस्िीगाँउ 
सम्र् गो.वा  पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु ३००००० 

९३ कर्ि पोिरी लसचाइा पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु १००००० 

९४ ओख्िे लसचाइा पोिरी सिुार पवुािार र्वकास र्ोदी ५ बाजङु १००००० 

९५ 
स्याििेत देिी र्ोटर वाटो सम्र् 
गो. बा. पवुािार र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु १००००० 

९६ 
काल्ि ेलसंचाई  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
दराक  २००००० 

९७ 
गाडतारा लसंचाई योजिा  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
गाडतारा  350000 

९८ 
गाडतारा -देउरािी र्ोटरबाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लगज्याि  ३००००० 

९९ 
र्क्रयापरुी भवि लिर्ााण तल्िो 
लगज्याि  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लगज्याि  २००००० 

१०० 
देरािी र्चन्दर सौचािय लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लगज्याि  २००००० 

१०१ 
िक्ष्र्ीपरु िेिरै्दाि लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
दराक  १५०००० 

१०२ िािेपािी पाइप िररद  पवुािार र्वकास र्ोदी-०६ ३००००० 
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१०३ 
दोलबल्िा गोरेटो बाटो लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
दोलबल्िा  २००००० 

१०४ 
तिुोदय र्ा.लब पिााि लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लगज्याि  ४००००० 

१०५ 
तिुोदय र्ा.लब -लतवारी थर  

र्ोटरबाटो लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लगज्याि  २५०००० 

१०६ लब.क टोि  र्क्रयापरुी भवि लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लगज्याि  १५०००० 

१०७ ३४५ शािा लसंचाई र्र्ात  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लगज्याि  २५०००० 

१०८ िार्ाचौतारा ट्रस्ट लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लगज्याि  १५०००० 

१०९ वडा कायाािय गेट लिर्ााण  पवुािार र्वकास र्ोदी ६ १५०००० 

११० 
िािेपािी कायाािय- गिकोटे टोि 
गोरेटोबाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लगज्याि  २००००० 

१११ 
ठािा तल्िोबारी - सोत र्ोटरबाटो 
लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ ठािा  
४००००० 

११२ रलत िहर - काउसे गोरेटोबाटो  पवुािार र्वकास र्ोदी-०६ ठािा  १००००० 

११३ 
ठािा कोट पाक कक्ष तथा स्टोर 
लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ ठािा  ३००००० 

११४ भगेरी-पाताि रेलिङ लिर्ााण  पवुािार र्वकास र्ोदी-०६ ठािा  २००००० 

११५ 
पन्चस्वरूप प्रा.लब गेट लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
रातार्ाटा २५०००० 

११६ 
पाउदरुिेत र्ासिका  उद्धर्चशि 
आर्ासर्हु भवि लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
रातार्ाटा २००००० 

११७ र्ाझगाउँ िािेपािी टयांकी लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
रातार्ाटा २५०००० 

११८ टाररका-भाटे गोरेटोबाटो लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
रातार्ाटा १५०००० 

११९ र्ाझागाउँ -चशव र्चन्दर गोरेटोबाटो  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
रातार्ाटा १५०००० 

१२० लतिाहार-थार्जुाङ्ग र्ोटरबाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 

थार्ाजुाङ्ग  २५०००० 
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१२१ 
थार्ाजुाङ्ग सार्दुार्यक भवि ट्रस्ट 
लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 

थार्ाजुाङ्ग  ६००००० 

१२२ 
थार्ाजुाङ्ग िेिकुद रै्दाि लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
थार्ाजुाङ्ग १५०००० 

१२३ झहुारी िािेपािी र्र्ात  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लतिाहार  ५००००० 

१२४ कँुवरटोि-िररवट र्ोटरबाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लतिाहार  ३००००० 

१२५ 
चशवािय र्चन्दर - डाडाघर 
र्ोटरबाटो लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लतिाहार  २५०००० 

१२६ हे.पो रलतिोिा र्ो.बा लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लतिाहार  २५०००० 

१२७ िार्ाचौतारो ट्रस्ट लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लतिाहार  २५०००० 

१२८ रलतिोिा-देउरािी गोरेटोबाटो  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लतिाहार  १५०००० 

१२९ कबटा हाि सौचािय लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लतिाहार  ४००००० 

१३० तल्िो लडर्वुा िि ब्यबस्थापि  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लडर्वुा  २५०००० 

१३१ 
वि कायाािय - क्याम्पस 
र्ोटरबाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लडर्वुा ३००००० 

१३२ लडर्वुा-र्ोरेघाट र्ोटरबाटो लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
लडर्वुा  ३००००० 

१३३ 
बाटाघर सबेुर्दथर र्ोटरबाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
दराक  ३००००० 

१३४ 
भोगटेथर-िेपािीटोि-लब.क टोि 
गोरेटोबाटो  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
दराक  २५०००० 

१३५ 
सरुचक्षत र्ाततृ्व आर्ा सरू्ह भवि 
सौचािय लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
दराक  २००००० 

१३६ 
िाके्रबास िािेपािी र अिैचचवारी 
सौया िािेपलि र्र्ात  पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
दराक  २००००० 

१३७ 
आिाको चौर सन्यासी डाडा जािे 
र्ोटरबाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
दराक  २५०००० 
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१३८ 
झाक्रीथाि िरीटोि गोरेटोबाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी-०६ 
दराक  १५०००० 

१३९ चजलर्रे तल्िोिेत लसंचाई  योजिा पवुािार र्वकास र्ोदी -७ १००००० 

१४० पतेिी डाडाथोक िाकुरी पदर्ागा पवुािार र्वकास र्ोदी -७ २००००० 

१४१ गगंटे गोतारे्थर राप ुर्ोटर बाटो  पवुािार र्वकास र्ोदी -७ २००००० 

१४२ र्िाटे झौरीकुिा लसस्िेघारी र्ो.बा पवुािार र्वकास र्ोदी -७ २००००० 

१४३ र्िाटे लतसर्रेु पदर्ागा          पवुािार र्वकास र्ोदी -७ १००००० 

१४४ कुिा काब्राबोट पदर्ागा         पवुािार र्वकास र्ोदी -७ २००००० 

१४५ राँपगुाँउ घचुम्त पदर्ागा           पवुािार र्वकास र्ोदी -७ २००००० 

१४६ डम्ठेदेिी छोटडाँडाँ सम्र् पदर्ागा पवुािार र्वकास र्ोदी -७ २००००० 

१४७ 
र्ाझगाउँ पशपुलत र्ा.र्व सम्र् 
पदर्ागा पवुािार र्वकास 

र्ोदी -७ 
१००००० 

१४८ 
कुिादेिी रे्घ पिे सम्र्को गोरेटो 
बाटो  पवुािार र्वकास 

र्ोदी -७ २००००० 

१४९ राम्चे काब्रबोट ठाँटी पदर्ागा पवुािार र्वकास र्ोदी -७ १००००० 

१५० ठाँटी देिी भाििुोिा सम्र् पदर्ागा पवुािार र्वकास र्ोदी -७ १५०००० 

१५१ 
स्वार्ीिेत र्ाझगाउँ लसराििेत 
लसचाई योजिा पवुािार र्वकास 

र्ोदी -७ २००००० 

१५२ वडा कायाािय बाटो सर्हत संरक्षण पवुािार र्वकास र्ोदी -७ ४००००० 

१५३ 
िािेपािी तथा लसचांई पाइप िरीद 
कायाक्रर्  पवुािार र्वकास 

र्ोदी -७ 
४००००० 

१५४ 
ठुिीपोिरी र्िकार्िा र्चन्दर 
लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी -७ 
३००००० 

१५५ काब्राबोट िसारी सर्ाजघर लिर्ााण पवुािार र्वकास र्ोदी -७ ४००००० 

१५६ पिेरापारी िारा र्र्ात सम्भार पवुािार र्वकास र्ोदी -७ १००००० 

१५७ 
ठाँटीर्ा सावाजलिक शौचािय तथा 
पार्का ङ्ग स्थि लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी -७ 
३००००० 

१५८ 
ओडारे गोरेटो वाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे ३००००० 

१५९ 
र्ोटर वाटो आकचस्र्क कोर् पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे ३००००० 
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१६० 
र्हिे दिीत सर्ाजघर पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे ३००००० 

१६१ 
िोिा पारी भल्से गोरेटो वाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे २००००० 

१६२ राम्जा सर्ाजघर पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे ३००००० 

१६३ 
स्यािीपोिरी कार्िस्वांरा र्ोटर 
वाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे २००००० 

१६४ सरादीिोिा चचरे र्ोटर वाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे २०००००० 

१६५ चचयािडाँडा सांदीिोिा र्ोटर वाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे ३००००० 

१६६ िोकीिोिा लसंचाई पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे २५०,००० 

१६७ ठुिस्वारा गोरेटो वाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे २००००० 

१६८ हेल्थपोष्ट र्वसैिी चैतारा गोरेटो वाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे ३००००० 

१६९ चचरे तर् ुसर्ाज पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे ८००००० 

१७० िोकीिोिा झरस्वांरा गोरेटो वाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे ३००००० 

१७१ वडा कायाािय भवि लिर्ााण  पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे ५००००० 

१७२ 
कार्िस्वांरा रािीिरा गोरेटो वाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे १००००० 

१७३ 
र्लसिाचौर गैरावारी र्ोटर वाटो पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे १००००० 

१७४ 
राम्जा कोट िािेपािी  पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे १५०००० 

१७५ 
कार्िस्वांरा र्हके िािेपािी र्र्ात पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे १००००० 

१७६ 
ठुिािेत पौवा लिर्ााण पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे ३००००० 
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१७७ 
िाप्रीगाउँ िम्पसेु गोरेटो वाटो  पवुािार र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-
चचरे ४००००० 

वडा जम्र्ा ५८६००००० 

जम्र्ा १०४८००००० 

 

र्वर्यगत चशर्ाक : सार्ाचजक र्वकास 

क्र.सं 
योजिा/कायाक्रर्को 

 िार् 
क्षरे  

कायाान्वयि हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 

१ एम्बिेुन्स िररद 
सार्ाचजक 
र्वकास 

गाउँपालिका १३००००० 

२ 
र्वपन्न िागररक और्लि उपचार 
सहयोग 

सार्ाचजक 
र्वकास 

गाउँपालिका ५००००० 

गाउँपालिका जम्र्ा १८००००० 

          

१ कोलभड १९ लियन्रण / रोकथार् 
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी १ भकुताङ्ग्िे २००००० 

२ र्र्हिा स्वास््य स्वयंसेर्वका प्रोत्साहाि 
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी १ भकुताङ्ग्िे १००००० 

३ दलित िचक्षत कायाक्रर् 
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी १ भकुताङ्ग्िे 150000 

४ यवुा तथा िेिकुद कायाक्रर् 
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी १ भकुताङ्ग्िे ३००००० 

५ र्वद्याियहरुका कम्प्यटुर र्र्ात 
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी १ भकुताङ्ग्िे १००००० 

६ स्वास््य स्वयर्सेर्वका  
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी २ १५०००० 

७ िेिकुद रे्िापवा तथा हाटबजार 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी २ २५०००० 

८ प्रभावकारी अिारभूत र्वद्यािय 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी २ २००००० 

९ यवुा तथा वािवालिका 
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी २ १००००० 
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१० भोिटेज सिुार कायाक्रर् 
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०३ १००००० 

११ 
पाईप लसंचाई तथा यान्रीकरण  अिदुाि 
सहयोग 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०३ ४००००० 

१२ देर्व र्चन्दर तारवार र्ाझगाउँ  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-03 र्ाझगाउँ १००००० 

१३ 
गणुस्तरीय चशक्षा चशक्षक अिदुाि 
कायाक्रर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०३ ७००००० 

१४ 
स्वास््य चौर्क देउरािीर्ा तारबार 
तथा र्लिाचर िररद 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी ३ पणुागाउँ ४००००० 

१५ 
अपाङ्गता तथा जेष्ठिागररक सम्र्ाि 
कायाक्रर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०३ १००००० 

१६ यवुा िेिकुद तथा र्िोरञ्जि कायाक्रर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०३ १५०००० 

१७ यवुा तथा िेिकुद 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ क्याङ १००००० 

१८ 
िेस्पार र्गर भार्ा संरक्षण तथा 
प्रविाि 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ क्याङ १५०००० 

१९ वदृ्ध तथा अपाङ्ग सम्र्ाि कायाक्रर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ क्याङ ५०,००० 

२० क्याङ स्वस््य चौर्क व्यवस्थापि 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ क्याङ ४००००० 

२१ िेिकुद सर्ाग्री र्वतरणा 
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु ३००००० 

२२ 

श्री जि आदशा लि र्ा र्व को शैचक्षक 
शिुार 

कायाक्रर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु ३००००० 

२३ 

वडा ि.५ लभर रहेका प्रा. र्व. 
हरुिाइा 
शैचक्षक सिुारर्ा 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु ६००००० 

२४ ॐकारेश्वर गठुी संस्थाि व्ववस्थापि  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी ५ बाजङु २००००० 

२५ लतिाहार स्वास््य चौकी ब्यबस्थापि 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी ६ १५०००० 
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२६ 
लिचज चशक्षक ब्यबस्थापि  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी ६   

२७ 
क. िव ज्योलत प्रा.लब  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०६ लतिाहार  ४५०००० 

२८ ि. पन्चस्वरूप प्रा.लब  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०६ रातार्ाटा १९५००० 

२९ ग. ज्ञािेन्ि प्रा.लब  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०६ थार्ाजुाङ्ग  १९५००० 

३० तिुोदय र्ा.लब तिब अिदुाि  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०६ लगज्याि  २५०००० 

३१ र्हेन्ि प्रा.लब र्र्ात  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०६ दराक  ३००००० 

३२ यवुा तथा िेिकुद कायाक्रर्  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०६ २००००० 

३३ 
स्वास््य स्वयंसेर्वका शसचिकरण 
कायाक्रर्  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०६  १००००० 

३४ 
शैचक्षक सार्ाग्री लिर्ााण सम्बचन्ि 
तालिर् तथा गोष्ठी  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०६ २००००० 

३५ स्वास््य चौकी व्यवस्थापि  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी -७ २००००० 

३६ पशपुलत र्ा.र्व व्यवस्थापि  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी -७ ४००००० 

३७ यवुा िक्षीत उद्योर्ण तालिर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी -७ २००००० 

३८ 
जेष्ठ िागररक सम्र्ाि कायाक्रर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी -७ २००००० 

३९ 
जिजाती संस्कृलत संरक्षण कायाक्रर्  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी -७ ३००००० 

४० 
र्वद्यतु र्र्ात संभार तथा िाईि र्वस्तार 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी -७ २००००० 

४१ 
कोट पजुा व्यवस्थापि  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी -७ २००००० 

४२ 
र्ाईको थाि सर्ाजघर व्यवस्थापि 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी -७ ५०००० 
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४३ 
साउिेपालि सर्ाजघर व्यवस्थापि  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी -७ ३००००० 

४४ 
यवुा िक्षीत पशपंुक्षी तथा र्ाछापािि 
कायााक्रर्  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी -७ ४००००० 

४५ दलित सर्ाजघर र्ाझगाउँ 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-चचरे २००००० 

४६ र्हिे टोि वाजा िररद 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-चचरे ५०,००० 

४७ िक्ष्र्ी प्रा.र्व  

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-चचरे २००००० 

४८ यवुा तथा िेिकुद कायाक्रर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-चचरे ३००००० 

४९ ििेस्वर र्चन्दर 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-चचरे १००००० 

५० राम्जा कोटगाउँ वाजा िररद 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-चचरे १००००० 

५१ संग्राहिय 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-चचरे १००००० 

५२ बािरै्री सशचिकरण कायाक्रर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-८-चचरे ५०,००० 

जम्र्ा १११९०००० 

      

स्वास््य 

 
  

क्र.सं 
योजिा/कायाक्रर्को 

 िार् 
क्षरे  

कायाान्वयि हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 

१ कोलभड रोकथार् तथा लियन्रण कोर् 
सार्ाचजक 
र्वकास 

गाउँपालिका ५०००००० 

२ 

र्र्हिा सार्दुार्यक स्वास््य 
स्वंयर्सेर्वकाहरुका िालग 

पिुतााजगी तालिर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

संस्थास्तर १००००० 

३ सरुचक्षत गभापति सेवा लबस्तार र सार्ाचजक र्ोदी-०६ लतिाहार १००००० 
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सचेतिा  कायाक्रर् र्वकास 

४ 

र्िु स्वास््य कायाक्रर्को लिरन्तरता  
(कर्ाचारी  
पाररश्रलर्क) 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी-०६ लतिाहार १५०००० 

५ 
सतु्केररसंग उपाध्यक्ष कायाक्रर्को 
लिरन्तरता (पोर्ण 

प्रोत्साहि रकर्) संचािि 

सार्ाचजक 
र्वकास 

गा.पा. २५०००० 

६ 

गाउघर चक्िलिक र िोप चक्िलिकर्ा 
िर्टि े 

स्वस््यलर्ाहरुको क्षर्ता अलभवरृ्द्ध 
तालिर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

गा.पा. १००००० 

७ 

आिारभूत र अत्यावश्यक सेवा र 
लिशलु्क स्वास््य  

सेवाका िालग औसलि िररद (िुवािी 
ररप्यार्कङ र 

र्वतरण सरे्त) 

सार्ाचजक 
र्वकास 

गापा १८००००० 

८ 

स्थार्पत ४ ओटा स्वास््य 
पयोगशािाका िालग िपगु  

ल्याब उपकरण केलर्कि ररएजेन्ट 
सार्ाग्री िररद 

सार्ाचजक 
र्वकास 

गापा २००००० 

९ 

बलथिंग सेन्टर र अचघल्िो आ.व. र्ा 
स्थापिा भएका  
सार्दुार्यक स्वास््य इकाइका िालग 
आवश्यक औजार  

उपकरण िररद  

सार्ाचजक 
र्वकास 

गापा ४००००० 

१० 

और्लिको सर्चुचत प्रयोग सम्बचन्ि 
स्वास््यकर्ी 
(१०००००) र सर्दुायस्तरर्ा 
(८००००) 
अलभर्िुीकरण कायाक्रर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

गापा/स्वास््य संस्था १८०००० 
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११ 

गररव एबं लबपन्न िागररकिाई 
लिशलु्क/आंचशक सहलुियतर्ा स्वास््य 
लबर्ार्ा आवद्ध गराउि े   गापा/वडास्तर ४००००० 

१२ 

स्वास््य संस्था प्रर्िु र सहायक 
कर्ाचारीिाई सचुिा प्रर्वलि तथा 
अििाइि ररपोटीङ (DHIS) सम्बचन्ि 
तालिर्   गापा १२४००० 

१३ 

आकचष्र्क स्वास््य सेवा र उपचारका 
िालग गररब 

तथा र्वपन्न िागररकिाई अस्पताि 
जाि र उपचारका 
िालग आलथाक सहायता(यातायात िचा) 
उपिब्ि गराउि े

सार्ाचजक 
र्वकास 

  ३००००० 

१४ 

गाउघर चक्िलिक 

 संचािि (िागररक आरोग्य कायाक्रर्) सार्ाचजक 
र्वकास 

कायापालिकाको 
लिणायअिसुार १ 
स्थािर्ा  
  

१५०००० 

१५ 
आयवेुद और्लि िाररद  

सार्ाचजक 
र्वकास गाउँपालिका ५००००० 

१६ 

योग चशर्वर तथा  
जीवि शैिी पररवताि   

सार्ाचजक 
र्वकास र्ोदी गा पा  १५०००० 

१७ 

िोप चक्िलिक र गाउँघर चक्ििीकर्ा 
(िोप िगाउिे तौि लििे बच्चाको 
िोचज गभावती  
र्र्हिाको िोचज एबर् जांच सतु्केरी 
र्र्हिाको स्वास््य अवस्थाको 
लिग्रािी) िर्टिे स्वास््यकर्ीहरुिाई 
५०० का दरिे संचार िचा उपिब्ि 
गराउि े

सार्ाचजक 
र्वकास 

  ९६००० 

जम्र्ा १००००००० 
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चशक्षा  
  

क्र.सं 
योजिा/कायाक्रर्को 

 िार् 
क्षेर  

कायाान्वयि हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 

१ 

वािकक्षा सहजकताा र्वद्यािय 

कर्ाचारीको िालग थप 

तिबभत्ता साझेदारी   र्ोदी गाउँपालिका  १२१००००० 

२ २ स्थािर्ा बाि कक्षा सञ्चािि   र्ोदी गाउँपालिका ४००००० 

३ 

लडर्वुा वहरु्चुि क्याम्पस शौचािय 
तथा र्लिाचर 

व्यवस्थापि   र्ोदी ६  ११००००० 

४ 

िवजागतृ र्ा र्व प्रार्वलिक िार 
संन्चािि अिदुाि    र्ोदी ६  ९००००० 

५ 

४ वटा र्ा.र्व. र्ा १/१ वटा 
चशक्षकको िालग तिब 

िचा (लिरन्तर)   

सरस्वलत र्ा.र्व. तिुोदय 
र्ा.र्व. िवज्योलत थर् 
र्ा.र्व. र्हर्ािय र्ा.र्व. 2,120,000 

६ 

लि.र्ा.र्व.तहका दरबन्दी िभएका २ 
वटा र्वद्याियका 
िालग १/१ जिा चशक्षकको िालग 
तिबभत्ता िचा    

भवािी आ.र्व. गरुुङ 
गाउँ आ.र्व. 860,000 

७ वार्र्ाक परीक्षा िचा (लिरन्तर)   

र्ोदी गाउँपालिका चस्थत 
सार्दुार्यक र्वद्याियहरु 400,000 

८ 

कक्षा-८ को पालिका स्तरीय परीक्षा 
(लिरन्तर)   

र्ोदी गाउँपालिका चस्थत 
कक्षा-८ चिेका 
सार्दुार्यक र्वद्याियहरु 300,000 

९ 

अंग्रजेी र्ाध्यर्बाट चशक्षण लसकाइ 
सञ्चािि भएका 
र्वद्याियका िालग अपगु हिुे रकर् 
(कक्षा-५ सम्का 
िालग लिरन्तर)   

र्ोदी गाउँपालिका चस्थत 
सार्दुार्यक र्वद्याियहरु 1,200,000 
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१० प्र.अ. बैठक िचा   र्ोदी गाउँपालिका 250,000 

११ अलतररि कृयाकिाप    र्ोदी गाउँपालिका 150,000 

१२ 

IEMIS तालिर् तथा त्याङ्क संकिि 

अद्यावलिक कायाका िालग प्रार्वलिक 
सार्ाग्री िररद    र्ोदी गाउँपालिका 320,000 

१३ 

कक्षा १२ चिेको ४ वटा 
र्वद्याियिाइ शैचक्षक अिदुाि   र्ोदी गाउँपालिका 1,000,000 

१४ 

गाउँ चशक्षा सलर्लत पाठ्यपसु्तक 
सलर्लत दरबन्दी  
लर्िाि तथा अन्य सलर्लतहरुको बैठक 
िचा   र्ोदी गाउँपालिका 100,000 

जम्र्ा  21,200,000 

शािा/इकाईको िार् :- र्र्हिा तथा बािबालिका शािा+ बािरै्री शािा 

     

 

आलथाक वर्ा २०७८/०७९ को िालग पेश भएका योजिा/कायाक्रर्हरुको र्ववरण  

     

क्र.सं 
योजिा/कायाक्रर्को 
 िार् 

क्षरे 
कायाान्वयि हिु े

स्थाि 
बजेट 

१ र्दवलसय कायाक्रर् 
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गापा १००००० 

२ िैर्ङ्गक र्हसा र्वरुदको अलभयाि 
सार्ाचजक 
र्वकास 

 गापा र वडा स्तर १००००० 

३ 
र्र्हिाहरुका िालग िेततृ्व क्षर्ता 
र्वकास तालिर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गापा १००००० 

५ 
अपाङ्गता सजाि गठि र सहायता 
सार्लग्र र्वतरण 

सार्ाचजक 
र्वकास 

  वडा स्तर १००००० 

६ 
अपाङ्गता पररचयपर र्वतरण 

चशर्वर 

सार्ाचजक 
र्वकास 

  वडा स्तर १००००० 



 

आलथाक वर्ा २०७८/०७९ को   60 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

७ 

अपाङ्गता भएका व्यचि र पररवारिाइ 
लसपरू्िक तालिर् र प्रर्वलि 
हस्तान्तरण 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गापा २५०००० 

८ 
िैर्ङ्गक र्हसा लिवारण कोर्  

थप 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गापा ५०००० 

९ र्वर्वि वैठक सचािि 
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गापा १००००० 

११ 
जेष्ठ िागररक र्दवा सेवा केन्ि सचािि 
तथा सम्र्ाि कायाक्रर् 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गापा १००००० 

१२ बािरै्री स्थािीय शासि प्रबिाि 
सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गापा ५५०००० 

१३ 

बािबालिका सम्पका  व्यचि का िालग 
तिब चाडपवा पोसाक तथा लियर् 
अिसुार का अन्य भत्ता 

सार्ाचजक 
र्वकास 

र्ोदी गापा ४५०००० 

जम्र्ा रकर् २०००००० 

सबै जम्र्ा 46,190,000 

 

र्वर्यगत चशर्ाक : आलथाक र्वकास 

क्र.सं 
योजिा/कायाक्रर्को 

 िार् 
क्षरे 

कायाान्वयि हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 

१ र्वद्यतु सहलुियत  
आलथाक 
र्वकास 

गाउँपालिका २०००००० 

२ प्रिािर्न्री रोजगार कायाक्रर् साझेदारी 
आलथाक 
र्वकास 

गाउँपालिका २५००००० 

३ श्रलर्क कल्याणकारी कोर् 
आलथाक 
र्वकास 

गाउँपालिका १०००००० 

गाउँपालिका जम्र्ा ५५००००० 

           

१ होर्स्टे पवािाि कायाक्रर् (४ वटै) 
आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

२००००० 
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२ अपाङ्गहरुिाई आयआजाि कायाक्रर् 
आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

150000 

३ कृर्ी तथा भेट्िरी आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

150000 

४ सूचिार्िुक बोडा लिर्ााण 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी २ १००००० 

५ यवुा िचक्षत रोजगार कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी २ २००००० 

६ कृर्र् सार्ग्री िररद 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी २ २००००० 

७ र्ागर्ा अिाररत कृर्र् कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी २ १००००० 

८ र्वपन्न र्र्हिा बाख्रा र्वतरण 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी-०३ ४००००० 

९ िुईजरी अल्िो उिर्ी सर्हु भट्टी लिर्ााण 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ 
क्याङ 

५०,००० 

१० टिेि िररद 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-४ 
क्याङ 

६५०००० 

११ ब्रहापोिरी लसँचाइा पोिरी र्र्ात 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी ५ 
बाजङु 

३००००० 

१२ पाइप/ टिेि/तरकारी र र्वउ र्वजि र्वतरण  

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी ५ 
बाजङु 

१०००००० 

१३ कृर्र् आिलुिकीकरण कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी-०६ ५००००० 

१४ दलित तथा लिर्िुा आयआजाि कायाक्रर् आथीक क्षेर र्ोदी -७ २००००० 

१५ कृर्र्र्ा याचन्रकीकरण िरीद कायाक्रर् आथीक क्षेर र्ोदी -७ ५००००० 

१६ र्ोदी ७ र्ा र्कवी िेती र्वस्तार आथीक क्षेर र्ोदी -७ १००००० 

१७ कृर्ी टिेि र्वतरण 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा.पा-
८-चचरे 

४००००० 

जम्र्ा ५२००००० 
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उद्यम  
  

क्र.स ं
र्ोजना/कार्िक्रमको 

 नाम 
क्षते्र  

कार्ािन्द्वर्न हुन े

स्थान 

लबलनर्ोजन 

बजटे 

1 
सस्थागत र्वकासका िालग  सन्जाि वैठक  

आलथाक 
र्वकास गा पा स्तरर्ा  १००००० 

२ उद्योग दताा िर्वकरण चशर्वर 

आलथाक 
र्वकास 

१ देचि ८ वडा 
सम्र् 

२००००० 

३ र्ागर्ा आिाररत प्रर्वलि सहयोग कायाक्रर्  

आलथाक 
र्वकास सवै वडार्ा  ४५०००० 

4 
वजाररकरणका िालग ३ र्दिे प्रदशालि  

आलथाक 
र्वकास गा पा स्तरर्ा  

४००००० 

५ 

उद्यलर् भ्रर्ण कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

सवै वडाका  
र्वर्यगत 
्द्यलर्हरु  

४५०००० 

६ 

सोिार डायर सहयोग कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

सवै वडार्ा 
र्ागर्ा 
आिाररत  

३००००० 

7 

भांग्रा लडजाइलिङ्ग तालिर् 

आलथाक 
र्वकास 

सवै वडार्ा 
र्ागर्ा 
आिाररत  

२५०००० 

८ र्वपन्न वगाहरुका िालग अदवुा वेसार र्वउ सहयोग 

कायाक्रर्  

आलथाक 
र्वकास वादर िाउि े 

जग्गा छिोट 

२००००० 

९ सेलिटाइजर सरप हात ििुे साविु  उत्पादि तालिर् 

तथा सहयोग कायाक्रर्  

आलथाक 
र्वकास 

र्ागको अिारर्ा  

२५०००० 

१० सेिीटरर प्याड विाउिे तालिर् तथा सहयोग काया 
आलथाक 
र्वकास र्ागको अिारर्ा  २००००० 

११ िाका तथा अल्िो वार्पाङ्ग ड्रर् तथा औजार सहयोग  

आलथाक 
र्वकास वडा िं ८ र ४  

२००००० 

१२ ५ वरे् रणलिलतक योजिा सलर्क्षा तथा पिुलिर्ााणा  
आलथाक 
र्वकास गा पा स्तरर्ा  २५०००० 

१३ पाउरोर्ट उत्पादि तथा र्लिाचर उद्यलर्िाइ 
औजारसहयोग कायाक्रर्  

आलथाक 
र्वकास 

आवश्यकता 
पर्हचािगरेर 
संचािि गिे 

२५०००० 
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१४ उद्यर् र्वकास संयोजक तिव  

आलथाक 
र्वकास   

४९४००० 

१५ 
उद्यर् र्वकास संयोजक डे्रस भत्ता   

आलथाक 
र्वकास   

१०००० 

जम्र्ा ४००४००० 

     पश ु

  

क्र.सं 

योजिा/कायाक्रर्को 
 िार् 

क्षरे  कायाान्वयि हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 

1 
पशसु्वास््य सेवा कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा  ७००,००० 

2 
पशसु्वास््य लियलर्त कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा १००००० 

3 
पश ुर्वकास सेवा कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा ९२०००० 

4 
यवुा िचक्षत कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा ७००००० 

5 
पश ुसेवा तालिर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा ३००००० 

6 
पश ुसेवा प्रसार कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा ३००००० 

7 
पश ुआहारा सेवा कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा ३००००० 

8 
एक वडा एक टोि गोठ सिुार  

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा ८००००० 

9 
डािे घास िसारी स्थापिा 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा १००००० 

10 
र्त्स्य र्वकास कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा ४००००० 

11 
भ्यकलसिेटर िाई पाररश्रलर्क 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा १००००० 

12 
र्ागर्ा आिाररत कायाक्रर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा २००००० 

13 
ल्यापटप िररद 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा ८०००० 

जम्र्ा ५,०००,००० 
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कृर्र्  

  

क्र.सं 
योजिा/कायाक्रर्को 

 िार् 
क्षरे  

कायाान्वयि हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 

1 र्ोदी िर्िुा प्राङगारीक कृर्र् गाँउ स्थापिा 
(परुािोिाई  सहयोग) 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 400000 

2 
कृर्र् उपज उत्पादि तथा िुवािीर्ा अिदुाि  

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 350000 

3 
सािा लसंचाई कायाक्रर् तथा र्र्ात संम्भारर्ाअिदुाि 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा ७००००० 

4 उन्नत र्वउ लबतरण ५०% अिदुािर्ा लबतरण 

(तरकारी, र्कै, िाि) 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा ६००००० 

5 बैदेचशक रोजगारबाट र्र्ताा भएकोिाई कृर्र् 

ब्यबसार्यकरणर्ा अिदुाि कायाक्रर्  

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 500000 

6 कृर्र् यान्रीकरणर्ा अिदुाि(थ्रेसर,ट्रान्सपिान्टर 

आर्द) 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा १२००००० 

7 
बािी संरक्षण कायाक्रर् तथा बातावरण रै्री बािी 
संरक्षण सेवा र्वलभन्न रे्रोरे्ि पासोहरु र्वतरण ।  

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 150000 

8 
उत्पादिर्ा आिाररत वडा स्तरीय तालिर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 150000 

9 जैलबक लबर्ादी बिाउिे/च्या् िेती  सम्बन्िी 
तालिर्  

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 100000 

10 
सहकारीको साझेदारीर्ा संकिि केन्ि स्थापिा  

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 1200000 

11 लबर्ादी बारे र्कसािको ज्ञाि िारणा र अभ्यास 

बारे अध्यि 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 100000 

12 र्वियािय कृर्र् कायाक्रर् (क्षेर र्वशेर् बािीको 
र्वद्याथीिाई करेसाबारी सम्बन्िी क्िास 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 200000 

13 रोगर्करा पर्हचाि तथा रोकथार् सम्बचन्ि 
पचुस्तकाप्रकाशि 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 150000 

14 रैथािे बािी प्रविाि कायाक्रर् (वडा क्षरे र्वशेर्) आलथाक र्ोदी गा पा 500000 
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र्वकास 

15 बािी उपचार चशर्वर(कम्तीर्ा ३ र्र्हिार्ा एक 

पटक) 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 200000 

16 हाि सम्र्का कायाक्रर्को  प्रभावकाररता 
अध्यि/कृर्र् प्रोर्ाईि लिर्ाणा 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा २००००० 

17 
कृर्र् यन्र र्र्ात तालिर् 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी गा पा 300000 

जम्र्ा 7000000 

     
सहकारी 

  

क्र.सं 
योजिा/कायाक्रर्को 

 िार् 
क्षरे  

कायाान्वयि हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 

१ सहकारी 
आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी 
गाउँपालिका ५००००० 

     
सहकारी 

  

क्र.सं 

योजिा/कायाक्रर्को 
 िार् क्षरे  

कायाान्वयि हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 

१ पयाटि पवाद्धि तथा र्वकास 

आलथाक 
र्वकास 

र्ोदी 
गाउँपालिका १०००००० 

     सबै जम्र्ा २८२०४००० 

 

र्वर्यगत चशर्ाक : वि वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापि 

क्र.सं 
योजिा/कायाक्रर्को 

 िार् 
क्षरे 

कायाान्वयि 

हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 

१ र्वपद् व्यवस्थापि कोर्  
बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
गाउँपालिका  ५०००००० 

२ िुँवा रर्हत चिुो लबतरण 
बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
गाउँपालिका  ४००००० 

३ र्ोहोर व्यवस्थापि बातावरण तथा र्वपद गाउँपालिका  ५००००० 
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व्यबस्थापि 

४ ग्यार्वि जािी र्वतरण 
बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
गाउँपालिका  ७००००० 

५ पाइप र्वतरण 
बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
गाउँपालिका  २००००० 

गाउँपालिका जम्र्ा ६८००००० 

          

१ र्वपद व्यवस्थापि 
बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि क्षेर 

र्ोदी १ 
भकुताङ्ग्िे 

४००००० 

२ र्वपद व्यवस्थापि  

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
र्ोदी २ ३००००० 

३ भैपरी  
बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
र्ोदी २ १५००००० 

४ 
बाँदर भगाउ कायाक्रर् 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
र्ोदी-०३ १५०००० 

५ 
र्वपद तथा भैपरी आउिे कायाक्रर् 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
र्ोदी-०३ ५००००० 

६ 
र्वपद व्यवस्थापि 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 

र्ोदी 
गा.पा-४ 

२००००० 

७ 

असी र्रेु छहरा देचि र्ोरुवा िेत 
सम्र् 

तटवन्िि 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 

र्ोदी ५ 
बाजङु 

४००००० 

८ 
दैर्वक प्रकोप सहायता स्वरुप 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 

र्ोदी ५ 
बाजङु 

५००००० 

९ 
र्वपद व्यवस्थापि 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 

र्ोदी ५ 
बाजङु 

२००००० 

१० 
स्वास््य इकाइ वाि लिर्ााण 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 

र्ोदी ५ 
बाजङु 

२००००० 

११ 
लडर्वुा िािी जोचिर् ब्यबस्थापि  

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 

र्ोदी-०६ 
लडर्वुा  

३००००० 

१२ 
भिु बािी लियन्रण  

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 

र्ोदी-०६ 
दराक  

१५०००० 

१३ र्वपद ब्यबस्थापि तथा आलथाक बातावरण तथा र्वपद र्ोदी-०६ ५६०००० 
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सहायता कायाक्रर् व्यबस्थापि 

१४ 
गैररटोि िहर जोचिर् ब्यबस्थापि 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 

र्ोदी-०६ 
लतिाहार 

१५०००० 

१५ 
पर्हरो लियन्रणको िालग जािी िरीद 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
र्ोदी -७ ४००००० 

१६ 
र्वपद व्यवस्थापि तथा र्वपन्न िचक्षत 
सहयोग कायाक्रर्  

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
र्ोदी -७ ३००००० 

१७ 
वडा वर्ाात र्र्ात सम्भार 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
र्ोदी -७ ३००००० 

१८ 
 िाँडको पर्हरो लियन्रण 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 
र्ोदी -७ ३००००० 

१९ 

र्वपद व्यवस्थापि राहात कोर् 

बातावरण तथा र्वपद 

व्यबस्थापि 

र्ोदी 
गा.पा-८-
चचरे 

५००००० 

वडा जम्र्ा ७३१०००० 

जम्र्ा १४११०००० 

 

र्वर्यगत चशर्ाक : संस्थागत सेवा प्रवाह तथा शसुाशि 

क्र.सं 
योजिा/कायाक्रर्को 

 िार् 
क्षरे 

कायाान्वयि हिु े

स्थाि 

लबलियोजि 

बजेट 

१ आवलिक योजिा लिर्ााण संस्थागत र्वकास गाउँपालिका १०००००० 

२ परार्शा सेवा  संस्थागत र्वकास गाउँपालिका ४००००० 

३ सचुिा छपाइ तथा परपलरका संस्थागत र्वकास गाउँपालिका ४००००० 

४ सावाजलिक सिुवुाइ संस्थागत र्वकास गाउँपालिका ३००००० 

६ न्यार्यक सलर्लत संस्थागत र्वकास गाउँपालिका ५००००० 

७ सम्पलत कर व्यवस्थापि संस्थागत र्वकास गाउँपालिका ३००००० 

८ िगर प्रहरी व्यवस्थापि संस्थागत र्वकास गाउँपालिका ४००००० 

९ सचुिा प्रर्वलि संस्थागत र्वकास गाउँपालिका ३००००० 

१० र्वलभन्न परुस्कार तथा सम्र्ाि संस्थागत र्वकास गाउँपालिका १५०००० 
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११ लडचजटि िागररक वडापर संस्थागत र्वकास गाउँपालिका ४४८००० 

१२ र्ा र्व स्तरर्ा स्काउट गठि संस्थागत र्वकास गाउँपालिका २००००० 

१३ कर्ाचारी कल्याण कोर् संस्थागत र्वकास गाउँपालिका ५००००० 

१४ कर्ााचारी क्षर्ता र्वकास तालिर् संस्थागत र्वकास गाउँपालिका ३००००० 

गाउँपालिका जम्र्ा ५१९८००० 

          

१ परुस्कार तथा सम्र्ाि कायाक्रर् संस्थागत र्वकास र्ोदी १ भकुताङ्ग्िे २००००० 

२ कायाािय व्यवस्थापि संस्थागत र्वकास र्ोदी २ १००००० 

३ िुइजेरी बस्तीर्ा सडक बचत्त र्वस्तार संस्थागत र्वकास र्ोदी गा.पा-४ १५०००० 

४ वडा कायाािय व्यावस्थापि  संस्थागत र्वकास र्ोदी ५ बाजङु १००००० 

५ वडा कायाािय ब्यबस्थापि  संस्थागत र्वकास र्ोदी ६ २००००० 

६ वडा कायाािय व्यवस्थापि  संस्थागत र्वकास र्ोदी -७ ३००००० 

७ सचुिा प्रर्वलि र्वस्तार संस्थागत र्वकास र्ोदी गा.पा-८ १००००० 

वडा जम्र्ा ११५०००० 

जम्र्ा ६३४८००० 

 

आ.व ०७७/७८ र्ा कार् हिु िसकेका तथा आ.व ०७८/७९ र्ा 
 लिरन्तरता र्दएका र्वलभन्न योजिाहरु 

वडा िं. २ 

क्र.स ०७७/०७८ को योजिा को िार् र्वलियोचजत रकर् 

१ बेतीिी गोडा रातार्ाटा गैरीश्वारा सडक लिर्ााण ५००००० 

२ र्ि कल्याणी सडक लिर्ााण २००००० 

३ र्ोरी तालिर् केन्ि लिर्ााण १५०००० 

४ 

गह्रा सिुार तथा बाझो जलर्ि उपयोग कायाक्रर् रु ५००००। बाट उन्नत घास 
स्रोत केन्ि स्थापिा  ५०००० 

५ 

सनु्तिा िेती र्वस्तार तथा बादर लियन्रण कायाक्रर् रु २५००००। बाट 

प्िार्ष्टक टिेि िररद २५०००० 

६ 

क्षर्ता अलभवरृ्द्ध तथा चेतिारू्िक कायाक्रर् रु २०००००। बाट 

चशक्षकहरुिाई सूचिा प्रर्वलि तालिर् २००००० 

४ स्कुि बस िररद रु १००००००।बाट   
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क कक्षा ११ र १२ संचािि सहयोग  ४००००० 

ि एस ई ई तयारी कक्षा सहयोग १५०००० 

ग र्वपन्न वगाका र्विाथीिाइ शैचक्षक सार्ग्री र्वतरण २५०००० 

घ आदशा आिारभतू र्विािय प्रर्वलि सहयोग १००००० 

ङ र्विाियहरुर्ा इन्टरिेट तथा अलतररि र्क्रयाकिाप संचािि १००००० 

५ 

कोल्ड स्टोर भवि जग्गा िररद रु १५००००० बाट   

क पालतचौर तथा साठी सत्ति लिर्ााण ५००००० 

ि देउपरु सडक सिुार तथा लिर्ााण १०००००० 

जम्र्ा  ३८५०००० 

वडा िं. 3 

 क्र.स ०७७/०७८ को योजिा को िार् र्वलियोचजत रकर् 

1 भर्रकोट र्चन्दर पवुाािार लिर्ााण 150000 

२ पाईप लसंचाई तथा कृर्र्र्ा याचन्रकरण 175000 

३ पणुागाउँ िाल्टी र्ोटरबाटो लिर्ााण 300000 

४ र्ाझगाउँ सार्दुार्यक भविर्ा चर्पा लिर्ााण 150000 

५ र्ाझगाउँ पणुागाउँ र्ोटरबाटो र्र्ात 400000 

६ र्वपद तथा भैपरी व्यवस्थापित ् 123000 

जम्र्ा 1298000 

   वडा िं. ४ 

 क्र.स ०७७/०७८ को योजिा को िार् र्वलियोचजत रकर् 

१ र्िुस्टार यवुा क्िव साउण्ड लसष्टर् तथा कायािय व्यवस्थापि 300000 

२ क्याङ सार्दुार्यक होर्स्टे र्र्ात ५००००० 

जम्र्ा  800000 
वडा िं. ५ 

क्र.स ०७७/०७८ को योजिा को िार् र्वलियोचजत रकर् 

१ िाद्य बैंक स्थापिा ४००००० 

२ स्वास््य चौकी व्यवस्थापि तथा सार्ाग्री िररद ५००००० 

३ 
र्र्हिा/दलित/जिजालत/अपाङ्ग/र्पछलडएको वगािाइ तालिर्  

तथा अिदुाि 
४००००० 

४ वडा कायाािय अन्तगात लसंचाइ पोिरी लिर्ााण ६००००० 

५ र्वपद् व्यवस्थापि  ३५०००० 

जम्र्ा  २२५०००० 

 
 
 

वडा िं.     
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७ 

क्र.स ०७७/०७८ को योजिा को िार् र्वलियोचजत रकर् 

१ राप ुगौतर् चोक आथार र्ोटरबाटो र्र्ात २००००० 

२ र्ोदी ७ िािेपािी व्यवस्थापि २००००० 

३ देउरािी र्चन्दर व्यवस्थापि १००००० 

जम्र्ा  ५००००० 

वडा िं. ८ 
 

क्र.स ०७७/०७८ को योजिा को िार् र्वलियोचजत रकर् 

१ हेल्थपोष्ट र्र्ात २००००० 

२ यवुा तथा िेिकुद २००००० 

३ भेर्भसुा िररद २००००० 

४ चशक्षक र्वद्यािय व्यवसथापि सलर्लत/अर्वभावक तालिर् २००००० 

५ चशक्षण लसकाई तालिर् १००००० 

६ िेिकुद रै्दाि तारजािी १५०,००० 

७ िाप्रीगाउँ कल्वट २००००० 

८ जिलसद्ध र्ा.र्व तारवार ८००००० 

९ पाईप िररद १००००० 

१० आरि िररद तथा व्यबस्थापि १००००० 

११ 
100000 आरि िररद तथा व्यबस्थापि 

200000 
100000 िाप्रीगाउँ कल्वट 

जम्र्ा २४५०००० 

 

  वडा ि ६     

  साझा सरु्विा केन्ि ठािा ४०००००   
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शसता तर्ा का कायाक्रर्हरु 
26331 समालनकरण अनदुान N/A 

आर्थिक वषि : २०७८/७९ लजल्ला : 

मन्द्त्रालर् : 801 स्थानीर् तह कार्ािलर् कोड : 

बजटे उपशीषिक : 80104341 मोदी गाउँपाललका अन्द्तगित कार्ािलर् सखं्र्ा : 

कार्ािलर् कोड : (रु.हजारमा) 

क्र.स. लववरण 

आगामी ३ वषिहरुको अनमुान चाल ुआ.ब. को 

गत आ.व.को र्थाथि 

खचि 
पलहलो वषि 

दोस्रो 

वषि 
तसे्रो वषि 

लवलनर्ोजन 
६ मलहनाको 

खचि 
इकाई पररमाण प्रती इकाई दर जम्मा जम्मा जम्मा 

1 6.3.1 समालनकरण अनुदान (प्रदेश/स्थानीर् तह)   

  
99200 99200 99200 0 0 0 

1 6.3.1.1 समालनकरण-न्द्र्ुनतम अनुदान प्र.श. 30000 30000 30000 30000 30000 0 0 0 
2 6.3.1.2 समालनकरण-सुत्रमा आिाररत अनुदान प्र.श. 64300 64300 64300 64300 64300 0 0 0 

3 

6.3.1.3 समालनकरण-कार्िसम्पादनमा आिाररत 

अनुदान प्र.श. 4900 4900 4900 4900 4900 0 0 0 
कुल जम्मा 

  
99200 99200 99200 0 0 0 

नेपाल सरकारअथि मन्द्त्रालर् 

26332 सशति अनदुान (चाल ु) N/A 

आर्थिक वषि : २०७८/७९ लजल्ला : 

मन्द्त्रालर् : 801 स्थानीर् तह कार्ािलर् कोड : 

बजटे उपशीषिक : 80104341 मोदी गाउँपाललका अन्द्तगित कार्ािलर् सखं्र्ा : 

कार्ािलर् कोड : (रु.हजारमा) 

क्र.स. लववरण 

आगामी ३ वषिहरुको अनमुान चाल ुआ.ब. को 
गत आ.व.को र्थाथि 

खचि पलहलो वषि 
दोस्रो 

वषि 
तसे्रो वषि लवलनर्ोजन 

६ मलहनाको 

खचि 



 

आलथाक वर्ा २०७८/०७९ को   72 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

इकाई पररमाण प्रती इकाई दर जम्मा जम्मा जम्मा 

1 1.1.2 अस्थार्ी कमिचारी       844 0 0 0 0 0 
1 1.1.2.15 गणक तथा सुपरीवेक्षकको पाररश्रलमक जना 1 806 844 0 0 0 0 0 

              
2 1.1.3 स्थार्ी लशक्षक   

  
154100 0 0 0 0 0 

1 

1.1.3.3 आिारभूत तहका स्वीकृत दरवन्द्दीका 

लशक्षक, राहत अनुदान लशक्षकका लालग तलब भत्ता 

अनुदान (लवशेष लशक्षा पररषद अन्द्तरगतका 

लशक्षक/कमिचारीहरु समेत) लशक्षक 

1 123712 123700 0 0 0 0 0 

2 

1.1.3.4 माध्र्लमक तहका स्वीकृत दरवन्द्दीका 

लशक्षक, राहत अनुदान लशक्षक लालग तलब भत्ता 

अनुदान (लवशेष लशक्षा पररषद अन्द्तरगतका 

लशक्षक/कमिचारी,प्रालवलिक िारका प्रलशक्षक समेत) लशक्षक 

1 30389 30400 0 0 0 0 0 

3 1.1.4 अस्थार्ी लशक्षक   
  

10789 0 0 0 0 0 

1 

1.1.4.1 प्रारलम्भक बाल लवकास सहजकतािहरुको 

पाररश्रलमक तथा लवद्यालर् कमिचारी व्यबस्थापन 

अनुदान पटक 

1 10767 10789 0 0 0 0 0 

4 1.2.5 प्रोत्साहन भत्ता   
  

111 0 0 0 0 0 
1 1.2.5.3 अलतररक्त प्रोत्साहन भत्ता संख्र्ा 1 111 111 0 0 0 0 0 
5 1.3.5 अन्द्र्   

  
155 0 0 0 0 0 

1 1.3.5.3 लवलवि खचि स्थानीर् तह पटक 1 155 155 0 0 0 0 0 
6 1.4.3 अन्द्र्   

  
205 210 215 0 0 0 

1 

1.4.3.2 रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन (अनुगमन, 

सञ्चार, स्टेशनरी, ममित,अन्द्र्) पटक 
4 51.25 205 210 215 0 0 0 

7 2.1.8 कमिचारीको सुलविाको सञ्चार खचि   
  

68 0 0 0 0 0 

1 

2.1.8.1 एम. आइि. एस. अपरेटर र फर्ल्ड सहार्को 

लालग सञ्चार खचि जना 
1 8 8 0 0 0 0 0 

2 2.1.8.2 गणक/सुपरीवेक्षक इन्द्टरनेट खचि जना 1 60 60 0 0 0 0 0 
8 2.3.18 अन्द्र्     

101 0 0 0 0 0 
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1 2.3.18.4 कामका लालग पाररश्रलमक अनुदान जना 1 1 1 0 0 0 0 0 

2 

2.3.18.5 कामका लालग पाररश्रलमक अनुदान (र्ुवा 

रुप) जना 
1 1 100 0 0 0 0 0 

9 

2.3.2 मेलशनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा 

सञ्चालन खचि     
84 0 0 0 0 0 

1 

2.3.2.1 मेलशनरी आजार तथा र्र्निचर ममित 

सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालानाथि) वटा 
1 84 84 0 0 0 0 0 

10 2.4.1 कार्ािलर् मसलन्द्द सामान खचि     
180 0 0 0 0 0 

1 

2.4.1.4 मसलन्द्द सामान खररद (सेवा केन्द्र 

सञ्चालानाथि) मलहना 
1 180 180 0 0 0 0 0 

11 2.4.14 लवज्ञापन तथा सुचना प्रकाशन     
180 0 0 0 0 0 

1 

2.4.14.3 सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइि 

(सञ्चार र पँहुच अलभर्ान सञ्चालान) वटा 
1 180 180 0 0 0 0 0 

12 2.4.6 लनशुल्क पाठ्यपुस्तक आिारभूत तह     
2788 0 0 0 0 0 

1 

2.4.6.1 साविजलनक लवद्यालर्का लवद्याथीहरुका 

लालग लनशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान पटक 
1 2788 2788 0 0 0 0 0 

13 2.5.3 अन्द्र्     
391 404 414 0 0 0 

1 2.5.3.5 रोजगार सहार्कको तलब जना 1 367 367 380 390 0 0 0 
2 2.5.3.6 रोजगार सहार्को स्थानीर् भत्ता जना 1 14 14 14 14 0 0 0 
3 2.5.3.7 रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता जना 1 10 10 10 10 0 0 0 

14 2.5.7 व्यलक्त करार     
2976 1090 1083 22 0 0 

1 2.5.7.10 प्रालवलिक सहार्कको पोसाक जना 1 10 10 10 10 0 0 0 

2 

2.5.7.21 कृलष तथा पशु सेवाका एक गाँउ एक 

प्रालवलिकहरुको तलव भत्ता संख्र्ा 
7 187 1300 187 187 0 0 0 

3 

2.5.7.4 एम. आइि. एस. अपरेटर र फर्ल्ड सहार्क 

पाररश्रलमक, चाडपवि खति तथा पोशाक खचि जना 

1 773 773 0 0 0 0 0 

4 2.5.7.5 रोजगार संर्ोजकको तलव जना 1 468 472 470 472 0 0 0 
5 2.5.7.6 रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् भत्ता जना 1 17 17 19 0 22 0 0 
6 2.5.7.7 रोजगार संर्ोजकको पोसाक जना 1 10 10 10 10 0 0 0 
7 2.5.7.8 प्रालवलिक सहार्कको तलव जना 1 367 380 380 390 0 0 0 
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8 2.5.7.9 प्रालवलिक सहार्कको स्थानीर् भत्ता जना 1 14 14 14 14 0 0 0 

15 

2.6.1 कमिचारी दक्षता बृलि ताललम (प्रमाण पत्र 

फदने)     
222 0 0 0 0 0 

1 

2.6.1.1 लवभागल ेउपलव्ि गराएको ताललम खाका 

बमोलजम घटना दताि तथा सामालजक सुरक्षा 

सम्बन्द्िमा नपा/गापा, वडा कार्ािलर्का 

कमिचारीहरुको लालग ताललम तथा 

जनप्रलतलनलिहरुलाई अलभमुलखकरण कार्िक्रम 

सञ्चालन जना 

1 222 222 0 0 0 0 0 

16 

2.6.4 उद्यमशीलता ,रोजगारी मुलक / 

सशलक्तकरण / सीप लवकास तथा क्षमता अलभवृलि 

ताललम     
3600 0 0 0 0 0 

1 

2.6.4.13 अलत गररब पररवारहरुको लालग कलम्तमा 

१० जनाको लालग हुने गरी साझा सुलविा केन्द्रको 

स्थापना। पटक 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 

2.6.4.14 सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र 

बजार प्रलतस्पिाि बृलि गनिका लालग कलम्तमा ५ 

जनाको समुहमा प्रलबलि हस्तान्द्तरण पटक 

1 140 140 0 0 0 0 0 

3 

2.6.4.85 गररबी लनवारणका लालग लघु उद्यम 

लवकास कार्िक्रम संचालन लनदेलशका, २०७७ 

बमोलजम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्र्कता 

पलहचानका आिारमा पुनतािजगी र एडभान्द्स सीप 

लवकास ताललम कार्िक्रम) जना 

1 660 660 0 0 0 0 0 

4 

2.6.4.86 गररबी लनवारणका लालग लघु उद्यम 

लवकास कार्िक्रम संचालन लनदेलशका, २०७७ 

बमोलजम लघ ुउद्यम लवकास मोडेलमा नर्ाँ लघु 

उद्यमी लसजिना गने जना 

1 2800 2800 0 0 0 0 0 

4.1 

उद्यर्र्वकासका िालग सार्ाचजक पररचािि 
अलभर्चुिकरण (पी आर ए घरिुरर सवेक्षण समुह 

लनमािण    

 
840 
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4.2 

उद्यमलशलता  लवकास ताललम आफ्नो 

व्यवसार् शुरु तथा सुिार गनुिहोस     
196 

      

4.3 dfudf cfwfl/t लसप लवकास ताललम      
600 

      
4.4 मागमा आिाररत प्रलवलि हस्तान्द्तरण    

700 
      

4.5 लवलत्तर् सेवामा पहुच     
160 

      
4.6 वजाररकरणमा सहर्ोग     

151 
      

4.7 उद्यम लवकास सहजकताि तलव     
769 

      
4.8 उद्यम लवकास सहजकताि ड्रेस भत्ता     

20 
      

4.9 

उद्यम लवकास सहजकताि दै भमिण भत्ता 

सहलजकरण खचि    
120 

      

17 

2.7.11 खाद्यान्न /फदवा खाजा /पौलिक आहार 

लवतरण     
7241 0 0 0 0 0 

1 

2.7.11.1 तोफकएका लवद्याथीको फदवा खाजाका 

लालग लवद्यालर्लाई अनुदान पटक 
1 7241 7241 0 0 0 0 0 

18 2.7.13 शैलक्षक कार्िक्रम     
19842 0 0 0 0 0 

1 

2.7.13.10 लवद्यालर् सञ्चालन तथा व्यवस्थापन 

अनुदान पटक 
1 3080 3080 0 0 0 0 0 

2 

2.7.13.11 शैलक्षक पहुचँ सुलनलितता, 

अनौपचाररक तथा वैकलल्पक लशक्षा कार्िक्रम 

(परम्परागत लवद्यालर्, वैकलल्पक लवद्यालर्, 

साक्षरता र लनरन्द्तर लशक्षाका कार्िक्रम समेत) पटक 

1 800 800 0 0 0 0 0 

3 

2.7.13.13 लवद्यालर्मा शैलक्षक गुणस्तर 

सुदढृीकरण एवम् कार्िसम्पादनमा आिाररत 

प्रोत्साहन अनुदान पटक 

1 8420 8420 0 0 0 0 0 

4 

2.7.13.23 सामुदालर्क लवद्यालर्का छात्राहरुलाई 

लनशुल्क स्र्ालनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन पटक 

1 1155 1155 0 0 0 0 0 

5 

2.7.13.3 प्रलत लवद्याथी लागतका आिारमा 

लशक्षण लसकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा 

व्यवस्थापन अनुदान पटक 

1 2442 2442 0 0 0 0 0 
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6 

2.7.13.40 माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा 

अंग्रेजी,गलणत र लवज्ञान लवषर्मा लशक्षण सहर्ोग 

अनुदान जना 

1 2591 2591 0 0 0 0 0 

7 

2.7.13.41 आिारमुत तह कक्षा (६-८) मा 

अंग्रेजी,गलणत र लवज्ञान लवषर्मा लशक्षण सहर्ोग 

अनुदान जना 

1 1354 1354 0 0 0 0 0 

19 2.7.14 खेलकुद तथा अलतररक्त फक्रर्ाकलाप     
100 0 0 0 0 0 

1 

2.7.14.1 राष्ट्रपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतर्ोलगता 

(स्थानीर् तहस्तरीर्) पटक 
1 100 100 0 0 0 0 0 

20 2.7.15 कृलष लवकास कार्िक्रम     
5800 2650 2650 0 0 0 

1 2.7.15.129 फकसान सूचीकरण कार्िक्रम पटक 1 300 300 300 300 0 0 0 

2 

2.7.15.130 कृलष, पशुपन्द्छी तथा मत्स्र् तथ्र्ाकं 

अध्र्ावलिक कार्िक्रम पटक 
1 100 100 100 100 0 0 0 

3 

2.7.15.131 आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका 

कृलष तर्ि का साना व्यवसालर्क कृलष उत्पादन केन्द्र 

(पकेट) लवकास कार्िक्रम लनरन्द्तरता संख्र्ा 

2 600 1200 0 0 0 0 0 

4 

2.7.15.134 आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको 

बाख्राको साना व्यवसालर्क कृलष उत्पादन केन्द्र 

(पकेट) लवकास कार्िक्रम लनरन्द्तरता संख्र्ा 

1 700 700 0 0 0 0 0 

5 

2.7.15.143 सुन्द्तलाजात र्लरू्लको साना 

व्यवसालर्क कृलष उत्पादन केन्द्र (पकेट) लवकास 

कार्िक्रम सञ्चालन संख्र्ा 

1 1200 1200 0 0 0 0 0 

6 

2.7.15.168 मध्र्म प्रलवलिर्ुक्त बहुउिशे्र्ीर् 

र्लरू्ल नसिरी स्थापना कार्िक्रम संख्र्ा 
1 750 750 750 750 0 0 0 

7 

2.7.15.172 व्यवसालर्क कागती खेती लवस्तार 

कार्िक्रम पटक 
1 1500 1550 1500 1500 0 0 0 

21 2.7.16 खाद्य तथा पोषण कार्िक्रम   
  

600 0 0 0 0 0 

1 

2.7.16.1 पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा 

सरसर्ाइ, कृलष, पशुसेवा, मलहला तथा 

बालबाललका, लशक्षा र शासकीर् प्रवन्द्ि) के्षत्रका लनरन्द्तर 

1 460 460 0 0 0 0 0 
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कार्िक्रमहरू सञ्चानल) 

2 

2.7.16.2 पोपण लवशेष (स्वास्थ्र्) के्षत्रका कार्िक्रम 

सञ्चालन लनरन्द्तर 
1 170 140 0 0 0 0 0 

22 2.7.18 पशुपन्द्छी लवकास कार्िक्रम     
300 256 256 0 0 0 

1 2.7.18.39 ईलपडेलमर्ोलोजी ररपोर्टिङ मलहना 12 0.5 6 6 6 0 0 0 

2 2.7.18.40 कृलत्रम गभाििान लमसन कार्िक्रम मलहना 4 62.5 294 250 250 0 0 0 
23 2.7.22 स्वास्थ्र् सेवा   

  
43080 9352 9592 0 0 0 

1 

2.7.22.1020 पाललका स्तरमा स्वास्थ्र् 

संस्थाहरुको मालसक बैठक, डाटा भेररफर्केशन एवं 

गुणस्तर सुिार साथै चौमालसक एवं बार्षिक 

सलमक्षा पटक 

1 221 200 0 0 0 0 0 

2 

2.7.22.118 मातृ तथा नवलशशु कार्िक्रम अन्द्तगित 

आमा सुरक्षा, गभिवती उत्पे्ररणा सेवा, न्द्र्ानो झोला 

र लनशुल्क गभिपतन कार्िक्रम पटक 

4 168 672 700 800 0 0 0 

3 

2.7.22.127 लसलबआईएमएनलसआई Onsite 

कोचचंङ्ग र समता तथा पहुँच कार्िक्रम पटक 
4 50 200 0 0 0 0 0 

4 2.7.22.129 मातृ तथा नवलशशु कार्िक्रम पटक 4 481.25 1943 2000 2100 0 0 0 

5 2.7.22.1317 पोषण कार्िक्रम पटक 1 1081 1081 1200 1200 0 0 0 

6 

2.7.22.1708 क्षर्रोगका जोलखम समुह तथा 

स्वास्थ सेवाको पहुच कम भएका समुदार्मा सकृर् 

क्षर्रोग खोजपडताल कार्िक्रम, घरपररवारका 

सदस्र्हरूको सम्पकि  पररक्षण, समुदार्मा 

क्षर्रोगका लवरामीहरूको खोजपडतालका लालग 

क्षभता अलभवृलि तथा पररचालन । पटक 

1 128 105 0 0 0 0 0 
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7 

2.7.22.1715 स्वास्थ्र् संस्थामा आकलस्मक 

अवस्थामा औसलि एवं ल्र्ाब सामाग्री ढुवानी, 

रेकर्डिङ तथा ररपोर्टिङका लालग र्मि र्रमेट छपाइ 

तथा र्ोटोकपी, ई-रट.लब रलजस्टर अध्र्ावलिक, 

लवश्व क्षर्रोग फदवस सम्बन्द्िी कार्िक्रम पटक 

1 35 35 0 0 0 0 0 

8 

2.7.22.1724 स्थलगत अनुलशक्षण गरर 

स्वास्थ्र्कर्मिहरूको क्षमता अलभवृलध्द एवं 

तथ्र्ांङकको गुणस्तर सुलनलित, क्षर्रोगका 

कार्िक्रमको अिि बार्षिक सलमक्षा तथा उपचार 

नलतजाको कोहटि लवशे्लषण पटक 

1 60 60 0 0 0 0 0 

9 

2.7.22.218 पररवार लनर्ोजन फकशोर फकशोरी 

तथा प्रजनन् स्वास्थ्र् कार्िक्रम पटक 
4 121 484 520 550 0 0 0 

10 

2.7.22.3096 आर्ुवेद औषिालर्को तलब, भत्ता, 

संचालन खचि तथा कार्िक्रम बजेट वटा 
1 3372 3400 3372 3372 0 0 0 

10.1 
तलव    

  
1050 

     

10.2 
पोषाक   

  
20 

     

10.3 
स्थानीर् भत्ता   

  
25 

     

10.4 
महंगी भत्ता   

  
50 

     

10.5 
अन्द्र् भत्ता   

  
25 

     

10.6 
संचार महशुल    

  
30 

     

10.7 
अन्द्र् कार्िक्रम खचि    

  
150 

     

10.8 

मसलन्द्द तथा कार्ािलर् सामग्री    

  
200 

     

10.9 

सवारी सािन तथा मेलशनरी औजार ममित 

सम्भार  

  

  
70 
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10.10 

सवारी इन्द्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन)   

  
50 

     

10.11 
इन्द्िन अन्द्र् प्रर्ोजन    

  
15 

     

10.12 
घर भाडा (कार्ािलर् भाडा)   

  
75 

     

10.13 
पालन तथा लबजुली    

  
15 

     

10.14 
अन्द्र् सेवा शुल्क    

  
500 

     

10.15 
लबलबि खचि    

  
70 

     

10.16 अनुगमन,मुल्र्ांकन    
  

145 
     

10.17 
भ्रमण खचि    

  
40 

     

10.18 
बैठक भत्ता    

  
20 

     
10.19 आर्ुबेद सेवा कार्िक्रम    

  
850 

     

11 

2.7.22.4919 लवद्यालर् स्वास्थ्र् लशक्षा/आमा 

समुह तथा मलहला स्वास्थ्र् स्वर्ंसेलवकाहरूका 

लालग सामालजक व्यवहार पररवतिन कार्िक्रम पटक 

4 25 100 110 120 0 0 0 

12 

2.7.22.5298 कोलभड १९ लवरुि खोप अलभर्ान 

संचालन ब्र्वस्थापन खचि -पाललकास्तररर् सलमक्षा 

तथा र्ोजना र पाललका तथा स्वास्थ्र् सस्था 

स्तररर् सुपररवेक्षण_ पटक 

2 84.5 169 0 0 0 0 0 

13 

2.7.22.5303 पाललका स्तरमा ः  टाईिर्ाइड खोप 

अलभर्ान संचालन तथा लनर्लमत खोपमा 

टाईिर्ाइड खोप शुरुवातको साथै लनर्लमत खोप 

सुदढीकरण र सरसर्ाई प्रबद्र्िनको लालग पाललका 

र वडा खोप समन्द्वर् सलमती र 

सरोकारवालाहरुको अलभमुलखकरण बैठक १ फदन पटक 

1 186 186 0 0 0 0 0 
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14 

2.7.22.5308 पाललकास्तरमा खोप र सरसर्ाई 

प्रवद्र्िन कार्िक्रमको सलमक्षा, सूक्ष्मर्ोजना 

अध्र्ावलिक र पाललका खोप समन्द्वर् सलमलतको 

अलभमुलखकरण समेत पाललका स्तरमा २ फदन, वडा 

खोप समन्द्वर् सलमलतको स्वास्थ्र् संस्था, वडा 

सतरमा अलभमुलखकरण १ फदन तथा पूणि खोप 

सुलनितताको लागी घरिुरी सवेक्षण, भेररफर्केशन 

कार्ि समेत पटक 

1 265 265 0 0 0 0 0 

15 

2.7.22.6477 आिारभूत तथा आकलस्मक स्वास्थ्र् 

सेवाको लालग औषलि खररद पटक 
1 1100 1150 1100 1100 0 0 0 

16 

2.7.22.6478 उपचारात्मक सेवा अन्द्तगितका 

कार्िक्रमहरु ( ,आिारभूत स्वास्थ्र् सेवा केन्द्र 

(स्वास्थ्र् चौकी ) / आिारभूत अस्पतालको 

न्द्र्ुनतम सेवा मापदण्ड कार्िक्रम संचालन तथा 

सुफरलिकरण र आँखा, नाक, कान, घांटी तथा मुख 

स्वास्थ्र् सम्वलन्द्ि अलभमुखीकरण तथा लबद्यालर् 

स्क्रीचनंग कार्िक्रम कार्िसंचालन लनदेलशकामा 

उल्लेख भए बमोलजम संचालन गने ) संख्र्ा 

2 175 350 350 350 0 0 0 

17 

2.7.22.67 रालष्ट्रर् मलहला स्वास्थ्र् स्वर्ंसेलवका 

कार्िक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, र्ातार्ात खचि, 

वार्षिक सलमक्षा गोष्ठी र फदवस मनाउने खचि समेत) पटक/संख्र्ा 

1 1313 1300 0 0 0 0 0 

18 

2.7.22.68 कोलभड १९ लगार्त लवलभन्न 

महामारीजन्द्र् रोगहरुको रोकथाम, लनर्न्द्त्रण तथा 

लनगरानीका लालग सरोकारवाला सँगको 

अन्द्तरफक्रर्ा तथा RRT, स्वास्थ्र्कमी पररचालन पटक 

1 25 25 0 0 0 0 0 

19 

2.7.22.70 हालत्तपाईले रोग लबरूध्दको आम 

औषिी सेवन (MDA) कार्िक्रम सञ्चालन (१३ 

लजल्लाका १३८ पाललकाहरू) पटक 

1 855 855 0 0 0 0 0 

20 

2.7.22.88 स्थानीर् तहका स्वास्थ्र् चौकी, 

प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्िरत 

कमिचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीर् भत्ता, जना 

1 30500 30500 0 0 0 0 0 
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पोषाक लगार्त प्रशासलनक खचि समेत 

20.1 

तिब (स्वीकृत दरवन्दी लभरका स्थाई 
कर्ाचारीहरुको ग्रडे, चाडपवा, लबर्ा र संचय 
कोर् तथा र करार कर्ाचारीको तिब सरे्त)  

  
  

26862.839 
     

20.2 र्हंगी भत्ता   
  

832 
     

20.3 स्थािीय भत्ता   
  

378.82 
     

20.4 पोशाक भत्ता      
  

540 
     

20.5 र्र्ल्ड भत्ता       
  

388.8 
     

20.6 

अन्य भत्ता (जोचिर् तथा रालरभत्ता र अन्य 
छुट) 

  
  

50 
     

20.7 बैठक भत्ता तथा िाजा िचा   
  

50 
     

20.8 

प्रसाशलिक तथा र्सिन्द िचा स्वास््य शािा 
र स्वास््य चौर्कहरु 

  
  

400.541 
     

20.9 अिगुर्ि/र्लु्याङ्कि िचा   
  

500 
     

20.10 पालि तथा लबजिुी   
  

150 
     

20.11 इन्िि िचा   
  

146 
     

20.12 लबलबि िचा   
  

128 
     

20.13 संचार र्हशिु   
  

73 
     

24 2.7.25 अन्द्र्     
500 0 0 0 0 0 
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1 

2.7.25.120 मलहला, बालबाललका, अपाङ्गता 

भएका व्यलक्त, ज्र्ेष्ठ नागररक र र्ौलनक तथा 

लैंलगक अल्पसंख्र्क का तथ्र्ाङ्क संकलन र 

अिावलिक गने पटक 

1 50 100 0 0 0 0 0 

2 

2.7.25.62 कोलभड - १९ का कारण उत्पन्न 

पररलस्थलतमा लसकाइ सहजीकरणका लालग शैलक्षक 

कार्िक्रम जना 

1 400 400 0 0 0 0 0 

25 2.7.4 र्ातार्ात तथा ढुवानी खचि     
270 0 0 0 0 0 

1 2.7.4.1 र्ातार्ात खचि (गणक तथा सुपरीवेक्षक) पटक 1 270 270 0 0 0 0 0 

26 

2.7.5 प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा 

प्रकाशन र लवतरण     
220 0 0 0 0 0 

1 2.7.5.11 कार्िक्रम प्रचारप्रसार खचि संख्र्ा 1 100 100 0 0 0 0 0 

2 

2.7.5.5 पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्द्रु्एन्द्जा, बडि फ्लु, 

AMR, लसलिसकोलसस, टक्सोप्लाज्मोलसस आफद 

लवलभन्न सरुवारोग सम्बलन्द्ि रोकथाम तथा 

लनर्न्द्त्रणका लालग सचेतना कार्िक्रम पटक 

1 20 20 0 0 0 0 0 

3 

2.7.5.6 लवलभन्न सरुवारोग, नसने रोग, जुनोरटक, 

मानलसक स्वास्थ्र् सम्बलन्द्ि अन्द्तरफक्रर्ा कार्िक्रम 

तथा फदवसहरु (Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer Days, आत्महत्र्ा रोकथाम फदवस, 

मानलसक स्वास्थ्र् फदवस, अल्जाईमर फदवस, रेलबज 

फदवस, लवश्व औलो फदवस) मनाउने पटक 

1 100 100 0 0 0 0 0 

27 

2.8.1 अनुगमन मुल्र्ाङ्कन तथा कार्िक्रम 

कार्ािन्द्वर्न भ्रमण खचि     
392 0 0 0 0 0 

1 

2.8.1.5 एम. आइि. एस. अपरेटर र फर्ल्ड सहार्क 

देलनक भ्रमण भत्ता तथा र्ातार्त खचि वटा 
1 168 168 0 0 0 0 0 

2 

2.8.1.6 स्थानीर् तहका कमिचारी र 

जनप्रलतलनलिहरुको लालग अनुगमन तथा मुल्र्ाकन 

खचि वटा 

1 64 64 0 0 0 0 0 

3 2.8.1.8 भ्रमण अनुगमन पटक 1 160 160 0 0 0 0 0 
28 2.9.9 अन्द्र् लवलवि खचि     

121 0 0 0 0 0 
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1 

2.9.9.3 अन्द्र् लवलवि खचि-Periodic meeting 

costs of LGPCC वटा 
1 23 23 0 0 0 0 0 

2 

2.9.9.4 अन्द्र् लवलवि खचि-Mobilization of 

CSOs, Civic Groups, NGOs for increased 
social accountability वटा 

1 48 98 0 0 0 0 0 

29 7.2.1 आिारभूत   
  

1140 0 0 0 0 0 

1 

7.2.1.1 साविजलनक लवद्यालर्मा अध्र्र्नरत 

लवद्याथीहरुका लालग छात्रबलृत्त (आवासीर् तथा 

गैरआवासीर्) पटक 

1 1097 1140 0 0 0 0 0 

कुल जम्मा 
  

256400 13962 14210 22 0 0 
नेपाल सरकारअथि मन्द्त्रालर् 

26333 लवशषे अनदुान (चाल ु) N/A 

आर्थिक वषि : २०७८/७९ लजल्ला : 

मन्द्त्रालर् : 801 स्थानीर् तह कार्ािलर् कोड : 

बजटे उपशीषिक : 80104341 मोदी गाउँपाललका अन्द्तगित कार्ािलर् सखं्र्ा : 

कार्ािलर् कोड : (रु.हजारमा) 

क्र.स. लववरण 

आगामी ३ वषिहरुको अनमुान चाल ुआ.ब. को 

गत आ.व.को र्थाथि 

खचि 
पलहलो वषि 

दोस्रो 

वषि 
तसे्रो वषि 

लवलनर्ोजन 
६ मलहनाको 

खचि 
इकाई पररमाण प्रती इकाई दर जम्मा जम्मा जम्मा 

1 11.4.22 अन्द्र् साविजलनक लनमािण     
4200 5000 5000 0 0 0 

1 

11.4.22.6709 दललत तथा बालबाललका ललक्षत 

कार्िक्रम पटक 
1 4200 4200 5000 5000 0 0 0 

कुल जम्मा   
4200 5000 5000 0 0 0 

नेपाल सरकारअथि मन्द्त्रालर् 

26334 समपुरक अनदुान N/A 

आर्थिक वषि : २०७८/७९ लजल्ला : 

मन्द्त्रालर् : 801 स्थानीर् तह कार्ािलर् कोड : 

बजटे उपशीषिक : 80104341 मोदी गाउँपाललका अन्द्तगित कार्ािलर् सखं्र्ा : 

कार्ािलर् कोड : (रु.हजारमा) 
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क्र.स. लववरण 

आगामी ३ वषिहरुको अनमुान चाल ुआ.ब. को 

गत आ.व.को र्थाथि 

खचि 
पलहलो वषि 

दोस्रो 

वषि 
तसे्रो वषि 

लवलनर्ोजन 
६ मलहनाको 

खचि 
इकाई पररमाण प्रती इकाई दर जम्मा जम्मा जम्मा 

1 11.4.22 अन्द्र् साविजलनक लनमािण   
  

12000 14500 14500 0 0 0 

1 

11.4.22.6214 महने्द्र लशखरी मा.लब भवन 

लनमािण(क्रमागत आर्ोजना) पटक 
1 12000 12000 14500 14500 0 0 0 

कुल जम्मा 
  

12000 14500 14500 0 0 0 
नेपाल सरकारअथि मन्द्त्रालर् 

26336 सशति अनदुान ( पुजँीगत) N/A 

आर्थिक वषि : २०७८/७९ लजल्ला : 

मन्द्त्रालर् : 801 स्थानीर् तह कार्ािलर् कोड : 

बजटे उपशीषिक : 80104341 मोदी गाउँपाललका अन्द्तगित कार्ािलर् सखं्र्ा : 

कार्ािलर् कोड : (रु.हजारमा) 

क्र.स. लववरण 

आगामी ३ वषिहरुको अनमुान चाल ुआ.ब. को 

गत आ.व.को र्थाथि 

खचि 
पलहलो वषि 

दोस्रो 

वषि 
तसे्रो वषि 

लवलनर्ोजन 
६ मलहनाको 

खचि 
इकाई पररमाण प्रती इकाई दर जम्मा जम्मा जम्मा 

1 11.1.2 भवन लनमािण     
17200 0 0 0 0 0 

1 

11.1.2.1307 रम्जा आर्ूरवेद ओषिालर् भवन 

लनमािण संस्था 
1 5000 5000 0 0 0 0 0 

2 

11.1.2.436 ज्र्ेष्ठ नागररक भवन लनमािण, मोदी 

गा. पा. ७, पवित पटक 
1 3000 3000 0 0 0 0 0 

3 

11.1.2.445 केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना 

लवद्यालर्,लवशेष लवद्यालर्को क्रमागत भवन 

लनमािण तथा कक्षा ११ स्तोन्नलत भएका प्रालवलिक 

िार लवद्यालर्को ल्र्ाव व्यवस्थापन अनुदान संख्र्ा 

1 7000 7000 0 0 0 0 0 
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4 

11.1.2.957 सुरलक्षत नागररक आवास कार्िक्रम :- 

गण्डकी प्रदेशको पवित लजल्ला के्षत्र नं. १ अन्द्तगित 

मोदी गाउँपाललका- ८६ वटा पटक 

1 2194 2200 0 0 0 0 0 

              
2 11.1.3 पँूजीगत सुिार खचि     

5000 0 0 0 0 0 

1 11.1.3.8 रम्जा आर्ूरवेद ओषिालर् भवन लनमािण संस्था 
1 5000 5000 0 0 0 0 0 

              

3 

11.3.7 कार्ािलर् संचालनसंग सम्बन्द्िी 

र्न्द्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार     
700 180 190 0 0 0 

1 11.3.7.5 ट्याव्लेट खररद वटा 1 300 300 0 0 0 0 0 

2 

11.3.7.6 रोजगार सेवा केन्द्रको सुदफृढकरण 

(कम्प्र्ूटर, र्र्निचर फर्क्चसि, क्र्ामरा, अन्द्र् 

लवद्युतीर् उपकरण) संख्र्ा 

6 29.1 200 180 190 0 0 0 

3 

11.3.7.9 स्वास्थ्र् सूचना साथै आइ एम र्ू 

सुदढृीकरण कार्िक्रम सेट 
1 150 200 0 0 0 0 0 

4 11.4.22 अन्द्र् साविजलनक लनमािण     
2300 0 0 0 0 0 

1 

11.4.22.5238 राम्जाकोट पर्िटकीर् पूवाििार, 

माःेदी गा.पा. ७. पवित पटक 
1 800 800 0 0 0 0 0 

2 

11.4.22.5350 पालतचौर-देउपुरकोट-भवरकोट 

पदमागि पटक 
1 700 700 0 0 0 0 0 

3 

11.4.22.5900 नवीकरणीर् ऊजाि प्रवलि जडान 

(वार्ोगर्ाँस/लवद्युतीर् चुलो/सुिाररएको चुलो/सौर्ि 

ऊजाि) 

स्थानीर् 

लनकार् 

1 800 800 0 0 0 0 0 

              
5 11.4.8 झोलुँगे पुल   

  
5800 0 0 0 0 0 
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1 

11.4.8.1363 ढाँडखेत–पोखरे झोलुङ्गे पुल, मोदी 

गापा २ र ५,रलत खोला झो.पु लगज्र्ान र पकुवा 

जोड्ने वडा नं ६-११ ,आमबोटे खोला झो.पु. मोदी 

३-५, रालत खोला पानी घाट झो.पु. मोदी ६-

कु.न.पा ११, ठाडो खोला लहलेबाट लाम्साथर 

मोदी ८, जरे खोला झो.पु. मोदी ७- कु.न.पा. १२, 

बुरुन्द्गदी खोला लम्दावाली झो.पु. मोदी-१ अन्नपुणि-

८, पराल खोला लप्सी बोट दमाहा झो.पु. मोदी १, 

राती खोला खररबोट झो.पु. मोदी ६, हलुदेघाट 

झो.पु., रटमुरेघाट झो.पु., घुरूङसेरा महालवर 

खोला, मोदी गाउँपाललका, पवित पटक 

1 5790 5800 0 0 0 0 0 

कुल जम्मा 
  

31000 180 190 0 0 0 
नेपाल सरकारअथि मन्द्त्रालर् 

26337 लवशषे अनदुान (पुजँीगत ) N/A 

आर्थिक वषि : २०७८/७९ लजल्ला : 

मन्द्त्रालर् : 801 स्थानीर् तह कार्ािलर् कोड : 

बजटे उपशीषिक : 80104341 मोदी गाउँपाललका अन्द्तगित कार्ािलर् सखं्र्ा : 

कार्ािलर् कोड : (रु.हजारमा) 

क्र.स. लववरण 

आगामी ३ वषिहरुको अनमुान चाल ुआ.ब. को 

गत आ.व.को र्थाथि 

खचि 
पलहलो वषि 

दोस्रो 

वषि 
तसे्रो वषि 

लवलनर्ोजन 
६ मलहनाको 

खचि 
इकाई पररमाण प्रती इकाई दर जम्मा जम्मा जम्मा 

1 11.4.22 अन्द्र् साविजलनक लनमािण     
8300 10000 10000 0 0 0 

1 11.4.22.6708 सोपे्र खानेपानी मोदी -८ पटक 1 8300 8300 10000 10000 0 0 0 
कुल जम्मा   

8300 10000 10000 0 0 0 

 



 

 

आलथाक वर्ा २०७८/०७९ को   87 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

 
 
 

cfly{s jif{ २०७८/०७९ sf] 

cfly{s P]g 
 
 

 
 

 
 
 

df]bL ufpFkflnsf 
kfltrf}/, kj{t 



 

 

आलथाक वर्ा २०७८/०७९ को   88 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 

@)&*÷)#÷!)  
df]bL ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g @)&& 

 

df]bL ufpFkflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] P]g, 

k|:tfjgfM df]bL ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ @)&*÷)&( sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog 

ug{sf] lgldQ :yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf 

ug{ jf~5gLo ePsf]n],  

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd df]bL ufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf]] gfd “cfly{s P]g, @)&*” /x]sf] 5 . 

@= of] P]g @)&* ;fn >fj0f ! ut]b]lv df]bL ufpFkflnsf If]qdf nfu" x'g]5 . 

#=  ;DkQL s/M ufpFkflnsf If]q leq cg';'rL -!_ adf]lhd ;DkQL s/ nfufpg] / c;'n pk/ 

ul/g] 5 .  

$=  e"ld s/ -dfnkf]t_ M ufpFkflnsf If]qleq cg';"rL -!_ adf]lhd e"ld s/ -dfnkf]t_ 

nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 .  

%= Joj;fo s/M ufpFkflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfdf k"FhLut nufgL / cfly{s 

sf/f]jf/sf cfwf/df cg';"rL -@_ adf]lhd Joj;fo s/ nufOg] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

^= lj1fkg s/M ufpFkflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"rL -#_ adf]lhd lj1fkg s/ nufOg] 

/ c;"n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf] 

cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

&=  dgf]/~hg s/M ufpFkflnsf If]qleq x'g] dgf]/Ghg Joj;fo ;]jfdf cg';"rL -$_ adf]lhd 

Joj;fo s/ nufOg] / c;'n pk/ ul/g]5 . t/, k|b]z sfg'g :jLs[t eO{ ;f] sfg'gdf cGoyf 

Joj:yf ePsf] cj:yfdf ;f]lx adf]lhd x'g]5 . 

*= Joj;flos lel8of] s/M ufpFkflnsf If]qleq s;}n] Joj;flos ?kdf lel8of] lgdf{0f u/]df 

cg';"rL -%_ df pNn]v eP cg';f/sf] Joj;flos lel8of] s/ nufOg] 5 .  

(= d"Nof+sg ;]jf z'NsM ;DklQ d"Nof+sg tyf cfo>f]t k|dfl0ftdf cg';"rL -^_ adf]lhdsf] 

;]jf z'Ns nufO{g]5 .  klxnf] k6s d'Nof+sg ubf{ cg';"rL -^_ cg';f/ d'Nof+sg z'Ns nfUg] / 

;f]xL cf=j=df ;f]lx JolQmaf6 ;f]lx ljj/0f adf]lhd pNn]lvt d'Nof+sg k'gM k|dfl0ftsf] 

l;kmfl/; dfu eO{ cfPdf klxnf] k6s d'Nof+sg ubf{ z'Nsdf nfu]sf] ;]jf z'Nssf] @%%, bf]>f] 

k6s %%%, t]>f] k6s &%% / rf}yf] k6s !))% ;]jf z'Ns nfUg] 5 . ;Dklt d'Nofs+g tyf 

cfo>f]t k|dfl0ft z'Ns lnO;s]kl5 yk l;kmfl/; b:t'/ nfUg] 5}g . 
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!)= ;]jf z'Ns, b:t'/M ufpFkflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg';"rL -&_ df 

plNnlvt :yfgLo k"jf{wf/ / pknAw u/fOPsf] ;]jfdf ;]jfu|fxLaf6 ;f]xL cg';"rLdf Joj:yf 

eP cg';f/ z'Ns nufOg] 5 . 

!!= gS;fkf; b:t'/M o; ufpFkflnsf If]qleq lgdf{0f x'g] cfw'lgs 3/x?sf] nflu cg';"rL -*_ 

adf]lhdsf] gS;fkf; b:t'/ nufOg] 5 .  

 !@= 3/ axfn s/ M ufpFkflnsfn] 3/wgLaf6 cg';'lr ( df pNn]v ePadf]lhd 3/ axfn s/ 

c;'n pk/ ul/g]5 . 

!#= s/ 5'6M o; P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ s'g} klg 

lsl;dsf] s/ 5'6 lbO{g] 5}g .  

     !$= s/ tyf z'Ns ;+sng ;DalGw sfo{ljlwM of] P]gdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ tyf z'Ns 

;+sng ;DalGw sfo{ljlw ufpFkflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g] 5 . 

     !%= 9'+uf, lu6L afn'jfsf] b/ tyf ca}w pTvggsf] hl/jfgf M– glb tyf vfgL hGo kbfy{sf] 

b/ tyf ca}w ?kdf rf]/L lgsf;L sfo{df ;+nUg JolQ÷;jf/L ;fwgnfO{ cg';'rL !) df 

pNn]v eP adf]lhdsf] hl/jfgf lnO{g]5 .  

cg';"rL ! 

;DklQ tyf dfnkf]t s/ 

 

o; ufpFkflnsf If]qdf /x]sf] hUufsf] df]bL ufpFkflnsfsf] d"Nofªsgsf] cfwf/df tklznsf] 

d"No kg]{ hUuf tyf ;Dkltsf] tklzn cg';f/ dfnkf]t tyf ;Dklt s/ lng] lg0f{o ul/of] . 

 

l;=g+= hUufsf] d"No s/ 

! ? !.– b]vL ? %))))).– @%.– 

@ ? %))))!.– b]vL ? !)))))).– %).– 

# ? !)))))!.– b]vL ? !%))))).– &%.– 

$ ? !%))))!.– b]vL ? @)))))).– !)).– 

% ? @)))))!.– b]vL ? @%))))).– !@%.– 

^ ? @%))))!.– b]vL ? #)))))).– !%).– 

& ? #)))))!.– b]vL ? #%))))).– !&%.– 

* ? #%))))!.– b]vL ? $)))))).– @)).– 

( ? $)))))!.– b]vL ? $%))))).– @%).– 
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!) ? $%))))!.– b]vL ? %)))))).– #)).– 

!! ? %)))))!.– b]vL ? %%))))).– #%).– 

!@ ? %%))))!.– b]vL ? ^)))))).– $)).– 

!# ? ^)))))!.– b]vL ? ^%))))).– $%).– 

!$ ? ^%))))!.– b]vL ? &)))))).– %)).– 

!% ? &)))))!.– b]vL ? &%))))).– %%).– 

!^ ? &%))))!.– b]vL ? *)))))).– ^)).– 

!& ? *)))))!.– b]vL ? *%))))).– ^%).– 

!* ? *%))))!.– b]vL ? ()))))).– &)).– 

!( ? ()))))!.– b]vL ? (%))))).– &%).– 

@) ? (%))))!.– b]vL ? !))))))).– *)).– 

@! ? !))))))!.– b]vL dflYf k|lt bz nfvdf !)).– 

 

gf]6 M -s_ pNn]lvt ;Dklts/ kf}if d;fGtleq a'emfpg]nfO{ @) k|ltzt 5'6 / cf=a=gf3]df nfUg] 

z'Nsdf @% k|ltztn] yk hl/jfgf lng] . ;Dklt tyf e'dLs/sf] d'Nofs+gsf] cfwf/ sfo{lalwdf 

pNn]v ePadf]lhd x'g]5 . 

!_ ut lautsf] dfnkf]t aSof}tf a'embf lgDg cfwf/df hl/jfgf lnO{g] 5 . 

-s_ ! aif{;Dd afsL /x]sf]df nfUg] /sdsf] yk @) k|ltzt . 

-v_ @ aif{;Dd afsL /x]sf]df nfUg] /sdsf] #) k|ltzt 

-u_ # aif{b]vL % aif{;Dd afsL /x]sf]df nfUg] /sdsf] yk %) k|ltzt . 

-3_ % aif{dfly afsL /x]sf]df nfUg] /sdsf] yk !)) k|ltzt . 

e'lds/ d"Nofªsgsf] cfwf/ b]xfo adf]hLd x'g]5 

s|=;+= 7]ufgf :yfg d'Nof+sg k|lt/f]kgL s}lkmot 

! j8f g+=^ ltnfxf/ l8d'jf If]qsf] kf]v/f afUn'Ë 

/fhdfu{sf] bfofFafof kg]{ 38]/L 

of]Uo lsQfx? 

^),)),))).))  
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@ P]=P]= l8d'jf ahf/ / gahfu[t 

p=df=la=tkm{ hfg] af6f]sf] 

bfoFf afoFf kg]{ 38]/Lof]Uo 

lsQfx? 

#%,)),))).))  

# P]=P]= a]tgL If]qsf] kf]v/f afUn'Ë 

/fhdfu{sf] bfofF afofF kg]{ 

38]/L of]Uo lsQfx? 

#),)),))).))  

 

$ 

j8f g+=@ b]pk'/ kf]v/f afUn'Ë /fhdfu{sf] bfofF 

afofF kg]{ 38]/L of]Uo lsQfx? 

&%,)),))).))  

% j8f g+=@ b]pk'/ kfltrf}/ l:yt kf]v/f afUn'Ë 

/fhdfu{af6 pQ/tkm{ rNg] 

xfn vf]lnPsf] sRrL af6f]df 

kg]{ 38]/Lof]Uo lsQfx? 

$),)),))).))  

^ j8f g+=% afh'Ë kfltrf}/ l:yt kf]v/f afUn'Ë 

/fhdfu{sf] bfofF afofF kg]{ 

38]/L of]Uo lsQfx? 

&%,)),))).))  

& P]=P]= kfltrf}/ b]vL EofAn] 

vf]nf;Ddsf] kf]v/f afUn'Ë 

/fhdfu{sf] bfofF afofF kg]{ 

38]/L of]Uo lsQfx? 

$),)),))).))  

* j8f g+=! e's ;]/fa]];L If]q !%,)),))).))  

 

( P]=P]= df]xl/of If]q %,)),))).))  

 

 

cfafbLtkm{ 

 

j8f g++= 

 

v]t tkm{ kfvf]tkm{ 

cAan  bf]od l;d rxf/ cAAn bf]od l;d rxf/ 

lrq]-!– !,)),)) *),))) &),))) ^),))) %),))) #),))) @%,))) @@,))) 
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( ) 

ltnfxf/ 

^ 

@,)),))

) 

!,*),))

) 

!,%),))

) 

!,#),))

) 

^),))) %),))

) 

$@,))) #&,))) 

ltnfxf/ 

-!–

%,&,*,(

_ 

!,)),))

) 

*),))) &),))) $%,))) #%,))) #),))) @%,))) @@,))) 

b]p/fnL 

-!–(_ 

%%,))) %),))) #(,))) #!,))) @!,))) @),))

) 

!&,))) !$,))

) 

b]pk'/ ( #,@$,))) #,!@,))) @,&^,))) @,%@,))

) 

&%,^)) %&,^)) $*,))

) 

$@,))

) 

b]pk'/ -

!–* 

!,)@,))) (@,$)) &^,*)) %*,*)) $),*)

) 

#@,$)) @^,$)) @@,*)) 

afh'ª -

!–@_ 

#,!@,%)) #,)!,%)) @,&%,))

) 

@,^@,%)) ^),))) %),))

) 

$#,&%) #%,))) 

afh'ª -

#–(_ 

*&^)) *$,))) ^^,))) ^#,^)) #@,$)) @^,$)) @@,*)) !*,))) 

/fDhf -

@–$_ 

!,!^,$)) !),^,*)) *@,*)) &^,*)) #@,$)) @^,$)) @@,*)) !*,))) 

/fDhf -

!,%,^–

(_ 

&%,^)) ^(,^)) ^),))) $*,))) #),))) @^,$)) @@,*)) !*,))) 

e's -!–

(_ 

%&,^)) $@,))) $),*)) #@,$)) @!,^)) !%,^)) !),*)) (,))) 

Sofª -

!–(_ 

%&,^)) $^,*)) #*,$)) #@,$)) @@,*)) !*,))

) 

!%,^)) !),*)) 

 

cg';"rL @ 

Joj;fo s/ 

l;=g+ Joj;fosf] gfd tyf lsl;d cf=j= 

@)&&÷&* sf] 

s/sf b/x? -

?=_ 

1 Jofkf/Ls j:t'  

 – Hj]n/L -uxgf k;n_  !%)).– 

 – l8kf6{d]G6n  :6f];{  @))).– 

1.1 ;jf/L ;fwg ljq]mtf   
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 – ;fO{sn %)).– 

 – df]6/ ;fO{sn, :s'6/ !))).– 

 – 6«ofS6/ 7'nf] @))).– 

 – 6«ofS6/ kfj/ 6«]n/ !))).– 

 – rf/kf+u|] xn'sf ;jf/Lx? @))).– 

 – j; tyf 6«s #))).– 

1.2 lgdf{0f ;fdfu|L sDKo'6/, ljB't ;fdfg, Sofd]/f, 6]lnlehg, /]l8of], sfk]{6 

k]6«f]lnod kbfy{ 

 

 – xf8{ jo/ k;n  @%)).– 

 – k]6«f]n kDk %))).– 

 – sDko'6/, lah'nLsf ;fdfg, Sofd]/f, /]l8of], 6]lnlehg, kmlg{l;ª tyf 

lkmlgl;ª k;n -7"nf]_ 

!%)).– 

 – sDKo"6/, lah'nLsf ;fdfg,Sofd]/f, /]l8of],6]lnlehg, kmlg{l;ª tyf 

lkmlgl;ª k;n -;fgf]_ 

^)).– 

1.3 b}lgs pkef]Uo ;fdfg  

 – b}lgs pkef]Uo ;fdfgsf] yf]s ljqm]tf  !))).– 

 – ls/fgf k;n –yf]s ljqm]tf !))).– 

 – l8n/ laqm]tf –k|lt l8n/ @)).– 

 – ls/fgf k;n -v'b|f_ %)).– 

 – kmnkm'n tyf t/sf/L k;n    %)).– 

 – km]G;L tyf sk8f k;n &%).– 

 – s:d]l6s k;n %)).– 

 –/f;folgs dn ljqm]tfsf] k|df0fkq b:t'/ -;xsf/L tyf AolQm_ !))). 

2 lgdf{0f Joj;fo  

 ufpFkflnsf If]qdf k|wfg sfof{no ePsf lgdf{0f Joj;foL  
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 – s ju{  @))).– 

 – v ju{  !%)).– 

 – u ju{ !))).– 

 – 3 ju{ %)).– 

3 pTkfbg d'ns pBf]u   

 – 9fsf pBf]u %)).– 

 – SofG8L pBf]u %)).– 

 – cNnf] pBf]u %)).– 

 – cGo nB' pBf]u %)).– 

4 phf{d'ns pBf]u  

 – xfO{8«f] kfj/ k|f=ln= 7'nf] !%))).– 

 – nB' hnljB't %))).– 

 –jfo'÷;f}o{zlSt÷sf]Onf pBf]u %))).– 

5 s[lif tyf ag hGo pBf]u   

 – s'6fgL lk;fgL ;lxtsf] t]n k]Ng] ldn !%)).– 

 – s'6fgL lk;fgL ldn -;]n/ ldn_ !))).– 

 s[lif tyf pTkfbg d'ns ;+:yf #))).– 

 s'6fgL lk;fgL ldn -;fgf]_ %)).– 

 – kmlg{r/ pBf]u  @))).– 

 – kmlg{r/ pBf]u ;fgf] ;s{'n/ !))).– 

 – kz' bfgf pBf]u !))).– 
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 – kf]N6«L kmd{ pRr !))).– 

 – kf]N6«L kmd{ ;fgf] %)).– 

 – a+u'/ kfng @))).– 

 – e}+;L kfng Joj;fo !))).– 

 – ufO{ kfng Joj;fo !))).– 

 – jfv|f kfng Joj;fo !))).– 

 –h'; tyf cGo h'; hGo k]o kbfy{ %)).– 

6 vlgh pBf]u @))).– 

7 ko{6g pBf]u  

 – xf]6n !))).– 

 – cGo ;–;fgf lrof vfhf tyf vfgf k;n %)).– 

  – Sofkm]  !))).– 

 – ;fd'bflos tyf lghLxf]d:6] -3/ jf; _ btf{ !)))).– 

 – ;fd'bflos tyf lghLxf]d:6] -3/ jf; _ gljs/0f @))).– 

8 ;]jf pBf]u  

 – ckm;]6 k|]; !%)).– 

 – n]6/ k|]; !%)).– 

 – ;fj{hlgs kl/jxg ;]jf -o; If]q leq k|wfg sfof{no ePsf]_ !))).– 

 – ;f= kl/jxg ;]jf o; If]q leq zfvf sf= ePsf] !))).– 

 – kmf]6f]u|fkmL lel8of]u|fkmL kmf]6f]:6'l8of] !))).– 

 – k|of]u zfnf !))).– 
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ljQLo tyf ;fdflhs If]q 

 – rfjL lgdf{0f  !))).– 

9 lgdf{0f pBf]u  

 – l;d]G6 Ans pBf]u !))).– 

 – d]6n÷lu|n pBf]u !))).– 

 – O§f Joj;fo  !%)).– 

 – cGo pBf]u !))).– 

3

8 

;+rf/ ;]jf  

 – lghL df]jfO{n ;]jf s]Gb| @))).– 

 – lghL 6]lnkmf]g tyf km\ofS;;]jf %)).– 

 – km\ofS; kmf]6f]skL tyf lk|06/ ;]jf %)).– 

 – df]jfOn kmf]g ljqmL dd{t %)).– 

 – P;=l6=8L, cfO= P;=l6=8L,  Od]n %)).– 

 – s'l/o/ ;]jf  %)).– 

 – ;fO{j/ ;]jf %)).– 

 – Screen Print 5kfO{ tyf k|sfzg %)).– 

 s]an nfO{g k|;f/0f z'Ns %))).– 

1 ljlQo ;]jf  

 – cfly{s sf/f]jf/ ;d]t ug]{ ljlQo sDklgsf] d'Vo sfof{no @))).– 

 – ljlQo sDklgsf] zfvf sfof{no !))).– 

 – ljdf sDklg !))).– 

 – ljb]zL d'b|f ;6xL  %)).– 

 – dgL 6«fG;km/ !))).– 
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 – lwtf] kq sf/f]jf/ !))).– 

 – ;xsf/L j}+s !))).– 

 – lglh If]qsf jfl0fHo a}+sx? zfvf ;d]t @))).– 

 – ljsf; j}ssf zfvf sfof{nox? !%)).– 

 – ljdf sDklgsf zfvf jf ;Dks{ sfof{nox?  !))).– 

 – ;e]{o/ ;]jf s]Gb|  *)).– 

2 :jf:Yo ;]jf  

 – u}x| ;/sf/L c:ktfn @))).– 

 – ;fd'bflos c:ktfn !))).– 

 – lghL:t/sf c:ktfn tyf l/;r{ k|f=ln=  @))).– 

 – gl;{ª xf]d  @))).– 

 – Nofj tyf lSnlgs !))).– 

 – xf]ldof]KofyL tyf k|fs[lts lrlsT;f lSnlgs %)).– 

 – cf}ifwL k;n yf]s÷v'b|f !))).– 

 – cf}ifwL k;n -cfo'{j]lbs_ !))).– 

 – cf}ifwL k;n kz' :jf:Yo !))).– 

 – kz' k+IfL bfgf k;n !))).– 

 – h8La'6L k;n  %)).– 

3 – ljz]if1 k/fdz{ tyf cGo Joj;foLs ;]jf   

 – lrlsT;s !))).– 

 – bGt lrlsT;s l/;r{ !))).– 

 – kz' lrlsT;s !))).– 

 – slj/fh !))).– 

 – O{l~hlgo/ !))).– 
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 – sfg'g Joj;flo !))).– 

 – n]vfkl/Ifs  

 – s ju{  !))).– 

 – v ju{ !))).– 

 – u ju{ %)).– 

 – 3 ju{ %)).– 

 – ljdf Ph]06 %)).– 

 – ;e]{o/ %)).– 

 – cg'jfbs %)).– 

 – gf]6/L klJns ;]jf !))).– 

 – cg';Gwfg stf{ tyf k/fdz{bftf %)).– 

 – sDKo'6/ Pgflni6 tyf k|f]u|fd/ %)).– 

 – z]o/ bnfn %)).– 

 – ;fdfg 9'jfgL stf{ sDklg %)).– 

 – ;+:yfut k]06/  %)).– 

4 lzIff ;]jf  

 lghL If]qsf :s'n SofDk;, ljZj ljBfno  cg'dlt tyf sIff yk  

 – lghL If]qsf SofDk;  @))).– 

 – lghL If]qsf df=lj= :s'n @))).– 

 –  ,,     ,, cfw/e't :s'n !))).– 

 – lghL If]qsf dG6]Zj/L *)).– 

 – lglh If]qsf xf]:6]nx?sf] cg'dlt !))).– 

 – tflnd tyf cg';Gwfg s]Gb| cg'dlt %)).– 

 – k|fljlws lzIffno sIff yk tyf cg'dlt %)).– 
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 – 6fOlkª, sDKo'6/ tyf efiff k|lzIf0f s]Gb| ;+:yf cg'dlt %)).– 

 – 6fOlkª Ol:6Ro'6 cg'dlt %)).– 

 – sDKo'6/  Ol:6Ro'6 cg'dlt %)).– 

 – 6\o'zg tyf sf]lrª ;]G6/  cg'dlt %)).– 

 – efiff k|lzIf0f s]Gb|  cg'dlt %)).– 

 lzIfs lhNnfGt/ ;?jf÷;xdtL  

 – ;?jf l;kmfl/; ;xdlt cfwf/e"t tx %)).–  

 – ;?jf l;kmfl/; ;xdlt df=lj= tx  !))).– 

 – lzIfsx?sf] clen]lvs/0f cfwf/e"t tx %)).– 

 – lzIfsx?sf] clen]lvs/0f df=lj= tx !))).– 

 – gofF ljBfno cg'dlt÷sIff yk  cfwf/e"t -;fd'bflos_ %)).– 

 – gofF ljBfno cg'dlt÷sIff yk df=lj= -;fd'bflos_ !))).– 

5 dd{t ;+ef/ s]Gb|   

 – x]eL OSo'jd]G6 dd{t  s]Gb|  !))).– 

 – a;, 6«s, sf/, lhk !))).– 

 – df]6/ ;fOsn  %)).– 

 – ;fOsn tyf cGo %)).– 

 – /]l8of], 6]lnlehg, 38L, k|];/ s's/, 6]lnkmf]g ;]6, lx6/, /   ljB'lto 

;fdfg  

 

 – /]l8of] tyf l6=eL= dd{t s]Gb|  %)).– 

 – /]l8of] tyf 38L dd{t s]Gb| %)).– 

 – 38L dd{t %)).– 

 – k|];/ s's/, lx6/, 6]lnkmf]g ;]6, l;nfO{ d]zLg dd{t  %)).– 
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 – kmf]6f]skL sDKo"6/ dd{t  %)).– 

 – cGo On]S6«Ls tyf On]S6«f]lgS; dd{t %)).– 

6 cGo ;]jf  

 – lj1fkg Ph]G;L  %)).– 

 – a}b]lzs /f]huf/ ;]jf  !%)).– 

 – xfplhª sDklg tyf 3/ hUuf vl/b ljqmL -l/on:6]6_+  @))).– 

 – Ao'6L kfn{/, s]z >[uf/  %)).– 

 – 8«fO lSng;{ %)).– 

 – ;fOgjf]8{ k]G6Lª ;]jf  %)).– 

 – kz' jwzfnf !))).– 

 – df;', df5f k;n km|]; xfp; *)).– 

7 dflysf] jlu{s/0fdf gk/]sf cGo ljljw ;]jf Joj;fo tyf sf/f]jf/x?   

 – l;nfO{ s]Gb| @ eGbf a9L d]l;g -6]n;{_ %)).– 

 – l;nfO{ k|lzIf0f s]Gb|  %)).– 

 – sjf8L   %)).– 

 – 6]n;{ -sk8f ;lxtsf]_ !))).– 

 – sk8f h'Qf k;n %)).– 

 – 5fnf h'Qf lgdf{0f tyf dd{t  s]Gb|  %)).– 

 – ef+8f k;n  %)).– 

 – r'/f k;n 6+sLdf /fv]sf] %)).– 
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 – sf7 tyf l:6n kmlg{r/ k;n !))).– 

 – r:df k;n %)).– 

 – d]zLg/L kf6{ k'hf{ k;n !))).– 

 – xhfd k;n %)).– 

 – 8«fOleª OG:6LRo'6 !))).– 

 – kfg k;n %)).– 

 – l8lh6n sn/ Nofa  !))).– 

 – ˆn]S;, lk|G6/ ;]jf  %)).– 

 – cl8of] tyf lel8of]  Sof;]6 ;]06/  %)).– 

 – b'Uw8]/L, b'Uw lr:ofg, b'Uw lr:ofg s]Gb| ;xsf/Lsf] dfWod %)).– 

 – b'Uw8]/L, b'Uw lr:ofg, b'Uw lr:ofg s]Gb| lghL If]q !))).– 

 – Knfi6Ls hGo k;n  %)).– 

 – Uof+; l;ln08/ ljqm]tf %)).– 

 – sf]N8{ l8«ª;\ k;n %)).– 

 – pg k;n %)).– 

 – xf]lhof/L pBf]u  %)).– 

 – :6]zg/L k;n  %)).– 

 – ld7fO{ k;n -ldi7fg e08f/_ !))).– 

 – dMd /]i6'/f+, ef]hgfno 7'nf] !))).– 

 – s[lif lap lahg e08f/ %)).– 
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 – s]jn nfOg k|;f/0f #))).– 

 – Pkm= Pd= /]l8of] k|;f/0f !))).– 

 – Pkm=Pd= /]l8of] -;fd'bflos_ !))).– 

 – k'n xfp; -O:g's/_ !))).– 

 – 6«fG;kf]6{ ;]jf !))).– 

 – 7]sf ef8f k;n,  df6fsf ef8f k;n %)).– 

 – dfbn k;n, 8fnf gfªnf k;n %)).– 

 – ;f]nf/ kfj/ ;Knfo/    !))).– 

 – v]nf}gf tyf pkxf/ ;fdu|L k;n %)).– 

 – dlb/fhGo k;n  !%)).– 

 – k]k/ x]08Lqmfk\m6 ;DaGwL k;n %)).– 

 –kfFr jf ;f]eGbf jl9 Joj;fo /x]sf] k|f=ln= @))).– 

 – cGo ljleGg k|sf/sf k|f=ln= !))).– 

 – ldg/n jf6/ pBf]u !%)).– 

 – ldg/n jf6/ xf]n;]n k;n !))).– 

 – kf6L Kofn]; !))).– 

 – cfNd'lgod pBf]u !))).– 

 –3'DtL Joj;fo l;/s 8;gf -kflIfs ?kdf_ !%)).– 

 – cGo k;n %)).– 

8 3 au{ O{hfhtkq  
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gf]6 M !_ pNn]lvt Aoa;fo glas/0f ubf{ nfUg] b:t'/ btf{ z'Nssf] %) k|ltzt x'g] /  kf}if 

d;fGtleq glas/0f u/]df glas/0f z'Nssf] !) k|ltzt 5'6 lbg] cf=a= gf3]df nfUg] z'Nssf] @% 

k|ltzt yk hl/jfgf lng] . 

@_  cGo sfof{no tyf lgsfox?df btf{ eO{ o; If]qleq kg]{ vfg]kfgLsf d'xfgx?sf] glas/0f 

z'Ns ?=#)). lng] cf=a=gf3]df lanDe z'Ns % k|ltzt lng] . 

#_ l;+rfO{ s'nf] gx/ cfbLsf] glas/0f z'Ns ?=#)) lng] cf=a= gf3]df nfUg] z'Nsdf % k|ltzt 

lanDe z'Ns lng] . 

cg';"rL # 

lj1fkg s/ 

l;=g+= ljj/0f  cf=j= @)&&÷&* sf nflu lgwf{l/t 

 – O{hfhtkq btf{ b:t'/ @),))).– 

 – O{hfhtkq glas/0f b:t'/ %))).– 

cGo b:t'/sf] xsdf 3 au{sf] lgdf{0f Aoa;foL O{hfhtkq ;DaGwL sfo{lawL -bf];|f] ;+zf]wg @)&&_ 

sf] cg';'rL @ df Aoj:yf ePadf]lhd x'g]5 . 

( ;xsf/Ltkm{  

 –s[lif ;xsf/L btf{ z'Ns !))).– 

 –cGo ;xsf/L btf{ z'Ns #))).– 

 –;+3,;+:yf btf{ -;]jf z'Ns_ !))).– 

 –;+3,;+:yf btf{ -gfkmfd'ns_ %))).– 

!) hn;|f]tsf] pkof]u  

 vfg]kfgL d'xfg btf{ -3/]n' k|of]hgsf] nfuL_ glas/0f b:t'/  

  - k|To]s aif{ cflZjg d;fGt;DDf_ 

%) 

 cflZjg eGbf kl5 yk b:t'/ k|lt aif{ !)) 

 l;+rfO{ - k|To]s aif{ cflZjg d;fGt;DDf_ glas/0f b:t'/ 

   

%) 

 cflZjg eGbf kl5 yk b:t'/ k|lt aif{  !)) 

cGo b:t'/sf] xsdf hn;|f]t tyf d'xfg btf{ ;DaGwL sfo{lalw,@)&& sf] cg';'rL & df Aoj:yf eP 

adf]lhd x'g]5 .  
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lghL :yn ;fj{hlgs :yn 

1 kf]v/f afun'ª /fhdfu{ 5]p5fp k|lt ju{ lkm6 @).– %).– 

2 ahf/ If]qsf zfvf ;8sx?df k|lt ju{ lkm6  !).– @).– 

3 Joj;flos Jofg/ k|lt xKtf ? 200 

4 Joj;flos k|rf/ k|;f/ uf8Laf6 dfOlsª 

k|ltlbg 

?= 200 

5 Joj;flos k|rf/ k|;f/ l/S;faf6 dfOlsª ?=100 

6 ;+3 ;+:yf kf]:6/ ?= 20 k|lt lkm6 

7 7'nf k;n kf]:6/ ?= 30 k|lt lkm6 

8 sf7sf] l6gdf kf]:6/ ?= !)=)) k|lt lkm6 

9 ;fgf k;n kf]:6/ ?= !)=)) k|lt lkm6 

dfly jlu{s/0f ul/P jdf]lhd k|rf/ jf]8{ /fVg l:js[lt lb+bf jf]8{ /fVg vf]lhPsf] :yn 

;fj{hlgs ePdf jf ;8s dfkb08 leq kg]{ ePdf ;fj{hlgs / ;f] hUuf lghL ePdf jf 

;8s dfkb08 leq gkg]{ ePdf lghL dfgL ;f]lx jdf]lhd s/ b:t'/ nufO{g]5 ;fy} :yflgo 

Joj;foLn] jgfPsf] lj1fkg jf]8{df s/ lnOg] 5}g . 

cg';"rL $ 

     dgf]/~hg s/ 

 

l;=g= dgf]/~hgsf ;fwg cf=j= @)&&÷&* sf] k|:tfljt s/sf 

b/x? -?=_ 

1 – l;g]df xn, lel8of] xn, ;f+:s[lts k|bz{g 

:yn, lyo6/ ;+uLt tyf dgf]/~hg k|bz{g 

:ynsf] k|j]z z'Nsdf   

@ k|ltzt 

2 – hfb' ;s{;, r6s cfbLdf k|ltlbg  @)).– 
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cg';"rL % 

Joj;foLs lel8of] s/  

 

l;=g+= lel8of] cf=j= @)&&÷&* sf] k|:tfljt s/sf b/x? -

?=_ 

1 – k|lt lel8of]  @)).– 

 

cg';"rL ^ 

d'Nof+sg ;]jf z'Ns 

 

l;=g+= d'Nof+sg cf=j= @)&&÷&* sf] 

k|:tfljt s/sf b/x? -

?=_ 

s}lkmot 

1 – ;DkQL d'Nof+sg  )=)%Ü d'NoflÍt /sdsf] 

2 – cfo>f]t k|dfl0ft  )=)% Ü k|dfl0ft /sdsf] 

3 ;DklQ÷cfo>f]t 

k|dfl0ft  

)=)! Ü k|dfl0ft /sdsf] 

cg';"rL & 

l;kmfl/; b:t'/ 

 

l;= g+= l;kmfl/;sf] ljj/0f 
cf=j= @)&^÷&& sf] 

s/sf b/x? -?=_ 

1  3/ hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 200 

2  df]xL nut s6\6f l;kmfl/;    200 

3  ljkGg ljwfyL{ 5fqj[lt l;kmfl/; lgz'Ns 

4  ckfËtf l;kmfl/;  lgz'Ns 

5  3/ sfod l;kmfl/;  300 

6  5fqj[lt l;kmfl/; lgz'Ns 

7  c:yfO{ j;f]jf; l;kmfl/;  100 
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8  :yfoL j;f]jf; l;kmfl/; 100 

9  gful/stf k|ltlnlk l;kmfl/; 200 

10  c+lus[t gful/stf l;kmfl/; 500 

11  cfly{s cj:yf alnof] jf ;DkGgtf k|dfl0ft 1000 

12  cfly{s cj:yf sdhf]/ jf ljkGtf k|dfl0ft lgz'Ns 

13  laB't h8fg l;kmfl/;  100 

14  wf/f h8fg l;kmfl/; 100 

15  lhljt /]x]sf] l;kmfl/;  200 

16  b'j} gfd u/]sf] JoQmL Ps} xf] eGg] l;kmfl/;÷km/s hGd 

ldlt ;+zf]wg l;kmfl/; 

200 

17  hUuf d"Nofªsg l;kmfl/; ÷ k|dfl0ft 200 

18  Joj;fo aGb l;kmfl/; 100 

19  Joj;fo ;~rfng gePsf] l;kmfl/; 100 

20  Aofkf/ Joj;fo gePsf] l;kmfl/;  100 

21  sf]6{ lkm ldgfx l;kmfl/; lgMz"Ns 

22  gfjfns kl/ro–kq l;kmfl/; 300 

23  rf}kfo ;DjGwL l;kmfl/; 100 

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

25  pBf]u 7fFp;f/L l;kmfl/; 200 

26  ljBfno 7fFp;f/L l;kmfl/;  500 

27  cfGtl/s a;fO{ ;/fO{ l;kmfl/; 100 

28  ljBfno ;~rfng :jLs[tL÷sIff a[l4 l;kmfl/; 200 

29  JolQmut ljj/0f l;kmfl/; 100 
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30  hUuf btf{l;kmfl/; 200 

31  ;+/Ifs l;kmfl/; JolQmut 100 

32  ;+/Ifs l;kmfl/; ;+:yfut 100 

33 g]kfn ;/sf/sf] gfddf af6f] sfod l;kmfl/; lgz'Ns 

34 lhljt ;Fusf] gftf k|dfl0ft 200 

35 d[ts ;Fusf] gftf k|dfl0ft 200 

36 sf]7f vf]Ng sfo{÷/f]xj/df j:g] sfo{ 200 

37 lgz'Ns jf ;Mz'Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; lgz'Ns 

38 cGo sfof{nosf] dfu cg';f/ ljj/0f v'nfO{ k7fpg] sfo{ lgz'Ns 

39 ;+:yf btf{÷glas/0f l;kmfl/; 300 

40 3/ jf6f] k|dfl0ft 500 

41 rf/ lsNnf k|dfl0ft 300 

42 hGd ldlt k|dfl0ft 100 

43 ljjfx k|dfl0ft 100 

44 3/ kftfn k|dfl0ft 200 

45 sfuh÷d~h'/Lgfdf k|dfl0ft 100 

46 xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft 200 

47 cljjflxt k|dfl0ft 200 

48 hUuf /]vfsgsf] sfo{÷sfo{df /f]xj/ 500 

49 hUufwgLk"hf{ x/fPsf] l;kmfl/; 100 

50 k"hf{df 3/ sfodl;kmfl/; 200 

51 cªu|]hL l;kmfl/; jf k|dfl0ft -j8faf6_ 300 

 cªu|]hL l;kmfl/; jf k|dfl0ft -uf=kf=af6_ lgz'Ns 
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52 ldnfkq sfuh 200 

53 Plss[t ;Dklt s/÷3/ hUuf s/ 200 

54 jfxfn s/ l;kmfl/; 200 

55 lj1fkg s/ l;kmfl/; 200 

56 dfnkf]t jf e"lds/ 200 

57  ph'/L btf{ lgz'Ns 

58 g]kfnL gful/stfsf] k|df0f kq l;kmfl/; lgz'Ns 

59 cGo l;kmfl/; 500 

60 aGb's glas/0f  1000 

61 ?v s6fg l;kmfl/; k|lt ?v  50 

62 glas/0f l;kmfl/; -Dofb gf3]sf]df k|ltjif{ cfwf b:t'/n] yk ug]{_ 

   

cg';"rL * 

gS;fkf; b:t'/ 

o; ufpFkflnsf If]q leq lgdf{0f x'g] cfw'lgs 3/x?sf] nflu lgDgfg';f/sf] gS;fkf; b:t'/ nfUg]5 .  

!= gS;fkf; lgj]bg kmf/fdsf] ? %)).– kfFr ;o ?k}of . 

@=  j];d]G6-lNkGy Pl/of_, e'+O{ tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? #.– ltg .  

#= klxnf] tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? %.–kfFr .  

$= bf];|f], t];|f] / rf}yf] / ;f] eGbf dfly tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? ^.– 5 .  

%= gS;f lgoldtsf] ;Gbe{df lgj]bg kmf/fdsf] ?=%)).–, j];d]G6-lNkGy Pl/of_, e'+O{ tnfdf k|lt 

ju{ lkm6 ? @.– b'O. klxnf] tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? #.–ltg . bf];|f], t];|f] / rf}yf] / ;f] eGbf 

dfly tnfdf k|lt ju{ lkm6 ? $.– rf/.  

^= ahf/ If]qdf lgdf{0f x'g] kvf{nsf] k|lt ju{ lkm6 ?= @%klRr; k};f .  

&=  c:yfoL 5fk|f] lgdf{0f ubf{ c:yfO{ gS;f k]z ug'{ kg]{ ;fy} %)) ju{ lkm6;Ddsf 5fk|f]sf] 

 nflu lgdf{0f b:t'/ ? %)).– kfFr ;o nufpg] /  %)) au{ lkm6 eGbf a9L ju{ lkm6 ePsf 

5fk|f]sf] nflu lgdf{0f b:t'/ -!)))_,  Ps xhf/ b/n] lng] . s'g} lsQfdf Ps eGbf a9L 5fk|f] 

agfpg' kg]{ ePdf ;a} 5fk|f]sf] gS;f k]z u/L ;f]xL adf]lhd b:t'/ nfUg]5 .  
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*=  ufpFkflnsf If]qsf] O{nfsfdf 9'+uf–df6f], jf O§f–df6f]sf] hf]8fO{df lgdf{0f x'g] 3/x?sf] xsdf 

 klg ufpFkflnsfsf]c:yfoL lgdf{0f Ohfht lng' kg]{ Joj:yf ul/ b]xfo adf]lhdsf] lgdf{0f 

b:t'/ nfUg]5 .  

-s_ jhf/ If]qdf aGg] 3/x?sf] ? !))).– Ps xhf/  . 

-v_ cGo u|fld0f ;8s lsgf/fdf jGg] 3/x?sf] ? %)).–kfr ;o dfq . 

-u_ cGo If]qdf aGg] 3/x?sf] ? @)).– b'O{ ;o dfq  

 

cg';'rL ( 

3/ axfn s/ 

3/ axfn s/ axfn /sdsf] !) k|ltzt lng] / cf=a=gf3]df nfUg] z'Nsdf !% k|ltzt yk 

hl/jfgf lng] . 

cg';'rL !) 

/f]8f, u]u|fg,:n]6 9'uf+,lul6 9'+uf,r§fg 9'+uf,sl6Ë 9'+uf,lrK; ,O{6f kg]{ df6f],cGo ;fwf/0f df6f],afn'jf, 

r'g'9'+uf,gbL vf]nfn] aufP/ NofPsf] sf7,s'sf7 / bfp/f h/fh'/L h:tf bxQ/–azQ/ / vfgL tyf 

gbLhGo kbfy{df b]xfo adf]lhdsf] z'Ns nufO{ c;'n pk/ ul/g]5 . 

l;=g= lzif{s O{sfO{ b? -?_ 

! /f]8f u]u|fg k|lt So"=lkm6 & 

@ :n]6 9'+uf, k|lt So"=lkm6 & 

# lul6 9'+uf, k|lt So"=lkm6 & 

$ r§fg 9'+uf k|lt So"=lkm6 & 

% sl6Ë 9'+uf k|lt So"=lkm6 & 

^ lrK; 9'+uf k|lt So"=lkm6 & 

& O{§f kg]{ df6f] k|lt So"=lkm6 # 

* cGo ;fwf/0f df6f] k|lt So"=lkm6 @ 

( afn'jf k|lt So"=lkm6 & 

!) r'g9'+uf k|lt So"=lkm6 !) 

!! gbL tyf vf]nfn] aufP/ NofPsf] sf7 k|lt So"=lkm6 #)) 

!@ gbL tyf vf]nfn] aufP/ NofPsf] s'sf7 k|lt So"=lkm6 %) 

!# gbL tyf vf]nfn] aufP/ NofPsf] bfp/f 

h/fh'/L 

k|lt So"=lkm6 $ 

-c_ æbxQ/,axQ/ eGgfn]æ gbL, vf]N;f vf]N;L, agIf]q jf ;fa{hlgs jf lghL hUufaf6 pTvgg jf 

;+sng ul/g] ax'd'No kTy/ P]ltxfFl;s / ;f+l:s[lts dxTjsf zflnu|fd,l;nf / clt d'Nojfg a:t' 

afx]ssf gbLn] aufO{ NOfPsf] jf lylUf|Psf] 9'+uf,lul6,afn'jf,df6f] r§fg sf7, s'sf7,bfp/f,h/fh'/L 

h:tfgbLhGo tyf vgLhhGo k|fs[lts ;|f]tnfO{ ;Demg'kb{5 . 

-cf_ 9'+uf,lul6,afn'jf,qm;/,O{6f :n]6 tyf r'9'+uf pwf]u÷Aoa;fox? lalwk'a{s btf{ / glas/0f u/L 

clgafo{ ?kdf d'No clea[l4 s/df ;d]t btf{ eO{ sf/f]af/ u/]sf] x'g'kg]{5 . laleGg cfof]hgfsf 
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gfddf n]vLPsf o:tf pwf]u÷Aoa;fon] ;DalGwt cfof]hgfdf afx]s cGoq las|L lat/0f ug]{ kfpg] 

5}g . 

-O_ So"=lkm6 afx]s cGo O{sfO{df sf/f]af/ ePdf So"lkm6df kl/at{g ul/ u0fgf ug{ ;lsg]5 . 

df]bL ufpFkflnsfsf] If]q leq ca}w ?kdf 9+uf, lu6L afn'jf cfbLsf] rf]/L lgsf;L ePdf rf]/L 

lgsf;L ePsf 9'+uf, lu6L afn'jf hkmt u/L b]xfo adf]lhd hl/jfgf lnO{g]5 .  

-O{_ lghL hUufdf /x]sf] glbhGo tyf vfgLhGo kbfy{ ;DalGwt hUufwlgn] lgodfg';f/ ;f]xL 

sf/f]af/ ug]{ u/L pBf]u÷ Joj;fo btf{ ul/ dfly pNn]lvt Go"gtd z'Ns ufpFkflnsfnfO{ lt/]/ dfq 

laqmL ug{ ;Sg]5 . 

 

df]bL ufpFkflnsfsf] If]q leq ca}w ?kdf 9+uf, lu6L afn'jf cfbLsf] rf]/L lgsf;L ePdf rf]/L 

lgsf;L ePsf 9'+uf, lu6L afn'jf hkmt u/L b]xfo adf]lhd hl/jfgf lnO{g]5 .  

!_ 6«ofS6/ k|of]u u/L 

 s_ klxnf] k6s M ? %))) 

 v_ bf];|f] k6s M ? *))) 

 u_ t];|f] k6s M ? !%))) 

 3_ ;f] eGbf dfly M ? @)))) 

@_ l6k/ k|of]u u/L 

 s_ klxnf] k6s M ? ^))) 

 v_ bf];|f] k6s M ? !)))) 

 u_ t];|f] k6s M ? !*))) 

 3_ ;f] eGbf dfly M ? @@))) 

#_ d]l;g 7'nf]÷;fgf] k|of]u u/]df k|lt d]l;g 

s_ klxnf] k6s M ? *))) 

 v_ bf];|f] k6s M ? !%))) 

 u_ t];|f] k6s M ? @%))) 

 3_ ;f] eGbf dfly M ? $)))) 

$_ gbLsf] If]qflwsf/df kg]{ :yfgdf cj}w ?kdf ;+sng u/L /fv]sf] glb tyf vfgLhGo kbfy{df 

;j} ;+slnt kbfy{ hKfmt u/L ;+nUgnfO{ k|To]s k6s ? %))) hl/jfgf ul/g]5 . 

 

%_ cj}w ?kdf ;+sng u/L /fv]sf] glb tyf vfgLhGo kbfy{df ;j} ;+slnt kbfy{sf] xsdf lhNNff 

lakb Aoj:yfkg ;ldltn] lgwf{/0f lgwf{/0f u/]sf] b//]6nfO{ ;d]t cfwf/ dflgg]5 . 
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df]bL ufpFkflnsf 

ljlgof]hg P]g, @)&* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

df]bL ufpFkflnsf 
ufpF sfof{kflnsfsf] sfof{no 

kfltrf}/, kj{t 

ufpF ;efdf kfl/t ldlt M– @)&*÷)#÷!) 
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df]bL ufpFkflnsfsf] ljlgof]lhg P]g @)&* 

 

df]bL ufFpkflnsfsf] cflys{ aif{ @)&*÷)&( sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo ;l~rt 

sf]ifaf6 s]xL /sdvr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g . 

k|:tfjgfM df]bL ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&*.)&( sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt 

sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo 

ePsf]n],g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd df]bLufpF ;efn] of] P]g 

agfPsf] 5 . 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æ df]bL ufpFkflnsfsf] ljlgof]hg P]g,   

@)&*Æ  /x]sf] 5 . 

                        -@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

@= cfly{s jif{ @)&*.)&( sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sdvr{ ug]{ clwsf/M -!_cfly{s jif{ 

@)&*.)&( sf] lgldQ ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf 

lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhutvr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L 

hDdf /sd ? &२,१*,^$,))) .–-axTt/ s/f]8 c7f/ nfv rf};7L xhf/_                          

df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rtsf]if af6 vr{ ug{ ;lsg]5 . 

#= ljlgof]hgM  -!_   o; law]os4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd 

cfly{s jif{ @)&*.)&( sf] lgldQ df]bL ufpFkflnsf, ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / 

ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 . 

-@_ pkbkmf -!_df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout 

zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sddWo] s'g}df art x'g] / 

s'g}df ck'ux'g] b]lvg cfPdf ufpF sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'ux'g] zLif{sdf 

/sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] @% 

k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf 

a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhutvr{ / 

ljQLoJoj:yf tkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgLvr{ / Jofhe'QmfgLvr{ zLif{sdf afx]s 

cGo rfn" vr{ zLif{stkm{ ;fg{ / laQLoJoj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgLvr{ tkm{ 

lalgof]lht /sd Aofhe'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g . 

  

t/ rfn' tyf k"Flhutvr{ / ljQLoJoj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ 

;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf 

:jLs[t /sdsf] @% k|ltzteGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df 

/sd ;fg{ k/]df ufpF ;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .                                                        

;]tL dxt 

pkfWoIf 
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                   cg';"lr–! 

-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_adf]lhd 

;+l~rtsf]if af6 ljlgof]hg x'g] /sd 

 

 

qm=;+= 
cg'bfg 

;+Vof 
zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhut vr{ 

ljQLo 

Joj:yf 
hDdf 

1 2 3 4 5 6 7 

1  ufpF sfo{kflnsf 

44,93,64,000. -

-62=26_ 

-rf}jfln; s/f]* 

lqgAa] nfv 

rf};&L xhf/_ 

27,25,00,000. 

-37=74_ 

-;TtfO; s/f]* 

klRr; nfv_ 
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2. न्यार्यक सलर्लत कायार्वलि सम्बचन्ि ऐि - २०७५ 
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7. टोि र्वकास संस्था संचािि कायार्वलि - २०७५ 



 

 

आलथाक वर्ा २०७८/०७९ को   118 बार्षिक बजेट तथा कार्िक्रम 
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13. आलथाक सहायता कायार्वलि – २०७६ 

14. जिस्रोत तथा र्हुाि दताा कायार्वलि – २०७७ 
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आचारसंर्हता 
1. पदालिकारीहरुको आचारसंर्हता -२०७४ 

 

लिदेचशका 

1. र्ोदी गाउँपालिका राहत र्वतरण लिदेचशका –२०७६ 

2. सतु्केरी सँग उपाध्यक्ष कायाक्रर् संचािि लिदेचशका – २०७७ 

 

df]bL ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, 

kfltrf}/, kj{t 

kbflwsf/Lx?sf] gfd, kb / ;Dks{ gDa/ 

gfd, y/ kb 

k|]d शमाि kf}8]n cWoIf 

;]tL dxt pkfWoIf 

uf} k|;fb u'?ª ! g. j8f cWoIf 

ljsf; ltldlN;gf @ g. j8f cWoIf 

b]j]Gb| axfb'/ If]qL # g. j8f cWoIf 

dgs'df/ k'g $ g. j8f cWoIf 

bnaxfb'/ dNn % g. j8f cWoIf 

ladn nfld5fg] ^ g. j8f cWoIf 
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j8f ;b:ox? 

gfd, y/ 

l;tf lj=s= 

wgdfof u'[?ª 

e'naxfb'/ kf}8]n 

s'ndfg u'?ª 

g/dfof sfdL 

lhjGw/ rkfO{  

lxd axfb'/ If]qL 

lx/fb]jL rkfO{ 

6]s axfb'/ k'g 

od axfb'/ k'g 

xl/ dfof uj'{hf 

r]t axfb'/ rf]rfËL k'g 

k|t axfb'/ k'g 

;'s dfof lj=s= 

lji0f' s'df/L kf}8]n If]qL 

OGb| k|;fb pkfWofo 

kbd axfb'/ s'Fj/  

sdnf ;fsL{  

z'l;nf s'df/L s]=;L= 

gGbnfn ;'j]bL 

nIo axfb'/ s]=;L= 

sNkgf ;fsL{  

nIdL s'df/L zdf{  

bn axfb'/ s]=;L= 

a;Gt s'df/ u'?ª & g. j8f cWoIf 

;'s axfb'/ u'?ª * g. j8f cWoIf 

lah'nf s'df/L zdf{ sfo{kflnsf ;b:o 

b'uf{ /;fO{nL sfo{kflnsf ;b:o 

k|]d lj=s= sfo{kflnsf ;b:o 

b]jL s'df/L zdf{ sfo{kflnsf ;b:o 

nIdL lj=s= sfo{kflnsf ;b:o 

nfndtL la=s= sfo{kflnsf ;b:o 
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gfd, y/ 

a'l4;fu/ zdf{  uf}td 

;Gtf]ifL lj=s= 

s[i0faxfb'/ u'?ª 

of]u]Gb| s]=;L= 

 
 

g]kfn ;/sf/ 
;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno 

sd{rf/L ljj/0f 
sfof{nosf] gfd M df]bL ufpFkflnsf  
sfof{nosf] 7]ufgf M kfltrf}/, kj{t  
qm= 
; gfd y/ kb ÷ zfvf kmf]g g+= 
१ फकसान बहादरु के्षत्री  प्रमुख प्रशासकीर् अलिकृत ९८५७६६६१११ 
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८ गोपाल लघलमरे शमाि सहार्क पाँचौं / प्रशासन ९८५७६२४९५७ 
९ देलव प्रसाद पौडेल सहार्क पाँचौं / लजन्द्सी ९८५७६३०६४३ 
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१४ क्रष्ण प्रसाद सवुेदी सहार्क पाँचौं / राजश्व / न्द्र्ालर्क सलमलत ९८४१८९५९७६ 
१५ राजेन्द्र प्रसाद आचार्ि लेखा सहार्क ९८०५२०३३०० 
१६ लशव चपागाई आ.ले.प सहार्क ९८६४४२२९८८ 
१७ भास्कर रेगमी कम्प्र्ुटर अपरेटर ९८४६०११७९४ 
१८ होमनाथ लालमछाने सहार्क पाँचौं / ४ नं वडा सलचव ९८६७६२६१०४ 
१९ मािव प्रसाद सापकोटा ना.प.स्वा.प्रा ९८४१११५९५२ 
२० फदपा सुवेदी कुवँर सब.ईलन्द्जलनर्र / प्रालवलिक ९८४७७३३२३४ 
२१ सन्द्तोष पौडेल सब.ईलन्द्जलनर्र / प्रालवलिक ९८४६५२५९१७ 
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qm= 
; gfd y/ kb ÷ zfvf kmf]g g+= 
२२ सुरेश ररमाल प्रा.स / लशक्षा ९८६७६०५८९१ 
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२६ 
लवष्णु कुमारी गौतम 

पौडेल 
स.म.लब.लन / लशक्षा 
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#० रुर प्रसाद शमाि अ.सब.ईलन्द्जलनर्र / १ नं वडा सलचव ९८५७६५०४८५ 
#१ प्रमोद कुमार चौरालसर्ा अ.सब.ईलन्द्जलनर्र / प्रालवलिक ९८६९६८१६१६ 
#२ लशव श्रेष्ठ अ.सब.ईलन्द्जलनर्र / प्रालवलिक ९८४३०८४२९६ 

 
ufpFkflnsfdf sfo{/t s/f/ ;]jfdf sfo{/t sd{rf/L ljj/0f ;+sng 

 
sfof{nosf] gfd M df]bL ufpFkflnsf  
sfof{nosf] 7]ufgf M kfltrf}/, kj{t  
qm= ; gfd y/ kb kmf]g g+= 

१ फदपक शमाि सुचना प्रलवलि अलिकृत ९८५१२२२६८० 
२ नलवन शालह ईलन्द्जलनर्र ९८५७६४४९९९ 
३ अनमोल के्षत्री रोजगार संर्ोजक ९८५७६६९६९० 
४ लसताकुमारी शमाि  उद्घम लवकास संर्ोजक ९८४७६२३६५९ 
५ मलनषा महत कृलष अलिकृत ९८४५९५६९७० 

६ र्ाम बहादरु मेिासी र्ुवा बालबाललका र्ोकल पसिन  ९८५७६३०२०९ 
७ बेल प्रसाद शमाि अ.सब.ईलन्द्जलनर्र ९८४७६२०९३३ 

८ अलनल पुन एम.आई.एस अपरेटर ९८१५१०५१२३ 
९ आर्ुष के.सी प्रा.स ९८१६१३४६६६ 

१० स्मृती पौडेल कृलष प्रालवलिक ९८६७७७०७५९ 

११ गणेश शमाि अलिकारी बररष्ठ उद्यम लवकास सहजकताि ९८४७७७२५४१ 

१२ ममता पाईजा पुन उद्यम लवकास सहजकताि ९८६७६९८९९७ 

१३ टंक बहादरु भट्टराई अ.सब.ईलन्द्जलनर्र ९८६७०४०२९९ 
१४ नगेन्द्र सुवेदी कार्ािलर् सहार्क  ९८४७६३४६०६ 
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qm= ; gfd y/ kb kmf]g g+= 
१५ सीता लब .क  कार्ािलर् सहार्क ९८४७७३३४५१ 
१६ लबक्रम मल्ल कार्ािलर् सहार्क ९८४७६५६१५५ 
१७ लवकास शमाि ना.प्रा.स ९८६७६१४०१७ 
१८ लनशा के.सी ना.प्रा.स ९८६७९१६४७७ 
१९ नारार्ण पौडेल ना.प्र.से.प्रा ९८६७६८००५८ 
२० सलन्द्जव अलिकारी ना.प्रा.स ९८४७६३५४८६ 
२१ सररता शमाि गौतम फर्ल्ड सहार्क ९८४७६३२७३९ 
२२ लवन्द्द ुगौतम फर्ल्ड सहार्क ९८४६७०७४१८ 
२३ खुम प्रसाद अलिकारी हलुका सवारी चालक ९८४७६७२२५५ 
२४ रुर बहादरु के.सी हलुका सवारी चालक ९८४७६७३२४० 
२५ लवष्णु कुमारी शमाि का.स ९८४७७४८६०४ 
२६ हरीमार्ा कुवँर का.स ९८६७९४६४२२ 
२७ देवी कुमारी शाही का.स ९८६७७०६६६९ 
२८ ढाका कुमारी घती के्षत्री का.स ९८०२८४२८८४ 

स्वास्थ ससं्थाहरुमा कार्िरत कमिचारी लवबरण 

क्र .स  िार्थर पद कायारत स्वास्थ संस्था  सम्पका  िम्बर 

१. देव बहादरु र्ल्ि  लस .अ.हे.ब  भकू स्वास्थ चौकी  ९८४२६११९७५ 

२. िलिर्ाया श्रीश अ .हे.ब  देउपरु स्वास्थ चौकी  ९८४६००३४०४  

३. हरु्िाथ शर्ाा  हे .अ  देउरािी स्वास्थ चौकी  ९८४७६४३३४०  

४. अचजत लब .क  अ .हे.ब  क्यांग स्वास्थ चौकी  ९८६०५३८५८७  

५. गोकुि प्रसाद 
अलिकारी 

हे .अ  बाजुंग स्वास्थ चौकी ९८५७६८०९००  

६. लर्ठुिाि लस .के  लस .अ.हे.ब  लतिाहार स्वास्थ चौकी ९८४७६४७२६९  
७. लबष्ण ुप्रसाद पौडेि  अ .हे.ब  राम्जा स्वास्थ चौकी ९८५७६३१४५४  
८. टेक बहादरु घलता  लस .अ.हे.ब  चचरे स्वास्थ चौकी ९८४७६४४५३९   
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सेती र्हत 

उपाध्यक्ष 

प्ररे् शर्ाा पौडेि 

अध्यक्ष 

गौ प्रसाद गरुुङ 

वडा अध्यक्ष  

 

वडा िं. १ भकुताङ्ग्िे 

कुिर्ाि गरुुङ 

सदस्य 

 

भिुबहादरु पौडेि 

सदस्य 

 

ििर्ाया गरुुङ 

सदस्य 

 

लसता लब.क 

सदस्य 

 

र्कसाि बहादरु क्षरेी 
प्रर्िु प्रशासकीय अलिकृत 

प्ररे् लब.क 

कायापालिका सदस्य 

 

दगुाा रसाईिी 
कायापालिका सदस्य 

 

गाउँकायापालिका पदालिकारीहरुको र्ववरण 
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लबकास लतलर्चल्सिा 
वडा अध्यक्ष  

 

वडा िं. २ देउपरु 

देवी कुर्ारी शर्ाा 
सदस्य/का.पा सदस्य 

 

चजवन्िर चपाई 

सदस्य 

 

र्हर्बहादरु क्षरेी 
सदस्य 

 

िरर्ाया कार्ी 
सदस्य 

 

देबेन्ि बहादरु क्षरेी 
वडा अध्यक्ष  

 

वडा िं. ३ देउरािी 

र्हरादेवी चपाई 

सदस्य 

 

टेकबहादरु पिु 

सदस्य 

 

यर्बहादरु पिु 

सदस्य 

 

िािर्ती लब.क 

सदस्य/का.पा सदस्य 
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र्ि कुर्ार पिु 

वडा अध्यक्ष  

 

वडा िं. ४ क्याङ 

प्रत बहादरु पिु 

सदस्य 

 

हररर्ाया ँगवुाजा 
सदस्य 

 

िक्ष्र्ी र्व.क 

सदस्य/का.पा सदस्य 

 

 

चचर बहादरु चोचाङ्गी पिु 

सदस्य 

 

दि बहादरु र्ल्ि 

वडा अध्यक्ष  

 

वडा िं. ५ बाजङु्ग 

र्वष्ण ुकुर्ारी पौडेि क्षरेी 
सदस्य 

 

इन्ि प्रसाद उपाध्याय 

सदस्य 

 

पदर् बहादरु कँुवर 

सदस्य 

 

सकुर्ाया ँलब.क 

सदस्य 
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लबर्ि िालर्छाि े

वडा अध्यक्ष  

 

वडा िं. ६ लतिाहार 

सचुशिा कुर्ारी के.सी 
सदस्य 

 

िक्ष्यबहादरु के.सी 
सदस्य 

 

िन्दिाि सबेुदी 
सदस्य 

 

कर्िा िपेािी 
सदस्य 

 

बसन्त कुर्ार गरुुङ 

वडा अध्यक्ष  

 

वडा िं. ७ राम्जा देउरािी 

िक्ष्र्ी कुर्ारी शर्ाा 
सदस्य 

 

दि बहादरु क्षरेी 
सदस्य 

 

बदु्दीसागर शर्ाा गौतर् 

सदस्य 

 

कल्पिा साकी 
सदस्य 
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सकुबहादरु गरुुङ 

वडा अध्यक्ष  

 

सन्तोर्ी र्व.क 

सदस्य 

 

वडा िं. ८  

चचरे 

योगेन्ि के.सी 
सदस्य 

 

र्वजिुा कुर्ारी शर्ाा 
सदस्य/का.पा सदस्य 

 

 

कृष्ण बहादरु गरुुङ 

सदस्य 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

र्ोदी गाउँपालिकार्ा आयोचजत र्वलभन्न कायाक्रर्हरुका तचस्वरहरु 
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 df]bL ufpFkflnsf  
ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

kfltrf}/, kj{{t 
Website: modimun.gov.np 

Email: info@modimun.gov.np 

Facebook: र्ोदी गाउँपालिका - facebook.com/modi.parbat 

Phone No: 067-410164 

 

िान रोपाइँ कार्िक्रम राम्जामा सम्मानलनर् रालष्ट्रर् सभाका अध्र्क्ष २०७८ 

 
उद्योग फदवश २०७७ मा सम्मालनत स्थानीर् उद्यमीहरु 


