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नवौं गाउँसभा

शिवरात्री मलेा ढेवाडाँडा शसद्धलेक

सत्यवतरी मा.शव.को शनमामाणाधरीन भवन बैरेनरी-शििलनलाङ ठाटरी सडकको शिच खणड

बङ्ुचङु

१११ औ अनतराशट्रि्य मशिला शिवसको अवसरमा आ्योशित 
अनतरशरि्या का्यमारिम बङ्ुचङ भडेाबाररी मिैान शिच सडक

आिमटारको रमणरी्य दृट््य

आधारभतू सवास्थ्य केनद्र बागबच्छला कुटरीडाँडा खानेिानरी अा्योिना

वडा का्यामाल्य भवन वडा नं. ५

नलाङ मा.शव.को भवन

गाउँिाशलका अध्यक्ष श्री पे्मनाथ शसलवालबाट इटिानरी सवास्थ्य 
चौकीको शिलन्यास

शसद्वलेक गाउँिशलका वडा नं ४ गौथलेमा प्धानमनत्री रोिगार 
का्यमारिम अनतगमात सथानरी्य वाशसनिािरुको सिभाशगताबलिबेरी आधारभतु सवास्थ्य केनद्र िरेवाटार कुमिरु भन्ज्याङ कालरीिि सडकखणडको ग्याशबन िालरी



l;4n]s ufp“kflnsf
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no

a'ª\r'ª, wflbª
afudtL k|b]z, g]kfn

gjf}+ ufpF;efaf6 kfl/t l;4n]s ufpFkflnsfsf]
cf=j= )&*÷)&( sf] gLlt, ah]6 tyf sfo{qmd

-cfly{s P]g tyf ljlgof]hg P]g ;lxtsf] of]hgf k'l:tsf_





दुई शबद
संघीयता कायायान्वयनको क्रममा नेपालको संव्वधान २०७२ ले वय्वस्ा गरे अनरुूप प्रतयेक आव य्ाक 
्वरयाको आराढ १० गते गाउँपावलकाले आफनो काययाक्रम गाउँसभामा पेश गरी पाररत गराई कायायान्वयनमा 
जान ुपनने वय्वस्ा अनसुार आ.्व. २०७८/०७९ को काययाक्रम त्ा बजेट २०७८/०३/२८ गते नै पाररत 
गरेका छौ ँ। गाउँसभाबाट पाररत  नीवत त्ा काययाक्रम, योजना, काययाक्रम र बजेट स्वयासाधारण सबैको 
जानकारीको लावग यो पसुतक तयार गरी प्रकावशत गरेका छौ ँ। 

वसद्धलेक गाउँपावलकाको व्वकासको लावग हामीले व्वगत ४ ्वरयाको अ्ववधमा चालेका कदमहरूबाट नै प्रष्ट हुनछ वक हामी 
जनताका आधारभतू आ्वशयकता कृवर, सडक, खानेपानी, स्वास्थय, वशक्ामा व्वशरे जोड वदएका छौ ँ। वसद्धलेक्वासी 
समपणूया दाजभुाइ वददीबवहनीहरूको समग्र व्वकासको लावग यहाँ रहकेा राजनैवतक दल, संघ/संस्ा, समाजसे्वी, बवुद्धजी्वी 
सबै एकजटु हुन जरुरी छ भनने त्थयलाई मनन ्गरी सबैसँग हातेमालो गनने प्रयास गरेका छौ ँ। वसद्धलेक गाउँपावलका काममा 
व्वश्ास गछया ।  गाउँपावलकाको आव्याक, सामावजक, भौवतक, शवैक्क, धावमयाक र पययाटकीय व्वकासको लावग प्रयतनशील 
रहदँ ैउपलबध स्ोत र साधनको अवधकतम उपयोग गरी गाउँपावलकालाई स्वा्वलमबी र आतमवनभयार बनाउने प्रयास जारी 
राखद ैछ । समाजमा रहकेा हरेक क्ेत्र, ्वगया र पक्का जनतालाई समान रूपले वय्वहार गररएको छ, गररनेछ । 

अनतयमा गाउँपावलकाको समग्र व्वकासको लावग व्वगतमा सहयोग गनुयाहुने सबै पक्लाई धनय्वाद वदन चाहनछु । यस ्वरयाको 
नीवत, काययाक्रम र बजेट वनमायाणमा सहयोग गनुयाहुने जनप्रवतवनवधजयहूरू, राजनैवतक दल, राष्ट्रसे्वक कमयाचारीहरू त्ा समपणूया 
सरोकार्वालाहरू प्रवत हावदयाक आभार प्रकट गददै हावदयाक धनय्वाद ज्ापन गदयाछु । धनय्वाद ।

प्रेमनाथ सिलवाल
अधयक्
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दुई शबद        

नेपालको संव्वधान,२०७२ मा भएको सं्वैधावनक वय्वस्ा अनरुुप  तीन तहको सरकार रहने वय्वस्ा 
भए अनरुुप वसद्धलेक गाउँपावलकाले पवन स्ानीय सरकारको हवैसयतमा आफनो नीवत त्ा काययाक्रम 
काननूले तोकेको वमवतम ैगाउँसभा मारया त पाररत गरेका छ । गाउँसभाबाट पाररत नीवत त्ा काययाक्रम, 
आगामी ्वरया समपनन गररने योजना र बजेट स्वयासाधारणको जानकारीका लागी यो पसुतक तयार गरी 
प्रकावशत गरेका छौं ।

सं्वदृ्ध नेपाल सवुख नेपाली भनने रावष्ट्रय नारालाई आतमसा् गददै वसद्धलेक गाउँपावलकाले पवन आव य्ाक सं्ववृद्ध र व्वकासको 
लावग प्ूवायाधार, वसद्धलेक गाउँपावलकाको मलू आधार भनने मलू मनत्र तय गरी गाउँपावलकाका अधयक्जयकूो कुशल 
नेततृ्वमा गाउँ  वभत्र रहकेा प्राकृवतक श्ोत साधनलाई अवधकतम उपयोग गरी वसद्धलेक्वासी लाई व्वकास र सं्ववृद्धको 
अनभुतूी गराउन र सं्वदृ्ध वसद्धलेक वनमायाण गनयाका लावग व्वगत ४ ्वरयादवेख दत्तवचत्त भएर लागेका छौं । गाउँपावलकामा 
उपलबध वसवमत श्ोत साधनका बा्वजदु जनताका अवसवमत चाहनाहरूसँग तालमले वमलाइ प्रा्वमकीकरण गरी 
अ्वशयकताका आधारमा समबाेधन गददै  आएका छौं । स्वास्थय, कृवर, वशक्ा,पययाटन, उद्ोग, लगायत जनताका प्रतयक् 
सरोकारका व्वरयहरूलाई व्वशेर समबोधन गददै हामी वनरनतर अगाडी बवढरहकेा छौं । सा्ै नयायमा पहुचँ नभएका मवहला, 
असहाय लगायतलाई नयावयक सवमवत मारया त सहयोग गददै आएका छौं, यो प्रकृया वनरनतर रहने छ । 

अनतयमा वसद्धलेक्वासीले हृदयदवेख व्वश्ास गरी समुपेको वजमम्ेवारी इमानदारीका सा् परूा गनया  सहयोग गनुयाहुने सबै पक्लाई 
धनय्वाद वदन चाहनछु । यस बरयाको नीवत,काययाक्रम र बजेट वनमायाणमा सहयोग गनुयाहुने जनप्रवतवनवधजयहूरू, राजनैवतक दल, 
राष्ट्रसे्वक कमयाचारीहरूका सा्ै समपणूया सरोकार्वालाहरू प्रवत आभार प्रकट गददै हावदयाक धनय्वाद ज्ापन गदयाछु । 

धनय्वाद ।

कमला शमामा
उपाधयक्
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मरेरो भनाई
नेपालको संव्वधान, २०७२ ले वय्वस्ा गरेको स्ानीय तहको अवधकार र स्ानीय सरकार 
सञचालन ऐन, २०७४ को दरा ७१(१) र अनतर-सरकारी व्वत्त वय्वस्ापन ऐन, २०७४ को दरा 
(३) मा प्रतयेक ्वरयाको असार १० गतेवभत्र गाउँ सभामा बजेट पेश गनुयापनने काननूी वय्वस्ा बमोवजम 
यस वसद्धलेक गाउँपावलकाको आ.्व. २०७८/०७९ को लावग वमवत २०७७/०३/१० र २८ गते 
बसेको न्वौं गाउँसभाबाट पाररत भएका नीवत त्ा काययाक्रम, आव य्ाक ऐन, व्ववनयोजन ऐन र बजेट 
्वक्तवयका सा्ै ्वावरयाक योजना त्ा काययाक्रम स्वयासाधारणहरुको लावग रातो वकताब अनतगयात 
प्रकाशन गररएको छ । कोवभड-१९ को महामारीका वबच हामीले हाम्ा योजना त्ा आव य्ाक वक्रयाकलापका काययाहरुलाई 
अगाडी बढाउनपुनने चनुौती हाम्ा माझ रहकेो छ । यस व्वरम ् पररवस्वतमा पवन गाउँपावलकावभत्रका नागररकप्रवतको 
उत्तरदावयत्व ्वहन, पारदवशयाता कायम त्ा सचूनामतै्री ्वाता्वरण वसजयाना गददै गाउँपावलकाबासी त्ा सरोकार्वालाहरुलाई 
गाउँपावलकाको ्वावरयाक गवतव्ववध समट्ेन यस आव य्ाक ्वरयाको काययाक्रमहरुले मद्दत पगुनेछ भनने आशा वलएको छु । 

आ.्व. २०७८/०७९ मा गाउँपावलकाको यस ्वावरयाक योजना त्ा काययाक्रम सञचालन गनने क्रममा नागररकहरुको 
सहभावगतालाई ्प सहभावगतामलूक र मजबतु बनाई वदगो त्ा गणुसतरीय व्वकास, प्रवतवनवधत्व र अपनत्वबोध हुनकुा 
सा्ै गाउँपावलकाबासीहरुको योजना ए्ंव काययाक्रम सञचालना य्ा रचनातमक सललाह र सझुा्वको सद्ैव अपेक्ा गदयाछु । 

अनयमा,  यस आव य्ाक ्वरयाको नीवत त्ा काययाक्रम तयार त्ा पाररत गनने क्रममा सहयोग गनुयाहुने गाउँबासीहरु, समाजसे्वी, 
बवुद्धजी्वी, राजनैवतक दलहरु, पत्रकार लगायत कमयाचारीहरुमा हावदयाक धनय्वाद प्रकट गददै अधयक्, उपाधयक्, ्वडाधयक्हरु 
लगायत जनप्रवतवनवधहरुप्रवत कृतज्ता ज्ापन गदयाछु । 

 

ननदलाल शमामा
प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत
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गाउँपावलकाको  पषृ्ठभमूी १

वसद्धलेक गाउँपावलकाको नीवत त्ा काययाक्रम (आ.्व. २०७८/०७९) ५

वसद्धलेक गाउँपावलकाको अ य्ा समबनधी प्रसता्वलाई कायायान्वयन गनया बनेको ऐन २०७८  १७

व्ववनयोजन ऐन, २०७८ ५४

वसद्धलेक गाउँपावलकाको न्वौं गाउँसभा समक् पेश भएको २०७८/०७९ को बजेट ्वक्तवय ५५

वसद्धलेक गाउँपावलकाको आव य्ाक ्वरया २०७८/०७९ को वक्रयाकलाप अनसुारको बजेट व्व्वरण ६६

प्रधानमनत्री रोजगार काययाक्रमको लावग छनौट भएका आयोजनाहरू ९९

वसद्धलेक गाउँपावलकाका वन्वायावचत जनप्रवतवनवधहरुको नामा्वली १००
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गाउँपासलकाको  पषृ्ठभूमी 

संघीय संरचना अनसुार रहकेा ७ ्वटा प्रदशेहरू मधये धावदङ वजलला बागमती प्रदशेमा रहकेो छ । यस वजललामा ११ 
गाउँपावलका र दईु नगरपावलका गरी कुल तेह्र स्ानीय तहहरू रहकेा छन ् । जनताको घरदलैोमा सरकारको उपवस्वत 
गराउने उद्दशेय अनसुार सावबकका गाउँ व्वकास सवमवतहरू (नलाङ,सलाङ र कुमपरु) वमलाएर वसद्घलेक गाउँपावलकाको 
वनमायाण गररएको हो । यसको कुल क्ेत्ररल १०६.३६ ्वगया वक.मी. रहकेो छ जसमा जममा ६,२१२ घरधरुीहरू रहकेा छन ्भने 
जममा ३१,३९५ जनसङ्खया रहकेो छ (वसद्धलेक गा.पा. घरधरुी स्वनेक्ण, २०७४) । यस गाउँपावलकाको प्ूवयामा वनलकण्ठ 
नगरपावलका र गलछी गाउँपावलका, पवचिममा गोरखा वजलला, उत्तरमा ज्वालामखुी गाउँपावलका र वनलकण्ठ नगरपावलका 
त्ा दवक्णमा गजरुी र ्वेवनघाट रोराङ गाउँपावलका रहकेो छ ।

गाउँपासलकाको पुनिसंरचना 

एवेतहावसक मानयता अनसुार यस गाउँपावलकामा रहकेो वसद्धबाबाको मवनदर भएको प्रवसद्ध पययाटकीय ए्ंव सनुदर वसद्धलेकको 
नामबाट यस गाउँपावलकाको नाम वसद्घलेक रावखएको हो भनने भनाई यहाँका बवुद्घजी्वीहरूको रहकेो छ । स्ानीय वनकायको 
पनुससंरचना अनसुार वसद्घलेक गाउँपावलका साव्वकका नलाङ, सलाङ र कुमपरु गा.व्व.स.हरू समटेी पनुगया्ठन गररएको हो । 
वसद्घलेक गाउँपावलकालाई ७ ्वटा ्वडाहरूमा वबभाजन गररएको छ । साव्वकको नलाङ गाव्वसको ्वडा नं ६ दवेख ९ समम 
समटेी वसद्घलेक गाउँपावलकाको ्वडा नं १ वनमायाण भएको छ । तयसैगरी क्रमशः नलाङ गाव्वसको १ दवेख ५ नं ्वडाहरू 
समटेी हालको ्वडा नं २, सलाङको ्वडा नं १ दवेख ५ ्वडाहरू समटेी हालको ्वडा नं ३, तयसतै सलाङको ्वडा नं ६ दवेख ९ 
्वडाहरू समटेी हालको ्वडा नं ४, कुमपरु गाव्वसको ्वाडयाहरू २, ८, र ९ समटेी हालको ्वडा नं ५, कुमपरु गाव्वसको ्वाडयाहरू 
१, ३, ४ समटेी हालको ्वडा न ६ र कुमपरु गाव्वसको ्वाडयाहरू ५, ६ र ७ समटेी हालको ्वडा न ७ ्वनाइएको छ । कुन–कुन 
गाव्वसलाई कुन–कुन ्वडामा समायोजन गरी गाउँपावलकाको पनुससंरचना गररएको हो र ती सबै ्वडाहरूका कायायालयहरू 
कहाँ कहाँ रहकेा छन ्भनने व्व्वरण तल तावलका १ मा प्रसततु गररएको छ ।

तावलका नं.१: गाव्वसबाट गाउँपावलकामा भएको पनुससंरचनाको अ्वस्ा

वडा नं िमावरेश भएका िासवक गासविहरू िासवक वडा नं वडा कारामालर रहरेको सथान
१ नलाङ ६-९ गहतेटार
२ नलाङ १-५ ्ठाटी भञजयांङ
३ सलाङ १-५ ्वसनत
४ सलाङ ६-९ आरु्वासटार
५ कुमपरु २,८,९ बङ्ुचङु
६ कुमपरु १,३,४ माझीटार
७ कुमपरु ५,६,७ वपपलटार

स्ोत: नेपाल राजपत्र, नेपाल सरकारबाट वमवत २०७६ रालगणु २७ गते प्रकावशत संखया ५८ भाग ४ 

अवससथसि िथा पहुचँ

वसद्घलेक  गाउँपावलकाे कायायालय धावदङ वजललाको सदरमकुाम धावदङबेसीबाट १२ वक.वम को दरुीमा अ्ववस्त छ । 
वसद्घलेक गाउँपावलका वनलकण्ठ नगरपावलका र रुकने  खोला पलुको व्वच भागमा अ्ववस्त छ । साव्वकको गा.व्व.स.को 
वहसा्वले पवन कायायालय वसद्घलेक, गाउँपावलकाको मधयभागमा अ्ववस्त छ । यस गाउँपावलका वभत्रको मखुय बजार 
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क्ेत्रहरू बङ्ुचङु, बैरेनी, ्ठाँटीभञजयाङ, वखरनेभञजयाङ, कमलाबारी, परे्वाटार, सलाङघाट, वखरनेभञजयाङ, ्ठाँटीभञजयाङ, 
आदमटार, वरसटार कालीदह रहकेा छन ्। रुकने  खोलाको पलु दवेख धावदङ बेसी जाने कालपुाणडे मागयाको १२ वक.मी सडक 
क्ेत्र यस गाउँपावलका वभत्र पदयाछ । यस गाउँपावलका समपणुया ्वडा कायायालयहरूमा कचची मोटर बाटो पगुेको छ ।  यस क्ेत्र 
सदरमकुामबाट नवजक भएको कारणले पवन बजार त्ा आव य्ाक वक्रयाकलापको लागी यहाँका मावनसहरू धावदङबेसी  
जाने गदयाछन ्।

भू-धरािल िथा भू-उपरोग

सभरालोपना

भ-ूसचूना प्रणाली (GIS) अनसुार यस गाउँपावलकाको भ-ूधरातललाई व्वभाजन गदाया ५ वडग्री भनदा कम वभरालोपना 
भएको ४.०१ ्व.वक.वम अ्ायात ्३.७७ प्रवतशत, ५ दवेख १५ वडग्री समम वभरालोपना भएको १५.१७ ्व.वक.वम. अ्ायात ्
१४.२६ प्रवतशत, १५ दवेख ३० वडग्री समम वभरालोपना भएको ४८.५५ ्व.वक.वम.अ्ायात ्४५.६५ प्रवतशत रहकेो छ । यस 
गाउँपावलकाको ३० दवेख ४५ वडग्री वभरालोपन भएको जवमन ३५.२९ ्व.वक.वम. अ्ायात ्३३.१८ प्रवतशत र ४५ वडग्री भनदा 
बढी वभरालो भएको जवमन ३.३४ ्व.वक.वम.अ्ायात ्३.१४ प्रवतशत रहकेो छ । यस समबनधी ्प व्व्वरण तावलका नं. २ मा 
वदइएको छ ।

तावलका नं. २: वभरालोपना समबनधी व्व्वरण

क्र.ि. सभरालोपना क्रेत्रफल वगमा सक.मी प्सिशि
१ ५ वडग्री समम ४.०१ ३.७७
२ ५ वडग्री दवेख १५ वडग्री १५.१७ १४.२६
३ १५ वडग्री दवेख ३० वडग्री ४८.५५ ४५.६५
४ ३० वडग्री दवेख ४५ वडग्री ३५.२९ ३३.१८
५ ४५ वडग्री माव् ३.३४ ३.१४

जममा १०६.३६

स्ोत:भौगोवलक नकसाबाट साभार

भू–उपरोग

यस गाउँपावलकाको भ-ूउपयोगको अ्वस्ा हदेायाे कुल भ-ूभागको अतयवधक ५८.६९ ्वगया वकलोवमटर अ्ायात ् ५५.१८ 
प्रवतशत जवमन कृवर योगय जवमनको रुपमा रहकेो छ । तयसैगरी अकको यस क्ेत्रमा समभा्वना रहकेो क्ेत्र भनेको ्वनजंगलको 
रहकेो छ । यहाँको कूल क्ेत्ररलको २७.७३ ्वगया वक.वम. अ्ायात ्२६.०७ प्रवतशत ्वनजंगलले ढाकेको जवमन रहकेो छ । 
यहाँको मखुय उतपादन धान, मकै, कोदो र वया्वसावयक तरकारी खतेीलाई मानन सवकनछ । भ-ूउपयोग समबनधी व्व्वरण 
तावलका ३ मा प्रसततु गररएको छ ।

तावलका नं.३: भ-ूउपयोगको व्वव्वधीकरण

क्र.ि. भू–उपरोग क्रेत्रफल वगमा सक.मी प्सिशि
१ कृवरयोगय जवमन ५८.६९ ५५.१८
२ ्वनजगंलले ढाकेको क्ेत्ररल २७.७३ २६.०७
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३ पानीको भाग १.३६ १.२८
४ चट्ानको भाग ०.०८ ०.०८
५ अनय १८.५० १७.३९

जममा १०६.३६

स्ोत: भौगोवलक नकसाबाट साभार

जनिखंरा सवश्रेषण

यस उप-वशरयाक अनतगयात ्वसती, घरधरुी, जनसंखया, परर्वारको आकार, उमरे, जातजाती, मातभृारा, धमया अनसुार 
जनसंखया, आव य्ाक रुपले सवक्रय जनसंखया, घरमलुीको मखुय त्ा सहायक पेसा, वभनन क्मता भएका जनसंखया व्व्वरण, 
वयवक्तगत घटना दताया व्व्वरणको व्वशे्रण र प्रसततुीकरण गररएको छ । जनु तलको तावलका त्ा वयाखयामा प्रसततु 
गररएको छ । घरधरुी त्ा जनसंखया व्व्वरण वसद्धलेक गाउँपावलकाको जनसंखयाको अ्वस्ालाई हदेाया रावष्ट्रय जनगणना 
२०६८ अनसुार यस गाउँपावलका (ततकावलन ३ ्वटा गाव्वसमा) कुल ५१३८ घरधरुी र २३७२९ जनसंखया रहकेोमा परुुर 
१०९६५ र मवहला १२७६४ रहकेा व्ए भने २०७४ मा गाउँपावलकाद्धारा गररएको घरधरुी स्वनेक्ण अनसुार ६२१२ घरधरुी 
र कुल जनसंखया ३१,३९५ रहकेो छ, जसमधये मवहला १५०७९ (४८.०३५) र परुुर १६,३१६ (५१.९७५) रहकेा छन ्। 
यस गाउँपावलकामा मवहलाको तलुनामा परुुरको जनसखया ३.९४५ ले बढी रहकेो छ । यस गाउँपावलकामा सबै भनदा धरैे 
जनसंखया (६१२१) ्वडा नं. २ मा रहकेो छ भने सबै भनदा नयनू जनसंखया (३१९४) ्वडा नं ६ मा रहकेो छ । जनघनत्वको 
वहसाबले हदेाया यो गा.पा.को कुल क्ेत्ररल १०६.३६ ्वगया वक.वम. रहकेो र जनघनत्व २९५.१८ वयवक्त प्रवत ्वगया वक.वम. रहकेो 
छ र औसत परर्वारको आकार ५.०५ वयवक्त प्रवत परर्वार रहकेो छ । घरमलुी नेततृ्वको वहसाबले व्वशे्रण गदाया मवहला 
घरमलुी भएको परर्वार संखया ८८४ अ्ायात ्१४.२३५ रहकेो छ भने परुुरले नेततृ्व गरेको घरधरुी संखया ५३२८ अ्ायात ्
८५.७७५ रहकेो छ । सात ्वटै ्वडामा गरी कुल बसती संखया ३७२ रहकेो छ । जनसंखया समबनधी व्वसततृ व्व्वरण तावलका 
४ मा प्रसततु गररएको छ ।

तावलका न. ४ घरधरुी त्ा जनसंखया व्व्वरण

वडा नं.
बसिी
िखंरा

पररवार िखंरा जनिखंरा औिि
पररवारको

आकार
मसहला घरमुली 

भएका 
पुरुष घरमुली 

भएका
जममा मसहला पुरुष जममा

१ ६८ १६६ ९२४ १०९० २६३२ २७६६ ५३९८ ४.९५
२ ८१ १८५ ९७३ ११५८ २९४० ३१८१ ६१२१ ५.२९
३ ३९ ८८ ६४० ७२८ १७५२ १९७४ ३७२६ ५.१२
४ ३६ ९५ ६८२ ७७७ १८७२ २०२३ ३८९५ ५.०१
५ ५८ ११० ६२७ ७३७ १८४१ १९९८ ३८३९ ५.२१
६ ४५ ८५ ५४८ ६३३ १५४३ १६५१ ३१९४ ५.०५
७ ४५ १५५ ९३४ १०८९ २४९९ २७२३ ५२२२ ४.८०

जममा ३७२ ८८४ ५३२८ ६२१२ १५०७९ १६३१६ ३१३९५ ५.०५
प्सिशि १४.२३ ८५.७७ १०० ४८.०३ ५१.९७ १००

स्ोत: घरधरुी सभनेक्ण २०७४
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सिद्धलरेक गाउँपासलकाको नीसि िथा कारमाक्रम
(आ.व. २०७८/०७९)

श्ीमान प्मुख असिसथजरू,
सवशरेष असिसथजरूहरू,
श्ी गाउँ िभाका िदसर जरूहरू,
श्ी कारामालर प्मुख लगारि िमपुणमा कममाचारीहरू,
श्ी राजनीसिक दलका प्मुख िथा प्सिसनसधजरूहरू,
उपससथि पत्रकार समत्रहरू,
िरुक्ा सनकारका प्सिसनसध जरू,

आदरणीर आमा, बुवा, दाजुभाई िथा सददी बसहनीहरू लगारि, िमपूणमा उपससथि महानुभावहरू 

यस गाउँपावलकाको वनमनत्रणालाई स्वीकार गरी उपवस्त हुनहुुने समपणूया महानभुा्वहरूमा हावदयाक स्वागत ए्वम ्अवभ्वादन 
वयक्त गदयाछु । समपणूया व्वश् नै कोवभड-१९ (कोरोना भाइरस) महामारीको चपेटामा परररहकेो चनुौतीपणूया र असहज अ्वस्ामा 
यसबाट जी्वन गमुाउन ुहुने नागररकका शोकाकुल परर्वारजनप्रवत गवहरो सम्वेदना वयक्त गददै उपचाररत समपणूयाको शीघ्र 
स्वास्थयलाभको कामना गदयाछु । यसका सा्ै नागररकहरूको अवधकार र स्वतनत्रताको लावग योगदान वदने समपणूया ज्ात 
अज्ात सवहदहरूप्रवत हावदयाक श्द्धाञजली अपयाण गदयाछु । 

संव्वधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संव्वधान, २०७२ ले दशेमा संघीय लोकतावनत्रक गणतनत्र स्ापनासँगै जातीय, 
क्ेत्रीय, भावरक, धावमयाक, लैंवगक लगायत स्वै प्रकारका छु्वाछुतको अनतय गरीआव य्ाक समानता र सामावजक नयाय सवुनवचित 
गनया समानपुावतक, समा्वेशी, समान व्वतरण प्रणालीमा आधाररत र सहभावगतामलूक वसद्ानतका आधारभतू, समानतामलुक 
समाज वनमायाणको पररकलपना गरेको छ । वमवत २०७४ ्वैशाख ३१ गतेको स्ानीय वन्वायाचनद्ारा वसद्धलेकबासीको व्वश्ाश 
वजतन सरल भई जनचाहना अनरुुप जनसमदुायले चाहअेनसुारका जनवन्वायावचत प्रवतवनवधहरूद्ारा जनवहतको लावग वनरनतर 
प्रयास जारी राखकेा छौं । वन्वायावचत भएको चौ्ो ्वरयासमम पवन वनरनतर रुपमा हामी जनवहतको काययामा लागी परेका छौं । 

वमवत २०७४/०३/३१ गतेको पवहलो गाउँसभा समपनन भएदवेख हालसमम यस वसद्धलेक गाउँपावलकालाई कायया समपादन 
गनया आ्वशयक व्ववभनन ऐन, वनयम, काययाव्ववध, वनदनेवशका बनाई वसद्धलेक गाउँपावलकाको पवहचान स्ावपत गरी काम गनया 
सहज ्वाता्वरण बनाएका छौं । गाउँपावलकाको संस्ागत संरचना वनमायाण गनया र ्वाँकी रहकेा ऐन, वनयम, काननू, नीवत, 
वनदनेवशका आ्वशयकतानसुार वनरनतर वनमायाण गनुयाका सा्ै पवहला वनमायाण भएका ऐन वनयमहरूलाई आ्वशयकता अनसुार 
संशोधन गददै अगाडी बढीरहकेो वयहोरा अ्वगत गराउन चाहानछु । 

समदृ्ध नेपाल वनमायाणको लावग प्रभा्वकारी योजनाहरूलाई वय्ववस्त रुपमा सञचालन गनया स्ानीय तहको महत्वपणूया भवूमका 
हुने भएकोले संव्वधानले पररकलपना गरेअनरुूप स्ानीय तहलाई प्राप्त भएको काययाकारी अवधकार, नयावयक अवधकार र 
वय्वस्ापकीय अवधकार अनसुार आज हामीहरू यस गाउँपावलकाको न्वौं गाउँसभामा उपवस्त भएका छौं । संव्वधानले 
वदएको अवधकार प्रयोग गरी यस न्वौं गाउँसभामा आगामी आव य्ाक ्वरयामा सञचालन गररने नीवत, वनयम, ऐन, वनदनेवशका, 
्वजेट, काययाक्रम, कर र गैरकर राजश्को दर वनधायारण गनया प्रसततु नीवत त्ा काययाक्रमले सहजता प्रदान गरी यसै चाल ुसभा्वाट 
्वजेट त्ा काययाक्रम स्वीकृत गरी कायायान्वयन गनया गईरहकेा छौं ।
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उपससथि महानुभावहरू, 

योजना तजुयामा प्रकृयालाई जनसहभावगताको माधयमबाट अगाडी बढाउन बसती, टोल, इलाका, राजनीवतक दल व्ववभनन 
संघ संस्ाहरूबाट माग र सझुा्व भई आएअनसुार नीवत, योजना र काययाक्रमहरू जनप्रवतवनवधको हवैसयतले यस वसद्धलेक 
गाउँपावलकाको तरया बाट न्वौं पटक प्रसततु गनया पाउँदा हामीमा गौर्वको अनभुवूत भएको छ ।

गाउँपावलकावभत्रका अलपसंखयक त्ा पछाडी परेका ्वगया त्ा समदुायलाई व्वकासको मलूधारमा लयाई व्वकास वनमायाण 
प्रवक्रयामा सहभागी गराउन कृवर क्ेत्रको वया्वसायीकरण, व्वव्वधीकरण र आधवुनकीकरण गनने, उतपादनशील क्ेत्रमा लगानी 
अवभ्ववृद्ध गददै रोजगारी वसजयाना गनने, सशुासन प्र्वद्धयान गरी से्वा प्र्वाहमा प्रभा्वकाररता कायम गनने, पययाटन क्ेत्रको व्वकास 
र प्र्वद्धयान गरी नागररकको दवैनक जी्वनयापलाई सहज बनाउने, गणुसतरीय वशक्ा प्रदान गरी नागररकको दक्ता अवभ्ववृद्ध 
गनने,सामावजक व्वकासलाई कृवर पययाटनसँग आ्वद्ध गरी संस्ागत व्वकासको प्रवतरल हावसल गनने जसता चनुौती हामी माझ 
कायम नै रहकेो छ । 

जनवन्वायावचत प्रवतवनवध साम ू्ूठलो चनुौतीको रूपमा दखेापरेको २०७२ को व्वनाशकारी भकुमप्वाट क्वत हुन गएका घर/टहरा 
त्ा सा्वयाजवनक भ्वनहरूको पनुवनयामायाण कायया अवनतम चरणमा पगुेको छ । यस अ्वस्ामा पावलकावभत्र भकुमप्वाट घर 
क्वत भई लाभग्राहीमा नाम छुटेका ्वासतव्वक लाभग्राहीहरूको समसया समाधानतरया  पावलकाबाट प्रयास भएकोमा केही 
समबोधन भएको र बाँकी रहकेा समसयाहरूको समाधानका लावग पहल भईरहकेो छ । 

वसद्धलेक गाउँपावलकाको काययासमपादनमा महत्वपणूया हुने गाउँपावलका भ्वनका लावग जगगा खररद गरी हालसमम ३ ्वटा 
भ्वनमा २७ को्ठा वनमायाण भईसोही भ्वनबाट से्वा प्र्वाह भईसकेको छ भने ८ ्वटा को्ठा वनमायाणसमपनन हुने अ्वस्ामा 
रहकेा छन ्। करर्व १५० जना अट्ने क्मताको १ ओटा हल र करर्व २० जना अट्ने क्मताको १ ्वटा बै्ठक कक् वनमायाण 
भई प्रयोगमा आईसकेको छ । गाउँपावलकाका सातै ्वटा ्वडा कायायालय भ्वनहरू वनमायाण भई नागररकहरूका लावग से्वा 
सचुारु भएको छ । पवहलो गाउँसभा्वाट व्वद्तु्त गणुसतर सधुार गनने भवनएकोमा का्ेठपोल व्वस्ावपत गनने कायया भईरहकेो छ ।  

गाउँपावलकाको लावग सबैभनदा चनुौतीका रूपमा सडक रहकेोमा ्वङ्ुचङु - भडेा्वारी - मदैान सडकसतरोननती भई वनयवमत 
रुपमा यातायात सञचालन भइरहकेो छ । बङ्ुचङु चोकबाट गाउँपावलकासममको ६०० वमटर सडक कालोपत्रे भईसकेको 
छ ।यसैगरी ्वैरेनी - वपपलनलाङ - ्ठाँटी - कमला्वारी मदैान सडक सतरोननती भई सहज अ्वस्ामा दवैनक यातायात 
सञचालनमा रहकेो र परे्वाटार कुमपरु भञजयाङ ्वाग्वचछला कालीदह सडक सतरोननती गरी यातायात से्वा सञचालन 
गररने तयारीमा छ । यस आव य्ाक बरयामा सडक सतरोननवत गनने क्रममा परे्वाटार- कुमपरु भञजयाङ- ्वाग्वचछला सडक 
खणडमा ७०० वमटर ढलान त्ा कालेपत्रे, ्वङ्ुचङु - भडेा्वारी- मदैान सडक खणडमा १२०० वमटर कालोपत्रे, ्वैरेनी - 
वपपलनलाङ - ्ठाँटी - कमला्वारी सडक खणडमा १ वकलोवमटर कालोपत्रे गनने योजना रहकेोमा कोवभड- १९ महामारीका 
कारण उक्त कायया समपनन हुन केही कव्ठनाई भएतापवन काययासमपननतरया  हाम्ो प्रयास जारी रहकेो छ ।  

गाउँपावलकावभत्र खानेपानीको समसया समाधानका लावग डुवमडाँडा, काम्ाङ र मलुा्वारीको वडप ्वोररङ वनमायाण कायया 
समपनन भईसकेको छ भने ढलकेवपपल, दम ै्मुका, अचयाले, आप्रीनलाङ, इजुया, कँुटीडाँडा र अवमवलछापमा पाइपलाईन 
व्वसतारको काम भईरहकेो छ । कवतपय योजना समपनन हुने अवनतम चरणमा रहकेा छन ्। 

यस पावलकाको ्वडा नं. १ ्वैरेनीमा वसद्धलेक असपताल स्ापना गनया ९ रोपनी जगगा आ्वशयक परेकोमा जगगा दाताहरू्वाट 
हालसमम ७ रोपनी १० आना जगगा अनदुान प्राप्त भईसकेको छ । असपताल वनमायाणका लावग जगगा अपगु भई वनमायाण कायया 
रोवकएकोमा जगगा प्राप्त गनयाको लागी नेपाल सरकारबाट सैद्धावनतक स्वीकृवत भईसकेको र जगगा खररद प्रकृयामा रहकेो 
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छ । गाउँपवलकावभत्र दईुओटा खले मदैान वनमायाण भईसकेका छन ् । "उजयालो वसद्धलेक"अवभयानलाई सा य्ाकता वदन 
परे्वाटारदवेख कालीदहसमम कालपुाणडे राजमागयाका बसतीमा जडान गररएका सडक बवत्तलाई ममयात समभार गरी वनरनतरता 
वदइएको छ । अनय स्ानमा पवन आ्वशयकता अनसुार ्प गररनेछ । 

कोवभड-१९ महामारीका कारण मान्वजावत माव् शतावदीकै स्वैभनदा ्ूठलो संकट पैदा भएको छ । हाम्ो पावलकाबाट 
पवन रोजगारी लगायत व्ववभन ्न वशलवसलामा बावहररनेहरूको संखया धरैे छ । यस संकटको घडीमा आफनो घर रवकया एका 
बावसनदाहरूलाई सरुक्ाका उपाय अपनाउन हाम्ो तरया ्वाट पवन व्ववभनन प्रयास जारी रहकेो छ । पावलकामा PCR Test 
को वय्वस्ा सा्ै आ्वशयकता अनसुारका गाउँपावलकाका व्ववभनन स्ानमा Antigen Test गनने कायया भईरहकेो छ । यस 
महामारीबाट बचन हामी स्वैले सा्वधानी अपनाउन ुपवन जरुरी भईसकेको छ ।

उपससथि महानुभावहरू,

प्सिावहरू

अव म सिद्धलरेक गाउँपासलकाको आ.व.०७८/०७९ को लासग प्सिासवि नीसि िथा कारमाक्रम प्सिुि गदमाछु । 

१ . आसथमाक सवकाि

1. पावलकासतरीय गौर्वका आयोजना र ्वडासतरीय गौर्वका योजनाहरूको छनोट गरी आ.्व. २०७८/०७९ 
मा कायया समपनन गनने नीवत वलइनेछ । यसबाट स्ानीयसतरमा रोजगारीको वसजयाना भई नागररकको 
जी्वनसतरमा सधुार गनया मद्दत पगुनेछ ।

2. यस गाउँपावलकाका नागररकको ्ूठलो वहससा कृवरश्ोतमा आधाररत छ । कृवर क्ेत्रबाट गाउँपावलकाको 
समवृद्ध गनया वय्ववस्त पशपुनछी रमया,पोलट्रीरमया,मौरी पालन त्ा दगुध उतपादनलाई वय्वसायीक बनाउन 
यसको आधवुनकीकरणर प्रव्ववधकरण गरी उतपादकत्व ्ववृद्ध गररनेछ । 

3. सहकारी नागररकको सममवृद्धको प्रमखु मरेूदणड हो । गाउँपावलकावभत्रका सहकारीहरूको सञचलान र 
स्ावयत्वलाई प्राव्मकता वदईनेछ । सहकारीहरूको अनगुमन गरी अद्ा्ववधक अ्वस्ाका ्वारे जानकारी 
वलईने त्ा सहकारीको ्वावरयाक प्रवत्वेदनहरू अवन्वायया रुपमा गाँउपावलकामा पेश गनने प्रणाली लाग ु
गररनेछ । सहकारी वशक्ा तावलम त्ा अ्वलोकन भ्रमणको माधयमबाट सहकारीको क्मता अवभ्ववृद् 
गररनेछ । 

4. एउटै प्रकृवतका सहकारी संस्ाहरूबीच एकीकरण गररने नीवत वलईनेछ । वछमकेी स्ानीयतहबाट काययाक्ेत्र 
व्वसतारको अनमुवत माग गनने संस्ाहरूलाई अधययन गरी अनमुवत प्रदान गररनेछ । 

5. बैदवेशक रोजगारबाट रकने का य्ुवाहरू त्ा गाउँम ैरहकेा बेरोजगार य्ुवाहरूलाई कृवर वय्वसायमा आकवरयात 
गनया सहकारी ्वा कृवर समहूमारया त कजाया वलन प्रोतसाहन गररनेछ र दवैनक मलुय अनसुारको कृवर उपजको 
व्वलव्वजक कृरकहरूलाई अवन्वायया जारी गनुयापनने प्रकृया सञचालन गररनेछ ।

6. गाउँपावलकावभत्र सञचालनमा रहकेा कुनैपवन वयापार वय्वसाय दताया र न्वीकरण अवन्वायया गररनेछ । 
मवहलाको नाम बाट वय्वसाय दताया गररएमा दताया शलुकमा ५० प्रवतशत छुटवदने नीवतलाई वनरनतरता वदईनेछ ।

7. वसद्धलेक गाउँपावलका पययाटनको प्रचरु समभा्वना बोकेको हुनाले पययाटन प्र्वद्धयानको लावग यस ्वरया 
वसद्ध्ान-ढे्वालेक क्ेत्रको व्वसततृ पररयोजना प्रवत्वेदन तयार गरी कायायान्वयनमा लयाईनेछ । पययाटन बाट 
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आमदानी व्वसतार गनया होमसटे स्ापनाको लावग प्रोतसाहन गररने छ ।

8. व्वपद वय्वस्ापनको लावग प्रतयेक ्वडामा ्वडाधयक्को संयोजकत्वमा ्वडा व्वपद वय्वस्ापन वटमको 
वय्वस्ा गररनेछ ।

9. साना वसचाँई योजनाहरूलाई ्प वय्ववस्त गररनेछ ।

10. भ्वन वनमायाण मापदणड तयार गरी सोही अनसुार कायायान्वयन गनुयाका सा्ै सबै नयाँ बनने घरहरूलाई करको 
दायरा वभत्र लयाउने काम गररनेछ ।

11. स्वरोजगारलाई प्रोतसाहन गनने त्ा प्रधानमनत्री रोजगार काययाक्रम अनतगयात रोजगारीका ्प अ्वसर सजृना 
गररनेछ ।

12. "अधयक् र उपाधयक् राहत काययाक्रम" अवघ बढाईने नीवत वलईनेछ । 

२. पूवामाधार सवकाि

(क)  िडक

1. व्ववभनन भौवतक संरचना र प्ूवायाधारलाई रावष्ट्रय मापदणड अनरुुप वनमायाणमा प्रा्वमकता वदईनेछ ।

2. गाउँपावलकाको मखुय ३ सडकलाई नमनूा सडक घोरणागरी सतरोननती र कालोपत्रे गनने काम 
प्रा्वमकतामा रावखनेछ । प्ृथ्वी राजमागयाबाट ्वडानं. ७ जोड्ने पककी पलु सञचालनमा आएपछी 
सो पलुसँगै जोवडएका सडकहरू सतरोननती गनने कायया अगाडी बढाउनकुा सा्ै सबै सडकहरूलाई 
गाउँपावलकाको सडक सञजालमा जोवडनेछ ।

3. बसती र ्वडा जोड्ने सडकलाई प्रा्वमकता वदईनेछ । सडक वनमायाण कायया गदाया क्वत कम हुने र 
सरुक्ाको दृवष्टकोणले स्वल ्ठाउँमा सडकहरू वनमायाण गररनेछ ।

4. यस अवघ खोवलएका सडक ट्रयाकहरूको सतरोननती गरी वय्वस्ापन गनने काययालाई प्रा्वमकता 
वदइनेछ । आ्वशयकता र प्राव्मकताका आधारमा मात्र नयाँ ट्रयाक खोलने नीवत वलईनेछ ।

5. ्वासतव्वक कृवर उतपादन हुने क्ेत्रको पवहचान गरी सो क्ेत्रमा उतपावदत हुने ्वसतलुाई नवजक बजार 
समम परु ्याउन सहज हुने कृवर सडक वनमायाणमा जोड वदईनेछ ।

(ख)  भवन िथा बसिी सवकाि

1. गाउँपावलकाको शहरोनमखु क्ेत्रमा भ्वन वनमायाण आचार संवहता पणूयारुपमा पालना हुने गरी भकुमप 
प्रवतरोधातमक भ्वन वनमायाण काययालाई कडाईका सा् लाग ूगररनेछ ।

2. नयाँ बनने भ्वनहरूलाई अवन्वायया पावलकाको स्वीकृवत वलनपुनने वय्वस्ा गररनेछ । यस अवघ 
वनमायाण भईसकेका भ्वनको हकमा वदईएको मयाद वभत्र आ्वशयक शलुक त्ा जरर्वाना वलई 
एकपटकलाई नकसा अवभलेखीकरण गरी ्प भ्वनहरूको अवभलेवखकरणलाई वनरुतसाहन 
गररनेछ ।

3. प्राकृवतक व्वपत्ती त्ा सडकप्ूवायाधारका कारण जोवखममा परेका घर ्वा बसती संरक्ण गनने 
काययालाई प्रा्वमकतामा राखी आ्वशयक परेको क्ेत्रमा भ-ुसंरक्णका उपायहरू अबलम्वन गददै 
बायो इवनजवनयररङ प्रव्ववधबाट समाधानका उपायहरू खोवजनेछ ।
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(ग) खानरेपानी िथा िरिफाई

1. एक घर एकधाराको रावष्ट्रय नीवतलाई यस गाउँपावलकाले पवन मखुय खानेपानी नीवतको रुपमा 
वलई अवय्ववस्त खानेपानी लाई वय्ववस्त गददै स्ोतको खोजी गनने गरी खानेपानी आयोजनाहरू 
सञचालन गररनेछ ।

2. गाउँपावलकामा रहकेा व्ववभनन खानेपानी श्ोतको पवहचान गरी संरक्ण र श्ोत वय्वस्ापनलाई 
प्रा्वमकतामा राखी ततकाल गनुयापनने ममयात त्ा सधुारमा जोड वदईनेछ । यस समबनधी से्वा प्र्वाहको 
लावग गाउँपावलकामा खानेपानी त्ा सरसराई वय्वस्ापन शाखाको छुटै् वय्वस्ा गररनेछ । 

3. डीप बोररङको सा्सा्ै वलफट खानेपानी वनमायाणमा जोड वदईनेछ । यसता आयोजनाहरूमा लागत 
व्वद्तु महसलुमा उपभोक्ताहरूलाई ५० प्रवतशत अनदुानको वय्वस्ा गररनेछ ।

4. यस गाउँपावलका केनद्रको ्ोपलखोलामा अवय्ववस्त रोहोरमलैालाई वय्ववस्त गनया डवमपङ 
साईट वनमायाण कायया अगाडी बढाईनेछ ।

(घ) परमाटन

1. वसद्धलेक गाउँपावलकामा शवहद वखन बहादरु ्ापामगर समवृतपाकया  वनमायाण, वसद्धलेक ढे्वालेक 
कुमपरुको लेकडाँडा पययाटन व्वकासका लावग वड.वप.आर. गनने काययालाई बजेट वय्वस्ापन गरी 
पययाटकीय क्ेत्रव्वकासमा जोड वदईनेछ ।

2. वसद्ध्ान-ढे्वालेक लगायत पययाटकीय क्ेत्रहरूमा सेडवनमायाण, खानेपानी लगायत प्ूवायाधार वनमायाण 
गरी वपकवनक स्लको रुपमा तयार गररनेछ ।

3. व्वश् भागमत धाम नेपालको कोर स्ापना गरी धावमयाक क्ेत्रको व्वकास गररनेछ । 

(ङ)  सिचंाई, पूवामाधार मममाि िथा िधुार, सवदु्िीकरण

1. कोवभड-१९ को नकारातमक असरको कारण उतपनन हुन सकने खाद्संकटलाई मधयनजर गददै 
सानावसंचाई त्ा कुलो वनमायाणमा प्रा्वमकता वदई वसंचाई खोलानाला, नवद, नहर जसता वसंचाई 
प्ूवायाधार स्लहरूको संरक्ण गररनेछ ।

2. गाउँपावलका सतरीय योजनाको ममयात समभार गनया ममयात समभार इकाईको स्ापना गनने र सोही इकाई 
मारया त काययासमपादन गनने नीवत वलनकुा सा्ै भकु्तानी हुने योजनाहरूको नयनुतम अशं ममयात समभार 
कोरमा जममा गनने र सोही कोरबाट सडक ममयातको लावग सो रकम प्रयोग गरी वदगो व्वकासका 
नीवत अवखतयार गररनेछ ।

3. चाल ूआव य्ाक बरयामा शरुु गररएको सडक बवत्तलाई ्प वय्ववस्त बनाईनेछ । गाउँपावलकावभत्रको 
व्वद्तु ममयात समभार त्ा रेखदखे त्ा ्प व्वसतारको लागी एकजना इलेवकट्रवसयनको वय्वस्ा 
गररनेछ । 
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(च)  अनर

4. खोला, नवदले खतेीजनय जवमनहरू कटान गरी उतपादनमा ह्रास आउने हुदँा तटबनध वनमायाणकाययालाई 
तीव्रताका सा् अगावड बढाईनेछ ।

5. ्वडासतरीय ए्वं पावलकासतरीय आयोजनाहरूलाई ९ औ ंगाउँ सभाबाट प्रा्वमकताको आधारमा 
छनोट गनुयापनने नीवतलाई वनरनतरता वदईनेछ ।

6. गाउँपावलकाको व्ववभनन क्ेत्रहरूमा स्ानीयहरूको माग भएका अवत आ्वशयक आयोजनाहरू 
सम्वोधन हुने गरी बजेट वय्वस्ा गरी कायायान्वयन गररनेछ ।

7. यसअवघ गाउँपावलकाले वनमायाण गरेका काननूहरूको संघ र प्रदशेसँग नबावझने गरी संशोधन गनने र 
आ्वशयकता अनसुार नयाँ काननूको वनमायाण गररनेछ । 

३. कृसष, पशुिरेवा, वािावरण िथा सबपद वरवसथापन

उपवस्त महानभुा्वहरू,

1. कृवरलाई आयमलूक वय्वसाय बनाई कृरकहरूलाई आतमवनभयार बनाईने छ । कृवर पेशालाई मयायावदत 
पेशा त्ा उतपादनशील वय्वसायको रूपमा व्वकास गनया आधवुनक कृवर प्रव्ववधको प्रयोग, उननत 
व्वउव्वजन,समयम ै मलखादको वय्वस्ा, आधवुनक उपकरणको उपयोग गनया कृरकहरूलाई चतेना्ववृद्ध 
गराईने छ ।

2. गाउँ पावलकालाई पशशु्ोतको रूपमा व्वकास गनया कृवरकापकेट क्ेत्र वनधायारणगरी कृवर काययाक्रमहरू 
सञचालन गररनेछ ।

3. खोरगो्ठ सधुारका नयनूतम मापदणड तयार गरी पशपुालनको व्वसतार गररनेछ ।

4. स्ानीय मौवलक खाद्ानन¸ रलरूल¸ तरकारी बालीहरू पशपुनछी पालन त्ा मतसयपालनको उतपादन 
त्ा उतपादकत्व प्र्वद्धयान गररनेछ ।

5. बासतव्वक कृरक पवहचान गरी उतपादनमा आधाररत अनदुान उपलबध गराउने नीवत वलईनेछ ।

6. कृरकहरूलाई वमवनवटलर लगायत आधवुनक कृवर उपकरणहरू अनदुान सहयोग गररनेछ । कृवर 
यावनत्रकरणलाई वदगो र कम खवचयालो ्वनाउन ममयात समभारको उवचत वय्वस्ा गररनेछ ।

7. अगायावनक कृवर उतपादनलाई प्रोतसाहन गददै अगायावनक कृवर बसतहुरूको प्रमावणकरण गररनेछ ।

8. माटो परीक्ण वमनी प्रयोगशाला सञचालन गरी कृरकहरूलाई माटोको प्रकार गणुसतर र हा्वापानी अनकुुल 
खतेी गनया प्राव्ववधक से्वा उपलबध गराईनेछ ।

9. पश ुस्वास्थय से्वा वबसतार गररनेछ । कृरकहरूको खतेबारी, गो्ठ त्ा रामयामानै प्राव्ववधकहरू पगुी कृवर 
त्ा पशपुालन समबनधी प्रावबवधक से्वा वदने वय्वस्ा वमलाईने छ ।

10. कृरकहरूले लागतका आधारमा उतपादनको उवचत मलूय प्राप्त गनने गरी कृवर उपजको बजारीकरणको 
प्रबनध गररनेछ ।

11. "मरेो कृरक-मरेो पोरकदाता" भनने अवभयानलाई आतमसात गददै पोरणयकु्त आहारको उतपादन र प्र्वद्धयान 
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गररनेछ । पशनुश् सधुारका काययाक्रम मारया त वय्वसायीक पशपुनछी पालनका लावग कृरकहरूलाई 
प्रोतसाहन गररनेछ ।

12. स्ानीय तहको सात्वटै ्वडा सँगको समन्वय र सहकाययामा बीउ नश् औजार प्रवबवधको प्रयोगलाई 
प्रोतसाहन गररनेछ ।

13. कृवरको एकीकृत सचूना प्रणाली व्वकास गरी स्ानीय तहको कृवर त्थयाङ्कहरू अधया्ववधकगररनेछ ।

14. जल्वाय ूअनकुूल कृवर काययाक्रम सञचालन गरी जल्वाय ूपररबतयान बाट हुने रोगको प्रकोप ए्ंव प्राकृवतक 
वबपदको जोवखम नयवूनकरण गररनेछ ।

15. बाली त्ा पशपुनछी वबमाको वबसतार गररनेछ ।

16. स्ानीय सतरमा उतपादन हुने वय्वसायीक रलरूलखतेीको प्र्वद्धयान गररनेछ ।

17. वसद्धलेक गाउँपावलका वभत्रका वकसान र कृवर  वया्वसायीको पवहचान गरी कृरक त्ा कृवर वय्वसायी 
पररचयपत्र व्वतरण गररनेछ ।

18. वसद्धलेक गाउँपावलका वभत्र पाईने काँडे भयाकुर र अनय बनयजनतकुो संरक्ण गनया वनरनतरता वदईनेछ ।

19. बाढी पवहरो वनयनत्रण गनया सामदुावयक ्वन उपभोक्ता सवमवतलाई वक्रयावशल गराईनेछ ।

20. रेडक्रस र सकाउट जसता सामावजक संस्ाहरूलाई व्वपद वय्वस्ापनमा पररचालन गररनेछ । 

४. सशक्ा, रुवा िथा खरेलकुद
1. कोवभड-१९ सङ्क्रमणको कारण स्वास्थय सरुक्ा मापदणड र पावलकाले तोकेका वय्वस्ा अनरुूप व्वद्ालय 

सञचालन गररनेछ । कोवभड-१९ सङ्क्रमणको जोवखम रहदँासमम बाल्वावलकाहरूको वसकाइको 
वनरनतरताका लावग ्वैकवलपक वसकाइका व्ववध/प्रवक्रयाहरूको खोजगरी कायायान्वयन गररनेछ ।

2. स्ानीय तहसँग बाल्वावलकाहरूको पवहचान/सावमपयता त्ा अपनत्व बोध गराउन "अधयक्सँग 
बालबावलका काययाक्रम" सञचालन गररनेछ ।

3. प्रव्ववधमैत्री वशक्ण प्रवक्रयामा प्रोतसाहन गररनेछ । वसकाईमा नव्वन प्रव्ववधको प्रयोग गरी प्ठन-पा्ठन गनने 
वशक्क त्ा व्वद्ालयहरूलाई प्रोतसाहन उपलबध गराईनेछ ।

4. वसकाई उपलवबधको व्वशे्रण सवहत ्वैज्ावनक सचूकहरू वनधायारण गरी उतकृष्ट वशक्क, व्वद्ा्थी र 
व्वद्ालयहरूलाई परुसकृत गररनेछ ।

5. सबै सामदुावयक व्वद्ालयहरूमा कमपयटुरको वय्वस्ा गरी इनटरनेटको पहुचँ परु ्याईनेछ । बैकवलपक 
वसकाइका लावग रोन त्ा इनटरनेटको प्रयोग गददै इनटरनेटमा व्वद्ा्थीहरूको पहुचँ परु ्याउन गाउँपावलकाका 
व्ववभनन स्ानमा वनशलुक ्वाइराइको वय्वस्ा गररनेछ ।

6. आधारभतू तहको सबै कक्ामा स्ानीय पा््ठयक्रम वनमायाण र प्रयोग गररनेछ सा्ै गत आव य्ाक बरयाबाट शरुू 
गररएको अगं्रेजी माधयमको प्ठन-पा्ठनलाई कक्ा ्प गददै वनरनतरता वदईनेछ ।

7. भौवतक प्ूवायाधारको व्वकास कम भएका व्वद्ालयहरूलाई प्ूवायाधार व्वकासमा जोड वदईनेछ । प्ूवायाधार 
व्वकास भईसकेका र मापदणड परूा भएका व्वद्ालयहरूमा कक्ा १२ त्ा प्राव्ववधक वशक्ा सञचालनका 
लावग माग भएमा आ्वशयकताका आधारमा व्वशरे वय्वस्ा गररनेछ ।
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8. बालबावलकाहरूमा अनतर वनवहत प्रवतभाहरू प्रष्रुटन गराउनको लावग अवतररक्त वक्रयाकलाप, अनतरवक्रया 
काययाक्रम, खलेकुद र शवैक्क प्रदशयानी जसता काययाक्रमलाई जोड वदईनेछ ।

9. अपाङ्गता त्ा असहाय व्वद्ा्थी कलयणकोर स्ापना गरी अपाङ्गता भएका त्ा बाब ुआमा वबवहन 
बाल बावलकाहरूलाई वशक्ाको वय्वस्ा गनया व्वशरे वय्वस्ा गररनेछ ।

10. व्ववभनन व्वपद महामारीका कारण शवैक्क काययाक्रम सञचालन गनने क्रममा प्ठन-पा्ठन त्ा मलूयाङ्कन 
समबनधी ्वैकवलपक वय्वस्ा गररनेछ ।

11. भौगोवलक बना्वट, व्वद्ा्थी संखया र आ्वशयकताका आधारमा व्वद्ालय Merge/Upgrade गररनेछ ।
12. वशक्कहरूलाई वशक्ण वसकाईमा न्वीन प्रव्ववधको प्रयोग गनया प्रोतसावहत गनया दक्ता अवभ्ववृद्ध गररनेछ ।
13. वशक्ण पद ररक्त भई गाउँपावलकाले पदपवूतया गदाया कमपयटुर त्ा न्वीन प्रव्ववधको अनभु्व भएका वशक्क 

वनयकु्ती गनया प्रा्वमकता वदईनेछ ।
14. गाउँ त्ा ्वडासतरमा य्ुवाकल्वको ग्ठन गरी य्ुवाहरूको चौतरथी व्वकास गददै समाज व्वकासमा सहभागी 

गराईने छ । व्ववभनन खलेकूद सवमवतहरूको ग्ठन गररनेछ । 
15. गाउँपावलका र ्वडासतरमा व्ववभनन खलेकूद प्रवतयोवगता सञचालन गररनेछ । हरेक ्वडामा खलेमदैान 

वनमायाण गनया जोड वदईनेछ । 

५.  सवास्थर िथा िमाज कलराण
1. कोवभड-१९ रोक्ाम त्ा वनयनत्रणको लावग प्रभा्वकारी योजना तयार गरी सञचालन गररनेछ । 

गाउँपावलका वभत्रका ३ ्वटा स्वास्थय चौकी र ४ ्वटा आधारभतू स्वास्थय केनद्रमा अवकसजन सवहतको 
आइसोलेसन ्वाडयाको वय्वस्ा गररनेछ । 

2. जेष्ठ नागररक स्वास्थय सयाहार काययाक्रमलाई वनरनतरता वददँ ै स्वस् बालबावलका प्रवतयोवगता काययाक्रम 
सञचालन गररनेछ ।

3. व्वद्ालय त्ा समदुाय सतरमा स्वास्थय वशक्ा प्र्वधयानको लावग अवभमखुीकरण काययाक्रमलाई वनरनतरता 
वदईनेछ ।

4. पणूया खोप वदगोपनको काययाक्रम सञचालनलाई वनरनतरता वदईनेछ ।

5. स्वास्थय चौकी सञचालन त्ा वय्वस्ापन सवमवतलाई क्मता व्वकास त्ा स्वास्थयकमथीहरूको लावग 
स्वास्थय वय्वस्ापन सचूना प्रणालीको तावलम सञचालन गररनेछ ।

6. औरधी त्ा  औराधीजनय सामग्रीको सवुनवचित गरी मानवसक स्वास्थय समबनधी काययाक्रम सञचालन 
गररनेछ ।

7. सबै सतुकेरी मवहलाहरूलाई पोरणको लावग "सतुकेरीसँग उपाधयक् काययाक्रम" लाग ु गररनेछ । सतुकेरी 
मवहलाहरूलाई यातायात खचया वदने काययाक्रमको वनरनतरता गददै अपाङ्गता भएका वयवक्तहरूलाई उनीहरूको 
जी्वनयापनमा प्रतयक् सहयोग गनने वकवसमको सामग्री प्रदान गनने र मवहला स्वास्थय स्वयंसेव्वकाहरू लाई 
प्रोतसाहन गररनेछ ।

8. सरुवक्त प्रसतुी से्वालाई प्रोतसाहन गररनेछ । घरैमासतुकेरी हुने अ्वस्ालाई शनुय गददै मात ृत्ा न्व वशश ु
मतृयदुर कम गनया व्वशरे काययाक्रम सञचालन गररनेछ । गभया्वती र सतुकेरी मवहलाहरूलाई वदईने से्वामा 
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बढोत्तरी गररनेछ ।

9. मवहलाहरूको लावग पा्ेठघर समबनधी व्वशरेज् सवहतको स्वास्थय वशव्वर काययाक्रम सञचालन गररनेछ ।

10. स्वै ्वगयाको नागररकहरूलाई स्वास्थय संस्ा सममको पहूचँ सवुनवचित गररनेछ ।

11. पणूया सरसराईको रणनीवतलाई कायायान्वयन गददै रोहोरमलैा वय्वस्ापनको लावग उपयकु्त स्ानमा 
लयाणडवरलड साईड तयार गररनेछ ।

12. आय्ुवनेद नागररक आरोगय से्वा केनद्रलाई वनरनतरता वदईनेछ । 

६. िामासजक सवकाि

उपवस्त महानभुा्वहरू,
1. उद्म व्वकास काययाक्रम मारया त व्वपनन र वसमानतकृत समदुायका बेरोजगार य्ुवाहरूलाई आयमलूक 

वय्वसायीक तावलममा सहभागी गराई रोजगारउनमखु बनाईनेछ । तावलम प्राप्त गरी रकम अभा्वका कारण 
वय्वसाय सञचालन गनया क्ठीनाई भएका य्ुवाहरूलाई सहकारी मारया त ऋण वलन प्रोतसावहत गराइनेछ ।

2. मवहलाहरूको क्मता व्वकास गरी उवनहरूलाई सामावजक क्ेत्रमा संलगन हुन सकने बनाईनेछ । मवहलाहरूको 
जी्वनसतर त्ा आयआजयान सधुारको लावग वय्वसायीक तावलम सञचालन गरी वय्वसायीक बनाईनेछ ।

3. दवलत, जनजाती र अपाङ्गता भएका वयवक्त, वसमानतकृत जावत त्ा मवुसलम समदुायको सामावजक 
व्वकासमा सवक्रय सहभावगता गराउन आ्वशयक काययाक्रम  सञचालन गररनेछ ।

4. प्रधानमनत्री रोजगार काययाक्रम अनतगयात रोजगार से्वा केनद्रमा सचुीकृत भएका बेरोजगार वयवक्तहरूलाई 
प्रा्वमकता क्रमको आधारमा रोजगारीमा संलगन गराई नयनूतम रोजगारीको सवुनवचितता गररनेछ ।

5. बैदवेशक रोजगारीबाट रवकया एका बेरोजगार य्ुवाहरूको लावग उनीहरूले व्वदशेमा वसकेका सीप र दक्तालाई 
प्रयोगमा लयाउने गरी वया्वसावयक तावलम सञचालन गररनेछ ।

6. "एकल मवहलासँग उपाधयक् भटेघाट काययाक्रम" सञचालन गररनेछ । 
7. सीपयकु्त जनशवक्त वनमायाण गरी उक्त जनशवक्तलाई गाउँपावलकाको व्वव्वध क्ेत्रको प्राव्ववधक सहयोग 

उपलवध गराई समदुायसतरको से्वा प्र्वाहमा व्वकास गररनेछ ।

७. िावमाजसनक िरेवा िथा क्मिा सवकाि
1. सचूना प्रव्ववधको उचचतम प्रयोग गरी शासकीय वय्वस्ालाई कुशल पारदवशया र से्वाग्राही मतै्री तलुयाईनेछ ।

2. संघीय सरकारबाट तोवकएको अस्ायी सँग्ठन संरचना अनसुार कमयाचारी पतूथी गरी गाउँपावलका सञचालन 
भईरहकेोमा गाउँपावलकालाई आ्वशयक हुने सँग्ठन संरचना तयार गरी से्वा सञचालन गनयायस आव य्ाक 
बरयामा सँग्ठन त्ा वय्वस्ापन सभने (O & M ) गररनेछ ।

3. पावलकामा रहकेा कमयाचारीहरूलाई नीजको माग र से्वाको आ्वशयकता अनसुार क्मता व्वकासमा जोड 
वदईनेछ ।

4. स्ानीय कमयाचारीहरूको अ्वकास कोरको रुपमा कमयाचारी कलयाण कोरको वय्वस्ा गनया र उक्त कोर 
सञचालनको लावग स्ानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को दरा १२ को वय्वस्ा अनसुार कमयाचारी 
कलयाणकोर कायया व्ववध बनाई लाग ुगररनेछ ।
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5. कमयाचारीहरूको काययाबोझ र काययासमपादनका आधारमा वनवचित काययाव्ववध तयार गरी प्रोतसाहन भत्ता 
उपलबध गराईनेछ । कमयाचारीहरूको मनोबल ्ववृद्ध गनया मलूयाङ्कनको ्वैज्ावनक आधार तयार गरी उतकृष्ट 
कमयाचारी परुसकारको वय्वस्ा गररनेछ ।

6. गाउँपावलका त्ा ्वडा कायायालयहरूबाट हसतवलवखत रुपमा सञचालन भएको से्वा प्र्वाह पणूयारुपमा 
सचूना प्रव्ववधमतै्री त्ा प्रभा्वकारी बनाउन व्ववभनन तावलम द्धारा कमयाचारीको क्मता व्वकासको लागी 
आ्वशयक बजेट व्ववनयोजन गररनेछ ।

८.  िचूना िथा िञचार
1. गाउँपावलका र अनतगयातका सबै ्वडा कायायालयमा सोलार र इनटरनेट जडान गरी गा.पा. का समपणूया ्वडालाई 

प्रव्ववधमतै्री ्वडा बनाईनेछ । यसलाई आ्वशयकता अनसुार सधुार र पररसकृत गररनेछ ।

2. वडवजटल सोधपछुकक् वडवजटल सचूना पाटी, वडवजटल नागररक बडा पत्रको वय्वस्ापन 
गररनेछ । से्वाग्राहीहरूको बाकलो उपवस्ती हुने कायायालय त्ा सा्वयाजवनक स्ानहरूमा (गाउँपावलका, 
्वडा कायायालय, प्रवतक्ालय, स्वास्थय चौकी) मा वनशलुक इनटरनेट से्वाको क्रमश: व्वसतार गररँद ैलैजाने 
नीवत वलईनेछ ।

3. गाउँपावलकाको से्वा सवु्वधा, नीवत वनयम, सचूना त्ा गवतव्ववधहरू सबै नागररक समक् परु ्याउन मोबाईल 
एपस "वसद्धलेक गाउँपावलका" को व्वकास गररनेछ । 

4. गाउँपावलका र ्वडा कायायालयबाट से्वा प्र्वाह लावग सञचालनमा लयाईएको सफट्वेयर (नगदी रवसद, समपवत्त 
कर र योजना) Central Computerize Billing मारया त कायायान्वयन गरी सवकएकोले यसलाई वनरनतरता 
वदन हाल संचालनमा रहकेो Server को क्मता बवृद्ध गररनेछ । सा्ै आ्वशयक सफट्वेयर E-Meeting 
& Judicial Committee, Payroll, Senior Citizen & Disability, File Management, जेष्ठ 
नागररक आवद सफट्वेयरहरू सञचालनमा लयाईनेछ ।

5. सबै ्वडा कायायालयहरूमा वस.सी. कयामरेा र व्वद्तुीय हावजरी जडान गररनेछ । गाउँपावलका लगायत सबै 
्वडा कायायालयमा सचुना केनद्रको स्ापना र संचालन गनने कायया गररनेछ ।

6. आगामी आ ्व २०७८ ।०७९ मा गाउँपावलका वभत्रका स्वै आधारभतू स्वास्थय केनद्रहरूमा ईनटरनेट जडान 
गररनेछ ।

7. गाउँपावलकाको सरकारी इमले संचालनमा आईसकेकाले कायायालयको सचूना त्ा समाचार आदान प्रदान 
गनने कायया सरकारी ईमले मारया त गररनेछ ।

8. व्वश्भर महामारीको रुपमा रैवलएको कोरोना भाइरस (Covid-19) का कारण गाउँपावलका, व्वरयगत 
कायायालय र ्वडा कायायालयमा संचालन हुने बै्ठकहरू Digital Virtual Meeting मारया त गनया प्रोतसावहत 
गररनेछ ।

9. गाउँपावलका क्ेत्र वभत्र समपादन भएका भौवतक प्ूवायाधार, सामावजक व्वकास र संस्ागत व्वकासका 
काययाहरूको एकमषु्ठ संकलन गरी Video Documentary ्वनाउने काययाको लावग आ्वशयक ्वजेट 
व्ववनयोजन गररनेछ । सा्ै पययाटन प्र्वद्धयानमा व्वकास पगुनेगरी वसद्धलेक वचनारी (Tourism Theme)
वनमायाण गररनेछ ।



cf=j= )&*÷)&( sf] gLlt, ah]6 tyf sfo{qmd 15

अन्तरमा

माव् उवललवखत नीवत त्ा काययाक्रमहरूको कायायान्वयन गनया ्वजेट व्ववनयोजन गरी काययाक्रम सञचालन गररनेछ । वय नीवत 
त्ा काययाक्रमको लावग बजेट यस सभाको अकको सत्रमा प्रसततु गररने छ । यस नीवत त्ा काययाक्रम तजुयामा गनया सहयोग 
गनुयाहुने स्वै महानभुा्वहरूलाई धनय्वाद वदन चाहनछु । सा्ै हाम्ो वनमनत्रणालाई स्वीकार गरी पालन ुहुने प्रमखु अवतव्जय,ू 
राजनीवतक दलका प्रमखु ए्ंव प्रवतवनवध जयहूरू, व्वकासका साझदेार संस्ाहरू वन्वायावचत जनप्रवतवनवध साव्हरू र समपणूया 
गाउँपावलका ्वासीहरू, कमयाचारी वमत्रहरूमा धनय्वाद ए्ंव आभार वयक्त गदयाछु ।

आ.व. २०७८/७९ को लासग सिद्धलरेक गाँउपासलकाको अनुमासनि आर वरर सववरण
क्र ि श्ोि सकसिम आर रकम वरर रकम कैसफरि

१ नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 136,700,000.00   

२ नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड 72,207,000.00   

३ नेपाल सरकार शसतया अनदुान 189,500,000.00 189,500,000.00  

४ नेपाल सरकार समपरुक अनदुान 13,900,000.00 27,800,000.00  

५ नेपाल सरकार व्वशरे अनदुान 32,400,000.00 32,400,000.00  

६ प्रदशे सरकार समानीकरण अनदुान 11,943,000.00   

७ प्रदशे सरकार राजश् बाँडराँड 13,660,656.00   

८ प्रदशे सरकार शसतया अनदुान 15,293,000.00 15,293,000.00  

९ प्रदशे सरकार समपरुक अनदुान 29,997,000.00 59,994,000.00  

१० प्रदशे सरकार व्वशरे अनदुान 6,000,000.00 6,000,000.00  

११ आनतररक श्ोत  30,950,000.00   

१२ गापा पवुजगत  8,570,000.00  

१३ शाखागत त्ा चाल ुबजेट   157,699,800.00  

१४ जनसहभावगता  10,309,500.00 10,309,500.00  

१५ संघ समपरुक व्वशरे वरताया   5,267,099.32  

१६ गाँउपावलकाको योजना   90,133,452.69  

१७ ्वडागत योजना   28,000,000.00  

१८ भकु्तावन वदन बाँकी योजना   1,425,000.00  

१९ प्रदशे दहत्तर बहत्तर वरताया   10,240,000.00  

२० बैंक मौजदात अ लया 79,771,696.01  

कुल जममा 642,631,852=01 642,631,852=01  
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सिद्धलरेक गाउँपासलकाको अथमा िमबनधी प्सिावलाई कारामानवरन गनमा बनरेको ऐन २०७८ 
गाउँसभाबाट वस्वकृत वमवतः २०७८।०३।२८

प्सिावनाः

वसद्धलेक गाउँपावलकाकोआव य्ाक ्वरया २०७८/२०७९ को अ य्ा समबनधी प्रसता्वलाई कायायान्वयन गनयाको लागी स्ानीय 
कर त्ा शलुक संकलन गनने, छुट वदने त्ा आय संकलनको प्रशासवनक वय्वस्ा गनया ्वाञछनीय भएकोले, नेपालको 
संव्वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोवजमवसद्धलेक गाउँपावलकाको गाँउसभाले यो  ऐन बनाएको छ । 

1. िसंक्प्त नाम र प्ारमभः (१) यस ऐनको नाम “वसद्धलेक गाउँपावलकाकोआव्याक ऐन,२०७८” रहकेो छ । यो ऐन 
२०७८ साल श्ा्वण १ गतेदवेख वसद्धलेक गाउँपावलकाक्ेत्रमा लाग ूहुनेछ ।

2. िमपसि करः गाउँपावलकाको क्ेत्रवभत्र अनसुचूी १ बमोवजम एवककृत समपवत्त कर/घरजगगा कर लगाइने र असलू 
उपर गररनेछ ।

3. भूसम कर (मालपोि): गाउँपावलका क्ेत्रवभत्र अनसुचूी २ बमोवजम भवूम कर (मालपोत) लगाइने र असलू उपर 
गररनेछ । 

4. घर वहाल करः गाउँपावलका क्ेत्रवभत्र कुनै वयवक्त ्वा संस्ाले भ्वन, घर, पसल, गयारेज, गोदाम, टहरा, छपपर, 
जगगा ्वा पोखरी परैू आवंशक त्वरले ्वहालमा वदएकोमा अनसुचूी ३ बमोवजम घर जगगा ्वहाल कर लगाइने र 
असलू गररनेछ । 

5. वरविार करः गाउँपावलका क्ेत्रवभत्र वयापार, वय्वसाय ्वा से्वामा पूँजीगत लगानी र आव य्ाक कारो्वारका 
आधारमा अनसुचूी ४ बमोवजम वय्वसाय कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ ।

6. जसडबुटी, कवाडी र जीवजनिु करः गाउँपावलका क्ेत्रवभत्र कुनै वयवक्त ्वा संस्ाले ऊन, खोटो, जवडबटुी, ्वनकस, 
क्वाडी माल, तरकारी, खाद्ानन र प्रचवलत काननूले वनरधे गररएको जी्वजनत ु्वाहकेका अनय मतृ ्वा माररएका 
जी्वजनतकुो हाड, वसङ, प्वाँख, छाला जसता बसतकुो वय्वसायीक कारो्वार गरे्वापत त्ा वनयायात गरे ्वापत 
अनसुचूी ५ बमोवजमको कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ ।

7. िवारी िाधन करः गाउँपावलका क्ेत्रवभत्र दताया भएका स्वारी साधनमा अनसुचूी ६ बमोवजम स्वारी साधन कर 
लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर संघीय त्ा प्रदशे काननुमा अनय्ा वय्वस्ा भएको अ्वस्ामा सोवह बमोवजम 
हुनेछ ।

8. सवज्ापन करः गाउँपावलका क्ेत्रवभत्र हुने व्वज्ापनमा अनसुचूी ७ बमोवजम व्वज्ापन कर लगाइने र असलू उपर 
गररनेछ । तर संघीय त्ा प्रदशेको काननुमा अनय्ा वय्वस्ा भएको अ्वस्ामा सोही बमोवजम हुनेछ ।

9. मनोरनजन करः गाउँपावलका क्ेत्रवभत्र हुने मनोरनजन वय्वसाय से्वामा अनसुचूी ८ बमोवजम मनोरञजन कर 
लगाइने र असलु उपर गररनेछ ।तर संघीय त्ा प्रदशे काननुमा अनय्ा वय्वस्ा भएको अ्वस्ामा सोवह बमोवजम 
हुनेछ ।
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10. बहाल सबटौरी शुलकः गाउँपावलका क्ेत्रवभत्र आरुले वनमायाण, रेखदखे ्वा संचालन गरेका अनसुचूी ९ मा उललेख 
भए अनसुार हाट बजार ्वा पसलमा सोही अनसुवूचमा भएको वय्वस्ा अनसुार बहाल वबटौरी शलुक लगाइने र 
असलू उपर गररनेछ ।

11. िवारी िाधन पासकमा ङ शुलकः गाउँपावलका क्ेत्रवभत्र कुनै स्वारी साधनलाई पावकया ङ सवु्वधा उपलबध गराए 
्वापत अनसुचूी १० बमोवजम स्वारी साधन पावकया ङ शलुक लगाइने र असलू उपर गररनेछ ।

12. ट्रेसकङ्ग,सजपफलारर र र ्राफटीङ्ग शुलकः गाउँपावलकाले आफनो क्ेत्रवभत्र टे्रवकङ्ग, वजपफलायर र 
र ्याफटीङ्गसे्वा ्वा वय्वसाय संचालन गरे्वापत अनसुचूी ११ बमोवजमको शलुक लगाइने र असलू उपर गररनेछ ।

13. िरेवा शुलक, दसिुरः गाउँपावलकाले वनमायाण, संचालन ्वा वय्वस्ापन गरेका अनसूवूच १२ मा उवललवखत स्ानीय 
प्ूवायाधार र उपलबध गराइएको से्वा त्ा सवुबधामा से्वाग्राहीबाट सोही अनसुवूचमा वय्वस्ा भए अनसुार शलुक 
लगाइने र असलू उपर गररनेछ ।

14. परमाटनिथा प्वरेश शुलकः गाउँपावलकाले आफनो क्ेत्रवभत्र प्र्वेश गनने पययाटकहरू्वाट अनसुचूी १३ मा उवललवखत 
दरमा पययाटन त्ा प्र्वेश शलुक लगाईने र असलु उपर गररनेछ ।तरसंघीय त्ा प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा 
अनय्ा वय्वस्ा भएको अ्वस्ामा सोवह बमोवजम हुनेछ ।

15. वािावरण शुलकः गाउँपावलकाले आफनो क्ेत्रवभत्र वनयमानसुार अनसुचूी १४ मा उललेवखत दरमा ्वाता्वरण 
शलुक लगाईने र असलु उपर गररनेछ ।

16. दहत्तर बहत्तर शुलकः आव य्ाक ्वरया २०७८/०७९ मा ढुङ्गा, वगट्ी, ्वाल्ुवा, दहत्तर बहत्तको संकलनमा अनसुचूी 
१५ ्वमोवजम शलुक लगाईने र असलु उपर गररने छ ।

   (२) उपदरा (१) बमोवजम संकवलत रकम तोवकए बमोवजम ्वाडराँड गररने छ ।

17. कर छुटः यस ऐन बमोवजम कर वतनने दावयत्व भएका वयवक्त ्वा संस्ाहरूलाई कुनै पवन वकवसमको कर छुट वदईने 
छैन ।

18. कर िथा शुलक िकंलन िमबनधी सनरम वा कारमासवसधः यो ऐनमा भएको वय्वस्ा अनसुार आ्वशयकता 
अनसुार कर त्ा शलुक संकलन समबनधीवनयम ्वा काययाव्ववध गाउँपावलकाले बनाउन   सकनेछ ।

19. रिै ऐन बमोसजम भएको मासननरेः यो ऐन जारी हुन ुअवघ भए गरेका वय्वस्ाहरू यसै ऐन बमोवजम भए गरेका 
वय्वस्ाहरू यसै ऐन बमोवजम भए गरेको मावननेछ ।

20. िासबक बमोसजम हुनरेः यस ऐनमा उललेवखत वय्वस्ा यसै बमोवजम र उललेवखत नभएको हकमा सावबक 
बमोवजम नै हुनेछ ।

21. बाधा अड्काउ फुकाउः यस ऐनको कायायान्वयनको क्रममा कुनै बाधा आईपरेमा वसद्धलेक गाउँपावलकागाउँ 
काययापावलकालाई बाधा अड्काउ रुकाउने अवधकार रहनेछ ।

22. खाररेजीः साव्वकमा वसद्धलेक गाउँपावलकाले लाग ू गददै आएका वय्वस्ाहरू यस ऐनसँग प्रवतकुल दवेखएमा 
प्रवतकुल भएको हदसमम खारेज हुनेछन ्।
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अनुिचूी १

एसककृि िमपसि कर

(ऐनको दफा २ िगँ िमवसनधि)

(१) गाँउपावलकाले आफनो क्ेत्र वभत्र  बावरयाकरूपमा दहेायको दरमा एवककृत समपवत करको दररेट कायम गररएकोछः 

क्र.
ि.ं

िमपसत्तकोमुलर रू 
(भनदा मासथ)

िमपसत्तकोमुलर रू
(िममको लासग)

िमपसिकर 
आ.व.२०७६।०७७

िमपसिकर 
आ.व.२०७७।०७८

िमपसिकर 
आ.व.२०७८।०७९

१ १ ५,००,००० ५० ५० ५०

२ ५,००,००१ ३०,००,००० प्रवत लाख रु १० प्रवत लाख रु १० प्रवत लाख रु १०

३ ३०,००,००१ १,००,००,००० प्रवत लाख रु १५ प्रवत लाख रु १५ प्रवत लाख रु १५

४ १,००,००,००१ ३,००,००,००० प्रवत लाख रु २० प्रवत लाख रु २० प्रवत लाख रु २०

५
३ करोड भनदा माव्(प्रवत 
लाख रू )

प्रवत लाख रु २५ प्रवत लाख रु २५ प्रवत लाख रु २५

(२)  एवककृत समपवत कर मलुयाङ्कन गदाया दहेायको आधार अनसुार गररने छः 

१. यस वसद्धलेक गाउँपावलकाको दहेायका क्ेत्रमा समपवत कर प्रयोजनका लावग तपवसल अनसुार नयनूतम 
दररेट कायम गरी जगगाको मलूयाङ्कन गररनेछ । सो भनदा मा्ी चलन चलती दररेट राखी स्वघोरणा गनने 
करदाताको सोही घोवरत दररेटमा मलूयाङ्कन गररने छ ।

२. माव् उपदरा (१) बमोवजम बाहकेकोहकमा मालपोत कायायालय धावदङ्गले रवजष्टसेन पास वनवमत्त वनधायारण 
गरेको नयनूतम दर रेट बमोवजम मलूयाङ्कन हुनेछ ।

(३) वसद्धलेक गाउँपावलका क्ेत्रमा समपवत कर प्रयोजनका लावग वनधायारण गरेको जगगाको मलूयाङ्कन रकमः

क्र.ि.ं जगगाको सववरण ( प्सि रोपनी) 
नरूनिम

२०७८।७९
असधकिम
२०७८।७९

कैसफरि

१ कालपुाणडे राजमागयाले छोएको ५० वमटर वभत्रको जगगा (घडेरी प्रयोजन) १०लाख ५० लाख

२ कालपुाणडे राजमागयाले छोएको ५० वमटर बावहरको जगगा ५ लाख १० लाख

३ परे्वाटार माझीटार आदमटार सडकले छोएको ५० वमटर वभत्रको जगगा ५ लाख ३० लाख

४ परे्वाटार माझीटार आदमटार सडक भनदा ५० वमटर बावहरको जगगा २ लाख २० लाख

५ ्वैरेनी वपपल नलाङ ्ठाटी पातले सडकले छोएको ५० वमटर वभत्रको जगगा ५ लाख २५ लाख

६ ्वैरेनी वपपल नलाङ ्ठाटी पातले सडक भनदा ५० वमटर बावहरको जगगा २ लाख ८ लाख

७ पातले कमलाबारी मदैान सडक ५० वमटर वभत्रको जगगा ५ लाख १५ लाख

८ पातले कमलाबारी मदैान सडक  भनदा ५० वमटर बावहरको जगगा २ लाख ६लाख

९ आदमटार कूल बाटो सडक ५० वमटर वभत्रको जगगा २० लाख ५० लाख

१० आदमटार कूल बाटो सडक ५० वमटर बावहरको जगगा ५ लाख २५ लाख

११ ्ुवङ् ुचङ राररुक ्ुवङ् ुचङ एररया सडकले छोएको ५० वमटर वभत्रको जगगा ५ लाख ३० लाख

१२ ्वङ्ुचङु राकरुक ्वङ्ुचङु सडक एररया ५० वमटर बावहरको जगगा २ लाख १५ लाख
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१३ राकरुक आरु्वास मदैान  सडक ५० वमटर वभत्रको जगगा ५ लाख १० लाख

१४ रकरुक आरु्वास मदैान सडक ५० वमटर बावहरको जगगा २ लाख ६ लाख

१५ परे्वाटार इजुया  कुमपरु सकुौरा खोला सडक ५० वमटर वभत्रको जगगा ५ लाख २० लाख

१६ परे्वाटार इजुया  कुमपरु सकुौरा खोला सडक ५० वमटर बावहरको जगगा २ लाख ६ लाख

१७ अचयाले ्ठाँटी सडक ५० वमटर वभत्र जगगा ५ लाख २५ लाख

१८ अचयाले ्ठाँटी सडक ५० वमटर बावहरको जगगा २ लाख ८ लाख

१९ आरु्वासटार मदैान सडक ५० वमटर वभत्रको जगगा ५ लाख १५ लाख

२० आरु्वासटार मदैान सडक ५० वमटर बावहरको जगगा २ लाख १२लाख

२१ ्वेलटार ्ठाँटी ्वङ्ुचङु सडकले छोएको ५० वमटर वभत्रको जगगा ५ लाख २० लाख

२२ ्वेलटार ्ठाँटी ्वङ्ुचङु सडकले छोएको ५० वमटर बावहरको जगगा २ लाख ८ लाख

२३ माव्वखोला काम्ाङ कुमपरु सडकले छोएको ५० वमटर वभत्रको जगगा ३ लाख १० लाख

२४ माव्वखोला काम्ाङ कुमपरु सडकले छोएको ५० वमटर बावहरको जगगा २ लाख ८ लाख

२५ ्वङ्ुचङु यसलाङ ्वागभरैुङ सडकले छोएको ५० वमटर वभत्रको जगगा ५ लाख १० लाख

२६ ्वङ्ुचङु यसलाङ ्वागभरैुङ छोएको ५० वमटर बावहरको जगगा २ लाख ८ लाख

२७ झारलाङ्दी डुमीडाँडा ्वसनत सडकले छोएको ५० वमटर वभत्रको जगगा २ लाख १० लाख

२८ झारलाङ्दी डुमीडाँडा ्वसनत सडकले छोएको ५० वमटर बावहरको जगगा १ लाख ८ लाख

२९ वरसटार कावलका  सडकले छोएको ५० वमटर वभत्रको जगगा ५ लाख ३० लाख

३० वरसटार कावलका  सडकले छोएको ५० वमटर बावहरको  जगगा २ लाख ८ लाख

३१
पाङ्ग्रे चामडाँडा पोखरी भसैे हात्तीसढुा सडकले छोएको ५० वमटर 
वभत्रको जगगा

३ लाख १० लाख

३२
पाङ्ग्रे चामडाँडा पोखरी भसैे हात्तीसढुा सडकले छोएको ५० वमटर 
बावहरको जगगा

२ लाख ५ लाख

३३
आदमटार अवमवलछाप भालडाँडा वपपलटार सडकले छोएको ५० वमटर 
वभत्रको जगगा

३ लाख १० लाख

३४
आदमटार अवमवलछाप भालडाँडा वपपलटार सडकले छोएको ५० वमटर 
बावहरको जगगा

२ लाख ५ लाख

३५ रायोटार सलाङघाट ्वेनीदोभान सडक ५० वम वभत्रको जगगा ५ लाख २० लाख

३६ रायोटार सलाङघाट ्वेनीदोभान सडक ५० वम बावहरको जगगा ५ लाख ८ लाख

३७ आदमटार भालडाडा भसैे सडकले ५० वमटर वभत्रको जगगा ५ लाख १० लाख

३८ आदमटार भालडाडा भसैे सडकले ५० वमटर बावहरकोजगगा ३ लाख ५ लाख

३९ अनय सबै ग्रामीण सडकले छोएको ग्रामीण सडकको प्रवत रोपनी १ लाख ३ लाख

४० अनय सबै गोरेटो बाटोले छोएको प्रवत रोपनी  १०००००

४१
बढुीगणडकी पररयोजनाको प्रभाव्वत क्ेत्रको स्वै जगगाको मलूयाङ्कन 
नेपाल सरकारले तोके बमोवजम हुने छ ।

(४) भौवतक संरचना तरया  एवककृत समपवत कर वनधायारण प्रयोजनका लावग मलूयाङ्कन दर दहेायबमोवजम ्वा  स्वघोरणा 
अनसुार दहेायको दररेटमा कम नहुने गरी मलूयाङ्कन गररने छ । 
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(क) बजार क्रेत्र

क्र.ि.ं प्कार
दरररेट (प्सिवगमा सफट) ह्ािकट्ी 

दर प्सिशि२०७७।७८ २०७८।७९

१ आर वस.वस फे्म सटकचर १००० १००० १

२
वसमनेट जोडाई इट्ा ्वा ढंुगाको गारो र आर वस.वस 
छाना भएको घरहरू

४०० ४०० २

३
माटोको जोडाई इटा ढुङ्गाको गारो आर.वस वस 
छाना भएको

३०० ३०० ३

४
वसमनेट जोडाइ इट्ा ्वा ढुङ्गा ्वा बलकको गारो 
जसता छाना भएको घरहरू

३०० ३०० २

५
माटोको जोडाइ इट्ा र ढुङ्गा ्वा बलकको गारो 
जसता छाना भएको घर

२०० २०० ३

६
वसमनेट जोडाइमा इट्ा र ढुङ्गाको गारो भई टायलको 
छाना भएको घरहरू

२०० २०० ३

७
माटो ढुङ्गा इट्ाको जोडाइ जसताको छाना भएको 
घरहरू

१०० १०० ३

८ का्ठको घर त्ा अनय १०० ५

(ख) ग्ामीण क्रेत्र

क्र.ि.ं घरको मूलराङ्कन
नरूनिम असधकिम

कैसफरि
२०७७।७८ २०७८।०७९ २०७७।७८ २०७८।७९

१ एक तले पककी घर १२ लाख १२ लाख २० लाख २० लाख
२ दइुया तले पककी घर १८ लाख १८ लाख ३० लाख ३० लाख
३ तीन तले पककी घर २५ लाख २५ लाख ४० लाख ४० लाख
४ कचची घर ३ लाख ३ लाख १० लाख १० लाख
५ गो्ठ २५ हजार २५ हजार २ लाख २ लाख

(५) एवककृत समपवत कर वनधायारण गदाया दहेायअनसुार हुनेछः

१. समपती कर र घर जगगा कर स्ावनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दरा ५५ को उपदरा १ ्वमोवजम 
आ.्व ०७८/०७९ को श्ा्वण १ गतेबाट प्रभा्वकारी रुपमा कायायान्वयन गनने । 

२. यस भनदा पवहला स्व-घोवरत गरी बढी कर वतरेका करदातालाई  यस दर बमोवजम समायोजन गनया चाहमेा 
कर समायोजन गररवदने ।

३. एवककृत समपवत कर वनधायारणका लावग करदाताले तोवकएको ढाँचामा आफनो स्वै समपवतको व्व्वरण 
खलुाउन ुपननेछ । करदाताले व्व्वरण पेश गदाया आफनो स्वै समपवतको व्व्वरण नखलुाई पेश गरी कर वतनया 
आएको पाईएमा तयसता समपवतलाई परुानो व्व्वरणमा नै समा्वेश गरी समपवत मलूयाङकन गरी कर वनधायारण 
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गररने छ । यसरी वनधायारण हुने कर रकम ्वरा्वर जरर्वाना ्प गरी कर असलु गररनेछ ।

४. एवककृत समपवत कर बकयौंता त्ा दणड जरर्वाना दरः गाँउपावलकालाई करदाताले बझुाउन ुपनने रकम 
बकयौंता भएमा दहेायबमोवजम दणड त्ा जरर्वाना लागनेछ ।          

क्र.ि.ं वकरौंिा सववरण जररवाना प्सिशि
१ पवहलो ्वरया ५
२ दोस्ो ्वरया १०
३ तेस्ो ्वरया १५
४ चौ्ो ्वरया ्वा सो भनदा माव् २०

५. छुट समबनधी वय्वस्ाः (१)प्रतयेक चाल ुआव य्ाक ्वरयाको असोज मसानत वभत्र कर वतरेमा लागने करमा १० 
प्रवतशत छुट वदईनेछ ।

  (२) पणूया अपाङ्गको नाउमा अचल समपती भएमाकुनै वकवसमको एवककृत समपवत कर वलईनेछैन ।

अनुिचूी २

मालपोि िथा भूसमकर

(ऐनको दरा  ३ सँग सम्ववनधत)

आ.्व २०७८/०७९ को लावग मालपोत कायायालय धावदङले मालपोत त्ा भवूमकर तोकेकोमा सो अनसुार दर कायम हुनेछ 
र नतोवकएको हकमा तपवशल अनसुार दररेट कायम गररएको छः

१. खरेि िफमा ः

(क) २० रोपनी भनदा कम 

खरेि िफमा  प्सि रोपनी
अबवल दोरम सिम चाहार

१० ९ ८ ७

(ख)  २० रोपनी भनदा मा्ी खते ४० समम

अबवल दोरम सिम चाहार
१२ ११ १० ९

(ग)  ४० रोपनी भनदा मा्ी खते 

अबवल दोरम सिम चाहार
१५ १४ १३ १२
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२ . पाखो िफमा ः 

(क) २० रोपनी भनदा कम

 पाखो तरया  प्रवत रोपनी
अब्वल दोयम सम चाहार

८ ७ ६ ५

(ख)  २० रोपनी भनदा ्वढी ४० रोपनी भनदा कम

अब्वल दोयम वसम चाहार
१० ९ ८ ७

(ग)  ४० रोपनी भनदा ्वढी 

अब्वल दोयम वसम चाहार
१२ ११ १० ९

३. भूसम कर िथा मालपोिको बकरौिामा सनमन अनुिारको जररवाना रहनरे छः 

क्र.ि.ं वषमा प्सिशि
१ पवहलो ्वरया १०%
२ दोस्ो  ्वरया १५%
३ तेस्ो ्वरया २०%
४ चौ्ो ्वरया ्वा सो भनदा माव् २५%

cg';"rL ३

axfn s/

(ऐनको दरा ४ सँग सम्ववनधत)

गाउँपावलका क्ेत्र वभत्र दहेाय अनसुार बहाल कर लागनेछः 

१. गाउँपावलका क्ेत्र वभत्र कुनै घर, पसल, गयारेज, गोदाम, टहरा, सेड(छपपर) कारखाना जगगा ्वा पोखरी परैु ्वा 
आवंशक त्वरले  ्वहाल वदएको सम्ववनधत धनीलाई ्वहाल आमदानीको १० प्रवतशत ्वहाल कर लागनेछ ।

२. नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार ्वा गाउँपावलकाबाट स्वीकृती वलएर सा्वयाजवनक जगगामा वनमायाण भएका घर टहरा, 
पसल, उद्ोगबाट ्वहालकर ्वापत प्रवत ्वगयावरट रू २।- का दरले ्वहालकर गाँउपावलकालाई वदनपुननेछ ।  

३. वय्वसाय नव्वकरण सँगसँगै ्वहालकर वलने ।
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४. सरकारी कायायालय ्वा संघसंस्ाहरूले घर ्वहाल भकु्तानी गदाया घर भाडा भकु्तानी गरेकै अबस्ामा घर्वहाल कर 
कटाई गाँउपावलकामा प्ठाउन ुपननेछ ।

५. वय्वसाय दताया ्वा नव्वकरण गदाया घरधनीसँगको संझौता पत्र पेश गनुया पननेछ ।

cg';"rL $

Joj;fo s/  

-P]gsf] bkmf ५ ;Fu ;DalGwt_

गाँउपावलका क्ेत्रवभत्र वयापार वय्वसाय गनने वय्वसायीहरूले बावरयाकरूपमा दहेायबमोवजम वय्वसाय कर वतनुया पननेछ । वयापार 
वय्वसाय गदाया गाँउपावलकामा अवन्वाययारूपमा वयापार वय्वसाय दताया गरी हरेक आव य्ाक ्वरयामा तोवकएको वमवत समम 
नव्वकरण गनुयापननेछ । वय्वसायको प्रकृवतका आधारमा दहेायबमोवजमको दररेट कायम गररएको छ ।

क्र. 
ि.ं वरापार वरविार सववरण

बासषमाक वरविार कर               
कैसफरिआ.ब. 

२०७६।०७७
आ.ब. 

२०७७।०७८
आ.ब. 

२०७८।०७९

१.

खाद् पदाथमा दाल, चामल, िरेल, गरेदागोडी, 
मैदा, सचउरा र दैसनक उपभोगर वसिुहरू आसद 
वरविार गनने (सकराना)

क. बजार क्ेत्रमा ्ोक वडलर  वबके्रताको लावग २००० २००० २०००
ख . बजार क्ेत्रमा खदु्रा वबके्रताको लावग ५०० ५०० ५००

ग.
खाद्ानन वडपो (चामल, पी्ठो, वचउरा, आल,ु पयाज 
आवदका लावग)

१००० १०००

घ. ग्रामीण क्ेत्रको लावग ्ोक पसल ८०० ८००
ङ. ग्रामीण क्ेत्रको लावग खदु्रा पसल ४०० ४००

२. समठाई पिलहरूका लासग 
क. बजार क्ेत्रका्ूठला वम्ठाई पसलको लावग १५०० १५००
ख . बजार क्ेत्रका वम्ठाईको पसलका लावग १००० १०००
ग. ग्रामीण क्ेत्रका वम्ठाईको पसलका लावग ५०० ५००

३. कोलड सरिङ् कि, पान, सचरा जसिा पिल
क. कोलड वरिङ् कस पसल ८०० ८००
ख . पान पसल त्ा साना खदु्रा पसलका लावग ४०० ४००
ग. पाउरोटी, बेकरी त्ा वचया राखने पसल ४०० ४००
घ. वचया पसल मात्र २०० २००

४. िसपङ कम्पलरेकि, सडपाटमामरेणट सटोिमा
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क. वडपाटयामणेट सटोसया ३००० ३०००
ख . सवपङ कमपलेकस २००० २०००
ग. माटया, सटोसया १००० १०००

५. मसदरा िथा िसुिमाजनर िामग्ी सवक्ररे िा
क. मवदरा ्ोक वबके्रता ३००० ३०००
ख . मवदरा खदु्रा वबके्रता २००० २०००
ग. सतुथीजनय सामग्री ्ोक वबके्रता २००० २०००
घ. सतुथीजनय सामग्री खदु्रा वबके्रता १५०० १५००
ङ. मवदरा त्ा सवुतयाजनय पदा्या व्वके्रता १५०० १५००

६. xf]6n, nh, /]i6'/]G6 jf/, Sofkm], ef]h+gfno, 
ldi7fg e08f/ tyf hnkfg

क. उचच सतररय होटल ८००० ८०००
ख . ररसोटया होटल ५००० ५०००
ग. 7"nf vfn] vfgf xf]6n tyf /]i6'/G6 ४००० ४०००
घ. ddmf}nf vfn] vfgf xf]6n ३००० ३०००
ङ. ;fgf vfn] vfgf xf]6n १००० १००० १०००
च. ;fwf/0f vfgf xf]6n ५०० ५०० ५००
छ. 7"nf vfn] dlb/f ;lxtsf xf]6n ४००० ४०००
ज. dlb/f ;lxtsf]  xf]6n १००० १००० १०००
झ. मवदरा ्ोक वबके्रता ५००० ५००० ५०००
ञ. dMd k;n ७५० ७५०

vfgf gf:tf dlb/f ;d]t nh M
ट. % sf]7f ;Dd nh १००० १००० १०००
्ठ. !) sf]7f ;Dd nh २००० २००० २०००
ड. ;f] eGbf dfly sf]7f ePsf] nh ३००० ३००० ३०००
ढ. bf]x/L ;fFdm २५०० २५००

७. माि ुसबक्ररे िा

क.
धरैे ्ररका मास ुव्वके्रताको लावग (खसी, बोका, 
कुखरुा, माछा आवद)

५०० ५०० ५००

ख . कुनै एक ्ररका मास ुव्वके्रताको लावग ८०० ८००
ग. मास ुपसल (ग्रामीण क्ेत्रमा) ४०० ४००
घ. राँगाको मास ुवबके्रताको लावग १३०० १३००
ङ. अणडा वबके्रता २०० २०० २००
च. ्वधशाला ३००० ३००० ३०००



l;4n]s ufp“kflnsf, a'ª\r'ª, wflbª26

छ. खसी, बोका, राँगा वयपारी १००० १०००
८. िनु, चाँदी पिल

क.
सनु, चाँदी खररद व्वक्री त्ा गहना वबके्रताका सोरुम 
भएका

२५०० २५००

ख . सनु, चाँदी खररद वबक्री त्ा गहना पसल १५०० १५०० १५००

ग.
जयासल (जयासल वलई सनु चाँदीको काम गनयाको 
लावग)

१००० १०००

९. शृङ्गारका िामानका पिलहरू
क. शङ्ृगारका सामानका ्ोक वबके्रता  पसल १००० १०००
ख . शङ्ृगारका सामानका खदु्रा पसल ६०० ६००
ग. खलेौना त्ा वगपट सामानका पसल ४०० ४००
घ. ग्रामीण क्ेत्रका शङ्ृगार त्ा वगफट सामानका पसल ३०० ३००

१०. सनमामाण िामग्ी हाडमावरेरर
क. बजार क्ेत्रमा हाडया्वेयर ्ोक वबके्रताको लावग ३००० ३०००
ख . बजार क्ेत्रमा हाडया्वेयर खदु्रा वबके्रताको लावग १००० १००० १०००
ग. ग्रामीण क्ेत्रको लावग हाडया्वेयरखदु्रा पसल ८०० ८००
घ. रंगरोगनको ्ोक त्ा ्ूठला खदु्रा वबके्रता १५०० १५००          १५००

ङ.
हाडया्वेयर, वनमायाण सामग्री, रंगरोगन समबनधी 
सपलायसया ्ूठलो 

५००० ५०००

च.
हाडया्वेयर,वनमायाण सामग्री,रंगरोगन समबनधी सपलायसया 
मझौला

३००० ३०००

छ.
हाडया्वेयर,वनमायाण सामग्री,रंगरोगन समबनधी सपलायसया 
साना

२००० २०००

ज. ईटा,का्ठ,दाउरा, वसमनेट वबक्री गनने वडपो १००० १०००
झ. रलाम र रलामजनय वबके्रता २००० २०००
ञ. घर सजा्वटका सामान वबके्रता (्ूठला) ३००० ३०००
ट. घर सजा्वटका सामान वबके्रता (मझौला) २००० २०००
्ठ. घर सजा्वटका सामान वबके्रता (साना) ८०० ८००

११. कपडा िथा फरे निी पिल
क. तयारी त्ा ्ान कपडा पसल (्ूठलो) २००० २०००
ख . तयारी त्ा ्ान कपडा पसल (मझौला) १००० १००० १०००
ग. तयारी त्ा ्ान कपडा पसल (साधारण) ८०० ८००
घ. वसरक,डसना बनाउने त्ा वबक्री गनने १००० १००० १००० 
ङ. तयारी त्ा ्ान कपडा पसल (ग्रामीण क्ेत्रमा) ५०० ५००
च. पदाया,कापनेट त्ा डेकोरेशन पसल १००० १०००
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छ. पदाया,कापनेट त्ा डेकोरेशन पसल (ग्रामीण क्ेत्रमा) ५०० ५००
ज. टाँक, धागो, ऊन आवद जसता सामान बेचने पसल ८०० ८००
झ. रेनसी पसल १००० १००० १०००
ञ. रेनसी पसल (ग्रामीण क्ेत्रमा) ५०० ५०० ५००

१२. रवनयाचर उद्ोग त्ा वबके्रता
क. का्ठ, वसटल र पलावसटकका रवनयाचर उतपादक २००० २०००
ख . का्ठ, वसटल र पलावसटकका रवनयाचर पसल १००० १००० २०००

ग.
का्ठ, वसटल र पलावसटकका रवनयाचर पसल (ग्रामीण 
क्ेत्र )

८०० ८००

घ. दाउरा  बाँस वबवक्र वडपो ५०० ५००
१३. जतु्ता चपपल पसल

क.
स्वोरूम सवहत स्वदशेी त्ा व्वदशेी जतु्ता, चपपल 
वबके्रता पसल 

१५०० १५०० १५००

ख . अनय जतु्ता चपपल वबके्रता पसल ५०० ५०० ८००

ग.
परमपरागत सीप प्रयोग गरेर वनमायाण गरेका घरेल ुजतु्ता 
पसल

३०० ३०० ३००

१४. भाँडा पसल

क.
वसटल, तामा, वपत्तल, आलमवुनयम भाँडा त्ा उपहार 
बेचने पसल 

१००० १०००

ख .
वसटल, तामा, वपत्तल, आलमवुनयम भाँडा त्ा उपहार 
बेचने पसल (साधारण)

५०० ५०० ५००

ग.
वसटल, तामा,वपत्तल, आलमवुनयम भाँडा त्ा उपहार 
बेचने पसल (ग्रामीण क्ेत्र)

५०० ५०० ५००

घ. पलावसटक जनय भाँडा, रलाम त्ा अनय भाडा पसल ४०० ४००
ङ. माटाको भाँडा पसल ३०० ३००
च. पलाई त्ा वससा पसल १५०० १५००

१५. ईलेवकट्रक त्ा ईलेकट्रोवनक सामान पसल

क.
वफ्ज, टेवलवभजन लगायत ईलेवकट्रक त्ा 
ईलेकट्रोवनक सामानको अवधकृत वबके्रता

१५०० १५०० १५००

ख .
वफ्ज, टेवलवभजन लगायत ईलेवकट्रक त्ा 
ईलेकट्रोवनक सामानको अनय वबके्रता

१००० १००० १०००

ग. कमपयटूर वबके्रता त्ा पाटयापजुाया वबके्रता १५०० १५०० १५००

घ.
वफ्ज, टेवलवभजन लगायत ईलेवकट्रक त्ा 
ईलेकट्रोवनक सामानको ममयात गनने पसल

५०० ५०० ५००

ङ. माईक, साउणड ममयात त्ा भाडामा वदने पसल ६०० ६००
च. व्वद्वुतय सामान वबके्रता ५०० ५०० ५००
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छ.
वभवडयो,त्ा रेवडयो कयासेट (ररल) वसडी,पेन रिाईभ 
कवप गनने त्ा वबके्रता

३०० ३०० ३००

ज. व्वद्वुतय सामान ममयात त्ा सेबा ३०० ३००

झ.
मवेशनरी सामान बेररङ ररपेररङ त्ा वबक्री (मोटर 
जेनेटर)

१००० १००० १०००

ञ. मोबाईल सामान सोरुम त्ा वबवक्र केनद्र १००० १०००
ट. मोबाईल सामान ममयात  केनद्र त्ा पसल ३०० ६०० ६००

१६. घररेलु िीप मुलक िामग्ी उ्तपादक िथा सबक्ररे िा
क. ट्यांका (बाकस), झोला, बेत, बाँस वबके्रता ४०० ४००
ख . खलेौना त्ा उपहार सामान वनमायाण त्ा वबके्रता ३०० ३००
ग. होवजयारी पसल ३०० ३००

घ.
वचत्रा, डोका, नामला, भकारी आवद बनाएका घरेल ु
सीपमलुक उतपादन वबके्रताका लावग

३०० ३००

१७. फोटो  फ्रे म िथा गलाि हाउि
क. रोटो फे्म त्ा गलास हाउस (बजारमा) ६०० ६००
ख . रोटो फे्म त्ा गलास हाउस(ग्रामीणमा) ४०० ४००

१८. फोटोग्ाफी
क. रोटोग्रारी (बजार क्ेत्र) ५०० ५०० ५००
ख . रोटोग्रारी (ग्रामीण क्ेत्र ) ३०० ३००

१९. पाटटी ्परालरेि िथा टरेणट हाउि
क. पाटथी पयालेस १००० १०००
ख . टेणट हाउस त्ा कयावट्रङ से्वा १००० १००० १०००
ग. कयावट्रङ से्वा ५०० ५००

२ ०. िवारी िाधन िचंालन वरविारी
क. बस,वजप,ट्रक,डोजर संचालक ५००० ५०००
ख . वजप संचालक २००० २०००

२१.
मोटर, मोटर िाईकल िथा पाटमाि सबक्री िथा 
मममाि 

क.
स्वारी साधन त्ा सो सँग समबवनधत पाटयास सामान 
वबके्रता (्ूठला)

६००० ६०००

ख .
स्वारी साधन त्ा सो सँग समबवनधत पाटयास सामान 
वबके्रता (मझौंला)

२००० २००० २०००

ग.
स्वारी साधन त्ा सो सँग समबवनधत पाटयास सामान 
वबके्रता (साना)

३००० ३०००

घ.
स्वारी साधन त्ा सो सँग समबवनधत पाटयास सामान 
वबके्रता (सामानय)

१५०० १५००
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ङ. मोटर बोवडवबलडसया २००० २००० २०००

च.
मोटरसाईकलको आवधकाररक शोरूम सवहतको 
सवभयावसङ सेनटर 

२००० २५०० २५००

छ. ररकवनडसन मोटरसाईकल वबके्रता १००० १०००
ज. बजार क्ेत्रमा गाडी त्ा मोटरसाईकल ममयात गनने  १००० १००० १०००
झ. टायर ररसोलेशन त्ा ममयात केनद्र (गाडी) १५०० १५००
ञ. टायर ररसोलेशन त्ा ममयात केनद्र (मोटरसाईकल) १००० १०००
ट. टायर वबके्रता १००० १०००

२२. सटरेशनरी, सकिाव िथा पत्रपसत्रका
क. वकता्व, कापी, खलेकुद सामग्री बेचने पसल १००० १०००
ख . साधारण वकता्व, कापी, खलेकुद सामग्री बेचने पसल ६०० ६००
ग. सटेशनरी पसल (बजार क्ेत्र) १००० १००० १०००
घ. सटेशनरी पसल (ग्रामीण क्ेत्र) ५०० ५०० ५००

ङ.
ग्रामीण क्ेत्रमा वकता्व, कापी, खलेकुद सामग्री बेचने 
पसल

४०० ४००

२३. होसटरेल िथा सशशु सराहार करे नद्र
क. होसटेल त्ा वकनडर गाडनेन वय्वसाय ७०० ७००
ख . वशश ुसयाहार केनद्र ३०० ३००

२४. सवास्थर करे नद्र िथा असपिाल
क. वनजी क्ेत्रबाट संचावलत असपताल, नवसयाङ होम ३००० ३००० ३०००
ख . स्वास्थय वकलवनक १००० १००० १०००
ग. ्ोक औरवध पसल (्ूठलो) १००० १००० १०००

घ.
्ोक त्ा खदु्रा वबके्रता औरवध पसल  वकलवनक 
समते

२००० २०००

ङ. औरवध पसल (साधारण) बजार क्ेत्रमा ५०० ५०० ५००
च. औरवध पसल (साधारण) ग्रामीण क्ेत्रमा ४००
छ. होमोपेव्क, आय्ुवनेवदक औरधालय ५०० ५०० ५००
ज. चसमा, अवपटकल, दनत से्वा त्ा वबके्रता ५०० ५०० ५००
झ. लया्व, एकसेरे भएका प्रयोगशाला १००० १०००
ञ. भटेेररनरी औरधी वबके्रतापसल(बजार क्ेत्रमा) २००० २००० २०००
ट. भटेेररनरी औरधी वबके्रता पसल (ग्रामीण क्ेत्रमा) ४०० १०००
्ठ. जडीबटुी संकलन, वबक्री त्ा उद्ोग १००० १००० १०००

२५. हजाम वरुटी पालमार िथा रिाईसकलनिमा िरेवा 
क. हजाम पसल (बजार क्ेत्र) ५०० ५०० ५००
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ख . हजाम पसल (ग्रामीण क्ेत्र) ४०० ४००
ग. वयटुी पालयार त्ा तावलम समते १००० ६०० १०००
घ. रिाईवकलनसया ३०० ३०० ३००
ङ. पान पसल २०० ३०० ३००

२६. सवूचकार त्ा वसलाई से्वा
क. सवटङ सटुीङ लेवडज एणड जेनस (कपडा सवहत) १००० १००० १०००
ख . कपडापसल सवहत वसलाई मवेसन हुनेलाई ६०० ६००
ग. वसलाई मवेसन हुनेलाई ३०० ३०० ३००

२७. परामयाश त्ा से्वा वय्वसाय
क. ईवनजवनयररङ ५००० ५००० ५०००
ख . डाकटर वकलवनक १००० १०००
ग. शवैक्क परामशया ३००० ३००० ३०००
घ. लेखा परीक्क
ङ. क ्वगया २५००
च. ख ्वगया २०००
छ. ग ्वगया १५००
ज. घ ्वगया १०००
झ. कव्वराज वकलवनक ५०० ५००
ञ. अनसुनधान त्ा परामशया १००० १०००
ट. डानस प्रवशक्ण ५०० ५००
्ठ. आटया वय्वसाय ५०० ५०० ५००
ड. वसलाई प्रवशक्ण ५०० ५००
ढ. काननू वय्वसाय ( अवध्वक्ता ) १००० १०००
ण. लेखनदास ४०० ४००
त. रोटो सटुवडयो ४०० ४००
्. वटभी कबल ५००० ५००० ५०००
द. जगगा पलवटङ ३००० ३०००
ध. ्ेठककापट्ा त्ा वनमायाण वय्वसाय

“क” ्वगया ५००० ५००० ५०००
“ख” ्वगया ४००० ४००० ४०००
“ग” ्वगया ३००० ३००० ३०००
“घ” ्वगया २००० २००० २०००

२८. ममयात त्ा समभार
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क. ईवनजवनयररङ ्वकसया १५०० १५००
ख . बवड व्वलडसया (गाडी,टेकटर आवद ३००० ३०००
ग. मनेटेनेनस ्(बस,ट्रक ममयात) १००० १०००
घ. वसलाई मवेसन ममयात ३०० ३००
ङ. डेवनटङ सप्रे र पेवनटङ ४०० ४००
च. सटोभ व्वक्री त्ा ममयात ३०० ३००

छ.
वसलाई मवेसन ्वा अनय सानावतना मवेसन ममयात त्ा 
व्वक्री गनने

३०० ३००

२९. कमपयटूर ईवनसटचयटू, टाईवपङ, रोटोकपी
क. वनजी टेवलरोन से्वा प्रदायक १००० १०००
ख . कमपयटूर त्ा भारा प्रवशक्ण ईवनष्टचयटू ५०० ५०० ५००
ग. कोवचङ, ट्यसुन सेनटर ५०० ५०० ५००
घ. अपसेट पे्रस १००० १००० १०००
ङ. कमयवूनकेशन सेनटर / साई्वर कयारे समते ८०० ८००
च. रोटोकपी, टेवलरोन, फयाकस, लेवमनेशन ५०० ५०० ५००
छ. साधारण पे्रस ६०० ६००
ज. पेनटर्वाला वय्वसाय ५०० ५००
झ. ईनटरनेट से्वा प्रदायक २००० २००० २०००
ञ. टेवलवभजन नेट से्वा प्रदायक २५०० २५००
ट. मादलजसता साधन बनाउने बनाउने बय्वसायी ३०० ३००
्ठ. र ्यावफटङ वय्वसाय १५०० १५००
ड. खानेपानी उतपादक २५०० २५००

३०.
कृवर, पशपुनछी पालन (वय्वसायीक रूपमा 
सनचालन गननेको लावग मात्र)

क. ५० ्वटा भनदा बढी गाई भैंसी पालन गनने १००० १०००
ख . ५००  भनदा बढी भडेा बाख्ा पालन गनने वय्वसाय ८०० ८००
ग. १०० भनदा बढी बगुरुपालन वय्वसाय १००० १०००
घ. ५००० भनदा बढी कुखरुा पालन वय्वसाय १००० १००० १०००
ङ. ५ ्वटा भनदा बढी पोखरीमा माछा पालन वय्वसाय १००० १०००
च. कुखरुाका चलला र दाना वबके्रता १००० १००० १०००
छ. दाना मात्र वबके्रता २००० ८०० २०००
ज. दगुध संकलन त्ा वबक्री केनद्र ६०० ६००
झ. दगुध उतपादन सहकारी संस्ा ५०० ५००
ञ. तरकारी त्ा कृवर वय्वसायी (्ूठलोसतर) १००० १०००
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ट. कृवर उपकरण ममयात त्ा वबक्री ३०० ३०० ५००
३१. पेट्रोवलयम आयल वडलर
क. वडजेल, पेट्रोल दबैु वबके्रता ५००० ५००० ५०००
ख . वडजल वबके्रता ३००० ३०००
ग. मरट्तेल वबके्रता १००० १०००
घ. गयास वडलर १००० १००० १०००

३२. अनय वडलर
क. चरुोट वडलर ३००० ३०००
ख . सतुथी वडलर त्ा पयाकेवजङ १००० १०००
ग. वसमनेट, छड त्ा अनय वडलर ३००० ३०००

३३. तरकारी त्ा रलरूल
क. ्ोक तरकारी त्ा रलरूल वबके्रता १००० १००० १०००
ख . खदु्रा तरकारी त्ा रलरूल वबके्रता ६०० ६००
ग. सडक, पेटी त्ा गाडामा बेचनेलाई ३०० ३०० ३००

३४. क्वाडी सामान संकलन त्ा वबके्रता
क. क्वाडी सामान संकलन  (्ूठलोसतर ) २००० २००० २०००
ख . क्वाडी सामान संकलन (सानो सतर ) १००० १०००

३५. ऐजेनसी, संघ त्ा व्वत्तीय संघ त्ा संस्ा
क. राईनानस कमपनी ६००० ६०००
ख . बचत त्ा ऋण कारो्वार गनने सहकारी संस्ा ५००० ५००० ५०००

ग.
बचत त्ा ऋण कारो्वार गनने बाहके अनय सहकारी 
संस्ा

५०० १००० १०००

घ. मवन एकसचनेज, ट्रानसरर, रेवमटेनस ्सेबा २००० २००० २०००
ङ. ट्राभल एजेनसी १००० १००० १०००
च. वबमा कमपनीका शाखा कायायालय ३००० ४००० ४०००
छ. वबमा एजेणट त्ा अवभकताया ५०० ५००
ज. व्वज्ापन इजेनसी त्ा वय्वसाय ८०० ८००
झ. दतुया पासयाल त्ा डकुमणेट्स सवभयास से्वा ५०० ५०० ५००
ञ. वसनेमा हल ५००० ५००० ५०००
ट. वय्वसायीक प्रकृवतका जडान भएका टा्वरको ५०,००० ५०,००० ५०,०००

३६. बैंक त्ा बैवकङ संस्ाहरू
क. “क” ्वगया २५,०००
ख. “ख” ्वगया २०,०००
ग. “ग” ्वगया १५,०००
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घ. “घ” ्वगया १५,०००
३७. वनजी क्ेत्रबाट संचालन व्वद्ालय
क. उचच वशक्ा संचालन गनने व्वद्ालय ५००० ५००० ५०००
ख . माधयवमक व्वद्ालय ३००० ३००० ३०००
ग. आधारभतू व्वद्ालय २५०० २५०० २५००
घ. प्रा्वमक व्वद्ालय २००० २००० २०००
ङ. मनटेश्री १००० १०००
३८ धान, चामल, तेल, वचउरा त्ा वप्ठो वमल
क. धान, चामल, वप्ठो वमल ८०० ८००
ख . वचउरा वमल ४०० ४००
ग. मसला त्ा वप्ठो वमल ३०० ३००
३९ वमवस्त वय्वसाय १००० १०००

४०
घमुनते रूपमा वय्वसाय गननेलाई बावरयाक रू १०००। 
लागने छ ।

४१

माव् उललेवखत दरमा व्वदशेीलाई ्प रू २०००। 
लागनेछ । वय्वसाय दताया गनया व्वदसेी मलुकुका 
नागररकले समबवनधत राजदतुाबासको वसराररसको 
आधारमा मात्र वयबसाय दताया गररने छ ।

gf]6 M dfly pNn]lvt afx]s 5'6 x'g uPsf Joj;fox?nfO{ Joj;fosf] k|s[tL x]/L pNn]lvt ljifo;Fu d]n vfg] 
lsl;dsf b/df ?= #))÷ b]lv ?= %)))÷ ;Dd lng] .

४२. उद्ोग  दिामाः

क्र.ि.ं उद्ोगको सववरण २०७६।७७ २०७७।०७८ २०७८।०७९ कैसफरि
१. स- वमल त्ा रवनयाचर सवहतको का्ठ उद्ोग २००० २००० २०००
२. रवनयाचर उद्ोग १५०० १५०० १५००
३. साधारण कपडा उद्ोग १००० १०००
४. पशपुनछी आहार उद्ोग १००० १००० १०००
५. दाना उद्ोग २००० २०००
६. ्वरर उद्ोग ५०० ५०० ५००
७. पाउरोटी, वबसकुट उद्ोग ५०० ५०० ५००
८. कोलड सटोरेज १००० १०००
९. पश ुबधशाला ५००० ५०००

१०. अगर बत्ती उद्ोग ३०० ३००
११. मनै बत्ती उद्ोग २०० २०० २००
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१२. मसला जनय उद्ोग ५०० ५०० ५००
१३. वमल (कुटानी, वपसानी) ५०० ५०० ५००
१४. वचउरा, भजुा, चामल उद्ोग १००० १००० १०००
१५. पलावष्टक पनुः प्रयोग उद्ोग ५०० ५००

१६.
कपास उद्ोग (परुाना/टुक्रा कपडाबाट कपास 
बनाउने)

५००० २००० २०००

१७. ईटा उद्ोग दताया त्ा नवबकरण ५०,००० ५०,००० ५०,०००
१८. पयावकङ मसला उद्ोग ५०० ५००
१९. बलक उद्ोग १००० १०००
२०. चाउचाउ त्ा दालमो्ठ उद्ोग ५०० ५०० ५००
२१. आईसवक्रम उद्ोग ५०० ५००
२२. कापी उद्ोग ६०० ६००
२३. वग्रल सटर उद्ोग १००० १००० १०००
२४. साबनु उद्ोग ५०० ५००

२५.
हुयम पाईप, बलक, ररङ, टायल, तार्वार पोल, 
पोल उद्ोग

५००० ५००० ५०००

२६. खानेपानी उतपादक त्ा व्वतरक २००० २०००

२७.
पोवलव्न पाईप त्ा अनय पलावष्टकका 
सामानहरूको उद्ोग

१५०० १५०० १५००

२८. मटेलका भाँडा  बनाउने उद्ोग ३०० ३०० ३००
२९. खोटो संकलन त्ा उद्ोग १००० १००० १०००

३०.
्वैकवलपक ऊजाया (गोबर गयास, सोलर) वबक्री 
व्वतरण त्ा उद्ोग 

१००० १००० १०००

३१. डेरी उद्ोग (दगुध पदा य्ा) १००० १००० १०००

३२.
छाला संकलन त्ा सो समबनधी उद्ोग त्ा 
वबक्री

२००० २००० २०००

३३. सामानय घरेल ुउद्ोग ४०० ४००
३४. ढुङ्गा, ईटा, बाल्ुवा संकलन वडपो २००० २००० २०००
३५. क्रसर, ढुङ्गा, बाल्ुवा खानी उद्ोग ४०००० ४०,०००
३६. वनमायाण कमपनी
क. “क” ्वगयाको लावग बावरयाक ५००० ५००० ५०००
ख . “ख” ्वगयाको लावग बावरयाक ४००० ४००० ४०००
ग. “ग” ्वगयाको लावग बावरयाक ३००० ३००० ३०००
घ. “घ” ्वगयाको लावग बावरयाक २००० २००० २०००
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ङ.

“घ” ्वगयाको  वनमायाण वय्वसाय ईजाजत पत्र 
अनयत्र दताया भई यस गाँउपावलकामा दताया गनया 
आउनेलाई नयाँ सरह दताया गररनेछ । 

नोटः समपणूया वसराररसहरूमा वनयम अनसुार सरकारी हुलाक वटकट टासी वसराररस गदाया हुलाक वटकट ्वापत रु २० ्वप 
हुलाक वटकट उपलबध गराउन ुपननेछ ।

अनुिचूी ५

जसडबुटी, कवाडी र जीवजनिु कर  िथा सनकािी करः

(ऐनको दरा ६ सँग सम्ववनधत)

क) प्रचवलत काननुले वनरधे गरेका ्वाहके गाँउपावलकाबाट बावहर वनकासी हुदँा मात्र मतृक पशकुा हाड,  वसङ, खरु, प्वाख 
र छाला आवदको (प्रवत पटक)

क्र.ि.ं सनकािी हुनरे माल वसिुको नाम ईकाई ०७६।७७ ०७७।७८ ०७८।०७९ कैसफरि
१. हाड खोर प्रवतकेजी १। १। १।
२. वसंङ प्रवतकेजी २। २। २।
३. खरु प्रवतकेजी २। ३। २।
४. काँचो छाला ्ुठलो प्रवत गोटा २५। २५। २५।
५. छाला सानो प्रवत गोटा १५। १५। १५।
६. हाँस कुखरुा जसता पंक्ीहरू को प्वाख प्रवतकेजी १।५० १।५० १।५०
७. उन प्राकृवतक र कृवतम प्रवत केजी १।१० १।५० १।५०
८. गो्वर मल प्रवत ट्रक

ख) जवड्वटुी (वसद्धलेकमा उतपादन भ ैवनकासी हुने (प्रचवलत वनयमले तोके ्वमोवजम मात्र)

क्र.ि. सनकािी हुनरे माल वसिुको नाम ईकाइ करको दर कैसफरि२०७६।७७ ०७७।७८ ०७८।०७९
१. ्वन वनयमा्वलीमा तोवकएका जवड्वटुी प्रवतकेजी ०।२५ ०।२५ ०।२५
२. लसनु अद्ुवा प्रवतकेजी ०।२५ ०।२५ ०।२५

३.

्वनकस, खर, अवमलसो, कुचो, पटेर, 
्वाव्वयो, मलहलनपत्ता, छ्वाली, पराल, 
्वकास, लोक्ता वनगालो आवद

प्रवत वट्रप १००। १००। १००।

४. खोटो (वलसा) प्रवतकेजी ०।५० ०।५० ०।५०
५. सालको व्वयाँ प्रवतकेजी ०।७५ ०।७५ ०।७५
६. दाउरा प्रवत ट्रक १०००० १०००० १००००

७. दाउरा
वमवनट्रक र 
ट्रयाटर

३००० ३००० ३०००
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८.

वससौ साल (गोवलया वचरान) सामदुावयक 
्वन्वाट ढलेका सडेका खयर वससौ आवदको 
वनकासी

कय ूवरट ३३०० ३३०० ३३००

९. अनय का्ठ वनकासी दसतरु कय ूवरट ३५०० ३५०० ३५००
१०. ्वास प्रवत गोटा ०।५० ०।५० ०।५०

११.
वससौ साल (गोवलया वचरान) वनवज जगगाको 
वनकासी

प्रवत ट्रक १०००० १०००० १००००

घ) कबाडीका सामानहरू(वसद्धलेक गाँउपावलकामा उतपादन भ ैवनकासी हुने )
१. खाली बोतल प्रवत बोरा २० २०
२. ्वाईनका बोतल ,, १० १०
३. रलाम कबाडी प्रवत केजी १ १
४. पलावष्टक    ,, १ १

ङ) पशपुनछी(वसद्धलेक गाँउपावलकाका पशपुालकले बेची वनकासी हुने)
१. भसैी, राँगा प्रवत गोटा ३५ ३५
२. गाई, गोरु प्रवत गोटा २५ २५
३. बाख्ा,खसी,बोका प्रवत गोटा १० १०
४. बंगरु प्रवत गोटा २० २०
५. कुखरुा,हाँस प्रवत गोटा १ १
६. अणडा (प्रवत कयारेट) कयारेट २ २
७. दधु  प्रवतकयान ५ ५
८. दगुध पररकार( घय,ूमखन,कुराउने आवद) वकजी २ २

अनय ट्याकटर आइचर गाडीको लोडको आधारमा ट्रकसँग तलुना गरी दामासाहीको आधारमा गणना गनने ।

च) जवडबटुीः(वसद्धलेक गाँउपावलकामा उतपादन भ ैगाँउपावलका बावहर  वनकासी हुने)

क्र.ि. सनकािी हुनरे माल वसिुको नाम ईकाइ करको दर कैसफरि२०७६।७७ २०७७ ।७८ २०७८ । ७९
१. सललाको वसम्ठा प्रवत बोरा १५ १५
२. कुररलो प्रवत बोरा ३० ३०
३. झयाउ प्रवत बोरा ३० ३०
४. पाखन ्वेद प्रवत बोरा २० २०
५. वटममरु प्रवत बोरा ५० ५०
६. ्वनकेरा,्ठनके वबर प्रवत बोरा ३० ३०
७. वचराईतो प्रवत बोरा ४० ४०
८. नाग्वेली,बोकेरूल प्रवत बोरा २० २०
९. लोढसललाको पात प्रवत बोरा ३० ३०
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१०. सललाको खोटो प्रवत केजी २ २
११. धवसंगरे तेल प्रवत केजी २० २०
१२. कालीका्ठ दाना प्रवत बोरा १०० १००
१३. सनुाखरी, सनुगाभा प्रवत बोरा १०० १००
१४. पानी अमला प्रवत बोरा ५० ५०
१५. व्वजमाला प्रवत गोटा १ १
१६. मवज्ठो प्रवत बोरा २० २०
१७. अवम्सो कुचो प्रवत ्वटा १ १
१८. लो्ठसलला प्रवत बोरा १ १
१९. भईु सयाउ प्रवत ्वोरा ५० ५०
२०. रोजमरेी प्रवत केजी १ १
२१. चतु्रोको डाँ्ठ ्वा जरा प्रवत बोरा २५ २५

छ) वसद्धलेक गाँउपावलकामा उतपादन भ ैगाँउपावलका बावहर  वनकासी हुने तरकारी जनय्वसतःु  

क्र.ि. सनकािी हुनरे माल वसिुको नाम ईकाइ करको दर कैसफरि२०७६।०७७ २०७७।०७८ २०७८। ७९
१. काउली प्रवत बोरा १० १०
२. बनदा प्रवत बोरा १० १०
३. मलूा प्रवत बोरा ५ ५
४. गाजर प्रवत बोरा १५ १५
५. ्वरेला प्रवत बोरा १० १०
६. रायोको साग प्रवत बोरा ५ ५
७. भटमास कोसा प्रवत बोरा १५ १५
८. सकुसको मणुटा, जरा, रल प्रवत बोरा ५ ५
९. हररयो खसुायानी, भडेे खसुायानी प्रवत बोरा १५ १५

१०. गोलभेडँा प्रवत बोरा १५ १५
११. भयाणटा प्रवत बोरा १० १०
१२. रसथी प्रवत बोरा ४ ४
१३. अद्ुवा, लसनु प्रवत बोरा १५ १५
१४. हररयो लसनु, पयाज प्रवत बोरा १५ १५
१५. हररयो धवनया प्रवत बोरा १५ १५
१६. केराउ कोसा प्रवत बोरा १५ १५
१७. हररयो मकैं प्रवत बोरा ५ ५
१८. वसमी, बोडी प्रवत बोरा १० १०
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१९. काक्रो प्रवत बोरा ५ ५
२०. वघरौंला, वचवचनडो प्रवत बोरा ५ ५
२१. करेला प्रवत बोरा ५ ५
२२. आल,ु वपडालु प्रवत बोरा ५ ५
२३. चयाउ प्रवत केजी ५ ५
२४. अनय प्रवत बोरा १० १०

ज) वसद्धलेक गाँउपावलकामा उतपादन भ ैगाँउपावलका बावहर  वनकासी हुने रलरुलजनय्वसतकुा करका दरहरूः

क्र.ि.
सनकािी हुनरे माल वसिुको 

नाम
ईकाइ

करको दर
कैसफरि

२०७६।०७७ २०७७।०७८ २०७८।०७९
१. नासपवत प्रवत बोरा १५ १५
२. जयावमर, वन्व्ुवा, कागती प्रवत बोरा ५ ५
३. खपुायावन प्रवत बोरा १० १०
४. वकबी प्रवत बोरा २५ २५
५. सनुतला प्रवत बोरा १० १०
६. अमबा प्रवत बोरा १० १०

झ) वसद्धलेक गाँउपावलकामा उतपादन भ ैगाँउपावलका बावहर  वनकासी हुने का्ठ, दाउरा,गोवलया, वचरान   

क्र.ि. सनकािी हुनरे माल वसिुको नाम ईकाइ करको दर कैसफरि२०७६।७७ २०७७।०७८ २०७८।०७९
क. का्ठ,दाउरा, गोवलया

१. दाउरा १० चकका प्रवत ट्रक ५०० ५००
२. दाउरा ६ चकके २० रुटे प्रवत ट्रक ४०० ४००
३. दाउरा प्रवत चट् ३००० ३०००
४. गोवलया प्रवत कय ूवरट १ १
५. वचरान ,,     ,, १।५० १।५०

ख. का्ठबाट बनेका सामान रू
६. डाईवनङ टेबल प्रवत ्वटा ५० ५०
७. दराज प्रवत ्वटा ५० ५०
८. पलंङ प्रवत ्वटा ५० ५०
९. टेबलु प्रवत ्वटा १० १०

१०. कुसथी प्रवत ्वटा ५ ५
११. लो बेड प्रवत ्वटा २५ २५
१२. सोकेस प्रवत ्वटा २५ २५
१३. रयाक प्रवत ्वटा २५ २५
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ग. व्वरू्वा सम्वनधीः
१४. नासपवत, खपुायानी, सनुतला, अम्वा प्रवत ्वटा ०।५०  ।५० पैसा

१५.
वकबी, कागवत, म्ेवा आवदका 
व्वरू्वाहरू

प्रवत बोरा ४ ४

१६. वबवभनन ्रीका रूलका व्वरू्वा प्रवत बोरा १५ १५
घ. रलाम त्ा वसमणेट

१७. डम पाता प्रवत पाता ५ ५

१८.
रलामका सटेणड, झयालढोकाका 
वग्रल

प्रवत केजी ०।५ पैसा  ।५० पैसा

१९. रलामको गोल भयायाङँ, ढोका, सटर प्रवत केजी ०।५ पैसा  ।५० पैसा
२०. वसमणेट वपलर प्रवत गोटा ३ ३
२१. वसमणेट ररङ प्रवत गोटा २ २
२२. वसमणेट बलक प्रवत गोटा ०।५पैसा  ।५० पैसा

नोटः माव् उललेवखत जवड्वटुी,कबाडी,जी्वजनत ुत्ा अनय सामानको वनकासी कर ्ेठककापट्ाबाट राजश् संकलन गररनेछ । 
्ेठकका पट्ा नलागेको अ्वस्ामा अमानतबाट समते संकलन गररनेछ ।

cg';"rL ^

िवारीकर

-P]gsf] bkmf & ;Fu ;DalGwt_

ufpFkflnsfn] cfkm\gf] If]q leqsf tf]lsPsf ;jf/Ldf lgDgadf]lhd ;jf/L btf{ tyf jflif{s ;jf/L s/ / o; 
ufpFkflnsfdf cfpg] ;j} k|sf/sf ;jf/L ;fwgdf b]xfoadf]lhd k6s] ;jf/L s/ nufO{g] 5 .

1. jflif{s ;jf/L s/ M

क्र.ि. िवारी िाधनको  नाम
वासषमाक िवारी कर 

कैसफरि
२०७६।०७७ २०७७।०७८ २०७८।०७९

१.
l;d]06 sf/vfgsf] 9'+uf af]Sg] tyf s|;/sf] 
9'+uf, lu6L, afn'jf 9'jfgL ug]{ x]jL ;jf/L 
nx/L ;fwgdf

३००० ३०००

२.
a;, ldgL a;, nf]sn ;jf/L 6«s, x]jL 
;jf/L cflbdf

५०० ५०० ५००

३.
sf/, ef8fsf lhk, dfOqmf] a;, t/sf/L 
9'jfgL ug]{ ;fwgdf 

२५० २५० २५०
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४. 6«ofS6/ -7"nf]_df १००० १०००
५. 6«ofS6/ -;fgf]_df ५०० ५००
६. lghL lhk, sf/df २०० २०० २००
७. Eff8fsf 6\ofDkf]df २०० २०० २००
८. kfj/6]n/ jflif{s -k5f8L 6]n/ xfn]sf]_ १०० १०० १००
९. 7]nfuf8f, l/S;f jflif{s २० २० २०

१०. :sfe]6/ ३०,००० ३०,००० ३०,०००
११. h]=l;=jL= १५,००० २०,००० २०,०००

2.  k6s] ;jf/L s/ -ufpFkflnsfn] lgdf{0f u/]sf] ;8sdf dfq_

क्र.ि. िवारी िाधनको  नाम
पटकरे  िवारी कर 

कैसफरि
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cg';"rL &

lj1fkg s/

-P]gsf] bkmf * ;Fu ;DalGwt_
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u/L /fv]sf] ePdf k|lt ju{ lkm6

१०० १०० १००

gf]6M व्वज्ापन कर ्ेठककापट्ाबाट  संकलन गररनेछ । ्ेठकका पट्ा नलागेको अ्वस्ामा अमानतबाट समते संकलन गररनेछ ।

cg';"rL *

dgf]/~hg s/ 
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axfn lj6f}/L z'Nssf b//]6
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:yfg / ;+/rgf ljrf/ u/L yk36 tyf gofF b/ ;d]t tf]Sg ;Sg]5 .



cf=j= )&*÷)&( sf] gLlt, ah]6 tyf sfo{qmd 43

cg';"rL !)

kfls{ª  z'Ns
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ट्रेसकङ्ग, र ्राफटीङ्ग शुलक
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cg';"rL !#

ko{6g tyf k|j]z z'Ns

-P]gsf] bkmf !$ ;Fu ;DalGwt_

o; ko{6g tyf k|j]z z'Ns ;+DaGwL Joj:yf l;4n]s ufpFkflnsf ufpF sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd x'g]5 .  

cg';"rL !$

jftfj/0f z'Ns

-P]gsf] bkmf !% ;Fu ;DalGwt_

l;4n]s ufpFkflnsfsf] ljleGg If]qdf pTkfbg x'g] kmf]xf]/ d}nf ;+sng tyf Joj:yfkg jfkt cf=j= 
)&८÷)&९ b]lv xf]6n Joj;foLx? ;Fu b]xfo adf]lhdsf] kmf]xf]/ d}nf ;+nsg tyf Joj:yfkg z'Ns lng] 
lg0f{o ul/of] .

!= ;fdfGo vfgf tyf vfhf 3/ xf]6nsf] dfl;s ?= @))÷–

@= demf}nf vfnsf] xf]6n tyf nh ;d]tsf] dfl;s ? #))÷–
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#= 7'nf xf]6n /]i6'/]G6 tyf nh ;d]tsf] dfl;s ? %))÷–

$= ;/sf/L c:ktfn, lghL c:ktfn ty d]l8snaf6 pTkfbg x'g] kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg ug{ 5'6\6} gLlt 
agfO{ sfo{fGjog u/fpg].

%= uf8L hfg g;Sg] uNnL ;fgf uNnLx?df ePsf] 3/sf] dfl;s ? %)÷–

^= ;/sf/L sfof{no tyf cGo ;+:yf dfl;s ?= !))÷–

अनुिचूी १५

दहत्तर वहत्तर शुलक

(ऐनको दरा १६ सँग सम्ववनधत)

1. वसद्धलेक गाँउपावलका क्ेत्र वभत्र ढुङ्गा, ्वाल्ुवा, वगट्ी, सलेट, ग्रा्वेल र रोडा दहत्तरको संकलनमा आनतररक व्वक्री 
ए्ंव घाटगवद्ध (स्वीकृत खानी क्ेत्र ्वाहके) प्रवत कय ूवरट ९ का दरले ्वा प्रदशे सरकारले तोके बमोवजम दहत्तर ्वहत्तर 
शलुक  लगाईने र असलु उपर गररनेछ ।

2. उपदरा (१) मा जेसकैु लेवखएको भएता पवन यसदहत्तर ्वहत्तर शलुक  समबनधी वय्वस्ा वसद्धलेक गाँउपावलका 
गाँउ काययापावलकाले संघीय त्ा बागमती प्रदशेको सो समबनधी ऐन, वनयम त्ा स्ानीय वस्वतलाई व्वचार गरी  
ढुङ्गा, ्वाल्ुवा, वगट्ी, सलेट, ग्रा्वेल, रोडा, माटो आवद दहत्तर ्वहत्तरको संकलनमा वबक्री कर त्ा शलुक लगाईने 
र असलु उपर गररनेछ ।

3. उपदरा (१) र (२)  ्वमोवजम संकवलत रकम संघीय त्ा बागमती प्रदशे सरकारले तोवकए ्वमोवजम ्वाँडराड गररने 
छ । 

4. माव् उललेवखतको वशरयाकमा नपरेका वशरयाकको हकमा अनय वनयम, काननू त्ा प्रादवेशक काननुको आधारमा 
गररने छ । सा्ै  खानी त्ा खवनजजनय पदा य्ाको खानी दताया IEE/EI प्रवत्वेदन स्वीकृत पवछ संघ/ प्रदशेले वनधायारण 
गरेको काननू ्वमोवजम हुने छ ।
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सवसनरोजन ऐन, २०७८
िभाबाट सवीकृि समसि: २०७८/०३/२८

वसद्धलेक गाउँपावलका, बङ्ुचङु, धावदङको आव य्ाक ्वरया २०७८/०७९ को से्वा र काययाहरूको लावग स्ानीय सवञचत 
कोरबाट केही रकम खचया गनने र व्ववनयोजन गनने समबनधमा वय्वस्ा गनया बनेको ऐन

प्सिावना: 

वसद्धलेक गाउँपावलका, बङ्ुचङु, धावदङको आव य्ाक ्वरया २०७८/०७९ को से्वा र काययाहरूको लावग सवञचत कोरबाट 
केही रकम खचया गनने अवधकार वदन र सो रकम व्ववनयोजन गनया ्वाञछनीय भएकोले,

नेपालको संव्वधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोवजम वसद्धलेक गाउँपावलका, बङ्ुचङु, धावदङको गाउँसभाले यो 
ऐन बनाएको छ ।

१. िसंक्प्त नाम र प्ारमभ: 

(१) यस ऐनको नाम “वसद्धलेक गाउँपावलका, बङ्ुचङु,  धावदङको व्ववनयोजन ऐन” रहकेो छ ।   

(२) यो ऐन तरुुनत प्रारमभ हुनेछ । 

२.  आसथमाक वषमा २०७८/०७९ को सनसमत्त िसञचि कोषबाट रकम खचमा गनने असधकार:

(१) आव य्ाक ्वरया २०७८/०७९ को वनवमत्त गाउँ काययापावलका, ्वडा सवमवत, व्वरयगत शाखाले गनने से्वा र 
काययाहरूका वनवमत्त अनसुचूी १ मा उवललवखत चाल ूखचया, पूँवजगत खचया र व्ववत्तय वय्वस्ाको रकम समते 
गरी जममा रकम ६४,२६,३१,८५२।०१ (अक्रुपी चौसठ्ी करोड छवबबस लाख एकतीस हजार आ्ठ सय 
बाउनन रुपैयाँ एक पैसा मात्र) मा नबढाई वनवदयाष्ट गररए बमोवजम सवञचत कोरबाट खचया गनया सवकनेछ । 

३. सवसनरोजन:

(१)  यस ऐनद्ारा सवञचत कोरबाट खचया गनया अवधकार वदईएको रकम आव य्ाक ्वरया २०७८/०७९ को वनवमत्त 
वसद्धलेक गाउँपावलका, बङ्ुचङु, धावदङको गाउँ काययापावलका, ्वडा सवमवत, व्वरयगत शाखाले गनने से्वा 
र काययाहरूको वनवमत्त व्ववनयोजन गररनेछ । 

(२)  उपदरा (१) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भएतापवन काययापावलका, ्वडा सवमवत र व्वरयगत शाखाले 
गनने से्वा र काययाहरूको वनवमत्त व्ववनयोजन गरेको रकममधये कुनैमा बचत र कुनैमा अपगु हुने दवेखन 
आएमा गाउँ काययापावलकाले बचत हुने शीरयाकबाट नपगु हुने शीरयाकमा रकम सानया सकनेछ । यसरी रकम 
सादाया एक शीरयाकबाट सो शीरयाकको जममा रकमको १० प्रवतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक ्वा एकभनदा 
बढी शीरयाकहरूबाट अकको एक ्वा एकभनदा बढी शीरयाकहरूमा रकम सानया त्ा वनकासा र खचया जनाउन 
सवकनेछ । पूँवजगत खचया र व्वत्तीय वय्वस्ातरया  व्ववनयोवजत रकम सा्वाँ भकु्तानी खचया र बयाज भकु्तानी 
खचया शीरयाकमा बाहके अनय चाल ूखचया शीरयाकतरया  सानया र व्वत्तीय वय्वस्ा अनतगयात सा्वाँ भकु्तानी खचयातरया  
व्ववनयोवजत रकम बयाज भकु्तानी खचया शीरयाकमा बाहके अनयत्र सानया सवकने छैन । तर चाल ुत्ा पूँवजगत 
खचया र व्वत्तीय वय्वस्ाको खचया वयहोनया एक स्ोतबाट अकको स्ोतमा रकम सानया सवकनेछ ।

(३)  उपदरा (२) मा जनुसकैु कुरा लेवखएको भएतापवन एक शीरयाकबाट सो शीरयाकको जममा स्वीकृत रकमको 
१० प्रवतशत भनदा बढ्ने गरी कुनै एक ्वा एकभनदा बढी शीरयाकहरूमा रकम सानया परेमा गाउँसभाको 
स्वीकृवत वलनपुननेछ ।
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सिद्धलरेक गाउँपासलकाको नवौं गाउँिभा िमक् परेश भएको  
२०७८/०७९ को बजरेट वक्तवर

यस वसद्धलेक गाउँपावलकाको गाउँसभाका सभाधयक् जय,ू सभाका सदसय जयहूरू, प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत जय,ू राष्ट्र 
से्वक कमयाचारीहरू, गाउँपावलकाको न्वौं गाउँसभाको दोस्ो बै्ठकमा स्वागत ए्वं सममान वयक्त गदयाछु । यस पा्वन अ्वसरमा 
संघीय लोकतावनत्रक गणतनत्र स्ापनामा योगदान गनुयाहुने समपणुया अग्रजहरूमा आभार प्रकट गदयाछु सा्ै राष्ट्र र जनताको 
लावग आफनो जी्वन समपयाण गनुयाहुने ज्ात अज्ात ्वीर शवहदहरू प्रवत भा्वपणुया श्द्धानजली अपयाण गदयाछु । सा्ै कोवभड-१९ 
महामारीका कारण जयान गमुाउन ुभएका समपणुया नागररक प्रवत श्द्धाञजली अपयाण गददै संक्रवमत वयवक्तहरूको वशघ्र स्वास्थय 
लाभको कामना समते गदयाछु ।

आदारणीय गाउँ सभाका अधयक्जय ूए्ंव सदसय जयहूरू

धावदङ वजललाको आव य्ाक, सामावजक, धावमयाक, शैवक्क, कृवर त्ा पययाटनले महत्वपणूया केनद्रको रुपमा स्ावपत हुदँ ै
गएको वसद्धलेक गाउँपावलकाको आव य्ाक बरया २०७८/०७९ को आय-वययको व्व्वरण प्रसततु गनया पाउँदा म अतयनत 
खशुी भएकी छु । वसद्धलेक गाउँपावलका धावदङ वजललाको मधय भागमा अ्ववस्त छ । यो गाउँपावलका १०६.३६ ्वगया 
वक.मी. क्ेत्ररलमा रैवलएको छ । प्ूवयामा वनलकण्ठ नगरपावलका र गलछी गाउँपावलका, पवचिममा गोरखा वजलला, उत्तरमा 
ज्वालामखुी गाउँपावलका र दवक्णमा गजरुी र बेवनघाट गाउँपावलकासँग वसमाना जोवडएको यस वसद्धलेक गाउँपावलकामा 
बङ्ुचङु, बैरेनी, कावलदह, ्ठाँटी भञजयाङ, वखरने वयापारीक केनद्रको रुपमा व्वकास हुदँ ैगएका छन ्। वसद्धलेक ढे्वाडाँडा, 
कुमपरुडाँडा, वत्रशलुी नदीमा र ्यावफटङ से्वाले पययाटवकय क्ेत्रको रुपमा वबकवसत भईरहकेा छन ् । प्ृथ्वी राजमागया वबगत 
चार दशकदखेी र कालपुाणडे मागया वबगत दईु दशकदखेी यस गाउँपावलकाको आव य्ाक र सामावजक व्वकासका लावग 
कोशढुेङ्गाको रुपमा रवह आएको र कालपुाणडे मागयाले करर्व-करर्व वबच भागबाट वचरेको छ । वसद्धलेक बजार बाहके 
अनय बजारोउनमखु र ग्रामीण बवसतहरूको बाहुलयता रहकेोले वय्वसायीक कृवर पेशा अ्वलमबन गरी “आव य्ाक सम्ववृद्ध र 
व्वकासको लावग प्ूवायाधार: वसद्धलेक गाउँपावलकाको आधार” व्वकास गनने वजमम्ेवारीका सा् काम गनुयापनने समय आएको 
छ । यस गाउँपावलकाबाट नवजकै का्ठमाडौं, नारायणघाट जसता व्वकवसत ्ुठला शहरहरू अ्ववस्त रहकेो हुनाले कृवर 
उतपादनहरू सवजलै बजारीकरण गनया सहज रहकेो अ्वस्ा छ । 

नेपालको संव्वधानले संघीय लोकतावनत्रक गणतनत्रातमक संसदीय शासन प्रणालीको अ्वलमबन गरेको छ । संव्वधानमा 
स्ानीय तहको अवधकारहरू सवुनवचित गररएको छ । लोकतनत्र, मान्व अवधकार, जनताको मौवलक अवधकारको रक्ा, 
सचूनाको हक, व्वकास र सशुासनको वय्वस्ापन र सञचालन, स्ानीय स्ोत र साधनको पररचालन, स्ानीय नेततृ्वको 
व्वकास त्ा स्ानीय सरकारको संस्ागत व्वकास गददै मलुकुको रावष्ट्रय स्वतनत्रता, अखणडता, स्वावधनताको संरक्ण गनने, 
रावष्ट्रय एकता कायम गनने र व्ववधको शासनको पालना गनने, रावष्ट्रय वहतको प्र्वधयान गनने, भौगोवलक सवहष्णतुा कायम गनने 
जसता महत्वपणूया वजमम्ेवारी समते हाम्ा काँधमा रहकेो छ । वदगो शावनत, समदृ्ी, व्वकास र सशुासन, सामावजक सद ्भा्व 
र ऐकयबद्धता स्ापना त्ा समा्वेशी र समतामलूक व्वकास, सामावजक जी्वनको स्ापना गनया हामी सबैले आ-आफनो 
स्ानबाट योगदान गनुया जरुरी छ । नेपाल संघीयतामा रुपानतरण भएपचिात ्गव्ठत स्ानीय तहको वन्वायाचन भएको पवन ४ बरया 
वयवतत भईसकेको छ । हामीले व्वगत ४ बरयामा अहोरात्र खवटई समपादन गरेका कामले सा य्ाकता पाएको महशसु भएको छ । 
सहभागीतामलुक, समा्वेसी योजना तजुयामा प्रकृया र पद्वतलाई अ्वलमबन गददै जनताले आफनो योजनालाई आरैँले छनोट 
गनने पद्धवतलाई अझ बढी सशक्त बनाई बजेट तजुयामा गररएको समपणूया सदसयजयहूरूलाई जानकारी गराउँदछु । गाउँपावलकाको 
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नीवत त्ा काययाक्रमलाई अ्वलमबन गददै बजेट तजुयामा गनया उपयकु्त दवेखएकोले सोही अनरुुप बजेट तजुयामा गररएको वयहोरा 
समपणूया सममावनत सभाका सदसय जयहूरूमा जानकारी गराउन चाहानछु । 

आव य्ाक, सामावजक व्वकासका गवतवबवधहरू र भौवतक व्वकासका प्रयासहरू समानपुावतक र प्रा्वमकताका वहसाबले 
समपादन गनने र गाउँपावलकाबाट उपलबध गराउने से्वा प्र्वाहलाई बढी भनदा बढी प्रभा्वकारी र वय्ववस्त गनया अवधकतम 
प्रयास गरी बजेट तजुयामा गररएको वयहोरा पवन जानकारी गराउन चाहनछु । आम गाउँबावसहरूको चाहना र आ्वशयकताको 
पररपवुतया गनया समय र लागत लागने भएतापवन व्वगत आ.्व.हरूको बजेटबाट पा्ठ वसकद ैयस आ.्व. को बजेट तजुयामा गररएको 
हुदँा यस बजेटले गाउँपावलकाको भौवतक, आव्याक, सामावजक प्ुवायाधारहरूको व्वकास र हाम्ा नीवतगत वनणयायहरूले गाउँको 
भा्वी वदनको व्वकासका लावग मजबतु र वबश्ावसलो आधार खडा गनने वबश्ास वलएकी छु । गाउँपावलका अधयक् जयबूाट 
प्रसततु भएको आगामी आ.्व. को नीवत त्ा काययाक्रमलाई यस बजेट तयार गदाया पणूया रुपले अनशुरण गररएको वयहोरा 
सममावनत सभा समक् म राखन चाहानछु ।

जनसंखयाको बढ्दो ्ववृद्धदर र तीब्र शहरीकरण र स्ानीय सरकारको काम कार्वाहीका लावग बनाईएका कायया संचालन 
वनदनेवशका, काययावबवधहरू, नेपाल सरकारले वदएको मागयादशयान ए्वम ्सहस्ाबदी व्वकास लक्य, वदगो व्वकास लक्य, रावष्ट्रय 
व्वकास लक्य, सखुी नेपाली समदृ्ध नेपालको लक्य, व्ववभनन क्ेत्रबाट जारी भएका रावष्ट्रय नीवतहरू त्ा गाउँपावलकाको 
ऐन, काननु, वनयम, वनयमा्वली, वनदनेवशका, काययाव्वधीहरू गाउँपावलकाको आगामी ्वरयाको नीवत त्ा काययाक्रम गाउँबासीको 
आ्वशयकतालाई आधार मानी बजेट तयार गरेकी छु ।  

आदारणीय गाउँ सभाका अधयक् लगायत  सदसय जयहूरू

अब म बजेटले अवखतयार गरेका उद्दशेयहरू यस सममावनत सभा समक् राखने अनमुवत चाहनछु । 

बजरेटका उद्रेशरहरू 

१. "आव य्ाक सम्ववृद्ध र व्वकासको लागी प्ूवायाधार : वसद्धलेक गाउँपावलकाको आधार" भनने नारालाई आतमासा् गददै 
आधारवशला तयार गनने ।

२. सखुी, समदृ्ध र आतमवनभयार वसद्धलेक गाउँपावलका स्ापनाको लावग समसामवयक सहुाउँदो प्रव्ववध मतै्री स्ानीय 
शासनको वय्वस्ा गनने ।

३. गाउँपावलकाको वदगो र एकीकृत व्वकास तयार गनने ।

४. योजना  र  व्वकास प्रवक्रयामा  स्ानीय जनताको स्वसरूतया  सहभावगता  अवभबवृद्ध गददै  स्ानीय शावनत, लोकतनत्र, 
मान्व अवधकार र सशुासनलाई बवलयो बनाउने । 

५. संघीय बजेट, प्रदशे बजेट र आ्ववधक योजनाले पररलवक्त गरेका उद्दशेयहरूको पररपवूतया गनया सहयोग गनने । 

६. लैङ्वगक वहसंाको अनतय गददै लैङ्वगक समानता, समा्वेशी सामावजक वय्वस्ा स्ापनाको लावग आधारवशला 
तयार गनने । 

७. संघीय सरकार र प्रदशे सरकारसँग साझदेारी गरी गाउँपावलकाको उदे्धशय प्राप्ती गनने ।
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बजरेटलरे सलएको प्ाथसमकिाहरू:

उपरोक्त उद्दशेयहरू पररपवुतया गनया बजेटमा वनमन बमोवजम प्रा्वमकताहरू वनधायारण गरेको छु । 

१. स्ानीय सशुासन र सनतवुलत व्वकासमा जोड वदने । 

२. वशक्ा, स्वास्थय, कृवर, पश ुत्ा सामावजक क्ेत्रको व्वकास गनने । 

३. बनजनय त्ा ्वाता्वरणीय क्ेत्रको संरक्ण र समबधयान गनने । 

४. स्ानीय  ग्रामीण सडकहरूको  सदुृढीकरण, अतया्वशयक खानेपानी, वसंचाई, पलु लगायतका प्ुवायाधारहरूको 
वनमायाणबाट आव य्ाक व्वकास, हावसल गददै वदगो र एकीकृत व्वकासमा जोड वदने । 

५. साना वसँचाई आयोजनाहरू आ्वशयकता अनसुार ्प गरी कृवर उतपादन त्ा उतपादकत्व ्ववृद्ध मारया त रोजगारीका 
अ्वसर वसजयाना गनने र आयात प्रवतस्ापनमा जोड वदईनेछ । 

६. ततकाल प्रवतरल वदने र अधरुा रहकेा आयोजनालाई प्रा्वमकता वदईने । 

७. मात ृत्ा बाल स्वास्थय, जेष्ठ नागररक त्ा अपाङ्गमतै्री स्वास्थय से्वालाई प्रा्वमकतामा राखी गाउँपावलकावभत्र 
बसोबास गनने सबै नागररकलाई स्वयासलुभ स्वास्थय र खोप से्वामा पहुचँ परु ्याउन जोड वदईने । 

८. प्रव्ववधमैत्री स्ानीय शासनको व्वकास गनने ।

९. संस्ागत क्मता व्वकास, लैङ्वगक समानता र समा्वेवशकरण त्ा आ्वशयक काननु वनमायाण गनने ।

१०. संघीय सरकार र प्रदशे सरकारसँग साझदेारी बढाई प्ुवायाधार वनमायाणको कायया गनने । 

धावदङ वजललाको मधय भागमा अ्ववस्त यस सनुदर वसद्धलेक गाउँपावलकामा बढ्द ै गरेको शहरीकरण र जनसंखया 
बवृद्धको चापले सडक, खानेपानी, व्वद्तु, वशक्ा, स्वास्थय, जसता शहरी आधारभतु से्वा सवु्वधाको मागमा ्प दबा्व 
पनया गएको र यसलाई समबोधन गनने सनदभयामा वय्ववस्त शहरीकरणतरया  धयान परु ्याउँद ैगाउँको छुटै् पवहचान कायम गनया 
वढलो गनया नहुनेतरया  समपणूया गाउँबासीहरू चनाखो हुनपुनने दवेखनछ । यसका लावग गाउँको क्ेत्रगत दीघयाकालीन नीवत तजुयामा 
गरी कायायान्वयन गनयाका लावग व्वकासका साझदेारहरूको पवहचान र उपयोग जसता वबरयमा परमपरागत ढंगबाट मात्र नभई 
दीघयाकालीन योजना सवहत अवघ बढ्नपुनने बेला आईसकेको त्थय पवन यस अ्वसरमा म अनरुोध गनया चाहनछु ।

उपवस्त महानभुा्वहरू,

अब म चाल ुआ.ब. २०७७/०७८ को स्ोतगत बजेट, आमदानी त्ा खचया लगायतको अनमुावनत प्रगवत संक्ेपमा प्रसततु 
गनने अनमुवत चाहनछु ।

सि.न.ं अनुदान शीषमाक बजरेट आमदानी खचमा

१
समावनकरण 
अनदुान संघीय

१३ करोड २९ लाख
१३ करोड २१ लाख ७७ 
हजार ५ सय २३ रुपैयाँ

९ करोड ३१ लाख ९३ हजार 
१९ रुपैयाँ

२
वबशरे अनदुान 
संघीय

२ करोड ८० लाख १ करोड ३ लाख
५४ लाख ८० हजार १ सय ४७ 
रुपैयाँ
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३
समपरुक अनदुान 
संघीय

१ करोड ६७ लाख
१ करोड ९ लाख ८९ हजार ४ 
सय ८ रुपैयाँ

१ करोड ५ लाख ४२ हजार १ 
सय ६१ रुपैयाँ

४
सशतया अनदुान 
संघीय

२२ करोड ८९ लाख ५३ 
हजार ५ सय २८ रुपैयाँ

२२ करोड ८९ लाख ५३ 
हजार ५ सय २८ रुपैयाँ

१९ करोड ९६ लाख ५३ हजार 
६ सय ९ रुपैयाँ

५
समपरुक अनदुान 
प्रदशे

२ करोड ९९ लाख ८७ 
हजार

२ करोड ९९ लाख ८७ हजार
२ करोड २४ लाख ८० हजार 
७ सय ४६ रुपैयाँ

६
समावनकरण 
अनदुान प्रदशे

९९ लाख ९२ हजार ९९ लाख ९२ हजार
९५ लाख ५१ हजार १ सय ७५ 
रुपैयाँ

७
प्रदशे सरकार 
शसयात अनदुान

१ करोड ७८ लाख ५३ 
हजार

१ करोड ७८ लाख ५३ हजार
१ करोड ५३ लाख ९७ हजार 
१ सय ८४ रुपैयाँ

८
राजस्व बाँडराँड 
संघीय

७ करोड १७ लाख २ 
हजार २ सय ९० रुपैयाँ

६ करोड २९ लाख ९९ हजार 
३ सय ७४ रुपैयाँ

४ करोड ८५ लाख ७२ हजार 
५ सय ९१ रुपैयाँ

९
राजस्व बाँडराँड 
प्रदशे

१ लाख ३० लाख १८ 
हजार

४५ लाख ९२ हजार ४० 
रुपैयाँ

१४ लाख ३५ हजार ५५ रुपैयाँ

१०
आनतररक 
आमदानी

७ करोड ८६ लाख ५० 
हजार १ सय ५२ रुपैयाँ

६ करोड ९ लाख ८० हजार ७ 
सय ५६ रुपैयाँ

५ करोड ६२ लाख ९० हजार 
५ सय ५१ रुपैयाँ

११
जनसहभावगता 
नगद

- - -

जममा 
बजरेट

६२ करोड ७७ लाख 
५५ हजार ९ िर ७० 
रुपैराँ

५६ करोड ९३ लाख २३ 
हजार ६ िर २९ रुपैराँ

चालू खचमा २७ करोड ६४ 
लाख ८० हजार ६ िर ५५ 
रुपैराँ र पूसँजगि खचमा १८ 
करोड ६१ लाख १५ हजार 
५ िर ८१ रुपैराँ गरी जममा 
खचमा रु .४६ करोड २५ लाख 
९६ हजार २ िर ३६ रुपैराँ ।

उललेवखत त्थयाङ्क हदेाया हाल सममको वबत्तीय प्रगवत चालतूरया  ८१.०२ प्रवतशत त्ा पूँवजगततरया  ६४.९५ प्रवतशत गरी 
कुल व्वत्तीय प्रगवत ७३.६९ प्रवतशत रहकेो छ । 

यसको अवतररक्त संघीय सरकारबाट सामावजक सरुक्ा भत्ता ्वापत रु. ९ करोड ६ लाख ५ हजार, सडक बोडया नेपालबाट रु. 
७ लाख, स्ानीय प्ुवायाधार व्वकास साझदेारी काययाक्रमको लावग रु. ७० लाख, प्रदशे प्ूवायाधारबाट रु. ७२ लाख ३० हजार, 
अधरुा आयोजना कायायान्वयन काययाक्रम अनतगयात आप्री नलाङ खानेपानी योजनालाई रु. १ करोड ३७ लाख ३५ हजार ५ 
सय २८ रुपैयाँ,  शसतया अनदुानमा मवहला, बालबावलका त्ा जेष्ठ नागररक मनत्रालयबाट रु. ३ लाख, लघउुद्म व्वकास 
काययाक्रमको लावग रु. ३० लाख, पशसुे्वा व्वभागबाट रु. २५ लाख, प्रधानमनत्री रोजगार काययाक्रमबाट रु. ६६ लाख, रावष्ट्रय 
पवञजकरण व्वभागबाट रु. २१ लाख, रावष्ट्रय ग्रामीण त्ा न्वीकरणीय उजाया काययाक्रमको लागी रु. ८ लाख, व्वद्ालय क्ेत्र 
व्वकास काययाक्रम-वजललासतरमा रु. ७ करोड ११ लाख ७८ हजार बजेट प्राप्त भएको छ ।  प्रदशे सरकारबाट भैंसी प्र्वधयान 
काययाक्रमको लागी रु. ७ लाख ५० हजार, बैरेनी वपपलनलाङ ्ठाँटी कमलबारी सडकका लागी रु. ७३ लाख ४७ हजार रकम 
वनकासा भईसकेको जानकारी गराउन चाहानछु । तयसतै प्रदशे त्ा स्ानीय शासन सहयोग काययाक्रम (PLGSP) बाट सचुना 
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प्रवबवध अवधकृतको तलब भत्ता बापत ७५ प्रवतशत रकम सवुनवचित गरी रकम वनकासा भईसकेको छ । उललेवखत कवतपय 
रकमहरू आ्ठौं गाउँसभाबाट बजेट स्वीकृत भईसकेपवछ पटके रुपमा प्राप्त रकम भएकाले बजेटमा समा्वेश नगररएको 
वयहोरा अनरुोध गनया चाहानछु ।

गाउँपावलका घोरणा भए सँगै नयाँ स्ानमा भ्वन वनमायाण गरी  कायायालयमा आ्वशयक पनने रवनयाचर, कमपयटुर, वप्रनटर, 
रोटोकपी मशेीन, सकयानर, ईनटरनेट, लगायतका दवैनक प्रशासनका लावग आ्वशयक पनने मवेशनरी उपकरणहरूको 
बय्वस्ापन गरी कायायालयलाई से्वाग्राही मतै्री कायायालयको रुपमा स्ापना गररएको छ । 

कायायालयको से्वा प्र्वाहलाई स-ुवय्ववस्त गनया आधवुनक प्रव्ववधको प्रयोगद्ारा जनतामा व्वश्सनीयता पैदा गददै सशुासनमा 
टे्वा वदन कमपयटूर सफट्वेयर प्रव्ववधद्ारा राजश्, लेखा, वजनसी, योजना सञचालन भईरहकेो अ्वस्ा छ सो लाई अझ ै
पररसकृत गददै लवगने नीवत वलईएको छ । 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वनशतया अनदुान हरेक बरया घट्दो क्रममा रहकेो सनदभयामा आनतररक आय ्ववृद्ध गनया वदगो र 
स्ायी स्ोतका रुपमा रहकेो घर हाल गरररहकेो नकसा पास र अवभलेवखकरणलाई प्रभा्वकारी रुपमा आगामी आ.्व.दखेी 
कायायान्वयनमा लयाईनेछ । जसबाट प्रक्ेवपत आनतररक आय अनसुार राजस्व संकलनमा टे्वा पगुने वनवचित छ ।

्वाता्वरणमतै्री व्वकास नै वदगो व्वकासको मखुय आधार भएकाले यस गाउँपावलकालाई ्वाता्वरणमतै्री गाउँपावलकाको 
रुपमा स्ावपत गनने उद्दशेय स्वरुप हाम्ो प्रयासले यस गाउँपावलकामा ्वाता्वरणमतै्री स्ानीय शासन अ्वलम्वन गररनेछ । 
जसका कारण ्वाता्वरणीय व्वकास त्ा संरक्ण गनने कायया समपादन गनया सहयोग पगुनेछ । 

आदारणीर गाउँ िभाका अधरक्जरू एवं िदसर जरूहरू

हाल गाउँपावलकामा सञचावलत काययाक्रमहरूको संवक्प्त प्रवतबेदन पेश गनया चाहनछु ।

स्ानीय सरकारको रुपमा वसद्धलेक गाउँपावलकाले भौवतक प्ूवायाधारतरया  व्वकासको गवतलाई तीव्रताका सा् अवघ बढाएको 
छ । 

सिद्धलरेक गाउँपासलकाको आ.व.२०७७/०७८ को रोजना प्गसि अवसथा

स्ानीय सरकारको रुपमा वसद्धलेक गाउँपावलकाले भौवतक प्ूवायाधारतरया  व्वकासको गवतलाइ तीव्रताका सा् अवघ बढाएको 
छ । आ.्व २०७७/०७८ को लावग प्ुवायाधार व्वकासतरया  आयोजनाहरूलाई उपभोक्ता सवमवत र ्ेठकका ्वनदो्वसतको माधयम 
मारया त समपादन गररएको छ । ्ेठकका बनदो्वसतको लावग चाल ुआ.्व. २०७७/०७८ मा बोलपत्रको माधयमबाट १५ ्वटा 
र शीलकोटेशनको माधयमबाट १० ्वटा आयोजनाहरू मधये १ बोलपत्र र ३ शील कोटेशन बाहकेका २२ ्वटा योजनाहरू 
्ेठककाको माधयमबाट कायायान्वयन भएको छ । 

िडक

•	 यस गाउँपावलकाले स्ापना दवेख नै सडकलाई उचच प्रा्वमकतामा राखी पककी सडक वनमायाण काययालाई जोड 
वदएको छ । यस अनतगयात मखुय ३ ्वटा सडकहरू बैरेनी वपपलनलाङ ्ठाँटी कमला्वारी  सडक १६.६ वक.मी. 
बङ्ुचङु आरु्वास भडेा्वारी मदैान सडक १६.८९ वक.मी. र परे्वाटार कुमपरु भञजयाङ बाघबचछला कालीदह 
१७.६ वक.मी. सडकहरूलाई पवहलो प्रा्वमकतामा राखी सध ैवनयवमत यातायात संचालन हुन सकने गरी सतरोननवत 
कायया  भएको र कालोपत्रे गरी पककी सडक वनमायाण कायया ्ालनी भएके छ । ्वडाका शाखासडकहरूलाई नाली 
कवटङ ग्राभवेलङ गददै स्ानीय बासीहरूलाई यातायातमा सहज पहुचँको अ्वस्ामा परु ्याउन सरल भएको छ ।
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•	 चाल ुआ.्व .२०७७/०७८ मा सडकतरया  ५२ ्वटा सडक आयोजनाहरूमा कुल  रु २ करोड ५८ लाख २५ हजार 
बजेट व्ववनयोजन गरी खचया भएको छ । सडक वनमायाणको नामाकरण त्ा लागत तयार गनने कायया यसै आ.्व.बाट 
अगाडी बढाईनेछ । 

•	 सडकबोडया नेपालबाट प्राप्त हुने अनदुानबाट गाउँपावलकावभत्रको मखुय सडकमा गररने ममयात समभार र दरुर समभार 
कताया रावख सडकको वनयवमत ममयात समभार गनने वय्वस्ा वमलाईने छ ।

•	 बैरेनी वपपलनालाङ ्ठाँटी कमलबारी, बङ्ुचङु आरुबास भडेाबारी मदैान सडक, परे्वाटार कुमपरु भञजयाङ 
कावलदह सडक र जरे आदमटार अवमवलछाप भालडाँडा सडकहरूको सतरोननवत त्ा ्प ममयात सधुारको कायया 
अगाडी बढाईने छ । 

•	 माव् उललेवखत कायया गनयाका लागी आ्वशयक बजेटको वय्वस्ा वमलाईएको छ । 

वडा कारामालर भवन िथा सवास्थर भवन

•	 गाउँपावलकाका सबै ७ ्वटै ्वडाहरूमा आफनै ्वडा कायायालय भ्वनहरू तयार भई ्वडाबाट प्र्वाह हुने से्वाहरू  
उपलवध गराउँद ैआएका छौं । 

•	 गाउँपावलकाका ३ ्वटा साव्वकका नलाङ सलाङ र कुमपरु स्वास्थय चौकीहरू लगायत ४ ्वटा आधारभतु स्वास्थय 
केनद्रहरू गहतेटार आधारभतू स्वास्थय केनद्र, आरु्वासटार आधारभतू स्वास्थय केनद्र, बाघबचछला अधारभतू 
स्वास्थय केनद्र र आदमटार आधारभतू स्वास्थय केनद्रका आफनै भ्वनहरू तयार भई स्वास्थय से्वाहरू प्र्वाह 
भईरहकेा छन ्। सा्ै ्वडा नं. २ पातले, ्वडा नं. ३ द्ार्ोक, ्वडा नं.४ आरु्वास र ्वडा नं. ७ भालडाँडामा स्वास्थय 
व्वनदहूरू र ्वडा नं. ६ वरसटारमा कोवभड असपताल गाउँपावलका स्वयंले सञचालनमा लयाएको छ । गाउँपावलका 
सतरीय वसद्धलेक प्राइमरी असपताल वनमायाणको लावग वसद्धलेक १ बैरेनीमा जगगा वय्वस्ापन प्रकृया अवनतम 
चरणमा रहकेोले जगगा प्राप्त भएपछी असपताल बनाईनेछ ।  

•	 चाल ुआ.्व. २०७७/०७८ मा व्ववभनन सामदुावयक भ्वन तरया  ११ ्वटा आयोजनाहरूमा कुल  रु २७ लाख १५ 
हजार बजेट व्ववनयोजन गरी खचया भएको छ । 

•	 आ्वशयकता अनसुार ्वडा कायायालयका भ्वनहरू सतरोननती गररनेछ । 

खानरेपानी

•	 वसद्धलेक गाउँपावलकालाई एक घर एक धारा वनती अनरुुप स्वचछ खानेपानी घरघर परु ्याउने काययाका लावग 
गाउँपावलकाले शरुुदवेख नै प्रमखु नीवत र लक्यका सा् काययाक्रम र योजना बनाईएकोमा लक्य प्राप्तीका लावग 
गाउँपावलकाले लागत साझदेारी काययाक्रम अनतगयात प्रयास नेपाल, धावदङ, रोकस नेपाल धावदङ, अकसरमया 
वजललाखानेपानी धावदङ, लगायतको साझदेारीमा खानेपानी स्ोत वडप्वोररङमाधयमबाट गररएको छ । हालसमम 
गाउँपावलकाको व्ववभनन क्ेत्रहरूमा १० ्वटा वडप्वोररङबाट पानीको स्ोत वय्वस्ा गररएको छ । खानेपानी स्ोत 
वय्वस्ा भएको स्ानमा वलफट खानेपानीको माधयमबाट सवु्वधा पयुायाउने कायया भएका छन ्।  एक घर एक धारा 
खानेपानी पयुायाउने, स्वचछ खानेपानी व्वतरण गनने  समपादन भईरहकेा छन ्। 

•	 चाल ुआ.्व.२०७७।०७८ को लावग यस गाउँपावलकाबाट खानेपानी तरया  जममा ४८ ्वटा योजनाहरूमा कुल रु .२ 
करोड ७९ लाख ३० हजार खचया भएको छ ।
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 •	 वडप बोररङ त्ा वलफट खानेपानीका (आवप्रनलाङ, अचयाले लगायत) काययाहरूलाई आ्वशयक बजेट वय्वस्ापन 
गरेकी छु । 

सिचंाई 

•	 यस गाउँपावलकामा आदमटार वपपलटार माझीटार परे्वाटार लगायतका ्ूठलाटारहरू सा्ै अनय टारीखतेहरू र 
क्ेत्रहरूमा कृवरउपजको लावग आ्वशयक वसंचाई उपलवध गनने काययाहरू नहर कुलो बाँधको वय्वस्ा गददै आएको 
छ । 

•	 चाल ुआ.्व.२०७७/०७८ को लावग यस गाउँपावलकाबाट वसंचाइतरया  जममा ३४ ्वटा योजनाहरूमा कुल रु. ५९ 
लाख खचया भएको छ । 

•	 वसँचाई योजना ममयात समभार त्ा वनमायाणको लावग आ्वशयक बजेट वय्वस्ापन गरेकी छु । 

सवास्थर क्रेत्र

•	 स्वस् नागररक नै गाउँपावलकाको समग्र व्वकासको लावग मज्वदु खम्वा हो । नागररक स्वस् भए नै व्वकासको 
संरचनाहरूको गवतशील बनाउन सवकनछ । गाउँपावलकाबाट सतुकेरी सयाहार काययाक्रम स्वस् ्वाल्वावलका 
प्रवतयोवगता एक व्वद्ालय एक नसया जेष्ठ नागररक सयाहार काययाक्रम व्वशरेज् सवहतको स्तीरोग वनराकरण 
काययाक्रमहरूका समपादन हुदँ ैआएको छ । कोवभड-१९ को महामारीबाट सरुवक्त हुन स्वास्थय सरुक्ाका हरेक 
उपायहरू समपादन हुदँ ैआएको छ ।

•	 जेष्ठ नागररक स्वास्थय सयाहार काययाक्रम वनरनतर संचालन रहकेो र दीघया रोवगहरूलाई वनशलुक औरवध वबतरण गनने 
काययालाई वनरनतरता वदईएको छ भने गाउँपावलकाका समपणुया स्वास्थय संस्ाहरूबाट वबतरण गररने वनशलुक औरवध 
खररद कायया बोलपत्रको माधयमबाट खररद गररनेछ ।  

•	 पणूया खोप वदगोपना काययाक्रम मोबाईल स्वास्थय त्ा ग्रामीण अलट्रासाउणड काययाक्रमलाई वनरनतरता वदईनेछ ।  

•	 माव् उललेवखत कायया गनया आ्वशयक रकम व्ववनयोजन गरेकी छु । 

आदारणीर गाउँ िभाका अधरक्जरू एवं िदसर जरूहरू

कृसष िथा पशुिरेवा

•	 साना वसंचाई योजना काययाक्रमबाट साना योजनाहरूको ममयात समभारका लागी समते बजेटको वय्वस्ा वमलाएको 
छु ।

•	 कृरकहरूको लागी वमवनवटलर, व्वद्तुीय नयापसयाक सपे्रयर त्ा कमबाईन राईस वमल, वडवजटल काँटा, जैव्वक 
व्वरादी त्ा रेरोमने ट्रयाप र वहल ट्यांककी  व्वतरणको लावग आ्वशयक बजेट वय्वस्ा गरेकी छु । 

•	 खाद्ानन बाली उतपादन त्ा उतपादकत्वमा ्ववृद्ध गनयाका लागी पयाज, लसनुको वबउ, वय्वसायीक रलरुल बगैचा 
स्ापना र मौरी त्ा मह उतपादनमा ्ववृद्ध गनयाका लावग कागती र वलचीको वबरु्वा सा्ै मौरीघार व्वतरणका लावग 
कृरकहरूलाई व्वतरण गनयाका लागी आ्वशयक बजेट वय्वस्ा गरेकी छु ।
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•	 पशपुनछी खोर गो्ठ सधुार, नश् सधुार र पशपुनछीमा कृवतम गभयाधानको वसमने त्ा नाईट्रोजन खररद गरी वय्वसायीक 
पशपुालन त्ा उतपादनमा ्ववृद्ध गररनेछ । 

•	 पशपुनछीको लावग औरधी त्ा खोप खररदका सा्ै पशवुबमा काययाक्रमका लावग बजेट व्ववनयोजन गरेकी छु । 

िामासजक सवकाि

•	 य्ुवाहरूको लावग य्ुवा लवक्त लघ ुउद्म उद्म वय्वसायीक त्ा आयआजयानमा सहयोगको लावग उननत जातका 
प्रवबवध त्ा मवेशन हसतानतरण काययाक्रम सञचालन भएको छ । 

•	 व्वपनन मवहलाहरूको लावग वबउ पूँजी अनदुान वदईने वय्वस्ा वमलाईएको छ । 

•	 दवलतहरूको आयआजयान त्ा वज्वनसतर सधुारका लागी परमपरागत वय्वसायको आधवुनवककरणका लागी 
प्रवबवधमा अनदुान सहयोग काययाक्रमका लावग आ्वशयक बजेट वय्वस्ा गरेकी छु ।

•	 जनजावत समदुायका व्वपनन परर्वारका सदसयहरूको वज्वनसतर सधुार त्ा अपाङ्गता भएका वयवक्तहरूको वज्वन 
वन्वायाहका लावग आयआजयान अनदुान सहयोग काययाक्रम सञचालन गररएको छ । 

•	 उद्मीहरूलाई सीप व्वकास तावलमका लागी बजेट वय्वस्ा गरेकी छु ।

सशक्ा रुवा िथा खरेलकुद

•	 वसद्धलेक  गाउँपवलकावभत्रका  व्वद्ा्थीलाई  प्रव्ववधमतै्री  वशक्ा  प्रदान  गनया  हरेक आधारभतु वबद्ालयहरूमा 
ईनटरनेटको पहुचं परु ्याउने कायया अगाडी बढाईएको छ । 

•	 एउटा पवन कमपयटुर वय्वस्ा नभएका व्वद्ालयहरूलाई कमपयटुर त्ा वप्रनटर वय्वस्ापनका सा्ै व्वद्ालयमा 
खानेपानी/घरेाबार त्ा सामानय ममयात/समभारका आ्वशयक वय्वस्ा वमलाईएको छ ।

•	 सबै व्वद्ालयमा इनटरनेट पहुचँ त्ा वफ् ्वाईराई समते वय्वस्ापनका लावग कायया अगाडी बढाईनेछ । 

•	 व्वद्ा्थीहरूको क्मता अवभ्ववृद्ध गनया व्ववभनन प्रवतयोवगता जसता काययाक्रम र अगं्रेजी माधयमको पा््ठयपसुतक 
अनदुान सा्ै अधयक्सँग व्वद्ा्थी काययाक्रम समते लाग ूगररनेछ । 

•	 उक्त काययाक्रम कायायान्वयन गनयाका लावग आ्वशयक बजेट व्ववनयोजन गररएको छ । 

अनर 

•	 सा्वयाजवनक सनु्ुवाई त्ा कमयाचारी सवहतको सँग्ठन, दरबनदी वय्वस्ापन समबनधी स्वनेक्ण  (O & M Survey) 
को लागी आ्वशयक बजेट व्ववनयोजन गरेकी छु ।

•	 व्वद्तुीय सशुासन त्ा दवैनक रुपमा हुने कामकाजलाई स्वयासलुभ वछटो छररतो बनाउनका लावग राजश् त्ा 
योजनाको सफट्वेयरलाई वनरनतरता वदईनेछ । सा्ै आ्वशयक सफट्वेयरको लावग आ्वशयक बजेट व्ववनयोजन 
गरेकी छु । 

•	 नागररकहरूलाई से्वा समबनधी जानकारी वदनका लागी वडवजटल बडापत्र त्ा सचूना बोडया राखने काययालाई अगाडी 
बढाईनेछ ।
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आदारणीर गाउँ िभाका अधरक्जरू एवं िदसर जरूहरू,

•	 वसद्धलेक ढे्वाडाँडा पययाटन व्वकासका लावग प्रारवमभक पररयोजना प्रवत्वेदन यसै आ.्व.मा तयार गररनेछ । उक्त 
स्लमा पययाटन व्वकासका लागी नीवज त्ा सरकारी साझदेारीमा कायया अगावड बढाईनेछ भने चालु आ.्व मा सो 
स्ानमा पययाटन प्रबधयान गनया सांसकृवतक महोतस्व समपनन भईसकेको छ । कुमपरु डाँडामा भयटुा्वर बनाई पययाटन 
प्र्वधयानका लागी आ्वशयक प्ुवायाधार वनमायाण गररनेछ । 

•	 यस गाउँपावलका वभत्रका व्ववभनन म्ठमवनदरहरू र गमुबाहरूलाई संरक्ण ए्ंव सम्वधयान गनने नीवत अनरुुप आ्वशयक 
बजेट वय्वस्ा गरेको छु ।  

•	 परमपरागत पञच्ेवाजा, लाखनेाच, वतज गीत काययाक्रमको संरक्ण गररनेछ । 

•	 गाउँपावलका अनतगयात रहकेा सबै पययाटकीय स्लको समग्र वचत्रण हुने गरी डकुमनेट्री वनमाणया गरी प्रचार-प्रसार मारया त 
लगानी त्ा पययाटक आकवरयात गररनेछ ।

•	 गाउँपावलकामा बसोबास गनने व्वव्वध जातजावतहरूको भारा, कला संसकृवतको जगेनाया, संरक्ण र सम्वधयान गददै 
जानका लावग आ्वशयक बजेटको वय्वस्ा गरेकी छु । 

 उपरोक्त नीवत त्ा काययाक्रमहरूको कायायान्वयनको लावग आ्वशयक बजेट व्ववनयोजन गरेको छु । 

आदरणीर िभाका अधरक् जरु िथा िदसर जरुहरू

आ.्व. २०७८/०७९ का लागी प्रतयेक ्वडालाई काययाक्रम त्ा योजना संचालन गनया रु. ४० लाखका दरले कुल जममा रु. २ 
करोड ८० लाखको बजेट वय्वस्ा गरेकी छु ।

यस अनतगयातका काययाक्रमहरू वबवभनन अनसुवुचमा समा्वेश गररएका छन ्।  

उपरोक्त समपणुया योजना त्ा काययाक्रमको लावग आगामी ्वरया कुल रु. ६४ करोड २६ लाख ३१ हजार ८ सय ५२ पैसा १ 
को बजेट प्रसता्व गरेको छु । 

नेपाल सरकारले तोके बमोवजमको खचया शीरयाकको वबभाजन अनसुार तावलम काययाक्रम, अनदुान लगायतका पुंवज वनमायाण 
गनने काययाक्रमहरू चाल ुखचया शीरयाकमा रहने हुनाले चाल ुबजेट बढी दवेखनछ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशतया अनदुान 
मधये १८ करोड ९५ लाख त्ा प्रदशे सरकारबाट हसतानतररत सशतया अनदुान रकम रु. १ करोड ५२ लाख ९३ हजार चाल ु
काययाक्रममा समा्वेश गरेकोले पवन चाल ुबजेट बढी दवेखन गएको वयहोरा सममावनत सभा समक् जानकारी गराउँन चाहानछु ।

आदरणीय सभाका अधयक् जय ुत्ा सदसय जयहुरू

अब म उललेवखत खचयाको लावग आ.ब. २०७८/०७९ को स्ोत अनमुान पेश गनने अनमुवत चाहानछु ।

क्रम िखंरा स्ोि रकम
१ संघीय समावनकरण अनदुान १३ करोड ६७ लाख
२ संघीय सशतया अनदुान १८ करोड ९५ लाख
३ संघीय वबशरे अनदुान ३ करोड २४ लाख
४ संघीय समपरुक अनदुान १ करोड ३९ लाख
५ संघीय राजस्व बाँडराँड ७ करोड २२ लाख ७ हजार
६ प्रदशे समावनकरण अनदुान १ करोड १९ लाख ४३ हजार
७ प्रदशे सशतया अनदुान १ करोड ५२ लाख ९३ हजार
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८ प्रदशे समपरुक अनदुान २ करोड ९९ लाख ९७ हजार
प्रदशे व्वशेर अनदुान ६० लाख 

९ प्रदशे राजस्व बाँडराँड १ करोड ३६ लाख ६० हजार ६ सय ५६ रुपैयाँ
१० अनमुावनत आनतररक आमदानी ३ करोड ९ लाख ५० हजार  
११ अनमुावनत मौजदात अ.लया. ७ करोड ९७ लाख ७१ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ एक पैसा
१२ लागत सहभावगता नगद १ करोड ३ लाख ९ हजार ५ सय  

जममा ६४ करोड २६ लाख ३१ हजार ८ िर ५२ रुपैराँ एक पैिा

•	 राजस्वका क्ेत्रहरूलाई कायायान्वयनमा लवग आनतररक आयलाई बवृद्ध गनया समपवत कर, स्वारी साधन कर, व्वज्ापन 
कर, ्वहाल व्वटौरी कर, वय्वसायीक कर, दहत्तर बहत्तर कर, पावकङ्ग शलुक, से्वा शलुक, रोहोर मलैा वय्वस्ापन 
शलुक जसता शीरयाकबाट प्रभाबकारी रुपमा राजस्व उ्ठाउन प्रसता्व गरेको छु र यसबाट आनतररक आय बवृद्ध हुन 
जाने भएकोले आ.्व. २०७८/०७९ मा प्राप्त हुने आनतररक राजस्व रु. ३ करोड ९ लाख ५० हजार रकम प्राप्त हुने 
अनमुान गरेकी छु । यसको लावग वनमन बमोवजम नीवतहरू अ्वलम्वन गनने गरी प्रसता्व गरेको छु । 

•	 आ.्व .२०७७/०७८ मा संकलन गरेको त्थयाङ्कको आधारमा समपवत्त कर लगाईने छ । जसबाट आनतररक आय 
बवृद्ध हुने सा्ै अनलाईन से्वा प्र्वाहबाट राजस्व संकलन गदाया छुट भएका करदाता करको दायरामा आउने हुदंा 
उललेखय आनतररक आय बवृद्ध हुने अनमुान गरेको छु ।

•	 वय्वसाय दताया काययालाई प्रा्वमकतामा राखी जनताको चाहना बमोवजमको पेशालाई वय्ववस्त गनया हाल वय्वसाय 
दताया गनने वय्वस्ा गररएको छ । उक्त वय्वस्ाबाट वय्वसायको ्वगथीकरणको आधारमा वय्वस्ापन गददै लवगनेछ । 

•	 घरनकसा पास त्ा अवभलेवखकरणलाई प्रभा्वकारी रुपमा वबशरे योजनाका सा् कायायान्वयनमा लवगने छ  । 

•	 व्वज्ापन शलुक नीवत लाग ूगररने छ ।

•	 सडक उपयोग शलुकको नीवत कायायान्वयनमा लवगने छ  । 

•	 नवदजनय त्ा खानीजनय पदा य्ाको करलाई वनरनतरता वदईएको छ  । 

 कुनै एक ्वाडया, गाउँ, क्ेत्रको व्वकासले मात्र समग्र गाउँपावलकाको व्वकास हुन नसकने य्ा य्ालाई मनन गददै योजना 
त्ा काययाक्रम तयार गदाया सबै क्ेत्रलाई समट्ेने प्रयास गररएको छ । यसबाट सबै क्ेत्रको सनतवुलत र समतामलुक 
व्वकासमा टे्वा पगुन जाने व्वश्ास वलईएको छ भने अककोतरया  सीवमत स्ोत र साधनलाई प्रा्वमकताको आधारमा 
बाँडराँड गदाया वछरवलन गएको भनने आलोचनाबाट मकु्त हुन आगामी वदनमा ् प स्ोत र साधनको पवहचानमा धयान 
वदनपुनने दवेखनछ  । 

 अनतयमा प्रसततु बजेट नीवत त्ा काययाक्रम तजुयामा गनने चरणमा सहयोग परु ्याउनहुुने गाउँपावलकाका अधयक्जय,ू 
्वडा अधयक् जयहूरू ए्ंव पदावधकारी जयहूरू, प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत सवहत समपणुया राष्ट्रसे्वक कमयाचारीहरू 
ए्ंव प्रतयक् र परोक् रुपमा सहयोग गनुयाहुने समपणुयामा म धनय्वाद वदन चाहानछु  । 

                         

कमला शमामा 
उपाधयक्
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सिद्धलरेक गाउँपासलकाको आसथमाक वषमा २०७८/०७९ को सक्रराकलाप अनुिारको बजरेट सववरण
 (रु.हजारमा)

शीषमाक /सजलला/कारमाक्रम जममा

80103345- वसद्धलेक गाउँपावलका 37,25,00

26331 समावनकरण अनदुान   13,67,00

80103345 वसद्धलेक गाउँपावलका   13,67,00

6.3.1.1 समावनकरण-नयनुतम अनदुान नेपाल सरकार/आनतररक ऋण नगद 3,00,00

6.3.1.2 समावनकरण-सतु्रमा आधाररत अनदुान नेपाल सरकार/आनतररक ऋण नगद 10,32,00

6.3.1.3
समावनकरण-काययासमपादनमा आधाररत 
अनदुान

नेपाल सरकार/आनतररक ऋण नगद 35,00

26332 सशतया अनदुान (चाल ु)   17,80,00

35000014 सबैका लावग वशक्ा- आधारभतू तह   8,51,00

1.1.3.3

आधारभतू तहका स्वीकृत दर्वनदीका 
वशक्क, राहत अनदुान वशक्कका 
लावगतलब भत्ता अनदुान (व्वशरे वशक्ा 
परररद अनतरगतका वशक्क/कमयाचारीहरू 
समते)

नेपाल सरकार नगद 8,51,00

35000015 माधयावमक तह   1,73,00

1.1.3.4

माधयवमक तहका स्वीकृत 
दर्वनदीका वशक्क, राहत अनदुान 
वशक्क लावगतलब भत्ता अनदुान 
(व्वशरे वशक्ा परररद अनतरगतका 
वशक्क/कमयाचारी,प्राव्ववधकधारका प्रवशक्क 
समते)

नेपाल सरकार नगद 1,73,00

35000801
व्वद्ालय क्ेत्र व्वकास काययाक्रम- वजलला 
सतर

  4,08,00

1.1.4.1
प्रारवमभक बाल व्वकास सहजकतायाहरूको 
पाररश्वमक त्ा व्वद्ालयकमयाचारी 
वयबस्ापन अनदुान

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 6,41

1.1.4.1
प्रारवमभक बाल व्वकास सहजकतायाहरूको 
पाररश्वमक त्ा व्वद्ालयकमयाचारी 
वयबस्ापन अनदुान

नेपाल सरकार नगद 87,80

2.4.6.1
सा्वयाजवनक व्वद्ालयका व्वद्ा्थीहरूका 
लावग वनशलुक पा््ठयपसुतकअनदुान

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 2,31

2.4.6.1
सा्वयाजवनक व्वद्ालयका व्वद्ा्थीहरूका 
लावग वनशलुक पा््ठयपसुतकअनदुान

नेपाल सरकार नगद 31,69

2.7.11.1
तोवकएका व्वद्ा्थीको वद्वा खाजाका लावग 
व्वद्ालयलाई अनदुान

नेपाल सरकार नगद 75,81

2.7.11.1
तोवकएका व्वद्ा्थीको वद्वा खाजाका लावग 
व्वद्ालयलाई अनदुान

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 5,51
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2.7.13.10
व्वद्ालय सञचालन त्ा वय्वस्ापन 
अनदुान

नेपाल सरकार नगद 21,28

2.7.13.10
व्वद्ालय सञचालन त्ा वय्वस्ापन 
अनदुान

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 1,55

2.7.13.11

शवैक्क पहुचँ सवुनवचितता, अनौपचाररक 
त्ा ्वैकवलपक वशक्ाकाययाक्रम (परमपरागत 
व्वद्ालय, ्वैकवलपक व्वद्ालय, साक्रता र 
वनरनतर वशक्ाकाकाययाक्रम समते)

नेपाल सरकार नगद 5,59

2.7.13.11

शवैक्क पहुचँ सवुनवचितता, अनौपचाररक 
त्ा ्वैकवलपक वशक्ाकाययाक्रम (परमपरागत 
व्वद्ालय, ्वैकवलपक व्वद्ालय, साक्रता र 
वनरनतर वशक्ाकाकाययाक्रम समते)

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 41

2.7.13.13
व्वद्ालयमा शवैक्क गणुसतर सदुृढीकरण 
ए्वम ्काययासमपादनमा आधाररतप्रोतसाहन 
अनदुान

नेपाल सरकार नगद 78,19

2.7.13.13
व्वद्ालयमा शवैक्क गणुसतर सदुृढीकरण 
ए्वम ्काययासमपादनमा आधाररतप्रोतसाहन 
अनदुान

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 5,69

2.7.13.23
सामदुावयक व्वद्ालयका छात्राहरूलाई 
वनशलुक सयावनटरी पयाडबय्वस्ापन

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 1,03

2.7.13.23
सामदुावयक व्वद्ालयका छात्राहरूलाई 
वनशलुक सयावनटरी पयाडबय्वस्ापन

नेपाल सरकार नगद 14,14

2.7.13.3
प्रवत व्वद्ा्थी लागतका आधारमा वशक्ण 
वसकाइ सामग्री ए्वम ्कक्ा ८ को परीक्ा 
वय्वस्ापन अनदुान

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 1,93

2.7.13.3
प्रवत व्वद्ा्थी लागतका आधारमा वशक्ण 
वसकाइ सामग्री ए्वम ्कक्ा ८ को परीक्ा 
वय्वस्ापन अनदुान

नेपाल सरकार नगद 26,49

2.7.13.40
माधयवमक तह कक्ा (९-१०) मा 
अगं्रेजी,गवणत र व्वज्ान व्वरयमावशक्ण 
सहयोग अनदुान

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 1,76

2.7.13.40
माधयवमक तह कक्ा (९-१०) मा 
अगं्रेजी,गवणत र व्वज्ान व्वरयमावशक्ण 
सहयोग अनदुान

नेपाल सरकार नगद 24,15

2.7.25.62
कोवभड - १९ का कारण उतपनन 
पररवस्वतमा वसकाइ सहजीकरणका 
लावगशवैक्क काययाक्रम

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 27

2.7.25.62
कोवभड - १९ का कारण उतपनन 
पररवस्वतमा वसकाइ सहजीकरणका 
लावगशवैक्क काययाक्रम

नेपाल सरकार नगद 3,73
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7.2.1.1
सा्वयाजवनक व्वद्ालयमा अधययनरत 
व्वद्ा्थीहरूका लावग छात्रबवृत्त (आ्वासीय 
त्ा गैरआ्वासीय)

नेपाल सरकार नगद 11,13

7.2.1.1
सा्वयाजवनक व्वद्ालयमा अधययनरत 
व्वद्ा्थीहरूका लावग छात्रबवृत्त (आ्वासीय 
त्ा गैरआ्वासीय)

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 1,13

37100103
य्ुवा रोजगारीका लावग रुपानतरण पहल 
पररयोजना

  48,00

1.4.3.2
रोजगार से्वा केनद्रको सञचालन (अनगुमन, 
सञचार, सटेशनरी, ममयात,अनय)

नेपाल सरकार नगद 2,05

2.3.18.5
कामका लावग पाररश्वमक अनदुान (य्ुवा 
रुप)

नेपाल सरकार नगद 41

2.3.18.5
कामका लावग पाररश्वमक अनदुान (य्ुवा 
रुप)

आई वड ए
शोधभनाया हुने 
ऋण 38,00

2.5.3.5 रोजगार सहायकको तलब नेपाल सरकार नगद 3,67

2.5.3.7 रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता नेपाल सरकार नगद 10

2.5.7.10 प्राव्ववधक सहायकको पोसाक नेपाल सरकार नगद 10

2.5.7.8 प्राव्ववधक सहायकको तल्व नेपाल सरकार नगद 3,67

31401011 रावष्ट्रय पररचयपत्र त्ा पञजीकरण व्वभाग   13,00

2.1.8.1
एम. आइया. एस. अपरेटर र वरलड सहायको 
लावग सञचार खचया

आई वड ए
शोधभनाया हुने 
ऋण 5

2.3.2.1
मवेशनरी आजार त्ा रवनयाचर ममयात समभार 
(से्वा केनद्रसञचालाना य्ा)

आई वड ए
शोधभनाया हुने 
ऋण 60

2.4.1.4
मसलनद सामान खररद (से्वा केनद्र 
सञचालाना य्ा)

आई वड ए
शोधभनाया हुने 
ऋण 1,20

2.4.14.3
सञचार सामग्री प्रसारण त्ा छपाइया (सञचार 
र पँहुच अवभयानसञचालान)

आई वड ए
शोधभनाया हुने 
ऋण 1,60

2.5.7.4
एम. आइया. एस. अपरेटर र वरलड सहायक 
पाररश्वमक, चाडप्वया खतया त्ापोशाक खचया

आई वड ए
शोधभनाया हुने 
ऋण 5,20

2.6.1.1

व्वभागले उपलवध गराएको तावलम 
खाका बमोवजम घटना दताया त्ा 
सामावजकसरुक्ा समबनधमा नपा/गापा, ्वडा 
कायायालयका कमयाचारीहरूको लावग तावलम 
त्ाजनप्रवतवनवधहरूलाई अवभमवुखकरण 
काययाक्रम सञचालन

आई वड ए
शोधभनाया हुने 
ऋण 1,98

2.8.1.5
एम. आइया. एस. अपरेटर र वरलड सहायक 
दवेनक भ्रमण भत्ता त्ा यातायतखचया

आई वड ए
शोधभनाया हुने 
ऋण 1,08

2.8.1.6
स्ानीय तहका कमयाचारी र 
जनप्रवतवनवधहरूको लावग अनगुमन 
त्ामलुयाकन खचया

आई वड ए
शोधभनाया हुने 
ऋण 56
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2.9.9.3
अनय व्वव्वध खचया-Periodic meeting 
costs of LGPCC

आई वड ए
शोधभनाया हुने 
ऋण 23

2.9.9.4
अनय व्वव्वध खचया-Mobilization of 
CSOs, Civic Groups, NGOs for 
increased social accountability

आई वड ए
शोधभनाया हुने 
ऋण 50

37100102 प्रधानमनत्री रोजगार काययाक्रम   6,00

2.3.18.4 कामका लावग पाररश्वमक अनदुान नेपाल सरकार नगद 1,68

2.5.7.5 रोजगार संयोजकको तल्व नेपाल सरकार नगद 4,22

2.5.7.7 रोजगार संयोजकको पोसाक नेपाल सरकार नगद 10

33600101
गररब घर परर्वार पवहचान त्ा पररचय 
पत्र व्वतरण काययाक्रम (गरर्वलवक्त व्वशरे 
काययाक्रम)

  1,00

2.5.7.20 गनुासो सनु्ुवाई अवधकारी नेपाल सरकार नगद 1,00

30700106 लघ ुउद्म व्वकास काययाक्रम   29,00

2.6.4.14
समभावय उतपादनको उतपादकत्व र बजार 
प्रवतसपधाया बवृद्ध गनयाकालावग कवमतमा ५ 
जनाको समहुमा प्रवबवध हसतानतरण

नेपाल सरकार नगद 1,40

2.6.4.85

गररबी वन्वारणका लावग लघ ुउद्म व्वकास 
काययाक्रम संचालन वनदनेवशका, २०७७ 
बमोवजम उद्मीको सतरोननती (आ्वशयकता 
पवहचानका आधारमा पनुतायाजगी रएडभानस 
सीप व्वकास तावलम काययाक्रम)

नेपाल सरकार नगद 4,80

2.6.4.86

गररबी वन्वारणका लावग लघ ुउद्म व्वकास 
काययाक्रम संचालन वनदनेवशका, २०७७ 
बमोवजम लघ ुउद्म व्वकास मोडेलमा नयाँ 
लघ ुउद्मी वसजयाना गनने

नेपाल सरकार नगद 22,80

34341011 रावष्ट्रय खलेकुद परररद्   1,00

2.7.14.1
राष्ट्रपवत रवनङ्ग वसलड प्रवतयोवगता 
(स्ानीय तहसतरीय)

नेपाल सरकार नगद 1,00

31200101
कृवर व्वकास रणनीवत अनगुमन त्ा 
समन्वय काययाक्रम

  4,00

2.7.15.129 वकसान सचूीकरण काययाक्रम नेपाल सरकार नगद 3,00

2.7.15.130
कृवर, पशपुनछी त्ा मतसय त्थयाकं 
अधया्ववधक काययाक्रम

नेपाल सरकार नगद 1,00

31200106 प्रधानमनत्री कृवर आधवुनवककरण पररयोजना   31,00

2.7.15.131
आ.्व. २०७७/७८ मा स्ापना भएका कृवर 
तरया का साना वय्वसायीक कृवरउतपादन केनद्र 
(पकेट) व्वकास काययाक्रम वनरनतरता

नेपाल सरकार नगद 12,00
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2.7.15.134
आ.्व. २०७७/७८ मा स्ापना भएको 
बाख्ाको साना वय्वसायीक कृवरउतपादन 
केनद्र (पकेट) व्वकास काययाक्रम वनरनतरता

नेपाल सरकार नगद 7,00

2.7.15.139
मकै बालीको साना वय्वसायीक कृवर 
उतपादन केनद्र (पकेट) व्वकासकाययाक्रम 
सञचालन

नेपाल सरकार नगद 12,00

36500106 बहुक्ेत्रीय पोरण काययाक्रम   8,00

2.7.16.1

पोरण सं्वेदनशील (खानेपानी त्ा 
सरसराइ, कृवर, पशसुे्वा, मवहला 
त्ाबालबावलका, वशक्ा र शासकीय 
प्र्वनध) क्ेत्रका काययाक्रमहरू सञचानल)

यरुोवपयन यवुनयन नगद अनदुान 4,60

2.7.16.2
पोपण व्वशरे (स्वास्थय) क्ेत्रका काययाक्रम 
सञचालन

यरुोवपयन यवुनयन नगद अनदुान 3,40

31202011 पश ुसे्वा व्वभाग   19,00

2.7.18.39 ईवपडेवमयोलोजी ररपोवटयाङ नेपाल सरकार नगद 6

2.7.18.41 पश ुआहारा वमसन काययाक्रम नेपाल सरकार नगद 4,00

2.7.18.52 ऊन वमसन काययाक्रम अनतगयात भडेा प्र्वद्धयान नेपाल सरकार नगद 14,94

37001107 स्वास्थय बय्वस्ापन काययाक्रम   1,00

2.7.22.1020

पावलका सतरमा स्वास्थय संस्ाहरूको 
मावसक बै्ठक, डाटा भरेरवरकेशनए्वं 
गणुसतर सधुार सा्ै चौमावसक ए्ंव बावरयाक 
सवमक्ा

नेपाल सरकार नगद 1,00

37001103 परर्वार कलयाण काययाक्रम   36,00

2.7.22.118
मात ृत्ा न्ववशश ुकाययाक्रम अनतगयात आमा 
सरुक्ा, गभया्वतीउतपे्ररणा से्वा, नयानो झोला र 
वनशलुक गभयापतन काययाक्रम

नेपाल सरकार नगद 8,68

2.7.22.127
वसवबआईएमएनवसआई Onsite कोवचङ्ंग 
र समता त्ा पहुचँ काययाक्रम

नेपाल सरकार नगद 2,00

2.7.22.129 मात ृत्ा न्ववशश ुकाययाक्रम नेपाल सरकार नगद 15,06

2.7.22.1317 पोरण काययाक्रम नेपाल सरकार नगद 2,35

2.7.22.218
परर्वार वनयोजन वकशोर वकशोरी त्ा 
प्रजनन ्स्वास्थय काययाक्रम

नेपाल सरकार नगद 3,28

2.7.22.625

कोवभड १९ व्वरुद्ध खोप अवभयान संचालन 
बय्वस्ापन खचया -पावलकासतररयसवमक्ा 
त्ा योजना र पावलका त्ा स्वास्थय सस्ा 
सतररय सपुरर्वेक्ण

नेपाल सरकार नगद 1,51
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2.7.22.627

पावलका सतरमा ः टाई याराइड खोप अवभयान 
संचालन त्ा वनयवमत खोपमाटाई याराइड 
खोप शरुु्वातको सा्ै वनयवमत खोप 
सदुढीकरण र सरसराई प्रबद््रधनको 
लावगपावलका र ्वडा खोप समन्वय सवमती 
र सरोकार्वालाहरूको अवभमवुखकरण बै्ठक 
१ वदन

नेपाल सरकार नगद 1,67

2.7.22.871

पावलकासतरमा खोप र सरसराई प्र्वद््रधन 
काययाक्रमको सवमक्ा, सकू्मयोजना 
अधया्ववधक र पावलका खोप समन्वय 
सवमवतको अवभमवुखकरण समते 
पावलकासतरमा २ वदन, ्वडा खोप समन्वय 
सवमवतको स्वास्थय संस्ा, ्वडा सतरमा 
अवभमवुखकरण १वदन त्ा पणूया खोप 
सवुनचितताको लागी घरधरुी स्वनेक्ण, 
भरेरवरकेशन कायया समते

नेपाल सरकार नगद 1,45

37001115 उपचारातमक से्वा काययाक्रम   18,00

2.7.22.122

उपचारातमक से्वा अनतगयातका काययाक्रमहरू 
(आधारभतू त्ा आकवसमकस्वास्थय 
से्वाको लावग औरवध खररद, नयनुतम 
से्वा मापदणड काययाक्रम संचालन 
त्ासवुद्रवधकरण र आखँा, नाक, कान, घांटी 
त्ा मखु स्वास्थय सम्ववनध अवभमखुीकरण 
त्ावबद्ालय सक्रीवनंग काययाक्रम 
काययासंचालन वनदनेवशकामा उललेख भए 
बमोवजमसंचालन गनने)

नेपाल सरकार नगद 18,00

37001101 क्यरोग वनयनत्रण   2,00

2.7.22.3448
कमयवुनवट डट्स काययाक्रम काययाक्रम 
संचालन, स्ानीय तह क्यरोगमकु्त पावलका 
समबनधी काययाक्रम

नेपाल सरकार नगद 30

2.7.22.3451

स्वास्थय संस्ामा आकवसमक अ्वस्ामा 
औसवध ए्ंव लयाब सामग्रीढु्वानी, रेकवडयाङ 
त्ा ररपोवटयाङका लावग रमया ररमटे 
छपाइ त्ा रोटोकपी, ई-वट.वबरवजसटर 
अधया्ववधक, व्वश् क्यरोग वद्वस समबनधी 
काययाक्रम

नेपाल सरकार नगद 35
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2.7.22.3456

क्यरोगका जोवखम समहु त्ा स्वास् 
से्वाको पहुच कम भएका समदुायमासकृय 
क्यरोग खोजपडताल काययाक्रम, 
घरपरर्वारका सदसयहरूको समपकया  पररक्ण, 
समदुायमा क्यरोगका व्वरामीहरूको 
खोजपडतालका लावग क्भता अवभ्ववृद्ध 
त्ा पररचालन ।

नेपाल सरकार नगद 1,00

2.7.22.3459

स्लगत अनवुशक्ण गरी 
स्वास्थयकवमयाहरूको क्मता अवभ्ववृधद 
ए्ंवत्थयांङकको गणुसतर सवुनवचित, 
क्यरोगका काययाक्रमको अधया बावरयाक सवमक्ा 
त्ाउपचार नवतजाको कोहटया व्वशे्रण

नेपाल सरकार नगद 35

37001109
रावष्ट्रय स्वास्थय वशक्ा, सचूना त्ा संचार 
केनद्र

  1,00

2.7.22.4692
व्वद्ालय स्वास्थय वशक्ा/आमा समहु त्ा 
मवहला स्वास्थयस्वयंसेव्वकाहरूका लावग 
सामावजक वय्वहार परर्वतयान काययाक्रम

नेपाल सरकार नगद 1,00

37001116 नवसयाङ त्ा सामाजवक सरुक्ा से्वा कायायक्रम   5,00

2.7.22.67

रावष्ट्रय मवहला स्वास्थय स्वयंसेव्वका 
काययाक्रम (पोशाकप्रोतसाहन, यातायात खचया, 
्वावरयाक सवमक्ा गोष्ठी र वद्वस मनाउने खचया 
समते)

नेपाल सरकार नगद 5,00

37001105 महामारी रोग वनयनत्रण काययाक्रम   2,00

2.7.22.68

कोवभड १९ लगायत व्ववभनन महामारीजनय 
रोगहरूको रोक्ाम, वनयनत्रणत्ा 
वनगरानीका लावग सरोकार्वाला 
सँगको अनतरवक्रया त्ा RRT, 
स्वास्थयकमथीपररचालन

नेपाल सरकार नगद 25

2.7.25.48

औलो त्ा कालाजार माहामारी हुने क्ेत्रको 
छनौट गरी वबरावद छकया ने (रेसपोनसीभ 
सपे्रइङ समते), वकटजनय रोग वनयनत्रण 
काययाक्रमको अनगुमन ए्वममलूयाङ्कन त्ा 
वकटजनय रोग वनयनत्रणका लावग बहुवनकाय 
अनतरवक्रया गनने

नेपाल सरकार नगद 30

2.7.5.5

पशपुंक्ी आदीबाट हुने ईनरुएनजा, बडया फल,ु 
AMR, वसवष्टसककोवसस, टकसोपलाजमोवसस 
आवद व्ववभनन सरु्वारोग समबवनध रोक्ाम 
त्ावनयनत्रणका लावग सचतेना काययाक्रम

नेपाल सरकार नगद 20
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2.7.5.6

व्ववभनन सरु्वारोग, नसनने रोग, जनुोवटक, 
मानवसक स्वास्थय समबवनधअनतरवक्रया 
काययाक्रम त्ा वद्वसहरू (Hypertension, 
Diabetes, COPD, Cancer Days, 
आतमहतया रोक्ाम वद्वस, मानवसक 
स्वास्थय वद्वस, अलजाईमर वद्वस, रेवबज 
वद्वस, व्वश् औलो वद्वस) मनाउने

नेपाल सरकार नगद 1,25

37001012 प्रा्वमक स्वास्थय से्वा   1,22,00

2.7.22.88

स्ानीय तहकास्वास्थय चौकी, प्रा.स्वा.के. 
र असपतालहरूमाकाययारत कमयाचारीहरूको 
तल्व, महगी भत्ता, स्ानीय भत्ता, पोराक 
लगायत प्रशासवनकखचया समते

नेपाल सरकार नगद 1,22,00

34000011
मवहला, बालबावलका त्ा जेष्ठ नागररक 
मनत्रालय

  1,00

2.7.25.120

मवहला, बालबावलका, अपाङ्गता भएका 
वयवक्त, जयेष्ठ नागररक र यौवनकत्ा लैंवगक 
अलपसंखयक का त्थयाङ्क संकलन र 
अधा्ववधक गनने

नेपाल सरकार नगद 1,00

26334 समपरुक अनदुान   1,39,00

80103345 वसद्धलेक गाउँपावलका   1,39,00

11.4.22.6174
परे्वाटार कुमपरु भञजयाङ बाघबचछला 
कावलदह सडक नाली त्ाग्रा्वेल (क्रमागत 
आयोजना)

नेपाल सरकार/आनतररक ऋण
समपरुक+ 
गापा ्प २,७८,00

26336 सशतया अनदुान ( पुँजीगत)   1,15,00

35000801
व्वद्ालय क्ेत्र व्वकास काययाक्रम- वजलला 
सतर

  80,00

11.1.2.445

केनद्रबाट छनौट भएका नमनुा व्वद्ालय, 
व्वशरे व्वद्ालयको क्रमागत भ्वनवनमायाण 
त्ा कक्ा ११ सतोननवत भएका प्राव्ववधक 
धार व्वद्ालयको लया्व वय्वस्ापन अनदुान

एस.एस. वड. वप.
शोधभनाया हुने 
अनदुान 5,00

11.1.2.445

केनद्रबाट छनौट भएका नमनुा व्वद्ालय, 
व्वशरे व्वद्ालयको क्रमागत भ्वनवनमायाण 
त्ा कक्ा ११ सतोननवत भएका प्राव्ववधक 
धार व्वद्ालयको लया्व वय्वस्ापनअनदुान

नेपाल सरकार नगद 75,00

34701101 आ्वास वय्वस्ा काययाक्रम   9,00

11.1.2.854
सरुवक्त नागररक आ्वास काययाक्रम :- 
बागमती प्रदशेको धावदङ वजललाक्ेत्र नं. १ 
अनतगयात गाउँपावलका - ३५ ्वटा

नेपाल सरकार/आनतररक ऋण नगद 9,00

37100103
य्ुवा रोजगारीका लावग रुपानतरण पहल 
पररयोजना

  2,00
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11.3.7.6
रोजगार से्वा केनद्रको सदुृवढकरण (कमपयटूर, 
रवनयाचर वरकचसया, कयामरा, अनय व्वद्तुीय 
उपकरण)

नेपाल सरकार/आनतररक ऋण नगद 2,00

37001107 स्वास्थय बय्वस्ापन काययाक्रम   2,00

11.3.7.9
स्वास्थय सचूना सा्ै आइ एम य ूसदुृढीकरण 
काययाक्रम

नेपाल सरकार/आनतररक ऋण नगद 2,00

32501106 पययाटन प्ूवायाधार व्वकास आयोजना   14,00

11.4.22.5638
द्ेवालेख पययाटन प्ूवायाधार वनमायाण, वसद्धलेख, 
धावदङ

नेपाल सरकार/आनतररक ऋण नगद 14,00

30800104
रावष्ट्रय ग्रामीण त्ा न्वीकरणीय उजाया 
काययाक्रम

  8,00

11.4.22.5900
न्वीकरणीय ऊजाया प्र्ववध 
जडान (्वायोगयाँस/व्वद्तुीय 
चलुो/सधुाररएकोचलुो/सौयया ऊजाया)

नेपाल सरकार/आनतररक ऋण नगद 8,00

26337 व्वशरे अनदुान (पुँजीगत )   3,24,00

80103345 वसद्धलेक गाउँपावलका   3,24,00

11.4.22.6561 कोलडसटोर त्ा तरकारी सङ् कलन केनद्र नेपाल सरकार/आनतररक ऋण नगद 2,49,00

11.4.22.6562 आप्री नलाङ खानेपानी वसद्धलेक २ नेपाल सरकार/आनतररक ऋण नगद 75,00

 

प्दरेशिरकारबाट हसिानिररि कारमाक्रम
सि.नं. मनत्रालर कृ.नं. कृराकलाप बजरेट रकम

१ नभएको ६.२.२.१७९२ परे्वाटार वसँचाई योजना वसद्धलेक 3,000 
२ नभएको ६.२.२.१७९३ झालायाङ्दी वलफट खानेपानी वसद्धलेक-३ 3,000 
३ नभएको ६.२.२.१७९४ वपपलटारभसैे सनुौलो बजार सडक वसद्धलेक 4,000 

४
सामावजक व्वकास 
मनत्रालय

६.२.२.१०३७ एक व्वद्ालय एक नसया काययाक्रम सञचालन वनरनतरता 1,575 

५
सामावजक व्वकास 
मनत्रालय

६.२.२.३६३ मवहला स्वास्थय स्वंयसेव्वकाका लावग सञचार खचया 70 

६
सामावजक व्वकास 
मनत्रालय

६.२.२.३६४

नयनुतम से्वा मापदणड (Minimum Service 
Standard-MSS) 
सधुारका लावग स्वास्थय संस्ा(प्रा.स्वा.के./ह.ेपो.)
लाई शसतया अनदुान

300 

७
सामावजक व्वकास 
मनत्रालय

६.२.२.३६६ सामदुावयक स्वास्थय इकाई सञचालन अनदुान 700 
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८
सामावजक व्वकास 
मनत्रालय

६.२.२.३७४
माधयावमक तहमा शनुय दरबनदी भएका सामदुावयक 
माधयावमक व्वद्ालय अगं्रेजी/गवणत/व्वज्ान 
वशक्कका लावग वशक्ण सहयोग अनदुान

1,976 

९
सामावजक व्वकास 
मनत्रालय

६.२.२.३७८
बाल व्व्वाह अनतयका लावग समदुाय पररचालन 
काययाक्रम 150 

१०
सामावजक व्वकास 
मनत्रालय

६.२.२.३७९
अपाङ्गता भएका वयवक्तहरूका लावग समदुायमा 
आधाररत 
पनुस्ायापना सहयोग काययाक्रम

300 

११
सामावजक व्वकास 
मनत्रालय

६.२.२.३८० बाल मतै्री स्ानीय तह घोरणा प्रोतसाहन काययाक्रम 150 

१२
सामावजक व्वकास 
मनत्रालय

६.२.२.३८६ बाबआुमा व्ववहन बालबावलका संरक्ण काययाक्रम 72 

जममा बजरेट रकम रु. 15,293 
िमपुरक अनुदान प्दरेश

सि.नं. गाउँपासलका कृ.नं. कृराकलाप बजरेट रकम
१ वसद्धलेक गाउँपावलका ६.२.४.७३० बैरेनी वपपलनलाङ ्ठाँटी कमलाबारी सडक १९९९८ 
२ वसद्धलेक गाउँपावलका ६.२.४.७३१ जरे आदमटार अवमवलछाप भालडाँडा सडक १९९९८

 वसद्धलेक गाउँपावलका ६.२.४.७३२ बङ्ुचङु आरु्वास भडेाबारी मदैान सडक १९९९८
प्दरेश िमपुरक िथा गापा थप जममा बजरेट रकम रु.  ५९,९९४
सवशरेष अनुदान प्दरेश

सि.नं. गाउँपासलका कृ.नं. कृराकलाप बजरेट रकम
१ वसद्धलेक गाउँपावलका ६.२.३.१९६ भालडाँडा खानेपानी योजना 6,000 

जममा बजरेट रकम रु. 6,000 

आ.व.२०७८/०७९ को चालुिफमा  को खचमा बजरेट
िकंरे िनं. शीषमाक बजरेट रकम स्ोि
२११११ पाररश्वमक कमयाचारी 13000000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२११२१ पोशाक 400000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२११२३ औरधी उपचार खचया 300000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२११३१ स्ानीय भत्ता ४००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२११३२ महगंी भत्ता १२००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२११३३ वरलड भत्ता 1000000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२११३४ कमयाचारी बै्ठक भत्ता ७००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२११३४
व्ववभनन सवमवतका बै्ठक 
भत्ताहरू  नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
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नयावयक सवमवत 151200 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
अपाङ्ग सवमवत 50000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
मवहला समबवनध बै्ठक 50000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
व्वपद सवमवत 50000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
कृवर सवमवत 50000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
आव य्ाक व्वकास सवमवत 50000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
राजश् परामशया सवमवत 50000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
भौवतक प्ूवायाधार सवमवत 50000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
व्ववत्तय वय्वस्ापन सवमवत 50000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
श्ोत अनमुान त्ा राजश ््व 
बाँडराड सवमवत 50000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२११३५ कमयाचारी प्रोतसाहन त्ा परुसकार 100000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२११३९ अनय भत्ता (प्रोतसाहन) 500000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२११४१ पदावधकारी बै्ठक भत्ता 3600000
नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड त्ा बागमती 

प्रदशे राजश् बाँडराँड (११५४२००)
२११४२ पदावधकारी अनय सवु्वधा 1400000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२११४९ पदावधकारी अनय भत्ता 6000000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२१२१२
योगदानमा आधाररत वन्वतृभरण 
त्ा उपदान कोर खचया 700000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड

२१२१३
योगदानमा आधाररत वबमा कोर 
खचया 300000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड

२१२१४ कमयाचारी कलयाण कोर १०००००० बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड
२१२१९ अनय सामावजक सरुक्ा खचया 100000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड

२१२२१
पदावधकारी सामावजक सरुक्ा 
कोर खचया 100000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड

२१२२४ पदावधकारी कलयाणकोर खचया  नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२१११ पानी त्ा वबजलुी 800000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२११२ संचार महशलु 800000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२२११ इनधन पदावधकारी 400000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२२१२ इनधन कायायालय प्रायोजन 1000000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२२१३ स्वारी साधन ममयात खचया १०००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२२१४ वबमा त्ा न्वीकरण खचया ३००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२२२२१
मवेशनरी त्ा औजार ममयात 
संभार त्ा संचालन खचया

५००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
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२२२३१
वनवमयात सा्वयाजवनक समपवत्तको 
ममयात संभार खचया 700000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड

२२२९१
अनय समपवत्तहरूको संचालन 
त्ा संभार खचया 200000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२२३११ मसलनद त्ा कायायालय सामग्री 1660000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
्वडा कायायालय ७ ्वटाको 
१२०००० को दरले 840000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२२३१३ पसुतक त्ा सामग्री खचया 100000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड
२२३१४ इनधन अनय प्रायोजन 100000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड

२२३१५
पत्रपवत्रका छपाई त्ा सचूना 
प्रकाशन खचया

२९००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२२३१९ अनय कायायालय संचालन खचया 100000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२४११ से्वा र परामशया खचया 2000000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२२४१२
सचूना प्रणाली त्ा सफट्वेयर 
संचालन खचया

१४३८२०० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२२४१३ करार से्वा शलुक 17200000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२४१९ अनय से्वा शलुक ३००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

सरसराई शलुक 100000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२५११ कमयाचारी तावलम खचया 500000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२२५१२
सीपव्वकास त्ा जनचतेना 
तावलम त्ा गोष्ठी समबनधी खचया 1000000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड

२२५२१ उतपादन सामग्री से्वा खचया 100000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड
२२५२२ काययाक्रम खचया १४००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२५२९ व्वव्वध काययाक्रम खचया 100000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२६११ अनगुमन मलुयाङ्कन खचया ४००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२२६१२ भ्रमण खचया ३०००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२२६१३
व्ववशष्ट वयवक्त त्ा 
प्रवतवनवधमणडलको भ्रमण खचया 200000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२२६१९ अनय भ्रमण खचया 100000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड
२२७११ व्वव्वध खचया २०००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

७ ्वटा ्वडाहरू लाई १८०००० 
को दरले 1260000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२५३११ शवैक्क संस्ाहरूलाई सहायता 400000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड

२५३१३
उपभोक्ता सवमवत त्ा 
गैह्रसरकारी संस्ा सहायता 200000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड
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२५३१४
धावमयाक त्ा सांसकृवतक संस्ा 
सहायता 500000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड

२५३१५ अनय सहायता 400000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड
२७२१२ उद्दार राहत त्ा पनुयास्ापना खचया १२००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२८१४२ घरभाडा 500000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२८१४३
स्वारी साधन त्ा मेवशनरी 
औजार भाडा

१०००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड

२८१४९ अनय भाडा 200000 नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
२८९११ भपैरी आउने खचया 500000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड

22113
सा्वयाजवनक उपयोवगताको से्वा 
खचया 100000 बागमती प्रदशे राजश् बाँडराँड

22721 सभा संचालन खचया ६००००० नेपाल सरकार राजश् बाँडराँड
 कुल जममा बजरेट रु. ७९४९९४००  

िावमाजसनक िरेवा िथा क्मिा सवकाि कारमाक्रम
आ.व. २०७८/०७९ को लासग िावमाजसनक िरेवा िथा क्मिा सवकाि कारमाक्रम

क्र.ि.ं कारमाक्रमको नाम बजरेट स्ोि

१ लेखा/आलेपअवभमखुीकरण काययाक्रम १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२
सभासमारोह, व्ववभनन वद्वस,  उतस्व, 

महोतस्वसम्वनधी
१००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३ सा्वयाजवनकसनु्ुवाई काययाक्रम १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा रकम रु. ३०००००  

वसद्धलेक गाउँपावलका आ.ब. २०७८/०७९ नयावयक सवमवतको बजेट

क्र.ि.ं कारामालरकोनाम जममारकम स्ोि

१ अनतरपावलका अ्वलोकन भ्रमण १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२ परामशया (काननुवय्वसायी) २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा ३५००००  
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आ.ब. २०७८।०७९ को लासग िचुना प्सवसध शाखािफमा  कारमाक्रम िथा बजरेट

क्र.िं कृराकलाप बजरेटरकम स्ोि
१ वडवजटल नागररक बडापत्र ३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ वडवजटल सचूना बोडया २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ वस.वस.वट.भी. १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
४ इनटरनेटजडान २७५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

५
कमपयटुर, वप्रनटर, सकयानर त्ा अनय 

इलेकट्रोवनकस सामानहरू खररद
१५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

६ कयामरेा २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

७
बलकएस.एम.एस. से्वा 

(Bulk SMS)
५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा रकम रु. २६२५०००  

मसहला बालबासलका िथा जरेष्ठ नागररक कारमाक्रमिफमा  सवसनरोजन गररएको बजरेट िथा कारमाक्रम

क्र.ि.ं आरोजनाकोनाम बजरेटरकम स्ोि

१
व्वपनन मवहलाहरूको लावग वबउ पूँजी 

अनदुान
७००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२
लैंवगक त्ा घरेल ुवहसंा वबरुद्ध 
समदुाय सचवेतकरण तावलम

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३ जेष्ठ नागरीक सममान काययाक्रम ७००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

४ बालकलब ग्ठन त्ा पररचालन १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

दसलििथा जनजासि िमबनधी 

५

दवलतहरूकोआयआजयान त्ा 
वज्वनसतर सधुारका लागी परमपरागत 
वय्वसायको आधवुनवककरणका लागी 
प्रवबवधमा अनदुान सहयोग काययाक्रम 

७००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

६
जनजावत समदुायका व्वपनन परर्वारका 

सदसयहरूको वज्वनसतर सधुारका 
लावग प्रव्ववध अनदुान सहयोग

७००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

७
अपाङ्गता भएका वयवक्तहरूको 

वज्वन वन्वायाहका लावग आयआजयान 
अनदुान सहयोग काययाक्रम

३१५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा रकम रु. ३४१५०००  
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िामासजक सवकाि शाखा अनिगमाि वन वािावरण िथा घररेलु सवकाि बजरेट िथा कारमाक्रम
क्र.ि.ं कारमाक्रम बजरेट रु. स्ोि

१
अधयक् य्ुवा लवक्त लघ ुउद्म वय्वसाय 
त्ा आय आजयानका लावग उननत प्रव्ववध 

अनदुान
२१००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२
य्ुवाहरूका लावगस्वारी चालक तावलम 

(्वडा नं ३ र ४)
१००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा रकम रु. २२०००००  

आ.ब.०७८/०७९ को लासग उद्म सबकािका लासग लघु उद्म सबकाि बजरेट िथा कारमाक्रम
क्र.ि.ं कारमाक्रम बजरेट रु. स्ोि

१ उद्मीहरूलाई वसप वबकास तावलम २२०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
जममा रकम रु. २२००००  

सवपनन िथा गररबी सनवारण बजरेट िथा कारमाक्रम
क्र.ि.ं कारमाक्रम जममा स्ोि

१

व्वपनन सँग अधयक् काययाक्रम (व्वपनन 
्वगयाको पवहचान गरी आयमलूक काययाक्रम 

सञचालन गनया ५०प्रवतशत लागत 
साझदेारी गनने)

२१००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२ जनताका लावग उजयालो काययाक्रम १२६०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
जममा रकम रु. ३३६००००  

 ९१९५०००  

पूवामाधार शाखाको बजरेट िथा कारमाक्रम
सि. नं. कारमाक्रम सववरण बजरेट रकम स्ोि

१
सडक वनमायाणको नामाकरण र लागत 
तयार गनने

३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२ सडक कालोपत्रे समबनधी औजार खररद ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
जममा रकम रु. ८०००००  

सवास्थर शाखा िफमा को बजरेट िथा कारमाक्रम
सि.नं. कृराकलाप बजरेट रकम श्ोि

१
स्वास्थयसे्वा प्रबधयान बारे सामदुायमा 
अवभमवुखकरण काययाक्रम

१५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२ पणुयाखोप वदगोपना संचालन काययाक्रम १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ स्वास्थय समबनधी वद्वश मनाउने काययाक्रम ७०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
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४
स्वास्थय स्वंमसेव्वकाहरूको लागी मावसक बै्ठक 
त्ा खाजा खचया

५३२००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

५
स्वास्थयकमथीहरूलाई स्वास्थय वय्वस्ापन 
सचुना प्रणाली तावलम काययाक्रम ३ वदने

३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

६
मोबाईल स्वास्थय त्ा ग्रामीण अलट्रासाउणड 
काययाक्रम

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

७
पावलका सतरमा मावसक सवमक्ा त्ा डाटा 
भरेीवरकेशन

१५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

८
स्वास्थय संस्ामा आई सतुकेरी हुने मवहलाहरूको 
लागी ्प यातायात खचया

१५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

९
स्वास्थय गाँउ घर वकलवनक खोप वकलवनक र 
आमा समहुको बै्ठक काययाक्रमको अनगुमन त्ा 
खोपद्ुवानी

२००००० नेपाल सरकार समानीकरणअनदुान

१०
उपाधयक्सँग सतुकेरी सयाहार काययाक्रम 
(भाले/अणडा)

४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

११
स्ती रोग व्वशरेज्सवहतको वनशलुक स्वास्थय 
वशव्वर काययाक्रम

५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१२ स्वास्थयकर बालबावलका प्रवतयोवगता काययाक्रम १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१३
पावलकाअनतगयात स्वास्थय संस्ाहरूको लागी 
 औरधी त्ा सवजयाकल सामान खररद

२०००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१४ कोवभड १९ रोक्ाम त्ा वनयनत्रण काययाक्रम ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१५ अधयक् जेष्ठ नागरीक स्वास्थय काययाक्रम ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
 जममा रकम रु. ५९०२०००  

कृसष सवकाि शाखा
आ.व. २०७८/०७९ को बासषमाक बजरेट िथा कारमाक्रम

कृसष प्िार कारमाक्रम बजरेट रु. (हजारमा)

सि.नं. सक्रराकलाप सवबरण
आ. ब. २०७८/०७९ जन 

िहभासगिाको 
लागि रु.

स्ोिबासषमाक लक्र 
इकाइमा बजरेट

१ कृवर प्रवबवध व्वकास ए्ंव व्वसतार    
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

१.१
साना त्ा मझौला कृवर उपकरण 
वबतरण (५०% अनदुान)

   
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

१.१.१
वमवनवटलर वबतरण (५० प्रवतशत 
अनदुानमा)

संखया ७२००.०० ७२००.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान
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१.१.२
वबद्वुतय नयापसयाक सप्रेयर वबतरण 
(५० प्रवतशत अनदुानमा)

संखया ६८२.५० ६८२.५०
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

१.१.३
कमबाईणड राईस वमल (५० प्रवतशत 
अनदुानमा)

संखया ७००.०० ७००.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान
 जममा  ८५८२.५० ८५८२.५०  

२
वय्वसायीक बाली उतपादन त्ा 
उतपादकत्वमा बवृद्ध

    

२.१.१ वडवजटल काँटा (५० प्रवतशत अनदुान) संखया ७००.०० ७००.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

२.१.२
उपाधयक् करेसाबारी प्र्वद्धयान काययाक्रम 
(५०० वल. पोवलट्याङक) 

संखया ४३७५.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान
 जममा  ५०७५.०० ७००.००  

३
मसलाबाली उतपादन त्ा 
उतपादकत्वमा बवृद्ध

    

३.१
पयाजको बीउ वबतरण (५०% 
अनदुान) ५ हकेटर

के.जी. २००.०० २००.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

३.१.१
लसनुको बीउ वबतरण (५०% 
अनदुान) २.५ हकेटर

के.जी. १७५.०० १७५.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान
 जममा  ३७५.०० ३७५.००

४
वया्वसावयक रलरूल बगैचा स्ापना 
र मौरी त्ा मह उतपादनमा बवृद्ध

   

४.१
कागती वबरु्वा वबतरण (५०% 
अनदुान) - ५ हकेटर

संखया ११२.०० ११२.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

४.१.१
वलवच वबरु्वा वबतरण (५०% अनदुान) 
- ५ हकेटर

संखया ४०.०० ४०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

४.१.२
मौरी घार वबतरण (५०% अनदुान) 
पकेट क्ेत्र

संखया ४५०.०० ४५०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

४.१.३
मौरी उपकरण वबतरण (मह मदानी,  
कु्वीन गेट, आधारचाका आवद) 
(५०% अनदुान)

संखया ५०.०० ५०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

 जममा  ६५२.०० ६५२.००

५
बावरयाक त्ा आ्ववधक कृवर योजना 
तजुयामा

   

५.१
पावलका त्ा ्वडा सतरीय योजना 
तजुयामा गोष्ठी

   

५.१.१ काययाक्रम योजना प्रवत्वेदन तयारी पटक १०.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान
 जममा  १०.०० ०.००
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६ साना वसंचाई योजना काययाक्रम    

६.१
साना वसंचाई योजना वनमायाण त्ा 
ममयात सधुार

संखया ६३००.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान
 जममा  ६३००.०० ०.००
७ बाली संरक्ण काययाक्रम    

७.१ आकवसमक बाली संरक्ण से्वा पटक २००.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

७.२
जैव्वक वबरादी त्ा रेरोमने ट्रयाप 
वबतरण

संखया ५००.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान
 जममा  ७००.०० ०.००
८ गाउँपावलका संस्ागत संरचना व्वकास    

८.१ काययाक्रम अनसुार ढु्वानी पटक ७५.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

८.१.१ काययाक्रम अनगुमन खचया पटक ७५.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान
 जममा  १५०.०० ०.००
 कुल जममा  २१८४४.५० १०३०९.५०  

पशु िरेवा शाखा

आ.व. २०७८/०७९ को बासषमाक बजरेट िथा कारमाक्रम
पशु िरेवा प्िार कारमाक्रम  बजरेट रु. (हजारमा)

सि.नं. सक्रराकलाप सवबरण
आ. ब. २०७८/०७९

जनिहभासगिाको 
लागि रु.

स्ोिबासषमाक लक्र 
इकाइमा बजरेट

१
वया्वसावयक पशपुालन त्ा 
उतपादन त्ा उतपादकत्वमा बवृद्ध

    

१.१
पशपुनछी खोर/गो्ठ सधुार 
काययाक्रम अनदुान

संखया ५२५०.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

१.१.१
नश् सधुार काययाक्रम(उननत 
जातको बोका खररद त्ा 
वबतरण)

संखया ८४०.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

१.१.२
पशपुनछीमा कृवत्रम गभायाधानको 
वसमने त्ा नाइट्रोजन खररद

पटक २००.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान
 जममा  ६२९०.०० ०.००  

२
पशपुनछी औरधी, खोप र 
उपकरण खररद त्ा काययाक्रम
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२.१
पशपुनछी औरधी खररद त्ा 
वबतरण

पटक १०००.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

२.१.१ खोप खररद पटक २५०.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

२.१.२
वबवभनन खोपहरू लगाए बापत 
भयावकसनेटरहरूलाई पाररश्वमक

पटक १००.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान
 जममा  १३५०.०० ०.००

३
क्मता अवभबवृद्ध त्ा सीप 
व्वकास तावलम

   

३.१
प्राव्ववधक त्ा कृरकहरूलाई 
सीप व्वकास तावलम

जना   
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

३.१.१
प्राव्ववधकहरूलाई क्मता 
अवभबवृद्ध तावलम (कृवत्रम 
गभायाधान A.I. समबनधी)

जना ८०.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

 जममा  ८०.०० ०.००

४
गाउँपावलका संस्ागत संरचना 
व्वकास

   
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

४.१ पश ुवबमा तावलम काययाक्रम पटक ५०.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

४.१.१ पशपुनछी वबमा  काययाक्रम पटक २५००.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

४.१.२
पशपुनछीमा महामारी रोग 
वनयनत्रण काययाक्रम त्ा बै्ठक र 
नमनुा संकलन

पटक ७५.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

४.१.३ काययाक्रम अनसुार ढु्वानी पटक १००.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान

४.१.४ काययाक्रम अनगुमन खचया पटक १००.०० ०.००
नेपाल सरकार 

समानीकरण अनदुान
 जममा  २८२५.०० ०.००  
 कुल जममा  १०५४५.०० ०.००  

कृसष िथा पशु शाखा िफमा को जममा बजरेट 32389500   
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सिद्धलरेक गाउँपासलका
कृसष सवकाि शाखा

फलफूल िथा िरकारी मूलरश्ृंखला सवकाि आरोजना(VCDP)
आ.व. २०७८/०७९ को बासषमाक कारमाक्रम

आरोजना िञचालन हुनरे सथानहरू : पा्तलरे, िनुदरपानी, मजुवा, गरािटार, बुङ्चुङ, पररेवाटार, माझीटार र 
आदमटार
आरोजनलरे छनौट गररेका बालीहरू : फलफूलमा (िनुिला) िरकारी बालीमा(काउली, बनदा, गोलभरेडा, 
भरेडरेखुिामानी, काँक्रो, मूला, गाजर, ्पराज, लिनु  र आलु)
कृसष प्िार कारमाक्रम बजरेट रु. (हजारमा)

सि.नं. सक्रराकलाप सवबरण
आ. ब. २०७८/०७९ जनिहभासगिाको 

लागि रु.
कैसफरिबासषमाक लक्र 

इकाइमा बजरेट

१
बावरयाक  त्ा आ्ववधक कृवर योजना तजुयामा 
गोष्ठी

    

१.१ बावरयाक  कृवर योजना तजुयामा गोष्ठी पटक २५.०० ०.००  
१.२ बावरयाक सवमक्ा गोष्ठी पटक २०.०० ०.००  
 जममा  ४५.०० ०.००  

२
वया्वसावयक तरकारीबाली उतपादन त्ा 
उतपादकत्वमा बवृद्ध

    

२.१
वया्वसावयक तरकारी नसयारी स्ापना 
अनदुान काययाक्रम (साना वकसान कृवर 
सहकारीसँगको लागत साझदेारीमा)

संखया ५००.०० ५००.००  

 जममा  ५००.०० ५००.००  
३ कृवर प्रव्ववध व्वकास ए्वं वबसतार     

३.१
मवलचङ पलावष्टकमा अनदुान (कवमतमा २ 
रोपनी क्ेत्ररलमा)

संखया ७५.० ०.०  

 जममा  ७५.०० ०.००  

४
क्मता अवभबवृद्ध त्ा सीप 
व्वकास(पोष्टहाभनेष्ट)

    

४.१ तरकारी बाली नसयारी वय्वस्ापन तावलम पटक ३०.०० ०.००  
 जममा  ३०.०० ०.००  
५ काययाक्रम अनगुमन खचया (आयोजना तरया )     

५.१ काययाक्रम सञचालन त्ा अनगुमन खचया पटक ५०.०० ०.००  
 जममा  ५०.०० ०.००  
 कुल जममा  ७००.०० ५००.००  



cf=j= )&*÷)&( sf] gLlt, ah]6 tyf sfo{qmd 85

सिद्धलरेक गाउँपासलका 
गाउँ कारमापासलकाको कारामालर, बुङ्चुङ, धासदङ

आ व २०७८।०७९ को सशक्ा रुवा िथा खरेलकुद शाखाको बजरेट िथा कारमाक्रम

क्र.ि.ं कारमाक्रमको नाम सवसनरोसजि रकम 
बजरेट रकम स्ोि

 पूँजीगत काययाक्रम तरया 4,320,000  

१
एउटा पवन कमपयटुर वय्वस्ा नभएका 
व्वद्ालयहरूलाई कमपयटुर त्ा वप्रनटर वय्वस्ापन 1,120,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२
व्वद्ालयमा खानेपानी/घरेाबार त्ा सामानय 
ममयात/समभार 3,200,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

 चाल ुकाययाक्रम तरया 22,318,900

३
्वालव्वकास सहयोगी काययाकतायालाई संघीय 
सरकारको बजेट ्वक्तवय अनसुार तलब भत्तामा ्प 
पाररश्वमक

4,277,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

४
व्वद्ालय कमयाचारीहरूका लावग संघीय सरकारको 
बजेट ्वक्तवय अनसुार तलब भत्तामा ्प पाररश्वमक 585,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

५
कक्ा १-५ का व्वद्ालय कमयाचारीहरूको लावग ्प 
पाररश्वमक 416,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

६ व्वद्ालय लेखा सहायक ्प पाररश्वमक 676,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
७ गा.पा. अनदुान स्वयंसे्वक वशक्क तलब 6,084,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
८ गा.पा. अनदुान स्वयंसे्वक  वशक्क पोशाक भत्ता 205,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
९ नलाङ आ.व्व. शवैक्क गणुसतर सधुार अनदुान 260,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१० जलेश्री आ.व्व. शवैक्क गणुसतर सधुार अनदुान 156,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
११ वमनदकुा मा.व्व. स्ोत वशक्क सोध भनाया ्वापत 400,600 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१२
सामदुावयक अधययन केनद्र सहजकताया पाररश्वमक 
्प 108,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१३
अगं्रेजी माधयम बाल कक्ा/ बहुकक्ा वशक्ण 
तावलम 150,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१४
व्वरयगत वशक्क तावलम मा.व्व./वन.मा.व्व.  
(अ,ं ग, व्व, ने र सा) 624,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१५
वशक्कहरूलाई वशक्ण वसकाइमा नव्वन प्रव्ववधको 
प्रयोग त्ा ICT Based तावलम (online त्ा 
Face to Face)

270,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१६ लेखा वय्वस्ापन तावलम मा.व्व.  र आ.व्व. तह 250,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१७ स्ानीय पा््ठयक्रम प्र्वोवधकरण तावलम 255,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१८
हावजरी ज्वार मा.व्व./वन.मा.व्व., वचत्रकला, 
बकृ्तत्वकला, बादव्वबाद प्रवतयोवगता, 250,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१९ व्वद्ा्थीसँग अधयक् काययाक्रम 150,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
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२०
सबै व्वद्ालयमा इनटरनेटको पहुचँ त्ा फ्ी ्वाइराइ 
वय्वस्ापन (जडान त्ा ररचाजयासमते) 940,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२१ प्र.अ. बै्ठक खचया 394,800 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२२ परीक्ा सवमवत र व्वरय सवमवत बै्ठक सबै 235,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२३ गाउँ वशक्ा सवमवत बै्ठक खचया 150,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२४ वशक्क छनौट परीक्ा ्वापत 250,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२५ कक्ा ८ को गा.पा. सतरीय परीक्ा 350,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२६ प्रधानाधयापकहरूलाई झोला व्वतरण 100,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२७ स्ानीय पा््ठयक्रम वशक्क वनदनेवशका लेखन 200,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२८ वशक्क डायरी छपाई 250,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२९ शवैक्क कयालेणडर छपाइ 250,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३०
गाउँपावलकाको शवैक्क काययाक्रम 
अनगुमन/सपुरर्वेक्ण 150,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३१
व्वद्ालयहरूलाई न्वीन प्रव्ववध/Talking Device 
का लावग अनदुान 595,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३२
अगं्रेजी माधयम पा््ठयपसुतक अनदुान आ.व्व. तह 
श.ैस. २०७९ का लावग 1,007,500 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३३ प्रधानाधयापक वय्वस्ापन तावलम १० वदने 500,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३४ वशक्ा समबनधी अधययन काययादल वय्वस्ापन खचया 350,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३५ व्वद्ालय सतरीय पररक्ा सवमवत खचया अनदुान 80,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३६
्वडासतरमा खलेकूल प्रवतयोवगता सञचालन त्ा 
खलेकूद सामग्री व्वतरण 1,400,000 नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

 पूजँीगि कारमाक्रम िफमा को जममा 4,320,000  
 चालु कारमाक्रम िफमा को जममा 22,318,900  

कूल जममा रकम रु.  26,638,900  

सिद्धलरेक गाउँपासलका
गाउँ कारमापासलकाको कारामालर

आ.व. २०७८/०७९ को रोजना बजरेट कारमाक्रम
सि.नं. आरोजना बजरेट स्ोि

१
्वडा नं. २ को जगगा खररदर मवेशनरी ्वाल 
वनमायाण

१०००००० आनतररक स्ोत

२ बैरेनी हवसपटल जगगा खररद ्वडा नं. १ २०००००० आनतररक स्ोत

३
बाँसबोटे खोला वनयनत्रण त्ा ्ोपल खोला 
कुलो ममयात

२००००० अ.लया.
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४ व्वपद वय्वस्ापन कोर ४००००००
अ.लया. (१९८६१४४), बागमती 

प्रदशे रा.बा. (२०१३८५६)
५ आईसोलेसन भ्वन ्वडा नं. ४ ५०००००० अ.लया.
६ पूँजीगत भपैरी ६३००००० अ.लया.

७
व्वद्तु पोल त्ा तार वय्वस्ापन त्ा 
सामदुावयक व्वद्तु व्वसतार अनदुान

७५००००० अ.लया.

८ संस्ा साझदेारी ५००००० आनतररक स्ोत
९ दशैं बाटो ममयात समभार ्वडा स्वै ४०००००० अ.लया.

१० इजुया वडप बोररङ खानेपानी ्वडा नं. ६ ८५०००००
बागमतीप्रदशे समानीकरण 
(४१४५६००), बागमती 

प्रदशे रा.बा. (४३५४४००)
११ इजुया वडप बोररङ ्वडा नं. ६ २१००००० आनतररक स्ोत

१२ कुटीडाँडा वडप बोररङ खानेपानी आयोजना ६६५३०००
अ.लया. (२८४३०००),  

आनतररक स्ोत (३८१००००)
१३ आरुबासटार दाररमटार खानेपानी ्वडा ४ ४०००००० आनतररक स्ोत
१४ दोभानटार मरणघाट सडक ममयात ्वडा ६ ५००००० आनतररक स्ोत
१५ सहकारी वबउ वबजन अनदुान साझदेारी १०००००० आनतररक स्ोत
१६ सहकारी वबउ वबजन अनदुान साझदेारी १०००००० आनतररक स्ोत
१७ आप्री खलेमदैान ्वडा नं. २ ५००००० आनतररक स्ोत
१८ नलाङमा.व्व. मवेसनरी ्वाल वनमायाण ्वडा नं. १ १५००००० आनतररक स्ोत
१९ कावलका डुमे् मवेशनरी ्वाल ्वडा नं. ६ २०००००० अ.लया.
२० खानीगाउँ कावलका मवेशनरी ्वाल ्वडा नं. ६ १५००००० अ.लया.
२१ दउेराली मवेशनरी ्वाल ्वडा नं. ६ १०००००० अ.लया.

२२
वलवफटङ खानेपानी र वडपबोररङको व्वद्तु 
महशलुमा ५० प्रवतशत अनदुान

५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२३ वलवफटङ खानेपानी वडपबोररङको मेवशन ममयात ८००००० आनतररक स्ोत
२४ अचयाले खानेपानी क्रमागत २६००००० अ.लया.

२५ गयावबन जाली खररद व्वतरण १५०००००
नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान 

(१००००००), बागमती प्रदशे 
समानीकरण अनदुान (५०००००)

२६ खानेपानी त्ा वसँचाई पाईप खररद व्वतरण 1,580,452.69 अ.लया.
जममा आरोजना बजरेट रु. 67,733,452.69  

कुल जममा 67,733,452.69  
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गाउँपासलकाबाट वडाहरूका लासग रोजना
पासलका सिरीर रोजना (१ नं. वडा)

आ.व. २०७८/०७९ को रोजना िथा बजरेट
सि.नं. आरोजना बजरेट स्ोि

१ अमतृ प्रा.व्व. धारापानी गमुबा बेलटार सडक १५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ बैरेनीसामदुावयक भ्वन ६००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ मदन आवश्त समतृी चौतारो त्ा ट्रष्ट वनमायाण ३००००० आनतररक स्ोत

जममा आरोजना बजरेट रु. २४०००००  

पासलकासिरीर रोजना (२ नं. वडा)
आ.व. २०७८/०७९ को रोजना िथा बजरेट

सि.नं. आरोजना बजरेट स्ोि
१ बेलटार ्ठाँटी सडक ८००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ अचयाले तार नलाङ ्ठाँटी सडक ८००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ ्ठालडाँडा सामदुावयक भ्वन ४००००० आनतररक स्ोत
४ तार नलाङ आमा समहु सामदुावयक भ्वन ४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
५ नलाङ पातले मा.व्व. ्वाल वनमायाण ४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
६ ढलके वपपल वडपबोररङ ममयात समभार ४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
७ ्ठाँटी हावत्तसुँडे महाद्ेवस्ान सडक सतरोननती ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा आरोजना बजरेट रु. ३७०००००  

पासलकासिरीर रोजना (३ नं. वडा)
आ.व. २०७८/०७९ को रोजना िथा बजरेट

सि.नं. आरोजना बजरेट स्ोि
१ वखरनेडाँडा छवत्वनखकया  सलाङघाट कृवर सडक ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ कमलाबारी बाहुन्ोक आगेटार वसद्धलेक ढे्वालेक ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ अमर आदशयामा.व्व. पखायाल वनमायाण ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
४ बेवन दोभान मरणघाट वनमायाण ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
५ मनकामना सामदुावयक भ्वन ५००००० आनतररक स्ोत
६ इटपानी स्वास्थय चौकीको खानेपानी ट्याङ्की वनमाणया ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
७ पञचमखुी मा.व्व. कमपाउणड ्वाल वनमायाण ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
८ कोट बाराही मवनदर पनुवनमायाण ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा आरोजना बजरेट रु. ४००००००  
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पासलकासिरीर रोजना (४ नं. वडा)
आ.व. २०७८/०७९ को रोजना िथा बजरेट

सि.नं. आरोजना बजरेट स्ोि
१ ढँङटार जलेश्री मौरीडाँडा सडक १०००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ माव्ललो गौ्ले सामदुावयक भ्वन ४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ चापडी खानेपानी योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
४ बेलटार खले मदैान ्वडा नं. ४ २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
५ भानटेखोला वन्व्ुवाटार गयाँसटार वसंचाइ ्वडा नं. ४ ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
६ आरुबासटार सडक ममयात ४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा आरोजना बजरेट रु. २६०००००  

पासलकासिरीर रोजना (५ नं. वडा)
आ.व. २०७८/०७९ को रोजना िथा बजरेट

सि.नं. आरोजना बजरेट स्ोि
१ गपु्तेश्री आमा समहु बेलघारी भबन ४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ कुमपरुडाँडा खानेपानी ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ खले मदैान गरगरे बाघबचछला ३००००० आनतररक स्ोत
४ माव्व खोला काम्ाङ सडक ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

५ सकुौरा मवहला सामदुावयक भ्वन ५०००००
नेपाल सरकार (२०२६००),  

प्रदशे (२९७४००) समानीकरण 
अनदुान

६ सकुौरा मरणघाट ममयात ५००००० बागमती प्रदशे समानीकरण अनदुान
७ चाँप खोला वपतामर वनमखकया  सडक ५००००० बागमती प्रदशे समानीकरण अनदुान
८ रैकर खलेमदैान ्वडा नं. ५ खलडाँडा २००००० बागमती प्रदशे समानीकरण अनदुान

जममा आरोजना बजरेट रु. ३४०००००  

पासलकासिरीर रोजना (६ नं. वडा)
आ.व. २०७८/०७९ को रोजना िथा बजरेट

सि.नं. आरोजना बजरेट स्ोि
१ वरसटार कावलका सनुदरबसती सडक १०००००० बागमती प्रदशे समानीकरण अनदुान
२ परे्वाटार चक्रप् ६००००० बागमती प्रदशे समानीकरण अनदुान
३ हवटया सामदुावयक भ्वन ५००००० आनतररक स्ोत
४ खानीगाउँ सामदुावयक भ्वन ५००००० बागमती प्रदशे समानीकरण अनदुान

जममा आरोजना बजरेट रु. २६०००००  
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पासलकासिरीर रोजना (७ नं. वडा)
आ.व. २०७८/०७९ को रोजना िथा बजरेट

सि.नं. आरोजना बजरेट स्ोि
१ आदमटार सडक ढलान २३००००० बागमती प्रदशे समानीकरण अनदुान
२ सतय्वती मा.व्व. टा्वर घडी ५००००० बागमती प्रदशे समानीकरण अनदुान
३ आदमटार सा्वयाजवनक शौचालय वनमायाण ४००००० बागमती प्रदशे समानीकरण अनदुान
४ स्वास्थय व्वनद ुभालडाँडा ५००००० बागमती प्रदशे समानीकरण अनदुान

जममा आरोजना बजरेट रु. ३७०००००  

भुक्तानी सदन बाँकी आरोजना

सि.नं. आरोजना बजरेट रु. स्ोि
१ भञजयाङ वसमले सडक सतरोननती १५०००० अ.लया.
२ तललो बलौटसाना वसँचाई योजना १५०००० अ.लया.
३ खानेपानी पाईप व्वतरण ७ १५०००० अ.लया.
४ वसँचाई पाईप व्वतरण ७ १५०००० अ.लया.
५ मज्ुवा खोला धारापानी खोला गयावबन जाली तटबनध ४००००० अ.लया.
६ अचयाले तार नलाङ ्ठाँटी सडक सतरोननती ४२५००० अ.लया.

जममा बजरेट रु. १४२५०००

गाउँपासलका पूसँजगि

सि.नं. आरोजना बजरेट रु. स्ोि
१ पूँवजगत से्वा त्ा परामशया २०००००० अ.लया.
२ रवनयाचर त्ा वरकचसया १८५०००० अ.लया.
३ परे्वाटार कुमपरु भञजयाङ कावलदह सडक ४०००००० अ.लया.
४ सडक बोडया सँग साझदेारी ३२०००० अ.लया.
५ डाँडागाउँ वहमपाईप क्रवसङ ्वडा नं. ६ ४००००० अ.लया.

जममा बजरेट रु. ८५७००००  
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१ नं. वडा कारामालर
आ.व. २०७८/०७९ को बजरेट िथा कारमाक्रम

सि.नं. कारमाक्रम आरोजना बजरेट रु. स्ोि

१
(क) 

सडकतरया

   
सनुदरपानी-रड्के-छापागाउँ-गहतेटार 
सडक

१०००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२
अमतृ-प्राव्व-धारापानी-जवलकनी-गमुबा-
बेलटारसडक

६००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३ डुमे्खोला-छापगाउँ-गहतेटारसडक १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

िडकिफमा को जममा बजरेट रु. १७५००००

१

(ख) 
वसँचाई तरया

आवसमरेु खते कुलोममयात १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ कावलदह बैरेनी वसँचाईकुलो योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ बरबोटे खते कुलोममयात १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
४ कुडुलले टारी खतेकुलो ममयात १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
५ मोच ेखते कुलोममयात १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

सिचँाईिफमा को जममा बजरेट रु. ६०००००

१

(ग) 
खानेपानी तरया

वनउरेधारा मलुसंरक्ण, बैरेनी योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ भट्गाउँ खानेपानी, माझनलाङ योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ कुडुलले-अमतृप्रा.व्व. खानेपानी योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

४
कटुसे खानेपानी ट्याङ्की वनमायाण, बैरेनी 
नयाँबसती

१००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

५
नेपाले खोलसी-जलेश्री आ.व्व. 
खानेपानी योजना

५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

६ आरुगैह्रा खानेपानीइनटेक ममयात २५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
७ छयाङछयाङे-भतुया खानेपानी योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
८ राउते कु्वा खानेपानी योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
९ छापगाउँ ्ुठलो पधरेोखानेपानी योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१० ्ुठलो पधरेो बलमडाँडा खानेपानी योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
११ ढाप खोलसी खानेपानी योजना २५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१२ मकुृती ढंुगेधारासंरक्ण योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

खानरेपानी िफमा को जममा बजरेट रु. ७५००००
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१

(घ) 
भ्वन तरया

बलदवे्व्ान सामदुावयक भ्वन योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ जरेबर सामदुावयक भ्वन योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३
पनुराम ेभञजयाङ सामदुावयक भ्वन 
योजना

१००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

४
वचसापानी डाँडा सामदुावयक भ्वन 
योजना

५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

५ कपनीटार सामदुावयक भ्वन योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

भवन िफमा को जममा बजरेट रु. ५०००००

          (ङ) संघ संस्ासँग साझदेारी योजना ४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

कुल जममा बजरेट रु. ४००००००

२ नं. वडा कारामालर
     आ.व. २०७८/०७९ को बजरेट िथा कारमाक्रम

सि.नं. आरोजना बजरेट स्ोि

१
अधँरेीखोला कु्वापानीटार गैह्रीचौतारा 
सडक सतरोननती योजना

१५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२ छापेडाँडा रलते सडक वनमायाण योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ वखरने आप्री लामीडाँडा बङ्ुचङु सडकसतर ्ववृद्ध योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
४ राले पनध्रमरेु सडक सतरोननती योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
५ आगँे चावलसे सडक सतरोननती योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
६ लामीडाँडा बेलबोटे बेलघारी सडक सतरोननती योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
७ जुँगेखोला आवप्रछाप सडक सतरोननती योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
८ वखरने डुम्ीबोट ढे्वाडाँडा पययाटन सडक सतरोननती योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
९ ढा्व व्वरौटा टारीमरुी सडक सतरोननती योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१०
बग्ुवा वबसटारी जयभद्र े्ुठलोटार महाद्ेवस्ान 
सडक योजना

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

११ वखरने वचवतगाउँ द्ा्वारेगाउँ आवप्रछाप सडक योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१२
बेलटार ्ठाँटी सडकदखेी वसदे्धश्र गेटसमम वसँढी 
वनमायाण योजना

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१३ तारनलाङ पेटारे नयाँबसतीसडक योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१४ कटुसे खा.पा.योजना तललो तारनलाङ ३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१५ कालीमाटी खा.पा. योजना तारनलाङ १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१६ बग्ुवाकानला खा.पा. योजना बेलटार २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
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१७ गौलेते खा.पा. योजना बेलटार ३५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१८ ्ुठलो पधरेा ट्यांङ्की वनमायाण योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१९ नयाँ द्ेवी आ.व्व. पातले ्वाल वनमायाण योजना ३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२० चतरुामाई मवनदर कमपाउणड ्वाल वनमायाण योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२१ मनकामनामवनदर वनमायाण योजना पातले १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२२ जयावमरस्वाँरा ्ुठलोपँधरेो टारीखते सडक वनमायाण योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२३ वनकास चौतारा ढाँडको चौतारा सडक योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा आरोजना बजरेट रु. ४००००००  

३ नं. वडा कारामालर
आ.व. २०७८/०७९ को बजरेट िथा कारमाक्रम

सि.नं. कारमाक्रम आरोजना बजरेट रु. स्ोि

१

(क) 
सडकतरया

दारेगौडा असले कृवर सडक वनमायाण 
योजना

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२ ्वसनत ्वसनतटार सडक वनमायाण योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३
छोटार गयालमाटार ्वाँहाटार कृवर 
सडकयोजना

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

४ पाहडथी सडक ग्रेटडाउन योजना ३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

५
दारेगौडा ्वडुुलले रेदीखोला कृवर सडक 
वनमायाण योजना

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

६
्ालडाँडा ढोडेनी कृवर सडक 
सतरोननतीयोजना

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

७ रटेढुङ्गा गैरीगाउँ कृवर सडक योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
८ ढ्वाडी गाईनेधारा सडक ममयात योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

िडकिफमा को जममा बजरेट रु. १६०००००  
१ कललेरीटार खानेपानी ममयात योजना ३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ झालायाङ्वदटार खानेपानी ममयात योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ तारेवभर खानेपानी ममयात योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

खानरेपानीिफमा को जममा बजरेट रु. ७०००००
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(ग) 

सामदुावयक 
भ्वन त्ा 
मवनदर तरया

  
१ गैरीगाउँ साहारा सामदुावयक भ्वन योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२
महामणडली य्ुवा कल्व भ्वन वनमायाण 
योजना

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३
सेतीद्ेवी कावलद्ेवी मवनदर वनमायाण ढोडेनी 
योजना

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

भवनिफमा को जममा बजरेट रु. ६०००००

१
्वाख्ापालन पकेटक्ेत्र अनदुान काययाक्रम 
(२० जनालाई)

५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२
य्ुवा लवक्त कृवर पशपुनछी पालन त्ा 
खोरगो्ठ काययाक्रम ( १० जनालाई)

४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३
्वैदवेशक रोजगार्वाट ्ववञचत ्वेरोजगार 
य्ुवा लवक्त उद्मी अनदुान काययाक्रम (५ 
जनालाई)

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

कृसष िथा पशुपनछी िफमा  जममा बजरेट रु. ११०००००
कुल जममा बजरेट रु. ४००००००

४ नं. वडा कारामालर
आ.व. २०७८/०७९ को बजरेट िथा कारमाक्रम

सि.नं.  आरोजना बजरेट स्ोि
१  वसमले खते कृवर सडक योजना ३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२  
धारापानी माव्ललो भडेाबारी सडक ममयात 
योजना

१००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३  माव्ललो भडेाबारी गोरेटो वसँढी बाटो योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
४  पञचमखुी कालभरै्व सडक ममयात योजना २५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

५  
आरु्वास दवलत मवहला सामदुावयक 
भ्वन ममयात योजना

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

६  
खसुायानीटार सामदुावयक भ्वन ममयात त्ा 
खले मदैान वनमायाण योजना

१२५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

७  खकया  सामदुावयक भ्वन ममयात योजना ७५००० नेपाल सरकार समानीकरणअनदुान
८  बाल कनयामवनदर योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
९  वसलाई कटाई तावलम काययाक्रम २५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१०  जलेश्री मा.व्व. अनदुान काययाक्रम २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
११  तललोटार वसंचाई योजना ० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१२  चक्र महाकाली आ.व्व. अनदुान काययाक्रम २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
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१३  संघसंस्ाहरू सँग साझदेारी काययाक्रम ० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१४  सामदुावयक भ्वन वनमायाण योजना ्वडा नं. ४ १५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१५  
वसँचाई खानेपानी पाईप त्ा जाली खररद 
व्वतरण योजना

३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१६  बेसारे भञयाङ प्रवतक्ालय वनमायाण योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१७  दारवसन डाँडा गोरेटो बाटो वनमायाण योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१८  साझदेारी काययाक्रमहरू  
 (क) भडेाबारी खानेपानी ममयात योजना २५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
 (ख) सवु्वटार बरापानी खानेपानी ममयात योजना २५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
 (ग) खवत्वडा गाउँ खानेपानी ममयात योजना २५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
 (घ) वनब्ुवाटार खानेपानी ममयात योजना २५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा आरोजना बजरेट रु. ४००००००

५ नं. वडा कारामालर
आ.व. २०७८/०७९ को बजरेट िथा कारमाक्रम

सि.नं.  आरोजना बजरेट स्ोि
१  कावलका मवनदर ्वङुडाँडा वनमायाण योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२  गरुुद्ेवी मवनदर ्वङुडाँडा वनमायाण योजना ७५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३  
गणशे मवनदर भौवतक वय्वस्ापन 
योजना चापखोला

५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

४  सतसँगका लागी ट्रस वनमायाण योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
५  सवतडाँडा (चपेे) चौतारा वनमायाण योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
६  खकया  खानेपानी योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
७  कमरेे खानेपानी ्वङुडाँडा योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
८  वतनघरे खानेपानी योजना ३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
९  ्वेलटार वचसोपानी खानेपानी योजना २५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१०  ्वङ्ुचङु खानेपानी योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

११  
खहरे वसमलखकया  खानेपानी ट्याङक् की 
वनमायाण योजना

१००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१२  आमादी आदामारा खानेपानी योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१३  खकया  सडक वनमायाण योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१४  खहरे वसमलखकया  ्वङुडाँडा सडक योजना ३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१५  सयाखटुार खोलसी नहर सडक योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१६  ररेटार वसवपलगाने बाटो ममयात योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
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१७  चापखोला ने्वारटोल सडक योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१८  रैकर खले मदैान योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१९  एसलाङ खले मदैान योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२०  माव्वखोला ्वसती संरक्ण योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२१  साव्ठमरेु डुमे् वसंचाई कुलो योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२२  पाइप खररद व्वतरण योजना ५७५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२३  चवणड वनमायाण योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२४  जालेपार कुना खानेपानी योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२५  मवुखया टोल भवुमडाँडा खानेपानी योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२६  धारा वनमायाण डाँडा टोल कामराङ योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा आरोजना बजरेट रु. ४००००००

६ नं. वडा कारामालर
आ.व. २०७८/०७९ को बजरेट िथा कारमाक्रम

सि.नं. कारमाक्रम आरोजना बजरेट रु. स्ोि

१
(क)

सडकतरया
खरमटार सडक योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२  च्ुवाखकया  सडक योजना ४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३  
मावझटार लङ्ुगेली डाँडा सडक 
योजना

४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

४  गजरुीछाप सडक योजना ३००००० नेपाल सरकार समानीकरणअनदुान
५  अमबोट सडक योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

िडक िफमा को जममा बजरेट रु. १४०००००
१

(ख) 
खानेपानीतरया

पाईप खररद त्ा व्वतरण योजना ५००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ वसमनेट खररद त्ा व्वतरण योजना ३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ गयाव्वन जाली खररद त्ा व्वतरण योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

खानेपानी तरया को जममा बजेट रु. १००००००
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१

(ग) 
भ्वनतरया

वसमले मवनदर वनमायाण योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ च्ुवाखकया  मवनदर वनमायाण योजना ५००००

३
भञजयाङ बासकुी मवनदर वनमायाण 
योजना

३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

४ कोलबोट चौतारा वनमायाण योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
५ भञजयाङ चौतारा वनमायाण योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
६ नेपालटार मवनदर वनमायाण योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

७
सवमटार सनुद्ेवी मवनदर वनमायाण 
योजना

१५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

८ हवटया गणशे मवनदर योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
९ गैरीगाउँ चणडेश्री मवनदर योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१० कतलेडाँडा मवनदर योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
११ दोभानटार खले मदैान वनमायाण योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१२ वपपले मवनदर वनमायाण योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

भवनिफमा को जममा बजरेट रु. १६०००००
कुल जममा बजरेट रु. ४००००००

७ नं. वडा कारामालर
आ.व. २०७८/०७९ को बजरेट िथा कारमाक्रम

सि.नं. आरोजना बजरेट स्ोि
१ स्वास्थय व्वनद ुशौचालय वनमायाण योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२ वपपलटार आचायया गाउँ सडक योजना ३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
३ घतथीगाउँ महाकाली कोलडाँडा सडक योजना ३००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
४ ्वडा कायायालय महाकाली मा.व्व. सडक योजना ४००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
५ शरेाबेसी खले मदैान दवेख शरेाबेसी खोला सडक योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
६ चाँमडाँडा सामदुावयक भ्वन योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
७ पोखरी सामदुावयक भ्वन योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
८ आदमटार भजुेल बसती खानेपानी योजना १२५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
९ कागधारा सडक आदमटार योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१० अवमवलछाप खानेपानी योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
११ घतथीगाउँ वचसापानी बाह्रवबसे ्ठाडागाउँ सडक योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१२ कुनाबारी मवनदर संरक्ण योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

१३
कावलका टोलसधुार समहु सामदुावयक भ्वन 
चाँमडाँडा योजना

२००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
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१४ खानेपानी पाईप खररद व्वतरण योजना ७५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१५ खलेसामग्री खररद व्वतरण योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१६ डँुडेगैरा आलेगाउँ सडक योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१७ वससनेरी आपटार सडक योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१८ सतुकेरी धारा संरक्ण त्ा गोरेटो बाटो सधुार योजना ७५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
१९ जालपाद्ेवी आधारभतू व्वद्ालय नाला वनमायाण योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२० बैरेनी चौरखले मदैान योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२१ ्मुका प्रवतक्ालय योजना १००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२२ मरणघाट वनमायाण वपपलटार खाँडी योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२३ बाल प्ेरा सडक योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२४ पाङ्ग्रे चाँमडाँडा कावलका सडक योजना १५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२५ वपपलटार अवमवलछाप खकया शरेा योजना २००००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२६ खालीटोल सडक वपपलटार योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२७
अमरजयोती मवहला सहकारी भ्वन ममयात 
सधुार र गोरेटो बाटो सधुार योजना

७५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

२८ माव्ललो बाटो कोलेटी आदमटार सडक योजना ५०००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान
२९ ्ठाँडागाउँ खानेपानी वपपलटार योजना १२५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

३०
वशलाद्ेवी कृवर सहकारी तरकारी सटल 
रङरोगन त्ा ममयात योजना

२५००० नेपाल सरकार समानीकरण अनदुान

जममा आरोजना बजरेट रु. ४००००००
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प्धानमनत्री रोजगार कारमाक्रमको लासग छनौट भएका आरोजनाहरूः

वडा नं. १

१. कालीदह जयावमरे धारापानी पदमागया ममयात

वडा नं. ३

१. इटपानी स्वास्थय चौकी दवलत ्वसती पदमागया ममयात

२. द्ार्ोक पञचमखुी मा. व्व. पदमागया ममयात

३. गैरीगाउँ द्ार्ोक पदमागया ममयात

४. कु्वापानी वखरनेडाँडा पदमागया ममयात

५. तारेवभर पदमागया ममयात

६. छापगाउँ रामच ेपदमागया ममयात

७. आमकोट कमला्वारी सडक ममयात

८. झालायाङ्दी ्वसनत कृवर सडक ममयात

वडा नं. ४

१. ्वडा कायायालय झोलङ्ुगेपलु गोरेटो बाटो ममयात

२. आधामारा गोरेटो बाटो ममयात
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सिद्धलरेक गाउँपासलकाका सनवामासचि जनप्सिसनसधहरुको नामावली

क्र ि नामथर पद मो .नं.

१ पे्रम ना् वसल्वाल अधयक्
९८५१२००५७८‚ 
९७५१००७२२९

२ कमला शमाया उपाधयक् ९८४१६१४२९२

३ चनद्र प्रसाद वसल्वाल १ न ं. ्वडा अधयक्
९७५१०२५९७७‚ 
९८१८७३१२५६

४ सरोज वतमलवसना ्वडा सदसय ९८०८४५०२८१
५ वडल बहादरु गरुुङ ्वडा सदसय ९८०३८६७०७३
६ कमला राना ्वडा सदसय ९८१८७३९७१०
७ ज्ान ुमाया पररयार ्वडा सदसय ९८१८१२७८२०

८ कमल बहादरु गरुुङ २ न ं. ्वडा अधयक्
९७५१०१५२७२‚ 
९८४९७९००२५

९ बद्री अयायाल ्वडा सदसय ९८१८०७६४२९
१० लक्मी बराम ्वडा सदसय ९८४६२४३७५५
११ अवसमता व्व क ्वडा सदसय ९८६०७७१६९८

१२ द्ेव बहादरु पलुामी ३ न ं. ्वडा अधयक्
९८५१०३२७५३‚ 
९८०३५२८१३१

१३ दगुाया माया ्ापादलायामी ्वडा सदसय ९८४१८१९०४८
१४ कमला उपरकोटी ्वडा सदसय ९८०३१०४१७९
१५ वडल बहादरु आले ्वडा सदसय ९८४३१११८८७
१६ रामहरी ्वराकोटी ४ न ं. ्वडा अधयक् ९८४१५२०६१३
१७ माया द्ेवी ्ापा मगर ्वडा सदसय ९८४९५६२४३३
१८ जनुा साकथी ्वडा सदसय ९८०८३०४६६१
१९ वचत्र बहादरु ्ापा मगर ्वडा सदसय ९८१३५५५२९३
२० वललाना् ्पवलया ्वडा सदसय ९८५११९०८५७
२१ वदल बहादरु घले ५ न ं. ्वडा अधयक् ९८५६०३७७३२
२२ एक बहादरु श्षे्ठ ्वडा सदसय ९८६०१५९४१२
२३ लाल बहादरु श्षे्ठ ्वडा सदसय ९८४११३६००८
२४ गंगा द्ेवी घले ्वडा सदसय ९८६०१६९१७७
२५ लक्मी दमाई ्वडा सदसय ९८१३१४१४१०
२६ वटका प्रसाद ्पवलया ६ न ं. ्वडा अधयक् ९८५१११५५९९
२७ मोतीलाल श्षे्ठ ्वडा सदसय ९८४११८७५३७
२८ सररता मगर ्वडासदसय ९८४१०३८७१३
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२९ ्वाटुली नेपाली ्वडा सदसय ९८०८४९९१६७
३० कृष्ण बहादरु घले ्वडा सदसय ९८४३३८०४०२
३१ लक्मण खवत्वडा ७ न ं. ्वडा अधयक् ९८५११९४०५१
३२ वसताराम श्ेष्ठ ्वडा सदसय ९८१८४४५८१६
३३ राम बहादरु भजुेल ्वडा सदसय ९८०३२५०१०१
३४ वमरा मगराती ्वडा सदसय ९८१३८५५२६४
३५ राधा श्षे्ठ ्वडा सदसय ९८०८१२१४३९
३६ लवलता घले अलपसङ्खयक सदसय ९८४१८३२९८५
३७ चते बहादरु गाईने अलपसङ्खयक सदसय ९८०८४०१८२३





नवौं गाउँसभा

शिवरात्री मलेा ढेवाडाँडा शसद्धलेक

सत्यवतरी मा.शव.को शनमामाणाधरीन भवन बैरेनरी-शििलनलाङ ठाटरी सडकको शिच खणड

बङ्ुचङु

१११ औ अनतराशट्रि्य मशिला शिवसको अवसरमा आ्योशित 
अनतरशरि्या का्यमारिम बङ्ुचङ भडेाबाररी मिैान शिच सडक

आिमटारको रमणरी्य दृट््य

आधारभतू सवास्थ्य केनद्र बागबच्छला कुटरीडाँडा खानेिानरी अा्योिना

वडा का्यामाल्य भवन वडा नं. ५

नलाङ मा.शव.को भवन

गाउँिाशलका अध्यक्ष श्री पे्मनाथ शसलवालबाट इटिानरी सवास्थ्य 
चौकीको शिलन्यास

शसद्वलेक गाउँिशलका वडा नं ४ गौथलेमा प्धानमनत्री रोिगार 
का्यमारिम अनतगमात सथानरी्य वाशसनिािरुको सिभाशगताबलिबेरी आधारभतु सवास्थ्य केनद्र िरेवाटार कुमिरु भन्ज्याङ कालरीिि सडकखणडको ग्याशबन िालरी
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