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पकु्षस्िका प्रकाशनको सन्दर्यमा 

 संवविानि देश संघीर् प्रणािीमा रुपान्िरण र्ई प्रथम पटक र्एको स्थानीर् िहको लनवायिन माफय ि 
लनवायक्षिि र्एर र्स गााँउपालिकािाई पााँि बर्य नेितृ्व प्रदान गरर ववकासको मागयमा अग्रसर गराउन ुहनु ेपूवय 
जनप्रलिलनलिहरुिाई ववशेर् िन्र्वाद ज्ञापन गनय िाहान्छु । 

गि बैशाख ३० गिे र्एको स्थानीर् िहको दोस्रो लनवायिनमा लनवायक्षिि गराई हामीिाई आगामी पााँि बर्यका 
िालग गााँउपालिकाको नेितृ्व गने अवसर प्रदान गररददन ु र्एकोमा सम्पणुय केराबारीबासी नागररकहरु प्रलि आर्ार 
व्र्क्त गदै नागररकहरुको अपेिा र हामीिे लनवायिनका क्रममा गरेका प्रलिबद्दिाहरुिाई मिुय रुप ददने गरर र्ो नीलि 
िथा कार्यक्रम र बजेट ल्र्ाएका छौँ । 

नेपािको संलबिान २०७२, स्थानीर् सरकार संिािन ऐन २०७४, संघीर् सरकार िथा प्रदेश सरकारको 
आ.व. २०७9।80 को नीलि िथा कार्यक्रम र बजेटका लसद्धान्ि र उदेश्र्, ददगो ववकासका िक्ष्र्, पन्िौं आवलिक 
र्ोजनाका सैद्धाक्षन्िक िथा व्र्वहाररक पिहरु िथा केराबारी गााँउपालिकाको प्रथम आवलिक र्ोजनाका िक्ष्र् उदेश्र् 
र रणनीलिमा जोड ददई समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािीको मिुर्िु मान्र्िािाई आत्मसाथ गदै केराबारी गाउाँपालिकाको 
गाउाँ सर्ाको दशौँ अलिवेशनबाट आ.व. २०७9।80 को बावर्यक नीलि िथा कार्यक्रम र बजेट िर्ार गररएको छ । 

नागररकको नक्षजकको सरकारको रुपमा स्थानीर् सरकार रहेको साथै नागररकका आवश्र्किा पररपलुिय र 
गनुासो सम्बोिन प्रथमि स्थानीर् सरकारिे नै गनुय पने र्एको हुाँदा क्षशिा र स्वास््र्को आिारर्िु संरिना लनमायण 
िथा स्वच्छ खानेपानी व्र्वस्थापनको िेत्रमा र्स बजेटिे उच्ि प्राथलमकिा ददएको छ । त्र्सैगरी वडा र केन्र 
जोड्ने सडक लनमायण िथा स्िरोन्निी, लसंिाई, िटवन्िन, कृवर्मा आिलुनवककरण िथा पशपुािनमा व्र्वसावर्करण, 

गणुस्िरीर् िथा प्रववलिमैत्री क्षशिा, शिुर् र पहुंिर्ोग्र् स्वास््र् सेवा माफय ि केराबारीबासीको आलथयक िथा सामाक्षजक 
रुपान्िरणमा बजेट लबलनर्ोजनिाई केक्षन्रि गरेका छौं । र्ो नीलि िथा कार्यक्रम र बजेटको कार्ायन्वर्नका क्रममा 
सबै राजनैलिक दि, बवुद्धक्षजबी, आम नागररक िथा पूवय जनप्रलिलनिीहरु िगार्ि सबै पिहरुसाँग सकारात्मक 
सहर्ोगको अपेिा गरेको छु ।  

अन्त्र्मा, गााँउ सर्ाको दशौ अलिवेशन िर्ारीको क्रममा अहोरात्र खवटई र्ो पसु्िक िर्ार गनुय हनु े
गाउाँपालिकाका सम्पूणय कमयिारीहरु प्रलि िन्र्वाद ददन िाहन्छु । 

 

समुन लमररङक्षिङ 
अध्र्ि 
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मेरो र्नार्य 

स्थानीर् नागररकहरुबाट लनवायक्षिि र्ई नागररकहरु प्रलि प्रत्र्ि रुपमा उत्तरदावर् रहदै शासन सञ्चािन 
माफय ि स्थानीर् आलथयक सामाक्षजक रुपान्िरणको िालग संवविानि स्थानीर् सरकारहरुको स्थापना र्ई 
सञ्चािन हुाँदै आएको छ । नेपािको संलबिान िथा स्थानीर् सरकार संिािन ऐन, २०७४ िथा अन्र् 
संघीर्, प्रादेक्षशक िथा स्थानीर् ऐन लनर्महरुबाट मिुर्िु रुपमा लनदेक्षशि र्ई ववलर्न्न सरोकारवािा िथा 
नागररक समाजको सरसल्िाह सझुाव िथा गााँउपालिकाको ववगि वर्यहरुको कार्यप्रगिी सलमिा र अनरु्व 
समेिका आिारमा केराबारी गाउाँपालिकाको गाउाँ सर्ाको दशौ अलिवेशनवाट आ.व. २०७9।80 को 
नीलि िथा कार्यक्रम र बावर्यक बजेट िर्ार गररएको छ । 

र्स बजेटमा खास गरी क्षशिा िथा स्वास््र् संस्थाहरुको र्ौलिक पवुायिार ववकास र रणनीलिक 
सडकहरुको ववकासमा जोड ददर्एको छ । र्सका साथै बजेटमा केराबारी गााँउपालिकाको आलथयक, सामाक्षजक र 
मानवीर् ववकास सगै वािावरण संरिणिाई पलन साँगसगै बढाउन ुपछय र्न्ने मान्र्िाका साथ र्ो बजेटमा बािावरण 
संरिणका आर्ामहरुिाई समेि समेट्ने कोक्षशस गररएको छ । स्थानीर् सरकारको पवहिो कार्यकािमा र्एका 
सडक कािोपते्र िथा स्िरोन्निी, ट्रर्ाक ओपन जस्िा पवुायिार ववकासिाई लनरन्िरिा ददाँदै स्वच्छ खानेपानीको 
व्र्वस्थापन िथा कटान सम्र्ाव्र् िेत्रमा िटबन्िन, अिरुा रहेका स्वास््र् केन्र िथा वडा कार्ायिर् र्वन लनमायण, 
कृवर्मा आिलुनवककरण िथा पशपुािनमा व्र्वसावर्करण, आिारर्िु स्वास्थमा सहज पहुाँि, साना लसाँिाई िथा थोप्पा 
लसंिाई सवुविामा ववस्िारका कार्यक्रमका साथै पर्यटन प्रवद्धयन जस्िा िेत्रिाई र्स बजेटमा लबशेर् जोड ददईएको   
छ । उक्षल्िक्षखि कार्यक्रम माफय ि आगामी आ.व. मा आलथयक सामाक्षजक रुपान्िरण माफय ि र्स गााँउपालिका िाई 
राष्ट्रकै नमनुा िथा उत्कृष्ठ गाउाँपालिका वनाउने िक्ष्र् लिर्एको छ। 

अन्त्र्मा, र्स बजेट कार्ायन्वर्निाई सफि बनाउन राजनैलिक दि, बवुद्धक्षजवी, आमनागररक, पूवय 
जनप्रलिलनिीहरु िगार्ि सबै पिहरुसाँग खिुा सहर्ोगको अपेिा गरेको छु । साथै, गाउाँसर्ा िर्ारीको क्रममा 
अहोरात्र खवटन ुहनुे वडा िथा गाउाँपालिकाका कमयिारीहरु प्रलि िन्र्वाद ददन िाहन्छु । 

 

 

मनमार्ा मगर 
उपाध्र्ि 
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प्रशासलनक दृविकोण 
नेपािको संवविानको िारा 228 बमोक्षजम स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, अन्िर सरकारी ववत्त 

व्र्वस्थापन ऐन, २०७४, स्थानीर् िहको र्ोजना िजुयमा ददगदशयन, 2078, रावष्ट्रर् प्राकृलिक श्रोि िथा ववत्त आर्ोग 
ऐन, २०७४ िथा संघ, प्रदेश र स्थानीर् िह (समन्वर् िथा अन्िरसम्बन्ि )ऐन , २०७७ िथा संघीर् िथा प्रदेश 
सरकारको आ.ब. 2079।80 को नीलि िथा कार्यक्रम र बावर्यक बजेट¸ ददगो ववकासका िक्ष्र् िथा केराबारी 
गााँउपालिकाको प्रथम आवलिक र्ोजनाका िक्ष्र् उदेश्र् र रणनीलि वमोक्षजम केराबारी गाउाँपालिकािे गाउाँ सर्ाको 
दशौ अलिवेशनबाट आ.व. २०७9।80 को िालग नीलि िथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृि गरर िाग ुगररएको छ । 

बजेटमा र्ौलिक पूवायिारका साथै सामाक्षजक ववकासका पूवायिारहरुको रुपमा रहेका क्षशिा स्वास््र्, खानेपानी 
जस्िा ववर्र्हरुिाई प्राथालमकिा ददईएको छ । स्रोिमा नै वलगयकरण माफय ि फोहोरमैिा व्र्वस्थापन, िरेु संरिणका 
िालग विृारोपण िथा िरेुको जैववक ववववििाको संरिणको िालग ररिाजय पोखरर लनमायण, माटो पररिण माफय ि 
स्वार्ि प्रोफार्ि लनमायण, एक ववद्यािर् एक कम्प्र्टुर कार्यक्रम, प्राङ्गाररक मि उत्पादन कार्यक्रम, पालिका स्िरीर् 
ि्र्ाङ्क संकिन कार्यक्रमजस्िा नववन ववर्र्हरु र्स बजेटिे समेटेको छ । गाउाँपलिकािे र्स बजेट माफय ि । 
राजश्वको दार्रामा क्रमश ववस्िार गदै गाउाँपालिकाको आर्मा ददगोपना ल्र्ाउने उदेश्र् अनरुुप संवविानको अनूसकु्षि-
8 मा व्र्वस्था र्एका ववज्ञापन कर, पावकय ङ शलु्क, फोहोरमैिा शलु्क, बहाि लबटौरी शलु्क जस्िा नववन अभ्र्ास 
िथा हाि अभ्र्ासमा रहेका व्र्वसार् कर र बहाि कर जस्िा करहरुको व्र्वक्षस्थि रुपिे संकिन गने िक्ष्र् 
लिर्एको छ । गााँउपालिकामा उपिब्ि सािन र श्रोिको अलिकिम पररिािन र आलथयक लमिव्र्वर्िा माफय ि बवढ 
र्न्दा बढी प्रलिफि हालसि हनुे अपेिा गररएको छ । 

र्स गाउाँ सर्ाको दशौ अलिवेशनको िर्ारी देक्षख समापन सम्म र्ोगदान परु्ायउन ु हनुे सबै 
जनप्रलिलनिीज्रू्हरु, गााँउपालिकाका सम्पणुय कमयिारीहरु िथा सरोकारवािाहरुिाई हाददयक आर्ार व्र्क्त गदै र्स 
गाउाँपालिका नीलि िथा कार्यक्रम र बावर्यक बजेटको सफि कार्यन्वर्नका िालग रिनात्मक सहर्ोगको अपेिा गरेको 
छु । 

सदुशयन दाहाि 
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि 
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खण्ड -१ 

पररिर् खण्ड 

१.१ केराबारी गाउाँपालिकाको संक्षिप्त पररिर् 

 र्स केराबारी गाउाँपालिको गठन साववक केराबारी, र्ाङक्षशिा, पाटी र लसंहदेवी गाववसका सबै वडाहरु र 
िेटाङ र्ोगटेनी न.पा. को वडा नं. १ समावेश गरी लमलि २०७३ साि फागनुमा र्एको हो । २१९.८३ वगय 
वक.मी. िेत्रफि रहेको र्स गाउाँपालिकाको केन्र साववक केराबारी गाववस वडा नं. १ )हाि केराबारी गा.पा. वडा 
नं. १०( मा रहेको छ । ८६८३ कुि घरिरुी रहेको र्स गाउाँपालिकाको जनसंख्र्ा ३०908 रहेको छ । १० 
वटा वडाहरुमा ववर्ाक्षजि रहेको र्ो गाउाँपालिकाको पवुयमा िेटाङ न.पा., पक्षिममा सनुसरी क्षजल्िाको िरान 
उ.म.न.पा., उत्तरमा िनकुटा क्षजल्िाको िौववसे र सााँगरुीगढी गाउाँपालिका र दक्षिणमा सनु्दरहरैिा र बेिबारी 
नगरपालिकाहरु पदयछन । समनु्र सिहबाट ७५ देक्षख २४१० लमटरसम्मको उिाईमा रहेको र्स गाउाँपालिकाको 
कुि सािरिा ६५.४० प्रलिशि रहेको छ । जेफािे टावर, लसहदेवी, महादेव-पावयिी गफुा, सप्तकन्र्ा गफुा, 
र्ाङक्षशिा िथा ओख्र े भ्र्टुावर जस्िा पर्यटकीर् स्थिहरु रहेको र्स गाउाँपालिकाको िेरै जसो र्रु्ाग पहाडी 
डााँडाकााँडाहरुिे ढाकेको छ। 

१. गाउाँपालिकाको केन्र :  केराबारी वजार  (वडा नं. 10) 
२. वडाको केन्रहरु : 

क्र.सं. वडा नं केन्र क्र.सं. वडा नं केन्र 
१ १ पाटीगाउाँ ६ ६ िम्पाखोिी - शाक्षन्ििौक 
२ २ लसंहदेवी ७ ७ मगु ु
३ ३ कुवापानी ८ ८ हजारववघा 
४ ४ क्षिउरी र्न्ज्र्ाङ ९ ९ घंघरु 
५ ५ आाँपटार १० १० केराबारी वजार 

क. र्ौगोलिक अवस्था र जलमनको अवस्था 
१ र्ौगोलिक अवस्था िरार्य, िरेु र महार्ारि पवयिको संगमको रुपमा रहेको 
२ िेत्रफि 219.83 व.लम. 
३ कृवर्र्ोग्र् जलमन 65 प्रलिशि 
४ गैह्र कृवर् िेत्र 35 प्रलिशि 
५ समरु सिहदेक्षखको उिार्य 75 देक्षख 2410 लमटर 
६ िापक्रम 12 देक्षख 38 लडलग्र सेक्षन्टग्रडे सम्म 

ख. शैक्षिक अवस्था 
१ क्र्ाम्पस १ वटा  
२ माध्र्लमक ववद्यािर् ९ वटा (सामदुावर्क) ६ वटा (संस्थागि) 
३ आिारर्िु िहका  ववद्यािर्  2९ वटा (सामदुावर्क) १ वटा (संस्थागि) 
४ सामदुावर्क वािववकास केन्र ४८ वटा  



कृवर्-पर्यटन सवहिको पूणय पूवायिार, समदृ्ध केराबारी हाम्रो आिार  

केराबारी गाउाँपालिकाको आ.व. 2079।080 को नीलि िथा कार्यक्रम र बजेट  2 

५ कुि सािरिा 65.4 प्रलिशि  
६ परुुर् सािरिा 71.1 प्रलिशि  
७ मवहिा सािरिा 60.7 प्रलिशि  

ग. प्रमखु उद्योगहरु 
१ क्रसर उद्योग ३ वटा 
२ पानी प्रशोिन उद्योग १ वटा 

घ. प्रमखु खोिानािाहरु: ववुढ खोिा, हहुुयरे खोिा, डािे खोिा, मगु ुखोिा, खदम खोिा, हिवुा खोिा, र्िवुा खोिा, 
िोहन्रा खोिा, िकेु खोिा । 

ङ. प्रमखु ऐलिहााँलसक, िालमयक िथा पर्यटकीर् िते्रहरु 
क्र.सं. नाम स्थान 
१ जेफािे भ्र्टुावर िथा होमस्टे केराबारी-२, लसंहदेवी 
२ िोपथकु्षम्क वकल्िा केराबारी – ४ 
3 िामा झरना केराबारी – ४ 
४ िोनाय झरना केराबारी -१, पाटीगाउाँ 
५ ओख्र ेभ्र्टुावर केराबारी -४ 
६ ध्वजे डााँडा केराबारी -१ 
७ जैिनु पाकय  केराबारी र िौववसे गाउाँपालिकाको लसमाना 
८ मगर संग्रहािर् केराबारी 3 

ि. स्वास््र् संस्थाहरु 
१ अस्पिाि १ वटा (केराबारी पालिका अस्पिाि) वडा नं १० 
२ स्वास््र् िौकी 3 वटा वडा नं. १, २ र ५ मा 
3 आिारर्िु स्वास््र् र्कार्य 6 वडा नं. 2, 4, 6, 7, 8 र 9 
4 शहरी स्वास््र् केन्र 1 वडा नं. 3 
5 खोप केन्र 23  
6 गाउाँघर क्षक्िलनक 20  

छ. जनसंख्र्ा 
क्र.सं. वववरण 2068 को जनगणना अनसार 2074 को स्वास््र् सवेिण अनसुार 
1 कुि जनसंख्र्ा 30908 31351 
2 मवहिाको संख्र्ा 16765 16994 
3 परुुर् संख्र्ा 14143 14357 
4 आददवालस/जनजालि  19043 
5 दलिि  3414 
6 मिेलस र वपछडावगय  172 
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7 अन्र् जािजालि  478 
8 व्रह्रमण/िेत्री  7801 
9 जनसंख्र्ा वदृिदर  84.4 जना 
10 िैवङ्गक अनपुाि  0.25 

1.2 नीलि िथा कार्यक्रम र बजेट पकु्षस्िका लनमायणको पषृ्ठर्लुम 

 संवविानि देश संघीर् प्रणािीमा रुपान्िरण र्ई गदठि स्थानीर् िहिे संवविानमा उल्िेख र्एका व्र्वस्था 
वमोक्षजम आफ्नो अलिकारको प्रर्ोग गनुयपने हनु्छ साथै संवविान वमोक्षजम स्थानीर् िहिार्य प्राप्त एकि अलिकारहरु 
त्र्स्िै संघ र प्रदेशसंगका साझा अलिकारहरुको प्रर्ोग संघीर्, प्रादेशीक र स्थानीर् काननु वमोक्षजम गनयपने हनु्छ । 
गि वैशाख 30 गिे स्थानीर् िहको लनवायिन र्र्य कार्यपालिका गठन गनय केवह समर् िागेकोिे र्ो वर्यको नीलि िथा 
कार्यक्रम र बजेट लनमायणको कार्यिालिका केवह प्रर्ाववि वन्न पगुेकै हो । स्थानीर् सरकारको रुपमा रहेको र्स 
केराबारी गाउाँपालिकामा गाउाँ कार्यपालिकाको गठन र्र्य वसेको पवहिो वैठकिे आवश्र्क सलमलिहरु गठन गरर 
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 एवम ् अन्र् प्रिलिि संघीर् िथा प्रादेशीक काननु वमोक्षजम नीलि िथा 
कार्यक्रम र बजेट लनमायणको प्रकृर्ा औपिाररक रुपमा अगालड वढाएको हो । संवविानका अिावा संघीर् िथा 
प्रादेशीक काननु र संघीर् िथा प्रदेश नं. १ को बजेटिार्य आिार मालन केराबारी गाउाँपालिकािे आ.व. 2079।80 
को नीलि िथा कार्यक्रम र बजेट लनमायण गरर गाउाँ सर्ाको 10 औ अलिवेशनवाट स्वीकृि गररसकेको छ । र्सरर 
संघीर्, प्रादेक्षशक र स्थानीर् काननुिे गरेको प्राविानका आिारमा केराबारी गाउाँपालिकािे उपरोक्त वमोक्षजमको 
कार्यसम्पादन गरर सर्ािे पाररि गरेको आलथयक वर्य 2079।80 को नीलि िथा कार्यक्रम र बजेट सावयजलनक गरर 
जवाफदेवहिा वहन गनयका िालग प्रस्ििु पकु्षस्िका लनमायण गररएको हो ।   
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खण्ड -२ 
2.1 केराबारी गाउाँपालिकाको आ.ब. २०79।80 को बावर्यक नीलि िथा कार्यक्रम 
 
केराबारी गाउाँपालिकाको गाउाँ सर्ाका अध्र्ि ज्रू्, 
सर्ा सदस्र् ज्रू्हरु । 
 नेपािको संवविान जारी र्एपलछ दोस्रो पटक सबै स्थानीर् िह र वडाको लनवायिन सम्पन्न र्एको छ । 
लनष्पि, स्विन्त्र, शाक्षन्िपणुय, स्वच्छ र र्र्रवहि वािावरणमा सम्पन्न र्स लनवायिनिे िोकिन्त्रिाई जगैदेक्षख बलिर्ो 
बनाएको छ । र्स सखुद पषृ्ठर्लूममा सवयप्रथम नेपाि राष्ट्रको रिा र अग्रगमन िथा नेपािी नागररकहरुको स्विन्त्रिा 
िथा अमनिर्न प्रालप्तका िालग लबलर्न्न कािखण्डमा आफ्नो प्राण आहिुी गनुयहनुे सम्पूणय ज्ञाि, अज्ञाि वीर शवहदहरु 
प्रलि र्ावपूणय श्रद्धान्जिी अपयण गदयछु । साथै, घार्िे र वेपिा नागररकहरु प्रिी सम्मान प्रकट गदयछु । राजनैलिक 
सामाक्षजक पररवयिनमा नेितृ्वदार्ी र्लुमका लनवायह गने सबै श्रदे्धर् अग्रजहरु प्रलि आदरर्ाव प्रकट गदयछु । 
 स्थानीर् सरकारका रुपमा र्ो नीलि िथा कार्यक्रम प्रस्ििु गरररहदा नेपािको संवविान, स्थालनर् सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४, संघीर् सरकारको आ.व. 2079।80 को बजेट र नीलि िथा कार्यक्रमका लसिान्ि र उद्देश्र्, 

ददगो ववकासका िक्ष्र् िथा रणनीलि, पन्रौ र्ोजनाका उदेश्र्, प्राथलमकिा िथा रणनीलि जस्िा ववर्र्हरुको सैिाक्षन्िक 
र व्र्वहाररक पिहरु र प्रदेश सरकारको आ.व. 2079।80 को नीलि िथा कार्यक्रम र बजेटका लसिान्ि र 
उद्देश्र्हरुमा जोड दददै समिृ नेपाि र सकु्षख नेपािीको मिुर्िु मान्र्िािार्य आत्मसाि गररएको छ । 
 केराबारी गााँउपालिकाको आ.व. २०७8।79 को क्षस्वकृि बजेट कार्ायन्वर्नका लसिलसिामा देक्षखएका 
समस्र्ा, कदठनार्हरु िथा िनुौिीहरुिाई आगामी आ.व. मा सिुार गदै िलगनेछ साथै आ.व. २०७8।79 को नीलि 
िथा कार्यक्रम र बजेटवाट साथयक नलिजा प्राप्त गनय सफि र्एको कार्ायन्वर्नको संर्न्त्रिार् आगामी ददनमा अझै 
सवि, सन्िलुिि, ददगो वनाउदै िलगनेछ। 
 स्थानीर् सरकारको गाउाँ सर्ामा नीलि िथा कार्यक्रमहरु प्रस्ििु गनय पाउदा गौरवाक्षन्वि र्एको छु । 
गाउाँबासी सम्पूणय आमाबबुा, दाजरु्ाई, दददीबवहनीहरुको लबश्वास, र्रोसा र आसा अपेिािाई साथयकिा िथा पूणयिा 
ददन लसंगो कार्यपालिका प्रर्त्नक्षशि रहेको छ र आगालम पााँि वर्य लर्त्रमा सोिे वमोक्षजम गााँउपालिकािे उल्िेखनीर् 
उपिब्िी हाि पानेमा ववश्वस्ि गराउन िाहान्छु । लसलमि सािन श्रोिको अलिकिम पररिािन गरी ववकास 
प्रर्ासिाई साथयकिा ददने क्रममा अहोरात्र िागी परेको हुाँदा सम्पूणय गाउाँबासीहरुमा रिनात्मक सझुाव, सकरात्मक 
सोंि राखी सहर्ोग गररददनहनु हाददयक अनरुोि गदयछु । 
गाउाँ सर्ाका अध्र्िज्र् ुिथा सदस्र्ज्रू्हरु, 
•   नेपाि संघीर् संरिनामा गई लिन िहका सरकारहरु गठन र्एर सञ्चािन र्ए पिाि र्स गाउाँपालिकामा समेि 

ववकास लनमायणिे गलि लिएको सवयववददिै छ। र्ो स्थानीर् सरकार सम्पणुय केराबारी बासी जनिाको सेवा, सरुिा, 
समदृि र सखुका िालग गाउाँवासी स्वंर्मिे वनाएको जनिाको घरदैिोको सरकार हो । त्र्सैिे जनिाका अपेिा 
अनसुार काम गनय र्ो स्थानीर् सरकारिे सवै उत्तम ववकल्प प्रर्ोग गरर काम गरररहेको छ । 

• िोकिन्त्र प्रलिको पूणय प्रलिवििा, सशुासन, गाउाँवालसहरु प्रलिको उत्तरदावर् प्रशासलनक संरिना, भ्रस्टािार मकु्त 
सभ्र् र ससंुस्कृि एवम कियव्र्प्रलि दृढ समाज र्स सरकारका आदशय हनुेछन । 
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• समानिा र न्र्ार्को पिपोर्ण गदै सवै प्रकारका रे्दर्ाव र अन्र्ार्हरुको अन्त्र्, सामाक्षजक न्र्ार्को प्रालप्त र 
सवैका िालग समदृि हाम्रो मिु नीलि हनुेछ। 

• गाउाँपालिका लर्त्रको जािीर्, र्ावर्क, िालमयक, सांस्कृलिक िथा र्ौगोलिक ववववििािाई आत्मसाि र सम्मान गदै 
सामाक्षजक एवम सांस्कृलिक समानिा, सवहष्णिुा र सद्भावका आिारमा गाउाँपालिकालर्त्रको एकिा मजविु वनाउन े
नीलि लिर्ने छ । 

• प्रोजेक्ट वैङ्क स्थापना गरर स्थानीर् स्रोि सािनको समकु्षिि उपर्ोग माफय ि आर्ोजनाहरु कार्ायन्वर्न गररनेछ । 
स्थानीर् स्रोि सािनबाट कार्ायन्वर्न गनय नसवकने आर्ोजनाहरुको कार्ायन्वर्न गनय संघ िथा प्रदेश सरकारसाँग 
अनरुोि गरर कार्ायन्वर्नको व्र्वस्था लमिार्ने छ । 

• गाउाँपालिकाको बावर्यक बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा देक्षख कार्ायन्वर्न हदैु मलु्र्ाङकनका िरण सम्म नै िैङलगक 
उत्तरदार्ी बजेटको अविारणािाई आत्मसाि गररनेछ । 

• संघीर् नीलि वमोक्षजम र्लूमहीन दलिि/सकुुम्वासी र अव्र्वक्षस्थि वसोवासीहरुको समस्र्ा समािान गने कामिार् 
उच्ि प्रथलमकिाका साथ अगालड वढार्नेछ । 

पूवायिार ववकासका नीलिहरु : 
१. रु. २० िाख सम्मका श्रममिुक र्ोजनाहरु प्रत्र्ि िार्ग्राही उपर्ोक्ता सलमलिको कक्षम्िमा दश प्रलिशि नगद 

िागि सहर्ालगिा जटु्ने अवस्थामा मात्र उपर्ोक्ता सलमलिवाट सञ्चािन गने लनलि लिर्नेछ िथा र्सरी 
उपर्ोक्तावाट सन्िािन हनुे पवुायिार ववकासका कामहरुमा नगद िागि सहर्ालगिा वापिको रकम संकिन गरर 
गा.पा. को खािामा जम्मा गरेपलछ मात्र र्ोजना सम्झौिा हनुेछ । समपरुक कोर्बाट सञ्चािन हनुे र्ोजनामा 
प्रत्र्ि िार्ग्राही उपर्ोक्ता सलमलिको कक्षम्िमा लिस प्रलिशि नगद िागि सहर्ालगिा जटु्ने अवस्थामा मात्र 
उपर्ोक्ता सलमलिवाट सञ्चािन गने लनलि लिर्नेछ । 

२. क्रमागि र्ोजनािाई पवहिो प्राथलमकिामा राक्षख गााँउपालिका केन्रबाट वडासम्म सडक सञ्जाि लनमायण गररनकुा 
साथै मिु सडकिार् कािोपते्र गने, शाखा सडकहरुको स्िरोन्निी गनय उच्ि प्राथलमकिाका साथ काम    
गररनेछ । दरु् वा दरु्य र्न्दा ववढ वडािार्य र दोस्रो पालिका जोड्ने सडकिार्य प्राथलमकिा ददर्यनेछ । लनमायण 
सम्पन्न र्एका सडकहरुको अलनवार्य िगि कट्टा गररनेछ र आगालम ददनमा रणनैलिक महत्वका सडक लनमायण 
गनुयअगावै जग्गाको िगि कट्टा गररनेछ । 

३. उपर्ोक्ता सलमलिवाट र्ोजना सन्िािन गदाय र्ोजना सन्िािन हनुे िेत्रका जग्गािनीहरुको लिक्षखि मन्जरुरनामा 
वडा माफय ि गराई ल्र्ाई वझुार्सके पलछ मात्र र्ोजना सम्झौिा गररनेछ। 

४. वर्ायर्ाम )जेष्ठ, असार र साउन( मा पहाडी िेत्रमा माटो काट्ने र ट्रर्ाक खोल्ने काम पणुय रुपमा वन्द   
गररनेछ । 

५. संरिनात्मक क्षस्थरिा िथा ददगोपनाका िालग एक आ.व.मा नसवकन े वकलसमका र्वन, पिुजस्िा प्रकृलिका 
र्ोजनाहरु बहवुरे् र्ोजनाको रुपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

६. गाउाँपालिका लर्त्रका ठुिा प्रकृलिका पवुायिार आर्ोजनाहरुको अलनवार्य पूवय सम्र्ाव्र्िा अध्र्र्न, वािावरण प्रर्ाव 
मलु्र्ांकन िथा लड.वप.आर. गररनेछ ।  

७. ठुिा प्रकृलिका र्ोजना सत्र्िािनका िालग वडा कार्ायिर्माफय ि संवक्षन्िि स्थानमा  र्ोजना सत्र्िािन गनय ददन े
सहमलि सवहि सजयलमन मिुलु्का सवहि आएपलछ मात्र प्रकृर्ा अगालड वढार्नेछ । 

८. सडक मापदण्ड कार्ायन्वर्नमा जोड ददईनेछ साथै ढि लनकास सवहिको सडक पूवायिारमा जोड ददईनेछ। 
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९. सडक संरिना नपगुेको िेत्रमा ट्रर्ाक ओपन िथा झोिङु्गे पिु लनमायणमा जोड ददईनेछ, ठुिा िथा मझौिा 
पिुपिेुसा लनमायणका िालग प्रदेश िथा संघीर् सरकारसाँग समेि समन्वर् गरर कार्ायन्वर्न गने व्र्वस्था   
गररनेछ । 

१०. लसंिाईको ददगो व्र्वस्थापनका िालग उपर्ोक्तासाँग साझेदारी नीलि अविम्वन गने, एवककृि लसंिाई प्रणािीमा 
जोड ददन,े कृवर् लसिाई ववस्िार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउने र ठुिा लसंिाई आर्ोजना लनमायणका िालग 
प्रदेश िथा संघीर् सरकारसाँग समन्वर् िथा पहि गररनेछ । 

११. क्रमागि रुपमा वडा कार्ायिर् र्वन लनमायणिार्य लनरन्िरिा ददईनेछ । 
१२.  सावयजलनक सम्पलिको पवहिान गरर त्र्स्िो सम्पलिको दरुुपर्ोग िथा अलिक्रमणिार् लनरुत्सावहि गररनेछ साथै 

प्रर्ोगमा नआएका र अिपत्र अवस्थामा रहेका संरिनाहरुको संरिण िथा क्षजणोिार गरर प्रर्ोगमा ल्र्ाउने लनलि 
अविम्वन गररनेछ । 

१३. सरुिा व्र्वस्थािाई प्रर्ावकारी वनाउन आवश्र्किाका आिारमा अस्थार् प्रहरी िौकीको स्थापनाका िालग 
पहि गररनेछ । 

१४.  बैकक्षल्पक उजायिाई प्रोत्साहन गररनेछ, ग्रालमण लबििुीकरणको ववस्िार गने र सडक सौर्य वत्ती जडान कार्यिार् 
लनरन्िरिा ददर्नेछ । 

१५.  गाउाँपालिका लर्त्र सबै वडामा आिारर्िु सञ्चार सलुबिा परु्ायउन साथै सवै जनिामा सञ्चारको पहुाँि स्थावपि गनय 
टेलिफोन टावरको ववस्िार गनय पहि गररनेछ । 

१६.  स्वच्छ खानेपानीको पहुाँि अलर्बदृ्धीका िालग छररएका खानेपानी संस्थाहरुिाई एवककृि गरी रणनीलिक 
र्ोजनाका साथ ददघयकािीन स्रोि व्र्बस्थापनको नीलि लिईनेछ । 

१७.  खानेपानी महुान संरिण िथा र्लूमगि खानेपानी र्ोजनािाई प्राथलमकिा ददईनेछ । 
१८.  पर्यटन पूवायिार ववकासमा जोड ददर्नेछ, र्स गाउाँपालिकािार्य पवुी िरार्को पर्यटकीर् गन्िव्र्को रुपमा 

ववकास गनय वहृि पर्यटवकर् गरुुर्ोजना िर्ार गररनेछ । 
सामाक्षजक ववकास सम्बन्िी नीलि 
क. क्षशिा र्वुा िथा खेिकुद : 
१९. क्षशिाको र्ोजनाबद्ध ववकासमा ध्र्ान केक्षन्रि गरी क्षशिािाई सूिना, सञ्चार प्रववलिसाँग आवद्ध गदै गणुस्िरीर् 

क्षशिाको ववकासमा जोड ददर्नेछ । 
२०. हरेक वडामा एक नमनुा ववद्यािर्को अविारणािाई कार्ायन्वर्न गनय ववद्यािर् पूवायिार िथा शैक्षिक अनदुानको 

व्र्वस्था गररनेछ । ववद्यािर्हरुका आिारर्िु पूवायिार लनमायण िथा परुाना र्वन ममयिमा जोड ददर्नेछ । 
२१. उच्ि क्षशिा र प्राववलिक क्षशिाको ववकास र ववस्िारमा जोड ददर्नेछ । शैक्षिक संस्थाहरुको र्ौलिक पूवायिार 

ववकासको कार्यिाई लनरन्िरिा ददर्नेछ र क्षशिािर्हरुिाई र्ौलिक र शैक्षिक रुपमा बािकेक्षन्रि र अपाङ्गमैत्री 
बनाउाँदै िाने नीलि अबिम्बन गररनेछ ।   

२२. ववद्याथी संख्र्ा कम र्एका साथै र्ौगोलिक रुपमा एक आपसमा नक्षजक रहेका ववद्यािर्हरुिाई ववद्यािर् 
नक्साङ्कन र सम्र्ाव्र्िा अध्र्र्न समेिको आिारमा किा वा िह घटाउने एक अकायमा समार्ोजन गने कार्य 
गररनेछ र ठूिा ववद्यािर्हरुको स्थापना िथा ववकासमा जोड ददर्नेछ ।  

२३. न्रू्न क्षशिक दरबन्दी र्एका र ववद्याथी संख्र्ा िेरै र्एका साथै अंग्रजेी माध्र्मबाट पठन पाठन गने 
ववद्यािर्हरुिाई अनदुान उपिब्ि गरार्नेछ । 
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२४. ववद्यािर्हरु स्थापना गदाय र किोन्नलि गदाय ववद्यािर् सञ्चािनको िालग ददगो स्रोि व्र्वस्थापनमा ध्र्ान ददर्नेछ 
र ववद्यािर्को र्ौलिक िथा शैक्षिक ववकासमा िगानी गनय वडा कार्ायिर्हरुिाई थप क्षजम्मेवार बनाउाँदै 
िलगनेछ ।  

२५. स्थानीर् र्ार्ा, लिवप, संस्कृलिको संरिण र सम्बदयन गदै िलगनेछ । स्थानीर् पाठ्यक्रममा आिाररि 
पाठ्यपसु्िक िर्ार पारर कार्ायन्वर्नमा िलगनेछ ।  

२६. गाउाँपालिकाको समग्र शैक्षिक उन्नर्नको िालग र्स िेत्रमा वक्रर्ाशीि सहर्ोगी संघ संस्थाहरुसाँग समन्वर् 
सहकार्य र साझेदारी गररनेछ ।   

२७. खेिकुद ववकासको िालग पूवायिार िर्ार गदै खेि िेत्रको संस्थागि र ददगो ववकास गने नीलि अविम्वन 
गररनेछ । 

२८. र्वुा स्वरोजगारको िालग बजार ववश्लरे्ण गरर प्रोफाईि लनमायण माफय ि लसपमिुक कार्यक्रमहरु सञ्चािन  
गररनेछ । 

ख. स्वास््र्  
२९.  सबै िहका स्वास््र् संस्थाहरूबाट िोकीए बमोक्षजमको लनिःशलु्क आिारर्िु स्वास््र् सेवाको सलुनक्षस्िििा 

गरीनेछ । गाउाँघर क्षक्िलनकहरुबाट साप्तावहक रुपमा लनिःशलु्क औसलि सवहिको आिारर्िु स्वास््र् सेवाको 
सलुनक्षस्िििा गररनेछ । 

३०.  केराबारी गाउाँपालिकामा सरुक्षिि प्रसिुी गराउनका िालग वडा नं. 1 र 2 मा वलथयङ सेन्टर स्थापना गरर 
सञ्चािन गररनेछ । स्वास््र् संस्थावाट सरुक्षिि प्रसिुी गराउनेिार्य ववशेर् प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररनेछ ।सवै 
गर्यविी मवहिाहरुिार्य लनशलु्क क्र्ाक्षल्सर्म वविरण गने साथै वलथयङ सेन्टर िथा स्वास््र् िौकी हरुवाट लनशलु्क 
लर्लडर्ो एक्सरे सेवा प्रदान गररनेछ । 

३१.  केराबारी गाउाँपालिका अन्िरगि रहेका स्वास््र् संस्थाहरु बाट प्रवदयनात्मक, प्रिीकारात्मक, उपिारात्मक र 
पनुस्थायपनात्मक सेवािाई एवककृि रुपपमा लबकास िथा लबस्िार गररनेछ । 

३२. सरुवा रोग, वकट जन्र् रोग, पशपंुिी जन्र् रोग, जिबार् ुपररबियन साथै लबश्वब्र्ापी महामारीहरुको रोकथाम 
िथा लनर्न्त्रणका िागी अस्पिाि िथा स्वास््र् संस्थाहरुको सदुृढीकरण िथा ब्र्बस्थापनमा जोड ददईने छ । 

३३.  केराबारी पालिका अस्पिािवाट िौववसै घन्टा आकक्षस्मक सेवा प्रदान गनय सरुु गररनछे। पालिका अस्पिािमा 
सञ्चालिि स्वास््र् लबमा कार्यक्रमिार्य थप प्रर्ावकारी बनाउन अनदुानको व्र्वस्था गरर सबै केराबारी 
वासीहरुिाई स्वास््र् लबमा कार्यक्रमको दार्रा लर्त्र ल्र्ाईने छ । 

३४.  स्वास््र् ब्र्बस्थापन सिुना प्रणािीिाई आिनुीवककरण र गणुस्िरीर् बनाई सबै स्वास््र् संस्थाहरुमा online 

entry को ब्र्बस्था लमिाईने छ। 
३५.  केराबारी गााँउपालिका वडा नं. ६ मा स्थापना र्ई सञ्चािन र्ईरहेको कािापानी सपयदम्स उपिार केन्रिाई 

थप व्र्वक्षस्थि बनाउदै िलगनेछ । 
३६.  गक्षम्र्र प्रकृिीका रोग एवं आगिागी िथा अलि ववपदमा परेका व्र्क्षक्तहरुिाई राहि प्रदान गनय ववशेर् ध्र्ान 

ददईने छ । नेपाि सरकारको मागयदशयन वमोक्षजम लिन प्रकारका रोगहरुिार्य मालसक पााँि हजार प्रदान   
गररनेछ । 

३७.  केराबारी गाउाँपालिका अस्पिािमा फामेलस स्थापना गरर सञ्चािनमा ल्र्ार्यनेछ । 
३८. केराबारी गाउाँपालिकािार्य पााँि वर्यलर्त्रमा िर्रोगमकु्त वनाउनका िालग आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 
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ग. िैवङ्गक समानिा, सामाक्षजक सरुिा र समावेक्षशकरण सम्बन्िी नीलि 
३९. िैवङ्गक िथा घरेि ु वहंसाबाट वपलडि व्र्क्षक्तहरुको िालग गााँउपालिकामा फोकि र्लुनट स्थापना गररन ेछ िथा 

त्र्स्िा वहंसावपलडि व्र्ाक्षक्तहरुको िालग गाउाँपालिकामा रहेको मनोसामाक्षजक ववमशय केन्रिाई थप व्र्वक्षस्थि गदै 
िलगनेछ । 

४०. वािवववाह, वािश्रम, वहवुववाह, दार्जो, वोक्सीप्रथा जस्िा कुररलिहरु समाजमा ववद्यमान रहेकोिे लिनको 
अन्त्र्का िालग सिेिनामिुक कार्यक्रम गररनेछ र त्र्स्िा कुररलिहरुको लनर्न्त्रणका िालग आवश्र्क कदम 
िालिनेछ । 

४१. मवहिा वहंसाका घटना ददन प्रलिददन वढ्दै गर्रहेकोिे वहंसाको न्र्लुनकरणका िालग सिेिनामिुक कार्यक्रम गने 
साथै वकशोरीहरुका िालग आत्मरिा संवक्षन्ि कार्यक्रम ल्र्ार्नेछ ।  

४२. िैवङ्गक वहंसा ववरुद्धका कार्यक्रमहरु साझेदारीमा अक्षघ बढाईनेछ । वहंसा न्र्लुनकरणका िालग वडागि रुपमा 
संर्न्त्र लनमायण गरर कार्यमिुक वनार्नेछ । वहंसाजन्र् गलिववलि लनरुत्सावहि गनयका िालग िैङलगक एवम बाि 
वहि आकक्षस्मक कोर्को व्र्वस्था गररनेछ ।  

४३. अपाङ्गिा र्एका व्र्ाक्षक्तहरुको पररिर् पत्र वविरणिाई लछटो छररिो साथै वटकाउर्ोग्र् बनाउन सफ्टेवर्र 
प्रववलिबाट वविरण गनय जोड ददईनेछ । प्रत्रे्क वडामा हाि सम्म अपाङगिा पररिर्पत्र प्राप्त नगरेका र 
ववगिमा प्राप्त गरेकाहरुको स्वास््र् अवस्थाका आिारमा नववकरण गनय क्षशववर संिािन गररनेछ र अपाङगिा 
र्एका व्र्क्षक्तहरुिाई व्र्ावसावर्क बनाउनका िागी ववउ पूाँजीको व्र्वस्था गररनेछ । 

४४. आलथयक िथा सामाक्षजक रुपमा पलछ परेका एकि मवहिा, मवहिा, दलिि, जेष्ठ नागररक, अल्पसंख्र्क 

नागररकहरुिाई व्र्वसावर्क प्रर्ोजनको िागी ववउ पूाँजी वविरण गने नीलि लिर्नेछ । 
४५. मवहिाहरुिाई समहुमा आवद्ध गराई बिि गने बानीको ववकास साथै मवहिा समहु/सलमलिको व्र्वस्थापनको 

िालग ववउाँ पुाँक्षज वविरण गने नीलि लिर्नेछ । 
४६. सामक्षजक ववरे्द न्र्लुनकरणका िागी जािीर्, वगीर् िथा र्ावर्क छुवाछुि ववरुिको सिेिनामिुक अलर्र्ान 

संिािन गने नीलि लिईनेछ । 
४७. सामाक्षजक सरुिा िथा व्र्क्षक्तगि घटना दिाय अनिार्न प्रणािीिार् सकु्षढढकरण गदै िलगनेछ । सवै 

वडाहरुवाट अलनवार्य रुपमा अनिार्न प्रणािीका व्र्क्षक्तगि घटना दिाय प्रमाण-पत्र जारी गररनेछ । सामाक्षजक 
सरुिा र्त्ता पाउने नागररकहरुको वववरण अद्यावलिक गदै फोटो सवहिको पूणय वववरण अनिार्न प्रणािी प्रवववि 
र्ईरहेकािे सो कार्यिाई लनरन्िरिा ददई सम्पन्न गरीनेछ  । 

४८. िार्ग्राहीको सवुविािार्य मध्र्नजर गदै वैङकसाँगको सहकार्यमा सामाक्षजक सरुिा र्त्ता वडावाटै वविरण गनय 
सरुु गररनेछ । 

४९. बािबालिका हरुको पवहिो अलिकार "जन्म दिाय" िाई अलर्र्ानको रुपमा पालिकाको सबै वडाहरुमा क्रमश: 
संिािन गररनेछ । 

५०. न्र्ावर्क कार्यसम्पादनिार् सहज र दरुुस्ि राख्न वडा मेिलमिाप केन्रिार् सवक्रर् वनार्नेछ। 
५१. न्र्ार्मा सवैको पहुाँिका िालग सहज वािावरण लनमायण गने साथै न्र्ार्ीक कार्यसम्पादनका िालग मेिलमिाप 

कार्यसन्िािन कार्यववलि वनार् िाग ुगररनेछ । 
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घ. खानपेानी िथा सरसफाई : 
५२. गाउाँपालिकालर्त्र रहेका खानेपानी उपर्ोक्ता सलमलिहरुिार्य एवककृि गदै दिाय प्रकृर्ामा िलगनेछ ।स्वच्छ 

खानेपानीको ददगो व्र्वस्थापनका िालग जोड ददईनेछ । 
५३. श्रोि संरिणका िालग विृारोपण िथा ररजवय पोखरी लनमायण गने साथै र्लूमगि खानेपानीमा ववशेर् जोड   

ददर्नेछ । 
५४. फोहरमैिा ब्र्बस्थापनका िालग डम्पीङ साईट पवहिान गरी स्वच्छ र सफा गाउाँपालिका लनमायणमा ववशेर् ध्र्ान 

ददईनेछ । केराबारी गाउाँपालिकामा खानेपानीको ददगो व्र्वस्थापनका िालग संघ िथा प्रदेश संग समन्वर् गरेर 
काम गररनेछ र गरुुर्ोजना माफय ि २ वर्य लर्त्र समस्र्ा समािान गररनेछ । 

आलथयक ववकास संवन्िी नीलि 
क. कृवर् िथा सहकारी: 
५५.  वकसान सकु्षिकरणको  कार्यक्रम आ.व. २०७9।80 मा समेि संक्षघर् सरकारसाँगको समन्वर्मा  लनरन्िरिा 

ददई बााँकी रहेका वडाहरु वडा नं १, २, ४ र ५ मा सम्पन्न गररने छ । सकु्षिकरण र्एका वकसानहरुिाई 
िाि ुआ.व. मा नै कृर्क पररिर्पत्रको व्र्वस्था गररने छ ।   

५६. आिलुनक कृवर् प्रलबलि सम्बन्िी कृर्कहरुिाई िमिा अर्लर्बदृ्धी िालिम, लबलर्न्न लबर्र् लबज्ञहरु संग 
अन्िरवक्रर्ा गोष्ठी, उन्नि िथा ववकलसि प्रववलिको प्रववलि प्रदशयन कार्यक्रम, आिलुनक कृवर् औजार उपकरणमा 
अनदुान िाई लनरन्िरिा ददईनेछ । 

५७.  रासार्लनक मिको आपिुी प्रणािीिाई मजविु बनाईनेछ । सहज रुपमा कृवर् सामग्रीहरुको आपलुिय िथा 
उत्पाददि कृवर् उपजको बजारको सलुनक्षस्िििाका िागी कृवर् ऐन, २०७७ को पररकल्पना अनसुार स्थापना 
र्एका वा लबववि कारण स्थापना हनु नसकेका केन्रहरु स्थापना गरी सिुारु गररनेछ । र्स्िा केन्रहरु माफय ि 
मि ववउ लबजन िथा कृवर् सामाग्रीहरु उपिब्ि गराई उत्पादनमा वकसानिाई प्रोत्साहन गररन े छ र्न े वर् 
केन्रहरु बाट वकसानको उत्पादन बजारीकरण गररने छ ।केराबारी १० हाटखोिामा र्सै बर्य देखी र्ण्डारण 
कि सवहिको सङ्किन केन्र लनमायण प्रारम्र् गररने छ । 

५८. कृवर् र पर्यटनिाई जोड्न िथा स्थानीर् उत्पादनिाई स्थानीर् स्िरमै बजारीकरण गनय केराबारी गााँउपालिकाका 
संर्ाब्र् पर्यटकीर् स्थानहरुमा क्रमैसंग केराबारी १ जैिनु पाकय , केराबारी २ जेफािे र केराबारी ४ क्षिउरी 
र्न्ज्र्ाङ िथा अन्र् संम्र्ावीि िेत्रहरुमा स्थानीर्हरुको समन्वर्मा कोसेिी घरहरु स्थापना गररने छ । 

५९.  कृवर् उत्पादन बदृ्धी िथा उत्पादनिाई लबक्षशिीकरण गनय संक्षघर् िथा प्रदेश सरकारको समन्वर्मा कृवर् 
उपजहरुको पकेट िथा ब्िक स्थापनाको कार्यक्रमिाई लनरन्िरिा ददईने छ । केराबारी १ र २ नं वडामा 
फिफुि खेिी िाई प्राथालमकिा ददईने छ । फिफुिको लबरुवामा आत्मालनर्यरका िागी वकसान संगको िागि 
साझेदारीमा बहउुदे्धश्र् नसयरी स्थापना गररनेछ । 

६०.  सहलुिर्ि पणुय कृवर् कजायका िागी लबलर्न्न बैङ्क िथा लबिीर् संस्थाहरु संग कृवर् लबमाका िागी लबमा कम्पनीहरु 
संग आवश्र्क समन्वर् िथा संझौिा गररनेछ ।  

६१.  िाि ुआवमा नै कृवर् प्रसारका कार्यक्रमहरु घरदैिोमा परु्ायई वकसानहरुको समस्र्ा समािान गनय केराबारी 
गााँउपालिकािाई ६ क्ििरमा लबर्ाजन गरी आवश्र्क जनशक्ती व्र्वस्थापन सवहि न्रू्निम आिारर्िु ल्र्ाबे्रटरी 
सेवा सवहिको कृवर् सेवा केन्र स्थापना गररनेछ । 
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६२.  गााँउपालिकामा माटो परीिणको िालग लमलनल्र्ाव स्थापना गररने छ, वकसानको खेिबारीको माटोको पररिण 
गरी स्वार्ि प्रोफार्ि बनाउने र माटो िथा हावापानी अनसुारको बािी िगाउने कार्यको थािनी गररनेछ  ।  

६३.  माटोमा प्राङ्गाररक पदाथयको मात्रा कम हदैु गई बािी उत्पादनमा ह्रास र्ई रहेकािे सोको पररपूिीका िालग बन 
िेत्रमा र्एको प्राङ्गाररक पदाथय िथा गााँउपालिकामा उत्सजयन र्एको कुवहने फोहोर प्रर्ोग गरी  प्राङ्गाररक मि 
बनाउने कारखाना स्थापनाका िागी संर्ाव्र्िा अध्र्न गररने छ । 

६४.  कृवर् कार्यक्रममा वकसानको सहज पहिु िथा कृवर् प्रसारका कार्यक्रमहरु िि सम्म परु्ायउनका िागी प्रत्रे्क 
टोि ववकास संस्थामा कम्िीमा एउटा कृर्क समहु गठन गररनेछ ।  

६५. लसिाई प्रणालिमा सिुार गने साना लसिाई, थोपा लसिाई, प्िािीक पोखरी लनमायण जस्िा कार्यक्रमिाई व्र्ापकिा 
ददईनेछ । नर्ा ववकलसि िथा सफि प्रववलिहरुको प्रर्ोगमा सहर्ोग गरी प्रववलिर्कु्त नमनुा कृवर् फामय स्थापना 
गनय प्रोत्साहन गररनेछ ।  

६६.  ददगो र्-ुब्र्वस्थापनका िागी र् ुउपर्ोग कार्यक्रम ल्र्ाई बााँझो जलमन राख्न िथा खक्षण्डकरण गनय लनरुत्साहन 
गररन,े हावापानी िथा र्गुोि अनसुारका बालि लबरुवा िगाउन प्रोत्साहन गररने, एक घर दईु फिफुि अलनवार्य 
व्र्वस्थाको लनरन्िरिा ददईनेछ, हारहार खेिी पद्दिीिाई कृवर् पररवियनको आिारको रुपमा लिई सोही अनसुार 
काम गनय अलर्प्ररेरि गररने छ  । 

६७.  िान, दाि, मौरी, च्र्ाउ जस्िा बािीको प्रवदयन गररने कार्यक्रम ल्र्ाईने छ । 
६८.  मजबिु सहकारीका िागी सहकारीहरु लबि एवककरणको कार्यिाई लनरन्िरिा ददईनेछ । कृवर् जन्र् बस्िकुो 

मलु्र् शृ्रङ्खिामा सहकारी संस्थािाई पररिािन गररन े छ, कृवर् उत्पादन सामाग्रीहरु सहज उपिब्ििा िथा 
उत्पाददि सामाग्रीहरुको बजाररकरण सहकारी माफय ि गररनेछ । सहकारीहरुको िमिा अलर्बदृ्धी सग सम्बन्िीि 
कार्यक्रम ल्र्ाईने छ र्ने लनर्लमि सहकारी अनगुमन गररनेछ । 

६९.  सहकारी एवककरण अलर्र्ानमा पवहिो एवककरण र्एका सहकारीिार्य सम्मान िथा प्रोत्साहन गररनेछ । 
७०.  सहकारी िथा गररवव लनवारण सम्बन्िी व्र्ावस्थापन सिुना प्रणािी )COPOMIS) मा र्स पालिकाका सम्पूणय 

सहकारीिाई जोलडने छ । सोका िागी आवाश्र्क िालिमको व्र्ावस्था गररने छ । 
(ख( पश/ुपंिी ववकास : 
७१.  लनक्षज डेरी व्र्वसार्िाई प्रोत्साहन गरी कृर्किे उत्पादन गरेको दिुको संकिन गरी लबक्री वविरणको व्र्वस्था 

लमिाईने छ । रू्वा िक्षिि गाईपािन, वाख्रापािन, वंगरु िथा कुखरुा र पाडा-पाडी पािन व्र्वसार् 
सदुृवढकरणमा ववशेर् जोड ददर्ने छ र पशपुािन व्र्वसार्िार्य पकेट िेत्रहरुमा लबस्िार गदै िलगनेछ । 

७२. दगुयम वडाहरुमा पश ु स्वास््र् लसववर संिािन, खोप कार्य संिािन गरी लबलर्न्न रोगहरु बाट मकु्त गराईन े  
छ । पश ुववमािाई जोड ददईनेछ । 

७३.  कृलिम गर्ायिानका कार्यक्रमहरु ल्र्ाई गाई-रै्सीमा नश्ल सिुार गररनेछ । उन्नि नश्ल सिुार, घााँसका 
ववउववजन, और्िी वविरण कार्यक्रम िाई लनरन्िरिा ददईनेछ । वहउदे िथा बरे् घााँस खेिीिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

ग. पर्यटन : 
७४.  गाउाँपालिकािार्य पवुी िरार्यको पर्यटकीर् गन्िव्र्को रुपमा ववकास गनय पर्यटन गरुुर्ोजना िर्ार गररनेछ । 
७५.  पर्यटन पवुायिार ववकासमा जोड ददर्नेछ । 
७६.  परम्परागि किा संस्कृिीको संरिण, सम्बद्धयन िथा प्रबद्धयन गने नीलि अविम्वन गररनेछ। 
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घ. उद्यम प्रवदयन, रोजगारी लसजयना र आन्िररक आर् अलर्वदृि: 
७७.  गाउाँपालिकामा आर्को ददगोपनाका िालग आन्िररक करका दार्राहरु बदृ्धी गदै िलगनेछ । गाउाँपालिकामा 

प्राप्त हनुे श्रोि सािनहरुिाई प्राथलमकिाका आिारमा पररिािन गररनेछ । 
७८.  राजश्व संकिनवाट गाउाँपालिकािाई आत्मलनर्यर वनाउन करदािाहरुकािालग करदािा क्षशिा कार्ायक्रम 

सन्िािन गररनेछ, कर ददवशको अवसर पारेर कर सप्ताह मनाउनकुा साथै करदािाको सम्मानका िालग उत्कृि 
करदािािार् सम्मान गररनेछ ।  

७९.  सहकारीहरुको सन्िलुिि वववरण सलुनक्षिि गरी प्रर्ावकारी सेवा प्रबाह गनय आवश्र्किा अनसुार एवककरण िथा 
लबस्िार गररने छ । 

८०.  सहकारीको माध्र्मवाट रोजगारीका अवसरहरु शृ्रजना गनय सहकारी मैलत्र नीलि अविम्वन गररनेछ। 
८१.  स्थानीर् उत्पादनमा आिारीि उिोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ, मवहिा िथा र्वुा स्वरोगारिाई जोड ददईनेछ । 
८२.  जलडबटुी उत्पादन िगार्ि अन्र् ववकास लनमायणका कार्यमा सामदुावर्क वन उपर्ोक्ता सलमलिहरुिाई ववकास 

साझेदारको रुपमा अक्षघ बढार्नेछ । 
८३.  गाउाँपालिकाको आलथयक ववकासमा लनजी, सहकारी र सरकारी िेत्रिार्य संगसाँगै जाने वािावरण शृ्रजना गरर 

िागि सहर्ालगिाका आिारमा सन्िािन गररने कार्यक्रमहरुिार् प्रोत्साहन गररनेछ। 
८४.  िघ ु उद्यम ववकासमा जोड ददर्नकुा साथै उद्यलमहरुिार् रोजगाररका अवसरहरु शृ्रजना गनय प्रोत्साहन    

गररनेछ । 
वािावरण िथा ववपि व्र्वस्थापन सम्वन्िी नीलि  
८५.  िरेु िेत्रको संरिण िथा ववकासका साथै नददजन्र् पदाथय आई.ई.ई र्एका खोिािेत्र बाहेक उत्खनन िथा 

घाटगद्दी गनय रोक िगाईनेछ । 
८६.  आ.व. २०७९/८० का िालग खोिानािा उत्खनन िथा ववक्रीिाई वैज्ञालनक, र्-ुवनोटको उपर्कु्तिा एवं 

आवश्र्किाका आिारमा गनयका िालग वािावरक्षणर् परीिण गररने छ । 
८७.  वािावरक्षणर् अध्र्र्न प्रलिवेदनिे औलँ्र्ाएको िेत्रवाट मात्र नदीजन्र् पदाथय उत्खनन गने व्र्वस्था लमिार्नेछ र 

र्सका िालग वािावरक्षणर् अध्र्र्निे औलँ्र्ाएका ववर्र्िार् कडार्का साथ िाग ुगररनेछ। 
८८.  ववपद वपलडिहरुिार् आवश्र्किा हेरर ित्काि राहि प्रदान गनयका िालग मापदण्ड लनमायण गररनेछ साथै 

ववपदवाट िलि र्एका संरिनाहरुिाई पवहिो प्राथलमकिामा राखी र्ोजना छनौट गररनेछ । 
८९.  जि उत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण गनय वार्ो र्क्षन्जलनर्ररङ प्रववलिवाट नदद, खोिनािा संरिण गररनेछ साथै “रुख 

जोगाऔ ँववरुवा रोपौँ” र्न्ने अलर्र्ान सन्िािन गररनेछ साथै नदद उकास िेत्रमा विृारोपण कार्ायक्रम सन्िािन 
गररनेछ । 

९०.  महामारी जन्र् प्रकोप/ववपद् रोकथाम िथा लनर्न्त्रणका िालग गाउाँपालिकामा रहेको संर्न्त्रिार्य िर्ारी 
अवस्थामा राक्षखनेछ साथै नागररक समाज, सरुिा लनकार् र स्थानीर् सरोकारवािाहरुसाँग सहकार्य गने लनलि 
लिर्नेछ । 

९१.  वन डढेिो िथा जंगिी जनावर आिङ्क न्र्लुनकरण र अवैि िोरी लनकासी रोकथाम गनय आवश्र्क कार्यक्रमहरु 
सन्िािन गररनेछ । फोहोर व्र्वस्थापनिाई थप व्र्वक्षस्थि वनार्नेछ त्र्स्िै घरेि ुफोहरिार् व्र्वस्थापन गनय 
घरमा नै जैववक र अजैववक फोहोरको व्र्वस्थापन गनय आवश्र्क कार्ायक्रमहरु अगालड वढार्ने छ । 
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९२. लनक्षज वन ववकासिार् प्रोत्साहन गररनेछ साथै गाउाँपालिका लर्त्र रहेका सामदुावर्क िथा लनक्षज वन फडालन 
रोक्न स्थालनर् टोिववकास संस्थािार् पररिािन गने नीलि लिर्नेछ । 

संस्थागि िमिा ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन सम्वन्िी नीलि 
९३.  जनप्रलिलनलि र कमयिारीहरुिार् जनिाप्रलि उत्तरदार्ी वनाउनकुा साथै जनिाको प्रत्र्ि अलर्मि बझु्न 

साबयजलनक सनुवुाई कार्यक्रम सन्िािन गररनेछ साथै र्ोजना िथा कार्ायक्रमको र्कु्तानी लिन ुअक्षघ सावयजलनक 
पररिण, सामाक्षजक पररिण िथा सावयजलनक सनुवुार्िाई प्रर्ावकारी रुपमा िाग ुगररनेछ । 

९४.  कमयिारी िथा जनप्रलिलनलिहरुको िमिा ववकासका िालग आवश्र्क सेवा प्रवाहसंग संवक्षन्िि िालिम 
कार्यक्रमहरु सन्िािन गररनेछ । 

९५.  टोिववकास सलमलिहरुिार्य ववकास प्रकृर्ामा थप प्रर्ावकारी रुपमा सामेि गराउन गाउाँपालिकामा दिाय गने 
व्र्वस्था गररनेछ । 

९६.  कार्ायिर्मा कार्यवोझको ििुनामा कमयिारीको संख्र्ा न्र्नु र्एकोिे कमयिारीहरुिार् कामप्रलि प्ररेरि गदै  
कार्यिमिा समेि वदृि गनय हाि ददर्दै आएको प्रोत्साहन सवुविािार् लनरन्िरिा ददर्नेछ साथै कार्यसम्पादनमा 
आिारीि दण्ड र परुस्कारको नीलि अविम्वन गररनेछ । 

९७.  केराबारी गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा मात्र रहेको र्-हाक्षजरी िार्य सवै स्वास््र् संस्था िथा ववद्यािर्हरमा 
ववस्िार गरर गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्वाटै हाक्षजरर लनर्न्त्रण गने व्र्वस्था गररनेछ । केराबारी गाउाँपालिका 
अन्िगयिका कार्ायिर्, स्वास््र् संस्था िथा ववद्यािर्को लनरन्िर अनगुमन िथा मलु्र्ांकन गरर सेवा प्रवाहको 
उच्ि गणुस्िरिाई कार्म गररनेछ । 

९८.  कमयिारी िथा जनप्रलिलनिहरुको सरुिािार्य ध्र्ान ददाँदै पवहिो िरणमा गाउाँपालिकाको नाममा रहेका सवारी 
सािनहरु ट्रर्ावकङ गनय क्षजवपएस जडान गररनेछ ।  

९९.  परुाना प्रशासलनक कागजािहरुिार् लडक्षजटिार्जेसन गररनेछ । परुाना अलर्िेख संकिन गरर अलर्िेखािर् 
स्थापना गररनेछ। 

१००. कािोवजारी र नाफाखोरीको अन्त्र् साथै गणुस्िर र आपिुी सहजिाका िालग स्थानीर् प्रशासनसाँगको 
सहकार्यमा लनर्लमि तै्रमालसक/िौमालसक रुपमा बजार अनगुमन गररनेछ । ववना दिाय िथा अवैिालनक रुपमा 
सन्िालिि व्र्वसार्िार् काननुी दार्रामा ल्र्ार्नेछ । 

१०१. राज्र्िे लिएको सक्षन्नकट सेवा प्रवाहको लनलि कार्ायन्वर्न गनय संवविानि वडाहरुिार् ददएका अलिकारहरु 
प्रर्ोग गनयका िालग वडामा रहेको संर्न्त्रिार् मजविु वनार्नेछ । 

१०२. गाउाँपालिका िेत्रमा सञ्चालिि र्ोजना िथा कार्यक्रमहरुको प्रर्ावकारी कार्ायन्वर्नका िागी अनगुमन िथा 
मलु्र्ांकन प्रणािीिाई सशक्त बनाईनेछ । ववत्तीर् सशुासन कार्म गनय आन्िररक लनर्न्त्रण प्रणािीिार् मजविु 
वनार्नेछ, महािेखा पररिकको कार्ायिर्वाट र्एको आ.व. २०७७।७८ सािको िेखा पररिण प्रलिवेदनिे 
औलँ्र्ाएका वेरुज ुफर्छ्योट गनय सम्वि पििार्य सूक्षिि गररने र िोवकएको समर्ावलिमा बेरुज ुफर्छ्योट नगनेको 
वववरण सावयजलनक गने व्र्वस्था लमिार्नेछ । 

१०३. स्थानीर् िहका हरेक िेत्रमा पारदशी र सशुासनको प्रत्र्ार्लुि ददिाउन सिुना प्रवाह प्रणािी िार् व्र्वक्षस्थि 
गररनेछ साथै वविलुिर् सशुासनमा जोड ददईनेछ ।  

१०४. गाउाँपालिका सन्िािनका िालग संवविानको अनसुकु्षि-८, एकि अलिकार अन्िरगि आवश्र्क पने ऐन, 
लनर्म, कार्यववलि, मापदन्ड, लनदेक्षशका जारर गरर काननुी शासनिार्य मिुय रुप  दददै िलगनेछ। 
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       अन्त्र्मा, केराबारी गाउाँपालिकािार्य हर िरहवाट सहर्ोग गने ववलर्न्न व्र्क्षक्त िथा संस्थाहरुप्रलि गाउाँपालिका 
पररवार आर्ार प्रकट गदयछ साथै उपरोक्त वमोक्षजमका नीलि िथा कार्यक्रमहरुिार् व्र्वक्षस्थि र पारदशी िवरिे 
गाउाँपालिका िेत्रलर्त्र क्रमस कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन सम्पूणय गाउाँ सर्ा सदस्र्, स्थानीर् राजनैलिक दि, सम्पूणय 
सरकारी िथा गैह्र सरकारी संघ/संस्था, गाउाँवासी आमाववुा, दाजरु्ार् िथा दददद ववहनी िगार्ि सरोकारवािा सवैमा 
हाददयक अनरुोि गदै ववदा हनु िाहन्छु । 
      िन्र्वाद । 
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2.2 गाउाँ सर्ामा प्रस्ििु बजेट वक्तव्र् 

 

प्रस्ििुकिाय :  श्री मनमार्ा मगर 

उपाध्र्ि¸ केराबारी गाउाँपालिका, मोरङ 

दशौ गाउाँ सर्ाका सर्ाध्र्ि महोदर्,  

गाउाँ सर्ाका सम्पूणय सदस्र्ज्र्हुरु¸ ।  
 नेपािको संलबिानिे प्रदान गरेको संवैिालनक अलिकार वमोक्षजम स्थानीर् सरकार संिािन ऐन २०७४, 
स्थानीर् िह बजेट िजुयमा ददग्दशयन, २०७८, अन्िर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ िथा आन्िररक राजश्व 
पररिािन िमिा, केराबारी गाउाँपालिकािे अक्षख्िर्ारी गरेको नीलिगि ब्र्वस्था समेििाई मध्र्नजर गरी बजेट िथा 
कार्यक्रम सम्मानीि गाउाँसर्ाको दशौ अलिवेशनमा पेश गरेको छु । र्स गौरवपूणय सर्ामा पाल्नहुनुे सम्पणुय सदस्र् 
ज्र्हुरुमा स्वागि िथा सम्मान ब्र्क्त गदयछु । र्स अवसरमा सवयप्रथम नेपािी नागररकहरुको स्विन्त्रिा िथा 
अमनिर्न प्रालप्तका िालग लबलर्न्न कािखण्डमा आफ्नो प्राण आहिुी गनुयहनुे सम्पूणय ज्ञाि अज्ञाि वीर शवहदहरु प्रलि 
र्ावपूणय श्रद्धान्जिी अपयण गदयछु साथै राजनैलिक सामाक्षजक पररवयिनमा नेितृ्वदार्ी र्लुमका लनवायह गने सबै अग्रजहरु 
प्रलि आदरर्ाव प्रकट गदयछु । 

 सबै राजनैलिक कािखण्डमा सिै ििायमा रहेको मोरङ क्षजल्िामा रहेको र्स गाउाँपालिकािे ववववि सम्र्ावना 
बोकेको छ । वियमान नेपािको १ नं. प्रदेश अन्िरगि मोरङ क्षजल्िाको उिर पक्षिम र्ागमा पने केराबारी गा.पा. 
क्षजल्िाको सबैर्न्दा ठुिो िेत्रफि र्एको गाउाँपालिका हो । र्स गाउाँपालिकाको िेत्रफि २१९.८३ वगय वक.मी.  
छ । नेपाि सरकारिे गाउाँ र नगरपालिकाहरुको पनुयसंरिना गदाय केराबारी, र्ाङक्षशिा, पाटी र लसंहदेबी गाववसका 
परैु वडा िथा िेटाङर्ोगटेनी न.पा. वडा नं. १ िाई समावेश गरी केराबारी गाउाँपालिका लनमायण गररएको हो । र्स 
गाउाँपालिकामा हाि १० वटा वडाहरु कार्म गररएका छन । र्सको केन्र र्ने केराबारी वडा नं. १० मा कार्म 
रहेकोछ । र्स गाउाँपालिकाका वडा नं. ६, ७, ८, ९ र १० समिि र्रु्ागमा पदयछन र्न ेबााँकी वडा नं. १, २, ३, 

४ र ५ पहाडी र्रु्ागमा अवक्षस्थि छन । 

 र्स गाउाँपालिकामा लबलर्न्न जािजालिका मालनसहरुको बसोबास रहेको छ । र्हााँका मालनसहरु कृवर्, 

पशपुािन, ब्र्ापार व्र्वसार्, ससाना घरेि ु उिोग, नोकरी एवं बैदेक्षशक रोजगारीमा संिग्न रहेका छन । र्हााँ 
सामाक्षजक संघसंस्था, बैंक िथा ववलिर् संस्था, बिि िथा ऋण सहकारी संस्था, वन उपर्ोक्ता सलमलिहरु िथा ववलर्न्न 
पेशागि संगठनहरु रहेका छन । र्स गाउाँपालिकामा १ वटा क्र्ाम्पस, ९ वटा माध्र्ालमक ववद्यािर् र २९ वटा 
आिारर्िु ववद्यािर्हरु रहेका छन । मोरङ क्षजल्िाको सदरमकुाम लबराटनगरवाट ४६ वक.मी. उिरपक्षिममा 
अवक्षस्थि र्ो गाउाँपालिका पवुयपक्षिम राजमागयवाट कररब ५ वक.मी. उिरवाट प्रारम्र् र्ई मोरङ क्षजल्िाको पहाडी 
उिरपक्षिम सबै र्ाग समावेश छ । र्सको उिरी लसमाना िनकुटा क्षजल्िा रहेको छ । र्स गाउाँपालिकाको वडा नं. 
२ मा जेफािेडााँडा, वडा नं. १ मा ध्वजेडााँडा र महादेव-पावयिी गफुा, वडा नं ४ मा सप्तकन्र्ा गफुा पदयछन । 
िोपथमु्की डााँडा िथा गैरीखोिा झरना वडा नं. ४¸ िकु्मा झरना वडा नं. १, २, महाङकालि देवीस्थान वडा नं. २ 
लसंहदेवी, आहािे लसमसार वडा नं. ६ ववलमरेिाई समेि आकर्यक गन्िब्र्को रुपमा ववकास गनय सवकन्छ । अलिकाशं 
र्रु्ाग बनजंगि, खोिानािा र डााँडाकाडााँिे ढावकएको र्स गाउाँपालिका प्राकृलिक श्रोिका दृक्षश्टिे लनकै सम्पन्न रहेको 
छ । 
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 ऐलिहालसक दृक्षश्टिे केराबारी रे्गको महत्व लनकै िेरै रहेको छ । केराबारी गाउाँपालिका िेत्रको ठुिो 
र्रु्ागिाई घना बनजंगििे ढाकेको देक्षखन्छ । र्हााँका पहाडी, कछाड र खोिाका वकनारी र्ागमा केवह जािजालिका 
मालनसहरुका ससाना वक्षस्िहरु लथए । ित्काि घना बनजंगिका कारण मालनसिे खोिा र्ा नदीको वकनारी र्ाग 
िथा पहाडको फेदीमा बस्न आवश्र्क लथर्ो । केराबारी गाउाँपालिका रे्गमा बेिाबेिामा पार्ने परुाना बसोबासका 
अवशेर्हरुिे र्सै कुराको संकेि गरेका छन । त्र्सैिे केराबारी नाम आफैं  पलन ऐलिहालसक छ । 

सर्ाध्र्ि महोदर्¸ 

      अव म गि आ.व. २०७८/०७९ को वावर्यक वास्िववक आर् ब्र्र्को सलमिात्मक वटप्पणी प्रस्ििु गदयछु । 
जस अनसुार गि आ.व. को मौज्दाि १५ करोड ६८ िाख ३७ हजार, संक्षिि कोर् जम्मा र्एको ६७ करोड १६ 
िाख ४५ हजार रुपैर्ा गरी कुि जम्मा रु. ८४ करोड ८४ िाख ८२ हजार आर् रहेको र ब्र्र् िफय  िाि ुखिय 
खािाको जम्मा खिय ४६ करोड २५ िाख ६० हजार रुपैर्ााँ, पूाँजीगि खिय खािाको जम्मा खिय ३९ करोड ५९ 
िाख २२ हजार रुपैर्ााँ रहेको छ । 

सर्ाध्र्ि महोदर्¸ 

 अव म िाि ुआ.व. को आर् ब्र्र्को सलमिा प्रस्ििु गदयछु । िाि ुआ.व. का िालग वविीीर् समालनकरण 
अनदुान अन्िरगि १२ करोड ३३ िाख, संक्षघर् राजश्व बााँडफााँड ८ करोड ८० िाख १३ हजार, शसिय अनदुान रु 
१९ करोड ७९ िाख िथा सामाक्षजक सरुिा र्त्ता १२ करोड, प्रदेश सरकार अनदुान िथा राजश्व बाडफाडबाट रु 
१० करोड ९४ िाख ४२ हजार, PLGSP बाट ३ िाख ७० हजार, आन्िररक आर् १८ करोड ४४ िाख ४७ 
हजार गरी कुि बजेट रु.८२ करोड ८४ िाख ८२ हजारको रहेको छ । 

 िाि ुबर्यमा िाि ुखियमा कुि बजेट ४६ करोड २५ िाख ६० हजार रुपैर्ााँ लबलनर्ोक्षजि र्एकोमा रु ३३ 
करोड १३ िाख २६ हजार अथायि ७१.६३ प्रलिशि रकम खिय र्एको छ । र्स्िै िाि ुबर्यमा पूाँजीगि खियमा 
कुि बजेट रु ३९ करोड ५९ िाख २२ हजार रुपैर्ााँ लबलनर्ोक्षजि र्एकोमा रु १७ करोड ७ िाख २५ हजार 
अथायि ४६.६७ प्रलिशि रकम खिय र्एको छ । 

 िाि ुआ.ब. मा गि आ.व. को मौज्दाि १५ करोड ६८ िाख ३७ हजार¸ संक्षिि कोर् जम्मा र्एको ६७ 
करोड १६ िाख ४५ हजार रुपैर्ा LMBIS बाट अक्षख्िर्ारी प्राप्त रकम १२ करोड रुपैर्ा गरी कुि जम्मा रु. ८२ 
करोड ८४ िाख ८२ हजार आर् अनमुान गररएकोमा हाि सम्म ७१ करोड २८ िाख २० हजार ८६.०२ 
प्रलिशि आम्दानी र्एको छ । अनमुालनि मध्रे् आन्िररक राजश्व र राजश्व बाडाँफाडबाट प्राप्त हनुे केही रकम प्राप्त 
हनु बाकी रहेको छ । र्ौलिक प्रगलि िफय  िाि ुआ.व. का िागी जम्मा ७०० वटा र्ोजना मध्रे् ६५० वटा 
सम्झौिा र्ई हाि सम्म ५७० वटा र्ोजना सम्पन्न र्एका र ९ वटा वह ुवर्यीीर् र्ोजनाहरु मध्रे् ४ वटा र्ोजनाहरु 
सम्पन्न र्एका र ५ वटा र्ोजनाहरु िाि ुअवस्थामा रहेका छन । 

सर्ाध्र्ि महोदर्, 

 अब म आगामी आलथयक बर्यको राजश्व िथा व्र्र्को अनमुान पेश गनय गर्रहेको छु । आगामी आ.व.मा 
आन्िररक आर्बाट रु २ करोड २६ िाख 95 हजार, संघीीर् सरकारबाट रु ४६ करोड २८ िाख १७ हजार, 

प्रदेश सरकारबाट ७ करोड ३७ िाख ४४ हजार, सामाक्षजक सरुिा र्त्ताको िालग LMBIS बाट रु १३ करोड, 
PLGSP बाट सूिना प्रववलि अलिकृिको ििव वापि रु ३ िाख ८० हजार, बैक मौज्दाि 13 करोड 2 िाख, िागि 
सहर्ालगिा ७० िाख िथा क्षजल्िा समन्वर् सलमलिबाट रु १ करोड गरर ८3 करोड 82 िाख २९ हजार एक सर् 
िालिस रुपैर्ााँ आर् अनमुान गररएको छ । 
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 र्स्िै कुि आर् अनमुान ८3 करोड 82 िाख २९ हजार एक सर् िालिस रुपैर्ााँबाट कार्ायिर् 
ब्र्वस्थापन िाि ुखिय ११ करोड ३० िाख, संघीर् शशिय अनदुान िाि ुिफय  १९ करोड ७३ िाख संघीर् शशिय 
अनदुान पुाँजीगि िफय  1 करोड ८१ िाख, संघीर् लबशेर् अनदुान िफय  ५० िाख, संघीर् समपरुक अनदुान पजुीगि 
िफय  ६० िाख र्स्िै प्रदेश समपरुक अनदुान िफय  १ करोड, प्रदेश शशिय अनदुान करुणा फाउन्डेसन िफय  १३ िाख 
९५ हजार, सामाक्षजक सरुिा िफय  १३ करोड, िागि सहर्ालगिा िफय  ७० िाख, वडा लसलिङ िफय  ७ करोड, 

लबर्र्गि शाखा िफय  ४ करोड २५ िाख िथा बहबुवर्यर् र्ोजना र क्रमागि र्ोजना िथा गाउाँपालिका स्िरीर् 
र्ोजनामा बाकी रकम ववलनर्ोजन गररएको छ । बहबुवर्यर् र्ोजना र क्रमागि र्ोजना िथा गाउाँपालिका स्िरीर् 
र्ोजनामा गररएको लबलनर्ोजन अनसुकु्षिमा संिग्न रहेको छ । 

सर्ाध्र्ि महोदर्, 

 पन्रौ र्ोजनािे पररििक्षीि गरेका उदेश्र्हरु िथा ददगो ववकासका िक्ष्र्हरु हालसि गरी सन ्२०३० सम्म 
नेपाििाई मध्र्म स्िरीर् आर् र्एको मिुकुमा स्िरोन्निी गने रावष्ट्रर् नीलििाई मानक मानी केही केराबारी 
गाउाँपालिकाका गौरबका र्ोजनाका रुपमा ठूिा प्रकृिीका आर्ोजनािाई क्रमागि र्ोजनाहरु कािोपते्र एवं मोटरेवि 
पिु लनमायणका िालग िाि ुआ.व. िाई आवश्र्क रकम लबलनर्ोजन गररने छ । र्ौलिक पवुायिार आथीक ववकास 
सामाक्षजक ववकास गाउपालिका स्िरवाट सञ्चािन हनुे ठूिा प्रकृलिका र्ोजनामा आवस्र्क बजेटको प्रवन्ि गररएको  
छ । प्रत्रे्क वडामा न्र्नुिम रु ६६ िाख ७८ हजारको लसलिङ िोवकएकोमा पवुायिार ववकासमा अलनवार्य ५५ 
प्रलिशि रकम बजेट व्र्वस्थापनमा अलनवार्य गरक्षीएको छ । वहवुवर्यर् कार्यक्रम अन्िरगि सडक कािोपते्र गनय 
आवस्र्क बजेटको प्रवन्ि गररएको छ । ववद्यािर् िेत्रिार् सिुार गनय क्षशिक, ववद्याथी, अलर्र्ावक समेिको 
सहर्ागीिामा ववलर्न्न कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । उल्िेक्षखि कार्यक्रम माफय ि आगामी आ.व 2079।80 मा र्स 
गाउाँपालिको मावन ववकास सिुकांकमा र्स गाउाँपालिकािाई १ नं. प्रदेशकै उत्कृष्ठ गाउाँपालिका बनाउने िक्ष्र् 
लिईएकोछ। 

 अन्त्र्मा र्स गाउाँपालिकाको ववकास र समवृद्धमा लनरन्िर सहर्ोग र सदर्ाव राख्न ु हनुे आम नागररक, 

करदािा, सरकारी एवं गैर-सरकारी िथा सामदुावर्क संस्थाहरु प्रलि हाददयक आर्ार व्र्क्त गदयछु । त्र्सै गरी गाउाँ 
सर्ा िर्ारीको क्रममा अहोरात्र खवटएका गाउाँपालिकाका कमयिारीहरु प्रलि िन्र्वाद ददन िाहन्छु । साथै उपक्षस्थि 
सवै महानरु्ावहरुको अमलु्र् रार् सझुावका िालग समेि आर्ार व्र्क्त गदै बजेटको सफि कार्ायन्वर्नमा सबैको 
खिुा सहर्ोगको अपेिा गरेको छु । 

 अन्त्र्मा, र्स गाउाँपालिकाको ववकास र सम्बवृद्धमा लनरन्िर सहर्ोग र सदर्ाव राख्न ुहनुे आम नागररक ¸
करदािा, सरकारी एवं गैर-सरकारी िथा सामदुावर्क संस्थाहरु प्रलि हाददयक आर्ार व्र्क्त गदयछु । त्र्सैगरी गाउाँ 
सर्ा िर्ारीको क्रममा अहोरात्र खवटएका गाउाँपालिकाका कमयिारीहरु प्रलि िन्र्वाद ददन िाहन्छु । साथै उपक्षस्थि 
सवै महानरु्ावहरुको अमलु्र् रार् सझुावका िालग समेि आर्ार व्र्क्त गदै बजेटको सफि कार्ायन्वर्नमा सबैको 
खिुा सहर्ोगको अपेिा गरेको छु । 

िन्र्वाद । 
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खण्ड-३ 

3.1 गाउाँसर्ाको दशौँ अलिवेशनका लनणयर्हरु 

लनणयर् नं.- १ 
केराबारी गाउाँपालिकाको नीलि कार्यक्रम िथा बजेट िजुयमाका िालग ववलर्न्न लमलिमा र्एका वस्िी स्िरीर् रे्िा, वडा 
सलमलिका बैठक, ववर्र्गि सलमलिका बैठक एवं बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सलमलिको बैठक हुाँदै गाउाँकार्यपालिको 
बैठकबाट लसफाररस र्एको र सर्ाबाट प्राप्त सझुाव समेि समेटीएको केराबारी गाउाँपालिकाको आगामी आ.व. 
२०७९/८० को वावर्यक नीलि िथा कार्यक्रम स्वीकृि गने लनणयर् गरीर्ो । 

लनणयर् नं.- २ 
आ.व. २०७९/०८० को अथय सम्बक्षन्ि प्रस्िाविाई कार्ायन्वर्न गनयका िालग स्थानीर् कर िथा शलु्क संकिन गने, 

छुट ददने िथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनय बनेको "आलथयक वविेर्क २०७९" सबयसम्मि स्वीकृि गने 
लनणयर् गरीर्ो । 

लनणयर् नं.- ३ 
आ.व. २०७९/०८० को गाउाँपालिकाको सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त िाि ुखिय, पंूजीगि खिय र ववत्तीर् ब्र्वस्थाको 
रकम संक्षिि कोर्बाट खिय गनय वनेको "ववलनर्ोजन वविेर्क  , २०७९" सबयसम्मलििे स्वीकृि गने लनणयर् गरीर्ो । 

लनणयर् नं.-४ 
केराबारी गाउाँकार्यपालिकाको बैठकको ववलर्न्न लमलिहरुको लनणयर् अनसुार िाि ुआ. व. २०७८।७९ को २०७८ 
साउन मवहना देक्षख २०७९ हाि सम्मका बजेट िथा कार्यक्रम, वडा सलमलिको लसफाररसका आिारमा गाउाँ 
कार्यपालिकाबाट र्ोजनाहरुमा र्एको संसोिन पररवियन िथा रकम थपघट गनय ववलर्न्न लमलिमा कार्यपालिकको 
बैठकबाट र्एका सम्पूणय लनणयर्हरु अनमुोदन एवं पाररि गने सबयसम्मि लनणयर् गरीर्ो । 

लनणयर् नं.- ५ 
र्स गाउाँपालिकामा हाि कार्यरि अस्थार्ी, करार र ज्र्ािादारी कमयिारीहरुको सेवािाई आ.व. २०७९।८० का 
िालग लनरन्िरिा ददई गाउाँपालिकाको कार्यसम्पादनिाई ब्र्वक्षस्थि गने सवयसम्मि लनणयर् गररर्ो । 
लनणयर् नं.- ६ 

गाउाँसर्ा िथा नगर सर्ा सञ्चािन कार्यववलि ऐन, 2075 को दफा 36 वमोक्षजम केराबारी गाउाँपालिका गाउाँसर्ामा 
िपलसि वमोक्षजमका सलमलिहरु गठन गने र्लन लनणयर् गररर्ो । 

िपक्षशि 

१. अथय िथा सावयजलनक िेखा सलमलि 

सर्ापलि - श्री लमथनु रवु कुमार देवान 

सदस्र्  - श्री कल्पना मगर 

सदस्र्  - श्री समुन ढकाि 

सदस्र्  - श्री लडक्षल्िराम िामाङ 

पदेन सदस्र् - श्री प्रमे वहादरु लिम्वू 

२. सामाक्षजक सलमलि 

सर्ापलि - श्री राजन कुमार थापा 
सदस्र्  - श्री गोववन्द वहादरु शाही 
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सदस्र्  - श्री विुरानी लिम्वू 

सदस्र्  - श्री िन्र प्रसाद िामाङ 

पदेन सदस्र् - श्री शरण थापा मगर 

३. सशुासन िथा स्थानीर् सेवा सलमलि 

सर्ापलि - श्री क्षित्र कुमार िामाङ 

सदस्र्  - श्री ददि वहादरु लिम्वू 

सदस्र्  - श्री विुववर लिम्वू 

सदस्र्  - श्री गोपाि वस्नेि 

पदेन सदस्र् - गोपाि रार्य  

४. कृवर्, पर्यटन, पवुायिार िथा प्राकृलिक श्रोि सलमलि  

सर्ापलि - श्री शोक वहादरु वस्नेि 

सदस्र्  - श्री ििुलस क्षघलमरे 

सदस्र्  - श्री फुिमार्ा मगर 

सदस्र्  - श्री कमिा रार्य 
पदेन सदस्र् - उपेन्र िङुगेिी मगर 

५. ववद्यार्न सलमलि  

सर्ापलि - ववष्ण ुराना 
सदस्र्  - नर वहादरु िङुगेिी 
सदस्र्  - श्री नगेन्र खााँड ठकुरी 
सदस्र्  - श्री लमरा ववश्वकमाय 
पदेन सदस्र् – खगेन्र प्रसाद लनरौिा 

 कार्यववलिको दफा 38 को उपदफा १ वमोक्षजम गाउाँ कार्यपालिकािे संवक्षन्िि ववर्र्गि शाखाका 
वररस्ठिम कमयिारीहरु मध्रे्वाट सलमलिको सक्षिव िोक्नेछ । 
लनणयर् नं.- ७ 

नेपािको संवविानको िारा 217 वमोक्षजम स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 िे वकटान गरेका अलिकारिेत्रका 
वववाद लनरुपण गनयका िालग गाउाँपालिका उपाध्र्िको संर्ोजकत्वमा िपलसि वमोक्षजम न्र्ावर्क सलमलि गठन गने 
र्लन लनणयर् गररर्ो । 

िपलसि 

संर्ोजक - श्री मनमार्ा मगर 

सदस्र् - श्री कमि कुमार वस्नेि 

सदस्र्  - श्री नारार्ण प्रसाद र्जेुि 

सक्षिव  -  न्र्ावर्क सलमलि हेनयका िालग कार्ायिर्िे िोकेको कमयिारी 
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लनणयर् नं.- ८ 
केराबारी गाउाँपालिका वविार्न सलमलिबाट प्रस्ििु र्ई गाउाँ कार्यपालिकाबाट लसफाररस र्ई आएका िपलसि 
बमोक्षजमका वविेर्कहरु संसोिन सवहि स्वीकृि गने लनणयर् गरीर्ो- 

१. केराबारी गाउाँपालिका फोहोर व्र्वस्थापन गने सम्वन्िमा वनेको ववदे्यर्क, २०७९ । 

२. केराबारी गाउाँपालिकाको वन व्र्वस्थापन सम्वन्िमा वनेको ववदे्यर्क, २०७९ । 

लनणयर् नं.- ९ 

र्स कार्ायिर्का कमयिारीहरुिाई उच्ि मनोविका साथ कार्यसम्पादन गरी सेवा प्रवाह िसु्ि दरुुस्ि िथा जवाफदेही 
बनाउन गाउाँ कार्यपालिका िथा वडा कार्ायिर्मा कार्यरि कमयिारीहरुिाई ववगिमा ददर्ाँदै आएको प्रोत्साहन र्त्तािार्य 
लनरन्िरिा ददने र हाि रहेको प्रोत्साहन संवन्िी कार्यववलििार्य थप वैज्ञालनक वनाउन संशोिन गने र्लन लनणयर्   
गररर्ो । 
लनणयर् नं.- १० 
वस्िी स्िरबाट माग र्ई वडा सलमलिबाट लसफाररस र्ई आएका र्ोजना िथा कार्यक्रमहरु आगामी आ.व. 
२०७९।८० मा सञ्चािनका िालग प्रदेश सरकार िथा संघीीर् सरकारमा लसफाररस गने लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं.- ११ 

िाि ु आ.व. २०७८।079 का िालग आठौँ र नवौँ गाउाँ सर्ाबाट स्वीकृि र्ई संघीर् सरकार िथा प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त समालनकरण अनदुान, शसिय अनदुान, राजशव बााँडफााँड, समपरुक अनदुान एवं आन्िररक आर्बाट 
र्एको िाि ुिथा पूाँजीगि खियहरु सवहिको आर्-व्र्र् वववरण अनमुोदन गने सबयसम्मि लनणयर् गरीर्ो । 

लनणयर् नं.- १२ 

केराबारी गाउाँपालिका वडा नं. 3 मा रहेको अिरुो शहरी स्वास्थ केन्र रामपरु लनमायण त्र्स्िै Procurement of Boyar 

Boka, Jamuna pari Boka, Pathi and yorkshire pig का िालग आवीह्ान र्एको क्षशिबन्दी दरर्ाउपत्रमा बोिपत्र 
जमानि बापि राक्षखएको रकम िरौटी खािामा जम्मा गनुय पनेमा आन्िररक राजश्व खािामा र्िुवस जम्मा हनु गएकोिे 
उक्त रकम आन्िररक राजश्व खािाबाट िरौटी खािामा स्थानान्िरण गरने् लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं.- १३ 
स्थानीर् राजश्व परामशय सलमलिबाट सहमलि सवहि गाउाँ कार्यपालिकावाट लसफाररस र्र्य आएको केराबारी गाउाँपालिकाको 
हाि कार्ायन्वर्नमा रहेको स्वीकृि संगठन संरिनामा संशोिन हनेु गरर िर्ार र्एको संगठन िथा व्र्वस्थापन सवेिण 
प्रलिवेदन स्वीकृि गने र्लन लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं.- १४ 

केराबारी गाउाँपालिकामा िालिम, गोष्ठी, सर्ा, सम्मेिन साथै अनगुमनका िालग हनेु खिय गने सम्वन्िमा “केराबारी 
गाउाँपालिकाको िालिम, गोष्ठी, सेलमनार, कार्यशािा सञ्चािन र ववलर्न्न प्रकारका कार्यक्रम र र्ोजनाको अनगुमन सम्बन्िी 
खियको मापदन्ड, 2079 स्वीकृि गने र्लन लनणयर् गररर्ो । 

लनणयर् नं.- १5 

केराबारी गाउाँपालिकाको आठौं गाउाँसर्ा सफि पानय प्रत्र्ि अप्रत्र्ि रुपमा सहर्ोग परु् र्ाउन ु हनेु सम्पणुय राजनैलिक 
दिहरु, कार्ायिर् िथा संघ-संस्थाका प्रमखुहरु, प्राध्र्ापक,  बवुद्धजीवव, ब्र्ापारी, नागररक समाज, प्रबदु्ध वगय, पत्रकार िथा 
गाउाँपालिकाबासी सम्पूणय दददीबवहनी एवं दाजरु्ार्हरु सबैमा िन्र्बाद ज्ञापन गने सवयसम्मि लनणयर् गररर्ो । 
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खण्ड- 4 
केराबारी गाउाँपालिकाको आलथयक ऐन, २०७९ 

 
  सर्ामा पेश लमलि: २०७९/०३/१० 

स्वीकृि लमलििः २०७९।०३।१०  
गाउाँपालिका अध्र्िवाट प्रमाक्षणकरण लमलि: 2079।03।2० 

प्रस्िावना:  
 केराबारी गाउाँपालिकाको आलथयक वर्य २०७९।८० को अथय सम्बन्िी प्रस्िाविाई कार्ायन्वर्न गनयको 
लनलमत्त स्थानीर् कर िथा शलु्क संकिन गने, छुट ददन ेिथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था सम्वक्षन्ि काननु 
िथा मौजदुा काननुिाई िजुयमा गनय िथा समर्ानकुुि संशोिन गनय वाञ्छनीर् र्एकोिे,  
नेपािको संवविानको िारा २२८ को उपिारा )२( बमोक्षजम केराबारी गाउाँपालिकाको गाउाँसर्ािे र्ो ऐन बनाएको 
छ ।  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्र् : )१( र्स ऐनको नाम “केराबारी गाउाँपालिकाको आलथयक ऐन, २०७९” रहेको छ । 
 )२( र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गिेदेक्षख केराबारी गाउाँपालिकाको िेत्रमा िागू हनुेछ । 
२. सम्पलि कर : गाउाँपालिकाका िेत्रलर्त्र अनसूुक्षि )१( बमोक्षजम सम्पलि कर िगार्ने र असिु उपर गररनेछ । 
३. र्लूम कर )मािपोि( : गाउाँपालिका िेत्रलर्त्र अनसूुक्षि )२( बमोक्षजम र्लूम कर )मािपोि( िगार्ने र असूि उपर 

गररनेछ ।  
४. घर वहाि कर : गाउाँपालिका िेत्रलर्त्र कुनै व्र्क्षक्त वा संस्थािे र्वन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंक्षशक िवरिे वहािमा ददएकोमा अनसूुक्षि )३( बमोक्षजम घर जग्गा वहाि कर 
िगार्ने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कर : गाउाँपालिका िेत्रलर्त्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजीगि िगानी र आलथयक कारोवारका 
आिारमा अनसूुक्षि )४( बमोक्षजम व्र्वसार् कर िगार्ने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ु कर : गाउाँपालिका िेत्रलर्त्र कुनै व्र्क्षक्त वा संस्थािे ऊन, खोटो, जलडबटुी, 
वनकस, कवाडी माि र प्रिलिि कानूनिे लनर्िे गररएको जीवजन्ि ुवाहेकका अन्र् मिृ वा माररएका जीवजन्िकुो 
हाड, लसङ, प्वााँख, छािा जस्िा बस्िकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापि अनसूुक्षि )५( बमोक्षजमको कर िगार्ने र 
असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी सािन कर : गाउाँपालिका िेत्रलर्त्र दिाय र्एका सवारी सािनमा अनसूुक्षि )६( बमोक्षजम सवारी सािन कर 
प्रदेश काननु व्र्वस्था र्एको अवस्थामा सोवह बमोक्षजम हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कर : गाउाँपालिका िेत्रलर्त्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुक्षि )७( बमोक्षजम ववज्ञापन कर िगार्ने र असूि उपर 
गररनेछ ।िर, प्रदेश काननुमा काननुमा अन्र्था व्र्वस्था र्एको अवस्थामा सोवह बमोक्षजम हनुेछ । 

९. मनोरन्जन कर : गाउाँपालिका िेत्रलर्त्र हनुे मनोरन्जन व्र्वसार् सेवामा अनसूुक्षि )८( बमोक्षजम व्र्वसार् कर 
िगार्ने र असिु उपर गररनेछ । िर, प्रदेश काननुमा अन्र्था व्र्वस्था र्एको अवस्थामा सोवह बमोक्षजम    
हनुेछ । 
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१०. बहाि लबटौरी शलु्क : गाउाँपालिका िेत्रलर्त्र आफुिे लनमायण, रेखदेख वा संिािन गरेका अनसूुक्षि )९( मा 
उल्िेख र्ए अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसूुक्षिमा र्एको व्र्वस्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क 
िगार्ने र असूि उपर गररनेछ । 

११. पावकय ङ शलु्क : गाउाँपालिका िेत्रलर्त्र कुनै सवारी सािनिाई पावकय ङ सवुविा उपिब्ि गराए वापि अनसूुक्षि 
)१०( बमोक्षजम पावकय ङ शलु्क िगार्ने र असूि उपर गररनेछ । 

१२. सेवा शलु्क, दस्िरु: गाउाँपालिकािे लनमायण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूक्षि )११( मा उक्षल्िक्षखि 
स्थानीर् पूवायिार र उपिब्ि गरार्एको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुक्षिमा व्र्वस्था र्ए अनसुार शलु्क 
िगार्ने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. पर्यटन शलु्क : गाउाँपालिकािे आफ्नो िेत्रलर्त्र प्रवेश गने पर्यटकहरुवाट अनसूुिी )१२( मा उक्षल्िक्षखि दरमा 
पर्यटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।िर, प्रदेश काननुमा अन्र्था व्र्वस्था र्एको अवस्थामा सोवह 
बमोक्षजम हनुेछ । 

१४. प्राकृलिक श्रोि संकिन र ववक्री शलु्किः १(  आ.व. २०७९/०८० मा केराबारी गाउाँपालिका िेत्र लर्त्र प्रदेश 
सरकार, प्रदेश नं १ को आलथयक ऐन २०७९ िे िोके  वमोक्षजम र्स ऐनको अनसूुिी – १३ को दर र 
एकाईमा ढंुगा लगटी, वािवुा, माटो दहत्तर वहत्तरको संकिन र ववक्रीवापि शलु्क लिन सक्नेछ । 

  २( उपदफा १ वमोक्षजमको ववक्री र संकिन वािावरणीर् अध्र्र्न प्रलिवेदन कार्यर्ोजना स्वीकृि पिाि हनुेछ । 
१५. फोहोरमैिा व्र्वस्थापन शलु्किः गाउाँपालिकािे फोहोर मैिा व्र्वस्थापन गरे बापि सम्बक्षन्िि व्र्क्षक्त, संस्था वा 

लनकार्बाट अनसूुिी १४ बमोक्षजमको सेवा शलु्क उठाउन सक्नेछ । 
१६. दर घटाउन, वढाउन वा कर छुट ददन सक्न े : र्स ऐन बमोक्षजम राजस्व लिने दावर्त्व र्एका व्र्क्षक्त वा 

संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसमको छुट ददईने छैन । प्रिलिि काननुमा जनुसकुैं  कुरा िेक्षखएको र्एिापलन 
सामान्र्िर्ा केराबारी गाउाँ कार्ायपालिकािे आवश्र्किा अनसुार र्ो ऐन वमोक्षजम िगार्एका शलु्क र करको दर 
घटाउन वढाउन वा त्र्स्िो शलु्क र कर आंक्षशक वा पणुय रुपमा छुट ददन सक्नेछ । 

१७. कर िथा शलु्क संकिन सम्बक्षन्ि कार्यववलि : र्ो ऐनमा र्एको व्र्वस्था अनसुार कर िथा शलु्क संकिन 
सम्बक्षन्ि कार्यववलि गाउाँपालिकािे िोके अनसुार हनुे छ । 

१८. दण्ड जररवानािः कुनै व्र्क्षक्त संस्था वा लनकार्िे प्रिलिि काननु उल्िंघन गरेको पार्एमा केराबारी 
गाउाँपालिकाको कार्ायिर्िे अनसूुिी १५ वमोक्षजमको र अन्र् प्रिलिि काननु वमोक्षजमदण्ड जररवाना गनय   
सक्नेछ । 
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अनसूुक्षि–१ 
(दफा २ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 
 सम्पक्षत्त करका दर-घरिे ििेको जग्गाको मलु्र्ांकन र सो जग्गामा वनेको घर वा संरिनाको मलु्र्ांकन 
िपक्षशि वमोक्षजमका िेत्र अनसुारको दरमा मलु्र्ांकन गरर कुि मलु्र्ांकनमा देहार् वमोक्षजम हनुे गरी सम्पक्षत्त करको 
रुपमा लिर्नेछ । 
क्र. 
सं. 

लबवरण प्रलि र्काई 
२०७८।०७९ 

को दर 
२०७९।०८० को दर 

१ ५ िाख सम्मको एकमषु्ठ १०० १५० 

२ ५ िाख र्न्दा माथी २५ िाख सम्मको प्रलि िाख २० ३० 

३ २५ िाख र्न्दा माथी ५० िाख सम्मको प्रलि िाख ३० ४५ 

४ ५० िाख र्न्दा माथी १ करोड सम्मको प्रलि िाख ३६ ५४ 

५ १ करोड र्न्दा माथी २ करोड सम्मको प्रलि िाख ४० ६० 

६ २ करोड र्न्दा माथी ३ करोड सम्मको प्रलि िाख ४४ ६६ 

७ ३ करोड र्न्दा माथी जलिसकैु र्ए प्रलि िाख ५० ७५ 

८ घरवहाि कर प्रलिशि १० १० 

 
स्पिीकरणिः र्स प्रर्ोजनका िालग घरिे ििेको जग्गा र्न्नािे घरिे ओगटेको जग्गाको िते्रफि र अलिकिम सो 

िते्रफि वरावरको थप जग्गा सम्झनपुछय । 
क. घरिे ििेको जलमनको  मलु्र्ाकंनिः 
१. केराबारी गाउाँपालिका वडा नं. १ अन्िगयिका िते्र 

क्र.स. लबवरण 

आ.व. 
२०७८।०७९ 

को दर  

दररेट आ.व 
२०७९।८० को िालग 
प्रलि रोपनी )प्रलि 
हजारमा( 

१ वडा कार्ायिर् र्ीट्रलनङ सहकारी र्वन सम्म पाटीगाउाँ    ५०० 

२ जैिनु पाकय  देक्षख िियसम्म थामडााँडा   ५०० 

३ ओख्र ेदेखी सेल्िेङ ववद्यािर् सम्म सडकिे छोएको   २०० 

४ वपङ डााँडा देखी क्िव र्वन सम्म सडकिे छोएको डााँडागाउाँ   ५०० 

५ थामडााँडा िामेिौरी टोि ववकास संस्था मिु सडकिे छोएको    २०० 

६ 
थामडााँडा िामेिौरी टोि ववकास संस्था साखा सडकिे छोएको 
२०० लमटर सम्म  

  
१५० 

७ 
थामडााँडा िामेिौरी  टोि ववकास संस्था २०० लमटर देखी 
वावहर सबै 

  
१०० 
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८ पाटीगाउाँ टोि ववकास संस्था मिु सडकिे छोएको    २०० 

९ 
पाटीगाउाँ टोि ववकास संस्था साखा सडकिे छोएको र २०० 
लमटर सम्म 

  
१५० 

१० पाटीगाउाँ टोि ववकास संस्था २०० लमटर देखी वावहर सबै   १०० 

११ क्षजम्बाडााँडा वकवकदमु टोि ववकास संस्था मिु सडकिे छोएको   १०० 

१२ 
क्षजम्बाडााँडा वकवकदमु टोि ववकास संस्था साखा सडकिे 
छोएको २०० लमटर सम्म 

  
७५ 

१३ 
क्षजम्बाडााँडा वकवकदमु टोि ववकास संस्था २०० लमटर देखी 
वावहर सबै 

  
५० 

१४ रााँगेटोि ववकास संस्थामिु सडकिे छोएको   १०० 

१५ 
रााँगे टोि ववकास संस्था साखा सडकिे छोएको २०० लमटर 
सम्म 

  
७५ 

१६ रााँगेटोि ववकास संस्था २०० लमटर देखी वावहर सबै   ५० 

१७ कुमाि टोि ववकास संस्था मिु सडकिे छोएको   १०० 

१८ 
कुमाि टोि ववकास संस्था साखा सडकिे छोएको २०० 
लमटर सम्म 

  
७५ 

१९ कुमाि टोि ववकास संस्था २०० लमटर देखी सबै   ५० 

२० सेल्िेङ टोि ववकास संस्था मिु सडकिे छोएको   १५० 

२१ 
सेल्िेङ टोि ववकास संस्था साखा सडकिे छोएको २०० 
लमटर सम्म 

  
१०० 

२२ सेल्िेङ टोि ववकास संस्था २०० लमटर देखी वावहर सबै   ५० 

२३ रािमाटे समिा टोि ववकास संस्था मिु सडकिे छोएको   १०० 

२४ 
रािमाटे समिा टोि ववकास संस्था साखा सडकिे छोएको 
२०० लमटर सम्म 

  
७५ 

२५ रािमाटे समिा टोि ववकास संस्था २०० लमटर देखी सबै   ५० 

२६ कारबारी  टोि ववकास संस्था मिु सडकिे छोएको   १५० 

२७ 
कारबारी टोि ववकास संस्था साखा सडकिे छोएको २०० 
लमटर सम्म 

  
१०० 

२८ कारबारी टोि ववकास संस्था २०० लमटर देखी सबै   ५० 

२९ डााँडागाउाँ टोि ववकास संस्था मिु सडकिे छोएको   २०० 

३० 
डााँडागाउाँ टोि ववकास संस्था साखा सडकिे छोएको २०० 
लमटर सम्म 

  
१०० 

३१ डााँडागाउाँ टोि ववकास संस्था २०० लमटर देखी पावहर सबै   ५० 

३२ वारेफुङ टोि ववकास संस्था मिु सडकिे छोएको    २०० 
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३३ 
वारेफुङ टोि ववकास संस्था साखा सडकिे छोएको २०० 
लमटर सम्म 

  
१५० 

३४ वारेरेफुङ टोि ववकास संस्था २०० लमटर देखी वावहर सबै   १०० 

 

२. केराबारी गाउाँपालिका वडा नं. २ अन्िगयिका िते्र 

क्र. 
सं. 

लबवरण 

प्रलि रोपनी 
)रु.हजारमा( 

२०७८।०८९ 

दररेट २०७९।०८० 

प्रलि रोपनी 

१ 
साववक लसंहदेवी वडा नं १,२ र ५ को लसरान र्एरजाने 
खोकेर्ोसी मोटर बाटो ५०० लम. लर्त्र १५० देक्षख २५० १६५ देक्षख २६५ 

२ 
साववक लसंहदेवी वडा नं ९,८ र ७ को लसरान र्एरजाने 
सोमबारे कटहरे मोटर बाटो ५०० लम. लर्त्र १५० १६५ 

३ 
साववक लसंहदेवी वडा नं ८ देक्षख वडा नं ७ को िक्ष्मी 
आ.वव. सम्म उक्त सडक को दार्ााँ बार्ााँ १०० ११० 

४ 

िक्ष्मी आ.वव. देक्षख िि कटहरे कटहरे सम्म र ररठा बोटे 
हदैु फेदी बिासे खोिा खदम खोिा समेवा खोिा वकनारा 
सम्मका जग्गाहरु सडकको दार्ााँ बार्ााँ पााँि सर् लमटर 
लर्त्र १०० देक्षख २५० ११० देक्षख २६५ 

५ 

साववक वडा नं ७ को िक्ष्मी आ.वव. देक्षख िि कटहरे 
कटहरे सम्म र ररठा बोटे हदैु फेदी बिासे खोिा खदम 
खोिा समेवा खोिा वकनारा सम्मका जग्गाहरु सडकको 
दार्ााँ बार्ााँ पााँि सर्लमटर बावहर सबै २० २२ 

६ 

साववक लसंहदेवी वडा नं १ को सोमबारे देक्षख फाङदवुाहदैु 
क्षिसाङ खोिा सम्म जाने सोमबारे फाङदवुा सडक को 
दााँर्ा बााँर्ा ५०० लमटरलर्त्र १०० ११० 

७ 

साववक लसंहदेवी वडा नं १ को सोमबारे देक्षख फाङदवुा हदैु 
क्षिसाङ खोिा सम्म जाने सोमबारे फाङदवुा सडक को 
दााँर्ा बााँर्ा ५०० लमटर बावहर ५० देक्षख २०० ५५ देक्षख २२० 

८ 
साववक लसंहदेवी वडा नं २ को सोमबारे नामेम्बा सडक 
को दार्ााँ बार्ााँ ५०० लमटर लर्त्र १०० ११० 

९ 

साववक लसंहदेवी वडा नं २ को सोमबारे नामेम्बा सडक 
को दार्ााँ बार्ााँ ५०० लमटर बावहर )खङुिा खोिा देक्षख 
क्षिसाङ खोिा सम्म ५० देक्षख २०० ५५ देक्षख २२० 

१० साववक लसंहदेवी वडा नं ५ को क्षिर्ाबारी िामीटार सडक १५० १६५ 
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को दााँर्ा बााँर्ा ५०० लमटर 

११ 
क्षिर्ाबारी िामीटार सडक मखु्र् बक्षस्ि र्न्दा िि िामीटार 
खङुिा खोिा वकनार सम्म १२५ देक्षख २०० १४० देक्षख २२० 

१२ 
साववक लसंहदेवी वडा नं ५ को र्न्ज्र्ाङ काफ्िे सडक को 
दार्ााँ बााँर्ा ५०० लमटर लर्त्र १०० ११० 

१३ 
साववक लसंहदेवी वडा नं ५ कोर्न्ज्र्ाङ काफ्िे सडक को 
दार्ााँ बााँर्ा ५०० लमटर बावहर २० २२ 

१४ 
साववक लसंहदेवी वडा नं ४ र ३ को वववहबारे फाईवा 
सडकको दााँर्ा बााँर्ा ५०० लमटर फाईवा आ.वव. सम्म १५० १६५ 

१५ 

साववक लसंहदेवी वडा नं ४ र ३ को वववहबारे फाईवा 
सडक फाईवा आ.वव. र्न्दा िि साखा सडकको ५०० 
लमटर लर्त्र १२५ १४० 

१६ 

साववक लसंहदेवी वडा नं ४ र ३ को वववहबारे फाईवा 
सडक फाईवा आ.वव. र्न्दा िि साखा सडकको ५०० 
लमटर र्न्दा बावहर )लससवुा खोिा, र्ाि ुखोिा क्षिसाङ 
खोिा वकनार( २० २२ 

१७ 
साववक लसंहदेवी वडा नं ६ को र्स.पी मोड रे्डेटार 
बिुबारे सडक देक्षख मालथ ििुी डााँडासम्म १५० १६५ 

१८ 
साववक लसंहदेवी वडा नं ६ को र्स.पी. सालमते्तन सडक 
दााँर्ा बााँर्ा ५०० लमटर लर्त्र १०० ११० 

१९ 
साववक लसंहदेवी वडा नं ६ को र्स.पी. सालमते्तन सडक 
दााँर्ा बााँर्ा ५०० लमटर बावहर ७५ देक्षख २०० ८५ देक्षख २२० 

 

३. केराबारी गाउाँपालिका वडा नं. ३ अन्िगयिका िते्र 

क्र.स.  वववरण 
आ.व. 

२०७८।०७९ 
को दर 

दररेट आ.व. २०७९।८० 
को िालग प्रलि रोपनी/कठ्ठा 
)प्रलि हजारमा( 

१ साउने टोि जानेबाटो  (बाटोिे छोएको( २५० ५०० 

२ साउनेटोि जाने बाटो  (बाटोिे नछोएको( ५० १५० 

३ गोिग्राउन्ड देक्षख सकु्रबारे सम्म )बाटोिे छोएको( ५०० १००० 

४ गोिग्राउन्ड देक्षख सकु्रबारे सम्म )बाटोिे नछोएको( १५० ४०० 

५ िेग्वािी टोि देक्षख गोि ग्राउण्ड सम्म )बाटोिे छोएको( ५०० १००० 

६ िेग्वािी टोि देक्षख गोि ग्राउण्ड सम्म )बाटोिे नछोएको( १५० ४०० 

७ कुवापानी स्कुि देक्षख शकु्रबारे सम्म )बाटोिे छोएको( ५०० १००० 
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८ कुवापानी स्कुि देक्षख शकु्रबारे सम्म )बाटोिे नछोएको( १५० ४०० 

९ 
कुवापानी स्कुि देक्षख पवुय पााँिथरे िोक सम्म )बाटोिे 
छोएको( ३५० १००० 

१० 
कुवापानी स्कुि देक्षख पवुय पााँिथरे िोक सम्म )बाटोिे 
नछोएको( १२५ ४०० 

११ 
१० नं. वाडाको कल्बटय देक्षख िमिा जेठाको घर )बाटोिे 
छोएको( ५०० १००० 

१२ 
१० नं. वाडा को कल्बटय देक्षख िमिा जेठाको घर 
)बाटोिे नछोएको( १५० ४०० 

१३ 
र्ोगटेनी-डमु्रमेेन िाईन )बाटोिे छोएको १०० लमटर 
सम्म.( ५० ३०० 

१४ र्ोगटेनी-डमु्रमेेन िाईन )बाटोिे नछोएको ( १५ १०० 

१५ 
र्ोगटेनी-डमु्रसेहार्क बाटो )पर्यटकीर् बाटो, बाटोिे 
छोएको ४० २०० 

१६ क्षझजे, रुदवुा , आमबोटे, िामीडााँडा )बाटोिे छोएको( २५ २०० 

१७ क्षझजे, रुदवुा , आमबोटे, िामीडााँडा )बाटोिे नछोएको( १५ १०० 

१८ सानोहिवुा-वकटीर्ा )बाटोिे छोएको( ४० १५० 

१९ सानोहिवुा-वकटीर्ा )बाटोिे नछोएको( ३० १०० 

२० रामपरु लसरान )बाटोिे छोएको( १०० ३०० 

२१ रामपरु लसरान )बाटोिे नछोएको( २५ १०० 

२२ रामपरुको शाखा बाटो )बाटोिे छोएको( ४० २०० 

२३ रामपरुको शाखा बाटो )बाटोिे नछोएको( २५ १०० 

२४ िमेरे (बाटोिे छोएको( १५ ७५ 

२५ विक्षजिे (बाटोिे छोएको( २५ २०० 

२६ मदद )बाटोिे छोएको( २५ ५० 

२७ गमुाने (बाटोिे छोएको( ४० २०० 

२८ गमुाने (बाटोिे नछोएको( २० १०० 

२९ खउसेबङु (बाटो नर्एको( १८ ७५ 

३० शाहीडााँडा )बाटोिे छोएको( १५० ३०० 

३१ शाहीडााँडा )बाटोिे नछोएको( ५० १०० 

३२ आपटार )बाटोिे छोएको( ५० २०० 

३३ आपटार )बाटोिे नछोएको( ३० १०० 

३४ बागदिे (बाटोिे नछोएको( २५ ७५ 

३५ र्िम्वर िौक पवुय हिवुा खोिा सम्म वाटोिे छोएको   ५०० 
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३६ र्िम्वर िौक पवुय हिवुा खोिा सम्म वाटोिे नछोएको   २५० 

३७ कुमार शे्रष्ठको घर पूवय र्नार सम्म बाटोिे छोएको   ५०० 

३८ कुमार शे्रष्ठको घर पूवय र्नार सम्म बाटोिे नछोएको   २५० 

 

४. केराबारी गाउाँपालिका वडा नं. ४ अन्िगयिका िते्र 

क्र.स. वववरण 
आव 

२०७८।०७९ 
को दर 

 दर २०७९।०८० 
)प्रलि रोपनी/कठ्ठा( 

१ 
वपपि र्न्ज्र्ाङदेक्षख देवी थान खोल्सी साववक र्ाङक्षशिा वडा 
नं १ बाटोको दवैु पवट्ट ३० लमटरसम्म १०० १०० 

२ साववक र्ाङक्षशिा वडा नं १ का लर्लत्र जग्गाहरु २५ २५ 

३ 

वपपि र्न्ज्र्ाङ देक्षख महाराजे डााँडा हदैु गोगने साववक 
र्ङक्षशिाको वडा नं १ र २ को बाटोको ३० लमटर 
सम्मका जग्गाहरु ५० ५० 

४ साववक र्ाङक्षशिा वडा नं २ का लर्लत्र जग्गाहरु २५ २५ 

५ 
रैका र्न्ज्र्ाङ देक्षख िोपथमु्का र लिनििे टोि सम्मका 
बाटोको ३० लमटर दार्ााँ बार्ााँ काजग्गा ७५ ७५ 

६ टाकुरेबाटोिे नछोएका लर्लत्र जग्गाहरु ४० ४० 

७ ज्र्ाप्रङुदिायमी सलििारका जलमनहरु १५ १५ 

८ 
रैकार्न्ज्र्ाङ देक्षख साउने खोल्सा सम्म क्षिउरी र्न्ज्र्ाङ 
बाटोको जग्गा १५० १५० 

९ 
िनौटे बाटोिे छोएका जग्गाहरु बाटोको दार्ााँ बार्ााँ ३० 
लमटर सम्म ७५ ७५ 

१० िनौटे लर्लत्र जग्गाहरु २५ २५ 

११ लसद्दथमु डााँडा १२५ १२५ 

१२ 
ठुिटारदेक्षख सम्दी टोि )िामीटार( बाटोिे छोएका बाटोको 
३० लमटर सम्म दार्ााँ बार्ााँ १२५ १२५ 

१३ बाटोदेक्षख लर्लत्र जग्गा हरु )िामीटार खण्ड( ५० ५० 

१४ छघरे छबोटे बाटोको ३० लमिर ्दार्ााँ बार्ााँ ५० ५० 

१५ छघरे छबोटे खोिा घाररका लर्लत्र जग्गाहरु २० २० 

१६ नकय टेको जग्गाहरु ५० ५० 

१७ दमु्सेटार साववक वडा नं. १ र  अन्र् सवै डहरका जग्गाहरु  ५० ५० 
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५. केराबारी गाउाँपालिका वडा नं. ५ अन्िगयिका िते्र     

क्र.स. वववरण 
आ.व. 

२०७८।०७९ 
को दर 

दर आव २०७९।०८० 
)प्रलिरोपनी।कठ्ठा( रु 
हजारमा 

१ 

िोक्टी, वपपििोक, बगैिा, हिुाक िोक हदैु ६ न. वडा 
लसमाना सम्म बाटो छोएको ३० लमटर सम्मको दााँर्ा 
बााँर्ाको जग्गा ५०० ५५० 

२ 

िोक्टी, वपपििोक, बगैिा, हिुाक िोक हदैु ६ न. वडा 
लसमाना सम्म बाटो छोएको १०० लमटर सम्मको दााँर्ा 
बााँर्ाको जग्गा ३५० ४०० 

३ 

िोक्टी, वपपििोक, बगैिा, हिुाक िोक हदैु ६ न. वडा 
लसमाना सम्म बाटो छोएको १०० लमटर र्न्दालर्त्र को दााँर्ा 
बााँर्ाको जग्गा २०० २५० 

४ 
वपपििोक, लबशाि िोक हदैु प्रगलि िोक सम्मको बाटोिे 
छोएको ३० लमटर सम्मको दार्ााँ र बार्ााँ जग्गा २५० ३०० 

५ 
वपपििोक, लबशाि िोक हदैु प्रगलि िोक सम्मको बाटोिे 
छोएको १०० लमटर सम्मको दार्ााँ र बार्ााँ जग्गा १५० २०० 

६ 
वपपििोक, लबशाि िोक हदैु प्रगलि िोक सम्मको बाटोिे 
छोएको १०० लमटर र्न्दा लर्लत्रको दार्ााँ र बार्ााँ जग्गा १०० १५० 

७ 
बगैंिादेक्षख प्रगलि िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर 
दार्ााँ र बार्ााँ जग्गा ४०० ४५० 

८ 
बगैंिादेक्षख प्रगलि िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर 
दार्ााँ र बार्ााँ जग्गा २५० ३०० 

९ 
बगैंिादेक्षख प्रगलि िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर 
र्न्दा लर्लत्र जग्गा १५० २०० 

१० 
प्रगलििोक देक्षख फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० 
लमटर दााँर्ा र बार्ााँ को जग्गा ३०० ३५० 

११ 
प्रगलििोक देक्षख फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको 
१०० लमटर दााँर्ा र बार्ााँ को जग्गा २०० २५० 

१२ 
प्रगलििोक देक्षख फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको 
१०० लमटर लर्लत्र दााँर्ा र बार्ााँ को जग्गा १०० १५० 

१३ 
हिुाक िोक १ नं िारा हदैु िार कुने सम्मको बाटोिे 
छोएको ३० लमटर दार्ााँ र बार्ााँको जग्गा ३०० ३५० 

१४ हिुाक िोक १ नं िारा हदैु िार कुने सम्मको बाटोिे २०० २५० 
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छोएको १०० लमटर दार्ााँ र बार्ााँको जग्गा 

१५ 
हिुाक िोक १ नं िारा हदैु िार कुने सम्मको बाटोिे 
छोएको १०० लमटर र्न्दा लर्लत्रदार्ााँ र बार्ााँको जग्गा १०० १५० 

१६ 
िारकुनेबाट फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० 
लमटर दार्ााँ बार्ााँको जग्गा २५० ३०० 

१७ 
िारकुनेबाट फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटर दार्ााँ बार्ााँको जग्गा १५० २०० 

१८ 
िारकुनेबाट फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटर र्न्दा लर्लत्र दार्ााँ बार्ााँको जग्गा १०० १५० 

१९ 
फुिबारी िोक देक्षख ५ नं वडा कार्ायिर् सम्मको बाटोिे 
छोएको ३० लमटर सम्मको दार्ााँ र बार्ााँको जग्गा २०० २५० 

२० 
फुिबारी िोक देक्षख ५ नं वडा कार्ायिर् सम्मको बाटोिे 
छोएको १०० लमटर सम्मको दार्ााँ रबार्ााँको जग्गा १०० १५० 

२१ 
फुिबारी िोक देक्षख ५ नं वडा कार्ायिर् सम्मको बाटोिे 
छोएको १०० लमटरर्न्दा वावहरका जग्गा ७५ १०० 

२२ 
शाक्षन्ििोक देक्षख जरुवा सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर 
सम्मको दार्ााँ बार्ााँको जग्गा १५० २०० 

२३ 
शाक्षन्ििोक देक्षख जरुवा सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटर सम्मको दार्ााँ बार्ााँको जग्गा ७५ १०० 

२४ 
शाक्षन्ििोक देक्षख जरुवा सम्मको बाटोिे छोएको १०० 
लमटर र्न्दा बावहरका जग्गा ५० ७५ 

२५ 
जरुवादेक्षख राङिा सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर दार्ााँ 
बार्ााँको जग्गा १५० २०० 

२६ 
जरुवादेक्षख राङिा सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर 
दार्ााँ बार्ााँको जग्गा ७५ १०० 

२७ 
जरुवादेक्षख राङिा सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर 
र्न्दा वावहरका जग्गा  ५० ७५ 

२८ 
शाक्षन्ििोक बाट एिेहाि हदैु सािघारी वनको र्वन सम्मको 
जग्गा ५० ७५ 

२९ 
जरुवा , िौिारे, जिुकेनी हदैु ५ नं वडा कार्ायिर् सम्मको 
जग्गा ५० ७५ 

३० िसु्कुटे आसपासको र थमु्की आसपासको जग्गा ५० ६० 

३१ िालमछान ेआसपासको जग्गा ५० ७५ 

३२ राजारानी आसपासको जग्गा ५० १०० 
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३३ देवीटार, सािटुार आसपासको जग्गा ५० ६० 

३४ 
५नं वडा कार्ायिर् देक्षख िाफा िोक सम्मको बाटोिे 
छोएको ३० लमटर दार्ााँ बार्ााँको जग्गा १०० १५० 

३५ 
५नं वडा कार्ायिर् देक्षख िाफा िोक सम्मको बाटोिे 
छोएको १०० लमटर दार्ााँ बार्ााँको जग्गा ७५ १०० 

३६ 
५नं वडा कार्ायिर् देक्षख िाफा िोक सम्मको बाटोिे 
छोएको १०० लमटर र्न्दा लर्लत्रको दार्ााँ बार्ााँको जग्गा ५० ७५ 

 

६. केराबारी गाउाँपालिका वडा नं. ६ अन्िगयिका िते्र     

क्र.स. वववरण 
आव 

२०७८।०७९ 
को 

दर आ.व. २०७९।०८० 
)प्रलि कठ्ठा( रु हजारमा 

१ बढुीखोिा कािोपानी हदैु मगु ुखोिा सम्म २०० २०० 

२ बढुीखोिा कािोपानी हदैु मगु ुखोिा सम्मखेलि र्ोग्र् जग्गा १५० १५० 

३ 
लत्रबेणीिोक देक्षख संगम पथ प्रलििा िोक,  िेरथमेु टोि, 
िम्पाखोलि देक्षख ददििेि टोिसम्म २०० २०० 

४ 
लत्रबेणीिोक देक्षख संगम पथ प्रलििा िोक,  िेरथमेु टोि, 
िम्पाखोलि देक्षख ददििेि टोि सम्म खेलि र्ोग्र् जग्गा १५० १५० 

५ मगुखुोिाबाट अमिृ िोक ५०० ५०० 

६ मगुखुोिाबाट अमिृ िोक सम्म खेलि र्ोग्र् जग्गा १५० १५० 

७ अमिृिोकबाट िालिगरुााँस िोक सम्म ५०० ५०० 

८ अमिृिोकबाट िालिगरुााँस िोक सम्म खेलि र्ोग्र् जग्गा १५० १५० 

९ िालिगरुााँस िोकबाट खाडी सम्म ३५० ३५० 

१० िालिगरुााँस िोकबाट खाडी सम्म खेलि र्ोग्र् जग्गा १५० १५० 

११ 
मगुखुोिा बदु्ध िोक िािीगरुास, ७ नं वडा लसमानाबाट 
िामाङ टोि ठाडो २०० २०० 

१२ 
मगुखुोिा बदु्ध िोक िािीगरुास,  ७ नं वडा लसमानाबाट 
िामाङ टोि ठाडो सम्मका खेलि र्ोग्र् जग्गा १५० १५० 

१३ लमिेरीटोि सलिसािे टोि २०० २०० 

१४ लमिेरी टोि सलिसािे टोि सम्मका खेलिर्ोग्र् जग्गा १०० १०० 

१५ बस्नेि िोकदेक्षख िामाङ टोिसम्म २०० २०० 

१६ बस्नेि िोकदेक्षख िामाङ टोि सम्मका खेलि र्ोग्र् जग्गा १०० १०० 

१७ 
७ नं वडा लसमाना देक्षख सलिसािे डािे हदैु ५ नं लसमाना 
सम्म २५० २५० 
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१८ 
७ नं वडा लसमाना देक्षख सलिसािे डािे हदैु ५ नं लसमाना 
सम्मका खेलि र्ोग्र् जग्गा १५० २०० 

१९ डािे, वहमदिे ववलमरे बाटो ५० १०० 

२० डािे, वहमदिे ववलमरेका खेलि र्ोग्र् जग्गा २५ १०० 

२१ खोिामा रहेका नम्बरी जग्गा १० १०० 

 

७. केराबारी गाउाँपालिका वडा नं. ७ अन्िगयिका िते्र 

क्र. 
सं. 

लबवरण 

 आ.व. 
२०७८।०७९ 
को दर प्रलि कठ्ठा 
)रु. हजारमा( 

दररेट आ.व 
२०७९।८० को 
िालग प्रलिकठ्ठा 
)हजारमा( 

१ 

मगुिुोक दक्षिण नव अलर्र्ान िोक हदैु र्ाि ुखोल्सीसम्मको 
कािोपते्र सडक सम्म, मगु ुिोकपक्षिम हािेमािो िोक सम्म,  मगु ु
िोक पवुय गैरर कुिो सम्म,  मगु ुिोक उत्तर बैिेटोि जाने बाटोिे 
छुने जग्गा ५०० ७०० 

२ वैिेटोि जाने वाटो देक्षख उत्तर वाजे िोक सम्म कािोपते्र सडक ३०० ५०० 

३ 
िांघािीिोक देक्षख दक्षिण मेहरमान िोक सम्म बाटोिे छोएको 
जग्गाहरु ३०० ५०० 

४ 
मेहरमान िोक दक्षिण फ्र्ािी वकत्ता हदैु पवुयदक्षिण दगुाय िोक 
खदम खोिा सम्म २५० ३५० 

५ 
गैरीकुिो देक्षख पवुय हांङबांङ टोि क्षजम्दारी पैनी सम्मका बाटोको 
जग्गाहरु २५० २५० 

६ 

मगुिुोक दक्षिण नव अलर्र्ान िोक हदैु र्ाि ुखोल्सीसम्मको 
कािोपते्र सडक सम्म, मगु ुिोकपक्षिम हािेमािो िोक सम्म,  मगु ु
िोक पवुय गैरर कुिो सम्म,  मगु ुिोक उत्तर बैिेटोि जाने बाटो 
लर्त्र पवट्टका खेलि र्ोग्र् जलमनहरु १५० २५० 

७ 
गैरीकुिो देक्षख पवुय हांङबांङ टोि क्षजम्दारी पैनी सम्मका लर्लत्र खेलि 
र्ोग्र् जग्गाहरु १५० २५० 

८ 
डााँगीिेत्रका बाटोिे नछुने लर्त्रपवट्ट रहेको हाि खेलि िगाईएको 
जग्गमाहरु १०० १५० 

९ 

मेहरमान िोकदेक्षख पक्षिम र्ाि ुखोल्सी हदैु वडानं ६ र ७ 
लसमनाको बाटो सम्म, फ्र्ािी वकत्ता देक्षख पक्षिमका बाटोिे छोएका 
जग्गा र दगुाय िोक दक्षिण बाटोिे छोएका जग्गा १५० २५० 

१० वैिेटोि देक्षख वेिेपरु गौडा सम्म,   (वेिेपरु गौडा देक्षख िल्िो १५० २५० 
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बाटोको खोल्सीको जग्गा सम्म - 350 ) 

११ 

वैिेटोि देक्षख वेिेपरु गौडा सम्म, वेिेपरु गौडा देक्षख िल्िो बाटोको 
खोल्सीको जग्गासम्म लर्त्रपवट्ट रहेको हाि खेलि िगाईएको 
जग्गाहरु १०० १५० 

१२ 
हािेमािोिोक देक्षख उत्तर लत्रबेणी िोक सम्म, लत्रबेणी िोक देक्षख 
उत्तर लमिेरी िोक बाट आउनेबाटो सम्म १५० २५० 

१३ 

हािेमािोिोक देक्षख उत्तर लत्रबेणी िोक सम्म, लत्रबेणी िोक देक्षख 
उत्तर लमिेरी िोक बाट आउनेबाटो सम्महाि खेलि िगाईएको 
जग्गमाहरु १०० १५० 

१४ 
वेिेपरुजाने मा्िो बाटो देक्षख उत्तर नकय टे र लसदरेु छुवटने बाटो 
सम्म १०० २०० 

१५ नकय टे टोि बाटो िेत्रको जग्गा १२५ २०० 

१६ नकय टे टोि लर्त्री जग्गा ५० १०० 

१७ र्ािकुुडेटार देखी बाटो िेत्रको ओखिढंुगा सम्म १०० १५० 

१८ र्ािकुुडेटार देखी लर्त्री िेत्रको जग्गा ओखिढंुगा सम्म ५० १०० 

१९ वगरिेत्रका जग्गाहरु २५ ५० 

२० डााँगी पछुार जंगिको वकनारमा रहेको खेिीको जग्गा ५० १०० 

२१ खोिामा रहेका नम्बरी जग्गाहरु १० २० 

 

८. केराबारी गाउाँपालिका वडा नं. ८ अन्िगयिका िते्र 

क्र. सं. लबवरण 

 आ.व. 
२०७८।०७९ 
को दर प्रलि कठ्ठा 
)रु.हजारमा( 

 दररेट आव 
२०७९।८० 
कोिालग प्रलिकठ्ठा 
)हजारमा( 

१ 
मक्षच्छन्र िोकपक्षिम देउरािी िोक सम्म र पवुय पवहिो 
आउने कुिो सम्मका घडेरी जग्गाहरु २००० २५०० 

२ 
मक्षच्छन्रिोक पूवयको पवहिो आउने कुिो देक्षख हक्षस्पटि हदैु 
खोल्सी सम्मको घडेरी जग्गा २००० २५०० 

३ खोल्सीदेक्षख शकु्रबारे िोक सम्म १५०० १७५० 

४ मक्षच्छन्रिोक देक्षख दक्षिण ५० लमटर दवैु िफय  २००० २५०० 

५ मक्षच्छन्रिोक ५० लमटर छोडी रािा कृष्ण मक्षन्दर सम्म २००० २००० 

६ रािाकृष्ण मागय बाट दक्षिणी िेत्र १५०० १७५० 

७ वफल्महि हदैु नारर ववकास सम्म को िेत्र १००० १००० 

८ िियहदैु प्रलिर्ा टोि िथा सकु्रबरे लर्लत्र िेत्र ७५० ८०० 
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९ 
रािाकृष्ण मागय िेत्र )रािा कृष्ण मागय हदैु खदम क्र्ाम्पस 
िेत्र ( ५०० ८०० 

१० आिारक्षशिा टोि हदैु अनाम िोकसम्म ५०० ५०० 

११ अनामिोकवाट खेि मैदान दक्षिण ५०० ८०० 

१२ मक्षच्छन्र क्िब मागय िेत्र १००० १२५० 

१३ आम्जुंगीको ठाडो मिुबाटो २०० ३५० 

१४ आम्जुंगीको स्कुि बाट िेसो बाटो २५० ३५० 

१५ आम्जुंगीको ३० लमटर वरी परी ३०० ४०० 

१६ आम्जुंगीको लर्लत्र बाटाहरुिे छोएको जग्गा १५० १५० 

१८ आम्जुंगी मिुबाटो देक्षख पक्षिम पवट्टका खेिहरु ५० ५० 

 
 

९. केराबारी गाउाँपालिका वडा नं. ९ अन्िगयिका िते्र 

क्र.सं. वववरण 

प्रलि कठ्ठा )रु. 
हजारमा(  दररेट 
२०७९।०८० 

१ 

िािलर्त्ती लसमाना-जोडिारा, पूवय ज्र्ोलि क्िब-क्षशवािर् मक्षन्दर कल्र्टय शकु्रपथ 
बाटोिे छुने जग्गाहरु        ३०० 

२ 

जोडिारा-पूवयज्र्ोलि क्िब,  क्षशवािर् मक्षन्दर कल्र्टय-देववझोडा लसरान शकु्रपथ बाटोिे 
छुने जग्गाहरु २५० 

३ िािलर्त्ती लसमाना-देववझोडा लसरान लर्त्री बाटोका जग्गाहरु १५० 

४ बेििौरी-घंगरु लसरान जंगि सम्म मिु बाटोिे छोएका जग्गाहरु २५० 

५ आर्िबारे पचु्छर-र्िवुा िोक सम्म मिु बाटोिे छोएका जग्गाहरु ५०० 

६ र्िवुा िोक पूवय-पक्षिम बाटोिे छोएका जग्गाहरु ४०० 

७ र्िवुा िोक-िेटाङ लसमाना मिु बाटोिे छोएका जग्गाहरु ३०० 

८ र्िवुा िोहन्रा खोिा पूवय लर्लत्र बाटोिे छोएका जग्गाहरु १५० 

९ बाटोिे नछोएका लर्त्री जग्गाहरु १०० 

१० हाि खोिामा रहेका र खोिािे छुने जग्गाहरु, मल्ि टोिका जग्गाहरु ५० 

 

१०.  केराबारी गाउाँपालिका वडा नं. १० अन्िगयिका िते्र 

क्र. 
सं. 

लबवरण आ.व. 
२०७८।०७
९ को दर 
)हजारमा( 

प्रलि र्काई 

(रोपनी, आना, 
ववगाहा, 
कठ्ठा,िरु 

दररेट आव 
२०७९।८० को 
िालग प्रलिकठ्ठा 
)हजारमा( 

१ मक्षच्छन्रिोक पक्षिम देउरािी िोक सम्म र पबुय १०० प्रलििरु १००  
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केराबारी स्वास््र् िौकी पबुयको खोल्सीसम्मका 
जग्गाहरु 

२ हक्षस्पटि खोल्सी देक्षख पबुय हदैु शकु्रबारे सम्मका 
जग्गाहरु 

७५ प्रलििरु ७५  

३ मक्षच्छन्रिोक उत्तर हदैु बर्ाय िोक सम्मका घडेरी 
जग्गाहरु 

१०० प्रलििरु १००  

४ बर्ायिोक उत्तर हदैु जनुेिी िोक सम्मका घडेरी 
जग्गाहरु 

१०० प्रलििरु १०० 

५ जनुेिीिोक उत्तर हदैु असारे पैनी सम्मका घडेरी 
जग्गाहरु 

७५ प्रलििरु ७५ 

६ असारेपैनी उत्तर हदैु बगैंिा टोि सम्मका घडेरी 
जग्गाहरु 

५० प्रलििरु ५० 

७ बर्ायिोक पक्षिम हदैु हाटखोिा सम्मका घडेरी 
जग्गाहरु 

७५ प्रलििरु ७५ 

८ बर्ायिोक पबुय हदैु के.र्.ु बोलडयङ खोल्सी सम्मका घडेरी 
जग्गाहरु 

५० प्रलििरु ५० 

९ के.र्.ु बोलडयङ खोल्सी पबुयका घडेरी जग्गाहरु ५० प्रलििरु ५० 

१० जनुेिीिोक पबुय हदैु अनगु्रह ििय सम्मका घडेरी 
जग्गाहरु 

५० प्रलििरु ५० 

११ अनगु्रह ििय पबुय वहमािर् िोक हदैु वडा नं. ३ को 
लसमाना सम्मका जगगाहरु 

७५० कट्ठा ७५० 

१२ प्रलिर्ाटोि उत्तर हदैु वहमािर् िोक सम्मका घडेरी 
जग्गाहरु 

७५० कट्ठा ७५० 

१३ वहमािर्िोक उत्तर हदैु कुवापानी िोक सम्मका घडेरी 
जग्गाहरु 

६०० कट्ठा ६०० 

१४ कुवापानीिोक हदैु पबुय कुवापानी आ.वव. सम्मका 
घडेरी जग्गाहरु 

६०० कट्ठा ६०० 

१५ कुवापानीिोक पक्षिम लर्रगाउाँ टोि हदैु एिम्बर िोक 
सम्मका जग्गाहरु 

७५० कट्ठा ७५० 

१६ हाटखोिा उत्तर हदैु गवहरी टोि लसराह पैनी सम्मका 
घडेरी जग्गाहरु 

७५० कट्ठा ७५० 

१७ हाटखोिा पबुय हदैु जनुेिी िोक जोलडने बाटोमा पने 
घडेरी जग्गाहरु 

५० प्रलििरु ५० 

१८ हाटखोिा पबुय परुानो ठाना हदैु १० नं. वडा कार्ायिर् ५० प्रलििरु ५० 
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आसपासका घडेरी जग्गाहरु 

१९ मनुािमागय आसपासका घडेरी जग्गाहरु ७५ प्रलििरु ७५ 

२० मक्षच्छन्र मा.वव. उत्तर ठाडो बाटोको घडेरी जग्गाहरु ६०० प्रलिकट्ठा ६०० 

२१ संगम िोक उत्तर हदैु हिुाकी टोि देक्षख असारे पैनी 
सम्मका जग्गाहरु 

७५० प्रलिकट्ठा ७५० 

२२ अलिकारी टोि पबुय असारे पैनी देक्षख सनुौिो िोक हदैु 
३ नं. को लसमाना सम्मका जग्गाहरु 

६०० प्रलि कट्ठा ६०० 

२३ हिुाकी टोि उत्तर हदैु केराबारी बस पाकय  जोड्ने 
बाटोमा पने जग्गाहरु 

६०० प्रलि कट्ठा ६०० 

२४ सबेुदी टोि उत्तर कुवापानी खानेपानी टंकी सम्मका 
घडेरी जग्गाहरु 

६०० प्रलि कट्ठा ६०० 

२५ उपशाख, प्रशाखा, प्िवटङ बाटोिे छुने घडेरी जग्गाहरु ४५० प्रलि कट्ठा ४५० 

२६ बगैंिा टोि उत्तर पबुय हदैु ३ नं. वडा लसमाना 
सम्मका जग्गाहरु 

४५० प्रलि कट्ठा ४५० 

२७ बगैंिा हदैु थापाटार उत्तर जाने घडेरी जग्गाहरु ३०० प्रलि कट्ठा ३०० 

२८ खेिी र्ोग्र् लर्त्री जग्गाहरु )समथर र्-ुर्ागका( २५० प्रलि कट्ठा २५० 

२९ खेिी र्ोग्र् लर्त्री जग्गाहरु )पहाडी र्-ुर्ागका( १०० प्रलि कट्ठा १०० 

३० बगरमा पने खेिी र्ोग्र् जग्गाहरु २५ प्रलि कट्ठा २५ 

३१ खोिामा रहेका नंमरी जग्गारु १० प्रलि कट्ठा १० 

 

ख. संरिना मूल्र्ाङ्कनको दर 

क्र .स.  मलु्र्ाकंनको िते्र प्रर्ोजन २०७९/०८० को  
मलु्र्ाकंनको दर )प्रलि वगय 

वफट( 
१ आर लस.लस स्ट्रक्िर छि र्एको  वसोवास २५०० 

२ आर लस.लस स्ट्रक्िर वटनको छाना  वसोवास २००० 

३ लसमेन्टको र्ईु, र्टा लसमेण्टको गारो -वटनको 
छाना 

वसोवास १८०० 

४ लसमेन्टको र्ईु, काठको गारो - वटनको छाना वसोवास १४०० 

५ माटोको र्ईु, गारो-काठको - फुसको छाना वसोवास १२०० 
६ ढंुगा माटोको गारो - वटनको छाना वसोवास १००० 

७ ढंुगा माटोको गारो - फुसको छाना वसोवास ८०० 

८ काठको घर वटनको छानो वसोवास ६०० 

९ काठको घर - फुसको छानो  वसोवास २०० 
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१० वााँस/टााँटीको घर वसोवास १०० 

११ उल्िेक्षखि १-१० प्रकार र्न्दा वाहेक हकमा वसोवास कार्यपालिकावाट लनणयर् र्ए 
वमोक्षजम 

 उल्िेक्षखि संरिनाको प्रकार व्र्वसावर्क प्रर्ोजनका िालग लनमायण गररएको अवस्थामा १५ प्रलिशि थप गरर 
मलु्र्ांकन दर कार्म गररनेछ । उल्िेक्षखि घर/र्वनको संरिना र्न्दा फरक संरिना आएमा कार्यपालिकाको 
लनणायर्ानसुार हनुेछ । 

अनसूुक्षि–२ 

)दफा ३ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

र्लूम कर )मािपोि( 

 जग्गाको वकलसम 
क्र.स. िाग्न ेदर )प्रलि रोपनी( 

आ.व २०७९/०८० को प्रस्िाववि दर 
िाग्न ेदर )प्रलि कठ्ठा(  

आ.व २०७९/०८० को दर 
 

वववरण 
न्रू्निम ३  रोपनी सम्म रु ४०, 
थप प्रलि रोपनीमा रु १५ रुपैर्ा 

न्रू्निम ३ कठ्ठा सम्म रु ५० रुपैर्ा, 
थप प्रलि रोपनीमा रु २० रुपैर्ा  

वक्र्ौिा वााँकीमा िाि ुआ.व.को दररेट अनसुार नै मािपोि संकिन गररनेछ । र्स्िो वक्र्ौिामा प्रत्रे्क वर्यमा१० 
प्रलिशि जररवाना लिर्नेछ । 

 

क्र. सं. 
संरिनाको वकलसम-> 

RCC वपिर सवहि 
RCC छि ढिान )वपिर 

बाहेकको( 
RCC जस्िा पािा 

संरिनाको आर् ु
१ १-३ वर्य ६ ९ १२ 
२ ३-६ वर्य १२ १८ २४ 
३ ६-९ वर्य १८ २४ ३० 
४ ९-१२ वर्य २४ ३० ३६ 
५ १२-१५ वर्य ३० ३६ ४२ 
६ १५-१८ वर्य ३६ ४२ ४८ 
७ १८-२१ वर्य ४८ ५४ ६० 
८ २१-२४ वर्य ५४ ६० ६६ 
९ २४-२७ वर्य ६० ६६ ७२ 
१० २७-३० वर्य ६६ ७२ ७८ 
११ ३०-३३ वर्य ७२ ७८ ८४ 
१२ ३३-३६ वर्य ७८ ८४ ९० 
१३ ३६-४० वर्य ८४ ९० ९० 
१४ ४०-४३ वर्य ९० ९० ९० 
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१५ ४३-४६ वर्य ९० ९० ९० 
१६ ४६ र्न्दामालथ ९० ९० ९० 

 

अनसूुक्षि–३ 

दफा ४ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

घर वहाि कर 

गाउाँपालिका िेत्रलर्त्र कुनै व्र्क्षक्त वा संस्थािे र्वन,  घर, पसि,  ग्र्ारेज,  गोदाम, टहरा,  छप्पर वा पोखरी परैु वा 
आंक्षशक रुपिे वहािमा ददएकोमा गाउाँपालिकािे वहाि वा जग्गा वहाि कर वावर्यक १०%  िगाउनेछ । 

 

अनसूुक्षि–४ 

)दफा ५ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

व्र्वसार् कर  

)व्र्वसार्को पूाँजीको लनिायरण करदािा स्वर्मको स्वघोर्णाको आिारमा हनुछे(  

क्र.सं. 
बगय 
)िगानीको 
आिारमा( 

वववरण 
प्रलि 
र्काई 

आव २०७८। 

०७९ को दिाय 
शलु्कको दर 

दिाय शलु्कको दर 
आ.व.२०७९।०८० 

क. ब्र्ापाररक वस्ि-ु )मवहिाको नाममा दिायगदाय ५० प्रलिशि छुट( 

१ 

  मददरा िथा सिुीजन्र् खरुा पसि 

बावर्यक 

११००   

क ५ िाख सम्म   ११०० 

ख ६ देक्षख १० िाख सम्म   १६०० 

ग ११ देक्षख मालथ   ४००० 

२   मददरा िथा सिुीजन्र् थोक पसि बावर्यक ३३००   

  क १० िाख सम्म     ३३०० 

  ख ११ देक्षख २० िाख सम्म     ५००० 

  ग २१ देक्षख मालथ     १०००० 

३   वकराना खरुा पसि बावर्यक ११००   

  क ५ िाख सम्म     ११०० 

  ख ६ िाख देलस १२ िाख सम्म     २००० 

  ग १३ िाख देक्षख मालथ     ४००० 

४   वकराना थोक पसि   २२००   

  क २० िाख सम्म बावर्यक   २२०० 

  ख २१ िाख देक्षख ५० िाखसम्म बावर्यक   ४००० 

  ग ५१ िाख देक्षख मालथ बावर्यक   ७००० 

५   वकराना िथा कोल्ड स्टोर       

  क २० िाख सम्म बावर्यक   ३००० 
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  ख २१ िाख देक्षख ५० िाखसम्म बावर्यक   ४५०० 

  ग ५१ िाख देक्षख मालथ बावर्यक   ८००० 

६   कोल्ड स्टोर (हल्का परे् पदाथय(       

  क २० िाख सम्म बावर्यक   २२०० 

  ख २१ िाख देक्षख ५० िाखसम्म बावर्यक   ४००० 

  ग ५१ िाख देक्षख मालथ बावर्यक   ७००० 

७   रेलडमेट खरुा कपडा पसि   ११००   

  क १० िाख सम्म बावर्यक   ११०० 

  ख ११ िाख देक्षख २० िाख सम्म बावर्यक   २००० 

  ग २१ िाखदेक्षख मालथ बावर्यक   ४००० 

८   रेलडमेड थोक कपडा पसि   ११००   

  क २० िाख सम्म बावर्यक   ११०० 

  ख २१ िाख देक्षख ५० िाख सम्म बावर्यक   ३००० 

  ग ५१ िाखदेक्षख मालथ बावर्यक   ६००० 

९   थान कपडा पसि   २२००   

  क २० िाख सम्म बावर्यक   २२०० 

  ख २१ िाख देक्षख ५० िाख सम्म बावर्यक   ४००० 

  ग ५१ िाखदेक्षख मालथ बावर्यक   ६००० 

१०   जिुािप्पि पसि   २२००   

  क २० िाख सम्म बावर्यक   २२०० 

  ख २१ िाख देक्षख ५० िाख सम्म बावर्यक   ४००० 

  ग ५१ िाखदेक्षख मालथ     ६००० 

११   वकिाव/स्टेशनरी पसि   ११००   

  क १० िाख सम्म बावर्यक   ११०० 

  ख ११ िाख देक्षख २० िाख सम्म बावर्यक   १६०० 

  ग २१ िाखदेक्षख मालथ बावर्यक   ४००० 

१२   सजवट फुि/सामाग्री/खेिौना/ लगफ्ट पसि   ११००   

  क ५ िाख सम्म बावर्यक   ११०० 

  ख ६ िाख देलस १२ िाख सम्म बावर्यक   १६०० 

  ग १३ िाख देक्षख मालथ बावर्यक   ३००० 

१३   लससा प्िार्उड पसि   २२००   

  क २० िाख सम्म बावर्यक   २२०० 

  ख २१ िाख देक्षख ५० िाख सम्म बावर्यक   ३५०० 

  ग ५१ िाखदेक्षख मालथ बावर्यक   ७००० 

१४   
कम्प्र्टुर,  क्र्ामेरा,  वटर्ी,  लबििु सामाग्री 
वववक्र पसि 

  २२००   

  क २० िाख सम्म बावर्यक   २२०० 
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  ख २१ िाख देक्षख ५० िाख सम्म बावर्यक   ३५०० 

  ग ५१ िाखदेक्षख मालथ बावर्यक   ७००० 

१५   र्ााँडावियन/वकिन सामाग्रीको पसि   २५००   

  क २० िाख सम्म बावर्यक   २५०० 

  ख २१ िाख देक्षख ५० िाख सम्म बावर्यक   ४००० 

  ग ५१ िाखदेक्षख मालथ बावर्यक   ८००० 

१३   हाडयवेर्र िथा लनमायण सामाग्री सप्िार्र   ३३००   

  क ४० िाख सम्म बावर्यक   ३५०० 

  ख ४१ िाख देक्षख ८० िाख सम्म बावर्यक   ६००० 

  ग ८१ िाख देक्षख मालथ बावर्यक   १०००० 

१६   टार्ि, मावयि सवहि हाडयवेर्र पसि   ५५००   

  क ८० िाख सम्म बावर्यक   ६००० 

  ख ८१ िाख देक्षख १ करोड ३० िाख सम्म बावर्यक   १०००० 

  ग १ करोड ३१िाखदेक्षख मालथ बावर्यक   १५००० 

१५   सवारी सािन ववके्रिा   ५५००   

  क ८० िाख सम्म बावर्यक   ५५०० 

  ख ८१ िाख देक्षख १ करोड ३० िाख सम्म बावर्यक   १०००० 

  ग १ करोड ३१ िाखदेक्षख मालथ बावर्यक   १५००० 

१७   पटे्रोलिर्म पदाथय खरुा पसि   ११००   

  क ५ िाख सम्म बावर्यक   ११०० 

  ख ६ िाख देलस १२ िाख सम्म बावर्यक   १६०० 

  ग १३ िाख देक्षख मालथ बावर्यक   ३००० 

१८   पटे्रोलिर्म पदाथय थोक )पटे्रोि पम्प(   ५५००   

  क ९९ िाख सम्म बावर्यक   ५५०० 

  ख १ करोड देक्षख २ करोड सम्म बावर्यक   ८००० 

  ग २ करोड १ िाखदेक्षख मालथ बावर्यक   १२००० 

१९   
ज्वेिरी पसि )सनुिााँदी लबक्री समेि( थोक 
िथा खरुा 

  ४४००   

  क २० िाख सम्म बावर्यक   ४४०० 

  ख २१ िाख देक्षख ५० िाख सम्म बावर्यक   ६००० 

  ग ५१ िाखदेक्षख मालथ बावर्यक   ८००० 
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  ग १३ िाख देक्षख मालथ बावर्यक    २५०० 

६   मददरा लडस्टीिरी पसि बावर्यक     

  क २० िाख सम्म बावर्यक   ३०००  

  ख २१ िाख देक्षख ५० िाख सम्म बावर्यक    ५००० 

  ग ५१ िाख देक्षख मालथ बावर्यक   ८०००  
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५   केविु, नेटववकय ङ्ग व्र्वसार् बावर्यक ५००० ६००० 
६   एफएम टावर वापि दस्िरु बावर्यक ५००० ६००० 
७   टेलिफोन,  वटर्ी,  मोवार्ि टावर वापि दस्िरु बावर्यक १०००० ११००० 

ड. ववलिर् सेवा 

१   
नेपाि सरकारका पूणय स्वालमत्व बाहेकका 
आलथयक कारोवार गने बैंक 

बावर्यक १००००   
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र्जाजि दसु्िरु प्रलि शैर्ा 

बावर्यक   १००० 

५   आर्वेुद क्षक्िलनक, ल्र्ाव र्जाजि दस्िरु बावर्यक   ३००० 
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४   पाडापाडी,  बाच्छाबाच्छी,  पाठापाठी प्रलि गोटा १० १५ 
५   कााँटापसि, सनुिााँदी गरगहना पसि प्रलि गोटा ५० ५० 
६   र्ााँडापसि प्रलि गोटा ५० ५० 
७   दैलनकउपर्ोग्र् सामाग्री खाना, नास्िापसि प्रलि गोटा २० ३० 
८   मट्टीिेि,  खानेिेि,  रंगरोगन पसि प्रलि गोटा २० २५ 
९   हाँलसर्ा, खकुुरी, अदवुा, अिैंिी थोक पसि प्रलि गोटा २० ३० 

१०   

घ्र्उु, मह,  िामि,  खदुी, मकै, गहुाँ,  दिहन, 

िेिहन, िरकारी, सागसब्जी, और्िी, पानसिुी, 
ससानाहोटि, िना िटपटे, बरफ स्क्वास, 

लबस्कुट/पाउरोटी पसि 

प्रलि गोटा २० ३० 

११   
लससा, वकराना, मलनहारी, िरुापोिे,  माटाकार्ााँडा 
पसि 

प्रलि गोटा २० २५ 

१२   पसु्िक, पत्रपलत्रका, स्टेशनरी पसि प्रलि गोटा २० २५ 

१३   
ननु, िट्टी, झल्िा, फिफुि, क्षिउरार्जुा, 
िािािावी पसि 

प्रलि गोटा १० १५ 

१४   रााँगाको मास ुपसि प्रलि गोटा १३० १५० 
१५   खसीको मास ुपसि प्रलि गोटा ५० ८० 
१६   बाँगरुको मास ुिथा माछा पसि प्रलि गोटा ७० १०० 
१७   हााँस कुखरुाको मास ुपसि प्रलि गोटा २० ३० 
१८   थान कपडा पसि प्रलि गोटा ४० ५० 
१९   िर्ारी कपडा िथा जिुािप्पि पसि प्रलि गोटा ४० ५० 
२०   लसिाई बनुाई पसि प्रलि गोटा १० १५ 
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अनसूुक्षि–५ 

(दफा ६ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ुकर 

क्र.सं.   लबवरण प्रलि र्काई 
आव 

२०७८।०७९ 
को दर 

दररेट आ.व 
२०७९/०८० को 
िालग 

१. नगदे बािी 
१.१   अिैंिी, जडीबटुी प्रलि मन १०० १२० 
१.२   क्षिर्ा िथा कफी प्रलि मन १०० १२० 
१.३   अक्षम्िसो कुिो खलु्िा प्रलि मन ५० ६० 
१.४   अक्षम्िसो कुिो बानेको प्रलि गोटा १ १.५० 
१.५   पाटा र कोदो प्रलि मन २० ३० 
१.६   सपुाडी कााँिो प्रलि मन ५० ६० 
१.७   सपुाडी सकेुको उिारेको प्रलि मन ७५ ८५ 
१.८   अदवुा प्रलि मन ३० ४० 
१.९   उख ु प्रलि िाक्रा १ १.५० 

२. िेिहन, दिहन बािी 
२.१   िोरी, आिस प्रलि मन २५ ३० 
२.२   घ्र्उु, िेि प्रलिके.जी. १० १५ 
२.३   िोरी, आिसको वपना प्रलि मन १० १५ 
२.४   दाि, रहर, र्टमास प्रलि मन २० २५ 

३. िरकारी सागसब्जी 
३.१   आि,ु फसी, कााँक्रा, स्कुस, मिुा प्रलि मन २० २५ 
३.२   लनगरुो, रार्ोसाग, स्कुस मनु्टा प्रलि र्ारी २० २५ 
३.३   खोसायनी, अकबरे, लसमी, बोडी, बेसार प्रलि मन २० २५ 
३.४   अन्र् िरकारी प्रलि मन २० २५ 

४. फिफूि 
४.१   आाँप, कटहर प्रलि मन २५ ३० 
४.२   नररवि प्रलि मन २५ ३० 
४.३   मेि, आल्िा प्रलि मन १० १५ 
४.४   जनुार, सनु्ििा, कागिी, नासपािी प्रलि मन २५ ३० 
४.५   केरा प्रलि घरी १० १५ 

५.पशपुन्छी 
५.१   र्ैंसी दहुनुा प्रलि वटा २०० २५० 
५.२   रााँगा, थारो र्ैंसी, घोडा, खच्िर, गिा प्रलि वटा १०० १५० 
५.३   गाई, गोरु, सुाँगरुबाँगरु, खसी प्रलि वटा ५० ८० 
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५.४   पाडा पाडी, बाच्छा बाच्छी प्रलि वटा २५ ३५ 
५.५   सुाँगरु/बाख्रा पाठा पाठी प्रलि वटा १० १५ 
५.६   कुखरुा, हााँस िथा अन्र्पन्छी प्रलि वटा ५ ५ 

६. वनपैदावार )जनाय िथा िकडी( 
६.१   दाउरा प्रलि ट्रक वटा १००० १३०० 
६.२   दाउरा प्रलि ट्याक्टर वटा ५०० ६५० 
६.३   साख ुिकडी क वगय प्रलिक्र्.ुवफ. ४० ५० 
६.४   साख ुिकडी ख वगय प्रलिक्र्.ुवफ. ३५ ४० 
६.५   साख ुिकडी ग वगय प्रलिक्र्.ुवफ. ३० ३५ 
६.६   अन्र् िकडी प्रलिक्र्.ुवफ. २० २५ 

७. अन्र् 
७.१   सखवुाको फूि प्रलि र्ारी ५ ८ 
७.२   िेजपिा प्रलि र्ारी २० २५ 
७.३   ररठ्ठापााँग्रा प्रलि मन ३० ३५ 
७.४   बााँस प्रलि घना ५ ८ 
७.५   जााँिो, लसिौटा प्रलि वटा ५ ८ 
७.६   बनअमिा प्रलि मन १० १५ 
७.७   कााँस प्रलि मठुा १ १.५० 
७.८   िाहा प्रलि मन ५० ६० 
७.९   नररवि झाडू प्रलि सर् ५० ६० 

७.१०.   पराि िथा गहुाँको छ्वािी प्रलि ट्रक ८०० १००० 
७.११   पराि िथा गहुाँको छ्वािी प्रलिट्याक्टर ४०० ५०० 

अनसूुक्षि–६ 

)दफा ७ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

सवारी सािन कर 

सवारी सािन कर )साना सवारी( 
दिाय 

प्रलि एकार्  २०७९।०८० को  
दर  

२०७९।०८० को 
नववकरण दर 

लबद्यलुिर् ररक्सा प्रलिसािन/ वावर्यक १००० ८०० 

 

१०. सडक उपर्ोग शलु्क- र्काई 
आव 
२०७८।०७९ को 
दर 

 २०७९।८० को दर 

हार्वा प्रलि पटक ७५ ९५ 
वटफर प्रलि पटक ५० ६० 
बस प्रलि ददन ३० ३५ 
ट्याक्टर प्रलि पटक २५ ३० 
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कार क्षजप भ्र्ान प्रलि पटक २० २५ 
ट्याम्पो,  प्रलि पटक १० १० 
उपरोक्तसडक उपर्ोक शलु्क-)म.ु अ. कर सवहि( गा.पा.वाट िोवकएका सडकहरुमा मात्र 

 

अनसूुक्षि–७ 

)दफा ८ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

ववज्ञापन कर 

क्र.सं. वववरण अवलि 
आ व 

२०७८।०७९ 
को दर 

दर आ.व 
२०७९/०८० 
को िालग 

१ 
जनुसकैु स्थानमा व्र्वसार् राखी गाउाँपालिका िेत्रमा 
ववज्ञापन ब्र्ानर, फ्र्ाप्स, होलडङ्गवोडय राखेको प्रलि 
वगयवफट 

बावर्यक २० २५ 

२ 
जनुसकैु स्थानमा व्र्वसार् राखी गाउाँपालिका िेत्रमा 
पररिर् पाटी राखेको प्रलि वगयवफट 

बावर्यक १० १५ 
 

अनसूुक्षि–८ 

)दफा ९ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

मनोरन्जन कर 

क्र.सं. वववरण अवलि 
आव 

२०७८।०७९ 
को दर 

दर आ.व. 
२०७९/०८० 
को िालग 

१ लसनेमा हि खोल्ने लसफाररस प्रलि लनवेदन ५००० ७५०० 
२ मेिा सकय स अनमुलि लसफाररस प्रलि लनवेदन ५००० ७५०० 
३ लसनेमा हि िथा मनोरञ्जन प्रदशयन स्थिको प्रवेश शलु्कमा       प्रलि वटकट   वटकटको २ %  

 

अनसूुक्षि–९ 

)दफा १० संग सम्बक्षन्िि( 

नेपािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

बहाि लबटौरी शलु्क 

क्र.सं.   वववरण अवलि 
आव 

२०७८।०७
९ को दर 

दर आ.व. 
२०७९/०८० को 
िालग 

क   मंगिबारे हवटर्ा-       
१   ट्रिको टहरा दस्िरु बावर्यक २५०० २५०० 
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२   काठको टहरा दस्िरु बावर्यक १००० १००० 
ख   ऐिानी जग्गामा बनकेो घर टहरा-     

१   पक्की घर बावर्यक १५०० २००० 
२   कच्िी घर बावर्यक १००० १५०० 
३   माथीका बाहेक अन्र् प्रकारका घरहरु बावर्यक ५०० ७५० 

 

अनसूुक्षि–१० 

)दफा ११ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

पावकय ङ शलु्क 

कं्र.स. वववरण उपवववरण आ.व.२०७९/०८० को दर 

१ पावकय ङ्ग शलु्क: प्रलिददन 

बस ,  ट्रक,  िरी,  हेर्ी गाडी, 
ट्याक्टर,  जीप 

२०.०० 

मोटरसार्कि,  ठेिा गाडा, अटो 
ररक्सा र अन्र् सािन प्रलिघण्टा 

१०.०० 

 

अनसूुक्षि–११ 

)दफा १२ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

सेवा शलु्क,  दस्िरु, लसफाररश प्रमाक्षणि 

क्र.सं. 
 

वववरण अवलि 
आ व 

२०७८।०७९ 
को दर 

दर आ व 
२०७९/०८० कोिालग 

क.     घरजग्गा/घरबाटो सम्वन्िी लसफाररस 
१ लनवेदन दस्िरु प्रलि लनवेदन १० १० 
२ अंशबण्डा जग्गा नामसारी लसफाररस प्रलि कठ्ठा/रोपनी १०० १०० 
३ मोही नामसारी िथा िगि कट्टा लसफररस प्रलि कठ्ठा/रोपनी १०० १०० 
४ अपिुािी लसफाररस दस्िरु प्रलि कठ्ठा/रोपनी २०० २०० 
५ िारवकल्िा लसफररस १० कठ्ठा/रोपनी सम्म प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 

६ 
िारवकल्िा लसफररस १० कठ्ठा/रोपनी र्न्दा 
माथी 

प्रलि लनवेदन ५०० ५०० 

७ घरबाटो लसफाररस कािोपते्रिे छोएको जग्गा १ कठ्ठा/रोपनी ५०० ५०० 
८ घरबाटो लसफाररस ग्रारे्ििे छोएको जग्गा १ कठ्ठा/रोपनी ३०० ३०० 
९ घरबाटो लसफाररस कच्िी बाटोको जग्गा १ कठ्ठा/रोपनी २०० २०० 

१० 
घरबाटो लसफाररस पाहाडी र्रु्ागका बाटोको 
जग्गाहरु 

१ कठ्ठा/रोपनी १५० १५० 

११ घरबाटो लसफाररस बाटोिे नछोएका जग्गाहरु १ कठ्ठा/रोपनी ५० ५० 
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१२ 
(अिि सम्पलि( घर, जग्गा प्रमाणीि ) कुि 
मलु्र्ांकनको( 

प्रलिशि ०।३ ०।३ 

१४ 
(िि सम्पिी( वावर्यक आम्दानी मलु्र्ाङ्कन 
प्रमाणीि 

प्रलिशि ०।३ ०।३ 

१५ स्थार्ी/अस्थार्ी बसोबास प्रमाणीि प्रलि लनवेदन १०० १०० 
१६ हकर्ोग िथा जोिर्ोग दिाय लसफाररस प्रलि कठ्ठा/रोपनी ३०० ३०० 
१७ नक्सापास वकिाब दस्िरु प्रलि लनवेदन १००० १००० 
१८ संघ संस्थाको बैंक खािा खोल्न ेलसफाररस प्रलि लनवेदन २०० २०० 
१९ ररक्सा ठेिाको ब्िबुकु दस्िरु प्रलि लनवेदन लन:शलु्क लन:शलु्क 
२० सबै वकलसमका फाराम दस्िरु प्रलि लनवेदन १० १० 
२२ पक्कीघर कार्म लसफाररस-       
क एकििे प्रलि लनवेदन १००० १००० 
ख दईुििे प्रलि लनवेदन १५०० १५०० 
ग लिनििे प्रलि लनवेदन २००० २००० 
घ लिनििे र्न्दा मालथ प्रलि लनवेदन ५०० ५०० 

ङ 
वटनको छाना र्एको कच्िी घर कार्म 
लसफाररस 

प्रलिशि   ३०० 

ि कच्िीघर कार्म लसफाररस प्रलिशि   ३०० 
ख. नागररकिा िथा नावािक पररिर् पत्र सम्वक्षन्ि लसफाररस 
१ नागररकिा प्रमाणपत्र लसफाररस िथा प्रलिलिपी प्रलिलनवेदन ३०० ३०० 

२ 
नागररकिा प्रमाणपत्र सक्षजयलमन सवहि लसफाररस 
िथा प्रलिलिपी 

प्रलिलनवेदन ५०० ५०० 

३ अंलगकृि नागररकिा लसफाररस प्रलिलनवेदन ५०० ८०० 
४ नावािक पररिर्पत्र लसफाररस प्रलिलनवेदन ३०० ३०० 

ग. पञ्जीकरण/ घटना दिाय िथा सो संग सम्वक्षन्ि प्रमाक्षणि लसफाररस 

१ 
व्र्क्षक्तगि घटना दिाय )वविम्ब( शलु्क )३५ 
ददन नाघेकोमा मात्र( 

प्रलिघटना २०० २०० 

२ व्र्क्षक्तगि घटना दिाय प्रमाणपत्रको नक्कि दस्िरु प्रलिपटक ५०० ५०० 

३ 
व्र्क्षक्तगि घटना वकिाव िथा नागररक अलर्िेख 
दिाय वकिाव हेरेको दस्िरु 

प्रलिपटक २०० २०० 

४ वववाह प्रमाक्षणि प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 
५ जन्म प्रमाक्षणि प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 
६ मतृ्र् ुप्रमाक्षणि प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 
७ बसांईसराई प्रमाक्षणि प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 
८ अवववावहि प्रमाक्षणि प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 
९ व्र्क्षक्तगि घटना दिाय संशोिन प्रलि लनवेदन ५०० ५०० 

१० 
कन्सिुर प्रमाक्षणि )कन्सिुर ववर्ागको लनणयर् 
िथा पररपत्रानसुार( 

प्रलि पाना २०० ५०० 
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११ 
वववाह, जन्म, मतृ्र्, अवववावहि, ठेगाना िगाएि 
सवै वकलसमका अंग्रजेी लसफाररस िथा प्रमाक्षणि 

प्रलि लनवेदन   ५०० 

घ. ब्र्क्षक्तसंग सम्वक्षन्ि लसफाररस 

१ 
नाम, उमेर, जन्मलमलि, थर िगार्ि संशोिन 
िथा प्रमाक्षणि/लसफाररस 

 प्रलि लनवेदन   ३०० 

२ िारीलत्रक एवं सकु्षिकृि वगय लसफाररस प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 

३ 
नेपािी पने्सनपट्टा वाहकका िालग जनुसकैु 
लसफाररस 

प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 

४ 
र्ारलिर् पेन्सनपट्टा वाहकका िालग जनुसकैु 
लसफाररस 

प्रलि लनवेदन ५०० ५०० 

५ 
अन्र् देशका पेन्सनपट्टा वाहकका िालग जनुसकैु 
लसफाररस 

प्रलि लनवेदन १००० १००० 

६ 
लिनपसु्िे खलु्ने लसफाररस, नेपािीमा गररने नािा 
प्रमाक्षणि 

प्रलि लनवेदन ५०० ५०० 

७ लिनपसु्िे खलु्ने लसफाररस/प्रमाक्षणि (अंग्रजेीमा( प्रलि लनवेदन १००० १००० 

८ मवहिािाई व्र्वसार् दिाय िथा लसफाररस प्रलि लनवेदन आिालनशलु्क 
सम्वक्षन्िि िाग्ने 

लसफाररस शलु्कमा पिास 
प्रलिशि छुट 

९ व्र्वसार् बन्द लसफाररस प्रलि लनवेदन २०० २०० 
१० नािा प्रमाक्षणि नेपािीमा प्रलि लनवेदन ५०० ५०० 
११ नािा प्रमाक्षणि अंग्रजीमा प्रलि लनवेदन १००० १००० 
१२ नम्वरी जग्गाको रुख काट्ने लसफाररस प्रलि गाछी १०० १०० 
१३ सहलुिर्ि काठको लसफाररस प्रलि लनवेदन ५०० ५०० 
१४ न्र्ावर्क सलमलिमा आएका मदु्दा दिाय प्रलि लनवेदन १०० १०० 

१५ 
न्र्ावर्क सलमलिमा आएका मदु्दा मेिलमिाप 
शलु्क 

प्रलि पि २५० २५० 

ङ. माग लनवेदनका आिारमा अलमनिारा जग्गा छुट्याउन ेकाम 
१ ५ कठ्ठा सम्म प्रलि पटक १००० १५०० 
२ ६ कठ्ठा देक्षख एक लबगाहा सम्म प्रलि पटक १५०० २००० 
३ १ लबगाहा र्न्दा माथी िीन लबगाहा सम्म प्रलि पटक २००० २५०० 
४ ३ लबगाहा र्न्दा माथी प्रलिकठ्ठा थप प्रलि पटक ५० ७५ 

ि. उदिोग दिाय लसफाररस 
१ उत्पादनमिुक उद्योग प्रलि लनवेदन ५०० १००० 
२ सेवामिुक उद्योग प्रलि लनवेदन ५०० १००० 
३ उजायमिुक उद्योग प्रलि लनवेदन ५०० ८०० 
४ कृवर्जन्र् उद्योग प्रलि लनवेदन ५०० ८०० 
५ पर्यटन उद्योग प्रलि लनवेदन ५०० ८०० 
४ वनजन्र् उद्योग प्रलि लनवेदन २००० १५०० 
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५ खलनज उद्योग प्रलि लनवेदन ५०० ० 
६ ठुिा उद्धोग दिाय सजयलमन साथ गररने लसफाररस प्रलि लनवेदन   ५००० 
७ मझौिा उद्धोग दिाय सजयलमन साथ गररने लसफाररस प्रलि लनवेदन   ३००० 

८ 
व्र्वसार् िथा साना िथा घरेि ुउद्योग दिाय 
सजयलमन साथ गररने लसफाररस 

प्रलि लनवेदन 
  १००० 

 

छ. लनजी क्षशिण संस्था दिाय एवं कामका िालग गररन ेलसफाररस 

लस.न.  शीर्यक र्कार् 
दरआव 

२०७८।०७९ 
को 

दर आ व 
२०७९/०८० को िालग 

१ मन्टेश्वरी,  पवुय प्राथलमक प्रलि लनवेदन १००० १५०० 
२ आिारर्िु िह प्रलि लनवेदन ३००० ३५०० 
३ माध्र्लमक िह प्रलि लनवेदन ४००० ४५०० 

४ 
किेज स्थापना संिािन स्वीकृलिको िालग अनमुलि 
िथा लसफाररस दस्िरु 

प्रलि लनवेदन १०००० १२५०० 

५ प्राववलिक क्षशिण संस्था प्रलि लनवेदन १०००० १२५०० 
६ स्िर बवृद्धका िालग लसफाररस प्रलि ववर्र् ५००० ७५०० 
७ किा ५ सम्मका िालग प्रलि किा ५००० ५००० 
८ किा ६ देक्षख ८ सम्मका िालग प्रलि किा ६००० ६००० 
९ किा ९ र सो देक्षख मालथ प्रलि किा ७००० ७००० 
१० संस्थागि ववद्यािर् ग्रडेलसट प्रलि ववद्याथी   २०० 

११ ग्रडेलसटको प्रलिलिवप )लनक्षज िथा सरकारी दवैु( प्रलि ववद्याथी   ३०० 

ज. घर नक्साको िफय  दस्िरु 
१ लनवेदन दस्िरु प्रलि पटक १० १० 
२ नक्सापास लनवेदन फारम वकिाव प्रलि गोटा १००० १००० 
३ प्रमाण-पत्रको प्रलिलिपी दस्िरु प्रलि पटक ३०० ३०० 
४ नक्साको प्रलिलिपी दस्िरु प्रलि पटक ५०० ५०० 
५ घरनक्सा पास "घ" िेविका िालग एकमषु्ठ प्रलि पटक २००० २००० 

६ 
कन्सल्टेन्सी सूिीकृि/ ब्र्वसावर्क प्रमाण-पत्र/ 
नववकरण बावर्यक 

प्रलि पटक ३००० ३००० 

७ 
ठेकेदार/मखु्र् डकमी सूक्षिकृि/ ब्र्बसावर् प्रमाण-
पत्र/ नववकरण बावर्यक 

प्रलि पटक ५००० ५००० 

८ घरनक्सापास दस्िरु )अलर्िेक्षखकरण समेि(-   
क १००० वगयवफटसम्म प्रलि वगयवफट ४ ५ 
ख १००१ देक्षख २००० वगयवफट सम्म प्रलि वगयवफट ५ ६ 
ग २००१ देक्षख ३००० वगयवफट सम्म प्रलि वगयवफट ६ ७ 

घ 
३००१ वगयवफटदेक्षख माथी जलिसकैु र्एपलन प्रलि 
वगयवफट 

प्रलि वगयवफट ७ ८ 
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ङ पखायि (कम्पाउण्डवाि( 
प्रलि वफट 
िम्बाई 

४ ५ 

  
उपरोक्त घरनक्साको प्राविानमा गाउाँपालिकािे िोकेको समर् लर्त्र नक्सा पास नगराएमा िोके बमोक्षजम जररवाना  
हनुछे । 

झ. घरनक्सा नामसारी दस्िरु 

१ घरनक्सा नामसारी दसु्िरु- 

प्रलि पटक 

दर आ व 
२०७८।०७९ 

को 

दर आ व 
२०७९/०८० को िालग 

क "क" वगय ५००० ५००० 
ख "ख" वगय ३००० ३००० 
ग "ग" वगय २००० २००० 
घ "घ" वगय ५०० ५०० 

ञ. घर लनमायण िते्र रेखाङ्कन, लनररिण िगार्ि दस्िरु 
१ घरनक्सा लनररिण िथा सजयलमन दस्िरु प्रलि लनवेदन १००० १००० 
२ िे आउट दस्िरु प्रलि लनवेदन ५०० ५०० 
३ सावयजलनक पवुायिार ममयि दस्िरु प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 

ट. नक्सापास नर्एका घरहरुको वावर्यक घरकर दस्िरु- 

१ 
१ ििे काठ, बााँस, माटो, ढंुगा, वटनबाट लनलमयि 
घर वावर्यक २०० २०० 

२ २ ििे काठ, बााँस, माटो, ढंुगा, वटनबाट लनलमयि घर वावर्यक ३०० ३०० 
३ १ ििे काठको वटनको छानो र्एको वावर्यक ३०० ३०० 
४ २ ििे काठको वटनको छानो र्एको वावर्यक ४५० ४५० 
५ १ ििे पक्की ददवाि वटनको छानो वावर्यक ६०० ६०० 
६ २ ििे पक्की ददवाि वटनको छानो वावर्यक ९०० ९०० 
७ १ ििे पक्की घर वावर्यक १२०० १२०० 
८ २ ििे पक्की घर वावर्यक २००० २००० 
९ ३ ििे पक्की घर वावर्यक २८०० २८०० 
१० ४ ििे वा सो र्न्दा माथी पक्की घर वावर्यक ३५०० ३५०० 
ठ. अन्र् लसफाररस 
१ उद्योगमा लबििु लमटर जडान लसफाररस प्रलि लनवेदन १००० १००० 
२ संघ-संस्थामा लबििु लमटर जडान लसफाररस प्रलि लनवेदन ५०० ५०० 
३ घरमा लबििु लमटर जडान लसफाररस प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 
४ खानेपानी िारा लमटर जडान लसफाररस प्रलि लनवेदन २०० २०० 
५ संघसंस्था दिाय/नववकरण लसफाररस प्रलि लनवेदन ५०० ५०० 
६ लसनेमा हि खोल्ने लसफाररस प्रलि लनवेदन ५००० ५००० 
७ मेिा सकय स अनमुलि लसफाररस प्रलि लनवेदन ५००० ५००० 
८ टेलिफोन जडान लसफाररस प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 
९ जनुसकैु सक्षजयलमन मिुलु्का प्रलि लनवेदन ५०० ५०० 
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१० माथी नखिेुका सवै खािका लसफाररस प्रलि लनवेदन ३०० ३०० 
११ वविम्व शलु्क प्रलि वर्य १०० १०० 
१२ हकर्ोग िथा जोिर्ोगको लसफाररस प्रलि लनवेदन   ५०० 

१३ 
ववलर्न्न लसपमिुक िालिम संिािन अनमुलि 
लसफाररस 

प्रलि लनवेदन   ५०० 

१४ पालिका िेत्रमा संिार सेवा ववस्िारका िालग टावर 
राख्न गररन ेअनमुिी िथा लसफाररस 

प्रलि लनवेदन   ५००० 

१५ जग्गािलन प्रमाणपजुाय प्रलिलिवप लसफाररस प्रलि लनवेदन   ५०० 
१६ िाररलत्रक लसफाररस प्रलि लनवेदन   ३०० 

१७  व्र्वसार् ठाउाँसारी/नामसारी दस्िरु प्रलि लनवेदन   ३०० 

ड. लिखि प्रमाक्षणि दस्िरु 
१ लिखि प्रमाक्षणि प्रलि लिखि २०० २०० 

२ 
आलथयक कारोवारको िेनदेनको कागजाि वडा 
कार्ायिर्को रोहवरमा गदायसेवा शलु्क 

प्रलि लिखि   २०० 

ढ. सामाक्षजक सरुिार्त्ता संग सम्बक्षन्िि शलु्क 
१ बैंकिाई गने लसफाररस प्रलि लनवेदन लन:शलु्क लन:शलु्क 
२ र्त्ता पासबकु प्रलि गोटा लन:शलु्क लन:शलु्क 
३ वविवा र एकि मवहिा प्रमाक्षणि लसफाररस प्रलि लनवेदन लन:शलु्क लन:शलु्क 

ण. प्रलिलिपी दस्िरु 
१ नक्सापास सम्वन्िी प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी प्रलि गोटा ३०० ३०० 
२ व्र्वसार् प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी प्रलि गोटा १०० १०० 
३ अन्र् प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी प्रलि गोटा १०० १०० 
४ प्रमाणपत्र बाहेक अन्र्को प्रलिलिपी प्रलि गोटा ५० ५० 

५ 
मािपोि िथा सम्पिी कर लिरेको रलसदको 
प्रलिलिपी 

प्रलि गोटा ५० २० 

ि. कृर्क समूह दिाय- 
१  कृर्क समूह दिाय शलु्क प्रलि गोटा ५०० ५०० 

१२. लसफाररस िथा प्रमाक्षणिमा शलु्क िथा दस्िरु लनशलु्क गररन ेक्षशर्यकहरु  

क ववपि सम्बक्षन्ि लसफाररस )आगिागी, बाढीपवहरो(   

ख ववपन्न नागररक स्वास््र् उपिार लसफाररस   

ग पश ुिथा कृवर् ववमामा ववपिजन्र् दावव लसफाररस   

घ गररव जेहेन्दार छात्रवलृि लसफाररस   

ङ अपाङ्गिा र्एका व्र्क्षक्त मात्र सदस्र् रहने संस्था/ समूह/व्र्वसार्/दिाय िथा लसफाररस   

ि कोटय वफ छुट लसफाररस       

छ ववदेशमा मतृ्र् ुर्एका गाउाँपालिकाका नागररकको मतृ्र् ुप्रकृर्ा सम्वद्धमा गररन ेप्रमाक्षणि 
/लसफाररस   
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अनसूुक्षि–१२ 

)दफा १३ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

पर्यटन शलु्क 

केराबारी गाउाँपालिकािे आवश्र्क अध्र्र्न गरी कार्यपालिकाको लनणयर्ानसुार पर्यटन शलु्क िगाउन सक्नछे । 

 

अनसूुक्षि–१३ 

)दफा १४ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

प्राकृलिक श्रोि संकिन र लबक्री शलु्क 

११. नददजन्र् पदाथय ववक्री मूल्र् शलु्क- 
१   ढंुगा,  लगटी,  रोडा, ग्रावेि, िट्टान, स्िेट प्रलिघन वफट )म.ुअ.कर बाहेक( ६ 

 
प्रदेश काननु 
वमोक्षजम  

२   बािवुा, क्षिप्स प्रलिघन वफट )म.ुअ.कर बाहेक( ४.७५ 

३   माटो )र्रौट र बिौट( प्रलिघन वफट )म.ुअ.कर बाहेक( ३ 
४   कवटङ्ग ढुङ्गा प्रलिघन वफट )म.ुअ.कर बाहेक( ६ 

  क ढंुगा,  लगट्टी बािवुा माटो िट्टान दहत्तर वहत्तर र्न्नािे नदी खोल्सी बन िेत्र वा सावयजलनक वा लनजी जग्गावाट 
उत्खनन वा संकिन गने वहमूुल्र् पत्थर, ऐलिहालसक र सााँस्कृलिक महत्वका शािीग्राम शीिा र अलिमलु्र्वान वस्ि ु
वाहेकका ढंुगा लगट्टी रोडा गगे्रान िट्टान माटो िनुढसङ्गा स्िेटजस्िा नदीिे बगाई ल्र्ाएको वा लथलग्रएको नदद वा 
खानीजन्र् प्राकृलिक श्रोििाई सम्झनपुछय 

  ख व्र्क्षक्तको लनक्षज जग्गावाट माटो ववक्री गदाय जग्गािलनिे नै कलि घनवफट माटो ववक्री गने हो एवकन गरी सम्वक्षन्िि 
गाउाँपालिकाको कार्ायिर्मा लनवेदन पनेछ । सो सम्वन्िमा सम्वक्षन्िि केराबारी गाउाँकार्यपालिकािे लनणयर् गरी 
वावर्यक रुपमा एकमिु शलु्क लिन ेगरी व्र्वस्था लमिाउनपुनेछ । सावयलनक जग्गा िथा स्थान वाहेक ब्र्क्षक्तको 
स्वालमत्वमा रहेको लनक्षज जग्गाको माटो उत्खनन ्गदाय लनम्न कुरामा वविारगरेर मात्र गाउाँ कार्यपालिकािे स्वीकृिी 
ददनपुनेछिः क. सााँि लसमानामा पने जग्गािनीको लिक्षखि स्वीकृिी र्एको हनुपुनेछ । ख. माटो उत्खनन्वाट 
प्राकृलिक श्रोिको दूरुपर्ोग सावयजलनक िथा मानवीर् वासस्थान र्ौगोलिक संरिना सााँि लसमानामा रहेको 
लछमेकीको जग्गाको संरिना कुिो नहर सडक सावयजलनक िथा व्र्क्षक्तगि र्वन िगाएिको संरिना आदीमा कुनै 
वकलसमको असर नपने हनुपुनेछ । 

अनसूुक्षि–१४ 

)दफा १५ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

फोहोरमैिा व्र्वस्थापन शलु्क 

क्र.सं. ववर्र् 
मालसक शलु्क)दर( 
आ.व.२०७९।०८० 

क. घरार्सी प्रर्ोजन-  
१ सािारण घरहरु २० 
२ पक्की घर २ ििासम्म ४० 
३ पक्की घर २ ििार्न्दा मालथ ६० 
ख अन्र्-  
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१ वैङक/ ववत्तीर् संस्था/ NGOs/ INGOs/ सहकारी १०० 
२ मन्टेश्वरी/आिारर्िु िहका स्कुि १०० 
३ सेकेन्डरी स्कुि /किेज/ छात्रावास १०० 
४ सािारण होटिहरु )क्षिर्ा, नास्िा(, ठेिा पसि/ िटपटे ३० 
५ मददरा पसि ५० 
६ रेस्टुरेन्ट/फास्टफुड ६० 
७ होटि सवहिका िज १०० 
८ सािारण पसि / खाद्य पसि )साना(/फिफुि र िरकारी पसि ४० 
९ ठुिा खाद्य पसि/ होिसेि पसि १०० 
१० और्िी पसि ५० 
११ और्िी पसि )क्षक्िलनक सवहि( १०० 
१२ और्िी पसि )क्षक्िलनक िथा बेड सवहि( १५० 
१३ लगफ्ट पसि / कपडा पसि ६० 
१४ पान पसि ३० 
१५ रे्टेररनरी / एग्रोरे्ट ५० 
१६ फलनयिर / स -लमि ५० 
१७ लग्रि / आिमलुनर्म उद्योग ५० 
१९ कुटानी वपसानी लमि ३० 
२० सैिनु / व्र्वुट पाियर ६० 
२१ फे्रस हाउस ५० 
२२ लससा पसि ५० 
२३ दगु्घ उत्पादक/ डेरर उद्योग ३० 
२४ वकय सप ६० 
२५ कुखरुा पािन केन्र-  
क ठुिा )१००० मालथ( १०० 
ख साना )१००० िि( ५० 
 फोहोरमैिा संकिनको सवुविा प¥ुर्ाईएका िेत्रमा मात्र र्ो शलु्क िगार्नेछ । 

 

अनसूुक्षि–१५ 

)दफा १८ संग सम्बक्षन्िि( 

नपेािको संवविानको िारा २२८ )२( बमोक्षजम 

दण्ड जररवाना 

क्र.स. नददजन्र् पदाथय अवैि िोरी लनकासी दण्ड जररवाना- 
आ व. २०७८।०७९ को 

दर 
दर आव २०७९।८० को  

१ ट्याक्टर १५००० १५००० 
२ ट्रक २०००० २०००० 
३ वट्रफर, हाईवा २५००० २५००० 
४ एक्जारे्टर, िोडर, जेसीवी ३५००० ३५००० 
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खण्ड - 5 

केराबारी गाउाँपालिकाको ववलनर्ोजन ऐन, २०७९ 

गाउाँ सर्ा अलिवेशनमा पेश लमलि: 2079।03।10 

गाउाँ सर्ा अलिवेशनवाट पाररि लमलि: 2079।03।10 

गाउाँपालिका अध्र्िज्रू्वाट प्रमाक्षणकरण लमलि: 2079।03।1७ 

प्रस्िावना :   

 केराबारी गाउाँपालिकाको आलथयक वर्य २०७९/०८० को सेवा र कार्यहरुको िालग सक्षञ्चि कोर्बाट केही रकम 
खिय गने अलिकार ददन र सो रकम ववलनर्ोजन गनय वान्छनीर् र्एकोिे, नेपािको संवविानको िारा २२९ को उप-िारा 
)२( बमोक्षजम केराबारी गाउाँपालिकाको गाउाँसर्ाको दशौँ अलिवेशनिे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्र् :  

 )क( र्स ऐनको नाम "केराबारी गाउाँपालिकाको ववलनर्ोजन ऐन, २०७9" रहेको छ । 

 )ख( र्ो ऐन  लमलि 2079 श्रावण १ गिेदेखी िाग ुहनेुछ । 

२. आलथयक वर्य २०७९।८० को लनलमत्त सक्षञ्चि कोर्बाट रकम खिय गने अलिकार :  

 १( आलथयक वर्य २०७९।80 को लनलमत्त गाउाँकार्यपालिकाका, वडा सलमलि, ववर्र्गि शाखािे गने सेवा र 
कार्यहरुका लनलमत्त अनसुिुी १ मा उल्िेक्षखि िाि ुखिय, पूाँजीगि खिय र ववत्तीर् व्र्वस्थाको रकम समेि गरी जम्मा रकम 
रु 838229140।- (लत्रर्ासी करोड बर्ासी िाख उनाक्षन्िस हजार एक सर् िालिस मात्र) वाट नबढाई लनददयि गररददए 
बमोक्षजम सक्षञ्चि कोर्बाट खिय गनय सवकनेछ । 

३. ववलनर्ोजन :  

१( र्स ऐनद्बारा सक्षञ्चि कोर्बाट खिय गनय अलिकार ददर्एको रकम आलथयक वर्य २०७९।80 को लनलमत्त केराबारी 
गाउाँपालिका गाउाँ कार्यपालिका, वडा सलमलि र ववर्र्गि शाखािे गने सेवा र कार्यहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन   
गररनेछ । 

२( उपदफा )१( मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको र्एिा पलन कार्यपालिका, वडा सलमलि र ववर्र्गि शाखािे गने सेवा र 
कार्यहरुको लनलमत्त ववलनर्ोजन गरेको रकम मध्रे् कुनैमा बिि हनेु र कुनैमा अपगु हनेु देक्षखन आएमा गाउाँ 
कार्यपालिकािे बिि हनेु शीर्यकबाट नपगु हनेु क्षशर्यकमा रकम सानय सवकनेछ । र्सरी रकम सादाय एक शीर्यकबाट 
सो शीर्यकको जम्मा रकमको २५ प्रलिशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक र्न्दा बढी शीर्यकहरुबाट अको एक वा 
एक र्न्दा बढी शीर्यकहरुमा रकम सानय  िथा लनकासा र खिय जनाउन सवकनेछ। पूाँजीगि खिय र ववत्तीर् व्र्वस्था 
िफय  ववलनर्ोक्षजि रकम सााँवा र्कु्तानी खिय र व्र्ाज र्कु्तानी खिय शीर्यकमा बाहेक अन्र् िािू खिय शीर्यक िफय  सानय 
र ववत्तीर् व्र्वस्था अन्िगयि सााँवा र्कु्तानी खिय िफय  ववलनर्ोक्षजि रकम ब्र्ाज र्कु्तानी खिय शीर्यकमा बाहेक अन्र्त्र 
सानय सवकने छैन । िर िाि ुिथा पुाँजीगि खिय र ववत्तीर् व्र्वस्थाको खिय व्र्ोहोनय एक स्रोिबाट अको स्रोिमा 
रकम सानय सवकनेछ । 

३( उपदफा २( मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको र्एिा पलन शीर्यकबाट सो शीर्यकको जम्मा स्वीकृि रकमकको २५ प्रलिशि 
र्न्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक र्न्दा बढी क्षशर्यकहरुमा रकम सानय परेमा गााँउसर्ाको स्वीकृलि लिन ुपनेछ । 

4. कार्यववलि/मागयदशयन/लनदेक्षशका/मापदन्ड वनाउन सक्ने : 

 र्ो ऐनिे लनदेक्षशि गरेको कुनैपलन आर्ोजना िथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नका िालग कार्यपालिकािे आवश्र्क 

कार्यववलि/ मागयदशयन/ लनदेक्षशका/ मापदन्ड वनार्य िाग ुगनय सक्नेछ । 
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अनसूुिी -1 

केराबारी गाउाँपालिकाको आ.ब. 2079।80 को आर् व्र्र् वववरण 

क्र.सं. आर् क्र.सं. ब्र्र् 

क्र श वववरण रकम रु.   क्र श वववरण रकम रु. 
१ संक्षघर् सरकार अनदुान   ३५६५८०००० क िाि ुखिय-     

१.१ समालनकरण  अनदुान १२९८०००००   १ गाउाँपालिकािफय    ११३३८०००० 

१.२ शसिय अनदुान िाि ु १९७३०००००   १.१ आन्िररक  कोर् ४५९९२०००   

१.३ शसिय अनदुान पजुीगि १८१०००००   १.२ संघीर्  राजश्व बााँडफााँड ५२९०००००   

१.४ समपरुक अनदुान ६००००००   १.४ अन्र् संघीर् अनदुान ३८००००   

१.५ लबशेर् अनदुान ५००००००   १.५ स्थानीर् राजश्व वााँडफााँड ९८०००००   

१.६ अन्र् संघीर् अनदुान ३८००००   १.७ प्रदेश राजश्व वााँडफााँड ४३०८०००   

        २ 
वडा  कार्ायिर् िफय  )ववत्तीर् समालनकरण 
अनदुान( 

  ४०००००० 

२ प्रदेश सरकार अनदुान   १८०४८४१४० ३ 
सशिय अनदुान िफय को िाि ु खिय )क्षशिा, 
स्वास््र्, कृवर्, पश ुसेवा( 

  १९७३००००० 

२.१ ववत्तीर्  समालनकरण अनदुान ७०६४०००   ४ करुणा  फाउन्डेसन साझेदारी   २६६५००० 

२.२ समपरुक अनदुान १०००००००   ५ सामाक्षजक सरुिा   १३००००००० 

२.३ प्रदेश शसयि अनदुान १३९५०००   ख पंूजीगि खिय     

३ राजश्व बाडाँफााँड     १ गाउाँपालिका  स्िरीर् र्ोजना   २७८७८४१४० 

३.१ संघीर्  राजश्व बााँडफााँड १०६६१७०००   १.१ संघीर् ववत्तीर् समालनकरण अनदुान ५९८०००००   

३.२ 
प्रदेश राजश्व बााँडफााँट )सवारी 
सािन शलु्क( 

५४०८१४०   १.२ आन्िररक कोर् १०६९०३०००   

३.३ 
स्थानीर् राजश्व बााँडफाड )दहत्तर 
बह्त्त्तर शलु्क( 

४०००००००   १.३ संघीर् राजश्व बााँडफााँड ५३७१७०००   

३.५ 
स्थानीर् राजश्व बााँडफाड )मािपोि 
रक्षजिेसन बााँडफााँड( 

१०००००००   १.३ ववत्तीर् समालनकरण अनदुान - प्रदेश ७०६४०००   

        १.४ राजश्व बााँडफााँड -प्रदेश ११००१४०   

        १.६ स्थानीर् राजश्व वााँडफााँड ४०२०००००   

        १.७ क्षज.स.स. अनदुान १०००००००   

४ आन्िररक  श्रोि   १५२८९५००० २ संघीर्  समपरुक   ६०००००० 
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४.१ आन्िररक आर् २२६९५०००   ३ संक्षघर् ववशेर्   ५०००००० 

४.३ बैङ्क मौज्दाि १३०२०००००  ४ प्रदेश समपरुक अनदुान   १००००००० 

५ 
क्षजल्िा समन्वर् सलमलिवाट 
अनदुान   

१००००००० ५.० वडा लसलिङ िफय का र्ोजना   ६६०००००० 

६ िागि सहर्ालगिा   ७००००००         

७ सामाक्षजक सरुिा र्त्ता   १३००००००० ७ 
सशिय अनदुान िफय को प ुाँजीगि खिय )क्षशिा, 
स्वास््र्, कृवर्, पश ुसेवा( 

  १८१००००० 

८ करुणा फाउन्डेसन   १२७०००० ८ िागि सहर्ालगिा   ७०००००० 

                

                

जम्मा रु.   ८३८२२९१४० जम्मा रु.   ८३८२२९१४० 

 

अनसूुिी – २ 

केराबारी गाउाँपालिकाको आ.व. 2079।80 को अनमुालनि आर् 

सि. 
न.ं 

राजश्व 
िंकेत 

शीर्षक 
आ.व. २०७६/७७ को 

यथाथष आय 

आ.व. २०७७/७८ 

शंिोधित आय 

आ.व. २०७८/७९ 

शंिोधित अनमुाननत 

आय 

आ.व. २०७८/७९ बशैाख 
मिान्त िम्मको आय 

आ.व. २०७९/८० 

अनमुाननत आय 

क   आन्तररक आय           

१ ११३१३ एकीकृि सम्पिी कर २,०००,००० २,०००,००० २,५००,०००.०० २,०८५,९१३.६० १,०००,०००.०० 

२ ११३१४ र्लुमकर/मािपोि २,५००,००० १,७००,००० १,५००,०००.०० ५६२,४१५.७८ ३,५००,०००.०० 

३ ११३२१ घरवहाि कर १५०,००० ० २००,०००.०० २५८,५९६.६९ ५००,०००.०० 

४ ११३२२ वहाि ववटौरी कर ४५०,००० ५००,००० ३५५,०००.०० ८८,५८४.०७ ५००,०००.०० 

५ ११४५२ पवुायिार सेवाको उपर्ोगमा िाग्न ेकर ४,५००,००० ६,०००,००० ४,१५५,०००.०० ३,६९०,०००.०० ५,०००,०००.०० 

६ १४६११ व्र्वसार् कर १,५००,००० २,०००,००० २,०००,०००.०० ९८१,२१५.०० २,५००,०००.०० 

७ ११६९१ अन्र्कर २५०,००० ५००,००० ५००,०००.०० १९१,७५९.०० ३००,०००.०० 

८ १४२१९ अन्र् सेवा शलु्क िथा लबक्री २६५,००० ५००,००० ५००,०००.०० ४७२,९७५.९७ १,०००,०००.०० 

९ १४२२९ अन्र्  प्रशासलनक सेवा शलु्क १०,००० १०,००० ५००,०००.०० ५१,४३५.०० ३००,०००.०० 

१० १४२४२ नक्सापास दस्िरु १,३००,००० १,५००,००० ५००,०००.०० ४६४,६३३.०० ५००,०००.०० 

११ १४२४३ लसफाररश दस्िरु ३,५००,००० २,५००,००० ३,०००,०००.०० ३,२४८,४२१.०० ३,५००,०००.०० 

१२ १४२४४ व्र्क्षक्तगि घटना दिाय दस्िरु १५०,००० २००,००० १५०,०००.०० २२१,४१८.४९ २५०,०००.०० 

१३ १४२४५ नािा प्रमाक्षणि १,०००,००० १,५००,००० २५०,०००.०० २५८,८७०.०० ३००,०००.०० 
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१४ १४२४९ अन्र् दस्िरु ० ० ५००,०००.०० ४९८,२८६.७७ ५००,०००.०० 

१५ १४३१२ प्रशासलनक दण्ड, जररवाना र जफि ८००,००० ८००,००० १,०००,०००.०० ३७३,५००.०० ५००,०००.०० 

१६ १४१५९ 
अन्र्श्रोिवाट प्राप्त रोर्ल्टी 
)सामदुावर्क वन( ० ० ०.०० ०.०० २,५००,०००.०० 

१७ १४३१३ िरौटी  सदर स्र्ाहा ० ० ०.०० ०.०० ४०,०००.०० 

१८ १५१११ वरेुज ु ० ० ०.०० ०.०० ५,०००.०० 

१९   अ.ल्र्ा ५५,३००,००० ७८,६२५,५०० १५६,८३७,०००.००   १३०,२००,०००.०० 

जम्मा ७३,६७५,००० ९८,३३५,५०० १७४,४४७,००० १३,४४८,०२४ १५२,८९५,००० 

ग   संक्षघर् सरकार           

१ २६३३१ समालनकरण अनदुान ११३,२००,००० ११३,९००,००० १२३,३००,०००.०० ६१,६५०,०००.०० १२९,८००,०००.०० 

२ २६३३२ शसिय अनदुान- िाि ु १३२,६२०,००० १९८,९४१,८१० १९७,९००,०००.०० ९३,०५७,०००.०० १९७,३००,०००.०० 

३ २६३३६ शसिय अनदुान- पंूक्षजगि         १८,१००,०००.०० 

४ २६३३४ समपरुक अनदुान ६,०००,००० ७,५००,००० ०.०० ०.०० ६,०००,०००.०० 

५ २६३३७ ववशेर् अनदुान         ५,०००,०००.०० 

६   संक्षघर् राजस्व वााँडफााँड ९२,३००,००० ८७,३९७,००० ८८,०१३,०००.०० ४१,२९७,४२४.३७ १०६,६१७,०००.०० 

७   अन्र् शसिय अनदुान   ५,८००,००० ०.०० ०.०० ०.०० 

८   
स्थानीर् पवुायिार ववकास साझेदारी 
कार्यक्रम 

  ९,९५०,००० ०.०० ०.०० ०.०० 

९   १५ शैर्ाको अस्पिाि र्वन लनमायण   १०,०००,००० ०.०० ०.०० ०.०० 

१०   र्वुा िथा खेिकुद मन्त्रािर् अनदुान   २,५००,००० ०.०० ०.०० ०.०० 

    जम्मा ३४४,१२०,००० ४३५,९८८,८१० ४०९,२१३,००० १९६,००४,४२४ ४६२,८१७,००० 

घ   प्रदेश सरकार           

१   
राजश्व बााँडफााँटबाट प्राप्त सवारी 
सािन शलु्क 

६,४९६,००० 5213000.00 ५,४०८,०००.०० १,८५२,६०९.९६ ५,४०८,१४०.०० 

२   प्रदेश समपरुक अनदुान १०,०००,००० 10000000.00 १०,०००,०००.०० ०.०० १०,०००,०००.०० 

३   प्रदेश ववत्तीर् समालनकरण अनदुान ७,१७७,००० 7203000.00 ७,०६४,०००.०० १,७६६,०००.०० ७,०६४,०००.०० 

४ ३२१२२ मािपोिवाट राजश्व बााँडफााँड प्राप्त ६,९८६,५५० ८,१२४,५०० १०,०००,०००.०० ६,६२०,६६९.०० १०,०००,०००.०० 

५ १३४११ 
दहत्तर बह्त्त्तर शलु्क )स्थानीर् राजश्व 
बााँडफाड( ५,८२५,००० ८,०००,००० ३,१५२,०००.०० ०.०० ४०,०००,०००.०० 

६ १३४११ 
दहत्तर बह्त्त्तर शलु्क )प्रदेश राजश्व 
बााँडफाड( ७४,३५३,४५० १२५,५३४,००० ६८,६१३,०००.०० ६६,३१५,०००.०० ०.०० 

७   प्रदेश शसयि अनदुान करुणा   2400000.00 १,९५५,०००.०० १,७६६,०००.०० १,३९५,०००.०० 
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)फाउण्डेसन साझेदारी( 
जम्मा ११०,८३८,००० १६६,४७४,५०० १०६,१९२,०००.०० ७८,३२०,२७८.९६ ७३,८६७,१४०.०० 

कुि जम्मा ५२८,६३३,००० ७००,७९८,८१० ६८९,८५२,००० २८७,७७२,७२८ ६८९,५७९,१४० 

ङ   करुणा फाउन्डेसन अनदुान         १,२७०,०००.०० 

ि   अन्य संघीय अनदुान ३७०,५०० ३८०,०००.०० ०.०० ३८०,०००.०० 

छ   सामाक्षजक सरुिा ९०,०००,००० १२०,०००,०००.०० १००,०००,०००.०० १३०,०००,०००.०० 

ज   जनसहर्ागीिा ७,५००,००० ५,०००,००० ५,०००,०००.०० ५,३९६,२४०.०० ७,०००,०००.०० 

झ   क्षजल्िा समन्वर् सलमलिवाट अनदुान १०,०००,००० २०,०००,००० १०,०००,०००.०० ०.०० १०,०००,०००.०० 

जम्मा ११५,३७०,५०० १३५,३८०,००० १०५,३९६,२४० १४८,६५०,००० 

    कुि जम्मा ८१६,१६९,३१० ८२५,२३२,००० ३९३,१६८,९६८ ८३८,२२९,१४० 
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अनसूुिी – 3 

ववलनर्ोजन िफय  
१. कार्ायिर् सञ्चािनिफय  अनमुालनि खिय 

क्र 
सं. 

शीर्यक 

आ
न्ि

ररक
  

क
ोर् 

संक्ष
घर्

  
राज

श्वयब
ााँ 

डफ
ााँड
 

अन्
र् 

संघ
ीर्
 

अन
दुा
न 

स्थ
ान
ीर्
 

राज
श्व 

बा
ाँडफ

ााँड
 

प्रदे
श 

राज
श्व 

 

बा
ाँडफ

ााँड
 कुिबजेट 

(रु 
हजारमा) 

1 पाररश्रलमक कमयिारी -  21111 10000 19000      29000 

2 पोशाक - 21121   1250      1250 

3 और्िी उपिार खिय - 21123 200        200 

4 महंगी र्त्ता - 21132 900        900 

5 कमयिारीको बैठक र्त्ता - 21134 892      608 1500 

6 कमयिारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार - 21135 5000        5000 

7 अन्र् र्त्ता - 21139 500        500 

8 पदालिकारी बैठक र्त्ता - 21141 1000 2000      3000 

9 पदालिकारी अन्र् सवुविा - 21142 3000 5000      8000 

10 पदालिकारी अन्र् र्त्ता - 21149 200 300      500 

11 कमयिारी कल्र्ाण कोर् - 21214        1500 1500 

12 पानी िथा लबजिुी - 22111 200      300 500 

13 संिार महसिु - 22112 200    300   500 

14 र्न्िन  - (प्रर्ोजन कार्ायिर् ) 22212 2000 1000      3000 

15 सवारी सािन ममयि खिय - 22213 2000 1000      3000 

16 लबमा िथा नवीकरण खिय - 22214      400   400 

17 
मेक्षशनरी िथा औजार ममयि सम्र्ार िथा 
सञ्चािन खिय - 22221 

200 500 
 

    700 

18 
लनलमयि सावयजलनक सम्पक्षत्तको ममयि सम्र्ार खिय 
- 22231 

    
 

  500 500 

19 
अन्र् सम्पक्षत्तहरूको संिािन िथा सम्र्ार खिय - 
22291 

    
 

  500 500 

20 मसिन्द िथा कार्ायिर् सामाग्री - 22311 1000 1000      2000 

21 र्न्िन - अन्र् प्रर्ोजन - 22314      100   100 

22 
पत्रपलत्रका छपाई िथा सूिना प्रकाशन खिय - 
22315 

2000 2000 
 

    4000 

23 अन्र् कार्ायिर् संिािन खिय - 22319   400      400 

24 सेवा र परामशय खिय - 22411  500 1000      1500 

25 
सूिना प्रणािी िथा सफ्टवेर्र संिािन खिय - 
22412 

1000   
 

1000   2000 

26 करार सेवा शलु्क - 22413 9500 15000  5500 900 30900 

27 अन्र् सेवा शलु्क - 22419 300    200   500 
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28 कमयिारी िालिम खिय - 22511 500 500      1000 

29 
सीप ववकास िथा जनिेिना िालिम िथा गोष्ठी 
सम्बन्िी खिय - 22512 

500   
 

    500 

30 ववववि कार्यक्रम खिय -रै्परी - 22529   500      500 

31 अनगुमन मूल्र्ांकन खिय - 22611 100        100 

32 भ्रमण खिय - 22612 1000 500      1500 

33 ववववि खिय - 22711 1000    1000   2000 

34 सर्ा सञ्चािन खिय - 22721 500 500      1000 

35 उद्दार राहि िथा पनुस्थायपना खिय - 27212 400 400      800 

36 अन्र् सामाक्षजक सहार्िा - 25315 100        100 

37 घर र्ाडा - 28142 500 500  800   1800 

38 
सवारी सािन िथा मेक्षशनर औजार र्ाडा - 
28143 

300 250 
 

    550 

39 अन्र् वफिाय खिय - 28219 500    500   1000 

40 सूिना प्रकाशन िथा ववज्ञापन खिय - 22315   300      300 

४१ सूिना प्रववलि अलिकृिको ििव   ३८०   ३८० 
 जम्मा 45992 52900 ३८० 9800 4308 113३८० 
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२. गाउाँपालिका  स्िरीर् र्ोजना/कार्यक्रम 

लस. 
नं. 

कार्यक्रम  िथा वक्रर्ाकिाप 
संिािन 
स्थान 

आ
न्ि

ररक
 क

ोर् 

ववत्त
ीर्

 

सम
ालन

क
रण

 
)सं

क्षघ
र्(

 

संक्ष
घर्

 रा
जश्व

य 
बा
ाँडफ

ााँड
 

क्षज
.स
.स

 

ववत्त
ीर्

 

सम
ालन

क
रण

 
)प्र
देश

( 

स्थ
ान
ीर्

 रा
जश्व

 
बा
ाँडफ

ााँड
 

प्रदे
श 
राज

श्व 
बा
ाँडफ

ााँड
 कुि बजेट 

 
 
 
  

क पूवायिार ववकास िफय                    

1. बहवुवर्यर् र्ोजना                   

१.० गाउाँपालिका र्वन लनमायण 
केराबारी -
१० 

  १००००   १००००       २०००० 

१.२ 
बेििौरी-र्िवुा मखु्र्मक्षन्त्र 
ग्रालमण सडक कािोपते्र 

केराबारी-९ ४६००   १००००         १४६०० 

१.३ 
प्रगलििौक आाँपटार सडक 
कािोपते्र 

केराबारी-५ ९३६० १०००० ३०४०         २२४०० 

१.४ 

जनुेलि-वहमािर्िौक 

नवअलर्र्ान-छघरेटोि 
सडक कािोपते्र 

केराबारी-  
१० 

२००० ९५००           ११५०० 

१.५ आमजङुी सडक कािोपते्र केराबारी-८ ४६०० ४०००           ८६०० 

2. समपरुक र्ोजना                   

२.१ 
वववहवारे फार्वा सडक 
लनमायण 

केराबारी-२         २०००   ५०० २५०० 

२.२ 
िाफा-क्षिउरी-ओख्र ेसडक 
स्िरोन्िी 

केराबारी-४         २२००     २२०० 

२.३ 
फेदी-पाटी-डाडाबजार 
सडक स्िरोन्निी 

केराबारी-१ १२०० 
  1000     

  
  

२२०० 

3. िराई मिेश समवृद्ध                   

३.१ 
मगु ुबाि केन्र र्वन 

लनमायण 
केराबारी-७ ४००             ४०० 

३.२ 
जनकल्र्ाण ववद्यािर् र्वन 
लनमायण 

केराबारी-४ ४००             ४०० 
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4. क्रमागि र्ोजना                   

४.१ 
िाफा िौके नकय टे बेिबोटे 
िालमटार सडक स्िरोन्निी 

केराबारी-४ २३००             २३०० 

४.२ 
स्वास््र् िौकी र्वन 
लनमायण 

केराबारी-२ १४९०             १४९० 

४.३ वडा कार्ायिर् र्वन लनमायण केराबारी-२     ३७००         ३७०० 

४.४ 
रािाकृष्ण मागय कल्र्टय 
लनमायण 

केराबारी-८ १००० ६५०           १६५० 

४.५ 
केराबारी बसपाकय  
व्र्वस्थापन 

केराबारी - 
१० 

१५००             १५०० 

४.६ 
िोपथमु्की पर्यटन पवुायिार 
लनमायण 

केराबारी-४ १४००             १४०० 

४.७ 
र्ाि ुखोल्सी टुके्र सडक 
सूिार साझेदारी 

केराबारी-६ 
र ७ ५००             

५०० 

४.८ बजार िेत्र डे्रन लनमायण 
केराबारी ८ 
र १०   4500           

४५०० 

४.९ िक्षक्ष्म मा वव र्वन लनमायण केराबारी-9 ६००             ६०० 

४.१० वडा कार्ायिर् ट्रि लनमायण केराबारी-५ ७००             ७०० 

४.११ 
िालिगरुास िामाङ टोि 
सडक कािोपते्र 

केराबारी-७ ५००             ५०० 

४.१२ सडक डे्रन लनमायण केराबारी-८ १६०             १६० 

४.१३ 
बाि ववकास केन्र र्वन 
लनमायण 

केराबारी-८ ५८५             ५८५ 

5. अन्र् र्ोजना                   
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५.१ 
रोटेवपङ बगैिा कािोपते्र 
७० प्रलिशि  साझेदारी 

केराबारी -८ 
र १० 

          १५०००   १५००० 

५.२ 
रामपरु बिक्षजिे फेदद 
जोड्ने सडक स्िोरन्िी 

केराबारी-३ ७००             ७०० 

५.३ 

हिवुा खोिा आपटार 
बागदिे क्षझजे बगखोर 
सडक स्िोरन्िी 

केराबारी-३ २७००             २७०० 

५.४ 
आाँपटार देक्षख िाफािोक 
सडक स्िरोन्निी 

केराबारी-५ २०००             २००० 

५.५ 
पाटीगााँउ राजारानी अिरुो 
सडक ट्रर्ाक लनमायण 

केराबारी-१         १५००     १५०० 

५.६ ववलमरे पिु लनमायण केराबारी-६           ३०००   ३००० 

५.७ 
मन्टेश्वरी देक्षख सरु्य थापाको 
घर सम्म बाटो कािोपते्र 

केराबारी- 
१० 

  ३०००           ३००० 

५.८ 
वडा नं १ कार्ायिर् र्वन 
लनमायण 

केराबारी-१   १५००           १५०० 

५.९ 
वडा नं ८ कार्ायिर् 
र्वनलनमायण 

केराबारी-८           ३०००   ३००० 

६.० 
वडा नं २ स्वास्थ र्काई 
र्वन लनमायण 

केराबारी-२     १०००         १००० 

६.१ 
वडा नं २ कार्ायिर् र्वन 

लनमायण 
केराबारी-२ १८००          २००   २००० 

६.२ 
वडा नं ४ कार्ायिर् र्वन 
लनमायण िथा फलनयलसङ 

केराबारी-४ ६००             ६०० 
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१८ सरुिा व्र्वस्थापन कार्यक्रम केराबारी   ७००           ७०० 

१९ 
विृरोपण िथा विृ संरिण 
कार्यक्रम 

केराबारी   ३००       ५००   ८०० 

२० र्लूम व्र्वस्थापन कार्यक्रम केराबारी     ३००     ५००   ८०० 

   जम्मा   १०६९०३ ५९८०० ५३७१७ १०००० ७०६४ ४०२०० ११००.१४ २७८७८४.१४ 
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वडा नं. १ 
क= पवुायिार ववकास 3452.90 
१ माझबारी मरुुन्जे र्ाङक्षशिा सडक लनमायण केराबारी - १ 600.00 600.00   

२ फेदी सामदुावर्क र्वन लनमायण केराबारी - १ 400.00 400.00   

३ खनेटार बसेरी सडक लनमायण केराबारी - १ 400.00 400.00   

४ पाटीगाउाँ अनगु्रह सामदुावर्क र्वन ममयि केराबारी - १ 400.00 400.00   

५ रानागाउाँ ईसार् जागिृी ििय ममयि केराबारी - १ 400.00 400.00   

६ ओख्र ेसेल्िेङ पैदि मागय लनमायण केराबारी - १ 400.00 400.00   

७ िामेिौरी सकेु सडक लनमायण केराबारी - १ 300.00 300.00   

८ पञ्चकन्र्ा मक्षन्दर लनमायण केराबारी - १ 300.00 300.00   

९ वक.वव. खेलि टहरा लनमायण-7५ प्रलिशि अनदुान केराबारी - १ 252.90 252.90   

ख= सामाक्षजक ववकास 1255.60 
१ वाि कल्र्fण आ.वव. र्वन ममयि केराबारी - १ 300.00 300.00   

२ सरस्विी मा.वव. शैक्षिक भ्रमण केराबारी - १ 300.00 300.00   

३ सरस्विी मा.वव. फलनयिर  केराबारी - १ 200.00 200.00   

४ दलिि िथा मवहिाहरुिार् गलुडर्ा बनाउन ेिालिम केराबारी - १ 155.60 155.60   

५ खेिकुद कार्यक्रम केराबारी - १ 150.00 150.00   

६ राई र्ार्ा िथा सस्कृिी कार्यक्रम केराबारी - १ 100.00 100.00   

७ स्वास््र् िौकी फलनयिर खररद केराबारी - १ 50.00 50.00   

ग= आलथयक ववकास 941.70 
१ बाख्रा पािन खोर लनमायण-7५ प्रलिशि अनदुान केराबारी - १ 500.00 500.00   

२ बंगरुपािन प्रवियन कार्यक्रम-7५ प्रलिशि अनदुान केराबारी - १ 300.00 300.00   

३ स्कुस खेलि टहरा लनमायण-7५ प्रलिशि अनदुान केराबारी - १ 141.70 141.70   

घ= सशुासन िथा अन्िर सम्बन्ि 627.80 
१ ववपद व्र्वस्थापन केराबारी - १ 500.00 500.00   

२ राजश्व र कर सम्वन्िी - सिेिना कार्यक्रम केराबारी - १ 50.00 50.00   

३ सावयजलनक सनुवुार् केराबारी - १ 50.00 50.00   

४ ववििु पोि ढुवानी केराबारी - १ 27.80 27.80   

ङ कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासलनक खिय       400.00 
१ कार्ायिर् सामग्री िथा मसिन्द केराबारी - १ 150.00 150.00   

२ ववववि खिय केराबारी - १ 100.00 100.00   
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३ ममयि केराबारी - १ 60.00 60.00   

४ र्न्िन केराबारी - १ 65.00 65.00   

५ OG^/नेट िथा सञ्चार केराबारी - १ 25.00 25.00   

जम्मा 6678.00 6678.00 
वडा नं. २ 

क= पवुायिार ववकास 3450.00 
१ सालमते्तन टोि ववकास साँस्था र्वन लनमायण केराबारी -२  500.00 500.00   

२ पािाि कोणाय कृवर् सडक केराबारी -२  200.00 200.00   

३ मखमिी सामदुावर्क र्वन क्रमागि केराबारी -२  300.00 300.00   

४ माङवहम लनमायण  केराबारी -२  250.00 250.00   

५ पञ्चार्ि आवव र्वन लनमायण क्रमागि केराबारी -२  200.00 200.00   

६ सोमबारे फाङदवुा कृवर् सडक स्िरउन्निी  केराबारी -२  400.00 400.00   

७ फाईवा आ.वव. रंगरोगन र फलनयिर खररद केराबारी -२  400.00 400.00   

८ पात्िे परुानो खानेपानी लनमायण केराबारी -२  400.00 400.00   

९ लसंहदेवी मक्षन्दर व्र्बस्थापन केराबारी -२ 100.00 100.00   

१० 
आददवालस जनजालि संग्राहिर् र्वन व्र्बस्थापन 
िथा िवपय लनमायण क्रमागि 

केराबारी -२  100.00 100.00   

११ ऐसेि-ुकाफिे खानपेानी व्र्बस्थापन केराबारी -२  400.00 400.00   

१२ ररठ्ठाबोटे खानेपानी र्ोजना केराबारी -२  100.00 100.00   

१३ लिनिान ेवहिेथान जेफािे पदमागय लनमायण केराबारी -२ 100.00 100.00   

ख= सामाक्षजक ववकास 1440.00 
१ शैक्षिक अनदुान केराबारी -२        

१.१ कल्र्ाणकारी मावव किा ११-१२ सञ्चािन केराबारी -२  600.00 600.00   

१.२ फाईवा आ.वव. केराबारी -२  100.00 100.00   

१.३ पञ्चार्ि आ.वव. केराबारी -२  75.00 75.00   

१.४ पञ्चकन्र्ा आवव केराबारी -२  60.00 60.00   

१.५ िक्ष्मी आवव केराबारी -२  60.00 60.00   

१.६ सरस्विी आवव केराबारी -२  60.00 60.00   

१.७ जिकन्र्ा आवव केराबारी -२  60.00 60.00   

२ नागररक समाज वािववकास केन्र व्र्बस्थापन केराबारी -२  75.00 75.00   

३ सास्कृलिक नाि प्रवद्धयन कार्यक्रम केराबारी -२  150.00 150.00   

४ जग्गादािा एवं ववववि सम्मान केराबारी -२  100.00 100.00   

६ खेिकुद ववकास केराबारी -२  100.00 100.00   
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ग= आलथयक ववकास 903.00 
१ पश ुप्रवद्धयन िथा कृवर् कार्यक्रम केराबारी -२  200.00 200.00   

२ प्रववलि व्र्वस्थापन हस्िान्िरण केराबारी -२  25300 25300   

३ 
वकवव खेलि ट्रस्ट टनेि कृर्क साझेदारी -7५ 
प्रलिशि अनदुान 

केराबारी -२  200.00 200.00   

४ नाम्रे्म्बा लसंिाई र्ोजना केराबारी -२  150.00 150.00   

५ उन्नि गार्पािन िालिम कार्यक्रम केराबारी -२  100.00 100.00   

घ= सशुासन िथा अन्िरसम्बन्ि 650.00 
१ ववपद िथा ममयि सम्र्ार केराबारी -२  300.00 300.00   

२ सावयजलनक सनुवुाई केराबारी -२  50.00 50.00   

३ टोिववकास संस्था र उपर्ोक्ता सलमलि िालिम केराबारी -२  100.00 100.00   

४ महुान संरिण िथा पवहरो लनर्न्त्रण/सरसफाई केराबारी -२  100.00 100.00   

५ कार्ायिर् व्र्वस्थापन केराबारी -२  ६0.00 ६0.00   

६ ढुवानी केराबारी -२  ४०.00 ४०.00  

ङ= कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासलनक खिय 400.00 
१ कार्ायिर् सञ्चािन केराबारी -२  100.00 100.00   

२ प्रशासलनक / ववववि खिय केराबारी -२  160.00 160.00   

३ ममयि केराबारी -२  40.00 40.00   

४ सञ्चार/र्न्टरनेट/ ववद्यिु केराबारी -२  20.00 20.00   

५ पत्रपलत्रका/z"र्कामना केराबारी -२  10.00 10.00   

६ ईन्िन केराबारी -२  70.00 70.00   

जम्मा 6843.00 6843.00 
वडा नं. ३ 

 क. पूवायिार ववकास  ३५८९.३० 
१ कुवापानी-सरु्ोदर् अिरुो डे्रन लनमायण केराबारी -3 १०००.०० १०००.००   

२ रामपरु बिक्षजिे फेदी सडक स्िरोन्नलि केराबारी -3 ७००.०० ७००.००   

३ साउने टोि डे्रन लनमायण केराबारी -3 ५००.०० ५००.००   

४ लमिन िोक दक्षिण डे्रन लनमायण केराबारी -3 ५००.०० ५००.००   

५ कुवापानी - देउरािी डे्रन लनमायण केराबारी -3 ४५०.०० ४५०.००   

६ 
अम्बर डााँडा देक्षख गैरी गाउाँसम्म कृवर् सडक 
लनमायण 

केराबारी -3 १००.०० १००.००   

७ मगर संग्रािर् देक्षख विासे डााँडा सडक स्िरोन्नलि केराबारी -3 १५०.०० १५०.००   
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८ 
कालिपोखरी बेिवोटे मदी झोिङेुग ेपिु लड वप 
आर लनमायण 

केराबारी -3 १००.०० १००.००   

९ फुिवारी टोि सडक ग्रारे्ि केराबारी -3 ८९.३० ८९.३०   

 ख. सामाक्षजक ववकास १३०५.२० 
१ खदम क्र्ाम्पस शैक्षिक व्र्वस्थापन केराबारी -3 १००.०० १००.००   

२ 
रामपरु मा वव वार्ररङ िथा शैक्षिक सामाग्री 
खररद 

केराबारी -3 १००.०० १००.००   

३ कुवापानी आ.वव. किा कोठा ममयि सम्र्ार केराबारी -3 १००.०० १००.००   

४ लसंहवावहनी आ वव ग्राउण्ड खन्ने िथा टंकी खररद केराबारी -3 १००.०० १००.००   

५ 
शाक्षन्ि वाि आ वव खानेपानी पार्प िार्न िथा 
टंकी खररद 

केराबारी -3 १००.०० १००.००   

६ कल्र्ाणकारी आ.वव. खेि सामाग्री खररद केराबारी -3 ५०.०० ५०.००   

७ 
वाि ववकास केन्र शैक्षिक िथा खेि सामाग्री 
खररद 

केराबारी -3 ५०.०० ५०.००   

८ जेष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम केराबारी -3 ५०.०० ५०.००   

९ देउरािी टंकी लनमायण केराबारी -3 २००.०० २००.००   

१० सानो हिवुा टंकी लनमायण केराबारी -3 १२५.०० १२५.००   

११ खेिकुद कार्यक्रम िथा सामाग्री खररद केराबारी -3 ८०.२० ८०.२०   

१२ लसजयना खानेपानी र्न्टेक लनमायण केराबारी -3 ५०.०० ५०.००   

१३ प्रगलि खानेपानी ममयि सम्र्ार केराबारी -3 ५०.०० ५०.००   

१४ आाँपटार खानेपानी ममयि सम्र्ार केराबारी -3 ५०.०० ५०.००   

१५ गमुाने खानपेानी ममयि सम्र्ार केराबारी -3 ५०.०० ५०.००   

१६ २४ घण्टे खानेपानी ममयि सम्र्ार केराबारी -3 ५०.०० ५०.००   

 ग. आलथयक ववकास  ९७८.९० 
१ सानो र्ोगटेनी कृवर् सडक लनमायण केराबारी -3 ३००.०० ३००.००   

२ पशपुािन र वेमौसमी िरकारी खेलि िालिम                 केराबारी -3 २००.०० २००.००   

३ 
दलिि/जनजािी/वािवालिका/अपाङ्गिा/मवहिाहरु
िाई उद्घोर्ण िालिम  

केराबारी -3 १००.०० १००.००   

४ फिफुिका ववरुवा वविरण केराबारी -3 २००.०० २००.००   

२ सावयजलनक कुिो महुान ममयि केराबारी -3 १००.०० १००.००   

५ ववर्ादी खररद िथा वविरण केराबारी -3 ७८.९० ७८.९०   

 घ. सशुासन िथा अन्िरसम्बन्ि  ६५२.६० 
१ ववपद व्र्वस्थापन केराबारी -3 ३५०.०० ३५०.००   
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२ हिवुा खोिा च्र्ानािाईज िथा नदी लनर्न्त्रण केराबारी -3 १००.०० १००.००   

३ 
र्ोजना अनगुमन िथा वस्िी स्िरमा र्ोजना 
छनौट िथा बावर्यक सलमिा/वडा सर्ा खिय 

केराबारी -3 ६०.०० ६०.००   

४ टोि ववकास व्र्वस्थापन खिय केराबारी -3 ५५.०० ५५.००   

५ सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रम केराबारी -3 ५०.०० ५०.००   

६ सरसफाई कार्यक्रम केराबारी -3 ३७.६० ३७.६०   

 ङ. कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासलनक खिय ४००.०० 
१ ववववि िथा रै्परर खिय केराबारी -3 १४०.०० १४०.००   

२ कार्यिर् सामाग्री िथा मसिन्द केराबारी -3 १३०.०० १३०.००   

३ ईञ्िन खिय केराबारी -3 ६०.०० ६०.००   

४ सञ्चार िथा र्न्टरनटे खिय केराबारी -3 ५०.०० ५०.००   

५ ममयि सम्र्ार खिय केराबारी -3 २०.०० २०.००   

जम्मा ६९२६.०० ६९२६.०० 
वडा नं. ४ 

क= पवुायिार ववकास 3453.00 
१ नकय टे-खोिाघारी-वैिे सडक स्िरोन्निी केराबारी-४ 950.00 950.00   

२ लसद्दथमु-ओख्र ेसडक स्िरोन्निी केराबारी-४ 353.00 353.00   

३ टाकुरे-वपरे सडक स्िरोन्निी िथा ववस्िार केराबारी-४ 400.00 400.00   

४ 
िालमटार गमु्बा-िनौटे गमु्बा सडक स्िरोन्निी 
िथा िालमटार सडक ववस्िार 

केराबारी-४ 300.00 300.00   

५ ज्र्ालमरे-िालमछाने सडक स्िरोन्निी िथा ववकास केराबारी-४ 300.00 300.00   

६ 
मंलसरे खोिा-िालमटार-र्ोकसे िौक सडक 
स्िरोन्निी  

केराबारी-४ 200.00 200.00   

७ रैका र्ञ्ज्र्ाङ-टाकुरे-सलिघाट सडक स्िरोन्निी  केराबारी-४ 200.00 200.00   

८ 
र्ाङक्षशिा िामा झरना-िवुाबोटे सडक स्िरोन्निी 
िथा ववस्िार  

केराबारी-४ 300.00 300.00   

९ केराबारी ४ नं. वडा सडक ममयि  केराबारी-४ 400.00 400.00   

१० झ्र्ाप्रङु-वपपि डााँडा पैदि मागय लनमायण  केराबारी-४ 50.00 50.00   

ख= सामाक्षजक ववकास 1255.00 
१ जगदम्बी आिारर्िू ववद्यािर् िार घेराबेरा केराबारी-४ 327.50 327.50   

२. शान्िी आिारर्िू ववद्यािर् िार घेराबेरा केराबारी-४ 150.00 150.00   

३ जनकल्र्ाण माध्र्लमक ववद्यािर् र्वन पेक्षन्टङ केराबारी-४ 150.00 150.00   

४. क्षशव मक्षन्दर लनमायण )टाकुरे( केराबारी-४ 100.00 100.00   
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५ र्ाम्फु संग्राहिर् र्वन जलमन सम्र्ाउने केराबारी-४ 100.00 100.00   

६. जिकन्र्ा मक्षन्दर लनमायण )नकय टे( केराबारी-४ 100.00 100.00   

७ छेलिङ बौद्घ गमु्बा स्िरोन्निी केराबारी-४ 100.00 100.00   

८. खेिकुद कार्यक्रम केराबारी-४ 100.00 100.00   

९ खानेपानी पाईप खररद केराबारी-४ 127.50 127.50   

ग= आलथयक ववकास 941.70 
१ कृवर् िथा पशपुािन कार्यक्रम केराबारी-४ १५०.०० १५०.००   

२ गोगनु ेलसिाई र्ोजना केराबारी-४ १५०.०० १५०.००   

३ कामीखोिा लसिाई र्ोजना केराबारी-४ २००.०० २००.००   

४ र्ाङक्षशिा बााँसबारी गोगनुे कृवर् सडक केराबारी-४ २००.०० २००.००   

५ सखारे खोिा लसिाई र्ोजना केराबारी-४ २४१.७० २४१.७०   

घ= सशुासन िथा अन्िरसम्बन्ि  628.30 
१ ववपद ब्र्बस्थापन िथा ववद्यिु ममयि केराबारी-४ 341.00 341.00   

२ ढुवानी व्र्वस्थापन केराबारी-४ 37.30 37.30   

३ सावयजलनक सनुवुाई केराबारी-४ 50.00 50.00   

४ कार्ायिर् सामग्री िथा फलनयिर खररद केराबारी-४ 200.00 200.00   

ङ= कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासलनक खिय 400.00 
1 कार्ायिर् सामग्री िथा मसिन्द केराबारी-४ 100.00 100.00   

2 सञ्चार केराबारी-४ 24.00 24.00   

3 र्न्टरनेट िथा ववद्यिु केराबारी-४ 60.00 60.00   

  र्न्िन केराबारी-४ 80.00 80.00   

4 ववववि केराबारी-४ 136.00 136.00   

जम्मा 6678.00 6678.00 
वडा नं. ५ 

क= पवुायिार ववकास  3543.65 
१ फुिबारी िोक-िसु्कुटे-थमु्की सडक स्िरोन्निी केराबारी-५ ७००.०० ७००.००   

२ राजारानी िालमछाने पक्की डे्रन लनमायण केराबारी-५ ४५०.०० ४५०.००   

३ िालिगरुााँस मागय स्िरोन्निी केराबारी-५ ३५०.०० ३५०.००   

४ राङ्िा सािघारी सामदुावर्क वन लसढी लनमायण केराबारी-५ १००.०० १००.००   

५ सडक ममयि सिुार  केराबारी-५ ५००.०० ५००.००   

६ वपङडााँडा खानेपानी ट्याङ्की लनमायण केराबारी-५ १००.०० १००.००   

७ ह्यमुपार्प खररद केराबारी-५ ५००.०० ५००.००   

८ जिकेुनी सडक स्िरोन्निी केराबारी-५ ५००.०० ५००.००   
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९ साववत्री माध्र्लमक ववद्यािर् केराबारी-५ १४३.६५ १४३.६५   

१० जनसेवा आिारर्िू ववद्यािर् केराबारी-५ 100.00 १००.००   

११ कपना आिारर्िू ववद्यािर् केराबारी-५ 100.00 १००.००   

ख= सामाक्षजक ववकास  1288.60 
१ साकेिाथान जोलसफ ििय जान ेसडक स्िरोन्निी केराबारी-५ 200.00 200.00   

२ खोिेङ खेि मैदान लनमायण केराबारी-५ 100.00 100.00   

३ सहकारी र्वन झाक्री टोि गफुाडााँडा सडक ववस्िार केराबारी-५ 200.00 200.00   

४ किा¸ साँस्कृलि¸ सावहत्र् जगनेाय कार्यक्रम केराबारी-५ 50.00 50.00   

५ राङ्िा मक्षन्दर घेराबारा केराबारी-५ 100.00 100.00   

६ गमु्बा संरिणका िालग ग्र्ाववङ लनमायण केराबारी-५ 100.00 100.00   

७ वववहबारे हवटर्ा संरिणका िालग ग्र्ाववङ लनमायण केराबारी-५ 150.00 150.00   

८ डााँफे ववशाि सामदुावर्क र्वन केराबारी-५ 50.00 50.00   

९ साववत्री माध्र्लमक ववद्यािर् सडक स्िरोन्निी केराबारी-५ 228.60 228.60   

१० खेिकुद कार्यक्रम केराबारी-५ 60.00 60.00   

११ सावहत्र्, मनोरञ्जन, पर्यटकीर् स्थि वतृ्तक्षित्र केराबारी-५ 50.00 50.00   

ग= आलथयक ववकास 966.45 
१ बढुी लसरकुिो पाईप लसिाई र्ोजना केराबारी-५ 200.00 200.00   

२ रैमान कुिो लनमायण/ममयि केराबारी-५ 150.00 150.00   

३ थापा कुिो लनमायण/ममयि केराबारी-५ 150.00 150.00   

४ फाटे लसिाई र्ोजना लनमायण/ममयि केराबारी-५ 200.00 200.00   

५ लसिाई पाईप खररद केराबारी-५ 200.00 200.00   

६ आपटार कृवर् र्वन ममयि केराबारी-५ 66.45 66.45   

घ= सशुासन िथा अन्िरसम्बन्ि 644.30 
१ खोिा कटान िथा पवहरो लनर्न्त्रण कार्यक्रम केराबारी-५ 322.15 322.15   

२ वडा कार्ायिर् व्र्वस्थापन/ममयि केराबारी-५ 200.00 200.00   

३ टोि ववकास संस्थाको सस्थागि ववकास केराबारी-५ 100.00 100.00   

४ नमनुा मवहिा सामदुावर्क र्वन लनमायण केराबारी-५ 22.15 22.15   

ङ. कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासलनक खिय     400.00 
१ र्न्िन केराबारी-५ 96.00 96.00   

२ स्टेशनरी    केराबारी-५ 85.00 85.00   

३ छपाई केराबारी-५ 40.00 40.00   

४ ववववि केराबारी-५ 179.00 179.00   

जम्मा 6843.00 6843.00 
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वडा नं. ६ 
क= पवुायिार ववकास 3770.80 
१ संगमपथ सडक स्िरोन्निी केराबारी - ६ 1000.00 1000.00   

२ पेररस मागय स्िरोन्निी केराबारी - ६ 200.00 200.00   

३ कमरबोटे बाटो स्िरोन्निी केराबारी - ६ 400.00 400.00   

४ आददबासी जनजािी र्वन जाने बाटो ममयि केराबारी - ६ 100.00 100.00   

५ राङिा बाटो १ नं. िारा ममयि केराबारी - ६ 400.00 400.00   

६ डािे-वहमदिे-ववलमरे सडक ममयि केराबारी - ६ 800.00 800.00   

७ लसंहदेवी सडक ममयि केराबारी - ६ 300.00 300.00   

८ ह्यमु पाईप खररद केराबारी - ६ 500.00 500.00   

९ वहमदिे पैनी ममयि/सिुार केराबारी - ६ 70.80 70.80   

ख= सामाक्षजक ववकास 1371.20 
१ दलिि मवहिा जनजािी लसिाई कटाई िालिम केराबारी - ६ 300.00 300.00   

२ बािबालिका केराबारी - ६ 50.00 50.00   

३ अपाङगिा केराबारी - ६ 50.00 50.00   

४ जेष्ठ नागररक केराबारी - ६ 50.00 50.00   

५ मोटर रर-वक्षल्डङ िालिम केराबारी - ६ 200.00 200.00   

६ खेिकुद ग्राउण्ड ममयि केराबारी - ६ 371.20 371.20   

७ आहािे आ.वव. र्वन ममयि केराबारी - ६ 350.00 350.00   

ग= आलथयक ववकास 1029.00 
१ वरबोटे लसंिाई महुान संरिण केराबारी - ६ 150.00 150.00   

२ िम्पाखोिी पैनी संरिण केराबारी - ६ 200.00 200.00   

३ राङिा पैनी संरिण केराबारी - ६ 200.00 200.00   

४ सलिसािे पैनी संरिण केराबारी - ६ 200.00 200.00   

५ कािोपानी खानेपानी संरिण केराबारी - ६ 100.00 100.00   

६ रे्टनरी िालिम केराबारी - ६ 179.00 179.00   

घ= सशुासन िथा अन्िरसम्बन्ि 685.00 
१ वािावरण िथा ववपद ब्र्वस्थापन केराबारी - ६ 300.00 300.00   

२ कार्ायिर् ब्र्बस्थापन केराबारी - ६ 300.00 300.00   

३ सावयजलनक सनुवुाई केराबारी - ६ 85.00 85.00   

ङ= कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासलनक खिय 400.00 
1 कार्ायिर् सामग्री िथा मसिन्द केराबारी - ६ 150.00 150.00   

2 ववववि खिय केराबारी - ६ 76.00 76.00   
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3 र्न्िन केराबारी - ६ 60.00 60.00   

4 सञ्चार केराबारी - ६ 24.00 24.00   

5 ईन्टरनेट िथा ववद्यिु केराबारी - ६ 90.00 90.00   

जम्मा 7256.00 7256.00 
वडा नं. ७ 

क. पवुायिार ववकास  ३४००.०० 

१ 
लमिन िौक देक्षख उत्तर कािोपते्र लनमायण गा.पा. 
साझेदारी 

केराबारी - 7 १०००.०० १०००.००   

२ 
मगु ुकृवर् सहकारी संस्थाको पवुय क्षस्थि नकय टे 
खोल्सीमा किर्टय लनमायण 

केराबारी - 7 ५००.०० ५००.००   

३ लसाँदरेु िौक उत्तर-दक्षिण बाटो स्िरोन्नलि केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

४ लत्रवेणी िौक पवुय बाटो ग्रारे्ि केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

५ प्रर्ाि बाि केन्र पक्षिम बाटो ग्रारे्ि केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

६ नर्ााँ कृवर् सडक ख बाटो ग्रारे्ि केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

७ वडा कार्ायिर् देक्षख उत्तर बाटो ग्रारे्ि केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

८ ह्यमुपार्प खररद केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

९ वडा कार्ायिर् वररपरी कम्पाउण्ड वाि केराबारी - 7 ५००.०० ५००.००   

१० ववद्यिु ववस्िार केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

ख= सामाक्षजक ववकास १६००.०० 
१ मवहिा सशक्षक्तकरण िथा नेितृ्व ववकास िालिम केराबारी - 7 ३००.०० ३००.००   

२ 
बािबालिका हक अलिकार सम्बन्िी सिेिना 
कार्यक्रम 

केराबारी - 7 १००.०० १००.००   

३ ज्रे्ष्ठ नागररक-परोपकार खदम घाट लनमायण केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

४ आददवासी जनजालि संस्कृलि उत्थान कार्यक्रम केराबारी - 7 १००.०० १००.००   

५ 
दलिि र गैर दलिि ववि जालिर् ववरे्द सम्बन्िी 
अन्िरवक्रर्ा कार्यक्रम 

केराबारी - 7 १००.०० १००.००   

६ 
अपाङ्गिा र्एका ववद्याथीहरु िाई अध्र्र्न 
सामाग्री वविरण 

केराबारी - 7 १००.०० १००.००   

७ मगु ुआ.वव. घेराबारा िथा ममयि संर्ार केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

८ सावयजलनक मा.वव. ममयि संर्ार केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

९ र्वुा-खेिकुद कार्यक्रम  केराबारी - 7 १००.०० १००.००   

१० जनजागरण आ.वव किा व्र्वस्थापन लसाँदरेु केराबारी - 7 १००.०० १००.००   

११ नकय टे बाि कल्र्ाण आ.वव र्वन ममयि संर्ार केराबारी - 7 १००.०० १००.००   
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ग= आलथयक ववकास ९५६.०० 
१ वलसयम घााँसको बीउ वविरण केराबारी - 7 १५६.०० १५६.००   

२ प्रर्ाि बाि केन्रमा शौिािर् लनमायण केराबारी - 7 १००.०० १००.००   

३ जनजागलृि पैनी ममयि केराबारी - 7 १००.०० १००.००   

४ एकीकृि पैनी ममयि  केराबारी - 7 ३००.०० ३००.००   

५ कालिका पैनी ममयि केराबारी - 7 १००.०० १००.००   

६ जनसहर्ोग पैनी ममयि केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

घ= सशुासन िथा अन्िरसम्वन्ि ९००.०० 
१ सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रम केराबारी - 7 ५०.०० ५०.००   

२ ववपद व्र्वस्थापन केराबारी - 7 २५०.०० २५०.००   

३ 
टोि ववकास व्र्वस्थापन प्रक्षशिण िथा सामाग्री 
वविरण 

केराबारी - 7 २००.०० २००.००   

४ 
वडा कार्ायिर्को कोठा पाटेशन िथा सामाग्री 
खररद 

केराबारी - 7 २५०.०० २५०.००   

५ ववििु खानेपानी िथा ईन्टरनेट सेवा केराबारी - 7 ७५.०० ७५.००   

६ वडा रे्िा िथा टोि ववकास रे्िा केराबारी - 7 ७५.०० ७५.००   

ङ. कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासलनक खिय ४००.०० 
१ मसिन्द िथा कार्ायिर् सामान केराबारी - 7 200 २००.००   

२ र्न्िन केराबारी - 7 40 ४०.००   

३ सञ्चार केराबारी - 7 ३०.०० ३०.००   

४ ववववि केराबारी - 7 १३०.०० १३०.००   

जम्मा ७२५६.०० ७२५६.०० 
वडा नं. ८ 

क= पवुायिार ववकास  ३६६५.00 

१ 
बस्नेि देवािी टोि देक्षख ५० लम. पूवय उत्तर 
मक्षच्छन्र मा.वव. को वकत्ता सम्म सडक एक्षजङ 

केराबारी - 8 १०००.०० १०००.००   

२ 
आमजुाँगी लनकासी टोि पछुार वाहनुको 
खोल्सीमा ह्यमुपार्प सवहि कल्र्टय लनमायण 

केराबारी - 8 ८००.०० ८००.००   

३ बाि ववकास केन्र र्वन स्िरउन्निी केराबारी - 8 ५००.०० ५००.००   

४ 
आमजुाँगी थापाको रािाकृष्ण मक्षन्दर देक्षख 
लनकासी पछुारसम्म बाटो ग्रारे्ि 

केराबारी-८ २००.०० २००.००   

५ 
आमजुाँगी कृष्ण क्रसर देक्षख पूवय उत्तर िोररबारी 
सम्म बाटो ग्रारे्ि 

केराबारी-८ ३००.०० ३००.००   
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६ 
केराबारी पश ुसेबा केन्र देक्षख दक्षिण रािाकृष्ण 
मक्षन्दर बाटो एक्षजङ 

केराबारी-८ ५००.०० ५००.००   

७ ह्यमु पाईप खररद िथा ब्र्बस्थापन केराबारी-८ ३६५.०० ३६५.००    

ख= सामाक्षजक ववकास  १६००.०० 

१ 
आमजुाँगी आिारर्िु ववद्यािर् ममयि संर्ार िथा 
वाि लनमायण सहर्ोग 

केराबारी-८ ३००.०० ३००.००   

२ मक्षच्छन्र मा.वव ममयि संर्ार सहर्ोग केराबारी-८ १५०.०० १५०.००   

३ खदम क्र्ाम्पस शैक्षिक ब्र्बस्थापन सहर्ोग केराबारी-८ १००.०० १००.००   

४ ववद्यिुीकरण ववस्िार िथा सिुार केराबारी-८ २५०.०० २५०.००   

५ 
केराबारी बजार िेत्र खानेपानी सिुार िथा 
ववस्िार 

केराबारी-८ २५०.०० २५०.००   

६ 
समावेशी िथा संस्थागि ववकास सहर्ोग 
कार्यक्रम 

केराबारी-८ २५०.०० २५०.००   

७ वडा खेिकुद ववकास कार्यक्रम  केराबारी-८ १००.०० १००.००   

८ ववपन्न पररवारका िालग स्वास््र् ववमा कार्यक्रम केराबारी-८ १००.०० १००.००   

९ छात्रवकृ्षत्त कार्यक्रम केराबारी-८ ५०.०० ५०.००   

१० मठ मक्षन्दर सहर्ोग कार्यक्रम केराबारी-८ ५०.०० ५०.००   

ग= आलथयक ववकास  ८००.०० 
१ जनसहर्ोग लसंिार् कुिो सिुार सहर्ोग केराबारी-८ १५०.०० १५०.००   

२ आमजुाँगी लसंिार् कुिो सिुार सहर्ोग केराबारी-८ २५०.०० २५०.००   

३ 
बेरोजगार र्वुाहरुको िागी उद्यमशीििा प्रवदयन 
कार्यक्रम 

केराबारी-८ २००.०० २००.००   

४ 
लबपन्न मवहिाहरुका िालग उद्यमशीििा िथा 
िमिा ववकास  कार्यक्रम  

केराबारी-८ १००.०० १००.००   

५ कृवर् ववकास कार्यक्रम केराबारी-८ १००.०० १००.००   

 घ( सशुासन िथा अन्िर सम्बन्ि  ६२६.०० 
१ ववपद् व्र्ावस्थापन केराबारी-८ २५०.०० २५०.००   

२ फोहर मैिा ब्र्बस्थापन कार्यक्रम केराबारी-८ ५०.०० ५०.००   

३ टोि ववकास संस्था संस्थागि ववकास सहर्ोग केराबारी-८ १२०.०० १२०.००   

४ वडा रे्िा िथा र्ोजना बैठक िथा सर्ा समारोह केराबारी-८ ५०.०० ५०.००   

५ कार्ायिर्का िालग कुसी खररद केराबारी-८ ३०.०० ३०.००   

६ सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रम केराबारी-८ ६०.०० ६०.००   

७ सिुना िथा सत्र्िार केराबारी-८ ४५.०० ४५.००   
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८ वडा कार्ायिर् व्र्ावस्थापन िथा ववववि केराबारी-८ २१.०० २१.००   

ङ. कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासलनक खिय ४००.०० 
१ कार्ायिर् सामान िथा मसिन्द केराबारी-८ १००.०० १००.००   

२ ववववि रै्परी खिय केराबारी-८ १८०.०० १८०.००   

३ ईन्िन खिय केराबारी-८ ६०.०० ६०.००   

४ ममयि खिय केराबारी-८ ६०.०० ६०.००   

जम्मा ७०९१.०० ७०९१.०० 
वडा नं. ९ 

क= पवुायिार ववकास 3987.40 
१ बाटाहरु ममयि सम्र्ार केराबारी -९ 210.00 210.00   

२ िक्ष्मी मावव देक्षख खर्रघारी जान ेबाटो स्िरोन्निी केराबारी -९ 70.00 70.00   

३ दाक्षजयलिङ टोि खोिासम्मको बाटो स्िरोन्निी केराबारी -९ 50.00 50.00   

४ 
सािपते्र लसमसारबाट गोप्र् िौरी जाने बाटो 
ट्रर्ाक ओपन िथा ग्रारे्ि सवहि स्िरोन्निी 

केराबारी -९ 80.00 80.00   

५ 
लसहदेवी मागय हदैु खोिा लडिसम्म बाटो ग्रारे्ि 
ममयि संर्ार 

केराबारी -९ 50.00 50.00   

६ र्िवुा खानेपानी पूवायिार ववकास केराबारी -९ 1000.00 1000.00   

७ सािपते्र क्षशवािर् खानेपानी ववस्िार केराबारी -९ 375.00 375.00   

८ कुशमेु सकुुम्बासी टोि खानेपानी ववस्िार सम्पन्न केराबारी -९ 70.00 70.00   

९ ह्यमुपार्प खररद िथा ब्र्बस्थापन केराबारी -९ 300.00 300.00   

१० 
र्िवुा पक्षब्िक बोलडयङ अगालड आर सी सी 
कल्र्टय 

केराबारी -९ 400.00 400.00   

११ 
खोिा िटबन्िनका िालग िार जािी खररद र 
जडान 

केराबारी -९ 150.00 150.00   

१२ कुशमेु सार्लनङ क्िब लनमायणालिन र्वन लनमायण  केराबारी -९ 50.00 50.00   

१३ 
दगुाय आ.वव. पूवय हदैु खोल्सी सम्म जाने बाटो 
स्िरोन्निी 

केराबारी -९ 100.00 100.00   

१४ 
सािपते्र होिी पूवय हुाँदै बेििौरी सम्म जान ेबाटो 
सम्म बाटो स्िरोन्निी 

केराबारी -९ 200.00 200.00   

१५ 
पूवयज्र्ोलि मागय स्िरोन्निी र र्एको कल्र्टयमा 
रेलिङ लनमायण 

केराबारी -९ 100.00 100.00   

१६ आदशय डाडा टोि- ववराजे जोड्न ेबाटो स्िरोन्निी केराबारी -९ 100.00 100.00   

१७ कुसमेु िेिीबेटी र िामाङ टोि खानेपानी लनमायण केराबारी -९ 300.00 300.00   
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१८ ववद्यिु पोि र िार खररद र जडान केराबारी -९ 50.00 50.00   

१९ आईिबारे -ववराजे बाटो कल्र्टय ममयि सम्र्ार केराबारी -९ 200.00 200.00   

२० वडा कार्ायिर् सामाग्री खरीद केराबारी -९ 32.40 32.40   

२१ सडक बत्ती खररद िथा जडान केराबारी -९ 100.0 100.0   

ख= सामाक्षजक ववकास 1463.60 
१ बािकल्र्ाण आ. वव. घेराबारा केराबारी -९ 100.00 100.00   

२ सवहद आ. वव. अपाङ्ग मैत्री शौिािर् लनमायण केराबारी -९ 35.00 35.00   

३ िर्रोग स्वास््र् सरुिा कार्यक्रम केराबारी -९ 110.00 110.00   

४ स्वास््र् सेवा प्रवियन कार्यक्रम केराबारी -९ 50.00 50.00   

५ गाउाँ घर क्षक्िलनक सामाग्री खरीद केराबारी -९ 50.00 50.00   

६ स्वास््र् ईकाई केन्र र्वन स्िरोन्निी केराबारी -९ 200.00 200.00   

७ अब्बि जेहेनदार ववद्याथी प्रोत्साहन कार्यक्रम केराबारी -९ 25.00 25.00   

८ 
सामाक्षजक िेत्रमा र्ोगदान परु्ायएका 
व्र्क्षक्तहरुिाई सम्मान कार्यक्रम 

केराबारी -९ 75.00 75.00   

९ वडा लर्त्रका ववलर्न्न वाटोहरु नामाकरण  केराबारी -९ 70.00 70.00   

१० ज्रे्ष्ठ नागररक कार्यक्रम केराबारी -९ 30.00 30.00   

११ अपाङ्गिा र्एका व्र्क्षक्तहरुिाई सहार्िा कार्यक्रम केराबारी -९ 75.00 75.00   

१२ दलिि वगय कार्यक्रम केराबारी -९ 80.00 80.00   

१३ आददवासी जनजािी कार्यक्रम केराबारी -९ 50.00 50.00   

१४ मवहिा क्षशिाई कटाई िालिम कार्यक्रम केराबारी -९ 80.00 80.00   

१५ 
मवहिा व्र्वसावर्क िप्पि उत्पादन प्रवद्धयन 
कार्यक्रम 

केराबारी -९ 100.00 100.00   

१६ बािबालिका खेिकुद सामाग्री वविरण कार्यक्रम केराबारी -९ 70.00 70.00   

१७ वपछडा वगय कार्यक्रम केराबारी -९ 50.00 50.00   

१८ स्वास््र् िथा काननुी सिेिना कार्यक्रम केराबारी -९ 23.60 23.60   

१९ खेिकुद कार्यक्रम केराबारी -९ 190.00 190.00   

ग= आलथयक ववकास 1090.20 

१ 
व्र्वसावर्क कृवर् िथा पशपुािन ५०% साझेदारी 
कार्यक्रम 

केराबारी -९ 200.00 200.00   

२ साझेदारीमा उद्योग प्रवियन कार्यक्रम केराबारी -९ 215.20 215.20   

३ ढुङ्गे होिी माथी कजवे लनमायण केराबारी -९ 25.00 25.00   

४ लसमािी डाडा नर्ा पैनीमा ईररगसेन गटे केराबारी -९ 150.00 150.00   

५ सानो ववराजे पैनी ममयि केराबारी -९ 100.00 100.00   
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६ कुिो पैनी ममयि सम्र्ार केराबारी -९ 200.00 200.00   

७ 
कृवर् सामाग्री आपूिी िथा कृवर् उपज संकिन 
केन्र  

केराबारी -९ 200.00 200.00   

घ= सशुासन िथा अन्िरसम्बन्ि 726.80 
१ वािावरण िथा ववपि व्र्वस्थापन केराबारी -९ 318.00 318.00   

२ सावयजलनक सनुवुाई केराबारी -९ 50.00 50.00   

३ सिुना िथा सञ्चार केराबारी -९ 70.00 70.00   

४ वडा कार्ायिर् वेर्साईट लनमायण केराबारी -९ 70.00 70.00   

५ वडा प्रोफार्ि लनमायण केराबारी -९ 70.00 70.00   

६ 
जोक्षखम र्कु्त िेत्रमा सी.सी. क्र्ामेरा खररद िथा 
जडान 

केराबारी -९ 116.80 116.80   

७ सरसफाई व्र्वस्थापन केराबारी -९ 32.00 32.00   

ङ= कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासलनक खिय 400.00 
१ कार्ायिर् व्र्वस्थापन केराबारी -९ 150.00 150.00   

२ ववववि केराबारी -९ 250.00 250.00   

जम्मा 7668.00 7668.00 
वडा नं. १० 

क. पूवायिार ववकास ३४९८.५५ 
१ लर्रगाउाँ मागय पक्की डे्रन लनमायण केराबारी -१० ९९८.५५ ९९८.५५   

२ अनगु्रहििय पक्षिम पक्की एक्षजङ लनमायण केराबारी -१० ४००.०० ४००.००   

३ हाटखोिा उत्तर बाटो पक्की डे्रन लनमायण केराबारी -१० ४००.०० ४००.००   

४ दारेखोल्सी लर्र संरिण केराबारी -१० ४००.०० ४००.००   

५ वहमािर् िोक पबुय बाटो पक्की डे्रन लनमायण केराबारी -१० ५००.०० ५००.००   

६ श्रद्धामागय पक्की एक्षजङ लनमायण केराबारी -१० १००.०० १००.००   

७ हाटखोिा पक्षिम लर्रमा पक्की वाि लनमायण केराबारी -१० ४००.०० ४००.००   

८ उत्तरे पैनी पक्षिम बाटो पक्की एक्षजङ केराबारी -१० ३००.०० ३००.००   

ख. सामाक्षजक ववकास १२७२.२० 
१ ज्रे्ष्ठ नागररक सम्मान कार्यक्रम केराबारी -१० ५०.०० ५०.००   

२ खदम मकु्षक्तघाट टहरा लनमायण केराबारी -१० १००.०० १००.००   

३ अपाड्ग मैत्री सामाग्री खररद केराबारी -१० ५०.०० ५०.००   

४ 
आददवासी, जनजािी, दलिि र वपछडा बगय 
िमिा ववकास िालिम 

  २००.०० २००.००   

५ खेिकुद सामाग्री खररद केराबारी -१० १००.०० १००.००   
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६ 
वहमािर् बाि ववकास केन्र र्वन संरिण िथा 
ममयि 

केराबारी -१० १००.०० १००.००   

७ 
सरु्ोदर् बाि ववकास केन्र म्र्ाट कापेट प्िाई 
खररद िथा ब्र्बस्थापन 

केराबारी -१० ५०.०० ५०.००   

८ िाग ुऔर्ि दवु्र्यसनी सिेिना कार्यक्ररम केराबारी -१० ५०.०० ५०.००   

९ मवहिा िमिा ववकास िालिम केराबारी -१० १५०.०० १५०.००   

१० अनगु्रह ििय र्वन ममयि सम्र्ार केराबारी -१० १००.०० १००.००   

११ मारानाथा ििय र्वन ममयि लनमायण केराबारी -१० १००.०० १००.००   

१२ क्षशवािर् मक्षन्दर घेराबारा लनमायण केराबारी -१० ७२.२० ७२.२०   

१३ केराबारी पालिका अस्पिाि कम्प्र्टुर खररद केराबारी -१० ५०.०० ५०.००   

१४ 
मक्षच्छन्र मा.वव. बाि ववकास केन्र सामाग्री 
खररद 

केराबारी -१० १००.०० १००.००   

ग. आलथयक ववकास  ९५४.१५ 
१ जनसहर्ोग कुिो पक्की डे्रन र स्िाप )श्रद्धा मागय(  केराबारी -१० १५०.०० १५०.००   

२ सावयजलनक कुिो ममयि सम्र्ार केराबारी -१० १००.०० १००.००   

३ 
केराबारी साना वकसान कृवर् सहकारी ववउ, 
ववर्ादी खररद साझेदारी 

  १००.०० १००.००   

४ ववलर्न्न स्थानको कृवर् सडक ममयि सम्र्ार केराबारी -१० ३०४.१५ ३०४.१५   

५ कालिपोखरी दोर्ान कृवर् सडक DPR   केराबारी -१० १५०.०० १५०.००   

६ केराबारी पालिका अस्पिाि कम्प्र्टुर खररद केराबारी -१० ५०.०० ५०.००   

७ उत्तरे पैनी पक्षिम बाटो पक्की एक्षजङ केराबारी -१० १००.०० १००.००   

 घ. सशुासन िथा अन्िरसम्बन्ि ६३६.१० 
१ वािावरण िथा ववपद व्र्वस्थापन केराबारी -१० २००.०० २००.००   

२ टोि ववकास संस्था कार्ायिर् व्र्वस्थापन  केराबारी -१० १२०.०० १२०.००   

३ 
मंगिबारे हवटर्ा िेत्रमा फोहोर फाल्ने डक्षस्वन 
लनमायण 

केराबारी -१० २०.०० २०.००   

४ 
वडा कार्ायिर् कोठा पाटेशन िथा सामाग्री 
खररद 

केराबारी -१० २४६.१० २४६.१०   

५ सावयजलनक सनुवुाई कार्यक्रम केराबारी -१० ५०.०० ५०.००   

ङ. कार्ायिर् सञ्चािन िथा प्रशासलनक खिय ४००.०० 
१ कार्ायिर् सामाग्री खररद िथा मसिन्द केराबारी -१० १७०.०० १७०.००   

२ ववववि केराबारी -१० १४०.०० १४०.००   

३ र्न्िन  केराबारी -१० ३०.०० ३०.००   
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४ सञ्चार केराबारी -१० २०.०० २०.००   

५ र्न्टरनेट िथा ववद्यिु केराबारी -१० ४०.०० ४०.००   

 जम्मा  ६७६१.०० ६७६१.०० 
s'n hDdf  70000 70000 70000 

४. ववर्र्गि शाखािफय  
४.1 क्षशिा शाखा 
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1 
बाि किा र ववद्यािर् 
कमयिारी प्रोत्साहन र्त्ता/ववववि 8352                 

8352 

2 
क्षशिक व्र्वस्थापन अनदुान 
उच्ि क्षशिा समेि 3000                 

3000 

3 र्ार्ा क्षशिक अनदुान 300                 300 

4 

क्षशिा सलमलि िगार्ि ववलर्न्न 
सलमलि र सरोकारवािासाँग 
बैठक छिफि 
अन्िरवक्रर्ा/ववववि खिय   100         100     

200 

5 शैक्षिक संस्था अनगुमन             50     50 

6 
शाखा सञ्चािन िथा 
व्र्वस्थापन 20           20     

40 

7 
IEMIS WorkShop & Data 

Verification             150     
150 

8 फ्िास ररपोटय िर्ारी             20     20 

9 राष्ट्रपलि रलनङ क्षशल्ड सञ्चािन             250     250 

10 शैक्षिक क्र्ािेण्डर लनमायण             50     50 

11 

स्थानीर् पाठ्यक्रमसाँग 
सम्बक्षन्िि स्रोि सामग्री ववकास 
िथा लनमायण/पाठ्यपसु्िक 
िेखन/ववववि     1200             

1200 

12 प्र.अ. प्रोत्साहन र्त्ता 137                 137 
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13 

ववद्यािर् िथा क्षशिकहरुको 
िालग िमिा ववकासका 
कार्यक्रमहरु   300               

300 

14 

ऐन लनर्म लनदेक्षशका कार्यववलि 
लनमायण िथा ववकास र किा ८ 
कोपरीिा व्र्वस्थापन             162     

162 

15 
ववद्याथी िेत्र भ्रमणको िालग 
ववद्यािर्हरुिाई अनदुान             289     

289 

  जम्मा 11809 400 1200 0 0 0 1091 0 0 14500 

४.२ स्वास््र् शाखा 
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१ 
अध्र्िसंग जेष्ठ नागरीक पणुय असक्त अलि असक्त 
अपाङगिा र्एका ब्र्क्षक्तहरुको स्वास््र् परीिण कार्यक्रम 350       350 

२ उपाध्र्िसंग सरुिीि शतु्केरी प्रोत्साहन कार्यक्रम 400       400 

३ 
स्वास््र् लबमा कार्यक्रम अलर्र्ान िथा लबपन्न नागरीक 
लनशलु्क लबमा प्रदान कार्यक्रम   200     200 

४ 
केराबारी पालिका अस्पिािमा मेटरनीटी वकर्र र्नुीट 
संिािन 100       100 

५ 
िर्रोगमैत्री पालिका अलर्र्ान अन्िरगि िर्रोग मकु्त 
र्एका ब्र्क्षक्तिाई उपहार कार्यक्रम     20   20 

६ 
ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रमका िागी वडा नं १ २ ५ 
र ९ मा ईिक्ट्रीक ब्र्ाकअप ब्र्बस्थापन   400     400 

७ म.स्वा. से. लबदाई प्रोत्साहान कार्यक्रम     80   80 

८ मस्वा से मालसक बैठक र्ािार्ाि खिय     1000   1000 

९ स्वास््र् संस्थाहरुको मालसक बैठक खिय 50       50 

१० स्वास््र् संस्था मसिन्द खिय अनदुान 300       300 

११ केराबारी पालिका अस्पिाि स्वास््र् लबमा कार्यक्रम अनदुान 850       850 

१२ 
और्िी खररद िथा लनशलु्क क्र्ाक्षल्सर्म िक्की लबिरण 
कार्यक्रम 822       822 

१३ 
गाउाँघर वकल्नीक स्वास््र् संस्था औजार उपकरण िथा 
फनीिर खरीद 300       300 

१४ पालिका अस्पिाि एक्सरे िथा अन्र् उपकरण खरीद 2628       2628 

१५ 
स्वास््र् संस्थाहरुमा DHIS 2 संिािनका िागी 
कम्पयु्टर खरीद िथा ईन्टरनेट जडान 600       600 
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१६ 
ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम संिािनका िागी दैलनक 
भ्रमण िथा र्ािार्ाि खिय 100       100 

१७ HMIS TOOLs छपाई 100       100 

१८ अस्पिाि फामेसी संिािनका िथा ब्र्बस्थापन खिय 400       400 

१९ कार्यक्रम अनगुमन  ६0       ६0 
२० दैलनक भ्रमण खिय ४०    ४० 
२१ कािोपानी सपयदंश संिािन िथा ब्र्बस्थापन खिय 100       100 

२२ और्िी िथा सामाग्री ढुवानी 100       100 

  जम्मा 7300 600 1100   9000 

४.3 कृवर्  शाखा  
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१ बजार ववकास कार्यक्रम               

१.२ कोसेिी घर स्थापना िथा संिािन सहर्ोग           100 100 

२ 
व्र्वसावर्क िथा बेमौसमी िरकारी खेिी ववकास 
कार्यक्रम 

  
          

  

२.१ टनेि प्िाविक वविरण ७५ अनदुान   250         250 

२.२ मक्षल्िंग प्िाक्षस्टक वविरण - ७५ प्रलिशि अनदुान   350         350 

३ कृवर् र्ाक्षन्त्रकरण कार्यक्रम               

३.१ 

मागमा आिारीि ५० प्रलिशि िागि साझेदारीमा 
कृवर् औजार उपकरण िथा कृवर् सामाग्री वविरण 
कार्यक्रम )उत्पादन उत्पादनो परान्ि िथा प्रशोिन 
संग सम्बन्िीि( 

500 

          

500 

४ फिफुि ववकास कार्यक्रम               

४.१ ७५ प्रलिशि अनदुानमा वकवव खेिी का िागी 
आवाश्र्क टहरा लनमायण 

  
  550       

550 

४.२ वहउदे / बरे् फिफुिको बगैिा स्थापना गनय 
ववरुवा वविरण िथा फिफुि खेिी प्रवदयन 
कार्यक्रम 

  

  

275    275 
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४.३ प्रस्िावनामा आिाररि ७५ प्रलिशि िागि 
साझेदारीमा फिफुि/फुि/िरकारी नसयरी स्थापना 
िथा सदुृढीकरण कार्यक्रम (नसयरी टे्र कोकोवपट 
प्िाक्षस्टक ब्र्ागशेड/अलसना/र्न्सेक्ट नेट लबउ 
प्िाक्षस्टक टनेि नसयरी टनेि बलडंग/ग्रक्षफ्टंग 
नार्फलसकेिर खररद िथा अन्र् नशयरी सम्बन्िी 
कार्यआदद( 

  

  

125    125 

५ मौरी िथा च्र्ाउ खेलि प्रवदयन कार्यक्रम               

५.१ 
मौरीपािन िथा च्र्ाउ खेिी सम्बन्िी औजार 
उपकरण िथा सामाग्री वविरण ५० प्रलिशि 
अनदुान 

  

  

 250   250 

६ बालि ववकास िथा माटो सिुार कार्यक्रम               

६.१ लडक्षजटि स्वार्ि टेक्षस्टङ लमलन ल्र्ाव िथा 
केलमकि खररद 

550 
          

550 

६.२ प्राङ्गाररक मि उत्पादन कारखानाको संर्ाब्र्िा 
अध्र्र्न 

  
    

 250  250 

६.३ घमु्िी माटो पररिणको िागी आवश्र्क सामाग्री खररद 120           120 

६.४ वकसानहरुको स्वार्ि प्रोफाईि िर्ारी     100       100 

७.० बालि संरिण िथा लबपि व्र्वस्थापन कार्यक्रम               

७.१ आकक्षस्मक बालि संरिणको िालग बानस्पलिक 
जैववक रासार्लनक लबर्ादी खररद लबिरण िथा अन्र् 
बािी संरिण सम्बन्िी कार्य 

350 

    

150 

    

500 

७.२ बािी उपिार लसववर     150       150 

७.३ बालि संरिण सम्बन्िी जनिेिना/िालिम     100       100 

८.० लसिाई साझरेदारी कार्यक्रम               

८.१ साना लसिाईका संरिना लनमायण िथा ममयि सम्र्ार 
कार्यक्रम- ८५ प्रलिशिअनदुान 

  
  2000       

2000 

८.२ ठुिा थोपा लसिाई प्रवदयन कार्यक्रम ७५ प्रलिशि 
अनदुान 

  
  800       

800 

८.३ प्िािीक पोखरी लनमायण ८५ प्रलिशि अनदुान     280       280 

९.० सहकारी प्रवदयन कार्यक्रम               

९.१ सहकारी संिािक सलमलिका सदश्र्हरु िथा 
सहकारीका कमयिारीहरुको िमिा अलर्बवृद्ध िालिम 

  
    50 200   

250 

९.२ सहकारी अनगुमन         150   150 

९.३ रावष्ट्रर् सहकारी ददवस       100 100   200 

९.४ सहकारी िथा गररवव लनवारण सम्बन्िी व्र्ावस्थापन 
सिुना प्रणािी (CoPoMIS) सम्बन्िी िालिम 

150 
          

150 
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१० 
र्ोजना. कृवर् ि्र्ाकं आलथयक ववश्लरे्ण िथा 
जनिेिना कार्यक्रम िथा लबलर्द 

  
          

  

१०.१ लबउलबजन लबके्रिा िालिम/लबर्ादी लबके्रिा िालिम 240           240 

१०.२ कृर्कहरुको स्थिगि िमिा अलर्बदृ्धी िालिम         115   115 

१०.३ 
कृर्क समहु पदालिकारी समहु व्र्वस्थापन िथा 
िेखा व्र्वस्थापन िालिम 

  
      75   

75 

१०.५ वकसान सकु्षिकरण कार्यक्रम 400           400 

१०.६ अनगुमन मलु्र्ाङ्कन िथा दैलनक भ्रमण         70   70 

१०.७ 
लबलबि िथा कार्ायिर् दैलनक क्षिर्ापान मसिन्द 
ईन्िन िथा अन्र् 

  
  50       

50 

१०.८ कृवर् सलमलि बैठक खिय     50       50 

  कुि जम्मा 2310 600 4480 550 960 100 9000 

४.४  पश-ुपन्िी शाखा  
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१ िापकटर लबिरण ७५ प्रलिशि अनदुान ३००         ३०० 
२ पश ुस्वा्र् प्रबदयन कार्यक्रम         400 ४०० 
३ १ ददने पश ुस्वस्थ लसलबर   300       ३०० 
४ बंगरुको खोर लनमायण िथा सिुार ७५ प्रलिशि अनदुान     400     ४०० 
५ बाख्राको खोर लनमायण िथा सिुार ७५ प्रलिशि अनदुान     400     ४०० 
६ गाई पकेट कार्यक्रम ७५ प्रलिशि अनदुान         700 ७०० 
७ वहउदे घासको बीउ लबिरण )बसीम र जै(         500 ५०० 
८ खोरेि खोप खररद सन्िािन िथा पाररश्रलमक १००         १०० 
९ शाखाबाट लनर्लमि लबिरण गररने और्लि खररद ८५०         ८५० 
१० ववर्यम घासको लबउ वविरण )जनुेिो वटर्ोसेन्टी(   300       ३०० 
११ माछा पोखरी ममयि िथा व्र्बस्थापन ७५ प्रलिशि अनदुान         100 १०० 
१२ बंगरुपािन िालिम         50 ५० 
१३ कार्यक्रम संिािनका िालग अनगुमन खिय         ३० ३० 
१४ दैलनक भ्रमण खिय  

   ५० ५० 
१५ ववववि खिय  

   २० २० 

१६ 
बोर्र बोका जमनुापारी पाठा पादठ र वकय सार्र सगुरुको 
पाठा पादठ खररद 

१०००     १००० 

   जम्मा २२५० ६०० ८०० ० १८५० ५५०० 
 
4.5 मवहिा, वािवालिका िथा समाजकल्र्ाण शाखा 
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क मवहिा िक्षिि           

१ 
लसिाई कटाई ढाका बनुाई सम्बन्िी एड्र्ान्स िथा 
आिारर्िु लसपमिुक िालिम एवंम मेलसन खररद १०००       १००० 

२ 
ववपन्न मवहिा समहु र सलमलि गठन र पररिािन 
)लनगरानी समहु समेि( िथा व्र्वस्थापन खिय अनदुान 
कार्यक्रम       40 ४० 

३ वकशोररहरुका िालग आत्म रिा सम्बन्िी िालिम   200     २०० 
४ ददवसीर् कार्यक्रम/सर्ा समारोह       100 १०० 

५ 
सामाक्षजक ववरे्द न्र्लुनकरणका िागी जािीर्¸ वगीर् 
साथै र्ावर्क छुवाछुि ववरुदको सिेिनामिुक कार्यक्रम       100 १०० 

६ मनोववमशय केन्र व्र्वस्थापन ४०       ४० 

७ 
अलिववपन्न¸ एकि मवहिा¸ जेष्ठ नागररक एवम 
अपाङगिा र्एका मवहिा ददददबैनीहरुको िागी ववउाँपकु्षज 
वविरण       450 ४५० 

८ 
मवहिाहरुका िागी व्र्क्षक्तगि/घरेि ुएवंम/मवहिा 
अलिकार / वािावरणीर् सरसफाई सम्बन्िी 
सिेिनामिुक कार्यक्रम       70 ७० 

ख बािबालिका िक्षिि           

१ 
गाउाँपालिका/वडा स्िरीर् बाि क्िब संिािन िथा 
व्र्वस्थापन सम्बन्िी िमिा ववकास कार्यक्रम       80 ८० 

२ उपाध्र्िसगाँ छात्रा कार्यक्रम १००       १०० 
ग अपाङगिा िक्षिि           

१ 
अपाङगिा पररिर्पत्र वविरण क्षशववर संिािन/ समन्वर् 
बैठक   150     १५० 

२ 
नवलनवायक्षिि जनप्रलिलनलिहरु सगाँ अपाङगिा र्एका 
व्र्ाक्षक्तहरुको अन्िरवक्रर्ा कार्यक्रम       50 ५० 

३ 
अपाङगिा र्एका व्र्क्षक्त एवंम लिनका पररवारहरुका 
िागी व्र्टुीपाियर सम्बन्िी आिारर्िु/एडर्ान्स 
लसपमिुक िालिम     550   ५५० 

४ 
अपाङगिा र्एका स्वाविम्बी व्र्क्षक्तहरुको िागी 
सम्मान एवंम ववउाँपकु्षज वविरण       150 १५० 

५ मेलसन िारा टपरर वनेु्न िालिम २००       २०० 



कृवर्-पर्यटन सवहिको पूणय पूवायिार, समदृ्ध केराबारी हाम्रो आिार  

केराबारी गाउाँपालिकाको आ.व. 2079।080 को नीलि िथा कार्यक्रम र बजेट  98 

घ ववलर्न्न कोर्हरु           

१ िैङलगक वहि कोर्       50 ५० 
२ बाि वहि कोर्       50 ५० 
३ सरुिा आवास कोर्       50 ५० 
४ कमयिारी भ्रमण खिय       २0 २० 
५ वफल्ड अनगुमन खिय    २० २० 
६ ववववि       30 ३० 
  जम्मा १३४० ३५० ५५० १२६० ३५०० 
४.६ न्यानयक िसमनत 

  वववरण 
आ

न्ि
ररक

 क
ोर् 

ववत्त
ीर्
 स

मा
लनक

रण
 
 

(
संक्ष
घर्

( 

संक्ष
घर्

 र
ाज
श्वय 

बा
ाँडफ

ााँड
 

प्रदे
श 

राज
श्व 

बा
ाँडफ

ााँड
  

 

 

 

कुि बजेट 
हजारमा 
 

  

1 
न्र्ावर्क कार्यसम्पादन प्रवक्रर्ा 
सम्बक्षन्ि अलर्मकु्षखकरण कार्यक्रम 

    30   30 

2 
वडास्िरीर् काननुी सिेिना कार्यक्रम 
)सबै वडाहरुमा( 

    300   300 

3 न्र्ावर्क सलमलिसंग वकशोरी कार्यक्रम       115 115 

4 
न्र्ावर्क गलिववलि आदान प्रदानका 
िालग अध्र्र्न भ्रमण कार्यक्रम 

      175 175 

5 बावर्यक सलमिा गोष्ठी 50       50 

6 
मेिलमिाप र्एका वववादहरुको 
स्थिगि रुपमा अनगुमन 

    30   30 

7 
न्र्ावर्क सलमलि बैठक िथा भ्रमण 
खिय 

    240 10.14 250.14 

8 वडा मेिलमिाप केन्र मेिलमिाप खिय 50       50 

जम्मा 100   600 300.14 1000.14 
 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुिी -4 

संघ िथा प्रदेशवाट हस्िान्िररि कार्यक्रम/ र्ोजना 
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क 26332 सशिय अनदुान )िाि ु(      197300 

1 31201011 कृवर् ववर्ाग       

1.1 1.1.2.22 कृवर् स्नािक करार 480     480 

1.2 2.7.15.373 िानबािी प्रवद्धयन कार्यक्रम 2520     2520 

1.3 2.7.15.379 दिहन बािी प्रवद्धयन कार्यक्रम 1000     1000 

2 35000014 
सबैका िालग क्षशिा-आिारर्िू 
िह 

      

2.1 1.1.3.3 

आिारर्िू िहका स्वीकृि 
दरवन्दीका क्षशिक, राहि 
अनदुान क्षशिकका िालग 
ििब र्त्ता अनदुान )ववशेर् 
क्षशिा पररर्द अन्िगयिका 
क्षशिक/कमयिारीहरु समेि( 

87300     87300 

3 35000015 माध्र्लमक िह       

3.1 1.1.3.4 

माध्र्लमक िहका स्वीकृि 
दरवन्दीका क्षशिक, राहि 
अनदुान क्षशिक िालग ििब 
र्त्ता अनदुान )ववशेर् क्षशिा 
पररर्द अन्िगयिका 
क्षशिक/कमयिारी, प्राववलिक 
िारका प्रक्षशिक समेि( 

21700      

21700 

4 35001801 
ववद्यािर् िते्र ववकास 
कार्यक्रम- क्षजल्िा स्िर 

      

4.1 1.1.4.1 

प्रारक्षम्र्क बाि ववकास 
सहजकिायहरुको पाररश्रलमक 
िथा ववद्यािर् कमयिारी 
व्र्बस्थापन अनदुान 

7444  1284 2656  11384 

4.2 2.4.6.1 सावयजलनक ववद्यािर्का 2305  410 835  3550 
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ववद्याथीहरुका िालग लनशलु्क 
पाठ्यपसु्िक अनदुान 

4.3 2.7.11.1 
िोवकएका ववद्याथीको ददवा 
खाजाका िालग ववद्यािर्िाई 
अनदुान 

5713  1018 2071  8802 

4.4 2.7.13.10 
ववद्यािर् सञ्चािन िथा 
व्र्वस्थापन अनदुान 

1558  278 565  2401 

4.5 2.7.13.11 

शैक्षिक पहुाँि सलुनक्षिििा, 
अनौपिाररक िथा वैकक्षल्पक 
क्षशिा कार्यक्रम )परम्परागि 
ववद्यािर्, वैकक्षल्पक ववद्यािर्, 

सािरिा र लनरन्िर क्षशिाका 
कार्यक्रम समेि( 

260  46 94  400 

4.6 2.7.13.13 

ववद्यािर्मा शैक्षिक गणुस्िर 
सदुृढीकरण एवम ्
कार्यसम्पादनमा आिाररि 
प्रोत्साहन अनदुान 

682  121 247  1050 

4.7 2.7.13.23 
सामदुावर्क ववद्यािर्का 
छात्राहरुिाई लनशलु्क 
स्र्ालनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन 

1028  183 373  1584 

4.8 2.7.13.40 

माध्र्लमक िह किा )९-
१०( मा अंग्रजेी, गक्षणि र 
ववज्ञान ववर्र्मा क्षशिण 
सहर्ोग अनदुान 

3255  580 1180  5015 

4.9 2.7.13.41 

आिारमिु िह किा )६-८( 
मा अंग्रजेी, गक्षणि र ववज्ञान 
ववर्र्मा क्षशिण सहर्ोग 
अनदुान 

235  42 85  362 

4.10 2.7.13.49 कोलर्ड-१९ बाट पगुेको 260  46 94  400 
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शैक्षिक िलिको पररपरुण िथा 
अन्र् ववपदको समर्मा 
लसकार् लनरन्िरिाका िालग 
कार्यक्रम 

4.11 2.7.13.50 

प्रलि ववद्याथी िागिका 
आिारमा लसकार् सामग्री िथा 
लडक्षजटि लसकार् समाग्री 
व्र्वस्थाका िालग 
ववद्यािर्िार् अनदुान 

1649  294 598  2541 

4.12 2.7.13.51 
सस्थागि िमिा ववकास, 
परीिा सञ्चािन एवम ्ववद्याथी 
मलु्र्ाङ्कन 

464  83 168  715 

4.13 7.2.1.1 

सावयजलनक ववद्यािर्मा 
अध्र्र्नरि ववद्याथीहरुका 
िालग छात्रबकृ्षत्त  (आवासीर् 
िथा गैर आवासीर्( 

647  115 234  996 

5 31401011 
रावष्ट्रर् पररिर्पत्र िथा 
पञ्जीकरण ववर्ाग 

      

5.1 2.1.8.1 
एम. आर्य. एस. अपरेटर र 
वफल्ड सहार्कको िालग 
सञ्चार खिय 

    7 7 

5.2 2.3.2.1 
मेक्षशनरी आजार िथा फलनयिर 
ममयि सम्र्ार )सेवा केन्र 
सञ्चािानाथय( 

    84 84 

5.3 2.4.1.4 
मसिन्द सामान खररद )सेवा 
केन्र सञ्चािनाथय( 

    180 180 

5.4 2.4.14.3 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण िथा 
छपार्य )सञ्चार र पाँहिु 
अलर्र्ान सञ्चािान( 

    150 150 
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5.5 2.4.14.5 

ववर्ागिे उपिव्ि गराउने 
ववलि/पद्दलि अनसुार वडा 
स्िरबाट घटना दिाय सप्ताह 
अलर्र्ान सञ्चािन 

    90 90 

5.6 2.5.7.4 
एम. आर्य. एस. अपरेटर र 
वफल्ड सहार्क पाररश्रलमक, 

िाडपवय खिय िथापोशाक खिय 
    614 614 

5.7 2.8.1.9 
एम. आर्य. एस. अपरेटर र 
वफल्ड सहार्क देलनक भ्रमण 
र्त्ता/र्ािार्ाि खिय/ईन्िन 

    120 120 

5.8 2.9.9.6 

अन्र् ववववि खिय - आर्ोजना,  

सामाक्षजक सरुिा िथा घटना 
दिाय सम्बन्िी ववलर्न्न बैंठकको 
क्षिर्ापान िगार्िको खिय 

    55 55 

6 37100103 
र्वुा रोजगारीका िालग 
रुपान्िरण पहि पररर्ोजना 

      

6.1 2.4.1.5 
रोजगार सेवा केन्रको 
साँिािन खिय 

    265 265 

6.2 2.5.3.5 रोजगार सहार्कको ििब     393 393 

6.3 2.5.3.6 
रोजगार सहार्कको स्थानीर् 
र्त्ता 

    11 11 

6.4 2.5.3.7 
रोजगार सहार्कको पोशाक 
र्त्ता 

    10 10 

6.5 2.5.7.10 प्राववलिक सहार्कको पोसाक     10 10 

6.6 2.5.7.8 प्राववलिक सहार्कको ििव     393 393 

6.7 2.5.7.9 
प्राववलिक सहार्कको स्थानीर् 
र्त्ता 

    11 11 

6.8 2.7.3.8 रोजगारी सजृना )आई.लड.ए.ì     2407 2407 

7 31200101 कृवर् ववकास रणनीलि अनगुमन       
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िथा समन्वर् कार्यक्रम 

7.1 2.5.7.21 
कृवर् िथा पश ुसेवाका एक 
गााँउ एक प्राववलिकहरुको 
ििव र्त्ता 

600     600 

7.2 2.7.15.129 वकसान सूिीकरण कार्यक्रम 300     300 

7.3 2.7.15.130 
कृवर्, पशपुन्छी िथा मत्स्र् 
ि्र्ाकं अध्र्ावलिक कार्यक्रम 

100     100 

8 37100102 प्रिानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम       

8.1 2.5.7.5 रोजगार संर्ोजकको ििव 494     494 

8.2 2.5.7.6 
रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् 
र्त्ता 

17     17 

8.3 2.5.7.7 रोजगार संर्ोजकको पोसाक 10     10 

8.4 2.7.3.7 
रोजगारी सजृना )नेपाि 
सरकार( 

1479     1479 

9 30700106 िघ ुउद्यम ववकास कार्यक्रम       

9.1 2.6.4.14 

सम्र्ाव्र् उत्पादनको 
उत्पादकत्व र बजार प्रलिस्पिाय 
बवृद्ध गनयकािालग कक्षम्िमा ५ 
जनाको समहुमा प्रलबलि 
हस्िान्िरण 

140     140 

9.2 2.6.4.85 

गररबी लनवारणका िालग िघ ु
उद्यम ववकास कार्यक्रम 
संिािन लनदेक्षशका, २०७७ 
बमोक्षजम उद्यमीको स्िरोन्निी 
)आवश्र्किा पवहिानका 
आिारमा पनुिायजगी र 
एडर्ान्स सीप ववकास िालिम 
कार्यक्रम( 

400     400 

9.3 2.6.4.86 गररबी लनवारणका िालग िघ ु 2360     2360 



कृवर्-पर्यटन सवहिको पूणय पूवायिार, समदृ्ध केराबारी हाम्रो आिार  

केराबारी गाउाँपालिकाको आ.व. 2079।080 को नीलि िथा कार्यक्रम र बजेट  104 

लस. 
नं. 

शीर्यक /कार्यक्रम 

दाि ृसंस्था/स्रोि 

न ेप
ाि

  स
रक

ार/
नग

द 

न ेप
ाि

 स
रक

ार/
 

आ
न्ि

ररक
 ऋ

ण 

एस
.र्
.ए
स.
पी.

/ 
सो
.र्
. 

हनु
े अ

नदु
ान

 

एस
.र्
.ए
स.
पी.

/ 
सो
.र्
. 

हनु
े ऋ

ण 
आ

ईलड
 ए

/ 
सो
.र्
. ह

नु े
ऋ

ण कुि 
बजेट 

हजारमा 
 
 
  

उद्यम ववकास कार्यक्रम 
संिािन लनदेक्षशका, २०७७ 
बमोक्षजम िघ ुउद्यम ववकास 
मोडेिमा नर्ााँ िघ ुउद्यमी 
लसजयना गने 

10 34341011 रावष्ट्रर् खेिकुद पररर्द्       

10.1 2.7.14.1 
राष्ट्रपलि रलनङ्ग लसल्ड 
प्रलिर्ोलगिा )स्थानीर् िह 
स्िरीर्( 

100     
 

 

100  

11 31200106 
प्रिानमन्त्री कृवर् 
आिलुनवककरण पररर्ोजना 

      

11.1 2.7.15.336 

आ.व. 2079।80मा 
स्थापना र्एको मकैबािी 
पकेट ववकास कार्यक्रमको 
लनरन् िरिा 

600     600 

11.2 2.7.15.359 
आ.व. 2079/८० मा नर्ााँ 
िरकारी बािी पकेट ववकास 
कार्यक्रम सञ् िािन 

1200     1200 

1१.3 2.7.15.372 
आ.व. 2079।80 मा नर्ााँ 
बाख्रा पकेट ववकास कार्यक्रम 
सञ् िािन 

1500     1500 

12 36500106 बहिुते्रीर् पोर्ण कार्यक्रम       

12.1 2.7.16.1 

पोर्ण संवेदनशीि )खानेपानी 
िथा सरसफार्, कृवर्, पश ुसेवा, 
मवहिा िथा बािबालिका,  
क्षशिा र शासकीर् प्रवन्ि( 
िेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चानि( 

150     150 

12.2 2.7.16.2 
पोपण ववशेर् )स्वास््र्( 
िेत्रका कार्यक्रम सञ्चािन 

150     150 
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13 31202011 पश ुसेवा ववर्ाग       

13.1 2.7.18.100 
पशपुन्छी रोगको अन्वेर्ण, 

नमनुा सङ्किन िथा प्ररे्ण 
10     10 

13.2 2.7.18.236 र्वपडेलमर्ोिोक्षजकि ररपोवटयङ्ग 20     20 

13.3 2.7.18.240 

पश ुसेवा ववर्ाग र प्रादेक्षशक 
लनकार्मा पशपुन्छी ि्र्ांक 
िथा पश ुसेवाका कार्यक्रमको 
प्रगलि ररपोवटयङ 

20     20 

13.4 2.7.18.262 
एक पालिका एक रे्टेररनरी 
डाक्टर 

456     456 

13.5 2.7.18.40 कृलत्रम गर्ायिान लमसन कार्यक्रम 294     294 

14 37001103 पररवार कल्र्ाण कार्यक्रम       

14.1 2.7.22.10092 
माि ृिथा नवक्षशश ुकार्यक्रम 
संन्िािन 

1122     1122 

14.2 2.7.22.10143 

कोलर्ड १९ ववरुद्ध खोप 
अलर्र्ान िथा बसु्टर खोप 
समेि संिािन ब्र्वस्थापन 
खिय )पालिकास्िरीर् र्ोजना र 
पालिका िथा स्वास््र् सस्था 
स्िरीर् सपुररवेिण( 

309     309 

14.3 2.7.22.10155 

लनर्लमि खोप सदुृढीकरण, पूणय 
खोप सलुनिििा र दीगोपनाको 
िालग सकु्ष्म र्ोजना 
अद्यावलिक २ ददन र 
सरसफाई प्रवद्धयन प्र्ाकेज 
पनुयिाजगी िालिम १ ददन गरी 
३ ददन एवं पूणयखोप न.पा., 
गा.पा. सलुनक्षिििाको िालग 
स्थानीर् िह, वडा, खोप 

196     196 
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समन्वर् सलमिी िथा 
नवलनवाक्षियि जनप्रलिलनलिहरुको 
अलर्मकु्षखकरण, 

स्वास््र्कलमयबाट वडामा 
घरिरुी सवेिण, पालिकाबाट 
वडा रे्ररवफकेसन,                                                                                                                     

अनगुमन िथा घोर्णा सर्ा 
व्र्वस्थापन घोर्णा बांकीमा 
घोर्णा िथा घोर्णा र्एकामा 
ददगोपना कार्म गने 
व्र्वस्थापन खिय 

14.4 2.7.22.10504 प्रजनन ्रुग्णिा स्वास््र् सेवा 100     100 

14.5 2.7.22.218 
पररवार लनर्ोजन वकशोर 
वकशोरी िथा प्रजनन ्स्वास््र् 
कार्यक्रम 

340     340 

14.6 2.7.22.9504 पोर्ण कार्यक्रम 789     789 

14.7 2.7.22.9520 

माि ृिथा नवक्षशश ुकार्यक्रम 
अन्िगयि आमा सरुिा, गर्यविी, 
रक्तसंिार, उत्प्ररेणा सेवा, 
न्र्ानो झोिा र लनशलु्क 
गर्यपिन कार्यक्रम 

944     944 

14.8 2.7.22.9644 

CBIMNCI कार्यक्रम 
)कार्यक्रम सलमिा, स्थिगि 
अनकु्षशिण, समिा िथापहिु 
कार्यक्रम( 

500     500 

15 37001105 
महामारी रोग लनर्न्त्रण 
कार्यक्रम 

      

15.1 2.7.22.10453 
हात्तीपार्िे रोग लबरुद्धको 
आम और्लि सेवन अलर्र्ान 

955     955 
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)MDA) संिािन )१५ 

क्षजल्िाका १९० पालिकाहरु( 

15.2 2.7.22.10489 

ववश्व औिो ददवस मनाउने, 
वकटजन्र् रोग लनर्न्त्रण 
कार्यक्रमको अनगुमन एवम ्
मूल्र्ाङ्कन िथा वकटजन्र् रोग 
लनर्न्त्रणका िालग बहलुनकार् 
अन्िरवक्रर्ा गनेिथा Active 

Case Detection (औिो र 
कािाजार( 

100     100 

15.3 2.7.22.68 

कोलर्ड १९ िगार्ि ववलर्न्न 
महामारीजन्र् रोगहरुको 
रोकथाम, लनर्न्त्रण िथा 
लनगरानीका िालग 
सरोकारवािा साँगको 
अन्िरवक्रर्ा िथा RRT, 

स्वास््र्कमी पररिािन 

25     25 

15.4 2.7.5.5 

पशपंुिी आदीबाट हनुे 
ईन्फुएन्जा, बडय फ्ि,ु AMR, 

लसविसकोलसस, 

टक्सोप्िाज्मोलसस आदद 
ववलर्न्न सरुवारोग सम्बक्षन्ि 
रोकथाम िथा लनर्न्त्रणका 
िालग सिेिना कार्यक्रम 

20     20 

16 37001116 
नलसयङ िथा सामाजवक सरुिा 
सेवा कायर्क्रम 

      

16.1 2.7.22.67 
रावष्ट्रर् मवहिा स्वास््र् 
स्वरं्सेववका कार्यक्रम )पोशाक 

प्रोत्साहन, र्ािार्ाि खिय, 
1000     1000 
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वावर्यक सलमिा गोष्ठी र ददवस 
मनाउने खिय समेि( 

17 37001012 प्राथलमक स्वास््र् सेवा       

17.1 2.7.22.88 

स्थानीर् िहका स्वास््र् 
िौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पिािहरुमा कार्यरि 
कमयिारीहरुको ििव, महगी 
र्त्ता, स्थानीर् र्त्ता, पोर्ाक 
िगार्ि प्रशासलनक खिय समेि 

18400     18400 

18 37001101 िर्रोग लनर्न्त्रण       

18.1 2.7.22.9398 
िर्रोग मकु्त घोर्णा अलर्र्ानका 
ववलर्न्न कृर्ािकिापहरु 

2100     2100 

19 37001115 उपिारात्मक सेवा कार्यक्रम       

19.1 2.7.22.9421 
आिारर्िू िथा आकक्षस्मक 
स्वास््र् सेवाको िालग और्लि 
खररद 

1935     1935 

19.2 2.7.22.9422 

स्वास््र् िौकी )आिारर्िु 
स्वास््र् सेवा केन्र( को 
न्र्नुिम सेवा मापदण्ड 
कार्यक्रम )अलर्मखुीकरण, 

सलमिा, फिो अप, अनगुमन 
िथा सदुृलिकरण समेि ( 

125     125 

19.3 2.7.22.9423 
आाँखा, नाक, कान, घांटी िथा 
मखु स्वास््र् सम्वक्षन्ि 
अलर्मखुीकरण 

140     140 

20 37001107 स्वास््र् ब्र्वस्थापन कार्यक्रम       

20.1 2.7.22.9424 
पालिका स्िरमा स्वास््र् 
संस्थाहरुको मालसक बैठक, 

स्वास््र् कार्यक्रमहरुको डाटा 
155     155 
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रे्ररवफकेशन एवं गणुस्िर 
सिुार साथै अियबावर्यक एवं 
बावर्यक  सलमिा 

20.2 2.7.22.9425 
स्वास््र् सूिना साथै आर् एम 
रू् सदुृढीकरण कार्यक्रम 

65     65 

20.3 2.7.22.9426 
कोलर्ड १९ को भ्र्ाक्षक्सनको 
लडक्षजटार्जेशन िथा क्रू् आर 
कोड प्रमाक्षणकरण 

80     80 

21 37001109 
रावष्ट्रर् स्वास््र् क्षशिा, सूिना िथा 
संिार केन्र 

      

21.1 2.7.22.9427 

ववद्यािर् स्वास््र् क्षशिा/आमा 
समूह िथा मवहिा स्वास््र् 
स्वरं्सेववकाहरुका िालग 
सामाक्षजक ब्र्वहार पररवियन 
कार्यक्रम 

75     75 

21.2 2.7.22.9428 
सलुियजन्र् पदाथय सेवनको 
न्रू्लनकरण सम्बन्िी सिेिना 
कार्यक्रम 

25     25 

22 34000102 सामाक्षजक ववकास कार्यक्रम       

22.1 2.7.23.489 घार्िे र्ोद्धा प्रलिष्ठान 200     200 

23 33600101 

गररब घर पररवार पवहिान 
िथा पररिर् पत्र वविरण 
कार्यक्रम )गररव िक्षिि ववशेर् 
कार्यक्रम( 

      

23.1 2.7.28.4 गनुासो सनुवुार् कार्यक्रम 200     200 

ख 26334 समपरुक अनदुान      6000 

1 11.4.22.10111 
लबवहबारे फार्बा सडक 
केराबारी २ 

 6000    6000 

ग 26336 सशिय अनदुान) प ुाँजीगि(      18100 
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1 34701101 आवास व्र्वस्था कार्यक्रम       

1.1 11.1.2.1356 

सरुक्षिि नागररक आवास 
कार्यक्रम :- प्रदेश नं. १ को 
मोरङ क्षजल्िा िेत्र नं. १ 
अन्िगयि केराबारी गा.पा.- 
369 वटा )क्रमागि( 

 3200    3200 

2 31201011 कृवर् ववर्ाग       

1.2 11.1.2.2124 
कृवर् उपज संकिन िथा 
र्ण्डारण कि लनमायण 

 5000    5000 

3 37100103 
र्वुा रोजगारीका िालग 
रुपान्िरण पहि पररर्ोजना 

      

3.1 11.3.7.6 

रोजगार सेवा केन्रको 
सदुृवढकरण )कम्प्रू्टर, 

फलनयिर वफक्िसय, क्र्ामरा, 
अन्र् ववद्यिुीर् उपकरण( 

    300 300 

4 37001103 पररवार कल्र्ाण कार्यक्रम       

4.1 11.3.9.13 
Inj.Oxytocin र्ण्डारणका 
िागी ILR Refrigerator 

खरीद 

 400    400 

5 30800104 
रावष्ट्रर् ग्रामीण िथा 
नवीकरणीर् उजाय कार्यक्रम 

      

5.1 11.4.22.5900 

नवीकरणीर् ऊजाय प्रवलि 
जडान )वार्ोग्र्ााँस/ववद्यिुीर् 
ििुो/सिुाररएको ििुो/सौर्य 
ऊजाय( 

 800    800 

6 32500103 संस्कृलि प्रवद्धयन कार्यक्रम       

6.1 11.4.22.8988 
श्री कल्र्ाणेश्वर महादेव मक्षन्दर 
र्ौलिक पवुायिार लनमायण 

 800    800 

7 36500107 िराई मिेस समवृद्ध कार्यक्रम       
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7.1 11.4.22.9135 
मगु ुबािकेन्र ववद्यािर् र्वन 
लनमायण केराबारी गाउाँपालिका 
वडा नं ७ 

 3000    3000 

7.2 11.4.22.9136 
जनकल्र्ाण मा.वव. २ ििे ४ 
कोठे र्वन लनमायण केराबारी 
गाउाँपालिका वडा नं ४ 

 3000    3000 

8 36501103 झोिुंग ेपिु िते्रगि कार्यक्रम       

8.1 11.4.8.1894 
लसरुवा खोिा झोप ुवडा नं १, 

बढुीखोिा िसुकुटे झो प ुवडा 
नं ५ 

 1600    1600 

घ 26337 ववशेर् अनदुान )पुाँजीगि (      5000 

1 11.4.22.10278 
पोर्णमैत्री पालिका िथा सेवा 
लबस्िार 

5000     5000 

जम्मा )क+ख+ग+घ( 226400 

2. संघवाट हस्िान्िररि वहिुलेत्रर् पोर्ण कार्यक्रमको शीर्यकगि वलगयकरण 

क्र.सं. वक्रर्ाकिाप रकम हजारमा कैफियत 

१ सनुौिो  हजार ददनका ववपन्न आमा िथा वकशोरीको समहु गठन ९१.५0   

२ वडास्िरीर् पोर्ण िथा खाद्य सरुिा लनदेशक सलमलि गठन १७९.४0   

३ वडास्िरीर् पोर्ण िथा खाद्य सरुिा लनदेशक सलमलिका पदालिकारीहरु िाई 

पोर्ण उन्मखु नमूना  टोि  बस्िीको अविारणा सम्बन्िमा अलर्मखुीकरण 

१५१.५0 

  

४ पोर्ण उन्मखु  नमूना  टोि सलमलि गठन िथा िैमालसक बैठक ९९.५0   

५ पणुय सरसफाई सम्बक्षन्ि अनगुमन िेक लिि, स्टीकर, फ्िेक्स वप्रन्ट छपाई िथा 
घर घरमा झणु्याई लनर्लमि अनगुमन िथा परामशय कार्यक्रम। 

१००.०0 

  

६ आमा समहुका सदस्र्िाई िाङ, जठु्यान,  लनमायण सहर्ोग १८७.५0   

७ फोहर मिाई कार्यक्रम (डक्षस्वन वविरण( कार्यक्रम १७५.०0   

८ शदु्धखानेपानीका िालग सनुौिो हजार ददनका ववपन्न आमाहरुिाई खानेपानी 
वफल्टर सहर्ोग। 

२५०.०0 

  

९ ५ बर्य मनुीका बािबालिका हरुिाई पोर्ण क्षस्थिी िेखाजोखा ४००.०0   

१० खानेपानीको गणुस्िर जााँि ५०.०0   
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क्र.सं. वक्रर्ाकिाप रकम हजारमा कैफियत 

११ प्रजनन ्उमेरका मवहिा िथा वकशोरी हरुका िालग २ ददने एवककृि पोर्ण 

िालिम संिािन। 

११५.५0 

  

१२ स्वास््र् संस्थाहरुमा शदु्द खानेपानीका िागी,  लबिलुिर् वफल्टर जडान २५०.०0   

१३ हेल्दी बेबी प्रलिर्ोलगिा कार्यक्रम १३०.०0   

१४ सासबुहुारी ससरुा श्रीमान अन्िरवक्रर्ा कार्यक्रम( ४१.०0   

१५ पोर्ण सम्बक्षन्ि िेिनामिुक होलडङ्गबोडय स्थापना १००.०0   

१६ जंक्कफुड न्र्नुीकरणका िागी सिेिना कार्यक्रम ९०.०0   

१७ OTC सेन्टर िथा बलथयङ सेन्टरमा पोर्ण सम्बन्िी लनर्ालमि सिुना िथा 
सन्देश प्रसारण 

३००.०0 

  

१८ कृर्कसमूह गठन, नर्ााँ िथा परुाना वकसान समहुिाई िरकारी खेिी सम्बन्िी 
सम्बक्षन्ि १ ददनेिालिम,  

३७०.०0 

  

१९ िरकारी  लमनी वकट वविरण )सीजनेवि िरकारीका लबउ लबिरण) आदद ५६०.०0   

२० अगवुा कृर्क िाई स्थावर् प्िाविक हाउस,  कृवर् सामग्री,  ववउ सहर्ोग गरी 
मौसम अनसुार बेनाय उत्पादन गरी सबै घरिरुी िाई वविरण गनय िगाउने। 

७०.०0 

  

२१ लबद्यािर् िथा बाि लबकास केन्रमा पोर्ण अलर्र्ान संिािन ५००.०0   

२२ १००० ददनका आमाहरुका घरपररवारिाई कुखरुाको िल्िा लबिरण 
कार्यक्रम 

२१२.५0 

  

२३ सामदुावर्क पोर्ण सहजकिाय करार लनर्कु्ती ३१६.७६   

२४ कार्यक्रम अनगुमन िथा सपुरीबेिण १०५.०0   

२५ ढुवानी िथा र्ािार्ाि ब्र्बस्थापन १००.०0   

२६ लबलबि ५४.८४   

  जम्मा ५०००.०0   
 

3. िर्रोग मकु्त अलर्र्ान कार्यक्रम (संघीर् सरकार र गाउाँपालिकाको साझेदारी) 
क्र.सं. मखु्र् वक्रर्ाकिाप सशिय हजारमा आन्िररक हजारमा जम्मा हजारमा 

१ मानव स्रोि व्र्वस्थापन ५२०.0० ६००.०० ११२०.०० 

२ 

प्रशासलनक खिय, फमय फम्र्ायट िथा सलमलिका 
वैठक समेि ० ७५.२० ७५.२० 

३ िर्रोग पवहिान िथा लनदान १०१४.७0 ० १०१४.७० 

४ िर्रोग उपिार व्र्वस्थापन २.0० १५०.०० १५२.०० 

५ िर्रोग रोकथाम िथा व्र्वस्थापन ६८.३0 १००.८० १६९.१० 

६ समदुार् ससक्षक्तकरण िथा पररिािन ३५७.0० ० ३५७.०० 

७ सेवा िथा सहर्ोग १३८.0० ० १३८.०० 



कृवर्-पर्यटन सवहिको पूणय पूवायिार, समदृ्ध केराबारी हाम्रो आिार  

केराबारी गाउाँपालिकाको आ.व. 2079।080 को नीलि िथा कार्यक्रम र बजेट  113 

८ कार्यक्रमको अनगुमन िथा सपुररवेिण   ७४.०० ७४.०० 

  जम्मा २१००.0० १०००.०० ३१००.०० 

 

४. प्रदेश सरकारवाट हस्िान्िररि र्ोजना।कार्यक्रमहरु 

क्र.सं. र्ोजना/वक्रर्ाकिापको नाम सञ्चािन हनु ेस्थान श्रोि  बजेट रकम हजारमा 
१ िाफा-क्षिउरी-ओख्र ेसडक स्िरोन्िी वडा नं.१ , ४ र ५ समपूरक ५०००.०० 

२ फेदी-पाटी-डाडाबजार सडक स्िरोन्निी वडानं.१ समपूरक ५०००.०० 

३ करुणा फाउन्डेसन साझेदारी केराबारी शसिय 1395.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खण्ड -६ 

जनप्रलिलनलिहरु र कमयिारीहरुको वववरण 

 

अनसूुिी -1 

जनप्रलिलनलिहरुको वववरण 

क्र.स. नाम पद वडा नं सम्पकय  नं 

१ समुन लमररङक्षिङ अध्र्ि गा.पा. 9852041760 

२ मनमार्ा मगर उपाध्र्ि गा.पा. 9807037733 

३ शरण थापा  मगर वडा अध्र्ि 

१ 

9849384947 

४ कमिा राई मवहिा सदस्र् 9811083037 

५ िारा  ववश्वकमाय दलिि मवहिा सदस्र् 9815327579 

६ वदु्दवीर  लिम्ब ु खिुा सदस्र् 9810411723 

७ टेकवहादरु  मगर खिुा सदस्र् 9864666742 

८ प्रमेवहादरु लिम्ब ु वडा अध्र्ि 
२ 

9852031104 

९ संगीिा मगर मवहिा सदस्र् 9807379281 

१० बाि कुमारी  नेपािी दलिि मवहिा सदस्र् 9800904642 
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११ अटिलसंह  लिम्ब ु खिुा सदस्र् 9800973933 

१२ नगने्रकुमार खान ठकुरी खिुा सदस्र् 9819027314 

१३ रामिन्र  शाही वडा अध्र्ि 

३ 

9862172790 

१४ छोटीमार्ा  लिम्ब ु मवहिा सदस्र् 9845747570 

१५ हेमा  ववश्वकमाय दलिि मवहिा सदस्र् 9815300804 

१६ आर वप मगर खिुा सदस्र् 9845747581 

१७ लडक्षल्िराम िामाङ खिुा सदस्र् 9849430271 

१८ क्षशव प्रसाद  िामाङ वडा अध्र्ि 

४ 

9842142603 

१९ दर्ादेवव  कटुवाि काकी मवहिा सदस्र् 9827386350 

२० मेनकुा  िामगादे दलिि मवहिा सदस्र् 9826971286 

२१ टेकवहादरु  राई खिुा सदस्र् 9745249212 

२२ िन्रप्रसाद िामाङ खिुा सदस्र् 9815318564 

२३ अजर् लिम्ब ु वडा अध्र्ि 

५ 

9860520480 

२४ फुिमार्ा  मगर मवहिा सदस्र् 9866326117 

२५ मनमार्ा  वव.क. दलिि मवहिा सदस्र् 9817301830 

२६ लबष्ण ु राना मगर खिुा सदस्र् 9816333393 

२७ प्रमेबहादरु िामाङ खिुा सदस्र् 9807059373 

२८ उपेन्र  िङु्गेिी मगर वडा अध्र्ि 

६ 

9852080206 

२९ बदु्धरानी  लिम्ब ु मवहिा सदस्र् 9816399853 

३० मनमार्ा ववश्वकमाय दलिि मवहिा सदस्र् 9804002101 

३१ क्षित्रकुमार िामाङ खिुा सदस्र् 9817395090 

३२ गोपाि बस्नेि खिुा सदस्र् 982485690 

३३ खगने्रप्रसाद लनरौिा वडा अध्र्ि 

७ 

9804386614 

३४ कल्पना मगर मवहिा सदस्र् 9824329324 

३५ रेखा ववश्वकमाय दलिि मवहिा सदस्र् 9817379290 

३६ नरबहादरु िङु्गेिी मगर खिुा सदस्र् 9818736643 

३७ शोकबहादरु वस्नेि खिुा सदस्र् 9810586987 

३८ कमिकुमार बस्नेि वडा अध्र्ि 

८ 

9852057245 

३९ लसिा र्जेुि मवहिा सदस्र् 9862057626 

४० सन्िोर्ी साकी दलिि मवहिा सदस्र् 9812320150 

४१ ददिबहादरु राई खिुा सदस्र् 9810485706 

४२ राजनकुमार थापा खिुा सदस्र् 9842372365 

४३ गोपाि राई वडा अध्र्ि 

९ 

9852079598 

४४ वहमादेवी लिम्ब ु मवहिा सदस्र् 9803175532 

४५ लििादेवी दक्षजय दलिि मवहिा सदस्र् 9862043653 

४६ समुन ढकाि खिुा सदस्र् 9852079142 

४७ गोववन्दबहादरु शाही ठकुरी खिुा सदस्र् 9810583311 
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४८ पूणयबहादरु मगर वडा अध्र्ि 

१० 

9842032113 

४९ गंगा लिम्ब ु मवहिा सदस्र् 9842286367 

५० लमराकुमारी ववश्वकमाय दलिि मवहिा सदस्र् 9863324503 

५१ लमथनु िवुयकुमार देवान खिुा सदस्र् 9862233666 

५२ ििुसी क्षघलमरे खिुा सदस्र् 9842190192 

५३ नारार्णप्रसाद र्जेुि अल्पसंख्र्क सदस्र् ८ 9842096854 

५४ िोकबहादरु ववश्वकमाय दलिि सदस्र् ४ 9745239780 

 

अनसूुिी – 2 

गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा कार्यरि कमयिाररहरुको वववरण 

क्र.स. नाम पद/शे्रणी/िह शाखा सम्पकय  नं 

१ सदुशयन दाहाि प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि/रा.प. िलृिर्   ९८५२०८०२१३ 

२ कृष्ण कुमार न्र्ौपान े िेखा अलिकृि/अलिकृि सािौ िेखा ९८५२०८०२१४ 

३ अजुयन क्षघलमरे क्षशिा अलिकृि/अलिकृि सािौ क्षशिा ९८५२०५२७२२ 

४ र्वुराज लनरौिा अलिकृि)प्रशासन(/अलिकृि छैटौँ र्ोजना ९८५२०८०२१६ 

५ वावरुाम के.सी. अलिकृि)प्रशासन(/अलिकृि छैटौँ प्रशासन ९८५२०७२३११ 

६ रोशन प्रसाद गपु्ता र्क्षन्जलनर्र/अलिकृि छैटौँ  प्राववलिक ९८५२०८०२१८ 

७ टोम प्रसाद िौिागाई जनस्वास््र् लनरीिक/ अलिकृि छैटौँ स्वास््र् ९८५२०६३१९७ 

८ वाक्षशिाि शाह पशसु्वास््र् अलिकृि/अलिकृि छैटौँ पशसेुवा  ९८४२८४५८२९ 

९ सवुास सवेुदी सिुना प्रववलि अलिकृि/ छैटौँ सिुना प्रववलि ९८५२०८०२१७ 

१० अलनस आिार्य रोजगार संर्ोजक/छैटौँ रोजगार शाखा ९८०७३०२४४५ 

११ ऋवर्राम लनरौिा सहार्क स्िर पााँिौ घर नक्शा ९८४२४४६९६१ 

१२ िन्र वहादरु वस्नेि सहार्क स्िर पााँिौ र्ोजना ९८५२०३३२५६ 

१३ राजन शे्रष्ठ सहार्क स्िर पााँिौ सा.स.ु,पक्षञ्जकरण, न्र्ावर्क ९८५२०३२२६० 

१४ टेक प्रसाद वास्िोिा प्रा.स./सहार्क स्िर पााँिौ कृवर् ९८४५७७०५०५ 

१५ ददनेश वढुाथोकी िेखा सहार्क/सहार्क स्िर पााँिौ िेखा ९८४२३४४२१८ 

१६ र्ारलि लििाि आ.िे.प. सहार्क/सहार्क स्िर पााँिौ आिेप, राजश्व ९८४२३४२२२७ 

१७ बसन्ि क्षिमररर्ा प्रा.स./सहार्क स्िर पााँिौ क्षजक्षन्स, र्ण्डार ९८४१९०८४८३ 

१८ ख्र्ामराज न्र्ौपान े सव-र्क्षन्जलनर्र/सहार्क स्िर पााँिौ प्राववलिक ९८४२१६६५३६ 

१९ रोसन पररर्ार सव-र्क्षन्जलनर्र/सहार्क स्िर पााँिौ प्राववलिक ९८४०३८१५९२ 

२० कुन्िा शमाय सव-र्क्षन्जलनर्र/सहार्क स्िर पााँिौ प्राववलिक ९८४००९९७८५ 

२१ सजुन कोईरािा एम.आई.र्स. अपरेटर/सहार्क स्िर पााँिौ पक्षञ्जकरण ९८४२१२३९३३ 

२२ लबसाि ररजाि प्रा.स./सहार्क स्िर पााँिौ कृवर् ९८६२०१२२९२ 

२३ आक्षशर् शे्रष्ठ सब र्क्षन्जलनर्र/सहार्क स्िर पााँिौ रोजगार शाखा ९७४३८३४४७४ 

२४ लमना महाडी स.म.वव.लन./सहार्क स्िर िौथो मवहिा बािबालिका ९८४२३७२३८७ 

२५ क्षिरञ्जीवव पराजिुी अ.हे.व./सहार्क स्िर िौथो स्वास््र् ९८५२०२९३८३ 

२६ सजृना शे्रष्ठ अ.न.लम/सहार्क स्िर िौथो स्वास््र् ९८६२१७२३४३ 
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२७ िक्षक्ष्म शमाय अ.सव.ईक्षन्जलनर्र/सहार्क स्िर िौथो प्राववलिक ९८४२५६६८७१ 

२८ अजर् ववक अ.सव.ईक्षन्जलनर्र/सहार्क स्िर िौथो प्राववलिक ९८१२३७०१४७ 

२९ क्षजवन लिक्षम्सना अ.सव.ईक्षन्जलनर्र/सहार्क स्िर िौथो प्राववलिक ९८११३२९९६९ 

३० टंक ढकाि खा.पा.स.टे./सहार्क स्िर िौथो प्राववलिक ९८४२९९३७८० 

३१ ददवश लनरौिा अ.सव.ईक्षन्जलनर्र/सहार्क स्िर िौथो प्राववलिक ९८२५३७८७८४ 

३२ रक्षन्जि राजवंशी अ.सव.ईक्षन्जलनर्र/सहार्क स्िर िौथो प्राववलिक ९८०५३१७२१८ 

३३ वववेक र्ट्टराई अ.सव.ईक्षन्जलनर्र/सहार्क स्िर िौथो प्राववलिक ९८५२०८१७८९ 

३४ िोिन लनरौिा सहार्क कम्प्र्टुर अपरेटर/सहार्क स्िर िौथो िेखा ९८६२१८७३८३ 

३५ लनमयिा मगर ना.प्रा.स/सहार्क स्िर  िौथो कृवर् ९८१९०७४७०३ 

३६ फुि प्रसाद कटे्टि सहार्क कम्प्र्टुर अपरेटर/सहार्क स्िर िौथो प्रशासन ९८६२२८५५५७ 

३७ ववजर् कुमार र्ादव अलमन/सहार्क स्िर िौथो प्राववलिक ९८६३९०१२२५ 

३८ टेक वहादरु वव.क. ना.प्रा.स/सहार्क स्िर िौथो कृवर् ९८१७३६७४६२ 

३९ रोसन शे्रष्ठ ना.प.स्वा.प्रा./सहार्क स्िर िौथो पशसेुवा  ९८१६३३१९९९ 

४० दगुाय प्रसाद कटे्टि वफल्ड सहार्क/सहार्क स्िर िौथो पक्षञ्जकरण ९८१६३०२७३४ 

४१ मोहन प्रसाद र्ण्डारी वफल्ड सहार्क/सहार्क स्िर िौथो पक्षञ्जकरण ९८४३१४३६९३ 

४२ लमत्रिाि खड्का ना.प.स्वा.प्रा./सहार्क स्िर िौथो पशसेुवा प्राववलिक ९८४२६९८३१० 

४३ रुपन िापागााँई ना.प.स्वा.प्रा./सहार्क स्िर िौथो पशसेुवा प्राववलिक ९८६२२०६२१६ 

४४ जनक वहादरु बोहोरा ना.प.स्वा.प्रा./सहार्क स्िर िौथो पशसेुवा प्राववलिक ९७४६६१३५०४ 

४५ आलसका बराईिी लस.वव.आर.एफ. सहजकिाय/सहार्क स्िर िौथो स्वास््र् ९८६२३४६०६० 

४६ र्न्र कुमारी खलिवडा लस.वव.आर.एफ. सहजकिाय/सहार्क स्िर िौथो स्वास््र् ९८४०९४५०७१ 

४७ पजुा ओझा लस.वव.आर.एफ. सहजकिाय/सहार्क स्िर िौथो स्वास््र् ९८२५३२३३६३ 

४८ ररन ुथापा लस.वव.आर.एफ. सहजकिाय/सहार्क स्िर िौथो स्वास््र् ९८०८१२६४९२ 

४९ लनमा िामाङ उ.वव.स./सहार्क स्िर िौथो उध्र्म ववकास ९८१६३४११०२ 

५० सिृी राई उ.वव.स./सहार्क स्िर िौथो उध्र्म ववकास ९८१७३२९२३९ 

५१ नारार्ण खड्का िगि प्रववक्षस्टकिाय/सहार्क स्िर िौथो र्लूम सेवा केन्र ९८६२५७३८७७ 

५२ वपियमार्ा राई सामाक्षजक पररिािक/सहार्क स्िर िौथो र्लूम सेवा केन्र ९८०५३५७३५८ 

५३ पवन बस्नेि सामाक्षजक पररिािक/सहार्क स्िर िौथो र्लूम सेवा केन्र ९८२४३३०२८३ 

५४ काक्षजमान रोक्का  कार्यिर् सहर्ोलग   ९८६९७९८१२२ 

५५ लिथाय बराि कार्यिर् सहर्ोलग   ९८६२२८४८६९ 

५६ क्षजि वहादरु बस्नेि सरुिा गाडय   ९८४२३२६५४३ 

५७ िाि बहादरु लिम्ब ु सरुिा गाडय   ९८४२६४५७४१ 

५८ नववन कुमार राई सरुिा गाडय   ९८४१८३७८१४ 

५९ प्रमे वहादरु िामाङ हिकुा सवारी िािक   ९७४५८७१६०६ 

६० अजर् खड्का हिकुा सवारी िािक   ९८६६३२३७०६ 

६१ प्रशान्ि मगर हिकुा सवारी िािक   ९८४०९४५२६९ 

६२ रुलबन लिम्ब ु वफल्ड सहर्ोगी र्लूम सेवा केन्र ९८०४००१२६३ 

६३ सजृना सनुवुार वफल्ड सहर्ोगी र्लूम सेवा केन्र ९८१५३३४०८८ 
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६४ प्रमोद मक्षल्िक क्षस्वपर   9817308441 

६५ ददनेस मक्षल्िक क्षस्वपर     

 

अनसूुिी -3 

वडा कार्ायिर्मा कार्यरि कमयिारीहरुको वववरण 

क्र.स. नाम पद सम्पकय  नं कार्यरि कार्ायिर् 

१ मार्कि राई वडा सक्षिव, सहार्क स्िर िौथो ९८६२२८३६५४ 
१ नं वडा कार्ायिर् 

२ संगीिा लिम्बू कार्ायिर् सहर्ोगी ९८१९०५११३८ 

३ रत्नबहादरु बढुाथोकी वडा सक्षिव, सहार्क स्िर िौथो ९८०४०१९६५२ 
२ नं वडा कार्ायिर् 

४ सन्िकुमारी लिम्बू कार्ायिर् सहर्ोगी ९८१२३९८०९३ 

५ क्षित्रबहादरु िौहान वडा सक्षिव, सहार्क स्िर िौथो ९८४२१८००७२ 
३ नं वडा कार्ायिर् 

६ नीरबहादरु मगर कार्ायिर् सहर्ोगी ९८१०४२९३६९ 

७ र्मनुा राई वडा सक्षिव, सहार्क स्िर िौथो ९८४२२९५४७५ 
४ नं वडा कार्ायिर् 

८ अम्बरलसंह िामाङ कार्ायिर् सहर्ोगी ९८१९०३०२०९ 

९ पषु्पप्रसाद दाहाि वडा सक्षिव, सहार्क स्िर िौथो ९८६२२९१३६५ 
५ नं वडा कार्ायिर् 

१० र्रि लिम्बू कार्ायिर् सहर्ोगी ९८००९४४१८४ 

११ पवनकुमार र्ादव वडा सक्षिव, सहार्क स्िर पााँिौ ९८४५८८६४६२ 
६ नं वडा कार्ायिर् 

१२ साववत्रादेवी वदेवा कार्ायिर् सहर्ोगी ९८००९१४४९६ 

१३ लसजयना िामाङ वडा सक्षिव, सहार्क स्िर िौथो ९८४२३८३८९९ 
७ नं वडा कार्ायिर् 

१४ वववेक र्ण्डारी कार्ायिर् सहर्ोगी ९८२७३६२६३२ 

१५ ववमिा पौडेि वडा सक्षिव, सहार्क स्िर पााँिौ ९८०६०५८७५३ 
८ नं वडा कार्ायिर् 

१६ कौशि पाण्डे कार्ायिर् सहर्ोगी ९८०७०९७६२३ 

१७ अरुण खलिवडा वडा सक्षिव, सहार्क स्िर पााँिौ ९८६२०७५९७१ 

९ नं वडा कार्ायिर् १८ राजेश पोखरेि कार्ायिर् सहर्ोगी ९८१७३६००१७ 

१९ लनशा मगर कार्ायिर् सहर्ोगी ९८६१९१००६२ 

२० देशबहादरु मोक्तान िामाङ वडा सक्षिव, सहार्क स्िर िौथो ९८४२०५८७१६ 
१० नं वडा कार्ायिर् 

२१ श्री कोपीिा राई कार्ायिर् सहर्ोगी ९८०४९२१७६५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


