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निर्णय िं. १ 

स्थानीय तह पुननसंरचना पश्चात स्थपीत मामान गाईँपालिका क्षेत्र लित्रका सम्िावनाको ईपयोग गद ै

यस अर्थथक बषन २०७४/०७५ दलेख कायानन्वयन गने गरी "जिस्रोत ,जडीबुटी एवंम पयनटन 

पुवनधारको लवकास , समग्र मामान गाईँपालिकाको समदृ्ध लवकासमा हाम्रो प्रयास  " सलहतको प्रयास 

" सलहतको दीघनकािीन सोचमा अधररत दहेायका क्षते्रगत नीलत तथा कायनक्रम पाररत गने लनणनय 

गररयो ।  

क) अर्थथक लवकास 

१) सम्पूणन लवश्व व्यापारीकरण तथा अधुलनकीकरण तर्न  ऄभ्यस्त हँु दुै गइरहकेो र अर्थथक सबिीकरण तथा ऄन्य लवकासका 

स्वरुपहरु संग सघन ऄन्र्तघिुन तर्न  ईन्मुख िइ रहकेो पररप्रके्ष्यमा यस स्थानीय सरकारिे अर्थथक लवकासिाइ गहन िक्ष्यको 

रुपमा अत्मसाथ गरेकोछ, 

२) अर्थथक सूचकाङ्किाइ सुदढृ गद ैयसबाट प्राप्त प्रलतर्िको सामानुपालतक लवतरण प्रणिीमा जोड ददइनछे, 

३) “घर घरमा ईत्पादन घर घरमा रोजगरी” नीलत ऄविम्बन गरी अत्मलनिनर ऄथनतन्त्र लनमानण गने र युवा रोजगारी श्रृजना 

तथा प्रवनद्धनका िालग स्थानीय ईत्पादनिाइ प्रोत्साहन गररनछे, 

४) कृलष अधुलनकीकरणको लसद्धान्त ऄनुसार कृलषिाइ ईत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा लवकास गररनेछ साथै लनवानहमूखी 

कृलषिाइ व्यवसालयकरण गद ै यस क्षेत्रमा कृलषजन्य ईद्यम व्यवसाय समेत स्थापना गराइ रोजगारीका ऄवसर श्रृजना गनन 

प्रोत्साहन गररनछे, 

५) गाईँपािीका लित्र हावापानी र माटो पररक्षण गराइ पयानवरणीय ऄनुकुताका अधारमा र्िरु्ि तथा तरकारी खेतीिाइ 

लबशेष प्रोत्साहन गररनेछ, 

६) गरै—काष्ठ वन पैदावार तथा जडीबुटीको अधुलनक खेती प्रणािी संचािन तथा व्यस्थापनिाइ प्रोत्साहन गररनेछ,  

७) पश—ुपंक्षीपािनको व्यवसालयकीकरण गरी पश—ुपंक्षीजन्य ईत्पादनमा बृलद्ध गराइ लनकासी प्रदक्रयामा प्रोत्साहन ददइनेछ, 

८) गाईँपािीका क्षेत्रको बहुबर्थषय खाद्य सरूक्षा प्रलतकायन योजना तयार गरी कायनन्वयन गररनछे, 

९) एक गाईँ एक सहकारीको ऄवधारणिाइ लवकास गरी सहकारी संस्था स्थापना तर्न  लबशेष जोड ददइनेछ साथ ैस्थापना 

िएका सहकारी संस्थाहरुको व्यवस्थापनमा जोड ददइनछे, 

१०) लवत्तीय संस्थाहरुिाइ गाईँपािीका क्षेत्र लित्र स्थापन तथा संचािनको िालग सहजीकरण गररनछे, 

११) अन्तररक कर तथा राजश्व संकिनका क्षेत्र पलहचान गदै गाईँपािीको अर्थथक ऄवस्था सुदढृीकरण गने र ईक्त क्षेत्रको 

ददगो व्यवस्थापन गन ेनीलत ऄबिम्बन गररनछे, 

१२) घरेि ुतथा साना ईद्योग लवकासका िालग अवश्यक प्रोत्साहन गररनेछ साथ ैस्थानीय ईत्पादनको ईपिोग, लवतरण तथा 

लनकासीमा जोड ददइनेछ । 

ख) सामालजक लवकास 

१) ईद्यमशीि, लववेकशीि र समृद्ध समाज लनमानणमा जोड ददइने छ । अपसी अत्मलनिनरतायूक्त  साझेदारी मार्न त सामालजक 

िक्ष हालसि गनन सामालजक पररचािन प्रदक्रयािाइ ईपयोग गररनेछ, 

२) अधारिूत तहको लशक्षािाइ सुददढृीकरण गद ै कक्षा १२ सम्मको लनःशुल्क लशक्षामा सम्पूणन बािबािीकाहरुको पहुचँ 

सुलनलश्चत गररनछे, 
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३) लवद्यमान लशक्षा प्रणािीमा सुधार गदै लशक्षा क्षेत्रिाइ व्यवसालयक, प्रालवलधक, रोजगारमूिक र नतीजामूखी लशक्षा 

बनाइनेछ,  

४) मामान गाईँपािीका ऄन्तरगतका सामुदालयक लवद्याियहरुको अधारिूत तहमा ऄंग्रेजी िाषामा पठनपाठनका िालग 

सम्िाव्यता ऄध्ययन गरी कायानन्वयन गररनछे,  

५) हाि संचालित अधारिुतहका लवद्याियहरुमा अवश्यक सरकारी दरवन्दी व्यवस्थापन गनन पहि गनुनका साथै बाि लवकास 

केन्र स्थापना हुन नसकेका बस्तीहरुमा यथालशघ्र बाि लवकास केन्र स्थापन गनन पहि गररनेछ, 

६) गाईँपािीका लित्र व्यवसालयक तथा प्रालवलधक लशक्षा ऄध्ययनको िालग प्रालवलधक लशक्षािय संचािनका साथै ईच्च लशक्षा 

संचािनको समेत व्यवस्था लमिाइनेछ, 

७) दलित, लवपन्न, लसमान्तकृत तथा िोपोन्मुख समुदायका जेहन्दार बािबािीकाहरुिाइ ईत्सालहत गनन शलहद छात्रवलृत 

लवकास कोष  स्थापना गररनछे,   

८) अधारिूत तथा गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा सबै जनताको सरि, सहज पहुचँ सुलनलश्चत गररनेछ, 

९) मातृलशश ु स्याहारिाइ ईच्च प्राथलमकता ददइनेछ । स्वास््य संस्थामा सुत्केरी हुने अमाहरुिाइ गाईँपािीकाको तर्न बाट 

प्रोत्साहन गररनछे, 

१०) गाईँपािीकािाइ कुपोषण मूक्त गरी पोषणयुक्त गाईँपािीका बनाईन बहुके्षत्रीय पोषण योजना तयार गरी कायानन्वयन 

गररनछे, 

११) स्वास््य संस्थाहरुमा संचािीत बर्थथङ्ग सेन्टरहरुको गुणस्तर र सेवा प्रवाहमा ऄलिबृलद्ध गररनछे, 

१२) गाईँपािीका क्षेत्र लित्र समयानुकुि स्वास््य तथा योग लशलवरहरु संचािन गररनछेन्, 

१३) नेपाि सरकारि ेघोषणा गरे ऄनुरुप अवश्यकता ऄनसुार लबरामी ईपचार श्या सलहतको ऄस्पताि लनमानणका िालग 

सम्बलन्धत लनकायमा पहि, समन्वय र सहजीकरण गररनछे, 

१४) गाईँपािीकाका सबै बस्तीहरुमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापनको िालग ऄवश्यक व्यवस्था लमिाइनछे साथ ै

गाईँपािीकािाइ पूणन सरसर्ाइ युक्त गाईँपािीका घोषणा गनन कायनलवलध लनमानण गरी कायानन्वयन गररनछे, 

१५) संघ तथा प्रदेश सरकारबाट ऄस्पतािहरुमा लवलिन्न रोगहरुको ईपचारमा ददइने लबशषे छुटको व्यापक प्रचार प्रसार 

गनुनका साथ ैस्वास््य सम्बलन्ध जनचेतनामूिक कायनक्रमहरु संचािन गररनछे, 

१६) स्थानीय स्तरमा पाइन ेजडीबुटी संकिन तथा प्रशोधन केन्र स्थापना गनुनका साथ ैअयवेुद ऄस्पताि स्थापनाका िालग 

सम्बलन्धत लनकायमा पहि गररनेछ, 

१७) लवकासका समसामलयक क्षेत्रहरु जस्तै सामालजक संरक्षण, दीगो लवकास, जिवायु पररवतनन तथा ऄनुकुिन, लवपद तथा 

जोलखम व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सूरक्षा, िैलङ्गक समावेशीकरण तथा सामालजक समावेशीकरण, वातावरण मैत्री 

स्थानीय शासन, बाि मैत्री स्थानीय शासन, लिन्न क्षमता िएका(ऄपाङ्ग) मैत्री ऄनुकुलित कायनक्रम संचािन गररनेछ, 

१८) खेिकुदको क्षेत्रमा रहकेा प्रलतिाहरु पलहचान तथा क्षमता लवकासका िालग गाईँपािीका स्तरीय खेिकुद कायनक्रम 

अयोजना गररनछे, साथै मेधावी प्रलतिाहरुको लजल्िा प्रदशे, रालिय तथा ऄन्तरालिय स्तरमा पहुचँ बढाईन प्रोत्साहन गररनछे, 

१९) गरीबी न्यूनीकरण, मलहिा/अददवासी/जनजालत/दलित/एकि मलहिा र ऄशक्त तथा लिन्न क्षमता िएका व्यलक्तहरुको 

क्षमता ऄलिबृलद्ध गनन साथ ैसहज जीवनयापनका िालग तािीम ऄलिमुलखकरण जस्ता लबशेष कायनक्रम संचािन गररनेछ, 

२०) श्रमको सम्मानको वातावरण श्रृजना गररनुका साथै बािश्रमको पूणन रुपमा ऄन्त्य गनन पहि गररनछे, 
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२१) सामालजक सूरक्षाको प्रिावकारी लवतरण प्रणािी ऄनुसार घरघरमा ईपिब्ध गाराईनुका साथै बैंलङ्कङ प्रणािी मार्नत 

लवतरण गनन अवश्यक  पहि गररनेछ, 

२२) ऄलतलवपन्न पररवारहरुको िगत तयार गरी ईक्त समुदायको जीवीकोपाजनन सूधारका िालग ईद्यमशीिता लवकासका 

दक्रयाकिाप संचािन गररनछेन,् 

२३) सरकारी तथा गैह सरकारी संस्थाहरु बीच समन्वय र सहकायनको अधारमा सेवा प्रवाह गनन एदककृत योजना र एकद्वार 

नीलत ऄबिम्बन गररनछे, 

२४) सूचना तथा संचारको क्षते्रमा पछालड रहकेो यस गाईँपािीकामा सूचना तथा संचारको क्षेत्रमा सवनसाधारणको पहुचँ 

सुलनश्चत गनन ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडानको िालग सम्बलन्धत लनकाय सगं लनरन्तर पहि गरी व्यवस्थापन गररनछे ।  

२५) यस गाईँपािीका ऄन्तरगतका प्रत्येक माद्यमीक तहका लवद्याियहरुमा अधुलनक लवज्ञान प्रयोगशािा, पुस्तकािय, 

इन्टरनेट सुलवधायूक्त सूचना केन्र व्यवस्थापन र छात्रावास लनमानणको िालग सम्बलन्धत लनकाय संग लनरन्तर पहि गररनछे, 

२६) कृलष क्षेत्रमा बािी लबमा िगायत स्वास््य लवमा र पशु—पंक्षी समेत िागु गनन सम्बलन्धत लनकायमा लनरन्तर पहि 

गररनछे 

२७) लवलिन्न कािखण्डमा संचािन िएका जन—युद्ध तथा जन—अन्दोिनबाट प्रिालवत क्षेत्र तथा समुदायका कायनक्रमहरु 

ईच्च प्राथमीकताका साथ कायानन्वयन गररनेछ ।  

ग) िौलतक पवूानधार लवकास 

१) िौलतक पूवानधारको लवकास मार्न त गाईँपािीकाबासीको जीवन शैिी सरिीकृत बनाईन संघ तथा प्रदशे सरकार संग 

समन्वय, अन्तरीक स्रोत पररचािन, लवलिन्न लवकास साझेदारहरु बीच समन्वय र सहकायन गरी पूवानधार लवकासका कायनिाइ 

गलतशीिता प्रदान गररनछे, 

२) गाईँपािीकाको जि ईपयोग गुरुयोजना तयार गने र खानेपानीका स्रोत संरक्षण गरी स्वच्छ खानेपानी सवनसुिि बनाईन े

जिईपयोग गरुु योजना ऄनुसार खानेपानी योजना लनमानण तथा ममनत कायन कायानन्वयन गररनेछ, 

३) गाईँपािीकाको खेती योग्य जमीनमा ससचाइको व्यवस्था िए, निएको सम्िाव्यता ऄध्ययन गरी खेती योग्य जमीन 

ससलचत गन ेव्यवस्था लमिाइनछे, 

४) ऄपी लहमाि पयनटकीय मागन लबटुिे—पारीवगर सडक खण्ड स्तरोलन्त गनन स्रोत व्यवस्थापन गरी ईक्त सडक प्राथमीकताका 

साथ स्तरोलन्त गररनुका साथै ऄन्य शाखा सडकमागनको पहुचँ सुलनलश्चत गररनछे,  

५) पारीवगर—ताकु—घोल्जर हुदँै पुरमचुिा धामीक स्थि सम्म पयनटकीय मागनको रुपमा लनमानण गद ैबझाङ लजल्िा जोडन े

सडकको रुपमा लवकास गररनेछ 

६) लसप्टी शेरी लसतोिा हुदँै तपोवन सम्मको सडक प्राथमीकताका साथ लनमानण गनन पहि गररनेछ, 

७) गाईँपािीका क्षेत्र लित्र रहकेो लवलिन्न पुि पुिेसाहरु बार्थषक गाईँ लवकास योजनाको प्रथामीकीकरणको अधारमा लनमानण 

तथा ममनत कायन कायान्वयन गररनेछ, 

८) गाईँपािीका क्षेत्र लित्र रहकेो जिस्रोत ईपयोग गदै जिस्रोतिाइ अन्तररक अम्दानीको प्रमुख स्रोतको रुमा लवकास 

गररनछे,  

९) मध्य चमेलिया, नौगाड, घटे्टखोिा अयोजनाको लनमानण कायनिाइ यथालशघ्र ऄगाडी बढाईन पहि गररनछे, र ग्रामीण 

लवदु्यलतकरणिाइ प्राथमीमताका साथ कायानन्वयन गरी ईज्यािो मामान गाईँपािीका लनमानण गररनेछ,  

१०) गाईँपािीकाका सबै घना बस्ती र सडक छेईछाउ तथा बजार क्षेत्रमा व्यवलस्थत ढि लनकासको व्यवस्था लमिाइनछे, 
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११) चमेलिया नदी र सो नदीका सहायक खोिाहरुमा रहकेा जोलखम क्षेत्र पलहचान गन े र ररि पलहराकोुे दीघनकािीन 

रोकथाम गनन दीघनकािीन योजना लनमानण गररनछे साथ ैईक्त कायन कायानन्वयनको िालग चमेलिया नदी लनयन्त्रण अयोजना 

संचािन गराईन पहि गररनछे,  

१२) लवद्यमान संचार सूलवधािाइ थप सुदढृीकरण गनन GSM , NCELL , SKY  को छुट्टाछुटै्ट टेलिर्न टावर लनमानण गनन 

पहि गररनेछ, 

१३) सावनजलनक तथा नीलज िवन लनमानण गदान िवन लनमानण अचार संलहतािाइ पणून रुपमा िाग ुगररनेछ, 

घ) ससं्कृलत प्रवद्र्धन तथा पयनटन पवूानधार लवकास 

१) पुरमचुिा धाम, तिाइमाण्डौं िटीनाथ मलन्दरिाइ प्रमुख धामीक पयनटकीय क्षेत्रको रुपमा लवकास गनन अवश्यक पहि 

गररनछे,  

२) ऄपी लहमाि पयनटकीय मागनमाको रुपमा रहकेो गोकुिशे्वर—लबटुि—ेपारीबगर क्षेत्रको िटीनाथ र गुल्जरमा व्यवलस्थत 

पयनटकीय अवस गृह लनमानण तथा व्यवस्थापन गुनका साथ ैईक्त क्षेत्रिाइ होमस्टेको रुपमा लवकास तथा व्यवस्थापन गररनछे, 

३) अन्तररक तथा बाह्य पयनटनिाइ बढावा ददन गाईँपािीका लित्र रहकेा धामीक स्थि, सास्कृलतक सम्पदा तथा 

मलन्दरहरुिाइ पयनटकीय स्थिको रुपमा लवकास गररनेछ, 

४) पयनटकीय क्षेत्रको लवकासका िालग पयनटकीय क्षेत्र पलहचान गरी ट्र्यालङ्क रुट र लहि क्िाइलम्बङ स्थि लनमानण गनन पहि 

गररनछे,  

५) स्थानीय िाषा, सालहत्य, किा र संस्कृलतको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा लबशेष जोड ददइनेछ, 

६) स्थानीय समुदायमा रहकेा पुख्र्यौिी सीप र साधनहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गदै सम्बलन्धत समुदायका युवा 

स्वरोजगारको माध्यमका रुपमा लवकास गररनछे, 

७) स्थानीय पयनटकीय क्षेत्रहरुको पलहचान, संरक्षण सम्बद्र्धन र लवकास गद ैअन्तररक तथा बाह्य पयनटन प्रवद्र्धनमा जोड ददइ 

रोजगारका ऄवसर श्रृजना गनन प्रोत्साहन गररनछे साथै पयनटकीय क्षेत्र लवकासका िालग सरकारी, नीलज तथा ऄन्य साझेदार 

लनकायहरु बीच समन्वयात्मक िूलमकामा कायानन्वयन गनन प्राथमीकता ददइनेछ । 

ङ) वन वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन 

१) गाईँपािीका क्षेत्र लित्र रहकेा सावनजलनक जग्गाको पलहचान गरी सो क्षेत्रको संरक्षण सम्बद्र्धन गनन तथा पयानवरणीय 

संन्तुिन कायम गनन वृक्षारोपण सलहत सामुदालयक वन व्यवस्थान गरी हररयािी मामान गाईँपािीको ऄवधारण िाग ुगररनछे, 

२) जैलवक लवलवधताको संरक्षण गनन एग्रो—र्ोरेलिका कायनक्रम संचािन गरी सम्पूणन वन जङ्गिहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन 

गररनछे, 

३) कृलष अधुलनकीकरण तथा ददगो जडीबुटी ऄन्तरगत जडीबुटी र गैह« काष्ठ वनपैदावारको ददगो व्यवस्थापन गनन अवश्यक 

पहि गररनेछ  

४) वातावरणीय संरक्षण, जिवायु पररवतनन तथा ऄनुकुिन र पानीका श्रोत संरक्षण गनन ददघनकािीन योजना तयार गरी 

कायानन्वयन गररनछे, 

५) र्ोहरमिैा व्यवस्थापनको िालग र्ोहरमिैा ईत्पादनमा न्यूनीकरण, पुनःप्रयोग तथा प्रशोधन गन े  3-R ( Reduce 

,Reuse & Recycle) नीलत ऄबिम्बन गररनछे, 

६) एक घर एक खाडि तथा एक पसि एक डष्टलवनको ऄवधारण ऄबिम्बन गरी स्वच्छ र सर्ा सुग्घर मामान गाईँपािीका 

बनाईन पहि गररनछे, 
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७) गाईँपािीका र वडाहरुमा लवपद ्व्यवस्थापन कोष स्थापना गन ेर गाईँ लवपद,् जोलखम न्यूनीकरण तथा प्रलतकायन योजना 

तयार गरी कायानन्वयन गररनेछ । 

च) ससं्थागत लवकास तथा सवेा प्रवाह 

१) गाईँपािीका तथा वडापािीका संचािन तथा व्यवस्थापनको िालग अवश्यक पन े जनशलक्त पलहचान ( Need 

Assesment) सलहत संगठनात्मक संरचना OD ( Organizational Development ) तयार गरी कायनन्वयन गररनछे, 

२) मागमा अधाररत तथा अपूर्थतमा अधाररत क्षमता लवकासका दक्रयाकिापहरुको पलहचान गराइ क्षमता लवकास योजना 

तयार गरी कायानन्वयन गररनेछ, 

३) गाईँपािीकाको लबस्तृत लववरण सलहतको गाईँपािीका पाश्र्व—लचत्र ( Rural Municipality Profile) तयार गररनछे, 

४) गाईँपािीकाको अर्थथक, िौलतक, सामालजक तथा मानवीय लवकासको दीघनकािीन सोच सलहतको अवलधक योजना तयार 

गराइ कायानन्वयन गररनछे, 

५) सामालजक सुरक्षा ित्ता प्राप्त गन े िािग्राही तथा पञ्जीकरण िगायत गाईँपािीका क्षेत्र लित्रका सावनजलनक लनकायहरु 

मार्न त प्रवाह गररन े सेवाहरु सेवाग्राही मैत्री बनाईन ( Online system) मार्तन संचािन गने व्यवस्था लमिाइ  E-

governance को प्रत्यािूलत गराईने व्यवस्था लमिाइनछे, 

६) गाईँपािीका क्षेत्र लित्रका सावनजलनक लनकायहरु मार्न त प्रवाह गररने सेवाहरुको कायन सम्पादन मुल्याङ्कन गरी पुरष्कार 

तथा दण्ड प्रणािी ऄबिम्बन गररनेछ, 

छ) लवत्तीय व्यवस्थापन र सशुासन 

१) गाईँपािीकाको अन्तररक अम्दानी बृलद्ध गराइ गाईँपािीकािाइ समृद्ध बनाईन राजश्व परामशन सलमलत मार्न त अन्तररक 

अय तथा राजश्व संकिनका क्षते्र पलहचान गरी कायानन्वयन गने र लवत्तीय ऄनुशासन कायम गन ेनीलत ऄबिम्बन गररनेछ, 

२) गाईँपािीका मार्न त प्रवाह गररन े सेवा प्रवाहिाइ चुस्त दरुुस्त बनाइनुका साथै भ्रष्टाचार शुन्यशहनशीिताको नीलत 

ऄबिम्बन गरी सुशासनको प्रत्यािूलत गराइनछे, 

३) अयोजनाहरुको ददगो लवकास व्यवस्थापनका िालग गाईँपािीका र वडा स्तरीय ऄनुगमन तथा मलु्याङ्कन सलमलत गठन 

गरी दक्रयालशि गराइनछे, 

४) अर्थथक ऄनुशासन तथा पारदर्थशता कायम गरी सुशासनको प्रत्यािूलत गराईन गाईँपािका ऄन्तरगत कायनन्वयन गररन े

दक्रयाकिापहरुको समालजक पररक्षण, सावनजलनक सुनवाइ कायनक्रम लनयलमत संचािन गन ेर िेखा पररक्षण मार्न त शुन्य बेरुजु 

कायम गन ेनीलत ऄबिम्बन गररनेछ । 

लनणनय न.ं २ 

अ.ब. २०७४/७५ मा मामान गाईँपािीका, दाचुनिाको अन्तररक अम्दानी र राजश्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त अम्दानीका क्षेत्रहरु 

पलहचान गने र राजश्व परामशन सलमलतको सदक्रयातामा थप अम्दानीका स्रोत प्राप्त हुदँा सोको दर, दायरा लनधानरण गनन र 

अन्तररक अम्दानीको खचन लवलनयोजन गनन गाईँ कायनपािीकािाइ ऄलधकार प्रत्यायोजन गने र गाईँ सिाबाट ऄनुमोदन 

गराईन ेलनणनय गररयो ।  

लनणनय न.ं ३ 

अर्थथक बषन २०७४/७५ मा मामान गाईँपािीकाको प्रस्तुत नीलत तथा कायनक्रम संचािन तथा कायानन्वयन गनन गत अर्थथक बषन 

२०७३/७४ को दालयत्व, राजश्व बाँडर्ाँड सलहत अन्तररक अम्दानी, ऄन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण ऄन्तगनत नेपाि 
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सरकारबाट प्राप्त सशतन चाि ुऄनुदान, लवत्तीय समानीकरण तर्न  गाईँपािीकामा प्राप्त लनशतन ऄनुदान गरर जम्मा बजेट २५ 

करोड ७१ िाख ५९ हजार १ सय ३४ देहाय बमोलजम यस गाईँ सिाबाट स्वीकृत गने लनणनय गररयो । 

  

 

क्र.स. लववरण  अ.ब.२०७४ /०७५ मा 

लवलनयोलजत बजेट रु 

हजारमा 

कैदर्यत 

१ राजस्व वाँडर्ाँड सलहत अन्तररक अम्दानी 

ऄनुमालनत  

५२६.१  बैठक ित्ता िगायत 

कायानियको अन्तररक 

व्यवस्थापनमा खचन गनन 

सदकने 

२ गत अ.ब. को खचन बाँकी बजेट  ७३७०.०३४   

३ ऄन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण २४९२७३   

 क लवलत्तय समालनकरण /लनशतन ऄनुदान (२६६११) १४८००६   

ख सशतन ऄनदुान ( कृर्थष ¸ पश ु ¸लशक्षा ¸ स्वास््य ) 

२६६१२ 

१०१२६७  

 कूि बजेट  २५७१५९.१३४  

              

लनणनय न.ं ४ 

अ.ब. २०७४/७५ को कायनक्रम कायानन्वयनको िालग नेपाि सरकारको लवत्तीय सामानीकरण ऄनुदान तर्न  गाईँपािीकामा 

प्राप्त बजेट १४ करोड ८० िाख ६ हजारको चािु तथा पूँजीगत ऄनुदानको लवलनयोजन देहाय  बमोलजम पाररत गन ेलनणनय 

गररयो ।  

क़.स. संकेतनं लवलनयोलजत 

वजेट 

थप घट कुिलवलनयोलजत 

वजेट रकम रु 

हजारमा 

कैदर्यत 

गाईपािीका प्रशासन तथासंचािन खचन 

  

  

      

कमनचारीतिब २११११ १४८२.९१ ० ० १४८२.९१   

कमनचारी  कल्याण 

कोष 

२११११ ५००.     ५००.   

स्थालनय ित्ता २१११२ ४००. ० ० ४००.   

महगंी ित्ता २१११३ ६३. ० ० ६३.   

ऄन्य ित्ता २१११९ १५००. ० ० १५००.   

पानीलवजुिी २२१११ ६०. ० ० ६०.   

संचार महसुि २२११२ १२०. ० ० १२०.   

पोशाक २२१२१ ६०. ० ० ६०.   

आन्धन २२२११ ५००. ० ० ५००.   

संचािन तथा ममनत 

संिार 

२२२१२ ३००. ० ० ३००.   

घरिाडा २२२२१ ३५०. ० ० ३५०.   

कायानिय  सम्वन्धी २२३११ १५००. ० ० १५००.   
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खचन 

कमनचारी  तालिम २२५११ ५००. ० ० ५००.   

सीप लवकास र 

जनचेतना तािीम र 

गेष्ठी 

२२५१२ १५००.     १५००.   

ऄन्यकायनक्रम खचन २२५२२ १००. ० ० १००.   

सेवा परामशन खचन २२४११ २०००. ० ० २०००.   

ऄन्यसेवा शुल्क २२४१२ १०००. ० ० १०००.   

ऄन्य आन्धन २२३१४ १५०. ० ० १५०.   

ऄनुगमन 

मूल्यांकनखचन 

२२६११ १०००. ० ० १०००.   

भ्रमणखचन २२६१२ १००. ० ० १००.   

लवलवध २२७११ १२००. ० ० १२००.   

जम्मा १४३८५.९१ ० ० १४३८५.९१     

वडा स्तरीय 

प्रशासलनक तथा 

संचािन खचन 

  १२०००.     १२०००.   

वडा स्तरीय 

सावनजलनक खचन 

  ४२०००.     ४२०००.   

गाईँपािीका स्तरीय 

सावनजलनक खचन 

  ७३४३३.     ७३४३३.   

कृलष लवकास 

कायनक्रम 

  ३५६८.     ३५६८.  ऄनुसुची १ 

मा सम्िग्न छ  

पशु लवकास कायनक्रम   १९३७.०९     १९३७.०९  ऄनुसुची २ 

मा सम्िग्न छ 

मलहिा लवकास 

कायनक्रम 

  ६८२.     ६८२.  ऄनुसुची ३ 

मा सम्िग्न छ 

जम्मा   १३३६२०.०९     १३३६२०.०९   

कुि जम्मा   १४८००६.     १४८००६.   

 

लनणनय न.ं ५ 

अ.ब. २०७४/७५ को कायनक्रम कायानन्वयनको िालग नेपाि सरकारको लवत्तीय सामानीकरण ऄनुदान तर्न  गाईँपािीकामा 

प्राप्त बजेट १४ करोड ८० िाख ६ हजारको चािु तथा पूँजीगत ऄनुदानको गाईँपािीका स्तरीय र गाईँपािीकाको वडास्तरी 

योजनाहरुको क्षेत्रगत लवलनयोजन लमलत २०७४/४/२७ गाईँ कायनपािीकाको लनणनय र स्थानीय तह बजेट तथा कायनक्रम 

कायानन्वयन मागन दशननको ऄलधनमा रही देहाय बमोलजम पाररत गने लनणनय गररयो । 

१) गाईँपािीका स्तरीय योजना तथा बजटे 

क्र.सं. कायनक्रम

को नाम 

ठेगाना वडा आकाआ पररमाण २०७४/७

५ को 

लवलनयोलज

त बजेट रु 

हजारमा 

कैदर्यत 

१ पारीवगड 

जुडे सडक 

मामान 

गाँपा 

१ वटा १ ५५००   
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२ जुडे  ताकु 

घोल्जर 

हुदँै 

पुरमचुिी 

सडक 

मामान 

गाँपा 

१ वटा १ ४५००   

३ संस्कृलत 

पवनद्धन 

तथा 

पयनटन 

पुवानधार 

लवकास 

कार्रयनक्रम 

मामान 

गाँपा 

सबै वटा ७ ५००००  ६ िाख बाँडर्ाँड  हुन बाँकी 

३.१ खािागा

डा मन्दीर 

(वडा नं. 

१)  

मामान 

गाँपा 

१ वटा १ ५००  कायनपालिकाको २०७४ कालत्तक १३ 

गतेको लनणनयऄनुसार लवलनयोजन 

३.२ िोकर 

बजाईना 

देलख 

परमचुिी 

पयनटकीय 

मागन 

(वडा नं. 

१) 

मामान 

गाँपा 

१ वटा १ १०००  कायनपालिकाको २०७४ कालत्तक १३ 

गतेको लनणनयऄनुसार लवलनयोजन 

३.३ बटपािा 

मन्दीर 

(वडा नं. 

१) 

मागाँपा १ वटा १ २००  कायनपालिकाको २०७४ कालत्तक १३ 

गतेको लनणनयऄनुसार लवलनयोजन 

३.४ दगुान 

िवानी 

मन्दीर 

(वडा नं. 

१) 

मागाँपा १ वटा १ ५००  कायनपालिकाको २०७४ कालत्तक १३ 

गतेको लनणनयऄनुसार लवलनयोजन 

३.५ केदारना

थ मटेिा 

मन्दीर 

(वडा नं. 

२) 

मागाँपा २ वटा १ २००  गाईँसिाको २०७४र१०र१२ गतेको 

बैठकद्वारा संसोलधत 

३.६ िरटनाथ 

मन्दीर 

(वडा नं. 

३) 

मागाँपा ३ वटा १ ५००  कायनपालिकाको २०७४ कालत्तक १३ 

गतेको लनणनयऄनुसार लवलनयोजन 

३.७ दगुान 

िवानी 

मन्दीर 

बजानी 

मागाँपा ३ वटा १ ३००  कायनपालिकाको २०७४ कालत्तक १३ 

गतेको लनणनयऄनुसार लवलनयोजन 
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(वडा नं. 

३) 

३.८ गौरी 

िवानी 

मन्दीर 

(वडा नं. 

४) 

मागाँपा ४ वटा १ ५००  कायनपालिकाको २०७४ कालत्तक १३ 

गतेको लनणनयऄनुसार लवलनयोजन 

३.९ िाङा 

मन्दीर 

गोल्र्ा 

(वडा नं. 

५) 

मागाँपा ५ वटा १ ५००  कायनपालिकाको २०७४ कालत्तक १३ 

गतेको लनणनयऄनुसार लवलनयोजन 

३.१० ईपीडाडा 

मन्दीर 

(वडा नं. 

५) 

मागाँपा ५ वटा १ २००  कायनपालिकाको २०७४ कालत्तक १३ 

गतेको लनणनयऄनुसार लवलनयोजन 

३.११ िटीनाथ 

मलन्दर 

बाटो 

ममनत 

तथा  

लनमानण 

मागाँपा ३ वटा १ १५० कायनपालिकाको २०७४ माघ१० 

गतेको लनणनयऄनुसार लवलनयोजन 

३.१२ तपोवन लतथनस्थि 

व्यवस्थापन 

मागाँपा ३ वटा १ १०० कायनपालिकाको २०७४ माघ १० 

गतेको लनणनयानुसार लवलनयोलजत 

४ लवटुिे पारीबगर 

सडक स्तरोलन्त 

कायनक्रम 

मागाँपा १ वटा १ १०००   

५ लवद्यािय क्षेत्र 

सूधार तथा 

पूवानधार लवकास 

कायनक्रम 

मागाँपा सबै वटा ६ ८०००  ७ िाख  ९५ हजार बाँडर्ाँड  हुन 

बाँकी 

५.१ सल्िेधार मा लव 

मुरै िवन लनमानण 

मागाँपा ५ वटा १ १५००  कायनपालिकाको २०७४ पौष २८ 

गतेको लनणनय ऄनुसार लवलनयोजन 

५.२ दगुेश्वरी मा।लव। 

घोल्जर िवन 

लनमानण 

मागाँपा १ वटा १ १५००  कायनपालिकाको २०७४ पौष २८ 

गतेको लनणनय ऄनुसार लवलनयोजन 

५.३ तपोवन मा.लव. 

पडपडा िवन 

लनमानण 

मागाँपा १ वटा १ १५००  कायनपालिकाको २०७४ पौष २८ 

गतेको लनणनय ऄनुसार लवलनयोजन 

५.४ िरटनाथ मा.लव. 

रस्कोट िवन 

लनमानण 

मागाँपा ३ वटा १ ११५५  कायनपालिकाको २०७४ माघ १४ 

गतेको लनणनय ऄनुसार लवलनयोजन 

५.५ लन मा.लव. 

िाम्बगर को 

घेरपखानि  

मागाँपा २ वटा १ २५०  कायनपालिकाको २०७४ माघ १४ 

गतेको लनणनय ऄनुसार लवलनयोजन 

५.६ प्रशान्त प्रा.लव. मागाँपा २ वटा १ २५०  कायनपालिकाको २०७४ माघ १४ 
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पाररवगर दर्ल्ड 

लनमानण  

गतेको लनणनय ऄनुसार लवलनयोजन 

५.७ श्री दगुेश्वरी 

लन.मा.लव.दह  

मागाँपा १ वटा १ २५०  कायनपालिकाको २०७४ माघ १४ 

गतेको लनणनय ऄनुसार लवलनयोजन 

५.८ सूयोदय प्रा।लव। 

लसतोिा शौचािय 

लनमानण  

मागाँपा ५ वटा १ १००  कायनपालिकाको २०७४ माघ १४ 

गतेको लनणनय ऄनुसार लवलनयोजन 

५.९ दगुानिवानी  

प्रा.लव. बौडाया 

शौचािय लनमानण  

मागाँपा ६ वटा १ १००  कायनपालिकाको २०७४ माघ १४ 

गतेको लनणनय ऄनुसार लवलनयोजन 

५.१० िरटनाथ बहुमुलख 

क्याम्पस 

घेरपखानि तथा 

दर्ल्ड लनमानण  

मागाँपा ३ वटा १ ६००  कायनपालिकाको २०७४ माघ १४ 

गतेको लनणनय ऄनुसार लवलनयोजन 

६ शलहद प्रलतष्ठान 

िवन लनमानण 

मागाँपा १ वटा १ २०००   

७ स्वास््य चौकी  

िवन ममनत 

तपोवन 

मागाँपा ४ वटा १ ५००   

८ प्रहरी चौकी घेर 

पखानि मामान 

गाईँपािीका  

मागाँपा १ वटा १ १०००   

९ गाईँपािीकाको 

घेर पखानि 

मागाँपा २ वटा १ ५००   

१० जुडे ससचाइ 

लनमानण 

मागाँपा १ वटा १ १५००   

११ बसर मेिेगाड 

ससचाइ योजना 

लनमानण लसतोिा 

मागाँपा ५ वटा १ १०००   

१२ मटेिा ससचाइ 

योजना लनमानण 

मागाँपा २ वटा १ १०००   

१३ सल्याड ससचाइ 

योजना लसतोिा 

मागाँपा ५ वटा १ ५००   

१४ कानिेि देखी 

ठुिेबगड ससचाइ 

मागाँ

पा 

२ वटा १ १०००   

१५ कानिेि देखी 

धोप्टे ससचाइ 

मागाँ

पा 

२ वटा १ ५००   

१६ हसैन देलख 

जलडयाबाद लसस्ने 

खोिा ससचाइ 

लनमानण (वडा 

स्तरीय योजना 

लनमानणमा 

साझेदारी हुने) 

मागाँ

पा 

४ वटा १ ३००   

१७ लसचाइ योजना 

सवेक्षण 

मागाँ

पा 

सबै वटा १ ३००   
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१८ कोरथिा 

खानेपानी योजना 

मागाँ

पा 

२ वटा १ ५००   

१९ ऄमधाडी 

खानेपानी योजना 

मागाँ

पा 

४ वटा १ १०००   

२० मन्याि खानेपानी 

योजना लनमानण 

मागाँ

पा 

५ वटा १ ३००   

२१ पररवन लिफ्टीङ्ग 

खानेपानी 

मागाँ

पा 

६ वटा १ १०००   

२२ ठुिसल्िी चौिानी 

तटबन्ध 

मागाँ

पा 

६ वटा १ १०००   

२३ पत्थरकाणा मलन्दर 

जानेपीसीसी बाटो 

लनमानण 

मागाँ

पा 

६ वटा १ १०००   

२४ गेष्ठहाईस िवन 

ममनत गाईँपािीका 

मागाँ

पा 

२ वटा १ १३००   

२५ डाडाबाग प्रालव 

िवन लनमानण 

सासी दिीत टोि 

मागाँ

पा 

३ वटा १ १०००   

२६ तल्िोिेि े खोिा 

ररि बसेडी ससचाइ 

योजना 

मागाँ

पा 

३ वटा १ ८००   

२७ लवलवध िैपरी 

व्यवस्थापन ( 

सावनजलनक 

लनमानण) 

मागाँ

पा 

सबै वटा ६ ५५८३ ४० िाख ८३ हजार  बाँडर्ाँड  हुन 

बाँकी 

२७.१ िरटनाथ बहुमुलख 

क्याम्पस िवन 

देलख िरटनाथ 

मलन्दर दकनारा 

सम्म तटबन्ध 

लनमानण 

मागाँ

पा 

३ वटा १ ५००   

२७.२ खोलत्त गाईँ ससचाइ 

लनमानण  

मागाँ

पा 

३ वटा १ ५००   

२७.३ कैं थी ससचाइ 

योजना  

मागाँ

पा 

२ वटा १ ५००   

गाईँ कायनपालिकाको २०७४ कालत्तक १३ गतेको लनणनयऄनसुार 

लवलनयोजन िएको लवलवध िैपरी व्यवस्थापन ( सावनजलनक 

लनमानण) जम्मा 

  

१५००  

२८ स्वास््य क्षेत्र सूधार 

कायनक्रम 

मागाँ

पा 

सबै वटा ६ ३०००   ऄनुसुची ४  मा सम्िग्न छ 

२९ सम्पुरक कोष मागाँ

पा 

सबै वटा ६ २०००   

३० ऄन्य लवलिन्न 

लवशेष कोषहरु 

मागाँ

पा 

सबै वटा ९ ६९५०   

३१ मेलसनरी औजार मागाँ सबै वटा   १३०००   
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खररद पा 

३२ र्र्थनचर र दर्क्चसन मागाँ

पा 

सबै वटा   १०००   

जम्मा ७३४३३   

 

२) गाईँपािीकाका वडा स्तरीय बजटे तथा कायनक्रम 

क) मामान गाईँपािीका वडा न.ं १ 

क्र.सं. कायनक्रमकोनाम ठेगाना वडा आकाआ पररमाण लवलनयोलजत बजेट रु 

हजारमा 

१ बाख्रा खररद क्िष्टर १ देलख ५ मागाँपा १ वटा १ १७० 

२ लसिाइ कटाइ मेलसन खररद पारीबगर मागाँपा १ वटा १ १०० 

३ लसिाइ कटाइ तािीम क्िष्टर नं. १ देलख ५  मागाँपा १ वटा १ ३५० 

४ अरन िवन लनमानण र अरन मलेसन खररद धोल्जर मागाँपा १ वटा १ १५० 

५ कृलष प्रदशैनी मेिा मागाँपा १ वटा १ २० 

६ कृलष पशु सम्बलन्ध औषलध खररद मागाँपा १ वटा १ ५० 

७ कृलष तरकारी बीई लवजन खररद मागाँपा १ वटा १ ४० 

८ िवानी मलन्दर वाथी खानेपानी लनमानण मागाँपा १ वटा १ ५० 

९ खेिकुद प्रलतयोलगता तथा खेि सामग्री खररद मागाँपा १ वटा १ ६० 

१० ढि लनकास लनमानण धोल्जर मागाँपा १ वटा १ ५०० 

११ िूमेश्वरी प्रालव िोय कोल्िार तटबन्ध लनमानण मागाँपा १ वटा १ १०० 

१२ िुवनेश्वरी अलव िोय कोल्िार तटबन्ध लनमानण मागाँपा १ वटा १ ५५ 

१३ बािमैत्री स्थानीय शासन ऄलिमुलखकरण मागाँपा १ वटा १ ४५ 
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ऄक्षरुपी नब्बे िाख 

 

ख) मामान गाईँपािीका वडा न.ं २ 
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२५ कन्टेन्जेन्सी मागाँपा २ वटा १ ३५० 

२६ मलहिा बािबािीका दिीत क्षते्र लवकास कायनक्रम मागाँपा २ वटा १ १०५ 

२७ मल्िो ओखडानी खानेपानी ममनत मागाँपा २ वटा १ ५० 

२८ मल्िो चौडािी खानपेानी ममनत मागाँपा २ वटा १ १०० 
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३५ ऄपाङ्ग क्षमता लवकास कायनक्रम मागाँपा २ वटा १ ५ 
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क्र.सं. कायनक्रमकोनाम ठेगाना वडा आकाआ पररमाण लवलनयोलजत बजेट 
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११ ऄपीचौिानी अ.लव.छत ममानत मागाँपा ३ वटा १ १०० 
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१७ खगने देलस स्कुि हुदँ ैलसराड सम्म बाटो मागाँपा ३ वटा १ २०० 

१८ धौिढंुगा अधुलनक घट्ट लनमानण मागाँपा ३ वटा १ ६० 

१९ बीपी प्रालव सल्िेथुम र्र्थनचर ममनत मागाँपा ३ वटा १ ५० 
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१७ िुवनेश्वरी प्रालव छत तथा शौचािय लनमानण मागाँपा ४ वटा २ २५० 

१८ लहमािय प्रालव िवन लनमानण मागाँपा ४ वटा २ ७०० 

१९ लशद्धलवनायक प्रालव छाना ममनत मागाँपा ४ वटा २ १८७ 

२० तपोवन मालव िवन ममनत मागाँपा ४ वटा २ ४५६ 

२१ हसैन देलख जलडयाबाद लसस्न ेखोिा ससचाइ लनमानण (गाईँ 

पािीका ऄनुदान ३०० र वडा ऄनुदान ४४६ गरी जम्मा 

७४६) 

मागाँपा ४ वटा २ ७४६ 

२२ हणे ससचाइ लनमानण मागाँपा ४ वटा २ ८४६ 

२३ कन्टेनजेन्सी मागाँपा ४ मलहना १२ ३५० 

२४ प्रशासलनक तथा संचािन खचन मागाँपा       २००० 

जम्मा ९००० 

गाईँपािीका ऄनुदान ३०० 

जम्मा  ९३०० 

ऄक्षरेपी लत्रयानब्बे िाख 

 

ङ) मामान गाईँपािीका वडा न.ं ५ 

क्र.सं. कायनक्रमकोनाम ठेगाना वडा आकाआ पररमाण लवलनयोलजत बजेट रु 

हजारमा 

१ दिीत बस्तीमा अरन लनमानण मागाँपा ५ वटा १ २०० 

२ दगुान िवानी मलहिा तथा कृलष सहकारी िवन 

लनमानण 

मागाँपा ५ वटा १ १०० 

३ लसिाजु खानेपानी ट्ांकी लनमानण दिीत बस्ती मागाँपा ५ वटा १ ५० 

४ गोल्र्ा खानेपानी ममनत मागाँपा ५ वटा १ ५०० 

५ बासाड खानेपानी पाइ खररद मागाँपा ५ वटा १ ५० 

६ ठुिच्यरूा खानेपानी पाइप खररद मागाँपा ५ वटा १ ५० 

७ लशरधुम्का मलन्दर लनमानण मागाँपा ५ वटा १ ५० 

८ अरसीसी पुि लनमानण दमुगाईँ खोिा जन्नीगाईँ मागाँपा ५ वटा १ ३०० 

९ गोल्र्ा पीसीसी बाटो लनमानण मागाँपा ५ वटा १ ३०० 

१० नौिा लसिाजु घोबा लनमानण मागाँपा ५ वटा १ १०० 

११ सल्िेधार जन्नीगाईँ सुकोधार सम्म सोलिङ्ग 

बाटो लनमानण 

मागाँपा ५ वटा १ ७०० 

१२ सल्याड देलख गोल्र्ा पीसीसी बाटो लनमानण मागाँपा ५ वटा १ १३०० 

१३ सुयोदय प्रालव गन्याड िवन लनमानण मागाँपा ५ वटा १ १०० 

१४ ऄसहाय गरीब बािबािीका साक्षर ऄलियान मागाँपा ५ वटा १ ३० 
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१५ िूमीराज प्रालव गोल्र्ा दर्ल्ड लनमानण मागाँपा ५ वटा १ ५०० 

१६ िोडनलहि प्रालव िवन लनमानण लनलखर मागाँपा ५ वटा १ ८०० 

१७ दगुेश्वरी प्रालव घरे पखानि लनमानण बारौ मागाँपा ५ वटा १ १०० 

१८ सल्िेधार मालव दर्ल्ड लनमानण मुरै मागाँपा ५ वटा १ ४०० 

१९ कायानिय व्यस्थापन कायनक्रम मागाँपा ५ वटा १ १७० 

२० कन्टेनजेन्सी मागाँपा ५ मलहना १२ ३५० 

२१ सम्पुरक कोष मागाँपा ५ मलहना १ ३०० 

२२ जन्नीगाईँ ससचाइ अयोजना मागाँपा ५ वटा १ १५० 

२३ स्वास््य केन्र तथा बर्थथङ्ग सेन्टर व्यवस्थापन मागाँपा ५ वटा १ ४०० 

२४ प्रशासलनक तथा संचािन खचन         २००० 

जम्मा ९००० 

ऄक्षरेपी  नब्बे िाख 
 

 

 

 

च) मामान गाईँपािीका वडा न.ं ६ 

 

क्र.सं. कायनक्रमकोनाम ठेगाना वडा आकाआ पररमाण लवलनयोलजत बजेट 

रुहजारमा 

१ लशवालिङ्ग बचत तथा सहकारी संस्था 

व्यवस्थापन 

मागाँपा ६ वटा १ ८० 

२ मलहिा लसिाइ कटाइ तािीम मेलसन ख।लुरद मागाँपा ६ वटा १ २०० 

३ बौडया खानेपानी लनमानण मागाँपा ६ वटा १ २०० 

४ लछपान खानेपानी ममनत मागाँपा ६ वटा १ १०० 

५ माङदाङ खानेपानी ममनत मागाँपा ६ वटा १ २०० 

६ लसरोिी खानेपानी ममनत मागाँपा ६ वटा १ १३० 

७ च्युराडेरा खानेपानी ममनत मागाँपा ६ वटा १ ८० 

८ शेरी हाट खानेपानी ममनत मागाँपा ६ वटा १ १५० 

९ बत्थीचौंडा खानेपानी लनमानण मागाँपा ६ वटा १ १५० 

१० िोरौ खानेपानी ममनत मागाँपा ६ वटा १ १५० 

११ मलहिा दिीत क्षमाता ऄलिबृलद्ध कायनक्रम मागाँपा ६ वटा १ ३० 

१२ पत्थरकडा दगुान मलन्दर ममनत मागाँपा ६ वटा १ २०० 

१३ लबटुिे झोपु देलख सङि ेसम्म बाटो लनमानण मागाँपा ६ वटा १ १०० 

१४ शेरी झोपु देलख मल्शरेी मौरे परीबन सम्म बाटो मागाँपा ६ वटा १ १०० 

१५ लसरोिी देलख काचुिीखोिा हुदँै लछपान माङदाङ 

सम्म बाटो 

मागाँपा ६ मलहना १२ २०० 

१६ वडा कायानिय देलख मौरे पररवन सम्म बाटो मागाँपा ६ मलहना १ १०० 

१७ वडा कायनियमा सोिार जडान मागाँपा ६ वटा १ २०० 

१८ वडा कायानिय व्यवस्थापन मागाँपा ६ वटा १ १८० 
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१९ सामालजक पररचािन कायनक्रम मागाँपा ६ वटा १ ४५ 

२० वडा स्तरीय हालजरीजवार् प्रलतयोलगता मागाँपा ६ वटा १ ४० 

२१ ऄपीपथ मालव िवन ममनत मागाँपा ६ वटा १ ३०० 

२२ लशवालिङ्ग मालव लनम्ठा दर्ल्ड ममनत मागाँपा ६ वटा १ ५०० 

२३ लछपान लसराडधार लनमालव िवन ममनत मागाँपा ६ वटा १ ३३१ 

२४ जमुनाबगड प्रालव िवन ममनत मागाँपा ६ वटा १ २५० 

२५ ध्रुवतारा प्रालव तल्िा मौरे िवन ममनत मागाँपा ६ वटा १ ८० 

२६ लसद्धनाथ प्रालव िवन ममनत मागाँपा ६ वटा १ १७० 

२७ दगुान िवानी प्रालव िवन ममनत मागाँपा ६ वटा १ १५० 

२८ दगुा िवानी दर्ल्ड लनमानण प्थरकाडा मागाँपा ६ वटा १ १०० 

२९ िैपरी खचन व्यवस्थापन मागाँपा ६ वटा १ ५० 

३० कलन्टनजेन्सी मागाँपा ६ वटा १ ३५० 

३१ िटीनाथ मलन्दर शौचािय मागाँपा ६ वटा १ ८० 

३२ टाँक ससचाइ लनमानण मागाँपा ६ वटा १ १०० 

३३ गुिेकुडी ससचाइ ट्ाङ्की लनमानण मागाँपा ६ वटा १ १५० 

३४ घोरडे ससचाइ लनमानण मागाँपा ६ वटा १ २०० 

३५ पत्थरकडा मल्िो पाइप ससचाइ  मागाँपा ६ वटा १ १५० 

३६ बर्थथङ्ग सेन्टर लनमानण तथा व्यवस्थापन कायनक्रम  मागाँपा ६ वटा १ १२०० 

३७ मलहिा स्वास््य स्वम सेलवका प्रोत्साहन ऄनुदान मागाँपा ६ वटा १ ५४ 

३८ खािी मेिलवसा लसचाइ मेिवीसा मागाँपा ६ वटा १ १५० 

३९ प्रशासलनक तथा संचािन खचन         २००० 

जम्मा ९००० 

ऄक्षरेपी नब्बे िाख 

 

लनणनय न.ं६ 

लनणनय न.ं ५ को १ को बँुदा न.ं ३० मा ईल्िेलखत गाईँपािीका क्षेत्र सूधार कायनक्रम ऄन्तगनत दहेाय बमोलजमका लवलिन्न लबशेष 

कोषहरु स्थापना गरी कायानन्वयन गने लनणनय गररयो । 

क्र.सं. लवलिन्न लबशेषकोषहरु लवलनयोलजत रकम रु. 

हजारमा 

कैदर्यत 

१ लवपद ्व्यवस्थापन कोष २०००।   

२ ममनत सम्िार कोष १०००।   

३ मलहिा तथा बािबािीका कोष १००   

४ मानव संशाधन लवकास कोष २०००   

५ खेिकुद लवकास कोष ३०० २ िाख बाँडर्ाँड  

हुन बाँकी 

५.१ िरटनाथ मा लव खेिकुद सलमलत  २५०००   

५.२ जापान कराते डो. नान्बुकाइ लसतोररया संघ नपेाि  २५०००   

५.३ मामान गा.पा. खेिकुद सलमलतरबाि संजाि  ५००००   

 

५.४ 
गाईँ कायनपालिकाको २०७४ माघ १४ गतेको लनणनय ऄनुसार 

लवलनयोजन िएको खेिकुद लवकास कोषको जम्मा   

१०००००   

६ वातावरण लवकास कोष ३००   

७ गारीबी लनवारण तथा सामुदालयक लवकास कोष २५०   

८ सूचना तथा ऄलििेख लवकास कोष ५००   
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९ शलहद छात्रवृलत लवकास कोष ५००   

जम्मा 

 

 ६९५०  

 

 

लनणनय न.ं ७ 

नेपाि सरकारबाट प्राप्त ऄन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण सशतन चाि ुऄनदुान तर्न  लशक्षा, स्वास््य, कृलष र पशु कायानिय 

ऄन्तरगत अ.ब. २०७४/७५ मा कायानन्वयन गररने कायनक्रम र बजेट ऄथन मन्त्राियको च.नं. ३६०१/०७३/७४ लमलत 

२०७४/३/१९ मा प्राप्त लनदेशन ऄनुसार देहाय बमोलजम कायनक्रम र बजेट पाररत गने लनणनय गररयो । 

क्र.सं. लववरण लवलनयोलजत रकम रु.००० कैदर्यत 

1 लशक्षा ८६३०१   

2 स्वास््य १४०३०  

3 कृलष ६४०   

4 पशु २९६   

जम्मा  १०१२६७  

 

लनणनय न.ं ८ 

नेपाि सरकार ऄन्तर सरकारी लवत्तीय हस्तान्तरण ऄन्तरगत सशनत ऄनुदान ऄन्तरगत स्वास््य सेवा तर्न  तपसीिका 

दक्रयाकिापहरु सं्चािन गनन ऄपुग रकम सम्बलन्ध लनकायिाइ मागको िालग ऄनुरोध गने लनणनय गररयो । 

तपसीि 

क्र.सं. दक्रयाकिाप प्राप्त 

रकम 

अवश्यक 

रकम 

नपुग माग गरेको 

रकम 

कैदर्यत 

१ स्थायी कमनचारी तिब ित्ता ८८७० १०४०० १५३०  

२ स्थानीय ित्ता ४०० २३१० १९१०  

३ महगंी ित्ता २४० ३२४ ८४  

४ दर्ल्ड ित्ता ११० २३४ १२४  

५ पोशाक १८८ २१७.५ २९.५  

ट रा.लि.ए क्याप्सुि अम लवतरण कायनक्रम मस्वासे 

पररचािन खचन दइु चरण कार्थतक बैशाख 

३७ ६५.६ २८.६  

७ अमा सूरक्षा कायनक्रम सेवा प्रदान सो.ि तथा यातायात 

खचन 

 ४०० ५१८ ११८  

८ न्यानो झोिा १११ १६७ ५६  

    ३८८०.१  

 

लनणनय न.ं ९ 

मामान गाईँपािीका मार्न त कायनक्रम कायानन्वयन गररन ेलबषयगत लनकाय ऄन्तरगतको देहाय वमोलजमका कायानियहरुको अ.व. 

२०७४/७५ को िालग लनम्नानसुार बजेट पाररत गन ेर ईक्त कायानियहरुको लबस्तृत बजेट तथा कायनक्रम ऄनुसुलचमा संिग्न गन े

लनणनय गररयो ।  

क्र.सं. लववरण लवलनयोलजत रकम रु.००० कैदर्यत 
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1 कृलष ४२०८   

2 पशु २२००   

3 मलहिा लवकास ६८१   

जम्मा  ७०८९  

 

लनणनय न.ं १० 

ग्रामीण जिस्रोत व्यवस्थापन पररयोजना ऄन्तरगत अ.ब. २०७४/७५ मा गाईँपािीका क्षते्र लित्र कायानन्वयन  गररन ेबजेट 

तथा कायनक्रम पाररत गन ेर सोको लबस्तृत लववरण ऄनुसुलचमा संिग्न गने लनणनय गररयो ।  

लनणनय नंु .ं ११ 

वडासलमलतको बैठक बस्दा मलहनामा बदढमा तीन पटक सम्मको वडा सलमलतका पदालधकारीहरु र सदस्य सलचव (वडा सलचव) 

ि,े गाईँकायनपालिकाको बैठक बस्दा मलहनामा बदढमा तीन पटक सम्मको गाईँकायनपालिकाका पदालधकारीहरु र सदस्य सलचव 

(कायनकारी ऄलधकृत) ि,े गाईँपालिकाको गाईँसिा बस्दा गाईँसिाका सदस्यहरु र सिाको सलचवि े  र गाईँकायनपालिका 

ऄन्तगनत गरठत बजेट लनमानण सँग सम्बलन्धत तथा ऄन्य लवषयगत सलमलत र गाईँसिा ऄन्तगनत गरठत सलमलतको बैठक बस्दा सो 

सलमलतमा रहकेा पदालधकारीहरुि ेमात्र हालजरीको अधारमा रु १५०० मा १५ प्रलतशत कर करट्ट गरर बैठक ित्ता पाईनछेन ्। 

खाजा ित्ताको सम्बन्धमा वडासलमलतको बैठक बस्दा मलहनामा बदढमा तीन पटक सम्मको सम्बलन्धत वडाको एक जना 

कायानिय सहयोलग, एक जना सहायक कमनचारी, एक जना सुरक्षाकमी र एक जना अमलन्त्रत (अवश्यक िएमा मात्र कुनै व्यलक्त 

िाइ बैठकमा लवशेषज्ञको रुपमा सल्िाह सझाव, परामशन लिन अमलन्त्रत गरेमा) िे र गाईँकायनपालिकाको बैठक बस्दा 

मलहनामा बदढमा तीन पटक सम्मको दइु जना कायानिय सहयोलग, दइु जना सहायक कमनचारी,दइु जना सुरक्षाकमी र दइु जना 

अमलन्त्रत (अवश्यक िएमा मात्र कुनै व्यलक्त िाइ बैठकमा लवशेषज्ञको रुपमा सल्िाह सझाव, परामशन लिन अमलन्त्रत गरेमा) 

ि,े गाईँसिा बस्दादइु जना कायानिय सहयोलग, दइु जना सहायक कमनचारी, तीनजना सम्म सुरक्षाकमीिे  र गाईँकायनपालिका 

ऄन्तगनत गरठत बजेट लनमानण सँग सम्बलन्धत तथा ऄन्य लवषयगत सलमलतको बैठक बस्दा दइु जना अमलन्त्रत (अवश्यक िएमा 

मात्र कुनै व्यलक्त िाइ बैठकमा लवशेषज्ञको रुपमा सल्िाह सझाव, परामशन लिन अमलन्त्रत गरेमा) ि ेहालजरीको अधारमा रु 

५०० मा १५ प्रलतशत कर करट्ट गरर खाजा ित्ता पाईने तथा सो सम्बन्धमा प्रदेश सिा र संघीय सिाबाट पलछ छुटै्ट व्यवस्था 

िएमा सोही बमोलजम हुने र यो लनणनय साईन १ गतेबाट िाग ुहुने लनणनय पाररत गररयो ।   

लनणनय न.ं १२ 

ऄलन्तम िेखा पररक्षण मार्न त मामान गाईँपािीकामा समावेश सालवकका गालवसहरुको अ.व.०७१/०७२ र लवगत वषनहरुको 

ऄलन्तम िेखा परीक्षणबाट औल्याएको बेरुजुहरु मालथ व्यापक छिर्ि िइ बेरुजुको व्यहोरा ऄवगत ियो । ऄलन्तम िेखा 

परीक्षणबाट औल्याएका बेरुजुहरुमा स्थानीय लनकाय अ.प्र. लनयमाविी २०६४ को पररच्छेद ९ को लनयम २०६ बमोलजम 

प्रमाण संिग्न िइ अएका लनयलमत गनुन पने बेरुजुिाइ लनयलमत गने र ऄसिु ईपर गनुन पने बेरुजुिाइ ऄसिु ईपर गने तर्न  

कावानही गने साथै पेलश्क बाँकीको हकमा पेश्की पछयौट गन ेतर्न  ऄलबिम्ब कावानही ऄगाडी बडाईने र कायानन्वयन गने लनणनय 

गररयो । 

लनणनय न.ं १३ 

अ.व.०७४/०७५ को िालग मामान गाईँपािीकाको कायानियिाइ कायानिय संचािन सम्बलन्ध दैलनक अवश्यक पन े लजन्सी 

मािसमान, मेलसनरी औजार सम्बलन्ध लजन्सी माि सामान र सेवा परामशन समेत खररद गनन सावनजलनक खररद ऐन २०६३ र 

स्थानीय लनकाय अ.प्र.लनयमाविी २०६४ बमोलजम तयार गररएको खररद योजना स्वीकृत गने लनणनय गररयो ।  

लनणनय न.ं १४ 

मामान गाईँ कायनपािीकाबाट अ.ब. २०७३/७४ मा सम्पादन गररएका सम्पूणन लनणनय तथा दक्रयाकिापहरु ऄनुमोदन गन े

लनणनय गररयो । 
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लनणनय न.ं १५ 

मामान गाईँपािीकाबाट अ.ब. २०७३/७४ मा जाँचपास र्रर्ारक सलमलतबाट जाँचपास र्रर्ारक गररएका सम्र्पणू योजनाहरु 

ऄनुमोदन गने लनणनय गररयो । 

लनणनय न.ं १६ 

स्थानीय तह पुननसरंचना पश्चात स्थालपत मामान गाईँपािीकाको कायन सम्पादन चुस्त दरुुस्त बनाइ कायन संचािन तथा 

कायानन्वयनको स्वीकृत ऐन, लनयमाविी तथा कायनलवलधहरुमा समय सापेक्ष संशोधन गनुन परेमा वा थप कानुन लनमानण गनुन 

परेमा गाईँ कायनपािीकािाइ संशोधन तथा थप गनन ऄलधकार प्रत्यायोजन गन े र गाईँ सिाबाट ऄनुमोदन गराईन े लनणनय 

गररयो । 

 

लनणनय न.ं १७ 

चमेलिया जि लवदु्यत अयोजनाबाट ईत्पाददत लवदु्यत मामान गाईँपािीका लित्रका सबै वडा वस्तीहरुमा लवदु्यलतकरण गराईन र 

सम्िाव्यता ऄध्ययनको अधारमा अवश्यक पावर स्टेशन समते स्थापनाको िालग नेपाि सरकार ईजान मन्त्राियमा लसर्ररस 

साथ ऄनरुोध गन ेलनणनय गररयो । 

लनणनय न.ं १८ 

मामान गाईँपािीका ऄन्तरगत पने लबटुि ेपारीबगर सडक खण्डको ग्रािीि गनन तथा ईक्त सडक खण्ड ऄन्तरगत पन ेघटे्टगाड 

खोिा र नौगाड खोिामा मोटर पुि लनमानण गराईन नेपाि सरकार िौलतक योजना तथा लनमानण मन्त्राियमा लसर्ाररस साथ 

ऄनुरोध गने लनणनय गररयो । 

लनणनय न.ं १९ 

मामान गाईँपािीका ऄन्तरगत मामान गाईँपािीका वडा नंुं. ४ बस्तोिीमा लनमानणालधन न्क्ः टेिीर्ोन टावर लशघ्र कायानन्वयन 

गरी यथालशघ्र सेवा संचािन गनन र क्प्थ् टेिीर्ोन टावर समेत लनमानण गरी सेवा प्रवाह गराईन सुचना तथा संचार 

मन्त्राियमा लसरर्ाररस साथ ऄनुरोध गने लनणनय गररयो । 

लनणनय न.ं २० 

मामान गाईँपािीका क्षेत्र लित्र संचािनमा रहकेा लवद्याियमा अवश्यक दरवन्दी श्रृजना गरी व्यवस्थापन गराईनको िालग 

लशक्षा लविाग र लशक्षा मन्त्राियमा लसर्ाररस साथ ऄनरुोध गने लनणनय गररयो । 

लनणनय न.ं २१ 

नेपाि सरकारिे घोषणा गरेको नीलत ऄनुसार १५ शय्या सलहतको ऄस्पताि यथा लशघ्र स्थापना गराइ ददन हुन स्वास््य 

मन्त्राियिाइ लसर्ाररस साथ ऄनुरोध गने लनणनय गररयो । 

लनणनय न.ं २२ 

मामान गाईँपािीका क्षेत्र लित्र पने तपसीिका स्थानहरुमा स्वास््य इकाइ स्थापनाको िालग नेपाि सरकार स्वास््य 

मन्त्राियमा लसर्ाररस साथ ऄनुरोध गन ेलनणनय गररयो । 

१) मामान गाईँपािीका वडा नं. १ ताकु 

२) मामान गाईँपािीका वडा नं. ३ च्यरूानी 

३) मामान गाईँपािीका वडा नं. ४ थाम 
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५) मामान गाईँपािीका वडा नं. ६ माङदाङ  

लनणनय न.ं २३ 

मामान गाईँपािीका क्षेत्र लित्र पने तपसीिका स्थानहरुमा प्रहरी चौकी स्थापना गननको िालग नेपाि सरकार गृह मन्त्राियमा 

लसर्ाररस साथ ऄनुरोध गने लनणनय गररयो । 

१) मामान गाईँपािीका वडा नं. ५ गोल्र्ा 

२) मामान गाईँपािीका वडा नं. ६ लनम्ठा 

 

 

लनणनय न.ं २४ 

मामान गाईँपािीका ऄन्तरगत रहकेा पारीवगर—ताकु—घोल्जर हुदँै परुमचुिा धामीक स्थि सम्म पयनटकीय सडक र लसप्टी 

शेरी लसतोिा हुदँ ै तपोवन सडकिाइ रणनैलतक सडकको रुपमा प्राथमीकताका साथ कायानन्वयन गराईन नेपाि सरकार 

िौलतक योजना तथा लनमानण मन्त्राियमा लसर्ाररस साथ ऄनुरोध गने लनणनय गररयो । 

लनणनय न.ं २५ 

गाईँपािीका तथा वडापािीका संचािन तथा व्यवस्थापनको िालग अवश्यक पन े जनशलक्त पलहचान ९ल्ििम 

ब्ककिकmिित० सलहत संगठनात्मक संरचना आम्(९आचनबिष्शबतष्यिब लुम्िखिलयउिित० र मागमा अधाररत तथा 

अपूर्थतमा अधाररत क्षमता लवकासका दक्रयाकिापहरुको पलहचान गराइ क्षमता लवकास योजना तयार गरी कायानन्वयन गन े

लनणनय गररयो । 

लनणनय न.ं २६ 

गाईँपािीकाको अर्थथक, िौलतक, सामालजक तथा मानवीय लवकासको दीघनकािीन सोच सलहतको अवलधक योजना र 

गाईँपािीकाको लबस्तृत लववरण सलहतको गाईँपािीका पाश्र्व—लचत्र ९च्गचब लुुःगिषऄ्ष्ईबलष्तथ एचयालष्ि०तयार गन े

लनणनय गररयो सो कायनको कायानन्वयन गनन गाईँ कायनपािीकािाइ ऄलधकार प्रत्यायोजन गने लनणनय गररयो । 

लनणनय न.ं २७ 

मामान गाईँपािीकाको वडा स्तरीय योजना तजुनमा प्रदक्रयाबाट गाईँ सिा समक्ष पेश हुन अएका र गाईँ पािीकाको बजेटबाट 

सम्बोधन हुन नसके्न बृहद योजनाहरु रालिय योजना अयोग मार्न त सम्बलन्धत लनकाय तथा मन्त्राियमा पशे गरी 

कायानन्वयनको िालग लसर्ाररस साथ ऄनुरोध गने लनणनय गररयो । 

क्र. सं. कायनक्रमकोनाम ठेगाना वडा आकाआ पररमाण २०७४/७५ 

कोलवलनयोलजत 

बजेट रु 

हजारमा 

कैदर्यत 

1 चमेिीया 

नदीमा मोटर 

पुि लनमानण 

मामान 

गाईँपािीको 

वडा नं. २ र ४ 

बीच लसमार 

मागाँपा २¸४ वटा १ १५००००   
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तपोवन 

2 िोया झोप ु

लनमानण िोया 

मागाँपा १ वटा १ ५०००   

3 कोपरे झोप ु

लनमानण  कोपरे 

चमेिीया नदी 

मागाँपा ३ वटा १ ५०००   

4 माङदाङ 

कचुिीगाड 

झोपु लनमानण  

मागाँपा ६ वटा १ ५०००   

5 गरुडे 

कचुिीखोिा 

झोपु लनमानण 

मागाँपा ६ वटा १ ५०००   

६ हणे रातापानी 

झोपु लनमानण 

चमेिीया 

मागाँपा ४ वटा १     

७ डुङरीबगड 

झोपु लनमानण 

मागाँपा १ वटा १     

८ बत्थी चौड 

लिङतड 

मल्सेरी ससचाइ 

मागाँपा ६ वटा १ १००००   

९ कुिबान देलख 

खेडा ससचाइ  

मागाँपा ६ वटा १ १००००   

१० च्यूरानी बृहत 

ससचाइ 

मागाँपा ३ वटा १ ५००००   

११ दनुी बगजेविा 

खानेपानी 

मागाँपा ३ वटा १ ६०००   

१२ थिाकोरथिा 

जमनथिा 

खानेपानी 

मागाँपा २ वटा १ ५०००   

१३ िटीनाथ 

क्याम्पस 

िौलतक 

पूवानधार तथा 

व्यवस्थापन  

मागाँपा ३ वटा १ १००००   

१४ तपोवन मालव 

पडपडामा 

संचालित कृलष 

जेटीए कक्ष 

संचािनको 

िालग िौलतक 

पूवानधार 

लनमानण 

मागाँपा ४ वटा १ ५०००   

जम्मा  २२१०००  

 

लनणनय न.ं २८ 
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गाईँपािीका क्षेत्र लित्र समय समयमा अइ पने लवपद ्तथा संकटहरु समाधान गनन तथा लवपद ्व्यवस्थापन गनन लवपद ्तथा 

संकट प्रमालणकरण िइ अईनुका साथै राहत ईपिब्ध गराईन मनालसब देलखएमा गाईँपािीका ऄध्यक्षि ेऄलधकतम २५००० 

(पच्चीस हजार) सम्म र गाईँ कायनपािीकाको बैठकबाट लनणनय गराइ ऄलधकतम ५०००० (पचास हजार) राहत ईपिब्ध 

गराईन ऄलधकार प्रत्यायोन गन ेर सो लवतररत राहत गाईँ सिाबाट ऄनुमोदन गराईने लनणनय गररयो । 

लनणनय न.ं २९ 

गाईँ कायनपािीकाको पदपूर्थत सलमलतको ऄध्यक्ष लनयुक्त गनन मामान गाईँपािीकाका ऄध्यक्षिाइ ऄलधकार प्रत्यायोजन गन ेर 

गाईँ सिाबाट ऄनुमोदन गराईने लनणनय गररयो । 

 

लनणनय न.ं ३० 

मामान गाईँपािीकाको कानुनी सल्िाहकार लनयकु्त गनन मामान गाईँपािीकाका ऄध्यक्षिाइ ऄलधकार प्रत्यायोजन गने र गाईँ 

सिाबाट ऄनुमोदन गराईने लनणनय गररयो । 

 

ऄनसुलूच १ (लनणनय न.ं४ सगं सम्बलन्धत) 

अ.व. २०७४र७५ को िालग मामान गाईँपालिकाबाट कायानन्वयन गररन ेबार्थषक कृलष लवकास कायनक्रमहरु 

कृलष प्रसार कायनक्रम      

क्र. सं. दक्रयाकिाप आकाआ  अ.व. ०७४/०७५ 

वार्थषक 

पररमाण  िार  बजेट  

क.

  

पजुीगत खचन ऄन्तगनतका 

कायनक्रमहरू 

    

१ ल्यापटप खररद ९कायानिय 

संचािन सम्बलन्ध यन्त्र, ईपकरण 

तथा मेलसन ईपकरण० 

संख्या  १ ५.०० ७० 

२ र्ोटोकलपरलप्रन्टर खररद 

९कायानिय संचािन सम्बलन्ध 

यन्त्र, ईपकरण तथा मेलसन 

ईपकरण० 

संख्या  १ २.१४ ३० 

३ यु।पी।एस। खररद ९कायानिय 

संचािन सम्बलन्ध यन्त्र, ईपकरण 

तथा मेलसन ईपकरण० 

संख्या १ ०.७१ १० 

४ सोिार खररद ९कायानिय संचािन 

सम्बलन्ध यन्त्र, ईपकरण तथा 

मेलसन ईपकरण० 

संख्या  १ ३.५७ ५० 

५ र्र्थनचर खरीद तथा र्र्थनससग 

९कम्प्युटर टेवि  १,  ररिलल्वङ 

कुसी २ ० 

संख्या  ३ १.४३ २० 

  पजुीगत खचन ऄन्तगनतका 

कायनक्रमहरूको जम्मा   

    १३ १८० 
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ख.  चाि ुखचन ऄन्तगनतका कायनक्रमहरु          

१ कायानिय समान तथा मसिन्द 

खचन ९कायानिय मसिन्द समान 

खचन० 

पटक १२ ३.४३ ४८ 

२ कायानियमा दैलनक लचया खचन 

तथा ऄन्य िैपरी अईन े कायनका 

िालग खचन ९ऄन्य लवलिन्न खचन० 

पटक १२ १.२९ १८ 

३ संचार खचन ९एयकत एबष्म 

टेिीर्ोन सेट खररद तथा 

संचािन० 

पटक १ ०.७१ १० 

  यस अयोजनाको जम्मा      ५.४३ ७६.०० 

२ व्यवसालयक कृलष लवकास 

कायनक्रम  

        

२.१.१ ईन्नत तरकारी लसडदकट लबतरण संख्या  १८०० ९.६४ १३५ 

२.१.२ प्याकेलजङ्ग  पटक ३ ०.६४ ९ 

२.१.३ ५० प्रलतशत ऄनदुानमा तरकारी 

लवई लवतरणः ९१० ग्रामको 

गोििेडा ४५, काक्रो ४५, जुकेनी 

३०, र्सी ३०, करेिा ३०, िौकी 

३०, िेडेखुसानी ३०, िण्टा ३०, 

खुसाननी ३००  

के।लज। ३ २.१४ ३० 

२.१.४ स्थिगत तालिम पटक १८ ७.७१ १०८ 

२.१.५ अकलस्मक वालि संरक्षण सेवा पटक २ १.२९ १८ 

२.१.६ लसल्पोलिन प्िालष्टक लबतरण 

९५० प्रलतशत  ऄनुदान० 

संख्या  १२ ६.८६ ९६ 

२.१.७ कायनक्रम ऄनुसार ढुवानी पटक २ १.०७ १५ 

२.१.८ कायनक्रम ऄनुगमन र मलु्याकंन 

खचन 

पटक ३ ०.८६ १२ 

२.१.९ भ्रमण खचन  पटक ३ १.८६ २६ 

  यस अयोजनाको जम्मा      ३२.०७ ४४९.०० 

३.० अयात प्रलतस्थापन तथा लनयानत 

प्रबद्धनन कायनक्रम  

        

३.१ सूचना प्रवाह तथा माग संकिन  पटक २ ०.१४ २.०० 

३.२ ५० प्रलतशत ऄनुदानमा लहईदे 

र्िरु्ि लबरुवा लवतरण ९ओखर 

५००, अरू २००, नास्पालत 

२००० 

संख्या  ९०० १.४३ २०.०० 

३.३ नयाँ बगैंचा स्थापना ऄलियान  संख्या  १ ०.३६ ५.०० 

३.४ पम्पिेट प्रकाशन  प्रलत ५०० ०.३६ ५.०० 

३.५ कायनक्रम ऄनुसार ढुवानी पटक १ ०.७१ १०.०० 

३.६ कायनक्रम ऄनुगमन र मलु्याकंन 

खचन 

पटक २ ०.७१ १०.०० 

  भ्रमण खचन  पटक १ ०.७१ १०.०० 

  यस अयोजनाको जम्मा      ४.४३ ६२.०० 

३.७ ५० प्रलतशत ऄनुदानमा सुन्तिा संख्या  १२०० १.४३ २०.०० 
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जात र्िरु्ि लबरुवा लवतरण 

९सुन्तिा ५००, कागती ३००, 

मौसमी ३००, ऄलमिो १००० 

३.८ नयाँ बगैंचा स्थापना ऄलियान  संख्या  १ ०.३६ ५.०० 

३.९ पम्पिेट प्रकाशन  प्रलत ५०० ०.३६ ५.०० 

३.१० कायनक्रम ऄनुसार ढुवानी पटक १ ०.७१ १०.०० 

३.११ कायनक्रम ऄनुगमन र मलु्याकंन 

खचन 

पटक १ ०.३६ ५.०० 

३.१२ भ्रमण खचन  पटक १ ०.७१ १०.०० 

  यस अयोजनाको जम्मा      ३.९३ ५५.०० 

४ गररबी लनवारण तथा रोजगार 

ईन्मखु कायनक्रम  

        

४.१ ग्रालमण जीलवकोपाजनन सहयोग 

अयोजना  

        

४.१.१ मागमा अधाररत सहयोग ९५० 

प्रलतशत ऄनुदानमा बताईन े

पंखा, रु्ट स्पेयर, स्प्रेयर, ईखु 

पेल्न े मेलशन, अरी, लसकेचर, 

थोपा लसचाइ सेट, प्िालष्टक के्रट, 

र्िरु्ि बगैचा स्थापना, कृलष 

र्ामन र र्िरू्ि नसनरी स्थापना 

एवं सुदढृीकरण, ऄिैची खेलत, 

लवई लबजन, लवई ईत्पादन, 

र्िामको फे्रम सलहतको पोिी 

हाईस र हाते कनन सेिर अदी० 

पटक १ १८.५० २५९.०० 

४.१.२ िकारो सुधार कायनक्रम  संख्या  २१ ९.०० १२६.०० 

४.१.३ कायनक्रम ऄनुगमन र मलु्याकंन 

खचन 

पटक २ ०.७१ १०.०० 

  यस अयोजनाको जम्मा      २८.२१ ३९५.०० 

५.० कृलष सूचना तथा प्रचार प्रसार 

अयोजना  

        

५.१ कृलष प्रचार प्रसार सामग्री 

लनमानण ९पचान, पम्प्िेट, फ्िेक्स 

लप्रन्ट० 

संख्या  ३ १.४३ २०.०० 

५.२ कायनक्रमरप्रलबलध तथा सूचना 

प्रसार होर्डडग बोडन तयारी  

संख्या  १ १.४३ २०.०० 

५.३ एर्,एम रेलडयो, पत्र पलत्रका 

मार्न त कृलष सूचना तथा प्रलबलध 

प्रसारण  

पटक ३ १.०७ १५.०० 

५.४ कृलष डायरी, कयािेंनडर, पलत्रका 

खररद  

पटक १ १.०७ १५.०० 

५.५ वार्थषक प्रगलत सलमक्षा तथा 

साबनजलनक सुनवाइ कायनक्रम  

पटक १ १.४३ २०.०० 

  यस अयोजनाको जम्मा      ६.४३ ९०.०० 

६.० लनमलयत तथा लनयमन कायनक्रम 

९ कृलष प्रसार सेवा टेवा 
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अयोजना० 

६.१ रालिय धान ददवस मनाईन े पटक १ १.७९ २५.०० 

६.२ वािी कटानी  संख्या  ६० १.७१ २४.०० 

६.३ वािी कटानीका िालग अवस्यक 

सामग्री खररद ९ दर्ता, लडलजटि 

ब्यािेन्स  अदद० 

पटक १ ०.७१ १०.०० 

  यस अयोजनाको जम्मा      ४.२१ ५९.०० 

  पजुीगत खचन ऄन्तगनतका 

कायनक्रमहरूको जम्मा   

    १२.८६ १८०.०० 

१ चािु खचन ऄन्तगनतका 

कायनक्रमहरुको जम्मा   

    ८४.७१ ११८६.०० 

२ कायनक्रम संचािन भ्रमण खचन      २.४३ ३४.०० 

४ कुि कायनक्रम खचन      १००.०० १४००.०० 

७ कुि जम्मा खचन        १४००.०० 

प्रधानमन्त्री कृलष अधलुनकीकरण पररयोजना     

क्र.सं. दक्रयाकिाप आकाआ  अ.व. ०७४/०७५ 

वार्थषक 

पररमाण  िार  बजेट  

क  चािु खचन ऄन्तगनतका 

कायनक्रमहरु  

        

१ साना व्यवसालयक कृलष ईत्पादन 

केन्र९पकेट०लबकास कायनक्रम 

पुरानो लनरन्तरता ९चाि ु

ऄनुदान तर्न ० 

पटक १ ९.०९ १०० 

२ साना व्यवसालयक कृलष ईत्पादन 

केन्र९पकेट०लबकास कायनक्रम 

नयाँ स्थापना ९चािु ऄनुदान 

तर्न ० 

पटक २ १८.१८ २०० 

३ साना व्यवसालयक कृलष ईत्पादन 

केन्र९पकेट० लबकास  कायनक्रम 

पुलजगत ऄनुदान९कृलष खेतीको 

साथै ससचाआ पररयोजन र पश ु

लचदकत्सा सम्बन्धी ईपकरण तथा 

मेशीन औजार० 

सेट ३ ४०.९१ ४५० 

४ साना ससचाइ लनमानण तथा ममनत 

सम्िार साना ससचाइ लनमानण 

संख्या १ २७.२७ ३०० 

५ साना व्यवसालयक कृलष ईत्पादन 

केन्र९पकेट० लबकास  कायनक्रम 

ऄनुगमन तथा मलु्याङ्कन 

९ऄनगुमन तथा मुल्याङ्कन तथा 

कायनक्रम कायानन्वयन भ्रमण 

खचन० 

पटक ३ २.३६ २६ 

६ स्थिगत घुम्ती तालिम पटक ४ २.१८ २४ 

  चािु खचन ऄन्तगनतका 

कायनक्रमहरुको जम्मा 

    १००.०० ११००.०० 
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ख कुि जम्मा खचन      १००.०० ११००.०० 

 

वािी लवकास कायनक्रम     

क्र. 

सं. 

दक्रयाकिाप आकाआ अ.व. ०७४र०७५ 

वार्थषक 

पररमाण  िार  बजेट  

क  चािु खचन ऄन्तगनतका 

कायनक्रमहरु  

        

१ ५० प्रलतशत ऄनुदानमा 

गहुको बीई लवतरण 

मे.टन ०.५ ७.९५ १७.५ 

२ ५० प्रलतशत ऄनुदानमा मकै 

बीई लवतरण   

मे.टन ०.५ ६.८२ १५.० 

३ लबई लबतरण ९धान १००, 

मकै २००, गहु ँ १५०० 

संख्या ४५० २६.१४ ५७.५ 

४ ५० प्रलतशत ऄनुदानमा 

लसडलवन लवतरण   

सेट ८ २५।४५ ५६ 

५ कायनक्रम ऄनुसार ढुवानी पटक ३ २०.०० ४४ 

६ कायनक्रम संचािन तथा 

ऄनुगमन भ्रमण खचन  

पटक २ ४.५५ १० 

७ भ्रमण खचन पटक ३ ९.०९ २० 

ख चािु खचन ऄन्तगनतका 

कायनक्रमहरुको जम्मा 

    १००.०० २२०.०० 

ग कुि जम्मा खचन      १००.०० २२०.०० 

 

 अि ुतरकारी तथा मसिा वािी लवकास कायनक्रम      

क्र. सं. दक्रयाकिाप आकाआ  अ.व.२०७४र०७५ 

वार्थषक 

पररमाण  िार  बजेट  

क  चािु खचन ऄन्तगनतका कायनक्रमहरु          

१ ५० ५ ऄनुदानमा अिुको वीई लवतरण मे।टन ३ २५.७४ १०५ 

२ अि ुईत्पादन प्रदशनन  संख्या १० २४.५१ १०० 

३ स्थिगत घुम्ती तालिम ९लहईद ेर बसन्त ेअिु ईत्पादन पटक ४ ५.८८ २४ 

४ अकलस्मक बािी संरक्षण सेवा पटक ३ १२.२५ ५०.० 

५ क्रप करटङ संख्या १० ०.९८ ४.० 

६ थोपा ससचाआ सेट  संख्या १२ ८.८२ ३६.० 

७ कायनक्रम ऄनुसारको ढुवानी पटक २ १५.४४ ६३ 

८ कायनक्रम संचािन तथा ऄनगुमन भ्रमण खचन  पटक २ २.४५ १०. 

९ भ्रमण खचन पटक २ ३.९२ १६. 

ख चािु खचन ऄन्तगनतका कायनक्रमहरुको जम्मा     १००.० ४०८.० 

ग कुि जम्मा खचन      १००.० ४०८.०० 
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माटो पररक्षण तथा सवेा सधुार कायनक्रम     

क्र. सं. दक्रयाकिाप आकाआ  अ.व. २०७४र०७५ 

वार्थषक 

पररमाण  िार  बजेट  

क  चाि ुखचन ऄन्तगनतका कायनक्रमहरु          

१ माटो पररक्षण लसलबर  पटक १ १५.९६ १५ 

२ माटो नमुना संकिन पररक्षण  संख्या १०० ५.३२ ५ 

३ िकारो सुधार  संख्या ९ ५७.४५ ५४ 

४ कायनक्रम संचािन तथा ऄनगुमन भ्रमण खचन  पटक २ २१.२८ २० 

ख कुि जम्मा खचन      १००.०० ९४.०० 

 

सहकारी खलेत, साना ससचाइ तथा मि लबई ढुवानी कायनक्रम     

क्र. सं. दक्रयाकिाप आकाआ  अ.व.२०७४र०७५ 

वार्थषक 

पररमाण  िार  बजेट  

क  पजुीगत खचन ऄन्तगनतका कायनक्रमहरु          

१ साना ससचाइ लनमानण तथा ममनत सम्िार संख्या  १ ८६.७१ ३०० 

२ प्िालष्टक पोखरी लनमानण सहयोग संख्या  १ ५.७८ २० 

  पजुीगत खचन ऄन्तगनतका कायनक्रमहरुको जम्मा      ९२.४९ ३२० 

ख  चाि ुखचन ऄन्तगनतका कायनक्रमहरु      ०.००   

१  सूचना प्रसारण तथा लनबेदन संकिन  पटक १ २.३१ ८ 

२ कायनक्रम संचािन तथा ऄनगुमन भ्रमण खचन  पटक ३ ५.२० १८ 

  चाि ुखचन ऄन्तगनतका कायनक्रमहरुको जम्मा     ७.५१ २६ 

ग कुि कायनक्रम खचन      १००.०० ३४६.०० 

  कुि जम्मा खचन        ३४६.०० 

  सम्पुणन कायनक्रमको एकमुष्ट जम्मा       ३५६८.०० 

 

ऄनसुलूच २ (लनणनय न.ं४ सगं सम्बलन्धत) 

अ.व. २०७४/७५ को िालग मामान गाईपालिकाबाट कायानन्वयन गररन ेपशुसेवा सम्वलन्धका कायनक्रमहरु 

पशुसेवा प्रसार कायनक्रम      

क्र. सं. दक्रयाकिाप आकाआ  वार्थषक  

पररमाण  िार  बजेट  

क पलुजगत खचन ऄन्तरगतका कायनक्रमहरू         

  कायानिय व्यवस्थापन         

१ ल्यापटप संख्या १ ३.७१ ७० 

२ लप्रन्टर  संख्या १ १.५९ ३० 

३ सोिार संख्या १ २.६५ ५० 

४ दफ्रज  संख्या १ १.३२ २५ 

५ बलडजो कास्टेटर संख्या १ १.३२ २५ 

  पलुजगत खचन ऄन्तरगतका कायनक्रमहरूका जम्मा      १०.६० २०० 

ख चािु खचन ऄन्तगनतका कायनक्रमहरु          
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१ घास लवस्तार कायनक्रम          

१.१ बहु बर्थषय  संख्या २५००० ५.३० १०० 

१.२ लहईदे जै घास के.जी. ६०० २.३८ ४५ 

२ पशु नश्लसुधार कायनक्रम         

२.१ बोका लवतरण ढुवानी सलहत संख्या ३ २.३८ ४५ 

२.२ थुमा ढुवानी सलहत संख्या ३ २.३८ ४५ 

२.३ राँगो ढुवानी सलहत संख्या १ २.३८ ४५ 

२.४ साँडे ढुवानी सलहत संख्या १ २.३८ ४५ 

३ पशु स्वास््य लशलवर पटक २ ५.३० १०० 

४ अन्तररक बाह्य परलजवी लनयन्त्रण लशलवर पटक २ २.६५ ५० 

५ रेलवज लशलवर सप्ताह पटक १ १.३२ २५ 

६ खरर रोग लनयन्त्रण लशलवर पटक २ २.६५ ५० 

७ क्षमता ऄलिवृलि कायनक्रम          

७.१ व्यवसालयक बाख्रा पािन तालिम पटक ४ १.०६ २० 

७.२ व्यवसालयक गाइ िैंसी पािन तालिम पटक ४ १.०६ २० 

७.३ व्यवसालयक कुखुरा पािन तालिम पटक २ ०.५३ १० 

७.४ व्यवसालयक िेडा पािन तालिम पटक २ ०.५३ १० 

८ व्यवसालयक कायनक्रम         

८.१ बाख्रा प्याकेज संख्या २     

८.१.१ घर धुरी सिेक्षण पटक १ ०.२६ ५ 

८.१.२ समुह गठन पटक २ ०.२६ ५ 

८.१.३ तालिम पटक ६ १.५९ ३० 

८.१.४ बाख्रा लवतरण संख्या १० ५.३० १०० 

८.१.५ बोका लवतरण संख्या २ १.५९ ३० 

८.१.६ औषलध लवतरण पटक २ ०.५३ १० 

  बहु बर्थषय घास लवतरण (नेलपयर सेट र ऄलम्रसो गानो तथा डािे 

घाँस लवरुवा लवतरण) 

संख्या ४००० ०.८५ १६ 

  कायनक्रम ऄनुगमन तथा भ्रमण पटक २ ०.७४ १४ 

९ जनचेतना कायनक्रम         

९.१ जुनोरटक रोग सम्वलन्ध एक ददने ऄलिमुलखकरण गषे्ठी पटक १ १.५९ ३० 

१० औषलध खररद (ढुवानी समेत) पटक ३ १५.९० ३०० 

११ मासु पसि सुधार संख्या १ ५.३० १०० 

१२ लमल्क क्यान लवतरण संख्या १० ०.५३ १० 

१३ समूहरर्मनरपश ुस्वास््य कमी दतान नलवकरण संख्या २ ०.२६ ५ 

१४ ईपचार सेवा कायनक्रम   ६००० ०.००   

१४.१ मेलडकि ईपचार संख्या ३००० ०.००   

१४.२ माआनर ईपचार संख्या २१०० ०.००   

१४.३ मेजर ईपचार संख्या १५० ०.००   

१४.४ गाआनोकोिेलजकि ईपचार संख्या २५० ०.००   

१४.५ प्रयोगशािा परीक्षण ९गोबर,लपसाव,थुनेिो० संख्या ५०० ०.००   

१५ भ्यालक्सनेशन कायनक्रम         

१५.१ H.S.&B.Q. संख्या १००० ०.७९ १५ 

१५.२ रानीखेत संख्या २००० ०.२६ ५ 

१५.३ पी पी अर संख्या ५००० ०.००   

१६ र्मन सुददृढकरण सहकायनमा         



 
 
 
 
 
 
 

31 
 
 

१६.१ कुखुरा खोर लनमानण संख्या २ ५.३० १०० 

१६.२ बाख्रा खोर लनमानण संख्या १ २.६५ ५० 

१७ कायानिय मसिन्द समान ९कायानिय मसिन्द समान खचन० पटक १२ २.१२ ४० 

१८ कायानियमा दैलनक लचया खचन तथा ऄन्य िैपरी अईन ेकायनका 

िालग खचन ९ऄन्य लवलिन्न खचन० 

संख्या १२ ०.७९ १५ 

१९ लवज्ञापनरसंचाररलवधुत खचन (टेिीर्ोन, हुिाक महसुि) पटक १२ १.५९ ३० 

२० मोटर साइकिको िालग पेट्रोि(कायानियको आन्धन) लि। १०० ०.५३ १० 

२१ वार्थषक पुलस्तका प्रकासन  सेट १५ १.५९ ३० 

२२ कायनक्रम ऄनुसार ढुवानी पटक २ १.४३ २७ 

२३ कायनक्रम संचािन तथा ऄनगुमन भ्रमण खचन  पटक ३ २.६५ ५० 

२४ भ्रमण खचन पटक ३ २.६५ ५० 

  चािु खचन ऄन्तगनतका कायनक्रमहरुको जम्मा     ८९.४० १६८७.० 

  कुि जम्मा खचन      १०००० १८८७.० 

 

पश ुस्वास््य लनयमन कायनक्रम      

क्र. 

सं. 

दक्रयाकिाप  आकाआ  वार्थषक 

पररमाण  िार  बजेट  

क पुलजगत खचन ऄन्तरगतका कायनक्रमहरू         

१ पशु पन्छी र्मन, मासु पसि, औषलध पसि लनररक्षण, पशु स्वास््य दतान, 

सरोकारवािा संग ऄन्तरदक्रया 

पटक ४ १०० ५० 

  चािु खचन ऄन्तगनतका कायनक्रमहरुको जम्मा     १०० ५०.०० 

  कुि जम्मा खचन      १००.०० ५०.०० 

  सम्पणुन कायनक्रमको एकमषु्ट जम्मा       १९३७.०० 

 

 

ऄनसुलूच ३ (लनणनय न.ं४ सगं सम्बलन्धत) 

अ.व. २०७४/०७५ को िालग मामान गाईँपालिकाबाट कायानन्वयन गररन ेमलहिा लबकास कायनक्रमहरु  

क्र.सं. दक्रयाकिाप  आकाआ  अ.व.०७४/०७५ 

वार्थषक 

पररमाण  िार  बजेट  

क िलक्षत समूह सहिालगता         

१ समूह गठन र पररचािन संख्या ४८ ४ २४ 

२  सलमलत गठन र पररचािन ९लनगरानी समूह समेत० संख्या ८ ६ ४० 

  जम्मा     ९ ६४ 

ख व्यालक्तत्व लवकास प्रलशक्षण         

१ समूह सदस्यको ऄनुलशक्षण ३ ददने गाईँस्तर  समूह ८ ३४ २३२ 

२ पुवन सहकारर लशक्षा ३ ददन ेगाईँस्तर पटक १ ४ २९ 

३ मलहिा पुरुष समलवकास तालिम (सशलक्तकरण सहकायन तालिम 

गाईँस्तर) 

पटक ३ १३ ८७ 

  जम्मा     ५१ ३४८ 

ग संस्थागत लवकास सामुलहक गलतलशिता         

१ मलहिा संस्थाको ऄवस्था लवश्लषेण तथा रणनीलतपत्र तजुनमा कायनशािा संस्था १ ५ ३५ 
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३ ददन ेगाईँस्तर  

  जम्मा     ५ ३५ 

घ मलहिा सलमलत ऄन्तरगत ब्यवसालयक समूह लवकास         

१ सहिालगतात्मक िेखाजोखा लवलधबाट ब्यवसाय छनौट तथा प्रबद्धन 

कायनयोजना तयारी  

पटक १ १ ९ 

२ सीप तथा ब्यवसालयकता लवकास तालिम ३ ददन े गाईँपालिका स्तर 

तालिम 

जना २० ४ २८ 

३ ब्यवसाय स्थापना खचन ऄनदुान जना २० १३ ९० 

४ स्थिगत प्रालवलधक लनररक्षण परामशन तथा पनुनऄभ्यास  पटक १ १ ५ 

  जम्मा     १९ १३२ 

ङ सूचना लशक्षा र संचार         

१ ऄन्तरालिय मलहिा ददवस पटक १ ३ २० 

२ ऄन्य रालिय, ऄन्तरालिय ददवस तथा कायनक्रम  पटक १ १ १० 

  जम्मा   २ ४ ३० 

च बाि ऄलधकारको सम्वद्धनन          

१ बाि लववाह लवरुिको ऄलियान  पटक ३ २ १५ 

  जम्मा   ३ २ १५ 

छ समूह सलमलत ऄनगुमन     ९ ५८.००० 

  जम्मा     ९ ५८.००० 

   कुि जम्मा कायनक्रमहरुको खचन     १००.०० ६८२.००० 

 

ऄनसुलूच ४  

(लनणनय न.ं५ स्वास््य क्षते्र सधुार कायनक्रमसगं सम्बलन्धत) 

अ.व.२०७४/०७५ को िालग मामान गाईँपालिका बाट कायानन्वयन गररने  स्वास््य सम्बलन्ध कायनक्रम गा.पा. बाट लवलनयोलजत  

क्र. सं. दक्रयाकिाप   आकाआ  अ.व. ०७४/०७५ 

वार्थषक 

पररमाण  िार  बजेट  

१ २ ३ १० ११ १२ 

१ ऄ.न.मी. बर्थथङ सेन्टर (गा.पा. करार) जना २ ९.०० २७० 

२ ल्याब कमनचारी त.ि. (गा.पा. करार) जना १ ६.०० १८० 

३ खोप/गाईँघर लक्िलनक संचािनका िालग ऄ.ह.ेव.(भ्यालक्सनटेर) गा.पा. 

करार 

जना १ २.७० ८१ 

४ लजल्िा करार ऄ.न.मी. तथा ऄ.ह.ेव.(भ्यालक्सनेटर) त.ि. ऄपगु रकम  जना ५ ६.८० २०४ 

५ स्वास््य सेवा जनचेतना कायनक्रम (HIV/AIDS)िैलङ्गक सहसा, बािलववाह 

न्युलनकरण, गिनवती जाँच अदद० 

पटक २ १.६७ ५० 

६ सुपरलिजनरऄनुगमन तथा द.ैभ्र.ि.  पटक १९ ४.१७ १२५ 

७ कायानिय संचािन तथा व्यवस्थापन  संख्या   ०.००   

७.१ ल्यापटप  संख्या १ २।३३ ७० 

७.२ लप्रन्टर र्ोटोकपी समेत गनन लमल्ने  संख्या १ १.१७ ३५ 

७.३ सोिार सेट १०० वाट संख्या १ २.१७ ६५ 

७.४ ररिलल्वङ कुसी  संख्या २ ०.६७ २० 

७.५ ऄदर्स टेवि संख्या २ ०.६७ २० 

७.६ रट टेवि संख्या २ ०.२७ ८ 
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७.७ दराज लस्टिको राम्रो  संख्या १ ०.६७ २० 

७.८ दराज लस्टिको मध्यम संख्या १ ०.३३ १० 

७.९ कापेट मी। २० ०.५३ १६ 

७.१० प्िालष्टक कुसी संख्या २० ०.६७ २० 

७.११ चेयर कुसन संख्या १० ०.१३ ४ 

७.१२ दर्ल्टर  संख्या १ ०.५० १५ 

७.१३ प्िालष्टक बालल्ट २, जग २, बाटा १, लगिास ४  संख्या ९ ०.१० ३ 

७.१४ औलषध िण्डारण कक्ष यानक लमिाइ ब्यवस्थापन र खरटया १ संख्या १ १.४७ ४४ 

८ संचार खचन  मलहना १२ 0.२० ६ 

९ स्वा.चौ. शरेीको िालग सोिार सेट ६०० वाट (भ्यालक्सन दफ्रज संचािन 
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