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नवौ गाउँ सभाको प्रथम 

बैठक मममि २०७९ असार १० गिे पाररि 
 

 

 

 

 

 

 

 

आमथिक वर्ि २०७९/०८० 

को 
रािो ककिाब 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बारागढी गाउँपामिका 
खोपवा, बारा 

मधेश प्रदेश , नपेाि 
२०७९ 
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आज मममि २०७९/०३/१० गिे शकु्रबार मबहान ११:३० बजे बारागढी गाउँपामिका खोपवा वडा नं. ३ 
को सभाहिमा  गाउँपामिका अध्यक्ष एवं गाउँसभा अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जयसवाि ज्यूको अध्यक्षिामा 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ४ को उपदफा १९ को २ बमोजजम ददएको अमधकार 
प्रयोग गरी नवौ बाकर्िक गाउँसभाकोप्रथम बैठक बसी िपमसि बमोजजमको उपजस्थिीमा मनम्न बमोजजम मनर्िय 
गररयो । 

उपजस्थिी 

क्र.सं नाम/ थर 

 

पद हस्िाक्षर 

1.  अशोककुमार जयसवाल अध्यक्ष  

2.  लक्ष्मी दवेी राय उपाध्यक्ष  

3.  सुरेशप्रसाद चौधरी वडा अध्यक्ष  

4.  धनमन् तीमलानीन गाउँ कायिपामिका सदस्य  

5.  अननतादवेी वडा सदस्य  

6.  भगवानचौधरी वडा सदस्य  

7.  ननरालालसान कान ु वडा सदस्य  

8.  जोगेन् रसान कलवार वडा अध्यक्ष  

9.  रेणुदवेी कलवार गाउँ कायिपामिका सदस्य  

10.  रेखादवेी माझी वडा सदस्य  

11.  नररचन्रबछार थारु वडा सदस्य  

12.  

मनोजसननी मलान 

वडा सदस्य 

 

 

 

13.  उमेशप्रसाद सान वडा अध्यक्ष  
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14.  संनगताकुमारी चौधरी वडा सदस्य  

15.  युगवतीराम वडा सदस्य  

16.  नबनारीपंनित कुम्नार वडा सदस्य  

17.  रामनाथपनित वडा सदस्य  

18.  पानालाल सान वडा अध्यक्ष  

19.  चम् पवादवेी चमनन वडा सदस्य  

20.  नमरामनरा वडा सदस्य  

21.  संजयसान बननया वडा सदस्य  

22.  नजरानलनमया वडा सदस्य  

23.  मनेजरचौधरी वडा अध्यक्ष  

24.  बसमनतयादवेी तेली वडा सदस्य  

25.  अननतादवेी बैठा वडा सदस्य  

26.  गोनपचनप्रासद यादव वडा सदस्य  

27.  नवनोदप्रसाद सननी वडा सदस्य  

28.  ननरजकुमार सान वडा अध्यक्ष  

29.  गंगावतीदबेी चौधरी वडा सदस्य  

30.  सर्मिलादवेी वडा सदस्य  

31.  कैलाशराउत अननर वडा सदस्य  

32.  रामेश् वरपंनित वडा सदस्य  

33.  सुरेश राम वडा सदस्य  

34.  रामएकवाल हजरा वडा सदस्य  
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35.  आमोद चौधरी सदस्य सजचव  

मनर्िय न १ 

राजस्व परामशश सममति ममति २०७९÷०२÷२५ को बैठक िथा कायशपालीकाको बोडशको ममति २०७९÷÷    गिको बैठक 
बाट आ व २०७९।८० को कर तिधाशणको लागग तिणशय भई मसफारीश भएका िपमसलको दरहरुलाई स्वीकृि गिे 
तिणशय गरीयो । 

क्र .स.  वििरण विस्ततृ वििरण दर 
पररमा
ण 

जम्मा 
 

१ घर जग्गा िामसारी मसफाररस 

१० कठ्ठा सम्म 100.00 १०० १००००  

१० देखि २० कठ्ठा 200.00 ५० १००००  

२० कठ्ठा देखि मागथ 500.00 ३० १५०००  

    अनचुसुी२ मालपोत कर        

२ 
मालपोि भमूमकर िोट: अब्बल ,दोयम,  मसम जगामा १ 
बबघा सम्म रु ५ प्रतिकढा र सोभन्दा माथी रु १० प्रति 

कठा लागिेछ छ । 

खेत   ० ०  

अब्बल प्रति कठ्ठा 10.00 १०००० ५००००  

दोयम प्रति कठ्ठा 10.00 १०००० ५००००  

सीम प्रति कठ्ठा 10.00 १०००० ५००००  

घडेरीको जग्गामा प्रति कठा 10.00 ५०० ५०००  

उद्योग भएको जग्गामा प्रति कठ्ठा 10.00 ० ०  

िोटः चालू आगथशक बर्शमभत्र कर िबझुाउिेलाई दोस्रो बर्शमा जम्मा कर रकममा २५%, िेस्रोबर्शमा ३५  %गरी 
प्रायेक थप बर्शमा १० % थप जररवािा लाग्िेछ । िर आ व २०७४।०७५ भन्दा अगाडडको मालपोि रकम र 

जररवािा साबबककै तियम र दररेट अिसुार लाग्िेछ । 

    ०  

    ०  

    ०  

    ०  

    अनसुुची ३ बहाल कर        

३ घरबहाल कर कोठा वा घरभाडाको 0.10 २५ ५००००  

             

  अनसुुची ४ बहाल बबटौरी कर /व्यिसायकर        

४ मददरा िथा हल्का पेय पदाथश पसल वविरक 500.00 ० ०  
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थोक 400.00   ०  

िुद्रा 300.00 २५ ७५००  

५ चरुोटबबडी सुिी जन्य 

वविरक 500.00 ० ०  

थोक 300.00 ० ०  

िुद्रा 200.00 २० ४०००  

६ सुिचााँदीपसल 

थोक 700.00 ० ०  

िुद्रा पसल र ममशि 500.00 २ १०००  

७ और्धीपसल 

थोक 1000.00 ० ०  

िुद्रा 500.00 १० ५०००  

८ माछा मासु बबक्री पसल 

थोक 1000.00      

िुद्रा 500.00 १५ ७५००  

९ आयवेुददक और्धी पसल 

थोक 1000.00      

िुद्रा 500.00 ० ०  

१० एग्रोभेटपसल 

थोक 1000.00 ० ०  

िुद्रा 500.00 ० ०  

११ स्टेशिरीिथा पसु्िक पसल 

थोक 500.00 ० ०  

िुद्रा 300.00 १० ३०००  

१२ छपाइिथा प्रकाशि 

अफसेटपे्रस 1000.00 ० ०  

साधारण पे्रस 500.00 ० ०  

१३ कस्मेदटकपसल   500.00 ५ २५००  

१४ मोटरपार्टशस 

थोक 1500.00 ० ०  

िुद्रा 1000.00 ० ०  

१५ प्लाइिथा ग्लास 

थोक 1000.00 ० ०  

िुद्रा 500.00 ० ०  

१६ कपडा /फेन्सी/जपु्ाचप्पल/ब्यागपसल  

थोक 1500.00 ० ०  

िुद्रा 1000.00 १५ १५०००  
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१७ धागोटाक पसल 

थोक 500.00 ० ०  

िुद्रा 300.00 ५ १५००  

१८ 
इलेक्ट्रोतिकपसल (मोबाइल , घडी, क्ट्याल्कुलेटर अडडयो, मभडडयो, 

आदद) 

थोक 1000.00 ० ०  

िुद्रा 700.00 १० ७०००  

१९ हाडशवेयर /मेमसिरी/स्यातिटरी/माबशल पसल  

थोक 1500.00 ० ०  

िुद्रा 1000.00 १ १०००  

२० पेरोमलयमपदाथश 

पेरोलपम्प 5000.00 
१ ५०००  

पेरोल बबक्री केन्द्र 2000.00 ० ०  

ग्यास मसमलन्डर सब डडलर 1000.00 ० ०  

मर्टदटिेल मात्र बबक्री 500.00 ० ०  

२१ स्स्टलआलमुतियम पसल 

थोक 700.00 ० ०  

िुद्रा 500.00 २ १०००  

२२ फतिशचर 
थोक 1500.00 १ १५००  

िुद्रा 1000.00 १० १००००  

२३ ढुङ्गािथा गगर्टटी बालुवा बबक्री वविरण गिे   1000.00 ० ०  

२४ कपडामसलाइ कटाइ 
टेलररङआधतुिक 300.00 २० ६०००  

हािे मेमसि 800.00 ० ०  

२५ स्िकुरिथा पलु हाउस   500.00 ० ०  

२६ क्ट्यारेमबोडश   200.00 ० ०  

२७ पशुआहार बबक्री केन्द्र   700.00 ० ०  

२८ ककरािापसल 

थोक 1000.00 ५ ५०००  

िुद्रा 500.00 २५० १२५०००  

२९ फलफूल /िरकारीपसल  

थोक 600.00 ० ०  

िुद्रा 400.00 २० ८०००  

३० उपहार /गगिट /िेलौिा पसल  

थोक 800.00 १० ८०००  

िुद्रा 500.00 ० ०  
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३१ भााँडापसल (स्टील , प्लास्स्टक,आल्मुतियम सबथैरी) 
थोक 1000.00 ५ ५०००  

िुद्रा 500.00 १० ५०००  

३२ माटाकोभााँडा पसल थोक, िुद्रा 300.00 ५० १५०००  

३३ ववशेर्ज्ञपरामशश िथा अन्य व्यावसायी सेवा 

गचककासक 2000.00 ० ०  

कन्सल्टेन्ट 
सेवा (इस्न्जतियररङ्ग)  

2500.00 ० ० 
 

काििु व्यावसायी ल फमश 2000.00 ० ०  

लेिापरीक्षण व्यावसायी 2000.00 ० ०  

दन्िगचककासक 2000.00 ० ०  

अिसुन्धािकिाश परामशशदािा 2000.00 ० ०  

पशु गचककासक डाक्ट्टर 1000.00 ० ०  

रोजगार सेवा 1000.00 ० ०  

३४ ढुवािीिथा रान्सपोटश   1500.00 २० ३००००  

३५ पेन्टर /साइिबोडश लेाे    800.00 १० ८०००  

३६ जग्गाव्यवसायी   3000.00 ५ १५०००  

३७ तिमाशणव्यवसायी   3000.00 १५ ४५०००  

३९ राभलएजेन्सी   1000.00 ० ०  

४० ग्रीलउद्योग   1500.00 ५ ७५००  

४१ जपु्ाउद्योग   800.00 ० ०  

४२ घरेलु कुदटर उद्योग (अगरबप्ी , मैिबप्ी,टीकी, अचार िथा अन्य कुदटर) 300.00 ५ १५००  

४३ कपडािथा गामेन्ट उद्योग   2500.00 ० ०  

४४ मसरक डसिा उद्योग पसल 

थोक 1000.00 ४ ४०००  

िुद्रा 700.00 ० ०  

४५ कुटािी पेलािी  /ममल  

सोलार 1000.00     
 

साधारणा 500.00 ३० १५०००  

४६ मसलाममल   300.00 ० ०  
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४७ इर्टटाउद्योग   15000.00 ७ १०५०००  

४८ टायल उद्योग   1000.00 १० १००००  

४९ सोलारपसल   2000.00 ० ०  

५० डेरीउद्योग  /व्यवसाय    700.00 २ १४००  

५१ उपभोग्यवस्िु उापादि उद्योग 

कुककजिडुल्स 300.00 २ ६००  

दालमोट पाउरोटी चाउमीि 500.00 ३ १५००  

पापड गचप्स कफगर 300.00 २ ६००  

५२ विजन्यउद्योग 

सममल प्लाइउड उद्योग 1500.00 १ १५००  

काठ बबक्री डडपो 1500.00 २ ३०००  

५३ सुति शजन्यउद्योग   300.00 २ ६००  

५४ होटललज रेष्टुरेन्ट 

होटलर लज 500.00 ० ०  

भोजिालय 500.00 ५ २५००  

ममठाई पसल 500.00 ३ १५००  

पाटी प्यालेस 2000.00 ० ०  

रेष्टुरेन्ट -बार  2000.00 ० ०  

गचया र िाजा पसल 500.00 १० ५०००  

िािा,िाजा -िास्िा पसल 
(मददरासदहि)  

1500.00 २० ३०००० 
 

५५ टेन्टहाउस   2500.00 २० ५००००  

५६ 

सञ्चार 

एफ .एम.प्रसारण  2000.00 ० ०  

केवलु च्यािल प्रसारण 1500.00 ० ०  

पत्रपबत्रका प्रकाशि सेवा 500.00 ० ०  

फोटोकपी, पी .मस.  साइबर 
िथा क्ट्याफे 

800.00 ५ ४००० 
 

कुररयर सेवा 500.00 ० ०  

कलर ल्याब  /फोटोस्टुडडयो  800.00 ० ०  

५७ ववप्ीय वाखणज्यवैंक प्रति 3500.00 ० ०  
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शािा /केस्न्द्रय कायाशलय  

ववकास वैंक प्रति शािा /
केस्न्द्रय कायाशलय 

3000.00 ० ० 
 

फाइिान्स कम्पिी शािा 
कायाशलय 

2500.00 ० ० 
 

ववप्ीय  /ाण सहकारी ससस्था  2000.00 ५ १००००  

मिी रान्सफर 2000.00 २ ४०००  

ववमा कम्पिी 2000.00 ० ०  

लघ ुववप् 2000.00 ० ०  

५८ 

स्वास््य सेवा व्यवसाय 

तिजीअस्पिाल िथा िमसशङ्ग 
होम 

3000.00 ० ० 
 

स्क्ट्लतिक िथा ल्याब 2500.00 ५ १२५००  

५९ 
पशुपन्छी फामश 

दिाश 1000.00 १० १००००  

िववकरण 500.00      

६० मासु पसल दिाश   500.00 १०    

६१ चस्मा पसल   300.00 २ ६००  

६२ 

मशक्षासेवा तिजी 

क्ट्याम्पस 5000.00 ० ०  

मावव  /उच्चमावव  4000.00 ० ०  

आधारभूि 3500.00 ० ०  

प्रागथममक 3000.00 ५ १५०००  

छात्रावास 2000.00 ० ०  

मन्टेश्वरी 2000.00 ० ०  

पवूश प्राथममक 2500.00 ० ०  

र्टयशुि सेन्टर 1000.00 ० ०  

कम्प्यटुर  /िाृयकला मसकाइ 
केन्द्र 

1000.00 ० ० 
 

िालीम िथा अिसुन्धाि 
केन्द्र 

1000.00 ० ० 
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६३ 

ममशिसम्भार 

टायर -र्टयवुममशि , 

ररसोमलङ्ग,हावा भिे 
1000.00 ० ० 

 

इस्न्जि ममशि 1500.00 ० ०  

डेस्न्टङ्ग पेस्न्टङ्ग 1000.00 ० ०  

दट .भी , किज, मोटर, पङ्िा, 
रेडडयो, घडीजेिेरेटर, कम्प्यटुर, 

मोबाइल (इलेक्ट्रोतिक)  

1000.00 ५ ५००० 
 

मोटरसाइकल ममशि 1000.00 ४ ४०००  

बस,र्टयाक्ट्सी लगायिका 
सवारी साधि ममशि 

1500.00 ० ० 
 

६४ ड्राइस्क्ट्लतिक, व्यटुी पालशर िथा सलैुि   500.00 ० ०  

६५ 
फूलववरुवा पसल   200.00 ० ० 

 

    रास्ष्रयदािाश 3000.00 २ ६०००  

    रास्ष्रयिववकरणाँ 1500.00 २ ३०००  

६६ 

गैर सरकारी ससस्थाहरु अन्िरास्ष्रय दािी 2500.00 १० २५०००  

  अन्िरास्ष्रय िववकरणाँ 1000.00 ० ०  

६७ हाटबजार कर प्रायेक पसल 10.00 १५० १५००  

६८ पटके सावारी कर 

रीपर 100.00      

बस,रक 500.00      

र्टयाक्ट्सी 50.00      

रेकटर 100.00      

    अिसुुची ८        

६९ ववज्ञापिकर 
सावशजतिक स्थािमा बबज्ञापि 

वा साइिवोडश रािेवापि 
बार्शक कर 

2000.00 १५ ३०००० 
 

७० बहालबबटौरी कर 

टहरोछाप्रोको मामसक 30.00 ५ १५०  

घमु्िी मामसक 20.00 १० २००  

ठेला मामसक 10.00 २० २००  
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७१ अननसुची४ ससफाररस शुल्क     ०  

७२ मोहीलगि कर्टटा मसफारीस 

एकाससगोलको मोही कर्टटा 
मसफाररस 

200.00 २०० ४०००० 
 

अन्य मोही कर्टटा मसफाररस 500.00 २५० १२५०००  

७३ मोहीिामसारी   500.00 ० ०  

७४ घरबासकोजग्गाको मसफाररस   200.00 ० ०  

७५ घरकायम मसफारीस १०कठ्ठा भन्दा मागथको 200.00 ५० १००००  

७६ सरजममि मुचलु्का मसफारीस दस्िुर 

साधारण 200.00 ३०० ६००००  

उद्योग वा व्यवसाय प्रयोजि 1500.00 ४० ६००००  

ईर्टटा भर्टटाको लागग 25000.00 ३ ७५०००  

७७ छात्रवतृिमसफारीस   0.00 ० ०  

७८ ववपन्ि /असहायववद्याथी छात्रवतृि मसफारीस    0.00 ० ०  

७९ अपाङ्गिाभएको मसफारीस   0.00 ६० ०  

८० अस्थाइबसोबास मसफारीस   100.00 ० ०  

८१ स्थायीबसोबास मसफारीस   100.00 २५० २५०००  

८२ िागररकिामसफारीस 

वसशज /जन्म  0.00 ३०० ०  

असगगकृि 100.00 २०० २००००  

८३ िागररकिाससशोधि मसफारीस   150.00 २०० ३००००  

८४ ववद्यिुजडाि मसफारीस   00.00 १५० ७५००  

८५ धाराजडाि मसफारीस   00.00 १०० ५०००  

८६ जीवविरहेको मसफारीस   50.00 १० ५००  

८७ दबु ैिाम गरेको व्यस्क्ट्ि एकै हो भन्िे वा फरक जन्मममति ससशोधि मसफारीस 100.00 १०० १००००  

८८ व्यवसायबन्द मसफारीस   100.00 १५ १५००  

८९ व्यवसाय सञ्चालि िभएको मसफारीस 100.00 १५ १५००  

९० व्यापार व्यवसाय िभएको मसफारीस 100.00 २ २००  

९१ कोटशफी ममिाहा मसफारीस   50.00 १५ ७५०  
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९२ िाबालकपररचयपत्र मसफारीस   0.00 ३० ०  

९३ चौपायासम्बन्धी मसफारीस   0.00 ० ०  

९४ उद्योगदिाश मसफारीस 

सािा 1000.00 ५ ५०००  

मझौला 1500.00 १ १५००  

ठूलो 5000.00 १ ५०००  

९५ उद्योगठाउाँसारी मसफारीस   500.00 ५ २५००  

९६ ववद्यालयकक्षा वदृ्गध अिमूति /मसफाररस  

सामूदातयक (सरकारी)सब ैिह  1000.00 २ २०००  

ससस्थागि (तिस्ज)   -पवूश 
प्राथममक 

5000.00 १ ५००० 
 

             -प्रागथममक 1500.00 २ ३०००  

             -तिमावव 2000.00 ० ०  

             -मावव 2500.00 ० ० 
 

             -उमावव 3000.00 ० ०  

९७ ियााँववद्यालय सञ्चालि अिमूति /मसफाररस  

सामूदातयक (सरकारी)  3000.00 २ ६०००  

ससस्थागि (तिस्ज )िथा धाममशक  5000.00 ५    

९८ मशक्षकअिमूति मसफाररस 

प्रागथममक 1500.00 ५    

तिमावव 2000.00 २    

मावव  /उच्चमावव  2500.00 २    

९९ मशक्षक सरुवा 

स्जल्लामभत्र 1000.00 १५    

स्जल्लान्िर 2000.00 २०    

ियााँ तियसु्क्ट्ि 500.00 २५    

१०० ववद्यालयठाउाँसारी मसफारीस   500.00 २ १०००  

१०१ आन्िररकबसाइसराइ मसफारीस   100.00 ५० ५०००  

१०२ व्यस्क्ट्िगि वववरणमसफाररस  /िवीकरण मसफारीस    100.00 १५ १५००  

१०३ जग्गादिाश मसफारीस   100.00 १०० १००००  

१०४ बाटोप्रमाखणि मसफाररस   200.00 २०० ४००००  
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१०५ ससरक्षकमसफारीस व्यस्क्ट्िगि   100.00 १० १०००  

१०६ ससरक्षक मसफारीसससस्थागि   100.00 १० १०००  

१०७ िेपाल सरकारको िाममा बाटो कायम मसफारीस 300.00 ० ०  

१०८ कोठा िोल्ि कायशरोहबरमा बस्िेमसफारीस   100.00 ० ०  

१०९ स्वास््यउपचारको मसफारीस 

तिशुल्कउपचारको लागग 0.00 ० ०  

सशुल्क उपचारको लागग 100.00 ४० ४०००  

११० ससस्थादिाश मसफारीस   500.00 ५० २५०००  

१११ जग्गाधिीपजुाश हराएको मसफारीस   200.00 १०० २००००  

११२ जीवविसाँगको िािा प्रमाखणि   100.00 ६० ६०००  

११३ मिृकसाँगकोिािा प्रमाखणि   100.00 १०० १००००  

११४ काठिररदको लागीमसफाररस प्रति घिकफट   20.00 २५ ५००  

११५ आगथशक अवस्था बमलयो वा सम्पन्ििा प्रमाखणि 500.00 १०० ५००००  

११६ आगथशक अवस्था कमजोर वा ववपन्ििा प्रमाखणि तिशुल्क ० ०  

११७ जग्गा मुल्याङ्कि मसफारीस  /प्रमाखणि  ० .००१  १०००००० १०००  

११८ चारककल्लाप्रमाखणि 

१देखि २ ककप्ा सम्म 100.00 २५० २५०००  

३ देखि ५ ककप्ा सम्म 150.00 ८० १२०००  

ायस भन्दा बढी 300.00 ३० ९०००  

१९ जन्मममतिप्रमाखणि   100.00 १०० १००००  

१२० घरबाटो प्रमाखणि प्रति ककप्ा 

कालोपते्रवा ढलाि बाटो 
भएको 

400.00 ५० २०००० 
 

गे्रभल बाटो 300.00 ४० १२०००  

कच्ची बाटो 200.00 ३५ ७०००  

अन्य क्षेत्र बाटो िभएको 100.00 २० २०००  

१२१ वववाहप्रमाखणि   50.00 ५० २५००  

१२२ घरपािाल प्रमाखणि   50.00 ० ०  

१२३ कागज /मञ्जरुरिामा प्रमाखणि    100.00 ० ०  

१२४ हकवालावा हकदार प्रमाखणि   200.00 ५० १००००  
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१२५ घरसम्पन्ि मसफारीस  /प्रमाखणि  

पक्ट्की 500.00 १५ ७५००  

कच्ची 200.00 १५ ३०००  

१२६ अवववादहिप्रमाखणि   100.00 १० १०००  

१२७ अपिुालीमसफाररस   500.00 ० ०  

१२८ घरिक्ट्सापास दस्िुर 
पक्ट्की घर 3000.00 १० ३००००  

कच्ची घर 1000.00 ० ०  

१२९ िक्ट्सापास तिवेदि फाराम दस्िुर   100.00 ० ०  

१३० िामथर जन्मममति ससशोधि मसफाररस वा प्रमाखणि   50.00 १० १०००  

१३१ पेन्शििामसारी मसफाररस   200.00 १० २०००  

१३२ घरजग्गाफुकुवा मसफाररस वा प्रमाखणि   100.00 ० ०  

१३३ 
अन्यमसफारीस वा प्रमाखणि   100.00 १० १०००  

िोट  :सरसफाइ सम्बन्धी पवुाशधारबिेपतछ लाग्िेछ ।    ०  

मागथ उस्ल्लखिि मसफारीस वा प्रमाखणिको प्रतिमलपीआवश्यक परेमा पति सरुु िोककएको दस्िुर 
पिु  :लाग्िेछ । र उस्ल्लखिि कागजािअसगे्रजी भार्ामा आवश्यक परेमा रु  .५०० लाग्िेछ । मागथ 
उस्ल्लखिि मसफारीस रप्रमाखणि बाहेक कुि ैतिणशय वा फैसला आददको िक्ट्कल आवश्यक परेमा 

प्रतिपािा १०रुपयााँ दस्िुर लाग्िेछ ।  

    ० 

 

  अनसुुची ५ दताा शुल्क      

१३४ 
व्यस्क्ट्िगिघटिा दिाश ऐि लागू हुिपुवूशका घटिा सम्बन्धी 

मसफाररस वा प्रमाखणि 
  100.00 ५० ५००० 

 

१३५ जन्मदिाश 
३५ददिमभत्र भए 
तिशुल्क अन्यथा 

100.00 १५० १२५०० 
 

१३६ माृयदिाश 
३५ददिमभत्र भए 
तिशुल्क अन्यथा 

50.00 १०० ५००० 

 

१३७ बसाइसराइजािे आउिे दिाश 
३५ददिमभत्र भए 
तिशुल्क अन्यथा 

50.00 २० १००० 
 

१३८ सम्बन्धववच्छेद दिाश 
३५ददिमभत्र भए 
तिशुल्क अन्यथा 

50.00 ५ २५० 
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१३९ वववाहदिाश 
३५ददिमभत्र भए 
तिशुल्क अन्यथा 

50.00 १०० ५००० 
 

१४० ियााँव्यवसाय दिाश 

१लाि सम्मको 100.00 १० १०००  

१ लाि देखि ५ लाि 
सम्म 

300.00 १० ३००० 
 

५ लािदेखि २० लाि 
सम्मको 

500.00 ० ० 
 

२० लािदेखि मागथ 1000.00 ० ०  

१४१ उजरुी दिाश िथा मुद्दा दस्िुर 100.00 २०० २००००  

१४२ व्यवसायिववकरण 

१लाि सम्मको 100.00 ० ०  

१ लाि देखि ५ 
लािसम्मको 

300.00 ० ० 
 

५ लािदेखि २० लाि 
सम्मको 

500.00 ० ० 
 

२० लािदेखि मागथ 1000.00 ० ०  

१४३ गाउाँपामलकाकोस्वाममावको पोिरीको न्यिुिम ठेक्ट्का दर प्रतिकठ्ठा १०००० १ १००००  

१४४ कृवर्िथा पश ुसमुह सममति दिाश वा िववकरण   ५०० ५० २५०००  

१४५ ग्राममणपशु स्वास््य कायशकिाशिथा पाराभेट दिाशिथा िववकरण १००० २ २०००  

१४६ कुिुराफामश दिाशिथा िववकरण २००० ५ १००००  

१४७ पशुपालिफामश दिाशिथा िववकरण ३००० ५ १५०००  

१४८ गापाको रोलर भाडााँ वापि दस्िुर प्रिीघन्टा ३००० १०० ३००००० ईन्धि 
बाहेक 

१४९ गापाको डोजर भाडााँ वापिको दस्िुर प्रिीघन्टा १५०० 

२५०० 

१५० 

१०० 

 

२५०००० 

ईन्धि 
बाहेक 

ईन्धि 
सदहि 

१५० गापाको पािी टयाकी भाडााँ वापिको दस्िुर प्रिीददि २००० ३० ६०००० 
ईन्धि 
बाहेक 

१५१ दटपर प्रति ददि ६००० ३० १८०००० 
ईन्धि 
बाहेक 

१५२ िमसुक 
१ लाि सम्म 

१ –५ लाि सम्म  १०० 
३५० ३५००० 
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५ –१० लाि सम्म  

१० लाि भन्दा बदढ भए 

२०० 

५०० 

१००० 

२०० 

५० 

० 

४०००० 

२५००० 

 

 

१५३ तिस्ज काठ  सार पोसार मसफाररस प्रति  रेलर /रयाक्ट्टर  
५०० 

३० १५००० 
एक 

हप्िासम्म 
म्याद हुिे   

 जम्मा 
अक्षरेपी अठाईस ् लाि बाह्र हजार पााँच सय पचास 

मात्र । 
२८,१२,५५०  

 

 

निर्णय िः  २ 

स्रोत अिुमाि तथा बजेत निमा निर्ाणरर् िनमनतको नमनत २०७९।०२।२५ गते बैठकबाट पेश भएको 

स्वीकृती प्रदाि गिे निर्णय गरीयो । 

निर्णय ि. क . आ व २०७९।८० मा तपनशल बमोनजमको कायणक्रम आन्तररक आय, राजश्व बााँडफाडबाट 

प्राप्त हुिे आय, िंघीय िरकार तथा प्रदेश िरकारबाट प्राप्त हुिे नवनतय हस्तान्तरर् तथा अन्य आयको 

प्रके्षपर् गिे निर्णय गररयो । 

राजश्व तथा अिुदाि प्राप्तिको अिुमाि 

क्र  .सं  निर्णक रकम रु. 

१ संघीय ंरकारबाट प्राि अिुदाि ३४६२६७०००।०० 

क) २६६११ नवनतय िमािीकरर् अिुदाि ११६२०००००।०० 

ख) २६६१२ िशतण अिुदाि १४५१०००००।०० 

२ राजस्व बााँडफााँड ८०९६७०००।०० 

३ िमपुरक अिुदाि िशतण ४००००००।०० 

४ नवषेश अिुदाि ००।०० 

५ प्रदेि ंरकारबाट प्राि अिुदाि २२६८१०००/- 

क) नवनिय िामािीकरर् अिुदाि ७३८१०००।०० 

ख) िशतणअिुदाि ८००००००।०० 
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ग) नवशेष अिुदाि ३००००००।०० 

घ) िमपुरक  अिुदाि २००००००।०० 

ङ) प्रदेश राजश्व बााँडफााँड २३०००००।०० 

५ गत आनथणक वषण २०७८।०७९ को बैंक मौज्दात ३०००००००।०० 

६ आन्तररक श्रोत २८१२५५०।०० 

७ अन्य स्थािीय तहबाट प्राप्त अिुदाि ०।०० 

कुल जम्मा ४०१७६०५५०।०० 

 

 

 

 

निर्णय ि. ख 

आ व २०७९।०८० मा राजश्व बााँडफाड र आन्तरीक श्रोतको रकमबाट निम्न बमोनजमको चालु तथा प्रशािनिक 

नशषणकमा खचण अिुमाि गिे निर्णय गरीयो । 

अिुिुनच-२ 

बारागढी गाउाँपानलका 

गाउाँ  कायणपानलकाकोकायाणलय 

व्यय अिुमाि 

आ.व.२०७९/८० 
 

  िीर्णक 
आ.व.२०७९/८०को 

अिुमाि 

  

आन्तररक 

श्रोत 

अन्तरंरकारी नवत्तीय हस्तान्तरर्राजस्व 

बााँडफाड 

िेपाल ंरकार 
प्रदेिंर

कार 

स्थािीयत

ह 

चालु खचण             

नं.िस. 
खचणनिर्ण

क 
नववरर्           

१ २११११ पारीश्रमीक िुनवर्ा कमणचारी २१५०००००.००  २१५०००००.००    

२ २१११२ पारीश्रमीक पदानर्कारी ०.००  ०.००    

३ २११२१ पोशाक कमणचारी ८०००००.००  ८०००००.००    
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४ २११२३ औषर्ी उपचार खचण १००००००.००  १००००००.००    

५ २११३२ महगी भिा १००००००.००  १००००००.००    

६ २११३३ नफल्ड भिा                0.00         0.00    

७ २११३४ कमणचारर बैठक भिा १३०००००.००  १३०००००.००    

८ २११३५ 
कमणचारी प्रोत्साहि तथा पुरस्कार 

भिा 
४००००००.००  ४००००००.००    

९ २११३९ अन्य भिा ३०००००.०० ०.०० ०.०० ३०००००.००   

१० २११४१ पदानर्कारी वैठक भिा १५०००००.००         १५०००००.००    

११ २११४२ पदानर्कारी अन्य िुनवर्ा १२०००००.००  १२०००००.००    

१२ २११४९ पदानर्कारी अन्य भिा १०००००००.००  १०००००००.००    

१३ २१२१४ कमणचारी कल्याि कोष १००००००.००  १००००००.०० १००००००.००   

१४ २२१११ पािी तथा नवजुली २००००००.००  २००००००.००    

१५ २२११२ 
िंञ्चारमहशुल/ टेलीफोि तथा 

मोबाइल िेवा 
१५०००००.००  १५०००००.००    

१६ २२२११ इन्धि पदानर्कारी १००००००.००  १००००००.००    

१७ २२२१२ इन्धि (कायाणलय प्रयोजि) ४५०००००.००  ४५०००००.००    

१८ २२२१३ िवारी िार्ि ममणत खचण ३००००००.००  ३००००००.००    

१९ २२२१४ 
नबमा पदानर्कारी ८०००००.००  ८०००००.०० ८०००००.००  

नवमा तथा िनबकरर् खचण १५०००००.००  १००००००.००   

२० २२२२१ 
मेनशिरी तथा औजार ममणत िम्भार 

तथा िंचालिखचण 
८०००००.००  ८०००००.००   

२१ २२२३१ 
निनमणत िावणजानिक िम्पनतको 

ममणत िम्भार खचण 
०.००     

२२ २२३११ मिलन्द कायाणलय िामग्री खचण ४००००००.००  ४००००००.००   

२३ २२२१३ इन्धि अन्य प्रयोजि २०००००.००  २०००००.००   

२४ २२३१५ 
पत्रपनत्रका,छपाई तथा िुचिा 

प्रकाशि खचण 
२००००००.००  २००००००.००   

२५ २२३१९ अन्य कायाणलय िञ्चालि खचण २०००००.००  २०००००.००   

२६ २२४११ िेवा र परामशण खचण १००००००.००  १००००००.००   

२७ २२४१२ 
िुचिा प्रर्ाली तथा िफ्टवेयर 

िंचालि खचण 
८०००००.००  ८०००००.००   

२८ २११४९ पदार्ीकारी चाडपवण खचण ५१००००.००  ५१००००.००    

२९ २११४९ यातायत खचण पदानर्कारी २०१६०००.००  २०१६०००.००    

३० २२४१३ करार िेवा शुल्क ११५०००००.०० ८६८७४५०.०० 0.00  २८१२५५०.०  

३१ २२४१४ िरिफाइिेवा शुल्क २०००००.००  २०००००.००  
 

३२ २२४१९ अन्य िेवा शुल्क ३०००००.००  ३०००००.००    

३३ २२५११ कमणचारी तानलम खचण ७०००००.००  ७०००००.००    
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३४ २२५१२ 
नंप नबकां तथा जिचेतिा 

तानलम तथा गोष्टी 
      

३५ २२५२९ नवनवर् कायणक्रम खचण 
 

     

 
होली नमलि कायणक्रम २०००००.००     

अन्य नवनवर् कायणक्रम खचण १५०००००.००     

३६ २२६११ अिुगमि तथा मुल्यांकि खचण १००००००.००  १००००००.००    

३७ २२६११ योजिा अिुगमि भिा ३००००००.००  ३००००००.००    

३८ २२६१२ भ्रमर् खचण २००००००.००  २००००००.००    

३९ २२७११ नवनवर् खचण/अनतथी ितकार ३६०००००.००  ३६०००००.००    

४० २२७२१ िभा िंचालि खचण १००००००.००  १००००००.००    

४१ २७२१९ अन्य िमानजक िहायता ०.००  ०.००   

४२ २८१४२ घर भाडा ६०००००.००  ६०००००.००    

४३ २८१४३ 
िवारी िार्ि तथा मेनिनिरी 

औजार भाडा 
१५०००००.००  १५०००००.००    

४४ २८१४९ अन्य भाडा २०००००.००  २०००००.०० २०००००.००   

४५ 
 

अवलेकि भ्रमर् खचण ६०००००।००  ६०००००।००    

४६  िीपमुलक कायणक्रम ७५३५५०।००  ९५३५५०।००   

    जम्मा ८९०७९५५०।०० ८६८७४५०.०० ७५२७९५५०.०० २३०००००.०० २८१२५५० 

 

निर्णय िः  ग 

आ/ब २०७९।०८० मा नवनतय िमािीकरर् तथा िगद मौज्दातको रकमबाट निम्न बमोनजमको पुाँनजगत खचणको 

अिुमाि गिे निर्णय गररयो । 

क्र .ि  नशषणक  रकम रु 

१ ग्याि निनलन्डीडर खरीद तथा नवतरर्  ४,३४,००,०००.०० 

२ छढ ब्रतालुहरुका लागी िारी खरीद तथा 

नवतरर् 

 १८,००,०००.०० 

३ फनिणचर तथा नफक्चिण ३१११५ २०,००,०००।०० 

४ गा .पा.को प्रशािकीय भवि   १,४७,००,०००।०० 

५ िवारी िार्ि ३११२१ २५,००,०००।०० 

६ मेनशिरी औजार ३११२२ २०,००,०००।०० 

७ खािेपािी  १०,००,०००।०० 

८ नशक्षा  १,१०,००,०००।०० 
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९ स्वास्थ्य  ३७,००,०००।०० 

१० कृनष   ४५,००,०००।०० 

११ पशु िेवा कायणक्रम  २०,००,०००।०० 

१२ िहकारी  ५,००,०००।०० 

१३ मनहला, बालबानलका तथा जे्यष्ठ िागररक 

कायणक्रम 

 ५,००,०००।०० 

१४ िुचिा प्रनवनर्  १०,००,०००।०० 

१५ न्यानयक िनमनत  १०,००,०००।०० 

१६ खेलकुद तथा मिोरञ्जि  ७,००,०००।०० 

१७ वातावरर् तथा िरिफाइ  ५,००,०००।०० 

१८ नवपद व्यवस्थापि कोष  २०,००,०००।०० 

१९ ममणत िम्भार   २५,००,०००।०० 

२० गाउाँपानलका स्तररय ऐि, नियम 

कायणनवनर् लगायत तयारी खचण 

 ४,००,०००।०० 

२१ िेवा परामशण ३११७२ २०,००,०००।०० 

२२ म्यानचङ फण्ड  ५०,००,०००।०० 

२३ स्वास्थ्य स्वयंिेनवका प्रोत्साहि भिा  २१,००,०००।०० 

२४ आनथणक िहायता  १०,००,०००।०० 

२५ लनक्षत वगण कायणक्रम  २०,००,०००।०० 

२६ उज्यालो कायणक्रम  १०,००,०००।०० 

२७ प्रर्ािमन्त्री रोजगार कायणक्रम  ७,००,०००।०० 

२८ युनििेफ कायणक्रम  १०,००,०००।०० 

२९ करार कमणचारीहरुको अपुग तलब  ३०,००,०००।०० 

३० आरोगय केन्द्र  ७०००००।०० 

३१ अरु्रो नशव मन्दन्दर निमाणर् च पथरा  ३०००००।०० 

 ११,६६,००,०००।०० 

१ वडा स्तरीय योजिा  १,५२,००,०००।०० 
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२ गा.पा स्तरीय योजिा  २,१७,८१,०००।०० 

जम्मा १५,३५,८१,०००।०० 

 

निर्णय ि. घ 

उपरोक्त बमोनजम वडा स्तररय योजिाको लानग अिुमानित गररएको रकम निम्नािुिार िम्बन्दन्धत वडाको जििंख्या, 

के्षत्रफलर हालिम्म भएका नवकाि र आवश्यकतालाई मध्यिजर गरी बजेटको बााँडफााँड गिे निर्णय गररयो । 

वडा िं १ २२,००,०००।००  

वडा िं २ २८,००,०००।००  

वडा िं ३ २७,००,०००।००  

वडा िं ४ ३०,००,०००।००  

वडा िं ५ २५,००,०००।००  

वडा िं ६ २०,००,०००।००  

गाउाँपानलका स्तररय योजिा २,१७,८१,०००।००  

जम्मा ३,६९,८१,०००।००  

 

निर्णय ि. ३ 

बजेट तथा कायणक्रम तजुणमा ंनमनतको बैठक नमनत २०७९।०२।२५  गतेको निर्णय अिुंार चालु आ.व 

२०७९।०८० मा आयको प्रके्षपर् र नववरर्को खाका र बजेट नंमामा आधाररत भई ंो बमोनजम वानर्णक 

बजेट तथा कायणक्रम गाउँंभामा स्वीकृतीका लानग पेि गिे भिी कायणपालीकाको बैठकबाट निर्णय भइ 

आएकोमा ंो लाई अिुमोदि गिे निर्णय गरीयो। 

 

 

पिूााधारक्षते्र तफा  
पजुीगत योजना तथा 
कायाक्रम 

स्थान   बजेट   स्रोत 

  

िडा स्तरीय योजनाहरु     

१ वडा िस. १ मा सडक 
ममशि  वडा िस. १   २०००००.०   

वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 
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२ झ्याल िथा वाईररङ्ग 
जििा मा.वव बधुगाई  वडा िस. १   १०००००.०   

वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

३ अकल ुसाहको घरदेखि 
ससजय साहको घर 
सम्म अधुरो सडक 
ढलाि वपपरा 

वडा िस. १   १५००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

४ चस्न्द्रका यादवको 
गोवास देखि पोिरा 
जािे बाटोमा माटोपरुी 
गे्रभल बसिपरु  

वडा िस. १   ५०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

५ िाथबाबाको अधुरो 
मस्न्दर तिमाशण वपप्रा 

वडा िस. १   २५००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

६ मदहला सशस्क्ट्िकरण 
कायशक्रम 

वडा िस. १   ५०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

७ कृवर् िथा अवलोकि 
भ्रमण 

वडा िस. १   ५०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

        २२०००००.०       

१ रोड देखि लक्ष्मी दास 
थारुको घर सम्म 
सडक ढलाि 
ववशिुपवुाश  

वडा िस. २   ६०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

२ लक्ष्मी दास थारुको 
घर देखि रामववलास 
साहको घर सम्म 
माटोपरुी गे्रभल 
ववशिुपवुाश  

वडा िस. २   ५००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 
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३ गगिदेव महराको घर 
देखि चमार टोलको 
पलु सम्म सडक 
ढलाि ववशिुपवुाश  

वडा िस. २   ३०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

४ रोड देखि पारस 
साहको घर सम्म 
माटोपरुी गे्रभल 
ववशिुपवुाश  

वडा िस. २   ५००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

५ रोड देखि सतुिल 
चौधरीको घर सम्म 
सकड ढलाि दौवाश 

वडा िस. २   ६०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

६ ममश्री चौधरीको घर 
देखि रोड सम्म सडक 
ढलाि दौवाश  

वडा िस. २   १०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

७ रोड देखि ववरेन्द्र 
प्रसाद साहको घर 
सम्म सडक ढलाि 
दौवाश 

वडा िस. २   १०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

८ हररचन्द्र बछारको घर 
देखि िवल ठाकुरको 
घर सम्म सडक 
ढलाि दौवाश 

वडा िस. २   ४०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

९ रामलाल सहतिको घर 
देखि मशव मस्न्दर 
सम्म सडक ढलाि 
मलाही 

वडा िस. २   ६०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

        २८०००००.००       



24 
 

१ मकुी स्कुल  
वडा िस. ३   ५०००००.००   

वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

२ रामबाबकुो घर देखि 
कन्ि ुपासवािको घर 
सम्म माटोपरुी गे्रभल 

वडा िस. ३   ३०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

३ िोपवा  लार देखि 
कववन्द्र चौधरीको घर 
सम्म सडक ढलाि 

वडा िस. ३   ८०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

४ जमिुी िदी देखि 
ईमली सम्म माटोपरुी 
ग्रेभल  

वडा िस. ३   ५०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

५ िाला तिमाशण मकुी 
वडा िस. ३   ४०००००.००   

वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

६ वडा ि. ३ मा वकृ्षा 
रोपि कायश 

वडा िस. ३  २०००००.००  
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

        २७०००००.००       

१ वडा कायाशलयको 
झ्याल ढोका ममशि 
िथा शौचालय तिमाशण 
पथरा 

वडा िस. ४   ४०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

२ पथरा पोिरा आटमा 
मलु बाटो देखि 
रामप्रसादको घर 
सम्म मलु बाटो देखि 
शलैेश बाबाको स्थाि 
सम्म र सरेुश साहको 
घर देखि रजैया बाटो 
सम्म मलु बाटो देखि 

वडा िस. ४   ८०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 
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मकसदु ममयाको घर 
पछाडी िाला सम्म 
ढलाि 

३ पथरा शम्भ ु
पसस्जयारको घर देखि 
रामप्रसादको घर 
सम्म मलु बाटो देखि 
शलैेश बाबाको स्थाि 
सम्म र सरेुश साहको 
घर देखि रजैया बाटो 
सम्म मलु बाटो देखि 
मकसदु ममयाको घर 
पछाडी िाला सम्म 
ढलाि 

वडा िस. ४   १००००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

४ सपही माईको मस्न्दर 
तिमाशण 

वडा िस. ४   २०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

५ मलु बाटो देखि 
दामोदर माझीको घर 
सम्म माटोपरुी गे्रभल 
ियकाटोल 

वडा िस. ४   १५००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

६ कटैया पलु देखि 
चक्ट्कर ददहया 
छठीघााँट सम्म ग्रेभल 

वडा िस. ४   ३०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

७ पोिरीया मठ िस्जक 
बाटोको पस्श्चमतिरको 
रुिमा चौिारा तिमाशण 

वडा िस. ४   

१५००००.०० 
  

वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

  
      ३००००००.००       
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१ बन्हु चौधरीको घर 
देखि जचु चौधरीको 
िेि सम्म माटोपरुी 
मसहासिी 

वडा िस. ५   ३०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

२ कन्ि चौधरीको घर 
देखि रामप्रसाद 
चौधरीको घर सम्म 
माटोपरुी गे्रभल  

वडा िस. ५   ३०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

३ गगधारी चौधरीको ििे 
देखि ददिा चौधरीको 
िेि सम्म माटोपरुी 
ग्रेभल  

वडा िस. ५   ३०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

४ मसहासिी भरी ग्रेभल 

वडा िस. ५   २०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

५ िावर तिमाशण 
ब्रहमदेवको िेि तिर 
बरैीया  

वडा िस. ५   ९०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

६ अधुरो चौिारा तिमाशण 
बरैीया  वडा िस. ५   १४००००.००   

वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

७ अधुरो ढलाि सकुदेव 
यादवको घर तिर 
बरैरया  

वडा िस. ५   ६००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

८  फुटबल प्रतियोगगिा 
मसहासिी वडा िस. ५  ३०००००.००  

वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

        २५०००००.००       
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१ वडा ि ६ गडहलमा 
िाला तिमाशण िथा 
बाटो ढलाि 

वडा िस. ६   १००००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

२ वडा ि ६ मा  
माटोपरुी गे्रभल वडा िस. ६   ४०००००.००   

वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

३ वडा ि ६ मा पोल 
िार जडाि 

वडा िस. ६   ४०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

४ श्री गम्भीरा 
ब्रजककशोर मा. वव.मा 
चपी तिमाशण 

वडा िस. ६   २०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

वडा स्िरीय 

  जम्मा      २००००००.००       

                

  गा.पा. स्तरीय 
योजनातथा कायाक्रम 

            

१ वडा कायाशलयको 
पदहलो िल्लामा 
रस्टको छािा रािी 
भवि तिमाशण 

वडा िस. १ 
गा.पा 
स्िरीय 

१००००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

२ दमलि भवि तिमाशण 
बसिपरु वडा िस. १ 

गा.पा 
स्िरीय 

५०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

३ श्री जििा आ.वव. 
वपप्राको प्रिाशल 
तिमाशण 

वडा िस. १ 
गा.पा 
स्िरीय 

२८१०००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 
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४ धिराज ठाकुरको घर 
देखि गिी चौधरीको 
घर सम्म माटोपरुी 
ग्रेभल 

वडा िस. १ 
गा.पा 
स्िरीय 

१०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

५ पोिरीमा माटो पिेु 
वपप्रा 

वडा िस. १ 
गा.पा 
स्िरीय 

 १००००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

५ 
क 

मोहरलाल शमाशको 
घरदेिी जोिि 
शमाशको घरसम्म 
िाला िथा सडक 
ढलाि 

वडा िस. १ 
गा.पा 
स्िरीय 

१०००००.०  
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

६ अधुरो चपी तिमाशण 
दौवाश 

वडा िस. २ 
गा.पा 
स्िरीय 

२५००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

७ झटका घााँटे मिसुमारा 
सरेमा होमपाईप 
जडाि िथा माटोपरुी 

वडा िस. २ 
गा.पा 
स्िरीय 

५०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

८ अजय साहको घर 
देखि श्यामसिुदरको 
बारी सम्म ढलाि 
दौवाश 

वडा िस. २ 
गा.पा 
स्िरीय 

४०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

  

९ बमलराम साहको घर 
देखि बासदेुव महराको 
घर सम्म सडक 
ढलाि दौवाश 

वडा िस. २ 
गा.पा 
स्िरीय 

५०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

१० सरेुन्द्र चौधरीको घर 
देखि पािालालको 
बारी सम्म िाला 
तिमाशण दौवाश  

वडा िस. २ 
गा.पा 
स्िरीय 

७०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 
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११ श्री .िे.रा.आ.वव. 
मलाहीको प्रिाशल 
तिमाशण 

वडा िस. २ 
गा.पा 
स्िरीय 

२०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

१२ अजुशि सहिीको घर 
देखि ििककर 
सहिीको घर सम्म 
ढलाि मलाही 

वडा िस. २ 
गा.पा 
स्िरीय 

६०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

१३ अधुरो सामदुायीक 
भवि तिमाशण 
ववशिुपवुाश बजार 

वडा िस. २ 
गा.पा 
स्िरीय 

३५००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

१४ लखिन्द्र साहको घर 
देखि अच्छेलाल 
साहको घर सम्म 
सडक ढलाि 
ववशिुपवुाश 

वडा िस. २ 
गा.पा 
स्िरीय 

७०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

१५ चुमि चौधरीको घर 
देखि मेि रोड सम्म 
िाला तिमाशण 

वडा िस. २ 
गा.पा 
स्िरीय 

४०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

१६ अधुरो मस्न्दर तिमाशण 
मलाही 

वडा िस. २ 
गा.पा 
स्िरीय 

५०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

१७ होमपाईप िररद िथा 
जडाि 

 
गा.पा 
स्िरीय 

२०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

१७ 
क 

बिुीलालको पसलदेिी 
ववरेन्द्रको पसलसम्म 
सडक ढलाि दौवाश 

वडा ि २  
गा पा 
स्िरीय 

१०००००.००  
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 
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१८ बरैरया वालीको 
िेिदेिी स्वास््य 
चौकीसम्म िाला 
तिमाशण  

वडा िस. ३ 
गा.पा 
स्िरीय 

९०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

१९ मकुी चौकीमा छािा 
तिमाशण 

 

वडा िस. ३ 
गा.पा 
स्िरीय 

१०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

२० िोपवा ब्रहमबाबामभत्र 
ढलाि  

वडा िस. ३ 
गा.पा 
स्िरीय 

२०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

२१ ियकाटोला ब्रहमबाबा 
तिमाशण 

वडा िस. ३ 
गा.पा 
स्िरीय 

७०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

२२ िोपवा  लार देखि 
रामचन्द्रको िेि 
सम्म माटोपरुी ग्रेभल 

वडा िस. ३ 
गा.पा 
स्िरीय 

१२०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

२३ मकुी सेढीमा दमलि 
भवि तिमाशण 

वडा िस. ३ 
गा.पा 
स्िरीय 

४०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

२४ सनु्दरपरुको 
ब्रहमबाबाको प्रिाशल 
तिमाशण 

वडा िस. ३ 
गा.पा 
स्िरीय 

५०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

२५ ब्रहमबाबाको अधुरो 
सडक ढलाि मसपरुा वडा िस. ३ 

गा.पा 
स्िरीय 

४०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

२६ मलुबाटो देखि दमलि 
टोलमा ढलाि र 
शलैेश बाबाको मस्न्दर 
देखि दक्षक्षण पस्श्चम 
जािे कुलो सम्म 
िाला तिमाशण 

वडा िस. ४ 
गा.पा 
स्िरीय 

१००००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 
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२७ सिुी दमलि टोलको 
गमलहरुको पक्ट्की 
ढलाि 

वडा िस. ४ 
गा.पा 
स्िरीय 

३०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

२८ बाटो ममशि सम्भार 
वडा िस. ४ 

गा.पा 
स्िरीय 

२०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

२९ बौधीमाई तिर चौिारा 
तिमाशण 

वडा िस. ४ 
गा.पा 
स्िरीय 

१५००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

३० मसककन्द्रको तिर 
अधुरो ढलाि सिुी 

वडा िस. ४ 
गा.पा 
स्िरीय 

४०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

३१ सिुीमा िाला तिमाशण 
वडा िस. ४ 

गा.पा 
स्िरीय 

३०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

३२ कटैया पिैमा पलु 
तिमाशण ियकाटोला 

 

 

 

वडा िस. ४ 
गा.पा 
स्िरीय 

७०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

३३ श्रीचन्द साहको गोठ 
देखि छठी घााँट सम्म 
िाला तिमाशण 

वडा िस. ४ 
गा.पा 
स्िरीय 

३०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

३४ ककरण चौधरीको घर 
देखि उप्र बारी टोला 
गाछी सम्म माटोपरुी 
ग्रेभल पथरा 

वडा िस. ५ 
गा.पा 
स्िरीय 

५०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

३५ पतछयारी टोल अधुरो 
ढलाि देखि पोिरी 
सम्म पक्ट्की ढलाि 
पथरा 

वडा िस. ५ 
गा.पा 
स्िरीय 

५०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 
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३६ स्जराि बााँधमा पिाशल 
तिमाशण पथरा  

वडा िस. ५ 
गा.पा 
स्िरीय 

३०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

३७ अधुरो वडा कायाशलय 
तिमाशण मसहासिी 

 

वडा िस. ५ 
गा.पा 
स्िरीय 

२००००००.०   आन्िरीक स्रोि गा.पा.स्िरीय 

३८ सामदुायीक भविमा 
रसगरोधि िथा मसढी 
तिमाशण हेगौमलया 

 

वडा िस. ६ 
गा.पा 
स्िरीय 

 २०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

३९ हिमुाि मस्न्दर 
रसगरोधि वडा िस.६ 
गडहल 

वडा िस. ६ 
गा.पा 
स्िरीय 

५०००० .००   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

४० माई ब्रहमको प्रिाशल 
तिमाशण िथा ढलाि 
गडहल 

वडा िस. ६ 
गा.पा 
स्िरीय 

 ५०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

४१ प्रेमको घर देखि 
गभुशको घर सम्म 
ग्रेभल  

वडा िस. ६ 
गा.पा 
स्िरीय 

 १०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

४१ 
क 

रुकेशको घरदेखि 
दरोगाको घरसम्म 
सडक ढलाि  

वडा िस. ६ 
गा.पा 
स्िरीय 

 ५०००००.००   
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

४२ 
बकृ्षा रोपि  

 गा.पा 
स्िरीय 

१००००००.०  
वववप्य 
समातिकरण 

गा.पा.स्िरीय 

४३ जम्मा   २१७८१०००.००    

    ४०००००००.००    
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२ आर्थाक विकास (क) 
      

३ क.कृषी (४५ लाख ) 
            

४ ५०% अिदुािमा 
िद्यान्ि बालीहरुको 
ववउ वविरण कायशक्रम गा.पा.स्िरीय   

३८,५०,०००.० 
  

वववप्य 
समातिकरण 

 

५ ७५% अिदुािमा 
कन्ये च्याउ ववउ 
वविरण कायशक्रम गा.पा.स्िरीय 

  २०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

 

६ ५०% अिदुािमा 
ववधुिीय मोटर  
वविरण कायशक्रम गा.पा.स्िरीय   

४२५०००.० 
  

वववप्य 
समातिकरण 

  

७ कायाशलय व्यवस्थापि 
िचश  

गा.पा. 
स्िरीय  

२५०००.०० 
 

ववतिय 
समातिरकण  

५ 

      ४५०००००.०       

६ पश ु(२०लाख) 
            

७ पशऔुर्गधिररद 

गा.पा.स्िरीय   
६५००००.० 

  

वववप्य 
समातिकरण   

८ परस्जवव तियन्त्रण 
कायशक्रम गा.पा.स्िरीय   

२५००००.० 
  

वववप्य 
समातिकरण   

९ आपिकालीि पश ु
सेवा कायशक्रम गा.पा.स्िरीय   

१०००००.० 
  

वववप्य 
समातिकरण   

१० दहउदे घास जौ र 
बवर्शम को ववउ 
वविरण गा.पा.स्िरीय   

२०००००.० 
  

वववप्य 
समातिकरण 
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५०% अिदुािमा 
माछाकोभरूा वविरण 
कायशक्रम गा.पा.स्िरीय   

१५००००.० 
  

वववप्य 
समातिकरण 

  

  कायाशलय ससचालि 
िथा व्यवस्थापि िचश गा.पा.स्िरीय   

२५०००.० 
  

वववप्य 
समातिकरण   

 माछापालक 
कृर्कहरुलाई 
अन्िरस्जल्ला भ्रमण गा.पा.स्िरीय   

३०००००.० 
  

वववप्य 
समातिकरण 

 

 ५०% अिदुािमा 
ईलेस्क्ट्रक च्याप कटर 
वविरण कायशक्रम गा.पा.स्िरीय   

१२५०००.० 
  

वववप्य 
समातिकरण 

 

 ५०% अिदुािमा  
माछा चुि वविरण 
कायशक्रम गा.पा.स्िरीय   

२०००००.० 
  

वववप्य 
समातिकरण 

 

१   
    २००००००.०       

२ सामाजजक विकास 
तफा              

३ क. स्िास्थ ३७ लाख 
            

४ स्वास््य िथा बगथशङ्ग 
सेन्टर व्यवस्थापि 
िचश 

गा.पा.स्िरीय   ३०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

  

५ बगथशङ्ग सने्टरको 
लागग अति आवश्यक 
उपकरण िररद 
Delivery Bed 

Examition Bed 

oxygen concentrator 

10 litre, oxygen 

गा.पा.स्िरीय   ५०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 
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cylinder 40 ltr, 

perilight machine 

६ स्वास््यकममशकोलागग 
यािायि िथा कफल्ड 
भप्ा)PNC 

Homevisit,ORC 

Pragramme,vaccine 

& Others 

Programme) 

गा.पा.स्िरीय   ३५००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

  

 ७ प्रायेक स्वास््य चौकी 
िथा बगथशङ्ग 
सेन्टरको लागग 
तिशलु्क  र्धी 
िररद 

गा.पा.स्िरीय   ९०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

  

८ मलेररया टाईफाईट 
डङे्ग ुववरुद्ध 
तछटकाउ कायशक्रम 

गा.पा.स्िरीय   ८०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

  

 ९ कोमभड १९ प्रतिकायश 
जिदहिमा जारी 
सचुिा िोप कायशक्रम 
अिगुमि हुडडङ्ग बोडश 
तिमाशण स्वास््य 
सरुक्षा सामग्री िररद 

गा.पा.स्िरीय   ३०००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

  

१० ववधालय ककशोरी 
लक्षक्षि कायशक्रम 

गा.पा.स्िरीय   २५००००.०   
वववप्य 
समातिकरण 

  

११ 
      

वववप्य 
समातिकरण 
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१२ 
मशववर ससचालि – 
आाँिा मशवर वा 
पररवार तियोजि 
क्ट्याम्प वा पाटेघर 
सम्बन्धी क्ट्याम्प 

गा.पा.स्िरीय 
 

४०००००.०० 
 

वववप्य 
समातिकरण  

   

    ३७०००००.०       

 ख सशक्षा 

            

 गा पा स्िरीय 
गचत्रकला प्रतियोगीिा गा.पा.स्िरीय   १०००००.०   

वववप्य 
समातिकरण 

७ 

७ गा पा स्िरीय 
हास्जररजवाफ 
प्रतियोगीिा गा.पा.स्िरीय   १०००००.०   

वववप्य 
समातिकरण 

  

८ करार मशक्षकको 
िलब)बालबबकाश स 
का कायाशलय सहयोगी 
लेिापाल िथा ियााँ 
मशक्षक भिाश 
व्यवस्थापि र िलब 
भप्ा ( गा.पा.स्िरीय   १,०२,५०,०००.०   

वववप्य 
समातिकरण 

  

९ स्थािीय पाठ्यक्रम 
लेिि तिमाशण िथा 
छपाई गा.पा.स्िरीय   १५००००.०   

वववप्य 
समातिकरण 

  

 १० गाउाँ  मशक्षा सममति 
बठैक भप्ा िथा गा.पा.स्िरीय 

 

१०००००.०   

वववप्य 
समातिकरण   



37 
 

व्यवस्थापि िचश 

 

 ११ प्र अ िथा 
मशक्षकहरुसाँग छलफल गा.पा.स्िरीय   १०००००.०   

वववप्य 
समातिकरण   

१२ गा पा स्िरीय 
व्यस्क्ट्िाव कला 
प्रतियोगीिा गा.पा.स्िरीय   १०००००.०   

वववप्य 
समातिकरण 

 

१३ शकै्षक्षक क्ट्यालेण्डर 
छपाई िथा वविरण     

 
 

१       ११००००००.०       

३ ङ.खेलकुद तथा 
मनोरन्जन             

५ िेलकुद प्रतियोगगिा 
  ७०००००.००    

    
    ७०००००.०       

  िातािरण तथा 
सरसफाई             

  ववववध ददवसहरु 
मिाउि े

 गा.पा.स्िरीय   ५०००००.०   

वववप्य 
समातिकरण 

  

  सचूना प्रविर्ध शाखा             

१ िडा कायाालयहरुमा 
ससससटटसि जडान  

 ५०००००.००  
 

  

२ गापा र वडा कायाशलयमा 
डडस्जटल डडस्पले जडाि  

 ५०००००.००  
 

  

     +   १००००००.०       
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 मटहला बालबासलका 
तथा ज्येष्ठ नागररक     

 
 

१ मदहला सशस्क्ट्िकरण 
सम्बन्धी सचेििा 
िथा िेिाृव ववकास 
िामलम   २०००००  

 

 

२ गभशविी ववशरे् सास ु
वहुारी अन्िककश या 
कायशक्रम   ५००००  

 

 

३ ककशोर ककशोरीहरुलाई 
जीवि उपयोगी मसप 
लाग ु र्ि दवु्यसशिी 
र बालवववाह 
न्यिुीकरण सम्बन्धी 
सचेििा मलुक 
िामलम   २०००००  

 

 

४ ववववध ददवश मिाउिे 

  ५००००  

 

 

५ जम्मा  
  ५०००००  

 
 

 सहकारी िफश  

  
   

  

१ सहकारी ससस्थाहरुको 
अमभमखुिकरण 
कायशक्रम  

 २०००००     
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२ सहकारी ससस्थाहरुको 
लेिा व्वस्थापि 
सम्बस्न्ध चार िािा 
िामलम  

 ३०००००   
 

    
    ५०००००.०       

  च. लक्षक्षत िगा 
कायाक्रम             

१ दधुको ववमभन्ि प्रकार 
(गदुाँपाकश  छुवपश पतिर ) 
बिाउिे िामलम गा.पा.स्िररय   ५०००००.०   

वववप्य 
समातिकरण 

  

२ झोल सरफ बिाउिे 
िामलम  गा.पा.स्िररय   १००००००.०   

वववप्य 
समातिकरण  

३ जेष्ठ िागररकहरुलाई 
सम्माि कायशक्रम गा.पा.स्िररय   ५०००००.०   

वववप्य 
समातिकरण  

       २००००००.०       

४  न्यानयक ससमनत 
  

      
वववप्य 
समातिकरण 

  

 १ न्यातयक सममतिको 
बठैकभप्ा गा.पा.स्िररय   १०००००.००       

 २ न्यातयक सममतिको 
अलोकि भ्रमण गा.पा.स्िररय   १०००००.००       

३ मेलममलाप 
सहजकिाशको गठि 
िथा क्षमिा वदृ्धी 
िामलक  कायाशक्रम गा.पा.स्िररय   ३०००००.००       

४ दहसन्सा न्यतूिकरण 
सम्बस्न्ध सचेििा गा.पा.स्िररय   ५०००००.००  
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मलुक कायशक्रम 

     १००००००.०    

 ५ नागररक आरोग्य सेिा 
केन्र  

     

६ आयिेुद औषधी खररद   300000.00    

७ 

जेष्ठ िागररकके 
स्वास्थय प्रवधशि सेवा 
कायशक्रम   250000.00    

९ 
पवूशकमश – स्िेहि/ 
स्वेदि   150000.00    

     700000.00    

        

 
प्रदेश स्िरीय 
योजिाहरु         

वववप्य 
समातिकरण   

 १ 

राजेश जयसवालको 
घरदेखि िािा 
कुलोसम्म िाला िथा 
रोड ढलाि वडा ि २ 
दौवाश   ५५०००००       

 २ 

वडा ि ६ को 
गडहलमा मलु बाटोमा 
िाला तिमाशण िथा 
बाटो ढलाि   ५००००००       

३ 

बारागढी गापा को 
वडा ि ६ को 
हेगौमलयाको मलु बाटो 
ढलाि    ५००००००       
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४ 

गडहलदेिी 
ियकाटोला जािे कृवर् 
सडकमा माटोपरुी 
ग्रेभल वडा ि ६   ३००००००    

५ 
बोररङ्ग जडाि वडा ि 
६   ३००००००    

६ 

श्री गस्म्भरा 
ब्रजककशोर मा वव को 
अधरो भवि तिमाशण 
वडा ि ६   ५००००००    

७ 

दटन्कु साहको घरदेिी 
िरहसम्म माटो परुी 
ग्रेभल िथा कल्भटश 
तिमाशण वडा ि ६    ५००००००    

८ 
श्रीपरुाटो पक्ट्की ढलाि 
िथा िाला तिमाशण   ५००००००    

९ 

िोपवा राजकुो 
िेिदेिी मकुी रजैया 
सडकसम्म माटोपरुी 
ग्रेभल   ३५०००००    

१० 

मकुी स्वास््य 
चौकीदेिी सेडीसम्म 
माटोपरुी गे्रभल   २५०००००    

११ 
मकुी स्कुलमा पिाशल 
तिमाशण   २००००००    

 
केन्द्र स्िरीय 
योजिाहरु       

१ मभलवा बााँधमा   २२०००००००    
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मसचाईको लगग िहर 
तिमाशण वडा ि ६ 

२ 
तिरय िदी गडहलमा 
िटबन्ध तिमाशण   २५०००००    

३ 
वडा ि ६ गडहलमा 
ढल तिकाश   १०००००००    

१ 

यतुिसेफ िेपाल 

   १००००००    

 
आरम्ि पररयोजना 
कायाक्रम        

१ 

ववधालय बादहर रहेका 
बालबामलकाहरुको 
लागग ववधालय भिाश 
अमभयाि       

२ 

ववधालय टाढा भएका 
ककशोरीहरुलाई 
साईकल वविरण 
कायशक्रम       

३ 

ववधालय भिाश भएका 
ककशोरीहरुको पढाई 
तिरन्िर अिगुमिका 
लागग मशक्षा 
ससयोजिको अध्क्षिामा 
उप सममति गठि       

४ 

ववधालय भिाश भएका 
बालबामलकाहरुको 
लागग पाठयपसु्िक 
िथा आवश्यक शकै्षक्षक       
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सामग्रीहरु उपलब्ध 

५ 

ववधालय िथा 
समदुाय स्िरीय 
बामलका िथा 
समावेशी मशक्षा 
ससचालि अन्िगशि 
लगैगक सम्पकश  
व्यस्क्ट्िलाई क्षमिा 
अमभवदृ्गध िामलम       

६ 

ववधालय िथा 
समदुाय स्िरीय 
बामलका िथा 
समावेशी मशक्षा 
ससचालिको काम 
किशव्यको समीक्षा 
िथा अिगुमिको बारे 
अमभमखुिकरण       

७ 

गिुासो सिुवुाई 
कायशववगध ससशोगधि 
२०७७ बमोस्जम 
िगरमभत्र रहेका 
ववधालयहरुमा गिुासो 
सिुवुाई ससयन्त्रको 
स्थापिा       

८ 

बावर्शक ववधालय 
योजिा सधुार योजिा 
तिमाशण िथा ियारी       

९ 

िगर स्िरीय बाल 
ससजाल िथा ककशोरी 
ससजालको पदहचाि       
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िथा क्षमिा 
अमभवदृ्गध र 
पररचालि 

१० 

ववधालय िथा 
समदुाय स्िरीय र 
िगर स्िरीय बामलका 
िथा समावेशी मशक्षा 
ससचालि गठि गरी 
कायाशयोजिा तिमाशण       

११ 

िगरको तितिमा 
बामलका िथा 
समावेशी मशक्षा 
ससचालिको समावेश 
िथ अिमुोदि       

१२ 

बामलका िथा 
समावेशी मशक्षा 
ससचालिको तियममि 
बठैक       

१३ 

एक वडा एक 
बकैस्ल्पक मसकाई 
केन्द्र स्थापिा िथा 
पररचालि       

१४ 
सहजकिाशको मामसक 
पाररश्रममक       

१५ 

मसकाई केन्द्रका 
ककशोरीहरुलाई 
िोजपणुश कायश       

१६ 
मसकाई केन्द्रमा 
सहभागी ककशोरीहरुका       
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लागग स्यािेटरी प्याड 
वविरण 

१७ 

बालबामलका मदहला 
दहसा िथा घरेल ुदहसा 
ववरुद्ध 
जिचेििामलुक 
सचुिा प्रवाह        

१८ 

बाल ससरक्षण िीति 
तिमाशण िथा 
कायाशन्वयि       

१९ 

न्यातयक सममतिको 
क्षमिा अमभवदृ्गध 
िामलम कायाशलय र 
कमशचारी व्यवस्थापि       

२० 

रेडडयो ससन्देश 
प्रशारणका लागग 
केन्द्रलाई स्स्पकर 
वविरण रेडडयो PSA  
िथा रेडडयो कायशक्रम        

२१ 

स्जवि योजिा 
तिमाशणमा प्राववगधक 
सहयोग       

२२ 

स्जवि योजिामा 
आधाररि Vocational 

िथा उधममशल 
िामलम       

२३ 

स्जवि योजिा 
कायाशन्वयिका लागग 
Cash grant सहयोग       
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२४ 
िगर मशक्षा योजिा 
तिमाशण       

२५ 
िगर बाल ससरक्षण 
योजिा तिमाशण       

२६ 
आपिकामलि जोखिम 
न्यतुिकरण सहयोग       

२७ 

तिरन्िर अिगुमि 
िथा मलु्याङकि 
पररयोजिा 
सल्लाहाकार सममति 
गठि िथा पररचालि       

२८ 

पामलका स्िरीय 
पररयोजिा अिगुमि 
िथा मलु्याङकि 
सममतिको क्षमिा 
अमभवदृ्गध िामलम       

 

 

 प्रधािमन्त्री रोजगार कायशक्रम       

२ 

यस गा पा अन्िगशि वडा ि १ देिी 
६ सम्म मसचाइमा कामल कुलो िथा 
पतैिको तिमाशण िथा ममशि सम्भार 
गिे ।       

३ 

यस गा पा अन्िगशि वडा ि १ देिी 
६ सम्ममा लगाएका ववरुवाहरुलाई 
मल छिे पािी हाल्िे िथा ससरक्षण 
गिे कायश ।       

४ यस गा पा अन्िगशि वडा ि १ देिी       
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६ सम्मका सब ैववधालयहरु वडा 
कायाशलयहरु िथा स्वास््य 
चौकीहरुमा रसगरोधि गिे । 

५ 

यस गा पा अन्िगशि वडा ि १ देिी 
६ सम्मका सब ैववधालयहरु वडा 
कायाशलयहरु िथा स्वास््य मदैाि 
ममशि गिे ।       

६ 

यस गा पा अन्िगशि वडा ि १ देिी 
६ सम्मका सब ैववधालयहरु वडा 
कायाशलयहरु िथा सावशजतिक 
स्थलहरुमा वकृ्षारोपि गिे ।       

७ 

यस गा पा अन्िगशि वडा ि १ देिी 
६ सम्मका सब ैिालाहरु सरसफाई 
िथा सोको व्यवस्थापि गिे ।       

८ 

यस गा पा अन्िगशि वडा ि १ देिी 
६ सम्मका सब ैववकास तिमाशणका 
काममा माटो पिेु िथा ढुवािी जस्िा 
कायश गिे ।       

९ 

यस गा पा अन्िगशि वडा ि १ देिी 
६ सम्मका सब ैसावशजतिक 
स्थलहरुमा घेरा लगाउिे िथा 
िारजाली लगाउिे कायश  गिे ।       

१० 

यस गा पा अन्िगशि वडा ि १ देिी 
६ सम्मका सब ैिदी तियशन्त्रण िथा 
बााँध तिमाशण गिे ।       

११ 

यस गा पा अन्िगशि वडा ि १ देिी 
६ सम्मका सब ैवडामा कृवर् बाटो 
तिमाशण कायश गिे ।       
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गाउँ ंभाद्वारा पाररत अन्य निर्णयहरु 

निर्णय ि. ४ 

I. आनथणक वषण २०७९।०८० को नवनियोजि नवरे्यक २०७९ तथा आनथणक नवरे्यक २०७९, पाररत गररयो । 

II. गाउाँपानलकामा आ .व. २०८।०७९ को श्रावर् १ गते देखी हाल िम्म गाउाँ  कायणपालीका नवनभन्न िनमनत उप-

िनमनत वडा िनमनत गाउाँपालीका अध्यक्ष स्तररय एवं प्रमुख प्रशािनकय अनर्कृत स्तररय निर्णय एवं 

कायाणरयिलाई अिुमोदि गिे िवणिम्मत निर्णय गररयो । 

III. गाउाँपानलकाको आ .व. २०७८।०७९ को २०७८ श्रावर् १ गते देखी हाल िम्म भए गरेका आम्दािी तथा खचण 

अिुमोदि गिे िवणिम्मत निर्णय गररयो । 

IV. यि गाउाँिभा पनछ अको गाउाँिभा िभएको अवनर्िम्म गाउाँिभाको हैनियतबाट कुिै निनतगत निर्णय 

गिुणपिे बाध्यात्यमक अवस्था भएमा त्यस्ता कायणहरु गिण गाउाँ  कायणपानलकालाई अनर्कार प्रत्यायोजि गिे 

िवणिम्मत निर्णय गररयो । 

V. हालिम्म गाउाँिभा तथा गाउाँ  कायणपालीकाबाट पाररत गररएका ऐि कािुि निनत नियम कायणनवनर् 

निदेनशकालाई िोनह बमोनजम कायाणरयिमा निरन्तरता नदिे निर्णय गररयो । 

VI. गाउाँपानलकामा कमणचारी अभावका कारर् काममा िमस्या भएकोले भएका कमणचारीहरुबाट थप िमय 

काम नलि तथा काममा प्रोत्साहि गिण बारागढी गाउाँपालीका प्रोत्साहि भिा मापदण्ड २०७५, बमोनजम 

कमणचारीहरुलाई कामको दक्षता र प्रभावकारीता ऐि बमोनजम प्रोत्साहि भिा उपलब्ध गराउिे निर्णय 

गररयो । 

VII. एक स्थािीय तह एक कृनष तथा पशु िेवा प्रानवनर्कका लानग कमणचाररहरुको आर्ा तलब र एम आई एि 

अपरेटर तथा नफल्ड िहायकको एक चौमानिक अवनर्को तलब गाउाँपानलकाबाट ब्यहोिे निर्णय गररयो । 

VIII. िेपाल िरकारले बजारको मुल्यवृनि बमोनजम कमणचारीको तलब वृनि गरेको पररपेक्षमा गााँउपालीकामा 

कायणरत स्थायी कमणचारीको तलब िुनवर्ा िोनह बमोनजम हुिे र गााँउपालीकामा कायणरत करार कमणचारीको 

तलबवृनि िेपाल िरकारको  गरेको  निर्णयबमोनजम हुिे निर्णय गरीयो । 

IX. कायाणलयलाई आवश्यक पिे जिशनि पदपुनतण गिणका लानग दरबन्दी िृजिा गिण र ररत पुवणक कमणचारी भिाण 

गिण कायणपालीका बोडणलाई अनर्कार प्रत्यायोजि गिे निर्णय गररयो । 

X. यि गाउाँिभा िम्पन्न गिण अहोरात्र खनटएका कमणचारीहरुलाई गाउाँपालीका अध्यक्ष स्तररय निर्णय गरर १ 

मनहिा तलब बराबरको नवषेश प्रोत्साहि भिा उपलब्ध गराउिे निर्णय गररयो । 

XI. यि गाउाँपालीकाका नवनभन्न नवर्ालयहरुमा PCF दरबन्दन्दमा कायणरत नशक्षकहरुलाई कापाणनलकाको निर्णय 

बमोनजम तलब भिा उपलब्ध गराई निरन्तरता गिे निर्णय पाररत गररयो । िाथै नवनभन्न नवर्ालयहरुमा 

नशक्षकहरुको अभाव भएको हुिाले यि गाउाँपालीकाको नशक्षा ऐि तथा करारमा स्वयमिेवक नशक्षक 

व्यवस्थापि िम्बन्दन्ध कायणनवनर् बमोनजम िेवा करारमा नशक्षक नियुनि तथा नियुक्त भएकाहरुलाई नििणतरता  

गिे िके्न निर्णय पाररत गररयो िाथै गा.पा. करार कमणचारीहरुलाई  िमेत नििणतरता नदिे निर्णय गरीयो । 

XII. यि गाउाँपानलका अन्तगणत कायणपानलकाको आनथणक लगािीमा िंचालि गरीिे नवनभन्न कायणक्रम, गोष्टी 

,तानलम, अिुगमि ,बैठकहरुमा िेपाल िरकारको कायण िंचालि निदेनशक २०७५ बमोनजम रनह खचण गिे 

प्रस्ताव पाररत गररयो ।र कमणचारीहरुबाट भएको योजिाको अिुगमिवापत प्रनत नदि ५००/- रुपैया भुक्ताि 

गिे निर्णय पाररत गररयो । 
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XIII. कन्दिन्जेन्दि वापतको रकमको ६० प्रनतशत िम्म कायाणलय िंचालि व्यवस्थापि तथा ४० प्रनतशत रकम 

नवकाश निमाणर्मा खचण  गिे निर्णय पाररत गररयो । 

XIV. यि गा.पा. को िमु्पर्ण िभाका िदस्यहरुको लागी मोबाईल िेट उपल्बर् गराउिे निर्णय िवणिमती गरीयो 

XV. निर्णय M स्थािीय तहको िेवालाई िक्षम, िुढृढ, व्यविानयक , िेवा मूलक र उिरदायी बिाउि कायण 

प्रकृनतक , कायणबोझ र आनचत्यको आर्ारमा आवश्यक पिे जिशन्दक्त आकंलि िम्बन्धमा अध्ययि, 

अिुिन्धाि र नवशलेषर् गरी आनथणक वषण २०७९/८० मा “िंगठि तथा व्यवस्थापि िवेक्षर्,-O&M survey) 
को लानग आवश्यक बजेट नवनियोजि गरी िो कायणलाई िपन्न गिे निर्णय गररयो । 

XVI. िवौ ाँ गाउाँिभा िुिम्पन्न गिण महत्वपुर्ण योगदाि गिे जिप्रनतनिनर् कमणचारी िचारकमी लगायत िमु्पर्णलाई 

ि र्न्यवाद नदिे निर्णय पाररत गररयो । 

XVII. िेपालको िंनवर्ाि २०७२ तथा स्थािीय िरकार िञ्चालि ऐि २०७४ बमोनजम यि गाउाँपानलकाको तपनिल 

बमोनजम िदस्य रहिे गरी न्यानयक िनमनत गठि गिे निर्णय गररयो । 

तपनंलः  

१. श्री लक्ष्मीदेवी राय (उपाध्यक्ष)   िंयोजक 

२. श्री रामएकवाल हजरा (का पा िदस्य)  िदस्य 

३. श्री िंजय बानिया (वडा िदस्य)   िदस्य  

 

 

                                                                                                                                   

 र्न्यावाद । 

 

                                                                                                   

 


