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प्रकाशक M क्व्होिासोथार गाउँपालिका, 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय, मालिङ, िमजुङ ।  

फोन : ९७७-९८५६०४५८१९ 

email-kwholasotharrmun@gmail.com 

website- http://kwholasotharmun.gov.np 

प्रकाशन सलमलि : प्रमुख प्रशासकीय अलधकृि श्री लपिाम्बर सारु 
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ईलजजलनयर श्री राजेश नेपाि 

सूचना प्रलिलध अलधकृि श्री प्रज्िि दिेकोटा 

नायब सुब्बा श्री लचत्र घि े

संरक्षक : अध्यक्ष श्री पे्रम बहादरु घिे 

उपाध्यक्ष श्री कुमारी मुनी गरुुङ 

प्रकालशि प्रलि  १५० 

मुद्रण : पलब्िक लप्रजटसय, बेशीसहर, िमजुङ ।  
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 क्व्होिासोथँार गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 
प.स.ं: ०७७/०७८                               (अध्यक्ष ज्यकूो सलचिािय)                          मालिङ, िमजुङ 

च.न.ं:                                                                                                        गण्डकी प्रदशे, नेपाि 

                 अध्मऺको करभफाट 
आर्थिक वषि २०७७।०७८ का रार्ग क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको आठौँ गाउॉसबा(चौथो 
फजेट अर्धवेशन) फाट ऩारयत वार्षिक नीर्त, कामिक्रभ तथा फजेटराई ऩसु्तकको रुऩभा 
तमाय गयी गाउॉऩार्रकावासी सभऺ प्रस्ततु गनि ऩाउॉदा खसुी रागेको  
छ । स्थानीम तह गठन बैसकेऩश्चातको चौथो वषि (आ.व. २०७७।०७८) को रार्ग वार्षिक नीर्त, कामिक्रभ 
तथा फजेट तजुिभा गदै गदाि गाउॉऩार्रकाको आर्थिक साभाजजक रुऩान्तयण गने र्वषमभा र्वर्वध अवसय, चनुौती 
तथा जजम्भेवायी थर्ऩॉदै गएको भहससु गयेका छौँ । र्वश्व्माऩी भहाभायीको रुऩभा देजखएको कोर्बड १९ रे 
र्सजिना गयेको असहज य जर्टर ऩरयजस्थर्त, मसको योकथाभ तथा र्नमन्रण य कोयोना ऩश्चातको ्मवस्थाऩनराई  
नीर्त, कामिक्रभ तथा फजेट तजुिभा गदाि प्राथर्भकता ददइएको छ । साथै गाउॉऩार्रकारे आफ्नो मोजना तजुिभा गने 
क्रभभा आर्थिक सभानता य सभरृ्ि, साभाजजक न्माम, रैँर्गक र्वबेदको अन््म सभानऩुार्तक य सभावेशी र्वकासको 
अवधायणाराई आ्भसात गदै र्वगत वषिहरुभा आजजित अनबुव, प्राप्त भागिदशिनहरु, ऺेरगत प्राथर्भकता, र्वर्बन्न 
अध्ममन नर्तजाहरु, वडाफाट प्राथर्भर्ककयण हुॉदै आएका मोजनाहरु, जनताका चाहाना, सयोकायवाराहरुको याम 
सझुावहरु सभेतराई ध्मान ददइएको छ ।  

स्थानीम सयकाय सञ्चारनको चौथो वषिभा प्रवेश गदाि हाभीरे धेयै र्सकाइ य अनबुवहरु सॉगारेका छौँ ।सॊघीम 
शासन ्मवस्था अनरुुऩ स्थानीम सयकायको रुऩभा कामि गनि आवश्मक कानूनहरुको तजुिभा, सॊयचना्भक ्मवस्था 
य सॊस्थागत गने, आर्थिक साभाजजक रुऩान्तयणको खाका र्नभािण य तीनको कामािन्वमन गने कामि सपरताऩूविक 
गरययहेका छौँ । सडक, खानेऩानी, जशऺा, स्वास््म, कृर्ष, ऩश ुय ऩमिटन ऺेरभा केही उल्रेखनीम सपरता हाॉर्सर 
बएको छ य मसैराई आधाय भान्दै आगाभी ददनहरुभा थऩ र्वकासका कामिहरु गदै जाने र्वश्वाॉस ददराउन चाहन्छौँ । 
जनताका असीर्भत आवश्मकता य भागराई सीर्भत साधन श्रोतहरुरे सम्फोधन गने कामि र्नश्चम नै जटीर छ । 
गाउॉऩार्रकाको आन्तरयक श्रोत न्मून यहेको अवस्थाभा ऩर्न सॊघ तथा प्रदेश सयकायहरुसॉगको सहकामि य सभन्वमभा 
नागरयकका र्वकास भागहरुराई सभेट्ने प्रमास गदै वार्षिक फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गरयएको छ । मस 
फजेटको कामािन्वमरे गाउॉऩार्रकाको र्वकास य सभरृ्िभा पड्को भानि थऩ सहमोग गनेछ बन्ने आशा याखेको छु। 

अन््मभा स्थानीम तह गठन य र्नवािचनऩश्चातको तीन वषिराई सपर  तथा अ्मन्त उ्साहजनक तलु्माउन 
हयदभ साथ य सहमोग गनुिहनुे गाउॉऩार्रकाका उऩाध्मऺ, वडाध्मऺहरु, कामिऩार्रका सदस्महरु, गाउॉसबा 
सदस्महरु, र्वर्बन्न सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरु, र्वकासप्रभेी क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकावासी 
जनसभदुाम य गाउॉऩार्रकाका सम्ऩूणि कभिचायीहरुराई धन्मवाद ददन चाहन्छु । 

प्रभे फहादयु घरे 
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क्व्होिासोथँार गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय 
प.स.ं: ०७७/०७८                            (उपाध्यक्ष ज्यकूो सलचिािय)                          मालिङ, िमजुङ 

च.न.ं:                                                                                                        गण्डकी प्रदशे, नेपाि 

 

      उऩाध्मऺको करभफाट 
गाउॉसबाफाट स्वीकृत नीर्त, कामिक्रभ तथा फजेट य कयका दयहरु सविसाधायण सफैराई 
ससूुजचत गयाउनको रार्ग ऩसु्तकको रुऩभा तमाय गयी प्रकाशन गनि रार्गएको छ । 
स्थानीम सयकायको रुऩभा स्थार्ऩत बइ तीन वषिको अभ्मास ऩाय गयी चौथो वषिभा 
आइऩगु्दा गाउॉऩार्रकाको र्वकास य सभरृ्िको ददशाभा केर्ह उल्रेख्म प्रगर्त य केही अभूल्म र्सकाइहरु प्राप्त 
बएका छन ् । ऩछील्रा गाउॉसबाफाट ऩारयत नीर्त कामिक्रभ तथा फजेटको कामािन्वमन गने र्सरर्सराभा 
गाउॉऩार्रकावासीको उ्साहजनक सहबार्गता यह्यो। गाउॉऩार्रकाको र्वकास य सभरृ्िको मो भहान अर्बमानभा 
आभ जनसभदुामको दृढ सॊकल्ऩ एवॊ अठोटरे आठौँ गाउॉसबाफाट ऩारयत नीर्त तथा कामिक्रभ कामािन्वमनभा थऩ 
हौसरा प्रदान गयेको छ ।  

जनतासभऺ गरयएका र्वकासका र्वर्बन्न प्रर्तफिताहरुराई क्रभश ऩयुा गदै सभिृ सभाजको र्नभािण गनि चौथो 
फजेट अर्धवेशनफाट आव ०७७।०७८ का रार्ग  नीर्त कामिक्रभ तथा फजेट तजुिभा बएको छ । कोर्बड १९ 
य मस वषिका अन्म र्वऩदका घटनाहरुरे गाउॉऩार्रकारे र्वकास तथा सभरृ्िको ददशाभा हाॉर्सर गयेको गर्त, रम 
य हौसराराई जशर्थर फनाएको कुयाराई भध्मेनजय गदै र्वऩद य मसऩश्चातको ्मवस्थाऩनराई भूख्म ध्मान ददॉदै 
आर्थिक-साभाजजक र्वकासको रार्ग साधनको र्ववेकशीर फाॉडपाॉड गरयएको छ । साथै स्थानीम तहको मोजना 
तथा फजेट तजुिभा ददग्दशिनभा उल्रेख बएका सम्ऩूणि चयणहरु अफरम्फन गयी तमाय गरयएको फजेट तथा 
कामिक्रभरे स्वयोजगायको र्सजिना, आर्थिक र्वकासभा प्र्मऺ मोगदान ददने य ऩूवािधायको र्वकास गने मोजनाहरुभा 
भखु्मगयी ध्मान केजन्ित गयेको छ । स्थानीम स्रोतको ऩर्हचान सर्हत मोजनाफि ढॊगरे उक्त स्रोतको ऩरयचारन 
गरय सभग्र गाउॉऩार्रकाको र्वकासको आधायर्सरा खडा गने दस्तावेजको रुऩभा र्नभािण गरयएको स्वीकृत वार्षिक 
नीर्त तथा कामिक्रभरे गाउॉऩार्रकाको र्वकास, सकाया्भक ऩरयवतिन य साभाजजक न्मामराई आ्भसात गयेको छ 
।  
जनताको सफैबन्दा नजजकको सयकायको रुऩभा यहेको गाउॉऩार्रकाको नीर्त, कामिक्रभ तथा फजेट फाये ससूुजचत 
गयाउने य प्रर्तर्क्रमा प्राप्त गयी आगाभी ददनहरुभा अझ याम्रो कामिक्रभहरु तमाय गनिभा ऩसु्तक प्रकाशनरे सहमोग 
गने र्वश्वास र्रएको छु ।  

अन््मभा, वार्षिक नीर्त, कामिक्रभ तथा फजेट तजुिभाका फखतभा सहमोग गनुिहनुे सफैराई धन्मवाद ददॉदै मसको 
सभमभानै रक्ष्म फभोजजभ कामािन्वमन गने गयाउने कामिभा सयोकायवारा सफैको यचना्भक साथ य सहमोग अऩेऺा 
याख्दछु ।         कुभायी भरु्न गरुुङ  
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!= सॊजऺप्त ऩरयचम 1 

@= मोजना तजूिभाका रार्ग कानूनी, नीर्तगत तथा अन्म आधायहरु  6 

#= आमोजना /कामिक्रभ प्राथर्भकीकयणका रार्ग अफरम्फन गनुिऩने आधायहरू : 7 

$= वार्षिक नीर्त तथा कामिक्रभ 8 

%= फजेट वक्त्म 16 

^= आर्थिक ऐन, २०७७ 22 

&=  र्वर्नमोजन ऐन, २०७७ 30 

 &=! अनसूुची १ आम तथा ्ममको प्रऺेऩण 32 

 &=@ अनसूुची २ याजस्व तथा अनदुान प्रार्प्तको अनभुान 36 

 &=# अनसूुची ३ ्मम अनभुान 38 

 &=$ अनसूुची ४ र्वत्तीम ्मवस्था अनभुान 41 

 &=% अनसूुची ५ ऺेरगत ्मम अनभुान 42 

 &=^ अनसूुची ६ र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 44 

*= ८ औॊ गाउॉसबाभा उऩजस्थर्त 94 

(= गाउॉऩार्रका कभिचायी दयफन्दी तेरयज 98 

!)= उऩबोक्ता सर्भर्त गठन गदाि ऩारना गनुिऩने कुयाहरु: 99 

!!= सम्ऩकि  र्ववयण 104 

!@= गाउॉऩार्रकावासीहरुराई क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको अनयुोध 113 



7 
 

SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf        ufpFkflnsf ljsf; of]hgf @)&&÷)&* 

 

  



8 
 

SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf        ufpFkflnsf ljsf; of]hgf @)&&÷)&* 

 

संक्षिप्त परिचय 
 

गाउॉऩार्रकाको ऩरयचम  

गण्डकी प्रदेशको रभजङु जजल्रा अन्तगित क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रका उत्तय-ऩूविभा भस्मािङ्दी 
गाउॉऩार्रका, ऩजश्चभभा कास्कीको र्सभाना, दजऺणऩजश्चभभा -ऩूविभा फेसीसहय नगयऩार्रका य दजऺण-
  भध्मनेऩार गाउॉऩार्रकाको फीचभा अवजस्थत यहेको छ। क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाकोस्थाऩना 
२०७३ सार भा बएको जसभा क्व्होरा गरुुङ जार्तको आददभ उ्ऩर्त थरो हो बने सैः को अथि 
र्तनय थाय शर्द थयफाट अऩरुॊस बई थाय जोडी गरुुङ एर्तहार्सकता य गरुुङ बाषाभै अथि ददने  )३(
गरय गाउॉऩार्रको नाभाकयण क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रका याजखएको हो। जम्भा १७५वगि र्क ३७..र्भ 
ऺेरफ़रभा पैर्रएको मो ऺरे आन्तरयक एवभ ्फार्हयी ऩमिटकको प्रभखु गन्तर्म फनकेो छ। 

 

र्सभाना य ऺरेपर  

मस गाउॉऩार्रका अन्तगित हार सार्फकको फाग्रङुऩानी गा१ सको वडा.र्व., २, ५ य ६, भार्रङ, 
उत्तयकन्मा, बजुङु, ऩसगाउॉ , बोजे य र्गरङु गा स राई एक गरय क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रका.र्व.फनेको 
हो।क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रका उत्तयऩूविभा भस्मािङ्दी गाउॉऩार्रका-, ऩजश्चभभा कास्कीको र्सभाना, 
दजऺणऩजश्चभभा भध्मनेऩार गाउॉऩार्रकाको फीचभा अवजस्थत -ऩूविभा फेसीसहय नगयऩार्रका य दजऺण-
 यहेकोछ । 

 

वाडि सभावेश गा.र्व.स ऺेरपर )वगि .र्क.भी.( 

१ फाग्रङुऩानी )१,२,५,६( ७.३४ 

२ भार्रॊङ )१-९( १४.९२ 

३ उत्तयकन्मा )१-९( ११.४५ 

४ बजु ुॊङ )१-९( ७१.३४ 

५ ऩसगाउॉ )१-४( १५.६८ 

६ ऩसगाउॉ )५-९( १०.१३ 

७ बोजे )१-५( ११.१३ 

८ बोजे)६-९( १६ .३ 
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९ र्गरुॊङ )१-९( १६.२६ 

जम्भा ऺरेपर १७५.३७ 

 

जनसॊख्मा  र्ववयण  
क्व्होरासोथाय ufpFkflnsfsf] hg;+Vofsf] jlu{s/0f ubf{  /fli6«o hgu0fgf, @)^* cg';f/ 

o; ufpFkflnsfsf] hDdf kl/jf/ ;+Vof @$$% tyf s'n hg;+Vof !))^& /x]sf] lyof] 

eg] 3/w'/L ;j]{If0f @)&^ cg';f/ kl/jf/ ;+Vof @$@& / hg;+Vof !!&@% /x]sf]  
5 . o;/L x]g]{ xf] eg] @)^* ;fnsf] t'ngfdf  @)&% ;fndf  !* 3/धयुी  घटेको / 
!^%* hg;+Vof j[l4 ePsf] b]lvPsf] 5 .  

 

 u0fgf jif{ 

@)^* @)&% 

जम्भा जनसॊख्मा १००६७ !!&@% 

ऩरुुष ४५४५ ^)%! 

भर्हरा ५५२२ %^&$ 

घय -ऩरयवाय सॊख्मा  २४४५ @$@& 

 

 

वडा अनसुाय घयधयुी तथा जनसॊख्माको र्वतयण 
 

वडा घय 
सॊख्मा 

ऩरुुष भर्हरा तेश्रो 
र्रङ्गी जनसॊख्मा 

औसत 
ऩरयवाय आकाय 

रैंर्गक 

अनऩुात 

१ २४५ ६२६ ५७३ ० ११९९ ४ .८ ९ १०९ .२४९६  

२ २८५ ९०४ ८५२ ० १७५६ ६ .१ ७ १०६ .१०३३  

३ २७० ८४६ ७५७ ० १६०३ ५ .९ ४ १११ .७५६९  

४ ४०२ ८०१ ८२८ ० १६२९ ४ .०५  ९६ .७३९१३  

५ २३४ ६८७ ५९२ ० १२७९ ५ .४ ७ ११६ .०४७३  

६ १६७ ३७२ ३९५ ० ७६७ ४ .५९  ९४ .१७७२२  

७ २३६ ५७० ४८५ ० १०५५ ४ .४७  ११७ .५२५८  

८ २२० ४९९ ४६९ ० ९६८ ४ .४  १०६ .३९६६  

९ ३६८ ७४६ ७२३ ० १४६९ ३ .९९  १०३ .१८१२  

    ०    
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वडा घय 
सॊख्मा 

ऩरुुष भर्हरा तेश्रो 
र्रङ्गी जनसॊख्मा 

औसत 
ऩरयवाय आकाय 

रैंर्गक 

अनऩुात 

क्व्होरासोथाय २४२७ ६०५१ ५६७४ ० ११७२५ ४ .८८  १०६ .७९७४  

                   (श्रोत : क्व्होरासोथय घयधयुी सवेऺण ,२०७६  )  

 

१.४ ऩमिटन  

ग्रार्भण य साॊस्कृर्तक ऩमिटनका रार्ग प्रभखु गन्तर्म भार्नन्छ  |क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको प्रभखु 
ऩमिटकीम गाउॉ घरेगाउॉ य बजु ुॊङ भार्नन्छ  |क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रका र्वदेशी य आन्तरयक 

ऩमिटकहरुको आकषिक गन्तर्म हो  |गाउॉऩार्रकाभा अवजस्थत ऩमिटकीम गन्तर्महरुको सॊर्छ प्त 
र्ववयण र्नम्न अनसुाय उल्रेख गरयएको छ | 

घरे गाउॉ  

दजऺण एजशमाको  नभनुा गाउॉ (साकि  र्बरेज  )को रुऩभा ऩरयजचत घरे गाउॉ क्व्होरासोथाय 
गाउॉऩार्रका वाडि न .३ भा ऩदिछ |  उत्तय फर्हनी उत्तयगॊगा  ,उत्तयकन्मा जरदेवी भजन्दय ,घरेहरुको 

कुर देवता भजन्दय ,घरेहरुको कुरदेवता भजन्दय ,सप्त कुवा ,जचमा वगान ,गरुुङ सॊग्राहरम ,साभरु्हक 
बेडाऩारन ,य गरुुङ सॊस्कृर्त घरे गाउॉको आकषिण हनु्  |रभजङु र्हभार ,अन्नऩूणि ,भनास्र ु

र्हभशृ्रॊखराराई नजजकवाट हेनि सर्कने घरेगाउॉ फाट समुनदम तथा प्राकृर्तक दृश्मावरोकन गनि 
सर्कन्छ  |मो गाउॉ गरुुङ  सम्ऩदा भागि य अन्नऩूणि सॊयऺण ऺेरभा ऩदिछ | 

 

बजुङु 

गरुुङ सॊस्कृर्त  ,जघ ुजरर्वधतु ,ऩानी घप ,योऩवे ,साभदुार्मक जचमा वगान ,ा ूछहया ,भहादेव भजन्दय 
बजुङुका आकषिण हनु्  |अन्नऩूणि सॊयऺण ऺेरभा ऩने बजुङुभा अन्नऩूणि सॊयऺण ऺेर आमोजनाको 

इराका सॊयऺण कामािरम सभेत यहेको छ  |सभनु्िी  सतहफाट १६४२ र्भटय उचाईभा यहेको मो 
गाउॉ सार्वकभा एक गाउॉ एक गार्वसको रुऩभा ऩरयजचत मस गाउॉ हार गाउॉऩार्रकाको वाडि न .४ 

ऩदिछ | 
 

ऩसगाउॉ  
सभनु्िी सतहफाट १६५० र्भटय उचाईभा यहेको मो गाउॉ क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको वाडि न  .६ 
भा यहेको छ | कास्की र्सभानाभा ऩने मो वस्ती  ,ऩैदरमारा ,भौर्रक गरुुङ वस्ती ,होभस्टे आकषिण 
हनु् |  

 

क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाभा अवजस्थत  र्वर्बन्न प्राकृर्तक स्थान  ,भानफ र्नर्भित  स्थान य साॊस्कृर्तक 
सम्ऩदाहरु र्नम्न अनसुाय उल्रेख गरयएको छ | स्थरहरुको प्रकाय (प्राकृर्तक य भानव र्नर्भित  )य 
र्वशेषता अनसुाय र्नम्न तार्रकाभा वगॉकृत फणिन गरयएको छ | 
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क्र .स  नाभ 
वडा 
नम्फय 

ठेगाना प्रकाय प्रभखु र्वशषेता 

१ सरु्रकोट भ्म ुऩोईन्ट  १ फाग्रुॊग ऩानी  भानव र्नर्भित  र्हभार गाउॉहरुको दृश्म हेने 

२ गौभती भजन्दय  २ भार्रङ भानव र्नर्भित प्राकृर्तक दृश्म अवरोकन ,
ऩजुाआॊचा  

३ गरुुङ सभदुामको 
सॊग्राहरम 

३ घरेगाउॉ भानव र्नर्भित गरुुङ सभदुामभा जन्भ देजख भु् म ु
सम्भ प्रमोग हनुे  साभग्री तथा 
सॊस्कृर्तक वस्तहुरु 

४ जचमा फगान ३ ,४  घरेगाउॉ ,
बजुङु 

 भानव र्नर्भित जचमा वगान अवरोकन  गने  

५ गोखाि  ऩाकि  ३ घरेगाउॉ  भानव र्नर्भित र्हभारहरुको दृश्म  अवरोकन  

६ घरे ऩाकि  ३ घरेगाउॉ   

भानव र्नर्भित 

घरेको इर्तहास फोकेको १६औ 
शतार्दी घरे याज्मको सार्रक 
अफरोकन 

७ ठाटी ४ ठाटी प्राकृर्तक   
  

८ कम्मू झयना ४ बजूङु प्राकृर्तक  झयना  ,प्राकृर्तक दृश्म 
अवरोकन  

९ जघम्चे झयना ४ बजूङु प्राकृर्तक 

  

झयना  ,प्राकृर्तक दृश्म 
अवरोकन  

१० खैड़ी झयना ४ बजूङु प्राकृर्तक 

  

झयना  ,प्राकृर्तक दृश्म 
अवरोकन  

११ भानी र्बय ५ र्सङदी प्राकृर्तक  
  

१२ र्तज ुर्बय ५ र्सङदी प्राकृर्तक  
  

१३ घ्मादो मू ६ ऩसगाउॉ  प्राकृर्तक  गरुुङ जार्तरे  प्रकुर्तक रुऩभा 
ऩजुा गयेको स्थर  

१४ र्भल्द ुकोडा ७ बोजे प्राकृर्तक  
  

१५ भोने देवी ७ बोजे भानव र्नर्भित 
  

१६ बएय थान ७ कुम्रुॊङ प्राकृर्तक  
  

१७ योददऩोयी ऩाकि   ८  घाभङु भानव र्नर्भित ऩमिटकीम ऺेर 

१८ कोईचो कोडा ८ घाभङु प्राकृर्तक  
  

१९ र्सल्धो भजन्दय ८ ताभ ु भानव र्नर्भित 
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क्र .स  नाभ 
वडा 
नम्फय 

ठेगाना प्रकाय प्रभखु र्वशषेता 

२० ऩूणि र्गरय भजन्दय ८ ताभ ु भानव र्नर्भित 
  

२१ पुक्रो डाडा ९ र्गरङु प्राकृर्तक  
  

२२ देवी भजन्दय ९ र्गरङु भानव र्नर्भित 
  

२३ गमु्फा घय ९ र्गरङु भानव र्नर्भित 
  

२४ थाल्ज ुभजन्दय ९ टक्वसाय भानव र्नर्भित 
  

२५ जशव भजन्दय ९ टक्वसाय भानव र्नर्भित 
  

१.४.४ प्रभखु भेरा  ,चाडऩवि तथा जाराहरुको र्ववयण  

जार्तगत य साॊस्कृर्तक र्वर्वधता यहेको मस क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाका फार्सन्दाहरुरे भनाउन े
प्रभखु चाडऩवि य भेराहरुभा ऩर्न ऩमािप्त र्वर्वधता ऩाउॊन सर्कन्छ  |र्वजमादशभी ,दीऩावरी ,ल्होसाय ,
वैशाख ऩजुणिभा  ,तभ ु ल्होसाय,  घाटु  ,कृरण चरयर , आदद महाॉका प्रभखु चाडऩविहरु हनु ्  |गरुुङ 
सभदुामको फाहलु्मता बएको ठाउॉभा आफ्नो छुपै ऩयम्ऩयाहरु चराएको ऩाइएको छ  |  

 

१ .४.५  ऩमिटन ऩदभागिहरु  

गरुुङ सम्ऩदाभागि  :फेसीशहय– वाग्रङुऩानी -घरेगाउॉ-घनऩोखयी-बजुङु-ऩसगाउॉ-ह ुुुॉदै कास्की 
वेगनासतार  मारा  :३ ददन   

ग्रार्भण ऩमिटन प्रकृर्त भागि  :फेसीशहय-गाउॉसहय-फाजजेगत-वाग्रङुऩानी-घरेगाउॉ-घनऩोखयी-घोप्टे-
प्रो.र्फ-जजम्दु-हर्सिडाॊडा-र्सउरुस-काराजघरयॊग-र्सरढुॊगा-छाऩा-र्बप्रा-स्माॊगे-झयाना मारा :६ ददन  

भहान र्हभारी ऩदभागि  :फेसीशहय-घरेगाउॉ-घनऩोखया-बजुङु-ऩसगाउॉ-र्सङदी-नानीधाय-थजु ुिरेक-दधुऩोखयी 
-हुॉदै र्सक्वरेस कास्की मारा :६ ददन  
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योजना िजूयमाका िालग काननूी, नीलिगि िथा अजय 

आधारहरु : 
 

 नेऩारको सॊवधानको अनसूुची ८ य ९ भा उजल्रजखत स्थानीम तहको एकर तथा साझा 
अर्धकायको सूची,  

 नेऩारको सॊवधानभा उजल्रजखत भौर्रक हकहरू,   

 नेऩारको सॊर्वधान बाग ४ अतगितका याज्मका आर्थिक, साभाजजक र्वकास, प्राकृर्तक श्रोतको 
उऩमोग, वातावयण सॊयऺण सम्फर्ध नीर्तहरू,  

 नेऩार सयकायवाट स्वीकृत सॊघ, देश य स्थानीम तहको कामिर्वस्ततृकयणको प्रर्तवेदन,  

 सॊघीम तथा प्रदेश सयकायरे अॊर्गकाय गयेको आवर्धक मोजनारे र्रएका नीर्त तथा 
प्राथर्भकताहरू,  

 सॊघीम सयकायरे अवरम्वन गयेका आर्थिक तथा र्वत्तीम नीर्तहरू,  

 नेऩाररे अन्तयािर्िम जगतभा जनाएका प्रर्तवद्दताहरू,  

 स्थानीम शासन सॊचारन ऐन य र्नमभावरीका प्रावधानहरू,  

 स्थानीम तहका आवर्धक मोजनाहरू, ऺेरगत नीर्त, यणनीर्त, मोजना तथा अध्ममन प्रर्तवेदनहरू,  

 र्वकासका सभसाभर्मक भदु्दाहरू जस्तै साभाजजक सॊयऺण, दीगो र्वकास, जरवाम ु ऩरयवतिन य 
र्वऩद ्मवस्थाऩन, खाद्य तथा ऩोषण सयुऺा, रैंर्गक सशक्तीकयण तथा सभावेशी र्वकास, वार 
भैरी स्थानीम शासन, वातावयण भैरी स्थानीम शासन, खरुा ददसाभकु्त तथा ऩणुि सयसपाई, उजाि 
सॊकट रगामतका अन्तय सम्फजन्धत र्वषमहरू,  

 गाउॉऩार्रकारे गयेका नीर्तगत र्नणिम तथा अन्म र्नणिमहरुहरू । 
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आयोजना  /काययक्रम प्राथलमकीकरणका िालग अबिम्बन 

गररएका आधारहरू : 
 

1 र्वश्व्माऩी भहाभायीको रुऩभा देखाऩयेको कोर्बड-१९ योगको योकथाभ, र्नमन्रण य 
भहाभायीऩश्चातको ्मवस्थाऩन, स्वास््म सेवाराई सदुृढ/सफरीकयण गने, खानेऩानी तथा सयसपाई 
गणुस्तय सधुाय कामिक्रभ(एक घय धाया कामिक्रभ), 

2 कृर्ष तथा ऩशसेुवा कामिक्रभहरु, फाॉझो जर्भन उऩमोग, र्वदेशफाट पकेका ्मजक्तहरु तथा 
मवुाहरुराई ्मवसामी फनाउने /योजगायी प्रदान गने, आम आजिनका अवसय, योजगायी तथा  
स्वयोजगायी र्सजिनाभा सहमोग ऩमुािउने य गरयफी र्नवायणभा सधुाय ल्माउन,े 

3 सयुजऺत जशऺा कामिक्रभ, 

4 सीऩभरुक तार्रभ, रघ ुउद्यभ र्वकास कामिक्रभ, 

5 उ्ऩादनभूरक य र्छटो प्रर्तपर ददने (ठूरा आमोजनाहरुको हकभा चार ुआवभा कामिसम्ऩन्न 
नबएका मोजनाहरुराई अगाडी फढाउन)े 

6 सेवा प्रवाह, सॊस्थागत र्वकास य सशुासनभा मोगदान ऩमुािउन,े  

7 स्थानीम श्रोत साधनभा आधारयत बई जनसहबार्गताभा अर्बवृदद्द गने,  

8 रैंर्गक सभानता, साभाजजक सभावेशीकयणको अर्बवृदद्द हनुे,  
9 ददगो र्वकास, वातावयण सॊयऺण य र्वऩद ्मवस्थाऩनभा मोगदान ऩमुािउन,े  

10 सभदुामराई र्वऩद तथा जरवाम ुऩयवतिन उ्थानजशर फनाउन,े  

11 स्थान र्वशेषको सॊकृर्त य ऩर्हचान प्रवििन गने,  

12  याजस्व ऩरयचारनभा मोगदान ऩमुािउन,े 

13 स्थानीम तहरे आवश्मक देखेका अन्म र्वषमहरू । 
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वार्षिक नीर्त तथा कामिक्रभ 

 
क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाका उऩाध्मऺ श्री कुभायी भनुी गरुुङद्वाया गाउॉऩार्रकाको आठौँ 
गाउॉसबा (फजेट अर्धवेशन )भा प्रस्ततु गनुिबएको  आ .व .२०७७।०७८ को वार्षिक नीर्त 
तथा कामिक्रभ 

 

मस गरयभाभम सबाका सबाध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्म ज्मूहरु, 

 

 सॊघीम रोकताजन्रक गणतन्र नेऩारको सॊर्वधान सबाफाट र्नर्भित नेऩारको सॊर्वधान, 2072 
अनसुाय गदठत स्थानीम तहभा हाभी स्थानीम सयकायको रुऩभा  र्नवािजचत बई सयकाय सॊचारन 
गयेको करयव 3 फषि ऩगेुको छ । मी र्वगत तीन वषिभा हाभीरे सभग्र क्व्होरासोथाय 
गाउऩार्रकाको र्वकास तथा सभरृ्िको रार्ग तीन वटा नीर्त, कामिक्रभ तथा फजेटको कामािन्वमन 
गरयसकेका छौँ । कोर्बड १९ को र्वश्व्माऩी भहाभायीफाट र्सजजित असहज तथा जर्टर ऩरयजस्थर्त 
य फन्दाफन्दीका फीच आज भ क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको आठौँ गाउॉसबा (चार ुआ.व.को 
फजेट अर्धवेशन) भा आर्थिक वषि २०७७।०७८ का रार्ग नीर्त तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि 
गइयहेको छु ।  

 मस चनुौतीऩूणि घडीभा गाउॉसबाराई सम्फोधन गरययहॉदा भ सॊघीम शासन प्रणारी य सभाजवाद 
उन्भखु रोकतान्रीक गणतन्रा्भक याज्म स्थाऩनाका रार्ग बएका आन्दोरन य सॊघषिहरुभा 
फर्रदान गने सम्ऩूणि ऻात-अऻात शर्हदहरुप्रर्त उच्च सम्भानका साथ बावऩूणि श्रिाञ्जरी अऩिण 
गदिछु साथै घाइते मोिा य फेऩत्ता नागरयकहरुराई सम्भानका साथ सम्झन चाहान्छु । 

 कोर्बड १९ को कायण र्वश्व नै शतार्दीकै ठूरो भार्नएको भहाभायीसॉग जरु्धयहेको छ । 
भहाभायीको कायण सभग्र याि य र्वश्वकै आर्थिक साभाजजक ऩऺहरुभा नकाया्भक असय 
ऩरु्गयहेको अवस्थाभा हाम्रो गाउॉऩार्रका ऩर्न सो फाट अछुतो यहन सकेको छैन । मसरे 
गाउॉऩार्रकाको र्वकास य सभरृ्िको रक्ष्म  प्राप्तीभा ्मवधान खडा गयेको छ । र्त र्सजजित 
्मवधानहरुराई हटाउॉदै य चनुौतीराई अवसयभा ऩरयणत गदै गाउॉऩार्रकाको र्वकास तथा 
सभरृ्िराई हाॉर्सर गने कति् म स्थानीम सयकायको हो । मसको रार्ग हाभीहरुफीच ऐाफिता 
य आऩसी सहकामि आवश्मक छ।   

 भहाभायी योकथाभ य र्नमन्रका रार्ग अऩनाइएको फन्दाफन्दी, साभाजजक दयुी रगामतका कामिभा 
अनशुार्सत य सर्क्रमताऩूविक सहमोग गनुिहनुे सम्ऩणुि क्व्होरासोथायफासी प्रर्त हाददिक आबाय 
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र्मक्त गनि चाहन्छु य मसको योकथाभ य र्नमन्रणभा अग्रऩजङ्तभा खट्नहुनुे स्वास््मकभॉ तथा 
्मवस्थाऩन कामिभा सॊरग्न सफै कभिचायी तथा जनप्रर्तर्नर्ध एवभ ्याजनैर्तक दर य साभाजजक 
अर्बमान्ताहरुराई हाददिक धन्मफाद ददन चाहन्छु ।भहाभायी योकथाभ, र्नमन्रण य उऩचायका 
रागी स्थाऩना गरयएको कोषभा नगद यकभ जम्भा गयी मोगदान ऩमुािउन ुहनु े साथै याहत साभग्री 
तथा स्वास््म साभग्री जस्ता जजन्सी वस्तहुरु सहमोग गनुिहनुे सफैभा धन्मफाद ददन चाहन्छु। 

सबाध्मऺ भहोदम, 

सबा सदस्महरु, 
 क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाराई आर्थिक रुऩरे सम्ऩन्न, बौर्तक रुऩरे सरु्वधासम्ऩन्न, याजनीर्तक 

रुऩरे सभावेशी/ सहबार्गताभरुक, वातावयणीम रुऩरे स्वच्छ, सपा तथा ्मवस्थाऩकीम रुऩरे 
सु् मवजस्थत ऩार्रकाको रुऩभा र्वकास गनुि नै गाउॉऩार्रकाको रक्ष्म तथा उद्देश्म यहेको छ ।  

 उच्च ऩहाडी बौगोर्रक फनावट यहेको मस गाउॉऩार्रकाभा सविसाधायण जनतारे प्र्मऺ अनबुतू 
गने खारका, आर्थिक सभरृ्ि य साभाजजक रुऩान्तयणभा टेवा ददन,े ऺेरगत य बौगोर्रक सन्तरुन 
कामभ याख्दै मोजना तजुिभा गने, स्थानीम जनताराई मोजना तजुिभा साथै कामािन्वमनभा प्र्मऺ 
सहबागी फनाउन,े भागभा आधारयत मस ऺेरको भाटो सहुाउॉदो कामिक्रभ तथा र्वकास 
गर्तर्वर्धहरु सञ्चारन गयी सभिृ गाउॉऩार्रका फनाउने हाम्रो प्रभखु नीर्त मथावत नै यहेको छ ।  

 रोकतन्रको यऺा एवॊ सदुृढीकयण गदै मसको साथिक प्रमोग गयी सॊर्वधानको ऩूणि कामािन्वमन य 
सॊघीमताको कुशरताऩूविक ्मवस्थाऩन गनि स्थानीम सयकायरे भह्वऩूणि बरू्भका र्नवािह गदै 
आएको छ ।साथै सॊर्वधानरे अॊगीकाय गयेको सॊघीम याज्म प्रणारीराई कामिभूरक फनाई 
जनताको सेवा, सयुऺा, सभरृ्ि य सखुका रार्ग गाउॉऩार्रका प्रर्तवि छ । 

 र्वश्व्माऩी भहाभायीको रुऩभा देखाऩयेको कोर्बड-१९ योग कर्हरे य कसयी सभाप्त होरा बन्ने अन्मौर 
यहेकै फेरा योग र्वरुि रड्न हाम्रा स्थार्ऩत सेवा तथा सॊमन्रहरु अऩमािप्त देजखॉदै गएका छन ्। मस 
अवस्थाभा भहाभायीको योकथाभ, उऩचाय तथा र्नमन्रणभा गाउॉऩार्रकारे र्वशेष ध्मान ददनेछ ।  

 भहाभायीको पैरदो स्वरुऩराई भध्मेनजय गदै स्वास््म सेवाराई सदुृढ/सफरीकयण गने, खानेऩानी तथा 
सयसपाई गणुस्तय सधुाय कामिक्रभराई अगाडी फढाइनेछ ।  

 कोर्बड १९ को कायणरे गाउॉऩार्रकाको आर्थिक तथा साभाजजक ऺेरभा ऩनि गएको नकया्भक 
असयराई कभ गदै मसको ऩनुरु्थान य र्वकासको रार्ग कामिक्रभहरु फनाइ अगाडी फर्ढनेछ ।  

 नेऩार सयकायरे र्रएको सभिृ नेऩार सखुी नेऩारीको रक्ष्म तथा प्रदेश सयकायरे र्रएका र्वकासका 
रक्ष्महरुसॉग तादाम्मता यहन ेगयी गाउॉऩार्रकाका मोजनाहरु र्नभािण य कामािन्वमन गरयनछे ।  
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 एर्ककृत य दीघिकार्रन दृर्िकोण सर्हत गाउॉऩार्रकाको सभग्र र्वकासको खाका तमाय गयी 
कामािन्वमनका रार्ग गाउॉऩार्रकाको आवर्धक र्वकास मोजना र्नभािण गरयनेछ । गाउॉऩार्रका 
र्वकासको मोजना फैंक र्नभािण गने, भध्मभकार्रन खचि सॊयचना फभोजजभ फजेट र्नभािण तथा खचि 
गने अभ्मासको थारनी गरयनछे ।  

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ आगाभी आर्थिक वषि २०७७।०७८ का रार्ग र्नधाियण गरयएका ऺरेगत नीर्त तथा 
कामिक्रभहरु प्रस्ततु गने अनभुर्त चाहन्छु ।  
 

आर्थिक र्वकास : 

 गाउॉऩार्रकाको र्वकासको रार्ग कृर्ष, ऩशऩुारन य ऩमिटन ऺेरको आधरु्नकीकयण, र्वर्वर्धकयण, 
प्रर्वर्धकयण य प्रवििन गयी जनताको आमभा वरृ्ि गने नीर्त गाउॉऩार्रकारे र्रनेछ। मसको 
रार्ग कृर्ष तथा ऩशऩुारन ऺेरभा उ्ऩादन तथा उ्ऩादक्व वृर्ि य ऩमिटकको सॊख्माभा 
गणुा्भक य ऩरयभाणा्भक सधुायका रार्ग आवश्मक आधायबतू ऩूवािधायहरु र्नभािण गरयने नीर्त 
र्रइनेछ । 

 कृर्ष र्वऻ, जनप्रर्तर्नर्ध य स्थानीमहरूको फहृत छरपरभा फनाईएको फहृत कृर्ष तथा ऩशऩुारन 
गरुुमोजना अनरुुऩ प्रथभ चयणभा आ्भर्नबिय य दोश्रो चयण र्नमाितभखुी कृर्ष मोजना फनाई 
आमात प्रर्तस्थाऩन तथा र्नमाित प्रवििनको नीर्त राई सभम साऩेऺ फनाउदै नर्तजाभरुक मोजना 
प्रर्क्रमा अवरम्फन गरय दृढ सॊकल्ऩका साथ राग ुगरयनछे। 

 प्रर्तस्ऩधॉ, तरुना्भक राबको सम्बावना बएको, बौगोर्रक एवॊ ऩमािवयणीम जस्थर्त अनकुुर हनु े
य उच्च भूल्म ऩने परपूर, नगदे तथा खाद्य फारीहरुतपि  कृषकहरुराई आकर्षित गने नीर्त 
गाउॉऩार्रकारे अॊगीकाय गनेछ ।  

 एक वडा एक र्नमाितभखुी नसियी स्थाऩनाको रार्ग ऩहर तथा सभन्मव गरय गाउॉऩार्रकाको 
वातावयण अनकुुरका जर्डवरु्ट, परपुर, घाॉस, रुख, र्वरुवाका फेनाि उ्ऩादनभा जोड गरयनेछ। 

 गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर यहेका कृर्ष तथा ऩशऩुारक कृषकराई भागका आधायभा सीऩ तथा 
ऺभता र्वकास गने कामिक्रभ तथा तार्रभ सॊचारन गरय प्राथर्भकताका साथ अगाडी फढाउन े
्मवस्था र्भराईनछे । 

 फाॉझा जर्भन ऩाखा जग्गाभा परपुर वन प्रणारी अऩनाउन प्ररेयत गरयनेछ जस अनसुाय रुख य 
छहायी भरु्न हनुे खेर्तफारी गनि स्थानीम सभदुामराई प्रो्साहन य अनदुान प्रदान गरय आम 
आजिनभा वृर्ि गरयनेछ । 
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 प्राकृर्तक सनु्दयतारे बरयऩूणि तथा गरुूङ सॊस्कृर्तको धनी क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रका नेऩारको 
एक ऩमिटर्कम गन्त्म बएकोरे मसफाट जनताराई अर्धक रुऩभा राबाजन्वत गयाउन 
गाउॉऩार्रकाका ऩमिटर्कम गन्त्महरुभा आगाभी ऩाॉच वषि र्बर ऩमिटक सॊख्मा दोर्फय फनाउने 
रक्ष्म र्रइएको छ । ्मसको रार्ग ऩमिटनभैरी वातावयण र्नभािण, आवश्मक  ऩूवािधायहरुको 
र्नभािण, ऩाकि  तथा दृरमावरोकनको रार्ग भ्मूटावय र्नभािण, होटर तथा ऩमिटन सेवा उद्योगहरुको 
सॊख्मा वृर्ि गने, ऩमिटन ्मवसाम गने ्मजक्त तथा सॊस्थाहरुको ऺभता र्वकास गने, यार्िम तथा 
अन्तयार्िम ऺेरभा प्रचाय प्रसाय कामि गरयनेछ ।  

 प्रधानभन्री योजगाय कामिक्रभराई आर्थिक तथा ऩूवािधाय र्वकासका आमभसॉग जोडी श्रभ भरुक 
आमोजना छनोट गरयनेछ ।सजुचकृत फेयोजगाय ्मजक्तहरुको सीऩ र्वकास साथै सीऩ 
हस्तान्तयणका रार्ग  र्वशेष अवसय ददइनेछ ।गाउॉऩार्रका अन्तयगतका फेयोजगाय ्मजक्तहरुको 
योजगाय सेवा केन्ि भापि त ् त्माङ्क तथा अर्बरेख ्मवस्थाऩन चसु्त ऩादै स्वयोजगाय तथा 
सीऩभूरक कामिक्रभ कामािन्वमनभा जोड ददइनेछ ।  

 स्थानीम तहभा उऩरर्ध हनु ेस्रोत साधनराई उच्चतभ प्रमोग गरयनेछ, ऩयम्ऩयागत सीऩ य 
ऻानको जगेनाि गदै आधरु्नकयणभा जोड दददै आर्थिक सभरृ्िको ददशा तपि  गाउॉऩर्रकाराई 
उन्भखु गयाईनेछ ।   

 सहकायी ऺेरको प्रवििनका रार्ग सहकारयता सम्फजन्ध सहकायी जशऺा प्रवििन कामि सञ्चारन 
गरयनेछ। सहकायीहरुको र्वकासको रार्ग आवश्मक कामिक्रभहरु सञ्चारनभा ल्माइनछे ।  

साभाजजक र्वकास : 

 वैदेजशक योजगायीफाट पकेका जनशजक्तरे आजिन गयेको सीऩ, ऻान, ऺभता तथा साधनस्रोत राई 
उद्यभशीरता, स्वयोजगाय य ्मावसार्मक कामि भापि त उ्ऩादनजशर ऺेरभा रगानी गनि प्रो्साहन 
गरयनेछ। 

 गरयव तथा जेहेन्दाय उ्कृि अॊक ल्माई उच्च जशऺा अध्ममन गने ईच्छुक र्वधाथॉराई छारवृजत्त 
प्रदान गरयनेछ साथै एस.ई.ईभा उ्कृि अॊक ल्माउने र्वधाथॉ राई ऩयुस्कृत गने कामिक्रभ राई 
र्नयन्तयता ददईनेछ । 

 हयेक र्वद्यारमभा प्रायजम्बक फारर्वकास तथा जशऺा कामिक्रभको र्वकास गयी प्रायजम्बक फार 
कऺाभा र्नधािरयत भाऩदण्ड अनरुुऩ फसाई ्मवस्था य सयसपाईराई ध्मान ददई खेर साभाग्री, 
भनोयञ्जन साभाग्री, अर्डमो र्बर्डमो साभाग्री सर्हत आकषिक भनोयञ्जक य फारभैरी कऺा कोठाको 
्मवस्थाऩन गरयदै रार्गने छ। 
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 कोयोना बाईयस )कोर्बड १९( को भहाभायीको योकथाभ तथा र्नमन्रण प्रमास स्वरूऩ हेल्थ 
डेस्क स्थाऩना तथा सॊचारन, सचेतना कामिक्रभ, क्ववायेन्टाइन ्मवस्थाऩन, स्वास््म साभग्री खरयद 
तथा ्मवस्थाऩनभा उच्च प्राथर्भकता ददई आवश्मक फजेट ्मवस्थाऩन गरयनछे । 

 गाउॉऩार्रकाभा कामियत भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वकाहरु राई भार्सक प्रर्तवेदन ऩेश गदाि प्रदान 
गने मातामात तथा प्रो्साहन खचि ददने कामिक्रभराई र्नयन्तयता ददईनछे । 

 सम्ऩूणि साभदुार्मक र्वद्यारमहरुभा कोयोना बाईयसको भहाभायीफाट फच्न स्वास््म साभग्री तथा 
स्वास््म जशऺा प्रदान गरयनेछ साथै शैजऺक गणुस्तय अर्बवरृ्िका रार्ग अर्बबावक जशऺा 
कामिक्रभ सभेत राग ुगरयनेछ । 

 साभदुार्मक र्वद्यारमको शैजऺक गणुस्तय अर्बवृर्िका रार्ग शैजऺक साभाग्रीभा आधारयत 
ऩनुिताजकी तार्रभ,  र्वद्यारम ्मवसस्थाऩन सर्भर्त, जशऺक अर्बबावक सॊघ, अर्बबावक य जशऺक 
अन्तयर्क्रमा कामिक्रभ, र्वद्याथॉ सचेतना कामिक्रभ, कऺागत उ्कृि र्वद्याथॉ, र्वद्यारम य उ्कृि 
र्वषम जशऺकराई ऩयुस्कृत गने जस्ता कामिक्रभराई अगाडी फढाइने छ। 

 गाउॉऩार्रकाका स्वास््म सॊस्थाहरुभा औषर्धको अबाव हनु नददन य र्नशलु्क आधायबतू स्वास््म 
सेवाभा नागरयकको सयर ऩहचुको रार्ग आवश्मक ्मवस्था गरयने छ। 

 स्वस्थ बान्साको अवधायणा अनरुुऩ स्वास््म खानाको प्रमोग गनि हयेक नागरयकराई ससुजुचत 
गरयदै स्वास््म वातावयण य सर्क्रम जीवनशैरीको प्रवििन गनि एक घय एक कयेसाफायी , एक घय 
एक धाया,  एक वडा एक साविजार्नक ऩाकि  य ्मामाभ हर र्नभािण य स्थाऩनाका रार्ग 
सयोकायवाराहरुसॉग आवश्मक सभन्वम तथा ऩैयवी गरयने छ । 

 आधायबतू खानेऩानी सेवा ऩमुािउने कामिक्रभराई उच्च प्राथर्भकता ददई एक घय एक धाया 
नीर्तराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारनका रार्ग सॊघ/प्रदेश सयकाय सॉग सहकामि - सहरगानी 
गरयने छ । 

 नवजात जशश,ु जशश ुभृ् मदुय, भात ृभृ् मदुय य वारभृ् मदुयहरुराई घटाई औसत आम ुफढाउदै 
रर्गनेछ । 

 दीघियोगी जस्तै र्भगौरा, भटुु योगी य र्नको नहनुे ाान्सय योगको उऩचायाथि आर्थिक सहमोग 
कामिक्रभराई र्नयन्तयता ददईनेछ । 

 गाउॉऩार्रका र्बर प्रचर्रत बाषा, बेषबषूा, सॊस्काय, भौर्रक यहनसहन साॊस्कृर्तक, ऩयुाताज्वक 
तथा ऐर्तहार्सक भह्वका तारतरैमा, ऩोखयी, कुवा, चौतायाको भभित सॊबाय जजणिद्वाय सॊयऺण, 
सम्फििन य प्रवििनभा जोड ददईन े छ । ऩयम्भयागत बेषबषूा, करा सॊस्कृर्तको सय-सभानको 
सॊयऺणको रार्ग नमाॉ सॊग्रारमहरुको र्नभािण तथा स्तयोउन्नर्त गरयने छ।  
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 साभाजजक न्माम य सभानताका रार्ग सकाया्भक र्वबेदको नीर्त अनरुुऩ ऩछाडी ऩयेका भर्हरा, 
फारफार्रका, जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता, दर्रत तथा अल्ऩसॊख्मक वगि तथा सभदुामराई र्वकासको 
भरुधायभा ल्माउन रजऺत कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनछे। 

ऩूवािधाय र्वकास : 

 साभाजजक-आर्थिक एर्ककयण, उद्योग ्माऩायको र्वकास, ऩमिटन र्वकास, वस्त ु तथा सेवा 
उ्ऩादन तथा र्वतयणको प्रबावकायी ्मवस्थाऩनराई टेवा ऩमुािउने तथा आभ नागरयकका 
आधायबतु आवश्मकताहरु ऩरयऩूर्ति गने खारका ऩूवािधायहरुको र्वकासभा जोड ददइनछे ।  

 गाउॉऩार्रका र्बर हयेक वडाभा एक ्मवजस्थत फसऩाकि  तथा साविजर्नक शौचारम र्नभािण 
कामिराई अगाडी फढाईनेछ । गाउॉऩार्रका र्बर फने्न साविजर्नक र्नभािणका कामिभा अऩाङ्गभैरी, 
जेष्ठ नागरयक तथा फारभैरी हनुे गरय र्नभािणका कामि अगाडी फढाउने ्मवस्था र्भराईनेछ ।  

 मसै वषि गाउॉऩार्रकाको ५ फषे आवर्धक मोजना तमाय गरय गाउॉऩार्रकाभा सॊचारन सम्बार्वत 
मोजनाहरुको मोजना फैंक फनाई सॊघ/प्रदेश सयकायको सहकामिभा डी.ऩी.आय तथा कामि 
सॊचारनका रार्ग आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 सडक वगॉकयण तपि  सम्ऩूणि सडकको रम्फाई, चौडाई, फाटाको उऩबोग सवायी साधनको चाऩ 
य भह्व सभेतका आधायभा सडकको दयुी भाऩन गरय क,ख,ग य घ वगिभा वगॉकयण गरय ऩूणि 
कामािन्वमन गरयनेछ साथै ्मजक्तगत घय र्नभािण गदाि गाउॉऩार्रका सॉग र्नभािण कामिको ऩवुि 
अनभुर्त र्रनऩुने ्मवस्था अङ्गीकाय गरयनेछ ।   

 टोरटोरभा बएका साभदुार्मक बवनहरु राई र्सकाई तथा अध्ममन केन्ि वा साभरु्हक 
्मवसार्मक उ्ऩादनको कामिभा प्रमोग गनि प्ररेयत गरयनछे । 

 हारसम्भ र्नभािण बएका सडक, र्सॊचाई खानेऩानी सम्फजन्ध बौर्तक ऩूवािधायको ददगोऩना कामभ 
गनि वातावयणीम प्रबाव न्मूनीकयण गने उऩामहरु अवरम्फन गरय भभित सम्बाय कामिमोजना तथा 
कोष स्थाऩना गरय क्रभश कामािन्वमन गने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ ।  

 आवश्मक वडा कामािरम य स्वास््म चौकी बवनहरू र्नभािण तथा भभित-सम्बाय तथा सूचना 
प्रर्वर्धमकु्त वडा कामािरमका रार्ग आवश्मक वजेट र्वर्नमोजन गनुिका साथै केन्ि य प्रदेश 
सयकाय सॉग सभन्वम गरयनछे। 

 गाउॉऩार्रका अन्तयगत र्वद्यतु सरु्वधाफाट वजञ्चत यहेका फस्तीहरुभा फैकजल्ऩक उजाि प्रमोग गरय, 
प्रदेश सयकाय सॉग सभन्वम गरय उज्मारो प्रदेश अर्बमान कामिक्रभ सॊचारनका रार्ग ऩहर 
गरयनेछ।नवीकयणीम उजािराई प्राथर्भकताभा याखी ऩमिटकीम स्थानभा सडक सौमि फजत्त जडान 
कामिराई प्राथर्भकता ददईनछे। 
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• गाउॉऩार्रकाराई आगाभी ३ फषि र्बर ऩूणि रुऩभा खयको छानो भकु्त गाउॉऩार्रका फनाउने रक्ष्म  
अनरुुऩ आवश्मक फजेट तथा कामि अजघ फढाईनेछ । 

वन, वातावयण तथा र्वऩद् ्मवस्थाऩन 

 सडक तथा अन्म बौर्तक ऩूवािधाय र्नभािण गदाि वनजॊगर, जर्डफटुी, ऩानीका भहुान, र्सभसाय ऺेर 
तथा वन्मजन्तरुाई असय नऩने गयी वातायणीम जोजखभ ्मवस्थाऩन तथा न्मूनीकयणका ऩऺभा 
उच्च सॊवेदनशीर बई कामि सम्ऩादन गरयनछे । जैर्वक र्वर्वधता तथा ऩमािवयणीम सॊयऺण गनि 
उऩबोक्ता सर्भर्त तथा स्थानीम गैय सयकायी सॊस्थाहरुराई जागरुक फनाइनेछ ।  

 साभदुार्मक वनहरुभा जडीफटुी तथा परपूर खेतीको रार्ग सम्बा्मता अध्ममन गरयनेछ । 
साभदुार्मक वनहरुभा अन्म गैयकाष्ठ ऩैदावाय य आम आजिनका रार्ग र्वर्वध कामिक्रभहरु 
सञ्चारन गनि अर्बप्ररेयत गरयनछे।  

 र्वऩद ्मवस्थाऩन सर्भर्तहरुराई सर्क्रम तलु्माइनछे, र्वऩद जोजखभ नक्वसाङ्कन तथा र्वऩद 
प्रर्तकामि मोजना र्नभािण तथा राग ु गरयनेछ । आऩतकार्रन कामिसञ्चारन केन्िको सॊस्थागत 
सऺभता अर्बवृर्ि गरयनछे । आऩतकार्रन उिाय साभग्रीको खरयद गरय वडा वडासम्भ ऩमुािउन े
्मवस्था र्भराईनछे ।  

 क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाराई वातावयणभैरी गाउॉऩार्रका र्नभािण गनि आवश्मक ऩूवािधाय तथा 
सूचकहरु ऩूया गदै रर्गनेछ । ब-ूसॊयऺण, जराधाय ्मवस्थाऩन य जरउ्ऩन्न प्रकोऩ 
न्मूनीकयणका कामिक्रभहरु प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।  

 नमाॉ ट्रमाक खोर्रएका सडकभा ब-ूऺम, ऩर्हयो फाट जोगाउन वृऺायोऩण तथा फामो इजन्जर्नमरयङ्ग 
कामिको रार्ग सम्फजन्धत मोजनाफाट नै र्नजश्चत प्रर्तशत छुट्याउनऩुने ्मवस्था गरयनछे ।  

 ऩूणि सयसपाई गाउॉऩार्रका र्नभािणको रार्ग थऩ ऩूवािधायहरु तमाय गरयनछे । फजायोन्भखु ऺेर 
तथा घना फस्तीऺेरको पोहोयभैरा ्मवस्थाऩनको रार्ग पोहोयभैरा ्मवस्थाऩन मोजना फनाइ 
कामािन्वमन गरयनेछ।  

 

सशुासन, सॊस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह : 

 न्मार्मक सर्भर्तको कामि सम्ऩादन प्रकृमा प्रबावकायी फनाउन सर्भर्तका ऩदार्धकायी तथा 
भेरर्भराऩकतािहरुराई न्मार्मक ऻान, सीऩ अर्बवृर्िका रार्ग आवश्मक ्मवस्था र्भराइनेछ ।  

 गाउॉसबा तथा गाउॉ कामिऩार्रका अन्तयगतका र्वर्बन्न सर्भर्त/उऩसर्भर्तहरुराई सर्क्रम 
तलु्माइनेछ । सर्भर्त/उऩसर्भर्तहरुको र्नमर्भत फैठक तथा प्रर्तवेदन प्रणारीराई ्मवजस्थत 
गरयनेछ ।  
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 गाउॉऩार्रकारे र्रएका नीर्तहरुको प्रबावकायी कामािन्वमन गनि गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, 
वडा कामािरमहरुफाट प्रदान गरयने सेवा प्रवाहराई गणुस्तरयम, र्छटो छरयतो, सभमानकुुर 
प्रर्वर्धभैरी य प्रबावकायी फनाउनका रार्ग सॊस्थागत सधुायहरु गरयनेछ ।ऩूॉजीगत फजेट 
कामािन्वमनभा तीब्रता ददइनछे। गाउॉसबाफाट ऩारयत वार्षिक कामिक्रभ तथा फजेट कामािन्वमनका 
रार्ग र्नजश्चत कामिमोजना फनाई अजघ फढाइनछे ।   

 गाउॉऩार्रकाराई सशुासनभैरी फनाउन सशुासन नीर्त फनाइ राग ु गरयनछे । नागरयकप्रर्तको 
जवापदेर्हता उत्तयदार्म्व, ऩायदजशिता कामभ याख्न र्वर्बन्न सशुासन सॊमन्रहरुको प्रमोगभा वरृ्ि 
गरयनेछ ।  

 सेवा प्रवाहको अवस्था य कामिफोझका आधायभा भौजदुा जनशजक्तको ऺभता र्वकास गदै 
नर्तजाभखुी फनाउॉदै रर्गनछे । कभिचायीराई कामिसम्ऩादनको आधायभा दण्ड य ऩयुस्कृत 
गरयनेछ ।  

 गाउॉकामिऩार्रकाको आम, ्मम तथा साविजर्नक खरयद प्रर्क्रमाराई ्मवजस्थत तथा ऩायदशॉ 
फनाइनेछ।आन्तरयक याजश्वका दय तथा दामयाराई ्मवजस्थत तथा वैऻार्नक फनाइ याजश्व 
वृर्िभा जोड ददइनेछ। 

 आन्तरयक र्नमन्रण प्रणारीराई ्मवजस्थत गरयनेछ, ऩेश्की तथा फेरुज ु पर्छ्यौटभा जोड ददॉदै 
शनु्म फेरुज ुनीर्त अफरम्फन गरयनेछ ।  

 र्वद्यारम, सहकायी, आभा सभूह, उऩबोक्ता सर्भर्त, मवुा क्वरफ तथा अन्म स्थानीम गैय सयकायी 
सॊस्थाहरुको ऺभता र्वकास गयी रेखा तथा अर्बरेख ्मवस्थाऩन य सॊस्थागत सदुृढीकयणका 
रार्ग आवश्मक सहमोग गरयनेछ।  

 

गाउॉऩार्रकाको आगाभी आर्थिक वषिको नीर्त तथा कामिक्रभराई भतुिरुऩ ददन सफै ऺेरफाट सहमोग 
हनुे अऩेऺा याख्दै गाउॉऩार्रकाको सभग्र र्वकासभा मोगदान ददनहुनुे याजनीर्तक दर, फरु्िजजवी, 
सभाजसेवी, यािसेवक, र्नजी, सहकायी तथा साभदुार्मक ऺेर, आभसॊचायजगत रगामत सम्ऩूणि 
दददीफर्हनी तथा दाजबुाइहरुराई हाददिक धन्मवाद ऻाऩन गदिछु ।  
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फजेट वक्त्म 

 
क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको आठौँ गाउॉसबा को फैठकभा र्भर्त )फजेट अर्धवेशन( 
२०७७।०३।१० गते फधुफाय गाउॉऩार्रकाका उऩाध्मऺ श्री कुभायी भनुी गरुुङज्मूरे प्रस्ततु 
गनुिबएको आ.व .२०७७।०७८ को फजेट वक्त्म 
 

गरयभाभम गाउॉसबाका सबाध्मऺ ज्मू, 

गाउॉसबाका सदस्म ज्मूहरु । 
 

 क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको गरयभाभम गाउॉसबा (फजेट अर्धवेशन)भा गाउॉऩार्रकाको फजेट तथा 
कामिक्रभ तजुिभा सर्भर्तको सॊमोजक तथा गाउॉऩार्रका उऩाध्मऺको हैर्समतरे र्वद्यभान कोर्बड १९ को 
र्वषभ ऩरयजस्थर्तका फीच आगाभी आर्थिक वषि २०७७।०७८ को फजेट प्रस्ततु गनि उर्बएको छु ।  

 मस चनुौतीऩूणि घडीभा गाउॉसबाराई सम्फोधन गरययहॉदा भ मस अवसयभा भरुकुराई सॊघीम 
रोकतान्रीक गणतन्रको मगुभा ल्माउन जीवन उ्सगि गनुिहनुे सम्ऩूणि ऻात अऻात शहीदहरु प्रर्त 
श्रिाञ्जरी प्रकट गदिछु । याजनीर्तक साभाजजक ऩरयवतिनभा नेतृ् वदामी बरू्भका र्नवािह गनुिहनु े
सफै अग्रजहरुप्रर्त आदयबाव प्रकट गदिछु ।  

 कोर्बड १९ भहाभायीको कायण र्वश्वबय जताततै सॊकट य असहज जस्थर्त ऩैदा बएको छ । मस 
भहाभायीफाट र्वश्वबय राखौँ भार्नहरुको ज्मान गइसकेको छ, राखौँ सॊक्रर्भत छन ् । मस 
भहाभायीफाट सॊक्रर्भत बई नेऩार र्बर तथा नेऩार फार्हय जीवन गभुाउनहुनुे नेऩारी 
नागरयकहरुका शोकाकुर ऩरयवायजनप्रर्त गर्हयो सभवेदना ्मक्त गदिछु । उऩचाययत सम्ऩूणि 
दददीफर्हनी तथा दाजबुाइहरुको शीघ्र स्वास््मराबको काभना गदिछु ।  

 जनप्रर्तर्नर्धको रुऩभा र्नवािजचत बई भैरे गाउॉऩार्रकाको रार्ग चौथो वषिको रार्ग फजेट प्रस्ततु 
गरययहॉदा गाउॉऩार्रकाको आर्थिक साभाजजक रुऩान्तयण गने र्वषमभा र्वर्वध अवसय, चनुौती तथा 
जजम्भेवायी थर्ऩॉदै गएको भहससु गयेको छु । स्थानीम सयकायको रुऩभा स्थाऩीत बइसकेऩछी 
गाउॉऩार्रकारे र्वकास तथा सभरृ्िको ददशाभा हाॉर्सर गयेको गर्त, रम य हौसराराई कोर्बड 
१९ को भहाभायीरे जशर्थर ऩकै्क फनाएको छ तय हाभीहरुफीचको ऐाफिता य सहकामिरे उक्त 
जशर्थरताराई ऩयास्त गदै अॉगाडी फढ्न सर्कन्छ बने्न र्वश्वाॉस र्रएको छु ।  

 कोर्बड १९ भहाभायीको अन््म कर्हरे य कसयी होरा बने्न अन्मौर ्माप्त यहेको अवस्थाभा मस 
भहाभायीको योकथाभ तथा र्नमन्रण य भहाभायी ऩश्चात साभाजजक तथा आर्थिक ऺेरको 
्मवस्थाऩन गनेतपि  हाम्रो प्रमास केजन्ित हनुऩुछि बने्नतपि  भ सजग छु ।  
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 गाउॉऩार्रकाको आगाभी आर्थिक वषिको फजेट तजुिभा गदाि कोर्बड १९ भहाभायीरे र्सजिना गयेको 
र्वषभ चनुौती, नेऩार सयकायको ऩन्रौँ मोजनाको, गण्डकी प्रदेश सयकायको प्रथभ ऩञ्चवषॉम 
रक्ष्म, दीगो र्वकासका रक्ष्म, गाउॉऩार्रकाको वार्षिक नीर्त तथा कामिक्रभ, गाउॉ सबाका सदस्म 
ज्मूहरुरे ददनबुएका सझुावहरुराई भनन ् गयेको छु । अजघल्रा आर्थिक वषिको फजेट 
कामािन्वमनका सन्दबिभा हाॉर्सर गयेका अनबुव, र्वकासका सभसाभमीक भदु्दाहरु, नेऩार सयकाय 
तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त भागिदशिनहरु, सहबार्गताभरुक मोजना तजुिभा अनरुुऩ फस्तीस्तयफाट 
छनौट गरयएका मोजना तथा कामिक्रभ, वडास्तरयम प्राथर्भकीकयण य फजेटसॉग सम्फजन्धत र्वर्बन्न 
सर्भर्तहरुको प्रर्तवेदन तथा फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा सर्भर्तराई प्राप्त यचना्भक 
सझुावहरुराई सभेत ध्मान ददएको छु ।   

 

सबाध्मऺ भहोदम, 
 अफ भ आगाभी आर्थिक वषि २०७७।०७८ का रार्ग प्रस्तार्वत फजेटफाये सॊजऺप्त जानकायी 

गयाउन चाहान्छु। गाउॉऩार्रकाफाट आगाभी आर्थिक वषिभा आर्थिक र्वकास, साभाजजक र्वकास, 

ऩूवािधाय र्वकास, फन वातावयण तथा र्वऩद ्मवस्थाऩन, य सशुासन तथा सॊस्थागत र्वकास सर्हत 
ऺेरगत रुऩभा कामिक्रभ तथा आमोजना छनौट बएका छन ्।  

 हाम्रा साभ ुर्वर्बन्न चनुौतीहरु यहेको बएता ऩर्न र्वद्यभान अवसयहरुको सदऩुमोग य चनौतीहरुको 
साभना गने गयी आगाभी आर्थिक वषिको फजेट तथा कामिक्रभ तमाय गयेको छु । मस फजेटका 
उद्देश्महरु मस प्रकाय यहेका प्रस्ततु गयेको छु : 

 सपा-स्वच्छ, सभनु्नत य नभनुा गाउॉऩार्रका र्नभािण गने, 

 आर्थिक सभाजजक रुऩान्तयणका रार्ग आवश्मक ऩूवािधायहरुको र्वकास गने, 

 कृर्षभा आ्भर्नबियता तथा र्नमाित प्रवििनभा टेवा ऩमुािउने,  

 कोर्बड १९ भहाभायीको योकथाभ तथा र्नमन्रण साथै भहाभायी ऩश्चातको ्मवस्थाऩन गने, 

 सफै वडाहरुको सन्तरु्रत र्वकास गने, 

 सभावेशी, सहबार्गताभरुक य सु् मवजस्थत गाउॉऩार्रकाको र्नभािण, 

 गाउॉऩार्रकाको आन्तरयक सऺभता अर्बवृर्ि य दीगोऩना हाॉर्सर गने, 

 वातावयण सॊयऺण गने , 

 गाउॉऩार्रकाद्वाया प्रदान गरयन ेसेवाभा आभ नागरयकको ऩहुॉच अर्बवृर्ि गने ।  
 

 मी उद्देश्महरु हाॉर्सर गनिका रार्ग आगाभी आर्थिक वषिको फजेटका प्राथर्भकताहरु देहाम 
फभोजजभ र्नधाियण गयेको छु।  
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14 र्वश्व्माऩी भहाभायीको रुऩभा देखाऩयेको कोर्बड-१९ योगको योकथाभ, र्नमन्रण य 
भहाभायीऩश्चातको ्मवस्थाऩन, स्वास््म सेवाराई सदुृढ/सफरीकयण गने, खानेऩानी तथा 
सयसपाई गणुस्तय सधुाय कामिक्रभ(एक घय धाया कामिक्रभ), 

15 कृर्ष तथा ऩशसेुवा कामिक्रभहरु, फाॉझो जर्भन उऩमोग, र्वदेशफाट पकेका ्मजक्तहरु तथा 
मवुाहरुराई ्मवसामी फनाउने /योजगायी प्रदान गने, आम आजिनका अवसय, योजगायी तथा  
स्वयोजगायी र्सजिनाभा सहमोग ऩमुािउने य गरयफी र्नवायणभा सधुाय ल्माउन,े 

16 सयुजऺत जशऺा कामिक्रभ, 

17 सीऩभरुक तार्रभ, रघ ुउद्यभ र्वकास कामिक्रभ, 

18 उ्ऩादनभूरक य र्छटो प्रर्तपर ददन े(ठूरा आमोजनाहरुको हकभा चार ुआवभा कामिसम्ऩन्न 
नबएका मोजनाहरुराई अगाडी फढाउन)े 

19 सेवा प्रवाह, सॊस्थागत र्वकास य सशुासनभा मोगदान ऩमुािउन,े  

20 स्थानीम श्रोत साधनभा आधारयत बई जनसहबार्गताभा अर्बवृदद्द गने,  

21 रैंर्गक सभानता, साभाजजक सभावेशीकयणको अर्बवृदद्द हनुे,  
22 ददगो र्वकास, वातावयण सॊयऺण य र्वऩद ्मवस्थाऩनभा मोगदान ऩमुािउन,े  

23 सभदुामराई र्वऩद तथा जरवाम ुऩयवतिन उ्थानजशर फनाउन,े  

24 स्थान र्वशेषको सॊकृर्त य ऩर्हचान प्रवििन गने,  

25  याजस्व ऩरयचारनभा मोगदान ऩमुािउन,े 

 

सबाध्मऺ ज्मू, 

 मीनै चनुौती, उद्दशे्म य प्राथर्भकतको सेयोपेयोभा यहेय तमाय गरयएको आगाभी आर्थिक वषिको 
फजेट तथा कामिक्रभहरु प्रस्ततु गदिछु । आगाभी आर्थिक वषि २०७७।०७८ को रार्ग कुर 
रु.३१ कयोड ४७ राख ६२ हजाय ऩाॉच सम अठ्तीस रुऩैमाॉ र्वर्नमोजन गयेको छु । कुर 
र्वर्नमोजनभध्मे ऩूॉजीगततपि  रु.९ कयोड २८ राख ४७ हजाय अथाित ्२९ प्रर्तशत य चारतुपि  
रु.२२ कयोड १९ राख १५ हजाय ऩाॉच सम अठ्तीस अथाित ्७१ प्रर्तशत यहेको छ । नेऩार 
सयकायफाट प्राप्त शशति अनदुानको फढी यकभ चार ुप्रकृर्तका फढी हनुे तथा प्रवििना्भक तथा 
अन्म कामिक्रभ चार ुखचि अन्तयगत याजखएकोरे चार ुखचिको अॊश फढी देजखन गएको हो । 
आम ्ममको र्वस्ततृ र्ववयण मसै साथ  सॊरग्न अनसूुचीभा यहेको ्महोया र्नवेदन गदिछु ।  

अफ भ क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाफाट र्वर्नमोजजत ऺेरगत कामिक्रभ तथा फजेट प्रस्ततु गने अनभुर्त 
चाहान्छु । 
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 कोयोना सॊक्रभण पैरन नददनको रार्ग क्ववायेन्टाइन ्मवस्थाऩन, हेल्थडेस्क सञ्चारन, 
स्वास््मकभॉको सेवा र्वस्ताय, औषधी एवॊ उऩकयण ्मवस्थाऩन, योगको योकथाभ तथा र्नमन्रण 
गने कामिराई र्वशेष भध्मेनजय गदै गाउॉऩार्रकाको प्रकोऩ ्मवस्थाऩन कोषभा रु. ५० राख 
र्वर्नमोजन गयेको छु साथै अन्म ऺेरभा फजेट र्वर्नमोजन गदाि सभेत कोयोना भहाभायीराई 
ध्मानभा याख्दै रजचरो हनुसक्वने गयी फजेट र्वर्नमोजन गयेको छु । 

 आर्थिक र्वकास तपि को रार्ग रु. २ कयोड ५ राख ५५ हजाय रुऩैमा भार र्वर्नमोजन 
गरयएकोभा फहृत कृर्ष तथा ऩशऩुारन मोजना फभोजजभ कृर्ष तथा ऩशऩुारन ऺेरको 
आधरु्नकीकयण य ्मावसामीकयण गदै उ्ऩादन य उ्ऩादक्व वरृ्ि गयी प्रथभ चयणभा 
आ्भर्नबिय य दोस्रो चयणभा र्नमाितभखुी यणनीर्त कामािन्वमन गनि कृर्ष य ऩशऩुारन ऺेरभा फजेट 
र्वनमोजन गयेको छु ।फाॉझो जर्भनको प्रमोगराई प्रो्साहन प्रदान गनि आवश्मक फजेट 
र्वर्नमोजन गयेको छु ।  

 भहाभायीको कायण ऩमिटन ऺेरभा ऩयेको नकाया्भक प्रबावराई कभ गनि ऩमिटन प्रवििन तथा 
ऩूवािधाय र्वकासका रार्ग फजेट र्वर्नमोजन गरयएको छ ।  

 योजगायीको हकको सरु्नजश्चतता गनिको रार्ग प्रधानभन्री योजगाय कामिक्रभ, काभका रार्ग 
ऩारयश्रर्भक ऩरयमोजनाकै अवधायणा अनरुुऩ आमोजनाहरु कामािन्वमन गनेगयी भभित सम्बाय तथा 
ऩनुर्नभािण कोषभा फजेट ्मवस्था गयेको छु ।फेयोजगाय तथा र्वदेशफाट पकेका मवुाहरुराई 
सहरगानीभा सीऩभूरक तार्रभ प्रदान गनि मवुा स्वयोजगाय कोषभा आवश्मक फजेट ्मवस्था 
गरयएको छ । 

 साभदुार्मक र्वद्यारमहरुको गणुस्तय सधुाय तथा स्तयोन्नती, सूचना प्रर्वर्धभैरी तथा अॊग्रजेी 
भाध्मभको जशऺा कामिक्रभको रार्ग आवश्मक ऩूवािधाय र्नभािण गनिको रार्ग आवश्मक फजेट 
र्वर्नमोजन गयेको छु । जनज्मोती भा.र्व.भा प्रार्वर्धक जशऺारम ्मवस्थाऩनराई र्नयन्तयता ददॉदै 
रु.१५ राख र्वर्नमोजन गयेको छु । 

 स्थाऩना गरयएका साभदुार्मक स्वास््म इकाइ तथा फर्थिङ सेन्टयहरुको रार्ग अर्नवामि प्रशासर्नक 
दार्म्व, आवश्मक औषधी तथा उऩकयण ्मवस्थाऩनको रार्ग ऩमािप्त फजेट र्वर्नमोजन गयेको छु ।    

 रजऺत वगिहरुको ऺभता र्वकास तथा शशजक्तकयणका रार्ग आवश्मक फजेट र्वर्नमोजन गयेको 
छु ।  

 गाउॉऩार्रका पुटफर र्रग प्रर्तमोर्गताराई र्नयन्तयता ददएको छु ।  
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 चार ुआर्थिक वषिभा नै गाउॉऩार्रकाराई ऩूणि सयसपाई उन्भखु गाउॉऩार्रका घोषणा गने रक्ष्म 
र्रइएकोभा र्वर्वध कायणरे सो घोषणा गनि नसर्कएकोरे चार ुआवभा सो कामिक्रभको रार्ग 
फजेट ्मवस्था गरयएको छ । 

 उल्रेजखत कामिक्रभहरु सर्हत सभग्र साभाजजक र्वकास तपि  रु. १ कयोड २७ राख ५० हजाय 
रुऩैँमा र्वर्नमोजन गयेको छु ।  

 साभाजजक आर्थिक एकीकयण, उद्योग ्माऩायको र्वकास, ऩमिटन र्वकास, वस्त ुतथा सेवा उ्ऩादन 

र्वतयणको प्रबावकायी ्मवस्थाऩनराई टेवा ऩमुािउने ऩूवािधाय र्वकास ऺेरभा रु. ६ कयोड 90 
राख 7७ हजाय रुऩैँमा फजेट र्वर्नमोजन गयेको छु । ऩूवािधाय र्वकास तपि  फजेट र्वर्नमोजन गदाि 
सभेत आर्थिक रुऩान्तयण गनि भद्दत गने मोजनाहरु तपि  र्वशेष ध्मान ददइएको छ ।  

 भूख्म फाटोहरुभा वषैबयी मातामात सेवाराई सचुारु याख्नको रार्ग फाटो हेयार/ुरेन्थ वकि यहरुको 
रार्ग आवश्मक फजेट छुट्याइएको छ । 

 र्वस्ततृ प्रार्वर्धक अध्ममन ऩयुा बई डी ऩी आय तमाय बैसकेको गाउॉऩार्रका प्रशासर्नक बवन, 
झोरङु्गे ऩरुहरु र्नभािणका रार्ग रागत सहबार्गताका रार्ग फजेट र्वर्नमोजन गयेको छु । साथै 
भार्रङ खानेऩानी आमोजना, शाल्भे कुम्रङु्ग भोटयफाटो स्तयोन्नती आमोजना, ऩशऩुारन र्वकास 
कामिक्रभ जस्ता सभऩयुक अनदुानसॉग म्माजचङ्ग गनिको रार्ग फजेट र्वर्नमोजन  गयेको छु । 

 गाउॉऩार्रकाफाट प्रवाह हनु े सेवाहरुराई गणुस्तरयम, र्छटो छरयतो फनाउन, र्वत्तीम अनशुासन, 
ऩायदशॉता तथा जवापदेहीता कामभ याख्न आवश्मक कामिक्रभको रार्ग फजेट र्वर्नमोजन गयेको 
छु । गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम तथा शाखाहरुभा सफ्टवेमय जडान तथा सञ्चारनका रार्ग 
कामिका रार्ग फजेट ्मवस्था गयेको छु ।  

 गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरमभा सूचना प्रर्वर्ध केन्िको स्थाऩना गरयनछे, मसको रार्ग 
आवश्मक फजेट र्वर्नमोजन गयेको छु ।  

 कभिचायीहरुको तार्रभका रार्ग आवश्मक फजेट र्वर्नमोजन गयेको छु ।  

 शशति तपि को कामिक्रभ, वन र्वऩद तथा वातावयण ्मवस्थाऩन, सशुासन तथा अन्तयसम्फजन्धत 
ऺेर रगामत गाउॉऩार्रका तथा वडा कामािरम सञ्चारन प्रशासर्नक ऺेरभा रु. २१ कयोड २३ 
राख ८० हजाय ऩाॉच सम अठ्तीस र्वर्नमोजन गयेको छु ।  

 आगाभी आर्थिक वषिका रार्ग अनभुान गरयएको खचि ्महोने स्रोतभध्मे आन्तरयक याजस्वफाट रु. 
३० राख १० हजाय, सॊघीम र्वत्तीम सभानीकयण अनदुानफाट रु. ६ कयोड ८७ राख, सॊघीम 
सशति अनदुानफाट रु. १४ कयोड ७९ राख, सॊघीम सभऩयुक अनदुानफाट रु. ४८ राख, सॊघीम 
र्वशेष अनदुानफाट रु. ६० राख ्मसैगयी प्रदेश र्वत्तीम सभानीकयण अनदुानफाट रु. १ कयोड 
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२१ राख ४७ हजाय, प्रदेश सभऩयुक अनदुानफाट रु. १ कयोड, प्रदेश र्वशेष अनदुानफाट रु. 
५० राख, सॊघीम याजस्व फाॉडपाॉड यकभफाट रु. ५ कयोड ३३ राख ३८ हजाय ऩाॉच सम 
अठ्तीस, प्रदेश याजस्व फाॉडपाॉड यकभफाट रु. १८ राख ६७ हजाय ्महोदाि रु. २० राख न्मून 
हनुेछ । सो न्मून ऩतुॉ आर्थिक वषि २०७६।०७७ को फैँक भौज्दातफाट ्महोरयनेछ ।  

सबाध्मऺ ज्मू, 

 ग्राभीण ऩमिटनको उ्कृि गन्त्मको रुऩभा ऩरयजचत क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाभा बौर्तक 
ऩूवािधायहरुको र्वकास ितु गर्तभा फढीयहेको बएता ऩर्न आर्थिक गर्तर्वर्धहरुको ऩमािप्त र्वकास 
हनु सकेको छैन । आभजनताभा कय र्तने फानीको र्वकास बैनसकेको अवस्थाभा जनताभा कय 
र्तने फानीको र्वकास गयाइ रु. ३० राख १० हजाय आन्तरयक याजस्व आजिन गने रक्ष्म यहेको 
छ । मसको रार्ग मस ऺेरभा उऩरर्ध स्थानीम श्रोत साधनहरुको ऩरयचारन आर्थिक 
गर्तर्वर्धको गर्तराई फढाउने प्रकृर्तका कामिक्रभहरुभा खचि गनिभा ध्मान ददइनेछ । कयदाता य 
आभ नागरयकका रार्ग सूचनाभूरक एवॊ सचेतना अर्बवृर्ि सम्फन्धी कयदाता जशऺा कामिक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ, याजस्व चहुावटराई र्नमन्रण गरयनेछ ।  

 क्व्होरासोथायफासी आभा-फफुा, दाजबुाई तथा दददीफर्हनीहरुभा कोर्बड १९ फाट सयुजऺत यहनहुनु 
य सफर य सऺभ गाउॉऩार्रकाको र्नभािणभा मोगदान गनुिहनु आह्वान गदिछु ।  

 अन््मभा मस क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको र्वकास य सभरृ्िभा सदैव सद्भाव य सहमोग 
ऩमुािउनहुनुे तथा प्रस्ततु फजेट तजुिभाभा सहमोग गनुिहनु ेसफैराई हाददिक धन्मवाद ऻाऩन गदिछु । 

धन्मवाद ! 
जम क्व्होरासोथाय । 
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आर्थिक ऐन, २०७७ 

 

प्रस्तावना् क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको आर्थिक वषि २०७७ /७८  को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई 
कामािन्वमन गनिको र्नर्भत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको 
प्रशासर्नक ्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊर्वधानको धाया 2२8 को उऩधाया )2( 
फभोजजभ क्व्होरासोथाय गाउॉ सबा सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

सबाफाट स्वीकृत र्भर्त  :२०७७/०३/१०  

 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् )1( मस ऐनको नाभ “आर्थिक ऐन, 207७” यहेको छ । 

)2( मो ऐन 207८ सार श्रावण 1 गतेदेजख क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रका ऺेरभा रागू हनुेछ । 

२. सम्ऩर्त कय् गाउॉऩार्रकाका ऺेर र्बर अनसूुची )1( फभोजजभ एर्ककृत सम्ऩजत्त कय रगाइन ेय 
असूर उऩय गरयनेछ। एर्ककृत सम्ऩजत्त कयको सवै प्रकृमा ऩूया नहुॉदा सम्भ सार्वककै भारऩोत 
कय य घयधयुी कय र्रइनछे । एर्ककृत सम्ऩजत्त कय सम्वजन्ध अजन्तभ र्नणिम कामिऩार्रका 
वैठकरे गनेछ । 

३. घय वहार कय्  गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर कुनै ्मजक्त वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, 
गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोखयी ऩूयै आॊजशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनसूुची )२( 
फभोजजभ घय जग्गा वहार कय रगाइने य असूर गरयनछे ।  

४. ्मवसाम कय्  गाउॉऩार्रका ऺेरर्बर ्माऩाय, ्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आर्थिक 
कायोवायका आधायभा अनसूुची )३( फभोजजभ ्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

५. सवायी साधन कय् गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर दताि बएका सवायी साधनभा अनसूुची )४( फभोजजभ 
सवायी साधन कय रगाइन े य असरु उऩय गरयन े छ ।तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो 
काननुभा अन्मथा ्मवस्था बएको अवस्थाभा सोर्ह फभोजजभ हनुेछ । 

६. र्वऻाऩन कय् गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर हनुे र्वऻाऩनभा अनसूुची )५( फभोजजभ र्वऻाऩन कय 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ, तय प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा ्मवस्था 
बएको अवस्थाभा सोर्ह फभोजजभ हनुेछ । 

७. भनोयन्जन कय् गाउॉऩार्रका  ऺेर र्बर हनुे भनोयन्जन ्मवसाम सेवाभा अनसूुची )६( फभोजजभ 
्मवसाम कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ ।तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा 
अन्मथा ्मवस्था बएको अवस्थाभा सोर्ह फभोजजभ हनुेछ । 
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८. फहार र्फटौयी शलु्क् गाउॉऩार्रका ऺेर  र्बर आपूरे र्नभािण, येखदेख वा सॊचारन गयेका 
अनसूुची )७( भा उल्रेख बए अनसुाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनसूुचीभा बएको ्मस्था 
अनसुाय फहार र्फटौयी शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

९. ऩार्कि ङ शलु्क् गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर कुनै सवायी साधनराई ऩार्कि ङ सरु्वधा उऩरर्ध गयाए 
वाऩत अनसूुची )८( फभोजजभ ऩार्कि ङ शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ। 

१०. सेवा शलु्क, दस्तयु् गाउॉऩार्रकारे र्नभािण, सॊचारन वा ्मवस्थाऩन गयेका अनूसूजच (९) भा 
उजल्रजखत स्थानीम ऩूवािधाय य उऩरर्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनसूुचीभा 
्मवस्था बए अनसुाय शलु्क रगाइन ेय असूर उऩय गरयनछे । 

११. र्सपारयस दस्तयु् गाउॉऩार्रकारे गने र्वर्वध र्सपारयसभा अनसुजुच (१०)  वभोजजभ शलु्क 
रगाइन ेय असूर उऩय गरयन ेछ ।  

१२. ऩमिटन शलु्क् गाउॉऩार्रका र्बर कामियत ऩमिटन ्मवस्थाऩन सर्भर्तराइ अनसुजुच (११) 
वभोजजभ शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयने छ । 

१३. ढुङ्गा र्गटी वारवुा कय् गाउॉऩार्रका र्बर यहेका घाट तथा वगयहरु वाट दोहन गरयने ढुङ्गा 
र्गटी वारवुा को कय प्रदेश काननु नवन्दा सम्भ प्रायजम्बक वातावयणीम अध्ममन गयी कामिर्वर्ध 
वनाइ रगाइने य असरु उऩय गरयने छ । 

१४. कय छुट् मस ऐन फभोजजभ कय र्तने दार्म्व बएका ्मजक्त वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩर्न 
र्कर्सभको कय छुट ददईन े छैन ।तय सवायी कय ऩार्कि ङ शलु्क य ऩटके कयको हकभा 
सयकायी गाडीराई छुट ददइने छ । 

१५. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फन्धी कामिर्वर्ध् मो ऐनभा बएको ्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क 
सॊकरन सम्फन्धी कामिर्वर्ध गाउॉऩार्रकारे तोके अनसुाय हनुे छ । 

१६. कय तथा अन्म शलु्क सम्वन्धी सॊशोधन गाउॉसबा वैठकरे गनि सक्वनेछ ।  
 

प्रस्ताव गरयएका कयका दय तथा दामयाहरु  

अनसूुची १ 

 सम्ऩर्त कय 

क्र.सॊ. कयको आधाय दय कैर्पमत 

१ आय .र्स.र्स .ऩक्की घय  १०००   

२ ढूॊगा /र्टनको  छाना बएको घय ३००   

३ साभान्म घय १००   
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अनसूुची २  

भारऩोत कय  
क्र.सॊ. कयको आधाय दय कैर्पमत 

१ ३ योऩनी सम्भको जग्गाको स्वार्भ्व ५०   

२ ३ देजख ५ योऩनी सम्भको जग्गाको स्वार्भ्व १००   

३ ५ योऩनी बन्दा फढी जग्गाको स्वार्भ्व ५ योऩनी सम्भ १०० सो बन्दा भार्थ प्रर्त योऩनी रु १० 

 

अनसूुची ३ 

 घय जग्गा फहार कय  
गाउॉऩार्रका ऺेरर्बर कुनै ऩर्न ्मजक्त वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, 
छप्ऩय, जग्गा वा ऩोखयी ऩूयै वा आॊजशक तवयरे फहारभा ददएकोभा ्मस्तो फहार यकभभा १० 
प्रर्तशतका दयरे घय जग्गा फहार कय रगाइनछे ।  

 

अनसूुची ४  
्मवसाम कय 

क्र.सॊ. कयको आधाय   दय कैर्पमत 

१ १ देजख २ राख सम्भ रगानी बएका र्कयाना ऩसर ६००।०० १००० दताि शलु्क 

२ २ बन्दा भाथी ५ राख सम्भ रगानी बएका र्कयाना ऩसर १०००।०० १००० दताि शलु्क 

३ ५ राख बन्दा भाथी रगानी बएका र्कयाना ऩसर २५००।०० १००० दताि शलु्क 

४ ऩशऩुारन पायाभ /बेडीगोठ /कृर्ष पायभ  २०००।०० १००० दताि शलु्क 

५ अरैचीॊ साभूदार्मक ५०००।०० १००० दताि शलु्क 

६ घमु्ती ्माऩायी २०० प्रर्त ऩटक गा .ऩा र्बर १ 
भर्हनाका रार्ग     

७ अरैचीॊ ्मजक्तगत १०००।०० १००० दताि शलु्क 

८ अरैचीीँ खरयद र्वक्री प्रर्त के .जज.  ५ ्माऩायी य प्रर्त के .जज .५  

र्कसान /सभदुाम  

९ ्मवसाम रयसनट २००००।०० १००० दताि शलु्क 

१० पर्निचय ५०००।०० १००० दताि शलु्क 

११ याइस र्भर।कूटानी र्भर १५००।०० १००० दताि शलु्क 

१२ सहकायी खदु नापाको ३ प्रर्तशत 

१३ साभदुार्मक होभ स्टे सॊस्था दताि  १० ,१०० ।००  
१४ होभस्टे ५००।०० प्रर्त घय नवीकयण   
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(नोट :होभ स्टे सॊचारन सर्भर्त /ऩमिटन सर्भर्तरे सॊस्था नवीकयण गदाि आफ्नो सॊस्थाभा आवि 
प्र्मेक घय धयुीको नर्वकयण दस्तयु सभेत अर्नवामि एकभसु्ठ दाजखरा गनुिऩने छ ।)  

होटर, येिुयेण्ट तथा रज  
क शे्रणीराई रु. ५००० /-  
ख शे्रणीराई रु. ३००० /-  
ग शे्रणीराई रु. २००० /-  
घ शे्रणीराई रु. १२०० /-  
ङ शे्रणीराई रु. १००० /-  
वगॉकयण 

क- उच्चकोटीको खाना य फस्ने प्रफन्ध तथा अन्म सरु्वधा बएकोराई 
ख- रज य येिुण्ट दफैु बएको य उच्चकोटीको येिुयेण्टराई 
ग- रज य खाना खवुाउनेराई 
घ- खाना खवुाउने ्मवस्था बएको होटेरराई 
ङ- साभान्म येिुयेण्ट भार बएकोराई 

 
जचमा, कर्प तथा साभान्म नास्ता ऩसर रु. १००० /-  
ऩरु हाउस तथा स्नकुय हाउस रु. २००० /-  
भास ुतथा भाछा ऩसर 
खसी रु. १००० /-  
याॉगा रु. १००० /-  
कुखयुा रु. १००० /-  
खसी(फाजा सभेत), यागाॉ, कुखयुा र्तन भध्मे कुनै दइु प्रकायका भास ुऩाइने १२००/- 
खसी(फाजा सभेत), यागाॉ, कुखयुा उल्रेजखत सफै प्रकायका भास ुऩाइने १५००/- 

परपूर तथा तयकायी ऩसर  
तयकायी तथा परपूरको थोक र्वके्रताराई रु. १००० /-  
तयकायी तथा परपूरको खिुा र्वके्रताराई रु. ५०० /-  
स्वास््म ऺरे तपि  
औषधी ऩसर   
औषधी र्वके्रताराई (क्वरीर्नक सर्हत) रु. ३००० /-  
औषधी र्वके्रताराई रु. २००० /-  
र्नभािण ्मावसामी 
र्नभािण ्मावसामीको वगि नर्वकयण शलु्क 
घ वगिराई रु. ३००० /-  
र्वत्तीम सेवा तपि   
क वगिका वाजणज्म फैंकराई रु. ५००० /-  
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ख वगिका र्वकास फैंकराई रु. ४००० /-  
ग वगिका र्वत्तीम सॊस्थाराई रु. ३००० /-  
फीभा कम्ऩनी रु. ३००० /-  
सहकायी सॊस्थाहरु रु. ३००० /-  
भादक ऩदाथि तथा अन्म ऩेम ऩदाथिको खिुा र्वक्री र्वतयण 
क शे्रणीराई रु. ३००० /-  
ख शे्रणीराई रु. २००० /-  
फगॉकयण  
शे्रणी : यक्वसी,  र्वमय, कोल्ड र्िङ्कस,् र्भनयर वाटयको खिुा र्वके्रता 
शे्रणी : कोल्ड र्िङ्कस,् र्भनयर वाटयको खिुा र्वके्रता 
गैय सयकायी सॊस्था 
अन्तयार्ििम  रु. १५००० /-  
यार्िम रु. १०००० /-  
स्थानीम गैय सयकायी सॊस्था  
१० राख भाथीको कामिक्रभ बएका रु. ५००० /-  
१० राख भनुीको कामिक्रभ बएका रु. ३००० /-  
१ राख सम्भको कामिक्रभ बएका  रु. ५०० /-  
धार्भिक साभाजजक उद्देश्मरे स्थाऩना बएका तय कायोफाय नबएका छुट 
कन्सल्टेन्सी सेवा 
कन्सल्टेन्सी, इजन्जर्नमरयङ्ग तथा प्रार्वर्धक सेवा रु. १०००० /-  
पर्निचय उद्योग 
जस्टर, काठ दवैु पर्निचय र्वर्क्र र्वतयण गने रु. ३५०० /-  
जस्टर पर्निचय खिुा र्वर्क्र गने रु. २००० /-  
काठको पर्निचय खिुा र्वर्क्र गने रु. १५०० /-  
जडीफटुी  
जडीफटुी प्रसोधन ्मवसाम  रु. ३००० /-  
जडीफटुी र्वक्री र्वतयण रु. २०००/- 

 

अनसूुची ५  

जर्डफटुी, कवाडी य जीवजन्त ुकय  

 

जडीफटुी र्नकासी कय प्रर्त के जी रु. ५/- 

कवाडी र्नकासी कय प्रर्त के जी रु. ० .५०  

जीवजन्त ुर्नकासी कय चाय खपेु प्रर्त गोटा रु. १०० /-  
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अनसूुची ६ 

सवायी साधन कय (स्थनीम ऩूवािधाय उऩमोग कय) 
क्र.सॊ. कयको आधाय दय कैर्पमत 

१ मार ुवाहक जजऩ, र्नजी काय भ्मान १००।०० प्रर्त र्ट्रऩ 

२ भारवाहाक, ट्रक, ट्रमाक्वटय २००।०० प्रर्त र्ट्रऩ 

३ वस १५०।०० प्रर्त र्ट्रऩ 

 

अनसूुची ७  

र्वऻाऩन कय 
होर्डिङ्ग वोडि प्रर्त स्क्ववाएय र्पट रु.२ /-  
ठूरो साइन फोडि र्वद्यरु्तम – प्रर्त स्क्ववाएय र्पट रु. ५ /-  
जस्क्रन फोडि प्रर्त स्क्ववाएय र्पट रु. ३ /-  
र्पल्भी र्मानय ऩोि रु. ५ /-  
्मवसार्मक ्मानय प्रर्त स्क्ववाएय र्पट रु. ५ /-  
र्बते्त रेखन प्रर्त स्क्ववाएय र्पट रु. ५ /-  
भाकेर्टङ्ग दैनीक रु. १ /-  
भादक ऩदाथि, चयुोट आदीको प्रचायभा दैर्नक रु. २ /-  
फ्रेक्वस फोडि प्रर्त स्क्ववाएय र्पट रु. २ /-  

 

अनसूुची ८  

भनोयन्जन कय 
क्र.सॊ. कयको आधाय   दय कैर्पमत 

१ गाउॉऩार्रका स्तयीम साॊस्कृर्तक भहो्सव ५०००।००   

२ घाटु भहो्सव बजुङु ५०००।००   

 

अनसूुची ९  

 वहार र्वटौयी शलु्क 

गाउॉऩार्रका ऺेर र्बर गाउॉऩार्रकारे र्नभािण गयेका बवन वा साविजर्नक जग्गाभा घय वा सटय 
फनाइ आवास प्रमोजन तथा ्मवसाम प्रमोजनको रार्ग प्रमोग गयेभा तऩर्सर फभोजजभ फार्षिक शलु्क 
राग्नेछ । 

क्र.सॊ. कयको आधाय  दय कैर्पमत 

१ आवास प्रमोजन १०००।०० १ योऩनी उऩबोग 

२ आवास प्रमोजन ३५००।०० १ योऩनी बन्दा फढी 
३ ्मवसाम प्रमोजन ५०००।०० प्रर्त घय फार्षिक 
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अनसूुची १० 

ऩार्कि स शलु्क 

गाउॉऩार्रका ऺेरभा गाउॉऩार्रकारे ऩार्कि स स्थर तथा फस/जीऩ ऩाकि  र्नभािण/ ्मवस्थाऩन गयी सवायी 
साधन ऩार्कि ङ्क शलु्क रगाउनेछ ।  

अनसूुची ११ 
टे्रर्कङ्ग, कोमोर्कङ, ाानोइङ्ग, फन्जी जम्ऩीङ्ग, जीऩफ्रमाय य मािफ्टीस शलु्क  

गाउॉऩार्रका ऺेरभा गाउॉऩार्रकारे टे्रर्कङ्ग, कोमोर्कङ, ाानोइङ्ग, फन्जी जम्ऩीङ्ग, जीऩफ्रमाय य 
मािफ्टीस र्नभािण/ ्मवस्थाऩन गयी  शलु्क रगाउनछे । 

 

अनसुजुच १२ 

र्सपारयस दस्तयु 
क्र.सॊ. र्सपारयसका प्रकाय दस्तयु कैर्पमत 

१ नागरयकता र्सपारयस ०।००   

२ नागरयकताको प्रर्तर्रऩी र्सपारयस ६००।००   

३ नाता प्रभाजणत नेऩारी ५००।००   

४ नाता प्रभाजणत अङ्ग्रजेी १०००।००   

५ र्सपारयस अन्म अङ्ग्रजेी १०००।००   

६ ऩारयवारयक र्ववयण र्िर्टस सेना १५०००।००   

७ ऩारयवारयक र्ववयण बायर्तम सेना १०००।००   

८ ऩारयवारयक र्ववयण नेऩारी कभिचायी ५००।००   

९ जन्भ दताि 

घटना दताि ऐन २०३३ तथा 
सम्फजन्धत काननु फभोजजभ 

  

१० र्ववाह दताि   

११ भृ् म ुदताि   

१२ वसाइ सयाइ   

१३ सम्वन्ध र्वच्छेद   

१४ ्मजक्तगत घटना प्रभाणऩर प्रर्तर्रऩी   

१५ जग्गा नाभसायी र्सपारयस १०००।००   

१६ सम्ऩर्त भूल्माङ्कन र्वगोको ० .०५ प्रर्तशत    

१७ चारयर्रक प्रभाणऩर र्सपारयस ५००।००   

१८ अऩाङ्ग।प्रकोऩ ऩीर्डत।र्वयाभी र्सपारयस र्न शलु्क   

१९ ्मवसाम दताि र्सपारयस ५००।००   

२० अर्ववार्हत र्सपारयस ५००।००   

२१ भार्थ वाहेकका अन्म र्सपारयसभा ५००।००   
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अनसूुची १३ 

ऩमिटन प्रवेश शलु्क  

क्र.सॊ. कयको आधाय दय कैर्पमत 

१ ऩमिटन ्मवस्थाऩन सर्भर्त (ऩमिटक आगभन  सॊख्मा १० ,००० फढी हनुे राई) ५००० वार्षिक 

२ ऩमिटन ्मवस्थाऩन सर्भर्त (ऩमिटक आगभन  सॊख्मा १० ,००० बन्दा कभ राई) १५०० वार्षिक 

३ गाउॉऩार्रका र्बरका साभदुार्मक होभ स्टे सॊचारन सर्भर्त  १००० वार्षिक 

 

अनसूुची १४ 

दहत्तय फहत्तय 
स्थानीम तहभा उऩरर्ध ढुॊगा  ,र्गपी ,फारवुा य अन्म नददजन्म फस्तहुरु फातावयणीम प्रबाव भलु्माॊकन 
गरय उ्खनन गरय प्रदेश सयकायको र्नमभानसुाय तोकेको दयभा र्नकासी गने । 
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र्वर्नमोजन ऐन, २०७७ 
 

क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका, रभजङु को आर्थिक वषि २०७७ /७८ को सेवा य  कामिहरुको रार्ग 
स्थानीम सजञ्चत कोषफाट केही यकभ खचि गने य र्वर्नमोजन गने सम्फन्धभा ्मवस्था गनि फनेको ऐन 

सबाफाट स्वीकृत र्भर्त  :२०७७/०३/१०  

 

प्रस्तावना : 
क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका, रभजङुको आर्थिक फषि २०७७ /७८ को सेवा य कामिहरुको रार्ग सजञ्चत 
कोषफाट केही यकभ खचि गने अर्धकाय ददन य सो यकभ र्वर्नमोजन गनि वाञ्छनीम बएकोरे, 
नेऩारको सॊर्वधानको धाया २२९ को उऩ–धाया (२ )फभोजजभ क्वहोरासोथाय  गाउॉऩार्रका, रभजङुको 
गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब :  
(१) मस ऐनको नाभ “क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका, रभजङुको र्वर्नमोजन ऐन, २०७७” यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२. आर्थिक वषि २०७७को र्नर्भत्त सजञ्चत ७८/ कोषफाट यकभ खचि गने अर्धकाय : (१आर्थिक वषि) 
२०७७ /७८को र्नर्भत्त गाउॉ कामिऩार्रका , वडा सर्भर्त, र्वषमगत शाखारे गने सेवा य कामिहरुका 
र्नर्भत्त अनसूुची १ भा उजल्रजखत चारू खचि, ऩूॉजजगत खचि य र्फजत्तम ्मवस्थाको यकभ सभेत गयी 
जम्भा यकभ ३१,५२,४२,५४० .०० (अऺेरुऩी रुऩैमाॉ एकर्तस  कयोड फाउन्न राख फमार्रस हजाय 
ऩाॉच सम चार्रस भार |) भा नफढाई र्नददिि गरयए फभोजजभ सजञ्चत कोषफाट खचि गनि सर्कनेछ । 

 

३. र्वर्नमोजन : 
(१) मस ऐनिाया सजञ्चत कोषफाट खचि गनि अर्धकाय ददइएको यकभ आर्थिक वषि 

२०७७ /७८को  र्नर्भत्त क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका, रभजङुको गाउॉ कामिऩार्रका, वडा सर्भर्त 
य र्वषमगत शाखारे गने सेवा य कामिहरुको र्नर्भत्त र्वर्नमोजन गरयनछे । 

(२) उऩदपा (१ )भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩर्न  कामिऩार्रका, वडा सर्भर्त य र्वषमगत 
शाखारे गने सेवा य कामिहरुको र्नर्भत्त र्वर्नमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फचत हनुे य 
कुनैभा अऩगु हनुे देजखन आएभा गाउॉ कामिऩार्रकारे फचत हनु े शीषिकफाट नऩगु हनुे 
शीषिकभा यकभ सानि सक्वनछे । मसयी यकभ सादाि एक शीषिकफाट सो शीषिकको जम्भा 
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यकभको १० प्रर्तशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरुफाट अकन एक 
वा एक बन्दा फढी शीषिकहरुभा यकभ सानि तथा र्नकासा य खचि जनाउन सर्कनेछ । 
ऩूॉजजगत खचि य र्वत्तीम ्मवस्थातपि  र्वर्नमोजजत यकभ साॉवा बकु्तानी खचि य ्माज बकु्तानी 
खचि शीषिकभा फाहेक अन्म चारू खचि शीषिकतपि  सानि य र्फत्तीम ्मवस्था अ न्तगित साॉवा 
बकु्तानी खचितपि  र्फर्नमोजजत यकभ र्माज बकु्तानी खचि शीषिकभा फाहेक अन्मर सानि सर्कन े
छैन । तय चार ुतथा ऩूॉजजगत खचि य र्वत्तीम ्मवस्थाको खचि ्महोनि एक स्रोतफाट अकन 
स्रोतभा यकभ सानि सर्कनछे ।  

(३) उऩदपा (२ )भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩर्न एक शीषिकफाट सो  शीषिकको जम्भा 
स्वीकृत यकभको १० प्रर्तशत बन्दा फढ्न ेगयी कुनै एक वा एक बन्दा फढीशीषिकहरुभा 
यकभ सानि ऩयेभा गाउॉ सबाको स्वीकृर्त र्रन ुऩनेछ । 
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची १ 

आम तथा ्ममको प्रऺऩेण 

आ .व : .२०७७/७८  

रु  .हजायभा  

शीषिक 
आ .व.  २०७५ /७६ 

को मथाथि 

आ .व.  २०७६ /७७ 
को सॊशोर्धत 

अनभुान 

आ .व.  २०७७ /७८ 
को अनभुान 

    याजस्व     ३,१३,२४२ 

आन्तरयक श्रोत     3,४९० 

११३१३ एकीकृत सम्ऩती कय     ५०० 

११३१४ बरु्भकय /भारऩोत      ९०० 

११३२१ घयवहार कय     २० 

११३२२ वहार र्वटौयी कय     २५० 

११४७९ अन्म भनोयञ्जन कय     ३० 

१४१५९ अन्म स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी     ४८० 

१४१९१ ऩमिटन शलु्क     १० 

१४२४३ र्सपारयश दस्तयु     ७०० 

१४२४९ अन्म दस्तयु     १७५ 

१४२५३ ्मावसाम यजजिेशन दस्तयु     २५ 

१४५२९ अन्म याजस्व     १०० 

१४६११ ्मवसाम कय     ३०० 

याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ     ५५,२०५ 

११४११ फाॉडपाॉड बइि प्राप्त हनुे भूल्म अर्बफरृ्ि 

कय [याजस्व फाॉडपाॉड - सॊघीम सयकाय]      ५३,३३८ 

११४५६ फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हनुे सवायी साधन 
कय [याजस्व फाॉडपाॉड - प्रदेश सयकाय]      १,८६७ 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम हस्तान्तयण     २,५४,५४७ 

सॊघीम सयकाय     २,२७,४०० 

१३३११ सभार्नकयण अनदुान     ६८,७०० 
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१३३१२ शसति अनदुान चार ु     १,४७,९०० 

१३३१४ र्वषेश अनदुान चार ु     ६,००० 

१३३१६ सभऩयुक अनदुान चार ु     ४,८०० 

प्रदेश सयकाय     २७,१४७ 

१३३११ सभार्नकयण अनदुान     १२,१४७ 

१३३१४ र्वषेश अनदुान चार ु     ५,००० 

१३३१६ सभऩयुक अनदुान चार ु     १०,००० 

र्वत्तीम ्मवस्था (प्रार्प्त)      ० 

अन्म आम       

जनसहबार्गता       

्मम     ३,२०,२४२ 

चार ुखचि     २,३४,१८७ 

२११११ ऩारयश्रर्भक कभिचायी     १,२४,०८३ 

२१११२ ऩारयश्रर्भक ऩदार्धकायी     १०,७४८ 

२११२१ ऩोशाक     ६२० 

२११२२ खाद्यान्न     १८७ 

२११३१ स्थानीम बत्ता     ५३१ 

२११३२ भहॊगी बत्ता     ७०० 

२११३४ कभिचायीको फैठक बत्ता     १०० 

२११३५ कभिचायी प्रो्साहन तथा ऩयुस्काय     १७० 

२११३९ अन्म बत्ता     ९४८ 

२१२१९ अन्म साभाजजक सयुऺा खचि     २५० 

२२१११ ऩानी तथा र्फजरुी     २९२ 

२२११२ सॊचाय भहसरु     १,२०९ 

२२२११ इन्धन (ऩदार्धकायी)      २५० 

२२२१२ इन्धन (कामािरम प्रमोजन)      ५४१ 

२२२१३ सवायी साधन भभित खचि     ६६५ 

२२२१४ र्फभा तथा नवीकयण खचि     १५० 

२२२२१ भेजशनयी तथा औजाय भभित सम्बाय तथा 
सञ्चारन खचि     १४२ 
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२२३११ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री     १,४३१ 

२२३१४ इन्धन - अन्म प्रमोजन      ९० 

२२३१५ ऩरऩर्रका, छऩाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचि     १,०७५ 

२२३१९ अन्म कामािरम सॊचारन खचि     ५० 

२२४११ सेवा य ऩयाभशि खचि     ३,००० 

२२४१३ कयाय सेवा शलु्क     ५,६६० 

२२४१९ अन्म सेवा शलु्क     ६०० 

२२५११ कभिचायी तार्रभ खचि     ३५० 

२२५१२ सीऩ र्वकास तथा जनचेतना तार्रभ 
तथा गोष्ठी सम्फन्धी खचि     १,८४२ 

२२५२१ उ्ऩादन साभग्री  /सेवा खचि      ५५० 

२२५२२ कामिक्रभ खचि     ५३,२७७ 

२२५२९ र्वर्वध कामिक्रभ खचि     २,५२५ 

२२६११ अनगुभन, भूल्माॊकन खचि     ९२२ 

२२६१२ रुभण खचि     १,७७६ 

२२७११ र्वर्वध खचि     ८,३६५ 

२२७२१ सबा सञ्चारन खचि     ३५० 

२५३११ शैजऺक सॊस्थाहरूराई सहामता     ५५० 

२५३१२ स्वास्थ सॊस्थाहरूराई सहामता     १०० 

२५३१४ धार्भिक तथा साॊस्कृर्तक सॊस्था 
सहामता     ३०० 

२६४११ सयकायी र्नकाम, सर्भर्त, प्रर्तष्ठान एवॊ 
फोडिहरूराई र्न्शति चार ुअनदुान     ३,१४७ 

२७१११ साभाजजक सयुऺा     १५० 

२७११२ अन्म साभाजजक सयुऺा     ५० 

२७२११ छारवजृत्त     १,६२५ 

२७२१२ उद्दाय, याहत तथा ऩनुस्थािऩना खचि     १६ 

२७२१३ औषधीखरयद खचि     १,४०० 

२७२१९ अन्म साभाजजक सहामता     ५०० 
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२८१४२ घयबाडा     ८०० 

२८१४३ सवायी साधन तथा भेजशनय औजाय बाडा     ५९९ 

२८९११ बैऩयी आउने चार ुखचि     १,५०० 

ऩुॉजीगत खचि     ८१,०५५ 

३११११ आवासीम बवन र्नभािण /खरयद      १०० 

३१११२ गैय आवासीम बवन र्नभािण /खरयद      १,४०० 

३१११३ र्नर्भित बवनको सॊयचना्भक सधुाय खचि     १७५ 

३१११४ जग्गा र्वकास कामि     १०० 

३११२१ सवायी साधन     ९०० 

३११२२ भेजशनयी तथा औजाय     २,०६८ 

३११२३ पर्निचय तथा र्पक्वचसि     १,०४० 

३११३१ ऩशधुन तथा फागवानी र्वकास खचि     ५,४२५ 

३११३४ कम्प्मटुय सफ्टवेमय र्नभािण तथा खयीद 
खचि     ७०० 

३११५१ सडक तथा ऩूर र्नभािण     १३,०८८ 

३११५३ र्वद्यतु सॊयचना र्नभािण     १०० 

३११५५ र्सॊचाइि सॊयचना र्नभािण     ८५० 

३११५६ खानेऩानी सॊयचना र्नभािण     ५,१८७ 

३११५७ वन तथा वातावयण सॊयऺण     १५० 

३११५८ सयसपाइि सॊयचना र्नभािण     १०० 

३११५९ अन्म साविजर्नक र्नभािण     33,०७२ 

३११६१ र्नर्भित बवनको सॊयचना्भक सधुाय खचि     ६५० 

३११७१ ऩूॉजीगत सधुाय खचि साविजर्नक र्नभािण     २०० 

३१५११ बैऩयी आउने ऩूॉजीगत     १३,७५० 

फजेट फचत /)+(न्मून (-)      (2,००० 

गत वषिको नगद भौज्दात     २,००० 
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची २ 

याजस्व तथा अनदुान प्रार्प्तको अनभुान 

 आ .व: .  २०७७ /७८  

यकभ रू  .हजायभा  

शीषिक 
आ .व.  २०७५ /७६ 

को मथाथि 
आ .व.  २०७६ /७७ को 

सॊशोर्धत अनभुान 

आ .व.  २०७७ /७८ को 
अनभुान 

आम ० ० ३१५२४२ .५४  

याजस्व ० ० ६०६९५ .५४  

आन्तरयक श्रोत ० ० ५३९० 

एकीकृत सम्ऩती कय ० ० ५०० 

बरु्भकय /भारऩोत  ० ० ९०० 

घयवहार कय ० ० २० 

वहार र्वटौयी कय ० ० २५० 

अन्म भनोयञ्जन कय ० ० ३० 

अन्म स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी ० ० ४८० 

ऩमिटन शलु्क ० ० १० 

र्सपारयश दस्तयु ० ० ७०० 

अन्म दस्तयु ० ० १७५ 

्मावसाम यजजिेशन दस्तयु ० ० २५ 

्मवसाम कय ० ० ३०० 

फैंक भौज्दात ० ० २००० 

याजस्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त यकभ ० ० ५५२०५ .५४  

फाॉडपाॉड बइि प्राप्त हनुे भूल्म अर्बफरृ्ि 
कय [याजस्व फाॉडपाॉड - सॊघीम सयकाय]  ० ० ५३३३८ .५४  

फाॉडपाॉटफाट प्राप्त हनुे सवायी साधन कय 
[याजस्व  फाॉडपाॉड - प्रदेश सयकाय ]  ० ० १८६७ 

अन्म आम ० ० १०० 

अन्म याजस्व ० ० १०० 
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अन्तय सयकायी र्वत्तीम हस्तान्तयण ० ० २५४५४७ 

सॊघीम सयकाय ० ० २२७४०० 

र्वषेश अनदुान चार ु ० ० ६००० 

शसति अनदुान चार ु ० ० १४७९०० 

सभऩयुक अनदुान चार ु ० ० ४८०० 

सभार्नकयण अनदुान ० ० ६८७०० 

प्रदेश सयकाय ० ० २७१४७ 

र्वषेश अनदुान चार ु ० ० ५००० 

सभऩयुक अनदुान चार ु ० ० १०००० 

सभार्नकयण अनदुान ० ० १२१४७ 

फैदेजशक ० ० ० 

जनसहबार्गता ० ० ० 
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ३ 

्मम अनभुान 

आ .व : .२०७७/७८  

रु  .हजायभा  

र्स .नॊ.  सॊकेत  /शीषिक  

आ .व .
२०७५/७६को 

मथाथि 

आ .व .
२०७६/७७को 

सॊशोर्धत अनभुान 

आ .व .
२०७७/७८को 

अनभुान 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक नऩेार 

सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

चार ुखचि     २३४१८७ .५४  ५५१२० .५४  १७२८६७ ६२०० ० ० ० ० 

१ 
२१११० /नगदभा  ददइने 
ऩारयश्रर्भक य सरु्वधा 

    १३४८३१ .०४  २७९८८ .०४  १०६८४३ ० ० ० ० ० 

२ 

२११२० /जजन्सीवा  जजन्सी 
वाऩत कभिचायी ददइने 
ऩारयश्रर्भक सरु्वधा 

    ८०७ ६०० २०७ ० ० ० ० ० 

३ २११३० /कभिचायी  बत्ता     २४४९ १३७० १०७९ ० ० ० ० ० 

४ 
२१२१० /कभिचायीको  

साभाजजक सयुऺा खचि 
    २५० ० २५० ० ० ० ० ० 

५ २२११० /सेवाभहसरु      १५०१ .५  १३०२ .५  १९९ ० ० ० ० ० 

६ 
२२२१० /सवायी  साधनको 
सॊचारन तथा सम्बाय खचि 

    १६०६ १५५६ ५० ० ० ० ० ० 

७ 
२२२२० /भेजशनयी  तथा औजाय 
सॊचारन तथा सम्बाय खचि 

    १४२ १०० ४२ ० ० ० ० ० 
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८ 
२२३१० /कामािरम  साभान तथा 
सेवाहरू 

    २६४६ .५  २०४१ .५  ६०५ ० ० ० ० ० 

९ 
२२४१० /ऩयाभशि  तथा अन्म 
सेवा शलु्क 

    ९२६० ९२६० ० ० ० ० ० ० 

१० २२५१० /तार्रभ  तथा गोष्ठी     २१९२ ५७० १६२२ ० ० ० ० ० 

११ 
२२५२० /उ्ऩादन  साभग्री, सेवा 
तथा अन्म कामिक्रभ खचि 

    ५६३५२ ३५६० ४६५९२ ६२०० ० ० ० ० 

१२ 
२२६१० /अनगुभन , भूल्माॊकन 
य रुभण खचि 

    २६९८ १७५० ९४८ ० ० ० ० ० 

१३ २२७१० /र्वर्वध  खचि     ८३६५ १२७० ७०९५ ० ० ० ० ० 

१४ २२७२० /सबा  सञ्चारन खचि     ३५० ३५० ० ० ० ० ० ० 

१५ 
२५३१० /अन्म  साभाजजक 
सॊस्थाराई सहामता 

    ९५० ० ९५० ० ० ० ० ० 

१६ २६४१० /चारु  अनदुान     ३१४७ .५  ५५२ .५  २५९५ ० ० ० ० ० 

१७ २७११० /साभाजजक  सयुऺा     २०० १५० ५० ० ० ० ० ० 

१८ २७२१० /साभाजजक  सहामता     ३५४१ १६०० १९४१ ० ० ० ० ० 

१९ २८१४० /बाडा      १३९९ ११०० २९९ ० ० ० ० ० 

२० 
२८९१० /बैऩयी  आउने चार ु
खचि 

    १५०० ० १५०० ० ० ० ० ० 

  

ऩुॉजीगत खचि     ८६०५५ ५५७५ ५४५३३ २५९४७ ० ० ० ० 

१ ३१११० / बवन तथा सॊयचना     १७७५ ७५ १७०० ० ० ० ० ० 

२ 
३११२० / सवायी साधन, 

भेजशनयी औजाय, पर्निचसि तथा 
    ४००८ २३०० १७०८ ० ० ० ० ० 
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र्पक्वचसि 
३ ३११३० / अन्म ऩूॉजीगत खचि     ६१२५ ७०० ५४२५ ० ० ० ० ० 

४ ३११५० / साविजर्नक र्नभािण     ५९५४७ २५०० ४१५४७ १५५०० ० ० ० ० 

५ 
३११६० / र्नर्भितसयचनाको 
सधुाय खचि 

    ६५० ० ६५० ० ० ० ० ० 

६ ३११७० / ऩूॉजीगत सधुाय खचि     २०० ० २०० ० ० ० ० ० 

७ 
३१५१० / बैऩयी आउने 
ऩूॉजीगत 

    १३७५० ० ३३०३ १०४४७ ० ० ० ० 

  

र्वत्तीम     ० ० ० ० ० ० ० ० 
  

कुर जम्भा     ३२०२४२ .५४  ६०६९५ .५४  २२७४०० ३२१४७ ० ० ० ० 
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ४ 

र्वत्तीम ्मवस्था अनभुान 

आ .व: .  २०७७ /७८  

   

यकभ रू  .हजायभा  

शीषिक 
आ .व . २०७५ /७६ को  

मथाथि 
आ .व .२०७६/७७ 
को सॊशोर्धत अनभुान 

आ .व .२०७७/७८ को  

अनभुान 

र्वत्तीम ्मवस्था्       

  खदु ऋण रगानी       

   ऋण रगानी (-)        

  ऋण रगानीको सावाॉ र्पताि प्राप्ती (+)       

          

  खदु शमेय रगानी       

   शेमय रगानी (-)        

  शेमय र्फक्रीफाट रगानी र्पताि प्राप्ती )+(       

          

  खदु ऋण प्राप्ती     ० 

   ऋणको साॉवा बकु्तानी (-)       ० 

   ऋण प्राप्ती )+(      ० 
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ५ 

ऺरेगत ्मम अनभुान 

आ .व : .२०७७/७८  

रु  .हजायभा  

र्स .नॊ.  सॊकेत शीषिक 

आ .व .
२०७५/७६

को मथाथि 

आ .व .
२०७६/७७को 

सॊशोर्धत 
अनभुान 

आ .व .
२०७७/७८को 

अनभुान 

स्रोत 

आन्तरयक श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक नऩेार 

सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ १ 
कामािरम सञ्चारन तथा 
प्रशासर्नक 

    ९२१३३ .०४  ५७१०३ .०४  ३५०३० ० ० ० ० ० 

२ १०१ 
कामािरम सञ्चारन तथा 
प्रशासर्नक 

    ९२१३३ .०४  ५७१०३ .०४  ३५०३० ० ० ० ० ० 

  

३ २ आर्थिक र्वकास     ३७३९८ १३०० ३६०९८ ० ० ० ० ० 

४ २०१ कृर्ष     १२९२५ ० १२९२५ ० ० ० ० ० 

५ २०२ उद्योग     २९०० ० २९०० ० ० ० ० ० 

६ २०३ ऩमिटन     ५०७५ १३०० ३७७५ ० ० ० ० ० 

७ २०५ र्वत्तीम ऺेर     ४८०० ० ४८०० ० ० ० ० ० 

८ २०६ जरश्रोत तथा र्सॊचाई     १२५० ० १२५० ० ० ० ० ० 

९ २०८ ऩशऩुन्छी र्वकास     १०३४८ ० १०३४८ ० ० ० ० ० 

१० २०९ बरू्भ ्मवस्था     १०० ० १०० ० ० ० ० ० 
  

११ ३ ऩूवािधाय र्वकास     ६६५८५ ७०० ३४९३८ ३०९४७ ० ० ० ० 
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१२ ३०१ मातमात ऩूवािधाय     २९८१३ ० १४३६६ १५४४७ ० ० ० ० 

१३ ३०२ बवन, आवास तथा सहयी र्वकास     ३०१७२ ७०० १८९७२ १०५०० ० ० ० ० 

१४ ३०३ उजाि     ५३०० ० ३०० ५००० ० ० ० ० 

१५ ३०६ ऩनुर्नभािण     ९०० ० ९०० ० ० ० ० ० 

१६ ३०७ सम्ऩदा ऩूवािधाय     ४०० ० ४०० ० ० ० ० ० 
  

१७ ४ 
सशुासन तथा अन्तयसम्फजन्धत 
ऺेर 

    ७२४४ ० ७२४४ ० ० ० ० ० 

१८ ४०६ शाजन्त तथा सु् मवस्था     ५४९ ० ५४९ ० ० ० ० ० 

१९ ४०९ श्रभ तथा योजगायी     १७५ ० १७५ ० ० ० ० ० 

२० ४१४ त्माॊक प्रणारी     ९४५ ० ९४५ ० ० ० ० ० 

२१ ४१५ वातावयण तथा जरवाम ु     ५७५ ० ५७५ ० ० ० ० ० 

२२ ४१७ र्वऩद ्मवस्थाऩन     ५००० ० ५००० ० ० ० ० ० 
  

२३ ७ साभाजजक र्वकास     ११६८८२ .५  १५९२ .५  ११४०९० १२०० ० ० ० ० 

२४ ७०२ साभाजजक सयुऺा तथा सॊयऺण     ५६१७ ० ५६१७ ० ० ० ० ० 

२५ ७०३ मवुा तथा खेरकुद     ४७७० ० ३५७० १२०० ० ० ० ० 

२६ ७०४ खानेऩानी तथा सयसपाई     १९९७ ५०० १४९७ ० ० ० ० ० 

२७ ७०५ बाषा तथा सॊस्कृर्त     ४५० ० ४५० ० ० ० ० ० 

२८ ७०६ जशऺा     ९३५८२ .५  १०९२ .५  ९२४९० ० ० ० ० ० 

२९ ७०७ स्वास््म     १००१६ ० १००१६ ० ० ० ० ० 

३० ७०८ 
रैंर्गक सभानता तथा साभाजजक 
सभावेशीकयण 

    ४५० ० ४५० ० ० ० ० ० 

  

कुर जम्भा     ३२०२४२ .५४  ६०६९५ .५४  २२७४०० ३२१४७ ० ० ० ० 
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

 र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 

 आ.व : .२०७७/७८     फजेट उऩशीषिक   : क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका   ( ८०४३७५०११०१)     
रु .हजायभा 

र्स .नॊ.  
कामिक्रभ /आमोजना/  र्क्रमाकराऩको 

नाभ 

कामािन्वमन हनु े
स्थान 

खचि 
शीषिक 

रऺ इकाई 
र्वर्नमोजन  

रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक नऩेार 

सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ ऩारयश्रर्भक कभिचायी   २११११ १३ भर्हना १४,३०० १४,३०० 

      २ ऩारयश्रर्भक ऩदार्धकायी   २१११२ १२ ऩटक १०,७४८ १०,७४८ 

      ३ ऩोशाक   २११२१ १ ऩटक ६०० ६०० 

      ४ स्थानीम बत्ता   २११३१ ८ भर्हना ५०० ५०० 

      ५ भहॊगी बत्ता   २११३२ ४ ऩटक ७०० ७०० 

      ६ कभिचायीको फैठक बत्ता   २११३४ १० ऩटक १०० १०० 

      ७ कभिचायी प्रो्साहन तथा ऩयुस्काय   २११३५ ४ ऩटक ५० ५० 

      ८ ऩानी तथा र्फजरुी   २२१११ १६ ऩटक २०० २०० 

      ९ सॊचाय भहसरु  /खचि   २२११२ २० भर्हना ९०० ९०० 

      १० इन्धन (ऩदार्धकायी)   २२२११ १०० ऩटक २५० २५० 

      ११ इन्धन (कामािरम प्रमोजन)   २२२१२ १०० ऩटक ३५० ३५० 

      १२ सवायी साधन भभित खचि   २२२१३ ५० ऩटक ५०० ५०० 
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१३ र्फभा तथा नवीकयण खचि   २२२१४ १० ऩटक १५० १५० 

      

१४ 

भेजशनयी तथा औजाय भभित 
सम्बाय तथा सञ्चारन खचि   २२२२१ १० ऩटक १०० १०० 

      १५ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री   २२३११ ४ ऩटक ८०० ८०० 

      १६ इन्धन - अन्म प्रमोजन   २२३१४ २५ ऩटक ५० ५० 

      

१७ 

ऩरऩर्रका, छऩाई तथा सूचना 
प्रकाशन खचि   २२३१५ २० ऩटक ७०० ७०० 

      १८ सेवा य ऩयाभशि खचि   २२४११ २ सॊख्मा ३,००० ३,००० 

      १९ कयाय सेवा शलु्क   २२४१३ ४ ऩटक ५,५०० ५,५०० 

      २० झोरङु्गे ऩरु हेयार ुऩारयश्रर्भक   २२४१३ १ ऩटक १६० १६० 

      २१ फाटो हेयार ुऩारयश्रर्भक   २२४१९ २४ भर्हना ६०० ६०० 

      २२ कभिचायी तार्रभ खचि   २२५११ २ ऩटक ३५० ३५० 

      २३ उऩाध्मऺ सॊग भर्हरा कामिक्रभ   २२५२२ १७ भर्हना १,७०० १,७०० 

      २४ कामिक्रभ खचि   २२५२२ ४ भर्हना ८५० ८५० 

      

२५ 

गाउॉऩार्रका पुटफर र्रग 
सॊचारन   २२५२२ १ ऩटक १,२०० 

 

१,२०० 

     

२६ 

ऩूणि सयसपाई उन्भखु 
गाउॉऩार्रका घोसणा कामिक्रभ   २२५२२ ४ ऩटक १,००० ५०० ५०० 

     

२७ 

ऩमिटन ऩूवािधाय तथा प्रविन 
कामिक्रभ   २२५२२ ९ ऩटक ९०० 

 

९०० 

     २८ मवुा स्वयोजगाय कोष   २२५२२ ३४ सॊख्मा १,७०० 

 

५०० १,२०० 

    २९ अनगुभन, भूल्माॊकन खचि   २२६११ २ ऩटक २५० २५० 

      ३० रुभण खचि   २२६१२ १२ भर्हना १,५०० १,५०० 
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३१ र्वऩद ्मवस्थाऩन कोष   २२७११ १ सॊख्मा ५,००० 

 

५,००० 

     ३२ र्वर्वध खचि   २२७११ १० ऩटक ९०० ९०० 

      ३३ सबा सञ्चारन खचि   २२७२१ २ ऩटक ३५० ३५० 

      

३४ 

श्री जनज्मोर्त भा .र्व प्रर्वर्धक 
जशऺारम   २६४११ ३ ऩटक १,५०० 

 

१,५०० 

     ३५ साभाजजक सयुऺा   २७१११ ३ ऩटक १५० १५० 

      ३६ छारवजृत्त   २७२११ २२ ऩटक १,१०० १,१०० 

      ३७ उऩदान सॊजचत र्वदा औषर्ध   २७२१९ १ ऩटक ५०० ५०० 

      ३८ घयबाडा   २८१४२ ४ ऩटक ८०० ८०० 

      

३९ 

सवायी साधन तथा भेजशनय 
औजाय बाडा   २८१४३ ३ ऩटक ३०० ३०० 

      

४० 

ऩशऩुारन सभऩयुक  (५०-५० %
म्माचीङ पण्ड)    २८९११ ३ ऩटक १,५०० 

 

१,५०० 

     

४१ 

र्नर्भित बवनको सॊयचना्भक 
सधुाय खचि   ३१११३ २ ऩटक ७५ ७५ 

      ४२ सवायी साधन   ३११२१ ३ सॊख्मा ९०० ९०० 

      

४३ 

सूचना प्रणारी भेर्सनयी तथा 
उऩकयण खरयद   ३११२२ १० सॊख्मा ७०० ७०० 

      ४४ पर्निचय तथा र्पक्वचसि   ३११२३ १० ऩटक ७०० ७०० 

      

४५ 

सफ्टवेमय -हाडिवेमय  खरयद तथा 
जडान   ३११३४ १ ऩटक ७०० ७०० 

      

४६ 

झोरङु्गे ऩरु र्नभािण साझेदारय 
कामिक्रभ   ३११५१ २ ऩटक ५०० ५०० 
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४७ 

साल्भे कुम्रङु भोटयफाटो 
स्तयउन्नर्त सभऩयुक अनदुान   ३११५१ १ ऩटक ५,००० 

  

५,००० 

    ४८ क्ववईफोधी ऩाकि  र्नभािण घरेगाउॉ   ३११५९ १ ऩटक ६०० ६०० 

      

४९ 

गाउॉऩार्रका प्रशासकीम बवन 
र्नभािण   ३११५९ ४ ऩटक ७,५४७ 

 

७,५४७ 

     ५० जनजाती कोईफोधी र्नभािण र्गरङु   ३११५९ १ ऩटक ९०० 

 

९०० 

     ५१ तभ ुसॊग्राहरम बवन र्नभािण   ३११५९ २ ऩटक ७०० ७०० 

      

५२ 

प्रशासकीम बवन र्नभािण सभऩयुक 
अनदुान   ३११५९ १ ऩटक ५,००० 

  

५,००० 

    

५३ 

ऩसगाउॉ फख्ख ुफनुाई तथा 
प्रसोधन केन्ि बवन र्नभािण   ३११५९ ६ ऩटक १,५०० 

 

१,००० ५०० 

    

५४ 

समऩरी दर्रत आभासभूह बवन 
र्नभािण भार्रङ   ३११५९ २ ऩटक ७०० ७०० 

      

५५ 

भभित सम्बाय तथा ऩनुर्नभािण 
कोष   ३१५११ ५ ऩटक २,५०० 

 

२,५०० 

     

५६ 

सॊजघम तथा प्रादेजशक सभऩयुक 
म्माजचङ पण्ड   ३१५११ ४ ऩटक ८,५०० 

  

८,५०० 

    ५७ साना तथा बैऩयी ऩुॉजीगत   ३१५११ २० ऩटक २,६०० 

 

६५३ १,९४७ 

    कुर जम्भा १,००,९३० ५५,०८३ २३,७०० २२,१४७ 
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

 र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 

 आ .व : .२०७७/७८      फजेट उऩशीषिक  :क्वहोरासोथाय  गाउॉऩार्रका - स्वास््म  (८०४३७५०१३०२)      

रु  .हजायभा  

र्स .नॊ.  कामिक्रभ /आमोजना/  र्क्रमाकराऩको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेस्थान 

खचि 
शीषिक 

रऺ इकाई 
र्वर्नमोजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ 

आधायबतू स्वास््म केन्ि कभिचायी तरफ 
तथा ऩोशाक बत्ता   २११११ २ ऩटक ८९० १५४ ७३६           

२ 

फथॉङ सेन्टयहरुभा २४ सै घण्टा प्रसतुी सेवा 
प्रदान गनि SBA अनभी तरफ तथा ऩोशाक 
बत्ता   २११११ ३ ऩटक ३३६ 

 

३३६           

३ 

साभदुार्मक स्वास््म ईकाई कभिचायी तथा 
ऩोशाक खचि   २११११ ४ ऩटक २,७८६ २,७८६ 

 
          

४ औषर्ध तथा भ्माजक्वसन ढुवानी खचि   २११३९ ३ ऩटक १२० 

 

१२०           

५ 

भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वका सॊचाय तथा 
मातामत खचि   २११३९ ४ ऩटक ८२८ 

 

८२८           

६ ऩानी तथा र्फजरुी   २२१११ १० ऩटक २० 

 

२०           
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७ सॊचाय भहसरु   २२११२ १० ऩटक ४० 

 

४०           

८ स्वास््म अवरोकन तथा शैजऺक रुभण   २२५२२ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

९ 

स्वास््म सॊस्थाहरुको भार्सक कामि प्रगर्त 
सर्भऺा खाजा खचि   २२५२२ १० ऩटक ५० 

 

५०           

१० 

स्वास््म सॊस्था प्रभखुहरुको दैर्नक रुभण 
तथा मातामात खचि   २२६१२ १० ऩटक १२० 

 

१२०           

११ 

र्नशलु्क स्वास््म सेवा प्रदान गये फाऩत 
ओॊ .ऩी.डी र्टकट अनदुान    २५३१२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

१२ र्न :शलु्क  स्वास््म सेवाको औषर्ध खरयद   २७२१३ १ ऩटक ५०० 

 

५००           

कुर जम्भा ५,९४० २,९४० ३,०००           
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

 र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 

 आ .व : .२०७७/७८      फजेट उऩशीषिक  :क्वहोरासोथाय  गाउॉऩार्रका - जशऺा  (८०४३७५०१३०१)      

रु  .हजायभा  

र्स .नॊ.  कामिक्रभ /आमोजना/  र्क्रमाकराऩको नाभ 
कामािन्वमन हनु े

स्थान 

खचि 
शीषिक 

रऺ इकाई 
र्वर्नमोजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ 

प्रभखु र्वषम जशऺक प्रो्साहन तथा 
ऩयुस्काय   २११३५ १ ऩटक २० २० 

 
          

२ शैजऺक ाारेन्डय छऩाई   २२३१५ १ ऩटक १०० १०० 

 
          

३ अर्बबावक जशऺा कामिक्रभ   २२५१२ २ ऩटक १४० 

 

१४०           

४ आ .ई.सी.र्ट  तार्रभ  (IEMIS) तार्रभ   २२५१२ २ ऩटक ३२० २२० १००           

५ 

शैजऺक साभग्रीभा आधारयत ऩनुतािजगी 
तार्रभ   २२५१२ १ ऩटक ३५० 

 

३५०           

६ 

कऺा ५ य ८ को ऩरयऺा सॊचारन य 
्मवस्थाऩन   २२५२२ १ ऩटक ११० ११० 

 
          

७ यास्ट्रऩर्त यर्नङ र्सल्ड   २२५२२ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

८ 

र्व ्मा स., जश .अ .सघ , जशऺक 
अन्तयर्क्रमा कामिक्रभ   २२५२२ २ ऩटक १०० १०० 
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९ 

र्वधारमहरुभा कोयोना योग योकथाभ तथा 
्मवस्थाऩन सहमोग कामिक्रभ   २२५२९ २ ऩटक ७६० 

 

७६०           

१० प्र .अ  फैठक तथा खाजा खचि   २२७११ ११ ऩटक २२० २२० 

 
          

११ र्वद्या भजन्दय प्रा .र्व सॊचारन अनदुान    २६४११ १३ भर्हना ५२ ५२ 

 
          

१२ समुनदम भा .र्व सॊचारन अनदुान    २६४११ २६ भर्हना ५०० ५०० 

 
          

कुर जम्भा २,८२२ १,३२२ १,५०० 
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 

आ .व : .२०७७/७८      फजेट उऩशीषिक  :क्वहोरासोथाय  गाउॉऩार्रका - कृर्ष - ऩशु  (८०४३७५०१३०३)     

रु  .हजायभा  

र्स .नॊ.  कामिक्रभ /आमोजना/  र्क्रमाकराऩको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेस्थान 

खचि 
शीषिक 

र  ऺ इकाई 
र्वर्नमोजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका - कृर्ष - ८०४३७५०१३०३  

१ ऩश ुसेवा शाखा सॊचाय भहसरु   २२११२ १२ ऩटक १२ 

 

१२           

२ ऩश ुसेवा शाखा इन्धन (कामािरम प्रमोजन)    २२२१२ १० ऩटक २० 

 

२०           

३ ऩश ुसेवा शाखा सवायी साधन भभित खचि   २२२१३ ३ ऩटक ३० 

 

३०           

४ सूचना प्रसायण तथा छऩाई ,प्रर्तवेदन प्रषेण   २२३११ १ ऩटक ३६ 

 

३६           

५ कुखयुा ऩारन सम्फजन्ध स्थरगत १ ददने तार्रभ   २२५१२ १ ऩटक ३० 

 

३०           

६ कृषक ऩाठशारा सॊचारन कामिक्रभ   २२५१२ ६ ऩटक १८० 

 

१८०           

७ 

कामिक्रभ सॊचारन गनि सभूह /सर्भर्तराई 
अर्बभखुीकयण गोष्ठी   २२५१२ ३ ऩटक ४५ 

 

४५           

८ गाउॉऩार्रका स्तय मोजना तजुिभा गोष्ठी   २२५१२ १ ऩटक ५० 

 

५०           

९ र्नमर्भत स्टाप फैठक तथा प्रार्वर्धक सर्भऺा   २२५१२ १ ऩटक १० 

 

१०           

१० फाजा ऩारन सम्फजन्ध १ ददने स्थरगत तार्रभ   २२५१२ १ ऩटक २० 

 

२०           
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११ ३ ददने यानो भौयी ग्राजफ्टङ तार्रभ   २२५२२ १ ऩटक १२० 

 

१२०           

१२ 

७५% अनदुानभा ५०  %प्रजनन ्मोग्म 
वोमय/र्वटर जातको वोका र्वतयण कामिक्रभ    २२५२२ ९ सॊख्मा २२५ 

 

२२५           

१३ 

७५% अनदुानभा फॊगयुको ऩाठा /ऩाठी र्वतयण 
कामिक्रभ   २२५२२ १ ऩटक १८० 

 

१८०           

१४ 

आन्तरयक ऩयजीवी र्नमन्रण तथा अन्म औषर्ध 
खरयद र्वतयण   २२५२२ २ ऩटक ४० 

 

४०           

१५ 

औषर्ध तथा अन्म साभग्रीहरु ढुवानी तथा 
्मवसथाऩन   २२५२२ १ ऩटक ३० 

 

३०           

१६ 

गाउॉऩार्रका र्बर कृर्ष गने ३ जना उ्कृि 
्मवसार्मक कृषक राई प्रविन कामिक्रभ   २२५२२ ३ ऩटक ६० 

 

६०           

१७ गाउॉऩार्रका स्तयीम ऩश ुकामिदरको फैठक   २२५२२ ३ ऩटक ६० 

 

६०           

१८ 

गोटी सर्हतको भाछा भने जार खरयद त्तहा 
र्वतयण कामिक्रभ   २२५२२ १ ऩटक १५ 

 

१५           

१९ 

गोरा सर्हतको भौयी घाय ५०  %अनदुानभा 
र्वतयण कामिक्रभ   २२५२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२० जै घास र्वउ खरयद, ढुवानी तथा र्वतयण कामिक्रभ   २२५२२ २ ऩटक १०० 

 

१००           

२१ 

र्टमोसेजन्ट सोय गभ घाॉसको र्वउ खयदद ढुवानी 
तथा र्वतयण कामिक्रभ   २२५२२ १ ऩटक ४५ 

 

४५           

२२ डारे घाॉसको र्वरुवा खरयद ढुवानी तथा र्वतयण   २२५२२ ४ ऩटक १०० 

 

१००           

२३ 

तयकायी फार्र तथा भसरा फार्र अदवुा फेसाय 
र्फउ खरयद तथा र्वतयण कामिक्रभ   २२५२२ ३ ऩटक १५० 

 

१५०           

२४ नमाॉ अगािर्नक पभि स्थाऩना   २२५२२ २ सॊख्मा १०० 

 

१००           
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२५ 

प्रजनका रार्ग रोकर कुखयुाको ऩोथी खरयद 
र्वतयण  (प्रर्त घय १० ऩोथी)    २२५२२ १ ऩटक ३६० 

 

३६०           

२६ 

प्रजनका रार्ग रोकर कुखयुाको बारे खरयद 
र्वतयण  (प्रर्त घय १ (   २२५२२ १ ऩटक ६० 

 

६०           

२७ 

र्पङ्गय साईज भाछाको बयुा खरयद ढुवानी तथा 
र्वतयण कामिक्रभ   २२५२२ १ ऩटक १२० 

 

१२०           

२८ फार्र सॊयऺण कामिक्रभ   २२५२२ १० ऩटक ३० 

 

३०           

२९ 

बेज /सानो केयाउ र्व खरयद,ढुवानी तथा र्वतयण 
कामिक्रभ   २२५२२ २ ऩटक ३० 

 

३०           

३० भागभा आधारयत कामिक्रभ   २२५२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

३१ भाछा उऩचाय सेवा   २२५२२ ६ ऩटक ३० 

 

३०           

३२ 

भास ुजन्म फस्तकुा अन्तरयक ऩयजीर्व र्नमन्तयण 
तथ् औषर्ध र्वतयण   २२५२२ २ सॊख्मा ३० 

 

३०           

३३ भार्सक ईर्ऩडीर्भमोरोजी तथा रयऩोर्टङ   २२५२२ १ ऩटक १२ 

 

१२           

३४ भौसभी फेभौसभी तयकायी खेर्त तार्रभ   २२५२२ २ ऩटक २४० 

 

२४०           

३५ 

रोकर कुखयुाको ऩोय्ही तथा बारे ढुवानी 
अनदुान   २२५२२ १ ऩटक ३० 

 

३०           

३६ र्वर्वध   २२५२२ १ ऩटक २० 

 

२०           

३७ र्वश्व येर्वज ददवस कामिक्रभ   २२५२२ १ ऩटक १५ 

 

१५           

३८ 

सऩुय नेर्ऩमय , सी .ओ .४ भरुाटो सेटायीम घाॉसको 
र्वउ खरयद ढुवानी य र्वतयण कामिक्रभ   २२५२२ ४ ऩटक ७० 

 

७०           

३९ 

सभूह/ सर्भर्त गठन तथा ऩरयचारन  (२० घय 
धयुी(   २२५२२ ५ सॊख्मा २५ 

 

२५           
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४० 

उऩचाय सेवा  (छारा योग र्नधान , भेर्डकर 
उऩचाय, ऩयजीवी र्नमन्रण)   २२५२९ १ ऩटक ४५० 

 

४५०           

४१ अनगुभन तथा भूल्माॊकन खचि   २२६११ १० ऩटक २०० 

 

२००           

४२ अनगुभन, भूल्माॊकन तथा रुभण खचि   २२६११ ७ ऩटक १७५ 

 

१७५           
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 
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र्स .नॊ.  कामिक्रभ /आमोजना/  र्क्रमाकराऩको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेस्थान 

खचि 
शीषिक 

रऺ इकाई 
र्वर्नमोजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ ऩानी तथा र्फजरुी ३ २२१११ २ N/A ८ ८ 

 
          

२ सॊचाय भहसरु 

 

२२११२ १ N/A १४ १४ 

 
          

३ इन्धन (कामािरम प्रमोजन) 

 

२२२१२ १० N/A १९ १९ 

 
          

४ सवायी साधन भभित खचि 
 

२२२१३ ३ N/A १५ १५ 

 
          

५ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री 
 

२२३११ १० ऩटक ३९ ३९ 

 
          

६ वडा कामािरम भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री 
 

२२३११ २ ऩटक ४० 

 

४०           

७ इन्धन - अन्म प्रमोजन 

 

२२३१४ ३ ऩटक ४ ४ 

 
          

८ वडा कामािरम फैठक सॊचारन तथा खाजा खचि 
 

२२३१९ १० ऩटक ५० 

 

५०           

९ उत्तयकन्मा मनुाइटेड क्वरफ पुटफर सॊचारन ३ २२५२२ १ ऩटक ५० 

 

५०           

१० कन्मज्मोर्त बेर्डगोठ 

 

२२५२२ १ ऩटक १५० 

 

१५०           
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११ क्ववोइफो र्ध ऩाठशारा र्नभािण ३ २२५२२ १ ऩटक ५० 

 

५०           

१२ खोगभु साभरु्हक तयकायी खेर्त 

 

२२५२२ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

१३ घरेगाॉउ साभरु्हक तयकारय खेर्त ३ २२५२२ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

१४ पुल्म्रो साभरु्हक तयकायी खेर्त 

 

२२५२२ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

१५ फगभु साभरु्हक तयकारय खेर्त 

 

२२५२२ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

१६ फैठक खाजा खचि 
 

२२५२२ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

१७ र्भर्रजरु्र बेर्डगोठ र्फस्ताय मोजना ३ २२५२२ १ ऩटक ८० 

 

८०           

१८ भौरय ऩारन र्फस्ताय मोजना 
 

२२५२२ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

१९ वडा नॊ ३ ऩमिटन प्रफधिन तथा र्फस्ताय ३ २२५२२ १ ऩटक ५० 

 

५०           

२० अर्तर्थ स्काय 

 

२२५२९ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

२१ 

कोयोना योकथाभ तथा र्नमन्रणका रागी औषर्ध 
तथा स्वास््म साभग्री खरयद, ढुवानी,क्ववायेन्टाइन 
्मवस्थाऩन, सॊस्कासऩद ्मजक्त  /र्वयाभीको 
्मवस्थाऩन ,एम्फरेुन्स सॊचारन, हेल्थ डेस्क स्थाऩना 
य याहत कामिक्रभ 

 

२२७११ १ ऩटक ८० 

 

८०           

२२ वातावयण तथा र्वऩद ्मवस्थाऩन कामिक्रभ ३ २२७११ २ ऩटक ५० 

 

५०           

२३ 

घरेउत्तयकन्मा प्रा .र्फ .घरेगाॉउ र्नजज जशऺक 
अनदुान ३ २६४११ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२४ 

घरेउत्तयकन्मा भा .र्व .फगभु भा.र्फ.जशऺक र्नजज 
अनदुान ३ २६४११ १ ऩटक २५० 

 

२५०           

२५ 

उत्तयकन्मा स्वास्थम चौर्क र्मफस्थाऩन साभान 
खरयद ३ ३११२२ १ ऩटक २५० 

 

२५०           

२६ काॉडेरभु खोगभु काम्दङु भोटय फाटो भभित तथा ३ ३११५१ १ ऩटक २३५ 

 

२३५           
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स्तयोन्नर्त 

२७ काॉडेरभु फगभु भोटय फाटो भभित ३ ३११५१ १ ऩटक २३५ 

 

२३५           

२८ काम्द ुफजस्त जाने र्सर्ड फाटो र्नभािण ३ ३११५१ १ ऩटक ९२ 

 

९२           

२९ फगभु टोर देजख हेल्थऩोि जाने गोयेटो फाटो र्नभािण ३ ३११५१ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

३० फगभु खानेऩार्न भहुान भभित तथा सॊबाय ३ ३११५६ १ ऩटक २०० 

 

२००           

३१ साॊस्कृर्तक जगेनाि गनि सेदो कुर ऩजुा घय र्नभािण ३ ३११५९ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

३२ र्सन्च्मौरय बाइखरक ऩजुाघय तायफाय र्नभािण ३ ३११५९ १ ऩटक १०० 

 

१००           

३३ पुल्म्रो आभा सभहु बवन भभित ३ ३११६१ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

कुर जम्भा ३,७१२ १५० ३,५६२           
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

 र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 

 आ .व : .२०७७/७८      फजेट उऩशीषिक  :क्वहोरासोथाय  गाउॉऩार्रकावडा नॊ .४  (८०४३७५०१२०४)      

रु  .हजायभा  

र्स .नॊ.  कामिक्रभ /आमोजना/  र्क्रमाकराऩको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेस्थान 

खचि 
शीषिक 

रऺ इकाई 
र्वर्नमोजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ ऩानी तथा र्फजरुी ४ २२१११ २ ऩटक ८ ८ 

 
          

२ सॊचाय भहसरु 

 

२२११२ १ ऩटक १४ १४ 

 
          

३ इन्धन (कामािरम प्रमोजन) 

 

२२२१२ १० ऩटक १९ १९ 

 
          

४ सवायी साधन भभित खचि 
 

२२२१३ ३ ऩटक १५ १५ 

 
          

५ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री 
 

२२३११ २ ऩटक ३९ ३९ 

 
          

६ इन्धन - अन्म प्रमोजन 

 

२२३१४ ३ ऩटक ४ ४ 

 
          

७ 

कोयोना योकथाभ तथा र्नमन्रणका रागी औषर्ध 
तथा स्वास््म साभग्री खरयद, ढुवानी,क्ववायेन्टाइन 
्मवस्थाऩन, सॊस्कासऩद ्मजक्त  /र्वयाभीको 
्मवस्थाऩन ,एम्फरेुन्स सॊचारन, हेल्थ डेस्क स्थाऩना 
य याहत कामिक्रभ 

 

२२५२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

८ र्फउर्फजन खरयद तथा ढुवानी कामिक्रभ 

 

२२५२२ १ ऩटक ५० 

 

५०           
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९ जशश ुस्माहाय केन्ि ददवा खाजा कामिक्रभ ४ २२५२२ १ ऩटक २०० 

 

२००           

१० सयसपाई कामिक्रभ 

 

२२५२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

११ अर्तर्थ स्काय 

 

२२५२९ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

१२ फैठक खाजा खचि 
 

२२७११ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

१३ बैसी बेडा य भाछा ऩारान अनदुान ४ २२७११ ३ ऩटक ७५ 

 

७५           

१४ वातावयण तथा र्वऩद ्मवस्थाऩन कामिक्रभ 

 

२२७११ ५ ऩटक १२५ 

 

१२५           

१५ र्रबवुन भा .र्व अनदुान कामिक्रभ  

 

२६४११ ५ ऩटक २७५ 

 

२७५           

१६ कभा ऩा .र्व कम्ऩटुय र्प्रन्टय खरयद कामिक्रभ  

 

३११२२ १ ऩटक ८५ 

 

८५           

१७ बजुङु स्वास््म चौकी स्वास््म साभग्री खरयद 

 

३११२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

१८ 

सॊकरन केन्ि ्मवस्थाऩन तथा पर्निचय खरयद 
कामिक्रभ ४ ३११२३ १ ऩटक १०० 

 

१००           

१९ रघ ुजरर्वधतु भभित कामिक्रभ 

 

३११५३ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२० कुईन्िो ऩचे कुरो र्सॊचाई कुरो र्नभािण 

 

३११५५ १ ऩटक २०० 

 

२००           

२१ योऩ वे भभित 

 

३११५५ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२२ काम्द ुदेजख फथॉङ सेन्टय सम्भ र्सढी र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ३५० 

 

३५०           

२३ गरुुङ सॊग्राहरम र्नभािण तथा ्मवस्थाऩन 

 

३११५९ १ ऩटक ६०० 

 

६००           

२४ जचमा प्रसोधन केन्ि बवन ्मवस्थाऩन 

 

३११५९ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

२५ ममु्फ ुर्वकास आभा सभूह बवन भभित 

 

३११५९ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

२६ रारीगयुास खेर भैदान भभित तथा स्टेज र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ५०० 

 

५००           

२७ 

सात कन्मा देजख ऩयुानो जजऩ स्टेसन सम्भ र्सढी 
फाटो र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक २५० 

 

२५०           

कुर जम्भा ४,०६० १५० ३,९१०           
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

 र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 

 आ .व : .२०७७/७८      फजेट उऩशीषिक  :क्वहोरासोथाय  गाउॉऩार्रकावडा नॊ .५  ( ८०४३७५०१२०५)     

रु  .हजायभा  

र्स .नॊ.  कामिक्रभ /आमोजना/  र्क्रमाकराऩको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेस्थान 

खचि 
शीषिक 

रऺ इकाई 
र्वर्नमोजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ ऩानी तथा र्फजरुी ५ २२१११ २ ऩटक ८ ८ 

 
          

२ सॊचाय भहसरु 

 

२२११२ २ ऩटक १४ १४ 

 
          

३ इन्धन (कामािरम प्रमोजन) 

 

२२२१२ २ ऩटक १९ १९ 

 
          

४ सवायी साधन भभित खचि 
 

२२२१३ ३ ऩटक १५ १५ 

 
          

५ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री 
 

२२३११ २ ऩटक ३९ ३९ 

 
          

६ इन्धन - अन्म प्रमोजन 

 

२२३१४ ३ ऩटक ४ ४ 

 
          

७ अर्तर्थ स्काय 

 

२२५२२ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

८ 

साभदुार्मक स्वास््म ईकाई ऩासन कामिक्रभ 
सॊचारन 

 

२२५२२ १ ऩटक ५० 

 

५०           

९ 

कोयोना योकथाभ तथा र्नमन्रणका रागी औषर्ध 
तथा स्वास््म साभग्री खरयद, ढुवानी,क्ववायेन्टाइन 
्मवस्थाऩन, सॊस्कासऩद ्मजक्त  /र्वयाभीको ५ २२७११ १ ऩटक ५० 

 

५०           
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्मवस्थाऩन ,एम्फरेुन्स सॊचारन, हेल्थ डेस्क स्थाऩना 
य याहत कामिक्रभ 

१० फैठक खाजा खचि 
 

२२७११ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

११ र्हभारम भा .र्व देजख ऩसगाउॉ भोटयफाटो र्नभािण 

 

३११५१ २ ऩटक ५३० 

 

५३०           

१२ तरग्मपुाॉट र्सॊचाई कुरो र्नभािण ५ ३११५५ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

१३ दोबान खोरा फहृत र्सॊचाई कुरो र्नभािण 

 

३११५५ १ ऩटक २५० 

 

२५०           

१४ घरे ऩरयवाय बवन र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक २०० 

 

२००           

१५ जन कल्माण टोर गोयेटो फाटो र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

१६ दर्रत गोयेटो फाटो र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

१७ ऩजुा ढुगा र्सॊग ुतोग्मो येर्रङ र्नभािण ५ ३११५९ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

१८ प्रगर्त टोर र्वकास सॊस्था बवन र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

१९ भार्रकुवा टोर र्वकास सॊस्था बान्छा कोठा र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

२० शाजन्त र्सयानटोर घडेयी र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

२१ र्सङ्गदद धार्भिक गमु्फा र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ४०० 

 

४००           

२२ र्हभारम भा .र्व कम्ऩाउण्ड र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

कुर जम्भा ३,५८० १५० ३,४३०           
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

 र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 

 आ .व : .२०७७/७८      फजेट उऩशीषिक  :क्वहोरासोथाय  गाउॉऩार्रकावडा नॊ .६  ( ८०४३७५०१२०६)     

रु  .हजायभा  

र्स .नॊ.  कामिक्रभ /आमोजना/  र्क्रमाकराऩको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेस्थान 

खचि 
शीषिक 

रऺ इकाई 
र्वर्नमोजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ ऩानी तथा र्फजरुी ६ २२१११ २ ऩटक ८ ८ 

 
          

२ सॊचाय भहसरु 

 

२२११२ २ ऩटक १४ १४ 

 
          

३ इन्धन (कामािरम प्रमोजन) ६ २२२१२ १० N/A १९ १९ 

 
          

४ सवायी साधन भभित खचि 
 

२२२१३ ३ N/A १५ १५ 

 
          

५ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री 
 

२२३११ २ N/A ३९ ३९ 

 
          

६ इन्धन - अन्म प्रमोजन 

 

२२३१४ ३ N/A ४ ४ 

 
          

७ कृषी तथा ऩशऩुॊऺी ऩारन अनदुान ६ २२५२१ १ ऩटक ५०० 

 

५००           

८ अर्तर्थ स्काय 

 

२२५२२ ५ N/A २५ २५ 

 
          

९ फाॉझो खेतवायी ऩनु प्रमोग अनदुान 

 

२२५२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

१० फैठक खाजा खचि 
 

२२५२९ ५ N/A २५ २५ 
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११ 

कोयोना योकथाभ तथा र्नमन्रणका रागी 
औषर्ध तथा स्वास््म साभग्री खरयद, 

ढुवानी,क्ववायेन्टाइन ्मवस्थाऩन, सॊस्कासऩद 
्मजक्त  /र्वयाभीको ्मवस्थाऩन  ,एम्फरेुन्स 
सॊचारन, हेल्थ डेस्क स्थाऩना य याहत 
कामिक्रभ ६ २२७११ २ ऩटक १०० 

 

१००           

१२ ऩसगाउॉ ठाॊटी भा .र्व जशऺक तरफ अनदुान  6 २५३११ १ ऩटक ५५० 

 

५५०           

१३ ११ ओॊ ऩसगाउॉ भहो्सव 6 २५३१४ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

१४ 

कभि मूक्वजे र्छ्योइर्रङ गमु्फा शौचारम तथा 
फाथरुभ र्नभािण 6 ३१११३ १,००,००० ऩटक १०० 

 

१००           

१५ 

स्वास््म चौकी पर्निचय तथा अन्म साभार्ग्र 
खरयद 6 ३११२३ १ ऩटक २०० 

 

२००           

१६ 

दर्रत फस्ती -र्वद्यारम जाने गोयेटो फाटो 
र्नभािण 6 ३११५१ १ ऩटक ४६ 

 

४६           

१७ ऩसगाउॉ छुवाने बञ्जमङ सडक भभित 6 ३११५१ १ ऩटक १०० 

 

१००           

१८ 

ऩसगाउॉ ठाटी भा  .र्व . स्वास््म चौकी 
सडक र्नभािण 6 ३११५१ १ ऩटक २०० 

 

२००           

१९ ऩसगाउॉ -भौयो - र्सउयी कृर्ष सडक र्नभािण  

 

३११५१ १ ऩटक ६०० 

 

६००           

२० पोहोयभैरा ्मवस्थाऩन र्ऩट र्नभािण 6 ३११५७ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

२१ ऩसगाउॉ गरुुङ सॊग्रह्रारम घडेयी र्नभािण 

 

३११५९ १,००,००० ऩटक १०० 

 

१००           

२२ 

ऩसगाउॉ ठाॉटी भा  .र्व .कम्ऩाउन्ड सॊयऺण 
ग्मार्वन तायजारी र्नभािण 6 ३११७१ १ ऩटक २०० 

 

२००           

कुर जम्भा ३,३९६ १५० ३,२४६           
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

 र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 

 आ .व : .२०७७/७८      फजेट उऩशीषिक  :क्वहोरासोथाय  गाउॉऩार्रकावडा नॊ .७  (८०४३७५०१२०७)      

रु  .हजायभा  

र्स .नॊ.  कामिक्रभ /आमोजना/  र्क्रमाकराऩको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेस्थान 

खचि 
शीषिक 

रऺ इकाई 
र्वर्नमोजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ ऩाुेषण कामक्रभ 

 

२११२२ १ ऩटक १३७ 

 

१३७           

२ ऩानी तथा र्फजरुी ७ २२१११ २ N/A ८ ८ 

 
          

३ सॊचाय भहसरु 

 

२२११२ १ N/A १४ १४ 

 
          

४ इन्धन (कामािरम प्रमोजन) 

 

२२२१२ १० N/A १९ १९ 

 
          

५ सवायी साधन भभित खचि 
 

२२२१३ ३ N/A १५ १५ 

 
          

६ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री 
 

२२३११ २ ऩटक ३९ ३९ 

 
          

७ इन्धन - अन्म प्रमोजन 

 

२२३१४ ३ ऩटक ४ ४ 

 
          

८ अर्तर्थ स्काय 

 

२२५२२ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

९ 

कोयोना योकथाभ तथा र्नमन्रणका रागी औषर्ध 
तथा स्वास््म साभग्री खरयद, ढुवानी,क्ववायेन्टाइन 
्मवस्थाऩन, सॊस्कासऩद ्मजक्त  /र्वयाभीको 

 

२२७११ २ ऩटक १०० 

 

१००           
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्मवस्थाऩन , एम्फरेुन्स सॊचारन, हेल्थ डेस्क 
स्थाऩना य याहत कामिक्रभ 

१० खेरकुद र्वकास कामक्रभ 

 

२२७११ १ ऩटक ५० 

 

५०           

११ फैठक खाजा खचि 
 

२२७११ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

१२ वातावयण तथा र्वऩद ्मवस्थाऩन कामिक्रभ ७ २२७११ २ ऩटक १०० 

 

१००           

१३ 

सयकायी र्नकाम, सर्भर्त, प्रर्तष्ठान एवॊ फोडिहरूराई 
र्न्शति चार ुअनदुान फनस्थरी भा .र्व  अनदुान 

 

२६४११ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

१४ स्वास््म चौकी तथा वडा बवन जग्गा ्मवस्थाऩन 

 

३१११४ १ ऩटक १०० 

 

१००           

१५ 

५० प्रर्तशत अनदुानभा कृषी तथा ऩश ुर्वकास 
कामक्रभ ७ ३११३१ १ ऩटक ५०० 

 

५००           

१६ इम्दाय साभदुार्मक बवन र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

१७ कुम्रङु फदृ र्वश्राभ स्थर तथा शौचारम र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक २५० 

 

२५०           

१८ कुभरङु वेशी आभा सभहु बवन चर्ऩि र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

१९ ााम्री खेरकुद भैदान र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

२० चयागाउॉ आन्तयीक गोयेटो फाटो र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

२१ तल्रो चयागाउॉ फनस्थरी गोयेटो फाटो र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक २०० 

 

२००           

२२ फाटो सयसपाइ तथा भभित 

 

३११५९ १ ऩटक २०० 

 

२००           

२३ बोजे आन्तरयक गोयेटो फाटो र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक २५० 

 

२५०           

२४ भर्हगाउॉ साभदुार्मक बवन झ्यार ढोका र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक ५० 

 

५०           

२५ ससम्रो गोयेटो फाटो र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२६ बोजे स्वास्थ चौकी साभार्ग्र खरयद 

 

३१५११ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

कुर जम्भा ३,५३७ १५० ३,३८७           
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 

 आ .व : .२०७७/७८      फजेट उऩशीषिक  :क्वहोरासोथाय  गाउॉऩार्रकावडा नॊ .८  (८०४३७५०१२०८)      

रु  .हजायभा  

र्स .नॊ.  कामिक्रभ /आमोजना/र्क्रमाकराऩको नाभ  
कामािन्वमन 
हनु ेस्थान 

खचि 
शीषिक 

रऺ इकाई 
र्वर्नमोजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ ऩानी तथा र्फजरुी ८ २२१११ २ ऩटक ८ ८ 

 
          

२ सॊचाय भहसरु 

 

२२११२ १ ऩटक १४ १४ 

 
          

३ इन्धन (कामािरम प्रमोजन) 

 

२२२१२ १० ऩटक १९ १९ 

 
          

४ सवायी साधन भभित खचि 
 

२२२१३ ३ ऩटक १५ १५ 

 
          

५ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री 
 

२२३११ २ ऩटक ३९ ३९ 

 
          

६ इन्धन - अन्म प्रमोजन 

 

२२३१४ ३ ऩटक ४ ४ 

 
          

७ दर्रत मवुा र्सऩ प्रविन अनदुान 

 

२२५१२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

८ अर्तर्थ स्काय 

 

२२५२२ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

९ कृर्ष उऩज उ्ऩादन र्वउर्वजन र्वतयण ८ २२५२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

१० कृर्ष ऩमिटन तथा घयफास शूबायम्ब कामिक्रभ ८ २२५२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

११ खेरकुद र्वकास कामिक्रभ 

 

२२५२२ १ ऩटक ४५ 

 

४५           

१२ भात ृजशश ुऩोषण कामिक्रभ ८ २२५२२ १ ऩटक ५० 

 

५०           
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१३ वृऺ ायोऩन तथा र्वरुवा र्वतयण 

 

२२५२२ १ ऩटक ५० 

 

५०           

१४ 

भर्हरा र्सऩ र्वकास तार्रभ (अरैजच रोत्ता फाट 
हस्तकरा फस्त ुर्नभािण )  

 

२२५२९ १ ऩटक १०० 

 

१००           

१५ 

कोयोना योकथाभ तथा र्नमन्रणका रागी औषर्ध तथा 
स्वास््म साभग्री खरयद, ढुवानी,क्ववायेन्टाइन 
्मवस्थाऩन, सॊस्कासऩद ्मजक्त  /र्वयाभीको 
्मवस्थाऩन ,एम्फरेुन्स सॊचारन, हेल्थ डेस्क स्थाऩना य 
याहत कामिक्रभ 

 

२२७११ २ ऩटक ५० 

 

५०           

१६ र्डजजटर तयाज ुखरयद तथा र्वतयण 

 

२२७११ १ ऩटक १०० 

 

१००           

१७ फैठक खाजा खचि 
 

२२७११ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

१८ वातावयण तथा र्वऩद ्मवस्थाऩन कामिक्रभ ८ २२७११ २ ऩटक ५० 

 

५०           

१९ समुनदम भा .र्व .अनदुान  

 

२२७११ १ ऩटक ५२० 

 

५२०           

२० 

जस्ताऩाता र्वतयण कामिक्रभ (खयको छानो र्वस्ताऩन 
कामिक्रभ) 

 

३११११ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२१ क्व्हैवौ र्ध र्नभािण 

 

३१११२ १ ऩटक ४०० 

 

४००           

२२ मवुा स्वयोजगाय ्मवसाम प्रविन अनदुान ८ ३११३१ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

२३ घाम्राङ कृर्ष सडक र्नभािण 

 

३११५१ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

२४ जघचे गाउॉ गोयेटो फाटो स्तयउन्नती 
 

३११५१ १ ऩटक २०० 

 

२००           

२५ ऩगभु गाउॉ गोयेटो फाटो स्तयउन्नती 
 

३११५१ १ ऩटक २०० 

 

२००           

२६ साल्भे गाउॉ गोयेटो फाटो स्तयउन्नती 
 

३११५१ १ ऩटक २०० 

 

२००           

२७ घाम्राङ साभदुाईक शवघाट र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२८ भर्ऩङ साभदुाईक बवन ऩनुर्नभािण 

 

३११६१ १ ऩटक ३०० 

 

३००           

कुर जम्भा ३,५१५ १५० ३,३६५ 
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क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 

 आ .व : .२०७७/७८      फजेट उऩशीषिक  :क्वहोरासोथाय  गाउॉऩार्रकावडा नॊ .९ (८०४३७५०१२०९)      

रु  .हजायभा  

र्स .नॊ.  
कामिक्रभ /आमोजना/  र्क्रमाकराऩको 

नाभ 

कामािन्वमन हनु े
स्थान 

खचि 
शीषिक 

रऺ इकाई 
र्वर्नमोजन 

रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक 

नऩेार 
सयकाय 

प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ ऩानी तथा र्फजरुी ९ २२१११ २ ऩटक ८ ८ 

 
          

२ सॊचाय भहसरु 

 

२२११२ १ ऩटक १४ १४ 

 
          

३ इन्धन (कामािरम प्रमोजन) 

 

२२२१२ १० ऩटक १९ १९ 

 
          

४ सवायी साधन भभित खचि 
 

२२२१३ ३ ऩटक १५ १५ 

 
          

५ भसरन्द तथा कामािरम साभाग्री 
 

२२३११ १ ऩटक ३९ ३९ 

 
          

६ इन्धन - अन्म प्रमोजन 

 

२२३१४ ३ ऩटक ४ ४ 

 
          

७ 

कृषकको रागत सहबार्गताभा 
प्रार्िक टनेर अनदुान ९ २२५२१ १ ऩटक ५० 

 

५०           

८ अर्तर्थ स्काय 

 

२२५२२ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

९ 

कृषकको रागत सहबार्गताभा भौयी 
घाय र्वतयण अनदुान ९ २२५२२ १ ऩटक २०० 

 

२००           

१० खोल्द ुस्वाया फाजा पाभि खोय ९ २२५२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           
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र्नभािण अनदुान 

११ 

ऩोषण तथा सु् केयी प्रो्साहन 
कामिक्रभ 

 

२२५२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

१२ मवुा तथा खेरकुद कामिक्रभ ९ २२५२२ १ ऩटक ५० 

 

५०           

१३ फैठक खाजा खचि 
 

२२५२९ ५ ऩटक २५ २५ 

 
          

१४ 

होभ स्टे र्वकास तथा ्य्वस्थाऩन 
कामिक्रभ तथा प्रविन कामिक्रभ 

 

२२५२९ १ ऩटक ७५ 

 

७५           

१५ 

कोयोना योकथाभ तथा र्नमन्रणका 
रागी औषर्ध तथा स्वास््म साभग्री 
खरयद, ढुवानी,क्ववायेन्टाइन 
्मवस्थाऩन, सॊस्कासऩद ्मजक्त /
र्वयाभीको ्मवस्थाऩन ,एम्फरेुन्स 
सॊचारन, हेल्थ डेस्क स्थाऩना य 
याहत कामिक्रभ 

 

२२७११ १ ऩटक ५० 

 

५०           

१६ 

वातावयण तथा र्वऩद ्मवस्थाऩन 
कामिक्रभ ९ २२७११ १ ऩटक ५० 

 

५०           

१७ 

ज्वारा देवी प्रा .र्व जशऺारम 
अनदुान 

 

२६४११ १ ऩटक ५० 

 

५०           

१८ 

थाल्ज ुकन्मा प्रा .र्व जशऺारम 
अनदुान 

 

२६४११ १ ऩटक ७० 

 

७०           

१९ 

कृर्ष भेर्सनयी तथा साभग्री खरयद 
ढुवानी 

 

३११२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२० सु् केयी फेड तथा खानेऩार्न साभान ९ ३११२२ १ ऩटक १३३ 

 

१३३           



83 
 

SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf        ufpFkflnsf ljsf; of]hgf @)&&÷)&* 

 

खरयद 

२१ 

कृषकको रागत सहबार्गताभा आर ु
खेर्त र्फउ अनदुान ९ ३११३१ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२२ 

कृषकको रागत सहबार्गताभा फङ्गुय 
ऩारन अनदुान 9 ३११३१ १ ऩटक २०० 

 

२००           

२३ टक्वसाय अरैची फायी कम्ऩाउण्ड 

 

३११३१ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२४ चैदद भोटयफाटो ग्मार्वन र्नभािण ९ ३११५१ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२५ 

दोफाट न्हे खोल्सीभा ग्मार्वन हाल्ने 
कामि 

 

३११५१ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२६ 

कोल्दो खोराफाट जम्रो सम्भ र्सॊचाई 
कुरो र्नभािण ९ ३११५५ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

२७ 

कोल्दो खोराफाट जम्रो सम्भ 
खानेऩानी र्नभािण 

 

३११५६ १ ऩटक १०० 

 

१००           

२८ गावी साकी नमा खानेऩानी र्नभािण ९ ३११५६ १ ऩटक ३७ 

 

३७           

२९ 

र्भरीजरुी आभा सभूह बवन 
शौचारम र्नभािण 

 

३११५८ १ ऩटक १०० 

 

१००           

३० 

कोल्दो फाटआन्ि टोर सम्भ गोयेटो 
फाटो र्नभािण 

 

३११५९ २ ऩटक ३७५ 

 

३७५           

३१ छाऩा बान्छा घय र्नभािण ९ ३११५९ १ ऩटक ५० 

 

५०           

३२ 

छाऩा भोटयफाटो देजख सभाज घय 
सम्भ र्सढी र्नभािण ९ ३११५९ १ ऩटक ५० 

 

५०           

३३ 

ज्मोर्तर्फन्द ुप्रा .र्व कम्ऩाउण्ड 
र्नभािण 

 

३११५९ १ ऩटक १०० 

 

१००           
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३४ जझभ ुडाडा गेट र्नभािण 

 

३११५९ २ ऩटक ३५० 

 

३५०           

३५ 

थल्ज ुआभा सभूह बवन बईु ढरान 
तथा प्रास्टय ९ ३११५९ १ ऩटक १२५ 

 

१२५           

३६ ऩकुन डाॉडा कम्ऩाउण्ड र्नभािण 

 

३११५९ ४ ऩटक ४०० 

 

४००           

३७ 

फिुोदम भा .र्व पर्निचय र्नभािण 
खरयद भभित तथा शौचारम भभित ९ ३११५९ १ ऩटक १५० 

 

१५०           

कुर जम्भा ३,७६५ १५० ३,६१५           
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सॊघ तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त शशति, र्वशेष य सभऩयुक अनदुान अन्तयगतका 
कामिक्रभ तथा फजेट र्ववयण 

 

 

क्वहोरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम, रभजङु 

अनसूुची ६ 

र्क्रमाकराऩ गत ्मम अनभुान 

आ .व : .२०७७/७८                                                                                                                                                                                                                                                 रु  .हजायभा  

र्स .न ुॊ. कामिक्रभ /आमोजना/  र्क्रमाकराऩको नाभ 
कामािन्वमन 
हनु ेस्थान 

खचि 
शीषिक 

र  ऺ इकाई र्वर्नमोजन रु. 

स्रोत 

आन्तरयक 
श्रोत 

अन्तय सयकायी र्वत्तीम 
हस्तान्तयण 

ऋण 
जन 

सहबार्गता 
फैदेजशक 

नऩेार सयकाय 
प्रदेश 

सयकाय 

स्थानीम 

तह 

१ 

आधायबतू तहका स्वीकृत दयवन्दीका जशऺक, 

याहत अनदुान जशऺकका रार्ग तरफ बत्ता 
अनदुान (र्वशेष  जशऺा ऩरयषद अन्तयगतका 
जशऺक /कभिचायीहरु सभेत)    २११११ ४ ऩटक ५७,४०० 

 

५७,४००           

२ 

एभ. आइि  .एस .अऩयेटय य र्पल्ड सहामक 
ऩारयश्रर्भक, चाडऩवि खति तथा ऩोशाक खचि   २११११ १ ऩटक १,१७४ 

 

१,१७४           

३ 

प्रायजम्बक फार र्वकास सहजकतािहरुको 
ऩारयश्रर्भक तथा र्वद्यारम कभिचायी 
्मफस्थाऩन अनदुान   २११११ ३ ऩटक ५,६४२ 

 

५,६४२           
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४ प्रार्वर्धक सहामकको तरव   २११११ ८ ऩटक ३६७ 

 

३६७           

५ 

भाध्मर्भक तहका स्वीकृत दयवन्दीका जशऺक, 

याहत अनदुान जशऺक रार्ग तरफ बत्ता 
अनदुान (र्वशेष जशऺा ऩरयषद अन्तयगतका 
जशऺक /कभिचायी ,प्रार्वर्धक धायका प्रजशऺक 
सभेत)   २११११ १२ भर्हना १२,६०० 

 

१२,६००           

६ योजगाय सॊमोजकको तरव   २११११ १२ भर्हना ४६८ 

 

४६८           

७ 

स्थानीम तहका स्वास््म चौकी, प्रा .स्वा.के .य 
अस्ऩतारहरुभा कामियत कभिचायीहरुको तरव, 

भहगी बत्ता, स्थानीम बत्ता, ऩोषाक रगामत 
प्रशासर्नक खचि सभेत   २११११ ४ ऩटक २६,८०० 

 

२६,८००           

८ 

स्वास््म सॊस्था नबएका वडाहरूभा आधायबतू 
स्वास््म सेवा केन्िहरुको सॊचारन खचि   २११११ ५ जना १,००० 

 

१,०००           

९ साभाजजक ऩरयचारक (ऩशसेुवा प्रा).    २११११ ८ ऩटक ३२० 

 

३२०           

१० प्रार्वर्धक सहामकको ऩोसाक   २११२१ १ ऩटक १० 

 

१०           

११ योजगाय सॊमोजकको ऩोसाक   २११२१ १ ऩटक १० 

 

१०           

१२ प्रार्वर्धक सहामकको स्थानीम बत्ता   २११३१ १ ऩटक १४ 

 

१४           

१३ योजगाय सॊमोजकको स्थानीम बत्ता   २११३१ १० ऩटक १७ 

 

१७           

१४ 

गरयफ ऩर्हचान तथा ऩरयचमऩर र्वतयण 
कामिक्रभ ऩारयश्रर्भक 

(गणक/सऩुयीवेऺक/गनुासो  सनुवुाई 
अर्धकायी /अर्तरयक्त कामि प्रो्साहन बत्ता))    २११३५ २ ऩटक १०० 

 

१००           

१५ इन्टयनेट सेवा शलु्क   २२११२ ३ ऩटक १२० 

 

१२०           
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१६ 

एभ. आइि  .एस .अऩयेटय य र्पल्ड सहामको 
रार्ग सञ्चाय खचि   २२११२ ८ ऩटक ७ 

 

७           

१७ 

साभाजजक सयुऺा - भेजशनयी आजाय तथा 
पर्निचय भभित सम्बाय (सेवा केन्ि 

सञ्चारानाथि)    २२२२१ १ N/A ४२ 

 

४२           

१८ 

भसरन्द साभान खरयद  (सेवा केन्ि 
सञ्चारानाथि)    २२३११ २ N/A ९० 

 

९०           

१९ योजगाय सेवा केन्िको सॉचारन खचि   २२३११ १० ऩटक ६४ 

 

६४           

२० 

र्वयाभीको रार्ग ओ .र्ऩ.र्ड.र्टकट (काविन कऩी 
सर्हतको  )छऩाई    २२३१५ १ जना ७५ 

 

७५           

२१ 

स्वास््म सॊस्थाका कामिक्रभका रार्ग 
आवश्मक स्टेशनयी, ट्यारी सीट रगामतका 
पभि पयभेट पोटोकऩी, कामिक्रभको र्नमर्भत 
अनगुभन तथा भलु्माॊकन,स्थरगत अनजुशऺण, 

ऺमयोगका र्फयाभीको चौभार्सक कोहटि 
र्वश्लषेण य ई -र्ट.र्फ यज    २२३१५ ४ ऩटक १०० 

 

१००           

२२ 

साभाजजक सयुऺा सरु्रकयण कामिक्रभ :- 
सञ्चाय साभाग्री प्रसायण तथा छऩाइि (सञ्चाय य  

ऩॉहचु अर्बमान सञ्चारान)   २२३१५ १० जना १०० 

 

१००           

२३ 

१) सभाजभा यहेका कुयीर्त, कुप्रथा, रैर्ङ्गक 
र्हॊसा, भानव वेचर्वखन तथा ओसायऩसाय 

र्वरुि सचेतनाभूरक कामिक्रभ तथा अर्बमान 
सॊचारन 2) भर्हरा र्वकास कामिक्रभिाया 
प्रविददत भर्हरा सहकायी सॊस्थाहरुको   २२५१२ ४ ऩटक १०० 

 

१००           
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सदुृढीकयण एवॊ स्थानीम तहको भर्हरा 
उद्यभी सॊजार स्थाऩनाको रार्ग सहजीक 

२४ 
अन्म र्वर्वध खचि-Periodic meeting costs of 

LGPCC   २२५१२ १ ऩटक १७ 

 

१७           

२५ 

प्रर्तरऩधािभा छनौट बएका ्मवसाम र्वकास 
सेवा प्रदामक सॊस्थाहरु भापि त उद्यभीको 
स्तयोन्नर्त (आवश्मकता ऩर्हचानका आधायभा 
ऩनुतािजगी य एडबान्स सीऩ र्वकास तार्रभ 
कामिक्रभ)   २२५१२ ४ ऩटक ४८० 

 

४८०           

२६ 

ऺमयोगका जोजखभमकु्त जनसॊख्माभा (दूगिभ 
वस्ती, र्ऩछर्डएको वगि फसोवास स्थर, 

कामिक्रभ स्वास््म सॊस्थाफाट टाढा यहेका 
फस्ती तथा स्वास््म सेवाभा ऩहूच कभ 
बएका, कायागाय, गमु्फा, स्कुर, 

फधृाश्रभ,ॵद्योर्गक ऺेर )सकृम ऺमयोग 
खोजऩडतार कामिक्रभ   २२५२२ २ ऩटक ५० 

 

५०           

२७ 

कृर्ष तथा ऩशऩुन्छी सम्वजन्ध त्माॊक 
अध्मावर्धक कामिक्रभ   २२५२२ १० ऩटक १०० 

 

१००           

२८ 

घटना दताि तथा साभाजजक सयुऺा दताि र्सर्वय 
सञ्चारन   २२५२२ १३ ऩटक ३७७ 

 

३७७           

२९ 

तोर्कएका र्वद्याथॉको ददवा खाजाका रार्ग 
र्वद्यारमराई अनदुान   २२५२२ ३ ऩटक २,९४० 

 

२,९४०           

३० 

प्रर्त र्वद्याथॉ रागतका आधायभा जशऺण 
र्सकाइ साभग्री एवभ ्कऺा ८ को ऩयीऺा   २२५२२ ३ ऩटक ६१५ 

 

६१५           
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्मवस्थाऩन अनदुान 

३१ 

प्रर्तरऩधािभा छनौट बएका ्मवसाम र्वकास 
सेवा प्रदामक सॊस्थाहरु भापि त रघ ुउद्यभ 
र्वकास भोडेरभा नमाॉ रघ ुउद्यभी र्सजिना गने   २२५२२ ३ ऩटक २,२८० 

 

२,२८०           

३२ 

प्रमोगशाराभा ऺमयोग सॊक्रभण र्नमन्रण 
(बेजन्टरेसन ,एक्वजहस्ट फ्यान, 

पर्निचय,अटोक्वरेब, भभित -सम्बाय तथा 
ऩरयवतिन )सम्फन्धी र्क्रमाकराऩ    २२५२२ १ ऩटक ५ 

 

५           

३३ 

ऩशऩुॊऺी आदीफाट हनुे ईन्पुएन्जा, फडि फ्र,ु 

AMR, र्सर्िसकनर्सस, टक्वसोप्राज्भोर्सस आदद 

र्वर्बन्न सरुवायोग सम्फजन्ध योकथाभ तथा 
र्नमन्रणका रार्ग सचेतना कामिक्रभ   २२५२२ १ ऩटक २० 

 

२०           

३४ 

ऩार्रका स्तयभा स्वास््म सॊस्थाहरुको भार्सक 
सूचना सॊकरन, बेरयर्पकेशन एवॊ गणुस्तय 
सधुाय साथै चौभार्सक एवॊ फार्षिक सर्भऺा   २२५२२ २ ऩटक २०० 

 

२००           

३५ 

ऩार्रकास्तयभा खोऩ य सयसपाई प्रवद्र्धन 
कामिक्रभको सर्भऺा, सूक्ष्भमोजना अध्मावर्धक 
य ऩार्रका खोऩ सभन्वम सर्भर्तको 
अर्बभजुखकयण सभेत ऩार्रका स्तयभा २ ददन, 

वडा खोऩ सभन्वम सर्भर्तको स्वास््म सॊस्था, 
वडा सतयभा अर्बभजुखकयण १ ददन तथा ऩूणि 
खोऩ सरु्नश्चतताको रागी घयधयुी सय   २२५२२ १ ऩटक २१७ 

 

२१७           

३६ ऩोषण कामिक्रभ   २२५२२ १ ऩटक ४४३ 

 

४४३           
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३७ 

फाजाको साना ्मवसार्मक कृर्ष उ्ऩादन 
केन्ि (ऩकेट )र्वकास कामिक्रभ सॊचारन    २२५२२ ३ N/A १,५०० 

 

१,५००           

३८ फामोग्मास जडान   २२५२२ १ N/A २०० 

 

२००           

३९ 

र्फद्यारम स्वास््म जशऺा, आभा सभूह तथा 
स्थानीम तहभा स्वास््मका रार्ग साभाजजक 
्मवहाय ऩरयवतिन प्रवध्दिन अर्बमान   २२५२२ १ N/A १०० 

 

१००           

४० 

भर्हरा, फारफार्रका तथा ज्मेष्ठ नागरयक 
भन्रारमको कामि ऺेर (भर्हरा , फारफार्रका, 
अऩाॊगता बएका ्मजक्त, जेष्ठ नागरयक तथा 
मौर्नक तथा रैंर्गक अल्ऩसॊख्मक  )का  त्माॊक 
सॊकरन तथा अद्यावर्धक गरय भर्हरा, 
फारफार्रका तथा ज्मेष्ठ नागरयक भन्रारमभा 
ऩठाउनका रार्ग   २२५२२ १ N/A १०० 

 

१००           

४१ भात ृतथा नवजशश ुकामिक्रभ   २२५२२ २ N/A १,८०० 

 

१,८००           

४२ 

भात ृतथा नवजशश ुकामिक्रभ अन्तगित आभा 
सयुऺा, गबिवती उ्प्रयेणा सेवा, न्मानो झोरा य 
र्नशलु्क गबिऩतन कामिक्रभ   २२५२२ २ N/A ८०० 

 

८००           

४३ 

यािऩर्त यर्नङ्ग र्सल्ड प्रर्तमोर्गता (स्थानीम 
तहस्तयीम)    २२५२२ १ ऩटक १०० 

 

१००           

४४ 

यार्िम भर्हरा स्वास््म स्वमॊसेर्वका कामिक्रभ 
(ऩोशाक प्रो्साहन , मातामात खचि, वार्षिक 

सर्भऺा गोष्ठी य ददवस भनाउने खचि सभेत)   २२५२२ १० ऩटक १,००० 

 

१,०००           
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४५ 

यार्िम य स्थानीम भह्वका खाद्य तथा ऩोषण 
सयुऺाभभा टेवा ऩमुािउने वारी वस्तको साना 
्मवसार्मक कृर्ष उ्ऩादन केन्ि (ऩकेट )
र्वकास कामिक्रभ सॊचारन   २२५२२ ३ ऩटक २,४०० 

 

२,४००           

४६ योजगाय सेवा केन्िको सदुृढीकयण   २२५२२ १ ऩटक १७५ 

 

१७५           

४७ रागत साझेदायीभा बेँडा सॊयऺण कामिक्रभ   २२५२२ १० ऩटक १,००० 

 

१,०००           

४८ रागत साझेदायीभा बैँसी प्रवििन कामिक्रभ   २२५२२ १६ ऩटक २,१८० 

 

२,१८०           

४९ 

्मजक्तगत घटना दतािका दताि र्कताफ 
र्डजीटाइिजेशनका रार्ग ऩयाभशि सेवा   २२५२२ १० ऩटक १३० 

 

१३०           

५० 

्मक्तीगत घटना दताि तथा साभाजजक सयुऺा 
्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी सञ्चारानाथि वडा 
कामािरमहरुको रार्ग डेक्वसटऩ कम्ऩमटुय, 

र्प्रन्टय, स्ाानय तथा 4G Wireless Dongol 

खरयद   २२५२२ ९ सॊख्मा ९४५ 

 

९४५           

५१ र्वद्यारम सञ्चारन तथा ्मवस्थाऩन अनदुान   २२५२२ २१ सॊख्मा १,१९६ 

 

१,१९६           

५२ 

र्वद्यारमभा शैजऺक गणुस्तय सदुृढीकयण एवभ ्
कामिसम्ऩादनभा आधारयत प्रो्साहन अनदुान   २२५२२ २५ सॊख्मा २,५७६ 

 

२,५७६           

५३ 

र्वऩन्न श्रर्भकको ज्मारा (दैर्नक रु . 517 * 

सॊख्मा 100 * ददन 100)   २२५२२ १०० जना ५,१७० 

 

५,१७०           

५४ 

र्वऩन्न श्रर्भकको ज्मारा (दैर्नक रु . 517 * 

सॊख्मा 100 * ददन 100)   २२५२२ १ सॊख्मा ५ 

 

५           
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५५ 

र्वर्बन्न सरुवायोग, नसने योग, जनुोर्टक, 

भानर्सक स्वास््म सम्फजन्ध अन्तयर्क्रमा 
कामिक्रभ तथा ददवसहरु (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, आ्भह्मा 
योकथाभ ददवस, भानर्सक स्वास््म ददवस, 

अल्जाईभय ददवस, येर्फज ददवस, र्वश्व औरो 
ददवस  )भनाउने    २२५२२ २० जना १०० 

 

१००           

५६ 

शैजऺक ऩहुॉच सरु्नजश्चतता, अनौऩचारयक तथा 
वैकजल्ऩक जशऺा कामिक्रभ (ऩयम्ऩयागत  

र्वद्यारम, वैकजल्ऩक र्वद्यारम, साऺयता य 
र्नयन्तय जशऺाका कामिक्रभ सभेत)   २२५२२ २१ जना ४०० 

 

४००           

५७ 

स्थानीम तह र्बरका 
स्वास््मकभॉहरु,भ .स्वा.स्वम.से .का रार्ग 
आधायबतू तथा आकजस्भक सेवा अन्तगित 
आॉखा, नाक, कान, घाटी तथा भखु स्वास््म 
सम्वजन्ध प्राथर्भक उऩचाय फाये अर्बभजुखकयण 

 /तार्रभ    २२५२२ १० जना १०० 

 

१००           

५८ 

स्थानीम तहको रैर्गक र्हॊसा र्नवायण कोषभा 
यकभ   २२५२२ १ ऩटक १०० 

 

१०० 

 
        

५९ सधुारयएको चरुो (फामोभास )प्रर्फर्ध जडान    २२५२२ १ ऩटक २०० 

 

२०० 

 
        

६० 

सभदुामभा आधारयत नवजात जशश ुतथा फार 
योगको एकीकृत ्मवस्थाऩन (IMNCI) 

कामिक्रभ सर्भऺा तथा स्वास््म सॊस्थाहरुभा 
onsite coaching   २२५२२ २ ऩटक १०० 

 

१०० 
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६१ 

सम्बा्म उ्ऩादनको उ्ऩादक्व य फजाय 
प्रर्तस्ऩधाि फरृ्ि गनिका रार्ग कजम्तभा ५ 
जनाको सभहुभा प्रर्फर्ध हस्तान्तयण   २२५२२ ५ जना १४० 

 

१४० 

 
        

६२ 

स्वास््म चौकीको न्मनुतभ सेवा भाऩदण्ड 
कामिन्वमन, सदुिढीकयण तथा सर्भऺा 

(स्वास््म  चौकीको न्मनुतभ सेवा भाऩदण्ड 
कामिक्रभको सर्भऺा )   २२५२२ ५ जना ३५० 

 

३५० 

 
        

६३ 

साभदुार्मक र्वद्यारमका छाराहरुराई र्नशलु्क 
स्मार्नटयी प्माड र्मवस्थाऩन   २२५२२ ५ ऩटक ७०२ 

 

७०२ 

 
        

६४ 

साविजर्नक र्वद्यारमका र्वद्याथॉहरुका रार्ग 
र्नशलु्क ऩाठ्यऩसु्तक अनदुान   २२५२२ ३ सॊख्मा १,१६४ 

 

१,१६४ 

 
        

६५ सौमि उजाि प्रर्फर्ध जडान   २२५२२ ३ सॊख्मा ३०० 

 

३०० 

 
        

६६ सौमि सडक फती जडान   २२५२२ १ ऩटक ५,००० 

  

५,०००         

६७ 

हाजत्तऩाईरे योग र्फरूध्दको आभ औषधी सेवन 
(MDA) कामिक्रभ सञ्चारन (१३ जजल्राका 
१३८ ऩार्रकाहरू)   २२५२२ १ ऩटक ७५५ 

 

७५५           

६८ कृषक दताि ्मवस्थाऩन कामिक्रभ   २२५२९ २ ऩटक ३०० 

 

३००           

६९ नीर्तगत,प्रशासर्नक तथा र्मफस्थाऩन खचि   २२५२९ २ ऩटक १०० 

 

१००           

७० र्वद्यारम सञ्चारन तथा ्मवस्थाऩन अनदुान   २२५२९ १ सॊख्मा २४० 

 

२४०           

७१ 

आधायबतू तथा आकजस्भक सेवाको 
सरु्नश्चततका रार्ग औषधीको आऩूर्ति य 
उऩमोग, सम्वजन्ध कामिक्रभहरुको अनगुभन 
तथा भूल्माङकन (अनगुभन भलु्माङ्कन तथा   २२६११ ३ ऩटक ७५ 

 

७५           
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कामिक्रभ कामािन्वमन रुभण खचि) 

७२ 

स्थानीम तहका कभिचायी य जनप्रर्तर्नर्धहरुको 
रार्ग अनगुभन तथा भलु्माकन खचि   २२६११ १ जना ७२ 

 

७२           

७३ 

एभ. आइि  .एस .अऩयेटय य र्पल्ड सहामक 
देर्नक रुभण बत्ता तथा मातामत खचि   २२६१२ ३ भर्हना १५६ 

 

१५६           

७४ 

(१) आमोजना सम्फन्धी अर्बभजुखकयण 
कामिक्रभ सञ्चारन (२ ) दताि र्सर्वय सञ्चारन 
सम्फन्धी अर्बभजुखकयण /कामिशारा/तार्रभ 

कामिक्रभ सञ्चारन (३ )गनुासो सनुवुाइ 
सम्फन्धी अर्बभजुखकयण कामिक्रभ सञ्चारन । 
सहबागीहरु  :हयेक वडाका प्रर्तर्नधी , स्थानीम 
CSO, स्थानीम र्नकामका अन्म क   २२७११ ४ ऩटक २४५ 

 

२४५           

७५ 

अन्म र्वर्वध खचि-Mobilization of CSOs, Civic 

Groups, NGOs for increased social 
accountability   २२७११ १ ऩटक २५ 

 

२५           

७६ 

कोर्बड १९ रगामत र्वर्बन्न भहाभायीजन्म 
योगहरुको योकथाभ, र्नमन्रण तथा 
र्नगयानीका रार्ग सयोकायवारा सॉगको 
अन्तयर्क्रमा तथा RRT, स्वास््मकभॉ ऩरयचारन   २२७११ १ ऩटक २५ 

 

२५           

७७ 

साविजर्नक र्वद्यारमभा अध्ममनयत 
र्वद्याथॉहरुका रार्ग छारफजृत्त (आवासीम तथा 
गैयआवासीम)    २७२११ ३ सॊख्मा ५२५ 

 

५२५           

७८ 

आर्थिक जस्थर्त कभजोय यहेका ऩनु्उऩचायभा 
यहेका ऩी .र्फ.सी .र्फयाभीहरुराई उऩचाय   २७२१२ १ ऩटक १६ 

 

१६           
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अवर्धबय ऩोषण खचि तथा सम्ऩकि  ऩयीऺण 

७९ 

आधायबतू तथा आकजस्भक सेवाको रार्ग 
औषर्ध य स्वास््म सयुऺा साभग्री (PPE 

फाहेक  )खरयद तथा  औषर्ध रगामतका 
साभग्रीको ढुवानी तथा रयप्मार्कॊ ग य र्वतयण 
सभेत   २७२१३ ३ ऩटक ९०० 

 

९००           

८० 

उऩचाय केन्िहरुभा आकजस्भक अवस्थाभा 
औसर्ध एवॊ ल्माफ साभाग्री ढुवानी   २८१४३ १ ऩटक २९ 

 

२९           

८१ र्वद्यारम बौर्तक ऩवुािधाय र्नभािण अनदुान   ३१११२ २ सॊख्मा १,००० 

 

१,०००           

८२ 

फाह्य खोऩ केन्ि फाट गणुस्तरयम खोऩ सेवा 
प्रदान गनि खोऩ केन्िभा र्मवस्थाऩनको रार्ग 
पर्निचय र्मवस्था, सम्फजन्धत वडा खोऩ 
सभन्वम सर्भर्त भापि त तमायी एवॊ खरयद, 

३००० खोऩ केन्िभा प्रर्त खोऩ केन्ि रु 
१०००० दयरे, कजम्तभा टेवर १, कुसॉ १ य 
सानो फेञ्च १ य हात   ३११२३ ४ N/A ४० 

 

४० 

 
        

८३ 

अदक्कम ुखोरा जघचे, ऩन्र खोरा, जघम्चे खोरा, 
डाडो खोरा क्रासोथाय गाउॉऩार्रका, 
रभजङु   ३११५१ ३ ऩटक ३,६०० 

 

३,६०० 

 
        

८४ भारीङ खानेऩानी आमोजना   ३११५६ १ N/A ४,८०० 

 

४,८०० 

 
        

८५ फर्थिंङ्ग सेन्टय स्थाऩना   ३११५९ ३ ऩटक ६,००० 

 

६,००० 

 
        

८६ र्वद्यारम बौर्तक ऩवुािधाय र्नभािण अनदुान   ३११५९ ४ सॊख्मा ४०० 

 

४०० 
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कुर जम्भा १,६३,७०० 

 

१,५८,७०० ५,०००         

  



97 
 

SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf        ufpFkflnsf ljsf; of]hgf @)&&÷)&* 

 

प्रधानभन्री योजगाय कामिक्रभ अन्तगित आ.व २०७७/७८ को रार्ग 
प्रस्तार्वत आमोजनाहरु 

 

qm=;+= वडा नॊ योजगाय आमोजना कैपीमत 

! १ पोहोय खाडार र्नभािण 
 

@ १ खेरकुद भैदान र्फस्ताय नारी तथा भञ्च र्नभािण  

# १ ऩर्हयो र्नमन्रण  

$ २ सायदा भा र्वभा खेर भैदान र्नभािण 
 

% ३ फगभु दोफाटो देजख ऩच्मू टोर जाने गोयेटो फाटो र्नभािण   

^ ३ स्वगिबरू्भ खेरभैदान हदैु र्तजे उत्तयकन्मा देवी भजन्दय देजख ऩमिटन सबाहर 
सम्भको गोयेटो फाटो र्नभािण 

 

७ ४ र्रबवुन भा र्व भा कम्ऩाउण्ड र्नभािण  
८ ५ भार्रकुवा टोर गोयेटे फाटो र्नभािण तथा भभित  

९ ५ जनकल्माण टोर गोयेटो फाटो र्नभािण भभित  

१० ५ प्रगर्त टोर गोयेटो फाटो र्नभािण भभित  

!! ५ शान्ती जशयान गोयेटो फाटो र्नभािण  

!@ ६ हवुाने बन्ज्माङ सडक भभित 
 

!# ७ फनस्थरी भा= र्व= ऩखािर र्नभािण  

!$ ७ बोजे भोटय फाटो भभित तथा ग्मार्वन ऩखािर र्नभािण  
!% ८ ऩगभु गाॉउ गोयेटो स्तयउजन्त  
!६ ८ भर्ऩङ गाॉउ गोयेटो स्तयउजन्त  

!७ ८ घाम्रयाङ सवघाट र्नभािण  

!८ ८ क्व्हैफो र्तॊ र्नभािण  

१९ ९ टक्वसाय दर्रत साभदुार्मक बवनभा ग्मार्वन ऩखािर र्नभािण  
२० ९ र्ऩऩर चौताया देजख क्व्हौ च्मो जाने ढुङगे र्सॊढी र्नभािण  
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u|fld0f ;fd'bflos ljsf; s]Gb| (RCDC) 4f/f ;+rflnt kl/of]hgfx?sf] 

@)&&÷)&* sf] cg'dflgt ah]6 tyf sfo{qmd . 

 

qm= 

;+= 

kl/of]hgf÷ 

sfo{qmd 
lqmofsnfk 

nfefGjLt 

;+Vof 

nfefGjLt 

;d'x 

ah]6 ?= 

SJxf]nf;f]yf/ 

uf=kf= 

!= lzIff 

s_lzIfsaf6 sIffut k9fO{ l;sfO{sf] 

cEof;df k9fO{sf % l;kx? 

sIffsf]7fdf  nfu"  u{g] 

  ljwfyL{ 100000 

v_afnaflnsfx?sf] l;sfO{ clea[l4 

;xof]usfnflultgLx?sf] cleefjs / 

;+/Ifssf] Ifdtfdfclea[l4  x'g] . 

  cleefjs / 

;+/Ifssf 

100000 

afnaflnsfx?sf] ;fIf/tfclea[l4 

;xof]usfnflu ;fdflhs :+jod;]jsx? 

cfjZos 1fgaf6 ;';lHht 

  ljwfyL{, 

cleefjs / 

;+/Ifssf 

300000 

:yflgolzIffsf]] ;+/rgfdfhjfkmb]lx 

agfpg u'0f:tl/o lzIffsf] 

k|fjwfgljBfno /  afnljsf; s]Gb|df 

a[l4 

   100000 

hDdf cg'dflgt ah]6 lzIff kl/of]hgf    600000 

@ 

g]kfnljkb\ 

hf]lvdGo"gLs/

0f kl/of]hgf 

:yfgLo :t/dfljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 

u7g u/L lqmofzLnagfpg] 

  :yfgLo 

afl;Gbf 

100000 

:yfgLo :t/df“:yfgLoljkb\ 

tyfhnjfo' pTyfgzLn 

of]hgfÆth{'dfug{ ;xof]u ug]{ 

  :yfgLo 

afl;Gbf 

200000 

;d'bfosf] ax'k|sf]k hf]lvd, 

;ªs6f;Ggtf tyfIfdtfljin]if0f 

  :yfgLo 

afl;Gbf 

200000 

hDdf cg'dflgt ah]6 g]kfnljkb\ 

hf]lvdGo"gLs/0f kl/of]hgf 

   500000 

# 
Affn:kf]G;/l;k 

kl/of]hgfsf 

;d'bfosf ;/f]sf/jfnfx? -btf{ePsf / 

btf{ gePsfafnaflnsf, pgsf 

kl/jf/x?_sfnflu :kf]G;/lzksf 

dfkb08x?af/] cled'lvs/0f 

;~rfngul/ :kf]G;/lzksfo{qmdsf] 

k|efjsf/L sfo{Gjogaf/] hfgsf/L 

k|bfgug]{ 

  afnaflnsf 100000 
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;d'bfodfcfwfl/t ;+:Yff, 

:jod;]jstyfsd{rf/Lsfnfluk|efjsf/L 

afncg'udgug{sf nfluafncg'udg 

dfkb08 ;DalGw !$ j6f ljleGg 

;d'xdf cfj4 ;b:ofx?nfO{ 

cled'lvs/0f sfo{qmd 

  afnaflnsf 100000 

Affn :kf]G;/l;ksfo{qmddfbtf{ ePsf 

## hgfcf/=l; x?nfO{ # lbg] 

lhagpkof]uLl;ktflnd 

  afnaflnsf 100000 

cf/=;L afnaflnsfx?sf] 

:jf:YohfFrsfnflu :jf:Yolzlj/ 

;~rfngug]{ 

  afnaflnsf 100000 

hDdf cg'dflgt ah]6 Affn:kf]G;/l;k 

kl/of]hgf 

   400000 

# kf]if0fsfo{qmd 

s_ vfw kb{zgL (FOOD DEMO)   !))) lbgsf 

cfdf 

100000 

v_ hLjgsf dxTjk"0f{ cj;/x? (KEY 

Life Event) 

  !))) lbgsf 

cfdf 

3200 

u_ CBIMNCI/MIYCN/RDQA onsite 

coaching 

  :jf:YosdL{ 25000+ 

3_ ;fy / CHSB follow up   :jf:YosdL{ 3000 
ª_ lbuf]kgf ;lgZrrtt uf]i7L   hgk|ltlglw 0 
r_ vfw;'/Iff lgb]{zs ;ldlt a}7s   hgk|ltlglw 20000 
5_ PF facilitatior training   !))) lbgsf 

cfdf 

0 

h_ Agriculture livestock training   kflnsf 0 
em_ ND poultry vaccination 

awareness campaign 

  kflnsf 6000 

`_ VMF/LRP Linkage program   kflnsf 3000 
6_ jf; sfo{qmd   lhNnfe/L 6000 
hDdf cg'dflgt ah]6 kf]if0f kl/of]hgf    141200 
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Unf]an PS;g g]kfn  
OsfO{ sfof{no a]l;zx/, ndh'8 

 

alxgL lzIffsf] nflu lbbL sfo{qmd efu @  

 
;fem]]]bf/ lgsfox? M  o"= s]= P8 /  le=P;= cf]  g]kfn  

SJxf]nf;f]yf/ uf= kf cGt{utsf] sfo{ If]q M >L hgHof]lt df=lj jfUn'8=kfgL ndh'8= 

-cf a= )&&.)&*_ sfo{qmd tyf ah]6 - SJxf]nf;f]yf/ ! jfUn'8=kfgL 
 

 qm= 

;+= 
lqmofsnfk gfd  nIo  ah]6  hDdf  

1 
;fgL jlxgL tyf 7'nLlbbLnfO{ lgoldt dfu{lgb]{zg (Mentoring) 
tyf 7'nLlbbL  P8N6 Rof}lkPg kl/rfng -# hgfP8N6 Rof}lkPg / 

@ hgf 7'nLlbbL_ -!@ dlxgfsf]  nflu_ 

२ ८५८०० 85800 

2 7"nLlbbLx? ljr  dfl;s j}7s  १२ 500 6000 

3 ljBfnodf cltl/Qm qmLol6e sfo{qmd ;+rfng  ४ 7000 28000 

4 7"nLlbbLx?, ;fgL alxgLx? / ;/f]sf/jfnfx?  ljr cGt{lqmof  २ 3250 6500 

5 7"nLlbbLx? ljr  cw{aflif{s ;ldIff a}7s  2 5200 10400 

6 ljBfnodf afn ;+/If0f tyf n}+lus ;Dk{s / JolQmx?sf] ljr 

a}7s   u'gf;f] ;'g'jfO{ ;ldlt a}7s  / -:6]zg/L ;xof]u_   

६ 1500 9000 

7 ljBfnodf /x]]]sf] u'gf;f] ;'g'jfO{ ;ldlt a}7s - :6]zg/L ;xof]u_  १ 2000 2000 

8 ljBfnodf ul7t afnSnanfO{{ :6]zg/L ;dfu|L ;xof]u   १ 10000 10000 

9 ljBfnodf ul7t afnSnasf] lgoldt a}7s  ६ 2000 12000 

10 
lszf]/ ls;f]/L of}g tyf k|hgg\ :jf:Yo, afn ;+/If0f ;DaGwL 

cled'lvs/0f sfo{qmd afnSna dfkm{t ! lbg]  १ 5000 5000 

11 
ljBfnodf /x]sf aflnsfx?nfO{  

of}g tyf k|hgg\ :j:Yo ;DaGwL sIff ;+rfng x]Nykf]i6sf  

:jf:Yo sld{dfkm{t  

१ 9000 9000 

12 ;fgf alxgLx?nfO{ ;kmn ?kfGt/0fsf ljifodf cled'lvs/0f  १ 6000 6000 

13 
ljBfnosf sIff  * b]lv !) ;Ddsf afnaflnsfx?nfO{ cltl/Qm 

sIff -l;sfO{ ;xof]uL sIff_  ;+rfng -sIffdf #.# dlxgf ;+rfng_  

ul0ft, c+u|]hL / lj1fg ljifo_  

1 ३५५०० 35500 

14 l;sfO{ ;xof]uL sIff ;+rngsf] :6]]zg/L   1 २००० 2000 

15 l;sfO{ ;xof]uL sIffsf Peer leader nfO{  :6]zg/L ;xof]u  1 २००० 2000 

16  SIP   lgdf0f{ ;xlhs/0f / aflif{sf sfo{of]hgf lgdf0f{ ;xlhs/0f  १ 5000 5000 

17  ufpFkflnsf  tyf gu/ :tl/o z}lIfs of]hgf th'{dfdf ;xof]u   1 50000 50000 

18 
afn ;+/If0f ;DaGwL  ;+oGq lgdf0f{sfnflu  :yflgo txnfO{{  

tyf  ;Da4g pk ;ldltnfO{ cled'lvs/0f -:yflgo txnfO{ 

1 24500 24500 
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k|ljlws ;fxof]u_  

19 ljleGg lbj; -afn lbj;, lzIff lbj;,_ 2 10000 20000 

20 ;d'bflos 5nkmn -afnljjfx, gful/s lzIff, 5''jf5't_  4 2500 10000 

21 lzIfsx?nfO{ lzIf0f l;sfO{ ;DalGw ;fdfu|L tyf lzIf0f sf}zn 

;DaGwL tflnd ljBfno :t/df  

1 21000 21000 

22 
lzIfsx?sf] k]zfut bIff  / lzIff0f l;sfO{df cf{Psf ;d:of 

;dfwfgsf] nflu lzIfs df]jfO{ lSnlgs  ;+rfng  

6 2500 15000 

23 ljBfnodf cw{aflifs ?kdf cleefjs a}7s ;+rfng  2 5500 11000 

24 ljBfyL{x?nfO{ ! lbg] cfTd/Iff ;DaGwL tflnd  1 0 0 

25 uf=kf  :tl/o kl/of]hgf ;Nnfxsf/ ;ldlt a}7s  1 20000 20000 

26 ;xeflutfd'ns cg'udg  1 28000 28000 

27 ;fgL alxgLx?nfO{ :6]zg/L tyf z}lIfs ;fdfu|L ;xof]u  13 5000 65000 

v EDGE ( English and Digital  Girls Education )        0 

27 Digital materisl support to EDGE club  1 60000 60000 

28  EDGE Club ;+rng ef8f   1 10000 10000 

29 Club Items (carpet, cushion & steel box & lock) 0 0 0 

30 Stationery (Pen, notebooks,  markers)- Pilot 1 5000 5000 

31 Honorarium for PGLs club session  (4PGL) *8*2500 1 80000 80000 

32 Club award (Pilot) 1 5000 5000 

33 White board (Pilot) 1 0 0 

34 Training for Peer Group Leaders ( 5days )  5 11000 55000 

u  COVID response plan       

1 Information dissemination (Radioprogramme, Sparrow SMS ) 50 3500 175000 

2 Wellbeing survey of LS 13 3000 39000 

3 
Humanitarian aid and supplies distribution (Handwashing, 

Senitizer, and relief package for 20 families, those depends on 

daily wages for their living, in one school catchment areas )  

20 7000 140000 

4 Psychological counselling training  1 50000 50000 

5 Hand washing fasility promotion at Schools 1 100000 100000 

6 
School safety equipment /materials support for the protection 

from the corona virus (Spray liquid, Thromogun, mask, gloves, 

sope, sanitiser etc) 

1 100000 100000 

7 Emergency support to th LS/EDGE members and her family 5 20000 100000 

8 ITFAC 1 50000 50000 

9 Capacity Building of Teachers and FCHVs on AYSRH 4 10000 40000 

10 Project mobilization cost  12 60000 720000 

  
 

hDdf  2227700 



102 
 

SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf        ufpFkflnsf ljsf; of]hgf @)&&÷)&* 

 



103 
 

SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf        ufpFkflnsf ljsf; of]hgf @)&&÷)&* 

 



104 
 

SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf        ufpFkflnsf ljsf; of]hgf @)&&÷)&* 

 



105 
 

SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf        ufpFkflnsf ljsf; of]hgf @)&&÷)&* 

 

 



106 
 

SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf        ufpFkflnsf ljsf; of]hgf @)&&÷)&* 

 

गाउॉऩार्रका कभिचायी दयफन्दी तेरयज  
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उऩबोक्ता सर्भर्त गठन गदाि ऩारना गनुिऩने कुयाहरु: 
 

 

उऩबोक्ता सर्भर्त गठन देहाम फभोजजभ गनुि ऩनेछ । 

 

 

(क) आमोजनाफाट प्र्मऺ राबाजन्वत उऩबोक्ताहरुको आभ बेराफाट अर्धकतभ सहबार्गता सम्फजन्धत 
आमोजनास्थरभा नै सात  देजख एघाय (७ देजख ११)  सदस्मीम उऩबोक्ता सर्भर्त गठन 
गनुिऩनेछ । 

(ख) सर्भर्त गठनको रार्ग आभ बेरा हनुे सभम,र्भर्त,स्थान य बेराको र्फषम ्मस्तो बेरा हनु े
र्भर्तरे कजम्तभा सात ददन (७ ददन)अगावै साविजर्नक रुऩभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

(ग) गाउॉऩार्रका वा नगयऩार्रकास्तयीम आमोजना सञ्चारनको रार्ग उऩबोक्ता सर्भर्तको गठन गदाि 
कामिऩार्रकारे तोकेको कामिऩार्रकाका सदस्म वा कामािरमको प्रर्तर्नर्धको योहवयभा गनुि ऩनेछ ।  

(घ) वडास्तयीम आमोजना सञ्चारनको रार्ग उऩबोक्ता सर्भर्त गठन गदाि सम्वजन्धत वडाको वडा अध्मऺ 
वा वडा सदस्म वा कामािरमरे तोकेको कामािरमको प्रर्तर्नर्धको योहवयभा गनुि ऩनेछ । 

(ङ) उऩबोक्ता सर्भर्त गठनको रार्ग फोराईएको बेराभा मोजनाको सॊजऺप्त र्ववयण य सर्भर्तको 
सॊयचना सर्हतको जानकायी कामािरमको प्रर्तर्नर्धरे गयाउन ुऩनेछ । 

(च) उऩबोक्ता सर्भर्त गठन गदाि सभावेशी र्सिान्तको अवरम्वन गनुि ऩने छ । सर्भताभा कजम्तभा 
तेत्तीस प्रर्तशत (३३%) भर्हरा सदस्म हनुऩुनेछ । सर्भर्तको अध्मऺ, सजचव य कोषाध्मऺभध्मे 
कम्तीभा एकजना भर्हरा ऩदार्धकायी हनुऩुनेछ । 

(छ) एक ्मजक्त एकबन्दा फढी उऩबोक्ता सर्भर्तको सदस्म हनु ऩाउने छैन । साथै सगोरका 
ऩरयवायफाट एकजना बन्दा फढी ्मजक्त एउटै उऩबोक्ता सर्भर्तको सदस्म हनु ऩाइने छैन । 

(ज) उऩबोभक्ता सर्भर्तको गठन सकेसम्भ सविसम्वत तरयकारे गनुिऩनेछ । सविसम्भत हनु नसकेभा 
उऩबोक्ताहरुको फहभुतफाट उऩबोक्ता सर्भर्तको गठन गरयने छ । 

(झ) उऩबोक्ताहरुको रागत सहबार्गताभा सञ्चारन हनु े आमोजनाहरु उऩबोक्ता सर्भर्तफाट 
कामािन्वमन गनि प्राथर्भकता ददईनेछ । 

(ञ) उऩबाक्ता सर्भर्तरे सम्झौता फभोजजभ गनुि ऩने काभ सर्भर्त आपैरे गनुि गयाउन ुऩनेछ । अन्म 
र्नभािण ्मवसामी वा अन्म ्मजक्त वा सस्थाराई ठेक्काभा ददई गनि गयाउन ऩाइने छैन ।  
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उऩबोक्ता सर्भर्तका सदस्मको मोग्मता : 

 

उऩबोक्ता सर्भर्तका सदस्मको मोग्मता देहाम फभोजजभ हनु ुऩदिछ  

 

(क) सम्फजन्धत आमोजना ऺरेको स्थामी वार्सन्दा 
(ख) १८ वषि उभेय ऩयुा बएको  

(ग) पौजदायी अर्बमोगभा अदारतफाट कसयुदाय नठहरयएको 
(घ) सयकायी फाॉकी फाौता वा ऩेश्की पर्छ्यौट गनि फाॉकी नयहेको  

(ङ) अन्म उऩबोक्ता सर्भर्तभा सदस्म नयहेको 
२)  दपा १ भा जनसकैु कुया रेजखएको बएताऩर्न जनप्रर्तर्नर्ध, याजनीर्तक दरका ऩदार्धकायी, 

वहारवारा सयकायी कभिचायी य जशऺक उऩबोक्ता सर्भर्तको सदस्मभा फस्न ऩाईने छैन । 

 

उऩबोक्ता सर्भर्तको काभ, कतिर्म य अर्धकाय : 

 

उऩबोक्ता सर्भर्तको काभ कतिर्म य अर्धकाय देहाम फभोजजभ हनुछे  

 

(क)  सम्झौता फभोनजजभको कामि सम्ऩादन गने, 

(ख)  उऩबोक्ताहरुराई कामािरमफाट प्राप्त सचुना तथा भागिदशिनको जानकायी गयाउन,े 

(ग)  सम्झौता फभोजजभ कामि शरुु गदाि कामािरफाट आवश्मक र्नदेशन प्राप्त गनुि ऩने बए प्राप्त शरुु 
गने, 

(घ) उऩबोक्ता सर्भर्तको कामि सम्ऩादनराई प्रबावकायी फनाउन सर्भर्तका सदस्महरुको कामि र्वबाजन 
य जजम्भेवायी वाॉडपाॉड गने, 

(ङ) उऩबोक्ता सर्भर्तका सदस्महरुको ऺभता र्वकास गने । 

(च) सम्झौता फभोजजभको काभको ऩरयभाण, गणुस्तय, सभम य रागतभा ऩरयवतिन गनुि ऩने देजखएभा 
कामािरमराई अनयुोध गने, 

(छ) आमोजनाको ददगो ्मवस्थाऩन सम्फन्धी आवश्मक अन्म कामि गने । 

 

आमोजना सम्झौताको रार्ग आवश्मक कागजातहरु : 

 

उऩबोक्ता सर्भर्तरे कामािरमसॉग सम्झौता गदाि तऩजशरभा उजल्रजखत कागजातहरु ऩेश गनुिऩनेछ : 

 

(क) उऩबोक्ता सर्भर्तरे गठन गने आभ बेराको र्नणिमको प्रर्तर्रर्ऩ 

(ख) उऩबोक्ता सर्भर्तका सदस्महरुको नगरयकताको प्रर्तर्रर्ऩ 

(ग) आमोजनाको रागत अनभुान र्ववयण 
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(घ) उऩबोक्ता सर्भर्तफाट सम्झौताको रार्ग जजम्भेवायऩदार्धकायी तोर्कएको उऩबोक्ता सर्भर्तको  

र्नणिम 

(ङ) आमोजनाको कामािन्वमनको कामि तार्रका । 

(च) खाता सञ्चारन गने ऩदार्धकायी तोर्कएको र्नणिम य खाता सञ्चारनको रार्ग आवश्मक 
कागजातहरु  

 

अनगुभन सर्भर्तको ्मवस्था: 
आमोजना तोर्कएको गणुस्तय,  ऩरयभाण य सभमभा सम्ऩन्न गनि गयाउन उऩबोक्ता सर्भर्तरे सम्ऩादन 
गने कामिको अनगुभन गयी आमोजनाको गणुस्तय, ऩरयभाण सरु्नजश्चत गनि दपा ४ (१) (क) फभोजजभको 
बेराफाट कजम्तभा एक जना भर्हरा सर्हत ३ सदस्मीम एक अनगुभन सर्भर्त गठन गनुि ऩदिछ । 

 

अनगुभन सर्भर्तको काभ,कति् म अर्धकाय देहाम फभोजजभ हनुछे् 
(क) आमोजनाको कामािन्मनभा सहजीकयण गने तथा देजखएका फाधा, ्मवधान य सभस्मा सभाधानका 

रार्ग आवश्मक सभन्वम गने, 

(ख) आमोजनाको कामािन्मनको कामितार्रका अनसुाय काभ बए नबएको मकीन गने य नगयेको 
ऩाइएभा सम्फजन्धत ऩऺराई सचेत गयाउन,े 

(ग) आवश्मक अन्म कामि गने। 

 

सहजजकयण य सहमोग गनुिऩने् 
उऩबोक्ता सर्भर्तरे आमोजनाको सऩुरयवेऺण, अनगुभन य र्नरयऺण गनि कामािरमफाट आएको अनगुभन 
सर्भर्त, ऩदार्धकायी वा कभिचायीराई आवश्मक र्ववयण उऩरर्ध गयाउन े तथा आमोजनास्थर 
अनगुभनको रार्ग सहजजकयण य सहमोग गनुि ऩनेछ। 

 

उऩबोक्ता सर्भर्तको दार्म्व् 
उऩबोक्ता सर्भर्तरे कामािरमसॉग बएको सम्झौता फभोजजभ कामि सम्ऩादन गदाि कामािरमरे तोकेको 
शतिहरु अर्तरयक्त र्नम्न दार्म्व फहन गनुि ऩनेछ 

(क) आमोजनाको ददगो ्मवस्थाऩनको रार्ग भभित सम्बाय गने सम्फन्धी आवश्मक कामि, 
(ख) आमोजना कामािन्मनफाट ऩनि सक्वने वातावयणीम सन्तरुन कामभ गने सम्फन्धी कामि, (ग)अन्म 

आमोजनासॉग अन्तयसम्फन्ध कामभ गनुिऩने, 

(घ) असर नागरयकको आचयण ऩारना गनुिऩने, 

(ङ) उऩबोक्ता सर्भर्तरे आमोजनाको पयपायकको रार्ग कामािरमभा कागजात ऩेश गदाि अनसूुची ६ 
फभोजजभको ढाॉचाभा आमोजनाको बौर्तक तथा र्वजत्तम प्रर्तवेदन ऩेश गनुिऩनेछ। 



110 
 

SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf        ufpFkflnsf ljsf; of]hgf @)&&÷)&* 

 

 

१. मोजना सम्झौता गनि आउदा 
 

 उऩबोक्ता बेरािाया उऩबोक्ता सर्भर्त गठनको र्नणिम। 

 उऩबोक्ता सर्भर्तको र्नणिमराई वडा कामािरमफाट प्रभाजणत गरयएको ऩर 

 उऩबोक्ता सर्भर्तका ऩदार्धकायीहरुको नेऩारी  नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रर्तर्रऩी। 

 उऩबोक्ता सर्भर्तका अध्मऺ, कोषाध्मऺ तथा सजचवको २।२ प्रर्त पोटो (फैँक खाता खोल्न 

र्सपारयसराई सभेत काभ राग्ने) 
 उऩबोक्ता सर्भर्तको गठन गयी ऩठाइएको बर्न वडा कामािरमको र्सपारयस(ऩार्रका केन्िभा 

सम्झौता गने हकभा) 
 तोर्कएको ओबयर्सएय वा सफ ईजन्जर्नमय य ईजन्जर्नमयफाट बएको प्रार्वर्धक 

जस्टभेट(अनभुान)  

 काभ गनुिऩने मोजना/ आमोजनाको कामि सरुु नहदैुको पोटो कजम्तभा १(एक) प्रर्त 

 

२. मोजनाको ऩेश्की यकभ भाग गदाि (ददन े्मवस्था बएभा) 
 ऩेश्की भागको र्नवेदन 

 वडाको र्सपारयस 

 सम्झौता यकभ खरेुको ऩर वा सम्झौतको पोटोकऩी 
 फैँक खाता नम्फय खरेुको फैँक बौचय वा फैक खाताको र्ववयण 

 

३. मोजनाको यर्नङ्ग र्फर बकु्तानी भाग गदाि 
 उऩबोक्ता सर्भर्तको र्नणिम। 

 यर्नङ्ग र्फर बकु्तानीको भाग र्नवेदन। 

 वडाको र्सपारयस। 

 काभ बइयहेको पोटोहरु कजम्तभा २ प्रर्त 

 प्रार्वर्धकफाट हारसम्भ बएको कामि भलु्माॊकन र्फर तथा र्सपारयस। 

 उऩबोक्ता सर्भर्त स्तरयम अनगुभन सर्भर्तको र्सपारयस। 

 वडा अनगुभन सर्भर्तको र्सपारयस। 

 ऩार्रकास्तयीम अनगुभन सर्भर्तको र्सपारयस। 

 

४. मोजनाको अजन्तभ र्फर बकु्तानीको रार्ग 
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 उऩबोक्ता सर्भर्तको कामिसम्ऩन्न बएको र्फर बकु्तानीको र्नवेदन 

 उऩबोक्ता सर्भर्तको कामिसम्ऩन्न बएको र्फर बएको ्महोया र्नणिम 

 तोर्कएको ओबयर्सएय वा सफ ईजन्जर्नमय य ईजन्जर्नमयफाट प्रार्वर्धक भलु्माॊकन र्फर य  

प्रर्तवेदन 

 कामिसम्ऩन्न बएका पोटोहरु कजम्तभा २।२ प्रर्त 

 श्रभको प्रमोग बएको बए र्भस्त्री तथा रेवयहरुको डोय हाजजय य ्मसभा उऩबोक्ता 
सर्भर्तफाट प्रभाजणत। 

 भेशीनयीको प्रमोग बएको बए उऩबोक्ता सर्भर्त य भेशीनयी प्रमोग गनेको सम्झौता य प्रमोग 
बएको घण्टा वा कामिऩरयभाणको बकु्तानी (बाडाभा १० प्रर्तशत कय राग्न)े (सम्झौता 
र्वऩरयत हेबी भेर्सन प्रमोग गनि नऩाइन)े 

 साभान खरयद बएको बए खरयद गयेको पभि वा कम्ऩनीफाट जायी बएको भ्माट र्फर  

(रु २००००।००भार्थको) य प्मान र्फर (२०००० बन्दा कभको)  

 आमोजना सचुना ऩाटॊ याखेको य देजखने पोटो (रु ५ राख बन्दा फढीको अर्नवामि) 
 खचि साविजार्नक र्ववयण। 

 साविजार्नक रेखा ऩयीऺण य र्नणिम। 

 अनगुभन सर्भर्तको र्नणिम तथा बकु्तानी र्सपारयस। 

 वडा सर्भर्तको अनगुभन तथा बकु्तानी र्सपारयस ऩर। 

 ऩार्रकास्तयीम अनगुभन सर्भर्तको प्रर्तवेदन य बकु्तानी र्सपारयस। 
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क्व्होरासोथाय  गाउॉऩार्रका 
र्नवािजचत ऩदार्धकायीहरुको सम्ऩकि  र्ववयण 

 

र्स .नॊ.  नाभ, थय ऩद सम्ऩकि  नम्वय 

१ श्री प्रभे वहादयु घरे गाउॉऩार्रका अध्मऺ ९८५६०४५०१२ 

२ श्री कुभायी भनुी गरुूङ गाउॉऩार्रका उऩाध्मऺ ९८४६३०१०२५ 

कामिऩार्रका सदस्म 

१ काशी जङ घरे कामिऩार्रका सदस्म ९८०६६८२४५५ 

  धन कुभायी ऩरयमाय कामिऩार्रका सदस्म ९८१५१२२५६७ 

  भन्ज ुगरुुङ  कामिऩार्रका सदस्म ९८६४३७५५८५ 

  सोभ वहादयु र्व .क.  कामिऩार्रका सदस्म ९८४६७३८३१२ 

  गभी भामा गरुूङ कामिऩार्रका सदस्म ९८४६३५८३८५ 

वडा नॊ  .१  

१ ऩेभा गरुूङ वडा अध्मऺ ९८५६०४५७३२ 

  कार व  .गरुूङ  वडा सदस्म ९८६६०२२४५२ 

  मभ व .गरुूङ वडा सदस्म ९८६६००३७७८ 

  र्बभ कुभायी गरुूङ वडा भर्हरा सदस्म ९८०६६४९५२६ 

  र्वरण ुदेवी र्व .क  वडा दर्रत भर्हरा सदस्म ९८१४१७७६६७ 

वडा नॊ  .२  

१ वदुद्द प्रसाद गरुूङ वडा अध्मऺ ९८०३३७०५४६ 

  ठग वहादयु गरुूङ वडा सदस्म ९८१६१३३५३१ 

  नन्द रार गरुूङ वडा सदस्म ९८१९१७१५८३ 

  आगभसयी गरुुङ वडा भर्हरा सदस्म ९८१६११५१७२ 

  सर्रना ऩरयमाय वडा भर्हरा दर्रत सदस्म ९८०६५७५४५३ 

वडा नॊ  .३  

  खकािजङ्ग गरुूङ वडा अध्मऺ ९८४६०५४१०६ 

  कर्भय जॊग गरुूङ वडा सदस्म ९८४६४०९६६१ 

  गॊगा वहादयु घरे वडा सदस्म ९८१६१८९७०६ 

  शान्ती गरुूङ वडा भर्हरा सदस्म ९८१४१७४२८३ 

  भोनीका र्व .क.  वडा भर्हरा दर्रत सदस्म ९८४६१५५३६२ 

वडा नॊ  .४  

  जखभ वहादयु गरुूङ वडा अध्मऺ ९८४६७०९९५६ 

  ददर वहादयु गरुूङ वडा सदस्म ९८४६५५६६२१ 
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  र्ऩरभान गरुूङ वडा सदस्म ९८४६७०९९३४ 

  गभीभामा गरुूङ वडा भर्हरा सदस्म ९८४६३५८३८५ 

  जार ुदभै वडा भर्हरा दर्रत सदस्म ९८१६१९८५०५ 

वडा नॊ  .५  

  र्गत वहादयु गरुूङ वडा अध्मऺ ९८४६२९२५१२ 

  नन्दयास गरुूङ वडा सदस्म ९८०६६९०४२३ 

  ऩणुि वहादयु गरुूङ वडा सदस्म ९८१८९०४०७६ 

  धन कासी सार्कि  वडा दर्रत भर्हरा सदस्म नबएको 
वडा नॊ  .६  

  भनरार गरुूङ वडा अध्मऺ ९७४६००१५३५ 

  जवय व  .घर्ति  वडा सदस्म ९८१६१६१८६० 

  डम्भयजॊग गरुूङ वडा सदस्म ९८१५१२१०९३ 

  यहेर गरुूङ वडा भर्हरा सदस्म ९८०६५७१७२९ 

  र्वरण ुर्व .क  वडा दर्रत भर्हरा सदस्म ९८१६६७१२९९ 

वडा नॊ  .७  

  र्डर कुभायी गरुूङ वडा अध्मऺ ९८१४१५९८०७ 

  रक्ष्भण गरुूङ वडा सदस्म ९८१६६२८९७६ 

  हेभजॊग गरुूङ वडा सदस्म ९८१५१२४५२९ 

  र्तथि कुभायी घर्ति वडा भर्हरा सदस्म ९८१३१६८७८९ 

  धन कुभायी ऩरयमाय वडा दर्रत भर्हरा सदस्म ९८१५१२२५६७ 

वडा नॊ  .८  

  याज ुगरुूङ वडा अध्मऺ ९८४६११८४३३ 

  याभ व  .गरुूङ  वडा सदस्म ९८४६४२१८७२ 

  कभय जॊग गरुूङ वडा सदस्म ९८४६३९८०३८ 

  केश कुभायी गरुूङ वडा भर्हरा सदस्म ९८४६०६०२२८ 

  र्टका नेऩारी वडा दर्रत भर्हरा सदस्म ९८१६६९८०३९ 

वडा नॊ  .९  

  नन्दजॊग गरुूङ वडा अध्मऺ ९८४६२७३९५४ 

  तरु वहादयु गरुूङ  वडा सदस्म ९८२५१८४२८८ 

  रार वहादयु ऺेर्र वडा सदस्म ९८१५१४४५४४ 

  खासदेवी गरुूङ वडा भर्हरा सदस्म ९८१४१८२८२७ 

  र्सता र्व .क  वडा दर्रत भर्हरा सदस्म ९८२६१६१०३९ 

क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रका 
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भार्रङ, रभजङु 

गाउॉऩार्रकाभा य अन्तगितका कामािरमभा कामियत कभिचायीहरुको सम्ऩकि  र्ववयण 

क्र .स  नाभ थय ऩद सम्ऩकि  नॊ  भेर आईडी 
१ र्ऩताम्फय सारु  प्रभखु प्रशासकीम अर्धकृत ९८५६०४५८१९ contactwidsaru7@gmail.com 

२ जीवन शभाि  आर्थिक शाखा  प्रभखु  ९८५६०७२७६१ ejeevan43@gmail.com 

३ र्ररोक चन्ि गरुुङ स्वास््म शाखा  प्रभखु  ९८५६०३२४९९ trilokplamagrg22@gmail.com 

४ ददऩक ऩौडेर  जशऺा शाखा  प्रभखु  ९८५६०३२७७८ dipakrajpaudel2031@gmail.com 

५ र्तथिभान शे्रष्ठ  ऩश ुशाखा  प्रभखु  ९८४६५५९२८८ 
tmshrestha2010@yahoo.com 

tmshrestha10@gmail.com 

६ श्रीकान्त न्मौऩान े कृर्ष शाखा  प्रभखु  ९८४६०१६२०५   

७ प्रज्वर देवकोटा  सूचना प्रर्वर्ध अर्धकृत ९८४००६९५६८ ito.kwholasotharmun@gmail.com 

८ र्फजम राभा योजगाय सॊमोजक ९८०४१०७१०३ rojgarsamyojag.maling@gmail.com 

९ याजेश नेऩार  ईजन्जर्नमय  ९८४३७०३३६३ nepal16771@gmail.com 

१० आशा कुभायी गरुुङ अर्धकृत छैठौ  ९८६६०२१७३५   

११ याजीव सु् णकाय  अर्धकृत छैठौ  ९८४६०५९५७२ satyriconmayhem@gmail.com 

१२ जचर घरे ना .सु  ९८४६०७४६०१ ghale.chitra1@gmail.com 

१३ जस फहादयु याई सहामक ऩाॉचौ ९८४०४७६०१६ jbkulung@gmail.com 

१४ कर्फ यानाबाट  रेखाऩार  ९८४०६६८४१३ bhatkabi74@gmail.com 

१५ सन्तोष फास्तोरा  आ .रे.ऩ  ९८६९०८४९५२ bastolasantosh144@gmail.com 

१६ रुि बण्डायी  सफ -ईजन्जर्नमय  ९८४५२०६९४८ bhandarirudra8@gmail.com 

१७ प्रकाश शेयचन  सफ -ईजन्जर्नमय  ९८४३७४२८६३ prakashsherchan507@gmail.com 

१८ गीता चन्द  कम्प्मटुय अऩयेटय ९८०८२८८८०५ gitananu2017@gmail.com 

१९ सरयता ऩौडेर  एभ .आई.एस  अऩयेटय  ९८६९३९९३४८ saritapoudel011@gmail.com 

२० यभेश शे्रष्ठ अ .सफ-ईजन्जर्नमय  ९८५६०७६७७७ rameshshrestha1147@gmail.com 

२१ र्वशार सनुाय  अ .सफ-ईजन्जर्नमय  ९८६२७७१३६२ bishalsac979@gmail.com 

२२ ससुन ताम्राकाय अ .सफ-ईजन्जर्नमय  ९८५६०६७८५५ tmrcrsusan91@gmail.com 

२३ सजृन ऻवारी प्रार्वर्धक खा .ऩा.स.टे  ९८४१०५८५५२ gyawalishrijan@gmail.com 

२४ जशव कुभाय जजयेर अ .सफ-ईजन्जर्नमय  ९८६९८१४७७० shivakumarjirel@gmail.com 

२५ अन्ज ुन्मौऩाने वडा सजचफ (१)  ९८६०७६०८४० anjubhattarai53@gmail.com 

२६ नेर काशी गरुुङ वडा सजचफ (२)  9851179894 kalagrg83@gmail.com 

२७ हकि  गरुुङ वडा सजचफ (३)  ९८४६१९६६९५ takmabk123@gmail.com 

२८ सरुभा गौतभ  वडा सजचफ (४)  ९८४६२८२०७९ shuxmag52@gmail.com 
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२९ नायामण उऩाध्मम वडा सजचफ (५ ,६) ९८५६०४६२६०   

३० तक्वभा र्वक  वडा सजचफ (७ ,८) ९८६७७९५८७२ takmabk123@gmail.com 

३१ र्फरण ुप्रसाद बपयाई वडा सजचफ (९)  ९८४६२६१२०० bbhattarai442@gmail.com 

३२ जभनुा गरुुङ कामािरम सहामक  ९८४६३९९५९९ nanugurung061@gmail.com 

३३ शेष कुभायी गरुुङ  कम्ऩटुय अऩयेटय ९८६२५७३७३१   

३४ सम्झना गरुुङ ना .प्रा.स  ९८४५९४९२६८   

३५ रक्ष्भी शेऩाि  ना .प्रा.स  ९८२९११८८२१   

३६ कल्ऩना गरुुङ र्पल्ड सहामक  ९८४६८२७८०१   

३७ स्भरृ्त गरुुङ  र्पल्ड सहामक  ९८६९०८३५५९   

३८ याभ प्रसाद गरुुङ  ना .प्र.स्वा.प्रा   ९८४६१४८३१९   

३९ रेखनाथ शे्रष्ठ ना .प्र.स्वा.प्रा   ९८४५९५५३७६२   

४० सवुास ऩौड्यार  ना .प्र.स्वा.प्रा   ९८६१५०३६२६   

४१ टेक फहादयु गरुुङ  सवायी चारक  ९८६६०८७१४९   

४२ फिु घरे कामािरम सहमोगी ९८१५१०९६७५   

४३ चन्ि काशी घरे  कामािरम सहमोगी  ९८४२७६३५७१   

४४ योशनी गरुुङ 

कामािरम सहमोगी ऩश ुसेवा 
शाखा  9840375851   

४५ र्वभरा ताभाङ कामािरम सहमोगी वडा नॊ १  9846655436   

४६ हेभजङ गरुुङ कामािरम सहमोगी वडा नॊ २ 9819133625   

४७ होभ वहादयु गरुुङ कामािरम सहमोगी वडा नॊ ३      

४८ गभुान र्सॊह गरुुङ कामािरम सहमोगी वडा नॊ ४      

४९ होभ वहादयु गरुुङ कामािरम सहमोगी वडा नॊ ५  9869147918   

५० यनवहादयु गरुुङ कामािरम सहमोगी वडा नॊ ६  9869083566   

५१ मवुयाज गरुुङ कामािरम सहमोगी वडा नॊ ७ 9849938905   

५२ खड्क वहादयु दभै कामािरम सहमोगी वडा नॊ ८  ९८४६२१९१९०   

५३ सजुर सवेुदी कामािरम सहमोगी वडा नॊ ९ ९८०६७६८७८५   
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SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf 

:jf:Yo zfvf 

 

sd{rf/L ljj/0f 

s|=;= ;+:yf sd{rf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= 

! :jf:Yo zfvf 

lqnf]s rGb| u'?ª h=:jf=c= (*%^)#@$(( 

kz'klt ;'gf/ x]=c= (*^**@))&) 

clgtf l/dfn c=g=dL= (*$^&%#&&( 

xs{ a= u'?ª sf=;= (*@(!!#!@! 

@ afUn'ªkfgL :jf=rf}= 

lx/f dfof nfdf x]=c= (*$!^%%#%% 

alatf u'?ª c=g=dL= (*^#^$)(#) 

/g sfzL u'?ª c=x]=a= (*$^@$^^%$ 

cg' u'?ª c=g=dL= (*$$#&%@@% 

lgt' u'?ª Nof=c= (*$)$%@&$) 

/]jtL u'?ª sf=;= (*$^&%##&! 

# dflnª :jf=rf}= 

ozf]bf u'?ª c=x]=a= (*$%**#*$@ 

/fhs'df/L u'?ª c=g=dL= (*!^!!$^(( 

/f]zgL u'?ª c=g=dL= (*$^!$@!%& 

>'tL 3n] u'?ª c=g=dL= (*!(!@!%#^ 

6; axfb'/ u'?ª sf=;= (*)^^&#$@^ 

$ pQ/sGof :jf=rf}= 

/fh' k/Lof/ c=x]=a= (*$@%&(##% 

gGbsfzL u'?ª c=x]=a= (*)^%@&%@! 

dlgiff u'?ª c=g=dL= (*@$!^&^*) 

u+uf gu/sf]6L c=g=dL= (*!#&)%!!@ 

ldgf u'?ª c=g=dL= (*)%*(@@^$ 

of]u/fh u'?ª sf=;= (*^^)(!#)! 

% e'h'ª :jf=rf} 

c/ljGb s'= rf}w/L x]=c= (*$%##%(*@ 

lrh s'df/L u'?ª c=x]=a= (*^&&)&!$$ 

lji0f'dfof  u'?ª c=g=dL= (*$^&)((*( 

alatf  u'?ª c=x]=a= (*!^!$^*^! 

:d[tL u'?ª c=g=dL= (*@##(^&*@ 

^ k;ufpF :jf=rf}= 

wg a= u'?ª x]=c= (*$%!@(*&^ 

laGtLdfof u'?ª c=x]=a= (*%^)$^@#) 

;'lgtf u'?ª c=x]=a= (*)^&##)() 

lagsfzL u'?ª c=g=dL= (*^^#@@*#! 

l8ndfof u'?ª c=g=dL= (*$^(#&@%& 

clgtf u'?ª c=g=dL= (*$%$^%(^% 
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eQm a= u'?ª sf=;= (*$@@&*$(% 

& ef]h] :jf= rf}= 

/fh]z kf}8]n x]=c= (*$^&*@^** 

zf]ef u'?ª c=x]=a= (*$^@!)#)* 

ljho kf}8]n c=x]=a= (*)^%%(%!% 

s]:dLtf u'?ª c=g=dL= (*!$!)&(## 

s'n k|;fb u'?ª sf=;= (*@%!($#% 

* ;fNd]e~Hofª :jf=rf} 

;Gtf]if afa' ;'j]bL c=x]=a= (*$^($)@#( 

sflnsf k|;fb ;f]tL c=x]=a= (*$!)&@$#^ 

;fljqf kf]v/]n c=g=dL= (*$))!)%(% 

dgsfdgf sfsL{ c=g=dL= (*)^%@^%!! 

l6sf u'?ª c=g=dL= (*$)$(^^^# 

uGh a= tfdfª sf=;= (*!(!$(%@* 

( z}n'ª ;f=:jf=O{= 
lbg]z lj=s= c=x]=a= (*@$!%@((& 

;/f]h du/ sf=;= (*@$!%)*)) 

!) 3n]ufpF ;f=:jf=O{= 

;/Ltf u'?ª c=x]=a= (*!%!)!^^) 

/]lhgf ltjf/L c=g=dL= (*$%%%##^@ 

;f]gL u'?ª sf=;= (*)^%@%^@@ 

!! sdfufpF ;f=:jf=O{ 
lgzf u'?ª c=x]=a= (*$)^*#&($ 

;lGbk  u'?ª sf=;= (*)^&(*&@) 

!@ l;ª\bL cf=:jf=;]=s]= 

Xof]sfzL u'?ª c=g=dL= (*!(!!#)#! 

y;d u'?ª c=g=dL= (*!$!&!()$ 

l8n'dfof u'?ª sf=;= (*^(^!)&#! 

!# 3fd|fª cf=:jf=;]=s]= 

uf]lkgL u'?ª c=x]=a= (*!%!&#*^( 

l;h{gf yfkf du/ c=g=dL= (*)^&)*!&* 

v/;'Aaf u'?ª sf=;= (*)%*^$)$& 
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SJxf]nf;f]yf/ ufpFkflnsf 

:jf:Yo zfvf 

 

dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx?sf] ljj/)f 
 

qm=;+= 
d=:jf=:j=;] 

kl/ro kq g+= 
gfd / y/ 

sfo{/t :jf:Yo ;+:yfsf] 

gfd 
;Dks{g+= 

1 30384 ;":df tfdfª afUn"ªkfgL :jf=rf} 9861402754 

2 30385 b]pdfof u"?ª afUn"ªkfgL :jf=rf} 9806757179 

3 30389 jgdfof u"?ª afUn"ªkfgL :jf=rf} 9846353816 

2 30393 cfOt s"df/L lj=s= afUn"ªkfgL :jf=rf} 9840937681 

5 30391 lji)f"dfof u"?ª afUn"ªkfgL :jf=rf} 9846847774 

6 30390 ;l/tf kl/of/ afUn"ªkfgL :jf=rf} 9867074982 

7 30099 l/g s"df/L du/ dflnª :jf=rf}= 9821800649 

8 30100 zf]ef u"?ª  dflnª :jf=rf}= 9805810215 

9 30101 cf; s"df/L u"?ª  dflnª :jf=rf}= 9817152640 

10 30103 z]/ s"df/L u"?ª  dflnª :jf=rf}= 9825106713 

11 30102 ^]s s"df/L u"?ª  dflnª :jf=rf}= 9825175009 

12 30104 lnlnsfzL u"?ª  dflnª :jf=rf}= 9806536509 

13 30105 k~rdfof u"?ª  dflnª :jf=rf}= 9816169329 

14 30106 :ofgLdfof nfdf  dflnª :jf=rf}= 9846632754 

15 30109 ;Ltf yfkf  dflnª :jf=rf}= 9827142312 

16 20108 cf;k"/L u"?ª   dflnª :jf=rf}= 9816683384 

17 30110 ledsfzL u"?ª   dflnª :jf=rf}= 9805810215 

18 29945 /gsfzL u"?ª pQ/sGof :jf=rf}= 9815124335 

19 29946 lvd s"df/L u"?ª pQ/sGof :jf=rf}= 9819174119 

20 29947 sdnf #n] pQ/sGof :jf=rf}= 9846118956 

21 29948 x]d s"df/L #n] pQ/sGof :jf=rf} 9806794981 

22 29949 ?kf lj=s= pQ/sGof :jf=rf=} 9806666138 

23 29950 ldgsfzL u"?ª pQ/sGof :jf=rf=} 9846847457 

24 29951 lnndfof u"?ª pQ/sGof :jf=rf}= 9846759626 

25 29952 rGb|sfzL u"?ª pQ/sGof :jf=rf}= 9846847456 

26 29953 s"df/L u"?ª pQ/sGof :jf=rf}= 9817177360 

27 29954 ;fljqL u"?ª pQ/sGof :jf=rf}= 9866451905 
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28 29955 rGb| s"df/L u"?ª pQ/sGof :jf=rf}= 9862597512 

29 29974 k')fsfzL u"?ª e"h"ª :jf=rf}= 9846847507 

30 29973 h"ns"df/L u"?ª e"h"ª :jf=rf}= 9869093700 

31 29972 rGb|sfzL u"?ª e"h"ª :jf=rf}= 9806541236 

32 29971 z]ifs"df/L u"?ª e"h"ª :jf=rf}= 9846847504 

33 29970 dgs"df/L u"?ª e"h"ª :jf=rf}= 9846709981 

34 29969 k"hf u"?ª e"h"ª :jf=rf}= 9846672817 

35 29968 z]ifs"df/L u"?ª e"h"ª :jf=rf}= 9869257698 

36 29967 a"ws"df/L u"?ª e"h"ª :jf=rf}= 9846779186 

37 29966 sf]lknf ldhf/ e"h"ª :jf=rf}= 9805852876 

38 29975 g"gsfzL u"?ª e"h"ª :jf=rf}= 9805874343 

39 30164 l;;d u"?ª l;ª\bL ;f=:jf=O{ 9806736470 

40 30165 s~rg u"?ª l;ª\bL ;f=:jf=O{ 9843374742 

41 30166 lagf u"?ª l;ª\bL ;f=:jf=O{ 9803411495 

42 30167 ;"s"df/L u"?ª l;ª\bL ;f=:jf=O{ 9817119362 

43 30169 gf}dfof u"?ª k;ufp :jf=rf}= 9826183502 

44 30170 ?s s"df/L u"?ª k;ufp :jf=rf}= 9863417650 

45 30172 b"uf{ u"?ª k;ufp :jf=rf}= 9863417647 

46 30171 n]vdfof u"?ª k;ufp :jf=rf}= 9866022692 

47 30173 ;f]gL u"?ª k;ufp :jf=rf}= 9867303511 

48 30154 df]tL s"df/L u"?ª ef]h] :jf=rf}= 9814181088 

49 30153 ldg s"df/L u"?ª ef]h] :jf=rf}= 9806709718 

50 30155 pdf u"?ª ef]h] :jf=rf}= 9823023558 

51 30156 qLsfzL u"?ª ef]h] :jf=rf}= 9815176582 

52 30157 lnnf s"df/L u"?ª ef]h] :jf=rf}= 98906566370 

53 30158 s"n s"df/L u"?ª ef]h] :jf=rf}= 9824189027 

54 30161 v"zs"df/L u"?ª #fd|fª ;f :jf=O{= 9814125679 

55 30160 clgtf u"?ª #fd|fª ;f :jf=O{= 9826141064 

56 30162 dgsfzL u"?ª #fd|fª ;f :jf=O{= 9846458313 

57 30159 lkª\sL u"?ª #fd|fª ;f :jf=O{= 9804124442 

58 30163 cf;s"df/L u"?ª #fd|fª ;f :jf=O{= 9816153023 

59 30151 vf]lksnf u"?ª ;fNd]e~Hofª :jf=rf}= 9806608982 

60 30150 lrhf u"?ª ;fNd]e~Hofª :jf=rf}= 9806628917 

61 30152 ljZj?kf If]qL ;fNd]e~Hofª :jf=rf}= 9816108904 
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62 30149 zfGtf u"?ª ;fNd]e~Hofª :jf=rf}= 9805886903 

63 30148 s[i)fs"df/L u"?ª ;fNd]e~Hofª :jf=rf}= 9804191751 

64 30147 k')f{s"df/L u"?ª ;fNd]e~Hofª :jf=rf}= 9805869041 

65 30146 lagf u"?ª ;fNd]e~Hofª :jf=rf}= 9813666340 

66 30144 /]vdfof u"?ª ;fNd]e~Hofª :jf=rf}= 9816151149 

67 30145 pld{nf u"?ª ;fNd]e~Hofª :jf=rf}= 9806639590 

68 30143 h'gLs'df/L u'?ª ;fNd]e~Hofª :jf=rf}= 9805858870 

69 30142 ;flj u"?ª ;fNd]e~Hofª :jf=rf}= 9806566360 
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गाउॉऩार्रकावासीहरुराई क्व्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको 
अनयुोध 

 

 गाउॉऩार्रकाको र्वकासभा सकाया्भक सहबार्गता जनाऔीँ ।  

 जथाबावी पोहोय नपारौँ, घय, आॉगन सपा याखौँ । गाउॉऩार्रकाराई सपा य सनु्दय याखौँ । 

 सॊयचनाहरु र्नभािण गदाि सडक ऺेरार्धकायको ऩूणितमा ऩारना गयौँ । सडक अवयोध हनुे गयी 
र्नभािण साभग्री नयाखौँ ।  

 जन्भ, भृ् म,ु फसाइसयाई, र्ववाह, सम्फन्ध र्वच्छेद जस्ता घटना घटेको ३५ ददनर्बरभा नै दताि 
गयौँ ।  

 ऩाल्त ुकुकुयहरु सडक, वस्तीभा नछाडौँ, घयभा नै फन्धनभा याखी येर्फज र्वरुिको खोऩ रगाऔीँ।  

 गाउॉऩार्रकाराई फझुाउनऩुने कय, दस्तयु सभमभा नै फझुाई गाउॉऩार्रकाराई सहमोग ऩमुािऔ ीँ ।  

 उद्योग, ्मावसामहरु सञ्चारन गदाि गाउॉऩार्रकाफाट र्सपारयस र्रएय भार सञ्चारन गयौँ ।  

 ्मवसाम सञ्चारन बएऩछी गाउॉऩार्रकाभा आफ्नो ्मवसाम दताि गयी प्रभाणऩर र्रऔीँ ।  

 अखाद्य, र्भसावटमकु्त साभग्रीहरुको र्फक्री र्वतयण तथा प्रमोग नगयौँ ।  

 गबिवती भर्हरारे र्नमर्भत रुऩभा स्वास््म सॊस्थाभा गई आफ्नो स्वास््म ऩयीऺण गयाऔीँ । 
नवजात जशशरुाई सभमभा नै खोऩहरु रागाई र्वर्बन्न योग राग्नफाट फचाऔीँ।  

 ऩाटी, ऩौवा, ऩोखयी, भठ, भजन्दय, गमु्फा जस्ता धार्भिक-साभाजजक-साॊस्कृर्तक सम्ऩदाहरुको सॊयऺण 
गयौँ ।  

 गाउॉऩार्रका ऺेरर्बर जग्गा प्रानीङ्ग गदाि गाउॉऩार्रकाको ऩूवि स्वीकृर्त र्रऔीँ ।  

 बौर्तक सॊयचना, घय र्नभािण गदाि प्रार्वर्धकहरुको ऩयाभशि य इजाजत ऩर र्रएय भार र्नभािण 
कामि गयौँ । 

 


