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चौँरीदेउराली गाउँपाललकाको आ.व. २०७९/ 0८० को वार्षिक नीलत तथा कार्िक्रम 

 

हाम्रो गाउँपाललकाको र्स गररमामर् १० औ ँगाउँसभामा हाम्रो लनमन्त्रणालाई स्वीकार गरी र्स गाउँसभामा 
उपस्स्थत र्स सभाका प्रमखु अलतलथ बागमती प्रदेश, रू्वा तथा खेलकुद मन्त्री मा. रत्न ढकालज्रू्, 
सभाका र्वशेष अलतलथ स्जल्ला समन्त्वर् सलमलत, काभ्रपेलाञ्चोकका प्रमखु ददपक गौतमज्रू्, गाउँपाललका 
उपाध्र्क्षज्रू्, पूवि अध्र्क्षज्रू्, उपाध्र्क्षज्रू्, र्वलभन्न राजनैलतक दलका प्रमखु एवम ्प्रलतलनलिहरु, गाउँसभा 
सदस्र्ज्रू्हरू, प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृत लगार्तका कमिचारीहरु, सरुक्षाकमी, परकार लगार्तका सबै 
महानभुावहरुमा गाउँपाललकाको तर्ि बाट हाददिक स्वागत तथा न्त्र्ानो अलभवादन व्र्क्त गदिछु। र्ो 
महत्वपूणि क्षणमा देश र जनताका आमूल पररवतिनका लनस्तत जनर्दु्ध, जनआन्त्दोलन, मिेश आन्त्दोलन 
लगार्तका र्वलभन्न कालखण्डमा भएका र्वलभन्न आन्त्दोलन, संघषि र र्वद्रोहहरुमा उच्च बललदान गनुिहनुे 
सतपूणि ज्ञात अज्ञात सर्हदहरुप्रलत भावपूणि श्रद्धाञ्जली व्र्क्त गदिछु। साथै बेपत्ता र्ोद्धाहरूप्रलत उच्च 
सतमानका साथ घाइते अपाङ् गहरूको शी्र  स्वास्थ्यर् लाभको कामना गदिछु। जनर्दु्ध, जनआन्त्दोलन र 
जनसंघषिमा जनताले परु् र्ाएको र्ोगदान र बललदानको गौरवपूणि इलतहासले हामीलाई सँिै मागिलनदेश 
गरररहनेछ। 

आदरणीर् गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु 

नेपालको संर्विान बमोस्जम दोस्रो स्थानीर् तहको लनवािचन सतपन्न भई हाम्रो कार्िकालको प्रारतभ भएको 
पर्हलो वषिको नीलत तथा कार्िक्रम र बजेट प्रस्तलुतको चरणमा छौँ। हामी अर्हले हरेक र्कलसमले 
महत्वपूणि संक्रमणकालमा गसु्िरहेका छौँ। लनवािचनको र्हसाबले पर्हलो आवलिक लनवािचनबाट लनवािस्चत 
जनप्रलतलनलिको कार्िकाल समाप्त भइ दोस्रो लनवािचनबाट लनवािस्चत जनप्रलतलनलिको कार्िकालको शरुुवाती 
चरणमा र्वगतका जनप्रलतलनलिले लबसाएका र्वकासका काम कारवाहीलाई नर्ाँ जनप्रलतलनलिले लनरन्त्तरता 
र अझ सिुाररएको रुपमा उच्चस्तरले र्वकास गदै आजको बदललएको पररवेशका जनताको आकांक्षा र 
मागलाई सतबोिन गदै जानपुने महत्वपूणि संघारमा उलभएका छौँ। र्स बीचमा हाम्रा साम ुचनुौती  र 
अवसर एवम ्सतभावना देखापरेको छ। र्वगतका जनप्रलतलनलिले गरेका राम्रा कामको अनशुरण गदै 
बाँकी अिरुा कामहरु पूरा गनुिपने, जनताको माग र अपेक्षा ददनानदुदन बढीरहेको छ त्र्सलाई सतबोिन 
गनुिपने, सूचना प्रर्वलिको र्वकासले गदाि र्वकासको नर्ाँ नर्ाँ आर्ामहरु थप भैरहेको सन्त्दभिमा त्र्स 
अनरुुप अगालड बढ्न ुपने, र्वगतका जनप्रलतलनलिले गरेका कार्िसतपादनको स्तरलाई कार्म राखी अझ 
थप स्तरीर् कार्िसतपादन गरेर देखाउन ुपने तर स्रोत सािनको र्हसाबले र्वगतको भन्त्दा कुनै बढोत्तरी 
नभएको अवस्थाले गदाि थप चनुौती बढेको छ भने अकोलतर अवसर र सतभावनाको ढोका पलन खलेुको 
छ। 
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आ.व. ०७८।०७९को संस्क्षप्त सलमक्षा 

आदरणीर् सभासदस्र्ज्रू्हरू, 

भौगोललक रुपमा हामी सगुम स्जल्लाका दगुिम भेगमा रहेका छौँ। र्वगतदेस्ख नै र्पछलडएको क्षेर भनेर 
स्चलनने कोस्शपारी हाम्रो गाउँपाललका उत्तर पूवी भागमा रामेछाप, लसन्त्िपुाल्चोक, दोलखासँग जोलडन 
पगेुको छ। गाउँपाललकाको  र्हसाबले  हेने हो भने हाम्रा ९ वटा वडाहरु मध्रे् वडा नं १, २ र ३ 
मालथल्लो भेग, वडा नं ४, ५, ९ मध्र् भेग र वडा नं ६, ७, ८ तल्लो भेग भनेर वलगिकरण गनि 
सर्कन्त्छ। र्ी तीनै भेगमा ३ प्रकारको भौगोललक अवस्स्थलत र त्र्सले पाने प्रभावहरू छुटै्ट खालका छन,् 
र्सरी मालथल्लो भेगलाई लेक, तल्लो भेगलाई वेंशी पलन भन्न सर्कन्त्छ जहाँ हावा पानी, उत्पादन आदद 
पलन र्रक र्कलसमका छन।् तलुनात्मक र्हसाबले मालथल्लो भेग र्वकट क्षेरलभर पदिछ र उत्पादनका 
र्हसाबले पलन तीनै भेगहरु र्रकर्रक छन।् र्वकास लनमािणका र्हसाबले पलन र्रक नै रहेका छन।् 
चाल ुआ.व. ०७८/७९ का लालग गत वषि छनौट गररएका र्वलभन्न र्ोजनाहरुको र्वस्ततृ सलमक्षा गनि त 
अर्हले सतभव छैन र्द्यर्प केर्ह कार्ािन्त्वर्नमा गएका र भएका र्ोजनाहरुको बारेमा संस्क्षप्तमा सलमक्षा 
गने कोस्शस गरेको छु। 

आलथिक र्वकास तर्ि ः  

चाल ुआ.व.मा छनौट भई सञ्चालनमा आएका र्ोजनाहरुमा कृर्ष तथा पश ुर्वकास तर्ि  बीऊ-लबजन 
र्वतरण गने, लबऊ उत्पादनका कार्िहरुमा र्हउँदे तथा वषे घाँसका लबऊहरू र्वतरण, गाई भैंसी सतु्केरी 
भत्ता, सुँगरु बंगरुका पाठापाठी र्वतरण, कृलतम गभाििान आदी र्ोजनाहरुले र लनतन आर् भएका 
जनसमदुार्मा कृर्ष औजारहरू अनदुानमा र्वतरण गने कार्िले कृषकहरुमा उत्साह देस्खएको छ र हाम्रो 
भगूोलमा कृर्षलाई आिलुनकीकरणतर्ि  लैजाने कुराको शरुुवात भएता पलन आम रुपमा कृषकहरुलाई 
व्र्वसार्र्क उत्पादनतर्ि  आकषिण गने कुराको पहल गनुिपने देस्खन्त्छ।र्ो सँगै ठाउँ-ठाउँमा लसँचाई 
पोखरी तथा कुलो लनमािण कार्िले र्कसानहरुले थोरै भने पलन राहत महशसु गरेका छन ्र लसँचाई कुलो 
तथा पोखरी लनमािण गने कार्िलाई र्कसानका मागअनसुार लतव्रता ददनपुने देस्खन्त्छ।पशपुालन तर्ि  
व्र्वसार्र्क बाख्रा तथा बंगरुका र्मिहरु र्वस्तार गने कार्ि लिमा गलतमा अगाडी बर्ढरहेका छन।्त्र्स्तै 
पर्िटन र्वकास तर्ि  पदमागि, ्र्टुावर, ्ोतेन, गतुबा, मस्न्त्दर, सर्हदपाकि  तथा शाललकहरु रा् ेकार्िले 
लतव्रता पाएको छ। कलतपर् र्ोजनाहरू ठेक्कामा जाँदा लनमािण व्र्वसार्ीको र्ढलाससु्तीले गदाि समर्मै 
सतपन्न हनु नसकेता पलन सतपन्नताको चरणमै रहेका छन।् 

ग्रालमण भेगमा रहेका र्वलभन्न प्रकारका सहकारीहरुमध्रे् बचत तथा ऋण सहकारीहरु, कृर्ष सहकारी र 
बहउुदे्दश्र्ीर् सहकारीहरु सञ्चालनमा रहेका छन,्  तर एकाि बाहेक प्रार् सहकारीहरू व्र्वस्स्थत 
र्कलसमले सञ्चालन हनु सर्करहेका छैनन।् गाउँपाललकाले कृर्ष मल ढुवानीको लालग र्वगत वषिदेस्ख नै 
भाडा अनदुान ददंदै आएकोमा र्स वषि मल आपूलति गने कुरामा रार्िर् रुपमा नै समस्र्ा देखा परेको 
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हुँदा सहकारीहरुले समर्मै मल आपूलति गनि सकेका छैनन।् र्स्तो अवस्थामा कालोबजारीको मारमा 
परी वषे वाली उत्पादनमा लनकै नै ह्रास हनुे देस्खन्त्छ। 

सामास्जक र्वकास तर्ि ः 

स्शक्षाः  

गाउँपाललकामा हाल १२ वटा मा.र्व., एउटा क्र्ातपस, २७ वटा आिारभतु र्वद्यालर्हरु सञ्चालनमा 
रहेका छन।् भौलतक पूवाििारका र्हसाबले प्रार् सबै र्वद्यालर्हरुमा पक्की भवनहरु लनमािण भईसकेका छन ्
भने ददन-प्रलतददन र्वद्याथीसंख्र्ा घट्दै जानाले र्वद्यालर्हरू मजि गनुिपने स्स्थती देखा परररहेको छ। ४ 
वटा मार्वहरूमा प्रार्वलिक स्शक्षा सञ्चालन भईरहेका छन।् गाउँपाललकाले छारवतृ्ती लगाएतका अनदुानहरु 
लनर्लमत ददँदै आएको भएता पलन स्थानीर् र्वद्याथीहरु पर्ािप्त मारामा त्र्सतर्ि  आकर्षित हनु सकेका 
छैनन ्भने बार्हरी स्जल्ला तथा गाउँपाललकाबाट प्रार् र्वद्याथीहरु आउने गरेका छन।् स्थानीर् गाउँपाललका 
लभरका र्वद्याथीहरुले भन्त्दा बार्हरका र्वद्याथीहरुले नै गाउँपाललकाद्वारा प्रदान गररएको छारवसृ्त्त तथा 
अनदुानको बढी उपर्ोग गरररहेको अवस्था छ।गाउँबाट शहरलतर अध्र्र्न गनि जाने र्वद्याथीहरुलाई 
गाउँमा र्कािउने चनुौती हामीले सामना गरररहेको स्स्थलतमा गाउँगाउँमै रोजगारी लसजिना गरी गणुस्तरीर् 
स्शक्षा प्रदान गनुि अर्हलेको मखु्र् चनुौती हो। स्शक्षा क्षेरमा गाउँपाललकाद्वारा गररएको लगानीको प्रलतर्ल 
जलत हनुपुने हो त्र्ती हनु सर्करहेको छैन। 

 

स्वास्थ्यर्ः  

गाउँपाललकामा रहेका सबै स्वास्थ्यर् संस्थाहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा लनशलु्क घोषणा गररएका औषिीहरू 
गाउँपाललकाले व्र्वस्था गदै आएको छ। प्रार् सबै स्वास्थ्यर् संस्थाहरुको आफ्नै भवनहरु रहेको र 
लनर्लमत सेवा प्रवाह भईरहेको छ। गाउँपाललका स्तरीर् १५ शैर्ाको अस्पतालमा दक्ष जनशस्क्तको 
व्र्वस्थासर्हत सेवाप्रवाह भईरहेको छ। अस्पतालको नर्ाँ भवन लनमािण सतपन्न भईसकेको तर 
खानेपानीको लालग लनमािण व्र्वसार्ीले समर्मै खानपेानीको कार्ि सतपन्न नगररददँदा नर्ाँ भवनबाट सेवा 
प्रवाह गनि सर्कएको छैन। र्द्यर्प र्स वषि लभर काम सतपन्न भई नर्ाँ भवनबाट सेवाप्रवाह हनुे देस्खन्त्छ। 
कोलभडको महामारी बीच जनस्तरबाट शरुु गररएको अस्क्सजन प्लाण्ट जडान कार्ि सतपन्न भएको छ। 

 

खानपेानीः  

गाउँपाललकाले अस्घ सारेको एक घर एक िाराको रणनैलतक र्ोजना सतपन्नताको अस्न्त्तम चरणमा रहेको 
छ। र्वलभन्न कारणले खानेपानी समस्र्ामकु्त गाउँपाललका घोषणा गने कार्ि सतपन्न हनु सर्करहेको छैन। 
र्द्यर्प ९ वडामध्रे् एउटा वडाले एक घर एक िारा कार्िक्रम संपन्न गररसकेको छ भने बाँकी वडाहरुमा 
महुानका अभावले त्र्ो हनु सर्करहेको छैन। रार्िर् स्तरको वहृत खानेपानीको र्ोजना चौँरीखोला 
ढोकेडाँडा खानेपानी आर्ोजना सतपन्न हनुासाथ सबै वडाहरुमा खानेपानी समस्र्ा समािान हनुे देस्खन्त्छ। 
उक्त आर्ोजनको कार्ि झण्डै ८० प्रलतशत सतपन्न भईसकेको छ।  
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पूवाििार र्वकास तर्ि ः 
गाउँपाललकाका सबै टोल र सतभव भएसतम घरघरमा बाटो लैजाने कार्ि प्रार् पूरा भएको छ। र्हउँद 
वषाि भरी ती सडकहरुलाई चल्न सक्ने बनाउने र स्तरोन्नलत गने कार्ि लनरन्त्तर गनुिपनेछ। गाउँपाललका 
केन्त्द्र जोड्न ेएउटा मार सडक कालोपरे भएको र अन्त्र् रणनैलतक महत्वका सडकहरुलाई कालोपरे 
गरी ९ वटै वडालाई जोड्ने कुराले प्राथलमकता पाउनपुने देस्खन्त्छ। र्सका लालग संघीर् सरकार, प्रदेश 
सरकार लगार्तका र्वलभन्न र्वकास साझेदारहरुसँग पहल बढाउनपुने आवश्र्कता देस्खन्त्छ।संघीर् सरकार 
र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशति, समपरुक र्ोजनाहरू हाल कार्ािन्त्वर्नमा आईरहेका र कलतपर् र्वषर्गत 
कार्ािलर्हरुबाट प्राप्त र्ोजनाहरुको कार्ािन्त्वर्नको थालनी सतबस्न्त्ित लनकार्बाट अस्न्त्तम अवस्थालतर 
शरुु गने भएकोले समर्मै सतपन्न गने कुरामा समस्र्ा पारेका छन।् 

 

शसुासनतर्ि ः  

गाउँपाललका लगार्तका साविजलनक सेवाग्राहीहरुलाई लछटो छररतो तररकाले सेवा प्रवाह गने कामकुराको 
थोरै अभाव देस्खएको छ। कलतपर् दरबन्त्दीहरुमा सतबस्न्त्ित लनकार्ले समर्मै पदपतुी नगररददने, करारमा 
रा् नलमल्ने र आएका कमिचारीहरु लछटो सरुवा भई जाने कारणले केही समस्र्ाहरु देस्खएका छन।् 
उपभोक्ताहरुद्वारा कार्ािन्त्वर्नमा गएका र्ोजनाहरु अस्न्त्तम समर्मा सतपन्न गने र भकु्तानीका लालग प्रार् 
जसो अस्न्त्तममा आउने भएकाले आवश्र्क कागजात नपगु्ने र भकु्तानी गनि झन्त्झर्टलो हनुे समस्र्ाहरुलाई 
समािान गनि सतबस्न्त्ित सबैको ध्र्ानाकषिण हनु जरुरी छ। गाउँपाललकाको व्र्वस्स्थत प्रशासलनक भवन 
नभएको र अस्थाई प्रकारको भवनबाट सेवा प्रवाह भईरहेकोले पलन कलतपर् शाखा र र्वषर्गत क्षेरलाई 
केही कदठनाई देस्खएको छ। वडा नं १ र २ को  वडा कार्ािलर् भवन लनमािण अत्र्न्त्त जरूरी देस्खएको 
छ। 

राजश्व संकलनतर्ि ः 

आन्त्तररक स्रोतका र्हसाबले हामी असाध्रै् कम स्रोत भएको गाउँपाललकामा पदिछौं। हामीसँग भएका 
बालवुा लगट्टीहरुमा ठेक्का नलाग्ने, अन्त्र् प्रकारका खानी, उद्योगहरू नभएका, वनजंगलको पलन व्र्वस्स्थत 
उपर्ोग नहनुे समस्र्ाका कारण वडाहरुबाट प्राप्त मालपोत र र्वलभन्न लसर्ाररस दस्तरुहरु नै हाम्रो मखु्र् 
आन्त्तररक स्रोत रहेको हुँदा आन्त्तररक राजश्व संकलन लनकै न्त्रू्न रहेको छ। 

चालू वषिको र्वकास र्ोजनाहरुको र्वस्ततृ सलमक्षा र्हाँ रा् सर्कएन। लनवािचनको दौरानमा अलिकांश 
जनप्रलतलनलि, कमिचारीहरू, उपभोक्ता सलमलतमा रहेका सदस्र्हरु र आम जनसमदुार्हरु झण्डै २ 
मर्हनासतम व्र्स्त रहनाले कलतपर् र्ोजनाहरुलाई समर्मै सतपन्न गनि नसर्कएको र हाल लतब्र गलतमा 
सतपन्नताको अस्न्त्तम चरणमा रहेका छन।् अब म र्स गररममामर् सभामा आगामी आ.व. २०७९/०८० 
को वार्षिक नीलत तथा  कार्िक्रम प्रस्ततु गनि चाहन्त्छु। 

 

आदरणीर् गाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
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संघीर् सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे सशति अनदुान, र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान, समपरुक 
अनदुान, र्वशेष अनदुान, राजश्च बाँडर्ाँडबाट प्राप्त हनुे अनदुान र आन्त्तररक स्रोत नै हाम्रो बजेट 
लनमािणका मखु्र् आिार हनु।्दीगो र्वकास लक्ष्र्का सूचकहरुलाई समेत मध्र्नजर गरेर र्वकासका  
र्ोजना छनौट गनुि आजको आवश्र्कता हो जसलाई र्थासंभव समेट्ने कोस्शस गररएको  छ। हामीलाई 
प्राप्त भएको स्रोत र हाम्रा आवश्र्कताहरूको लबचमा लनकै लामो दूरी रहेको छ । हाम्रा सबै 
आवश्र्कताहरू हामीसँग हनुे लसलमत स्रोत र सािनबाट पूरा गनि सतभव छैन। र्सथि आवश्र्कताको 
पर्हचान र त्र्सलाई प्राथलमकीकरण गरी जलत सक्दो आवश्र्कता पूरा गनुि हाम्रो दार्र्त्व हनु आउँछ। 

जनसंख्र्ा भगुोल र क्षेरका आिारमा वडा सलमलतहरुले वडाभरीका र्ोजनाहरुलाई प्राथलमकीकरण गरेर 
र्वलनर्ोजन गनिका लालग लनतनानसुार बजेट व्र्वस्था गररएको छ भने बाँकी र्वकास बजेटलाई 
आवश्र्कताका आिारमा र्वलनर्ोजन गरर गाउँसभामा पेश गररनेछ। 

 

वडा नं. १, २ र ९- प्रलत वडा ४० लाख 

वडा नं. ४, ७ र ८- प्रलत वडा ४५ लाख 

वडा नं. ३, ५ र ६- प्रलत वडा ५० लाख 

 

क. आलथिक र्वकास 

१. हाम्रो गाउँपाललकाको आलथिक र्वकास र रोजगारी लसजिना गनि सर्कने मूल आिारको रुपमा रहेको 
कृर्ष क्षेरमा रहेको परतपरागत लनवािहमखुी कृर्ष प्रणालीलाई र्वस्थार्पत गरी व्र्वसार्ीक तथा 
उत्पादनमखुी कृर्ष तर्ि  र्कसानहरुलाई आकर्षित गनि र्वगत वषिदेस्ख शरुु गररएको “र्कसानसँग 
गाउँपाललका” कार्िक्रमलाई अझै व्र्वस्स्थत गरर लनरन्त्तरता ददईनेछ। 

२. भौगोललक अवस्था, हावा पानी, माटोको अबस्था आदीको आिारमा र्वज्ञहरुको परामशिबाट कुन कुन 
वडामा के के कृर्ष उत्पादनको सतभावना छ भने्न अध्र्र्न गरी कृर्ष पकेट क्षरे लनिािरण गररनेछ। 

३. कृर्षका पकेट क्षेरहरुको र्वस्तार गरी उन्नत लबऊ उत्पादनका कार्िलाई वैज्ञालनक ढंगले अगाडी 
बढाइनेछ र रैथाने बालीहरुको संरक्षण र उत्पादनलाई प्रोत्साहन ददइनेछ। 

४. समर् समर्मा आवश्र्कताअनसुार र्कसानहरुको माटो पररक्षण गने र बाली  लबरुवामा लाग्न े 
रोगहरुको उपचारको लालग आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ। 

५. र्कसानहरुद्वारा उत्पाददत वस्तहुरुलाई बजारसतम परु् र्ाउनका लालग ासारपसार गने ढुवानी सािनको 
व्र्वस्था गररनेछ। 

६. प्रत्रे्क वडामा कृर्ष संकलन केन्त्द्र स्थापना गने र मखु्र् संकलन केन्त्द्रसतम ल्र्ाई बजारसतम 
लैजानका लालग आवश्र्क व्र्वस्था लमलाइनेछ। 

७. पाललकस्तरमा कृर्ष कोल्ड स्टोर लनमािण गनि र्सै वषिबाट आवश्र्क पहल गररनेछ। 

८. उत्पादनमसु्ख लबऊ उत्पादन गने कृषकसमूहहरुको लालग आवश्र्क मल, लबऊ, औषलिहरुको 
व्र्वस्था गररनेछ। 
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९. सहकारीहरुमार्ि त र्कसानहरुलाई र्वतरण गररने मलको लालग सदरमकुामदेस्ख प्रत्रे्क वडासतम 
ढुवानी भाडा गाउँपाललकाले व्र्होने व्र्वस्थालाई लनरन्त्तरता ददइनेछ। 

१०. कृषकहरुलाई आवश्र्क कृर्ष औजार तथा बाली लबऊहरु र्वतरण गरी कृर्षलाई आिलुनर्ककरण र 
व्र्वसार्र्क उत्पादन प्रणाललमा लैजान पहल गररनेछ। 

११. कृर्ष, पशपुालनमा लसजिनस्शल, नमूना कार्ि गरर स्थार्पत उत्कृष्ट उद्यमी र्कसानहरुलाई  पर्हचान 
गरर परुस्कृत गररनेछ। 

१२. गाउँपाललका लभर कृर्ष, पशपुालनमार्ि त उद्यम र्वकास गने रू्वाहरु लस्क्षत र्वशेष रू्वा स्वरोजगार 
कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

१३. बेमौसमी तरकारी तथा नगदेबाली उत्पादन गने र्कसानहरुलाई आवश्र्क सहर्ोग र प्रोत्साहन 
गररनेछ। 

१४. उन्नत लबऊ उत्पादन कार्िक्रम अन्त्तगित उत्पाददत उन्नत जातका लबऊहरुको ल्र्ाब पररक्षण गरी 
गाउँपाललकाभररका र्कसानहरुलाई र्वतरण गनिका लालग गाउँपाललकाले र्कसानहरुसँग खररद गरर 
५०% अनदुानमा र्कसानहरुलाई लबऊ र्वतरण गररनछे। 

१५. लसँचाई सलुबिा नभएका उविर तथा उत्पादनस्शल जलमनहरुको लसँचाईको व्र्वस्था गररनेछ। 

१६. आवश्र्क स्थानहरुमा लसँचाई पोखरी र कुलोहरु लनमािण गररनेछ। 

१७. गत वषिदेस्ख लनमािणालिन अवस्थामा रहेका मादन कुडारी ललफ्ट लसँचाई तथा खानेपानी आर्ोजना, 
पोखरी रातचे ललफ्ट लसँचाई र्ोजना, भालूखोला लसँचाई आर्ोजना, मूलवेशी लसँचाई आर्ोजना 
लगार्तको र्ोजनाहरुलाई लछटै्ट सतपन्न गनि आवश्र्क पहल गररनेछ। 

१८. पशूिन र्वमा कार्िक्रमलाई र्वगतदेस्ख नै गाउँपाललकाले ५०% अनदुान ददन ेव्र्वस्था गदै आएको 
तर प्रभावकारी ढंगले कार्ािन्त्वर्न हनु नसर्करहेको हुँदा र्सलाई प्रबावकारी रुपमा सञ्चालन गनि 
जोड गररनेछ। 

१९. बाख्रापालनलाई थप उत्पादनमखुी बनाउनका लालग बाख्रा पकेट क्षेरलाई र्वस्तार गने र उन्नत 
जातका बोका पाठीहरू उत्पादन गने कार्िलाई प्रोत्सार्हत गररनेछ। 

२०. बंगरुका पाठापाठी उत्पादन तथा र्वतरण गने कार्िलाई वदृ्धी गरी व्र्वसार्र्करण गनिका लालग 
आवश्र्क अनदुानमा र्वतरण गने कार्िलाई प्रभाकारी बनाईनेछ। 

२१. गाई तथा भैंसीपालक र्कसानहरुलाई प्रोत्साहन गनि तोर्कएको दगु्ि संकलन केन्त्द्रमा ललग दिु र्वक्री 
गने र्कसानलाई प्रलतललटर दिुमा रु. २ का दरले थप गरर र्कसानलाई उपलब्ि गराईनेछ। 

२२. सतु्केरी गाई भैंसीलाई र्स अस्घ ददइदै आएको सतु्केरी भत्तामा रु. ५०० थप गरी रु. २०००।- 
परु् र्ाइनेछ। 

२३. गाउँपाललका भरी कृर्ष उत्पादन र पशपुालनलाई आवश्र्क प्रार्वलिक सेवा उपलब्ि  गराउन प्रत्रे्क 
वडामा कृर्ष/पश ुप्रार्वलिकको व्र्वस्था गरर सेवा प्रवाह व्र्वस्स्थत गररनेछ। 

२४. पश ुसतबस्न्त्ि र्वलभन्न र्कलसमका रोग तथा महामारी, रेलबज लनर्न्त्त्नणका लालग आवश्र्क औषलि तथा 
खोपको व्र्वस्था गने प्रर्क्रर्ालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। 
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२५. समर् समर्मा पशिुन सरुक्षाको लालग आवश्र्कताअनसुार पश ुस्वास्थ्यर् स्शर्वरहरु सञ्चालन गररनेछ। 

२६. र्स गाउँपाललका लभर दताि भई सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुलाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनन 
गनि आवश्र्क कार्िक्रम बनाईनेछ भने लनष्कृर् रहेका सहकारीहरुलाई आवश्र्कता अनसुार लनर्मन 
गररनेछ। 

२७. प्रत्रे्क वडाहरुमा र्लरू्ल लगार्तका बोटलबरुवा र्वकासका लालग नसिरी स्थापना गरी कृर्षमा 
व्र्वसार्ीकरणमा जोड ददईनेछ। 

२८. गाउँपाललका लभर रहेका ऐलतहालसक महत्वका मठ मस्न्त्दर, गतुबा, पदमागि र पोखरीहरुको संरक्षण 
र स्जणोद्वार गरर आन्त्तररक तथा बाह्य पर्िटन प्रवद्धिन गररनेछ। 

२९. ्रू्टावर, र्दु्ध पर्िटन पदमागिसँग जोलडएका स्थानहरुमा होम स्टे सञ्चालन गनि र्वुा तथा 
उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

३०. पर्िटन प्रवद्धिनका लालग गाउँपाललका भररका सर्हद तथा वेपत्ता र्ोद्धाहरुको स्मरणमा एउटा केस्न्त्द्रकृत 
सर्हद तथा वेपत्ता पाकि  लनमािणका लालग आवश्र्क पहल गररनेछ। 

३१. प्रिानमन्त्री स्वरोजगार कार्िक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाईनेछ। 

३२. मर्हला, दललत तथा अपाङ्गहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लालग आवश्र्क ताललम व्र्वस्था गररनेछ। 

३३. वेरोजगार र्वुाहरुलाई श्रम सँग जोडी आएआजिनका लालग श्रम सहकारी लनमािण गरी आवश्र्क 
कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 

ख. सामास्जक र्वकास 

३४. र्वद्याथी संख्र्ा, भगुोल र आवश्र्कताको आिारमा र्वद्यालर्लाई मजि गरी स्शक्षक दरबन्त्दी लमलान 
गररनेछ भने खाली भएका र्वद्यालर्का भौलतक संरचनाहरुलाई साविजलनक महत्वका प्रर्ोजनका लालग 
प्रर्ोग गररनेछ। 

३५. र्वद्यालर्को पठनपाठन तथा सञ्चालन कार्ि प्रभावकारी र नलतजामसु्ख बनाउनको लालग अनगुमन 
कार्िलाई कडाईपवुिक लागू गररनेछ। 

३६. गणुस्तरीर् स्शक्षा आजको आवश्र्कताको मूल ममिलाई आत्मसात गदै गाउँपाललकालभर रहेका 
र्वद्यालर्हरुको शैस्क्षक गणुस्तर वरृ्द्ध गनि स्शक्षकहरुका लालग ताललम लगार्त आवश्र्क शैस्क्षक 
सामाग्रीहरु, स्शक्षण र्वलिहरुको उस्चत व्र्वस्थापन गनि जोड गररनेछ। 

३७. स्थानीर् भाषा, संस्कृलत, कला, सार्हत्र्, भौगोललक र्ववरण, प्राकृलतक श्रोतसािन आदी र्ववरण 
समेर्टने गरी र्स गाउँपाललकाको प्राथलमक तहको लालग स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमािण गरी पठनपाठनमा 
जोड ददईनेछ। 

३८. सबै तहका परीक्षालाई व्र्वस्स्थत मर्ािददत र पररणाममूस्ख बनाउन पाललकास्तरीर् परीक्षा  सलमतीलाई 
थप सदुृढीकरण गरी मूल्र्ाङ्कन लबलि थप प्रभावकारी बनाईनेछ। 

३९. गाउँपाललकालभर संचाललत प्रार्वलिक स्शक्षालर्मा र र्वज्ञान संकार्मा अध्र्र्नरत र्वद्याथीहरुलाई 
ददईदै आएको छारवतृ्ती र्थावत कार्म गररनेछ। 
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४०. सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरत उत्कृष्ट र्वद्याथीहरुलाई परुस्कृत गने कार्िलाई  र्थावत 
रास्खनेछ। 

४१. बालकोटाका स्शक्षकहरुलाई र्वगतमा थप गररएको मालसक रु. १५००।-  मा रु. ५००।-  थप 
गरर रु. २०००।- परु् र्ाइनेछ। 

४२. सबै वडामा रहेका स्वास्थ्यर् चौकीहरु, सामदुार्र्क स्वास्थ्यर् ईकाइहरुमा आवश्र्क स्वास्थ्यर् उपकरण, 
ल्र्ाब, मेलसन, जनशस्क्तको व्र्वस्था गरी प्रभावकारी ढंगले स्वास्थ्यर् सेवा प्रदान गररनेछ। 

४३. चौँरीदेउरालीमा संचाललत अस्पतालको स्तरोन्नती गरी ICU र भेस्न्त्टलेटर सर्हतको सेवा प्रवाह गनिका 
लालग आवश्र्क पहलकदमी ललईनेछ। 

४४. आवश्र्कताको पर्हचान गरी र्वलभन्न स्वास्थ्यर् समस्र्ाहरु समािान गनि र्वलभन्न संघ संस्थासंग सहकार्ि 
गरी लनःशलु्क स्वास्थ्यर् स्शर्वरहरु सञ्चालन गररनेछ। 

४५. गाउँपाललकाका ७० वषि भन्त्दा माथीका जेष्ठ नागररकहरुका लालग गाउँपाललका लभर अबस्स्थत 
अस्पतालमा लनःशलु्क स्वास्थ्यर् पररक्षण र औषिी उपचारको व्र्वस्था गररनेछ। 

४६. गाउँपाललकाको बलथिङ सेन्त्टर र अस्पतालमा सतु्करी हनुे र्स गाउँपाललका लभरका मर्हलाको लालग 
एतबलेुन्त्स सेवा लनःशलु्क गररनकुा साथै गाउँपाललकाका स्वास्थ्यर् चौकी र अस्पतालबाट गभिवती 
मर्हलाहरुलाई लनःशलु्क क्र्ास्ल्सर्म चक्की उपलब्ि गराइनेछ। 

४७. र्स गाउँपाललकालभर भर्वतब्र् परर मतृ्रू् भएका र्स गाउँपाललकाका गरीब तथा र्वपन्न नागाररकको 
पोष्टमाटिम गनि अस्पतालमा लैजाने शवबाहन खचि गाउँपाललकाले उपलब्ि गराउनेछ। 

४८. प्रत्रे्क वडामा १ खेलमैदान लनमािण गररनेछ र सतभव भएसतम प्रत्रे्क र्वद्यालर्मा एउटा खेल मैदान 
लनमािणको लालग आवश्र्क पहल गररनेछ। 

४९. र्वलभन्न खेल र प्रलतभा भएका रू्वाहरुको क्षमता अलभवदृ्धी गरर र्वकास गनि र आवश्र्क प्रोत्साहन 
गनि लनर्लमत प्रलतर्ोलगता सञ्चालन गररनेछ। 

५०. गाउँपाललकाले र्वगतदेस्ख प्राथलमकतामा राखेको एक घर एक िारा कार्िक्रम सतपन्न गनि र्वशेष 
पहल गररनेछ। 

५१. परतपरागत र सानालतना खानेपानीको महुान तथा श्रोत संरक्षण गरर उपपर्ोग गने कार्िलाई अझै 
व्र्वस्स्थत गररनेछ। 

५२. जनर्दु्ध जनआन्त्दोलनमा राज्र् पक्ष र र्वद्रोही पक्षबाट हत्र्ा गररएका र वेपत्ता पाररएका 
पररवारहरुलाई मालसक रुपमा ददँदै आएको दईु हजारलाई एक हजारले वरृ्द्ध गरर मालसक तीन हजार 
कार्म गररनेछ। 

५३. मर्हलाद्वारा संचाललत उद्यमहरूलाई र्वशेष प्रोत्साहन गररनेछ। 

५४. बालमैरी स्थालनर् शासन राणनीलत २०६८ ले बालमैरी स्थानीर् शासनका लालग तोकेको 
सूचकहरुलाई न्त्रू्नतम सूचक मालन परुा हनु बाँकी रहेका सूचकहरु परुा गनिको लालग आवश्र्क 
पहल गररनेछ। 
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५५. गाउँपाललकावाट तर्ार गररएको बालसंरक्षण नीलतलाई पूणि रुपमा लाग ुगरर सो को अनगुमन समेत 
गररनेछ। 

५६. गाउँपाललकालाई बाल र्ववाह तथा मर्हला र्हंसामकु्त मकु्त गाउँपाललका बनाउनको लालग आवश्र्क 
पहल कदमीको शरुुवात गररनेछ। 

५७. व्र्स्क्तगत घटना दतािमा सबै वडाहरुबाट अनलाइन सूचारु गनिका लालग आवश्र्क बजेटको 
व्र्स्थापन गररनेछ।  

५८. सामास्जक सरुक्षा भत्ता वडा कार्ािलर्बाट बैंक मार्ि त र्वतरण गनिका लनलमत्त आवश्र्क व्र्वस्था 
गररनेछ। 

५९. र्स गाउँपाललका लभर रहेका कला, संस्कृलत, भाषा, सार्हत्र् आदी संरक्षण र प्रवद्धिनका लालग 
आवश्र्क संस्थागत संरचना र्वकास गरी आवश्र्क कार्िक्रम गररनेछ। 

 

ग. सडक तथा भौलतक पूवाििार 

६०. गाउँपाललकाका अलिकांश टोलमा कच्ची बाटो लनमािण भईसकेकोले अत्र्ावश्र्क बाहेक नर्ाँ ट्र्र्ाक 
खोल्ने कार्िलाई लनरुत्सार्हत गरर परुाना सडकहरू बाहै्र मर्हना सञ्चालनमा ल्र्ाउने गरी स्तरोन्नतीको 
लालग र्वशेष जोड गररनेछ। 

६१. सबै वडाबाट गाउँपाललका केन्त्द्र जोड्ने मखु्र् एक/एक वटा सडकलाई ग्राभेल/कालोपरे गनि एक 
वर्षिर्, बहवुर्षिर्, क्रमागत र्ोजनामा समावेश गनि र्वशेष जोड गररनेछ। 

६२. मध्र् पहाडी लोकमागिसँग जोड्न बाँकी रहेका वडा नं ३ र २ लाई  चौंरीखोला कोररडोर सडक 
खण्डले जोड्ने गरी र्सै वषिदेस्ख कामको शरुुवात गररएको छ।र्सलाई लामाबगर नाका हुँदै स्चनसँग 
जोड्न लामाबगर मध्र्पहाडी लोकमागि सडकलाई सतपन्न गनि लसन्त्िपुाल्चोक र दोलाखा स्जल्लासँग 
समन्त्वर् गरर कार्ि अगाडी बढाईनेछ। 

६३. सामदुार्र्क र्वद्यतुीकरण भएका वडाहरुमा काठका पोलहरु र्वस्थार्पत गरर स्टील पोल रा् 
सतबस्न्त्ित लनकार्सँग समन्त्वर् गरी कार्ि गररनेछ भने लमलत गिुकेा सामदुार्र्क र्वद्यतुीकरण भएका 
वडालाई रार्िर् प्रसारण लाईनबाट र्वद्यतुीकरणमा जोड ददईनेछ। 

६४. उपभोक्ता सलमलतको काम कारवाहीलाई थप व्र्वस्स्थत बनाउन आवश्र्क काननुमा सिुार गररनेछ 
। 

६५. ठेक्का प्रकृर्ालाई थप व्र्वस्स्थत गरी समर्मानै कार्ि सतपन्न गनि आवश्र्क पहल गररनेछ ।  

६६. र्वलभन्न सरकारी एवम ्गैरसरकारी लनकार्सँग लागत साझेदारीमा हनुे कार्िक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ। 

६७. नाग्रमेा भएको एर्ककृत वस्ती र्वकास कार्िक्रमलाई र्थालस्र  कार्ािन्त्वर्नको लालग र्वशेष पहल 
गररनेछ। 

६८. वडा नं १ र २ का वडा कार्ािलर् भवन र उपर्कु्त स्थानमा गाउँपाललकाको प्रशासलनक भवन 
लनमािणको लालग आवश्र्क कदम चाललनेछ। 
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६९. र्वलभन्न सूचना र खबर प्रवाहलाई जनतामाझ परु् र्ाउनको लालग स्थानीर् तहमा FM सञ्चालनको लालग 
आवश्र्क पहल गररनेछ। 

 
 

घ. वन वातावरण तथा र्वपद व्र्वस्थापनः  

७०. सामदुार्र्क वनहरुलाई लनर्मन गनि र सल्लो प्रजातीका उमेर पगुका रुखहरुलाई क्रमशः र्वस्थार्पत 
गरी  अन्त्र् बहउुपर्ोलग लबरुवाहरू वकृ्षारोपण गनि आवश्र्क तर्ारी गरी कार्ािन्त्वर्न गनि पहल 
गररनेछ। 

७१. सामदुार्र्क वनको ददगो तथा वैज्ञालनक उपर्ोग तथा व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क ऐन तथा 
लनर्मावलीहरु बनाई कार्ािन्त्वर्न गररनेछ। 

७२. सिुाररएको चलूो, वार्ोग्र्ाँस सोलार जस्ता वातावरणमैररी नवीकरणीर् ऊजाि प्रर्वलिको प्रर्ोगलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

७३. भैपरर आउने र्वपद व्र्वस्थापनका लालग स्थापना गररएको  र्वपद व्र्वस्थापन कोषलाई  आवश्र्क 
बजेट व्र्वस्था गररनेछ। 

७४. स्थानीर् स्तरमा जलवारू् पररवतिनको बढ्दो असरलाई न्त्रू्नीकरण गनि जलवारू् पररवतिन न्त्रू्लनकरण 
र अनकुुलनको लालग आवश्र्क कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

 

ङ. सशुासन तथा संस्थागत र्वकास 

७५. गाउँपाललका र मातहतका कार्ािलर्हरुमा दरबन्त्दी अनसुार कमिचारीहरुको व्र्वस्थापन गनि आवश्र्क 
पहलकदमी ललइनछे। 

७६. गाउँपाललका र मातहतका कार्ािलर्हरुमार्ि त प्रवाह गररने सेवा प्रभावकारी र सविसलुभ हनुे कुराको 
सलुनस्श्चतता गररनेछ। 

७७. जनप्रलतलनलि र कमिचाररको काननुी, प्रशासलनक तथा प्रार्वलिक क्षमता र्वकासको लालग आवश्र्क 
ताललम र प्रोत्साहन कार्िक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

७८. अस्प्टकल र्ाइवरबाट सबै वडा कार्ािलर्, र्वद्यालर् तथा स्वास्थ्यर् चौकीहरुमा गणुस्तररर् इन्त्टरनटे 
सेवा प्रदान गने कार्िको लालग ठेक्का प्रर्क्रर्ा सरुु भई अस्न्त्तम चरणमा पगेुकोले र्थासतभव कार्ि 
सतपन्न गररनेछ। 

७९. स्जल्ला नापी कार्ािलर्सँग आवश्र्क समन्त्वर् गरी गाउँपाललकामा भलूमसतबन्त्िी नापजाँच सेवा 
सविसलुभ बनाउन पहल गररनेछ। 

८०. गाउँपाललकाबाट बजेट लबलनर्ोजन गररएका र्ोजनाहरुलाई आवश्र्कताअनसुार गाउँपाललकाबाट 
र्ोजना सतझौता गनि सर्कनेछ। 

८१. कार्ािलर् सेवा प्रभावकारी बनाउनको लालग सूचना प्रर्वलिको अलिकतम प्रर्ोग गररनेछ। 
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८२. अलत आवश्र्क भैपरी आउने र र्वपद् व्र्वस्थापन जस्ता र्ोजना तथा कार्िहरु गनि तत्काल वैठक 
बसी  लनणिर् गने अबस्था नभएमा पलछ बैठकमा अनमुोदन गने गरी तोक आदेशबाट कार्ािन्त्वर्न 
गने व्र्वस्था गररएको छ।  

८३. गाउँपाललकाद्वारा लबलभन्न पर पलरकालाई ददईने सूचना र्वज्ञापनलाई व्र्वस्स्थत गनि सतबस्न्त्ित 
पलरका/संचारमाध्र्मले कस्ततमा मालसक रुपमा २ वटा र्वकास लनमािण सतबन्त्िी समाचार प्रकाशन 
गरेको हनुपुनेछ, सो प्रकृर्ा पूरा गरर आउने लमलडहरुको लालग बढीमा प्रलत सूचना/र्वज्ञापन रु. 
५,०००/- उपलब्ि गराइनेछ। 

 

अन्त्तमा, र्स नीलत तथा कार्िक्रम लनमािणमा सहर्ोग परु् र्ाउनहुनुे सतपूणि सभासदस्र्हरु, र्वलभन्न 
राजनैलतक दलका प्रमखु एवम ् प्रलतलनलि, कमिचारी लमरहरु, र्वलभन्न संघसंस्थाका प्रलतलनलिहरु र 
सतपूणिलाई हाददिक िन्त्र्बाद ददँदै र्हाँहरुको गररमामर् उपस्स्थलतको लालग हाददिक आभार व्र्क्त 
गदिछु।चौँरीदेउरालीको र्वकास लालग संघ र प्रदेश सरकारबाट आवश्र्क बजेट व्र्वस्था गरी 
लनरन्त्तर गाउँपाललकासँग हातेमालो गने र्स क्षेरका संघीर् सांसद, प्रदेश सांसद र्वलभन्न राजनैलतक 
दलका नेता लगार्तका सतपूणि महानभुावहरुप्रलत हाददिक कृतज्ञता व्र्क्त गनि चाहन्त्छु। 

िन्त्र्बाद!! 
लमलतः-  २०७९।०३।१० 

रेणकुा चौंलागाई 

   अध्र्क्ष 

 चौंरीदेउराली गाउँपाललका 
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चौंरीदेउराली गाउँपाललकाको दशौं गाउँसभामा पेश भएको आ.व. 207९/0८० को  बजेट 
बक्तव्र् 

चौंरीदेउराली गाउँपाललकाको दशौँ गाउँसभामा उपस्स्थत र्स गाउँपाललकाका अध्र्क्षज्रू्, कार्िक्रमका 
अलतलथ चौंरीदेउराली गाउँपाललकाका लनवतिमान अध्र्क्ष ज्रू्, उपाध्र्क्षज्रू् लगाएतका अलतलथ ज्रू्हरु, 
प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृतज्रू्, वडा अध्र्क्षज्रू्हरु, कार्िपाललकाका सतपूणि सदस्र्ज्रू्हरु, गाउँ सभाका 
सतपूणि सदस्र्ज्रू्हरु, परकार, सरुक्षाकमी, कमिचारी लमरहरु लगार्त र्ो ऐलतहालसक सभामा उपस्स्थत 
सतपूणि महानभुावहरुमा न्त्र्ानो अलभवादन गदिछु।  

आदरणीर् सभासदस्र्ज्रू्हरु  
 

स्थानीर् तहको दोस्रो लनवािचन २०७९ पश्चात लनवािस्चत जनप्रलतलनलिहरुको पर्हलो आ.व. ०७९/८० 
को बजेट, प्रस्ततु गनि गइरहेको सन्त्दभिमा र्स गाउँपाललकामा नेपाल सरकारबाट प्राप्त र्वस्त्तर् समानीकरण, 
र्वषशे अनदुान, सशति अनदुान, राजस्व बाडँर्ाड र आन्त्तररक स्रोत र आ.व. ०७८/७९ को बाँकी 
मौज्दातबाट गाउँपाललकाको बजेटको आिारमा आगामी आ.व. ०७९/८०को बजेट लनमािण गररएको 
छ।   

 

र्वगत वषिको अनभुव र हाल पाररचालन भएका सािन र स्रोतलाई सर्ह ढंगले संचालन गनि 
सर्कर्ो भन ेर्स आ.व. मा राजस्व संकलन तथा र्वकास खचिमा उत्साह पणुि सर्लता प्राप् त हनुे र्वश्वास 
ललएको छु। न्त्रू्न अन्त्तररक श्रोत भएको आ.व. 07९/८० मा ६० लाख आन्त्तररक राजश्व संकलन 
गने लक्ष्र् रास्खएको छ। गत वषिको राजस्व दर रेटहरुलाई केही संशोिन गररएको छ। 

 

आदरणीर् सभासदस्र्ज्रू्हरु,  

अब म र्स चौरीदेउराली गाउँपाललकाको आ.व. ०७९/८० को अनमुालनत बजेट पेश गनि 
गइरहेको छु। र्स सतमालनत गाउँ सभामा २०७९ आषाढ १० गतेका ददन पेश गरेको नीलत तथा 
कार्िक्रमहरु कार्ािन्त्वर्नका लालग र्वलनर्ोस्जत रकम र सो को स्रोत व्र्वस्थापनको लालग अनमुान पेश 
गदिछु ।जनताका माग तथा आवश्र्कताहरुलाई दृस्ष् टगत गरी र्स आलथिक वषिमा समावेश र्ोजनाहरुको 
कार्ािन्त्वर्नमा सवै राजलनलतक दलहरु, र्वषर्गत कार्ािलर्हरु, संघ संस्थाहरु र नीस्ज क्षेरबाट पूणि 
सहर्ोग र सर्क्रर्ताको अपेक्षा गदिछु। आलथिक वषि 207९/0८० को लालग नीलत तथा कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्न गनि तपस्शल बमोस्जम श्रोत अनमुानसर्हतको कुल वार्षिक बजेट रु. ६१ करोड ९२ लाख 
६९ हजार पेश गरेको छु। 
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तपस्शल 

क्र. सं. बजेट स्शषिक श्रोत रकम रु. 
(हजारमा) 

अक्षरेुपी 

१ प्रदेश र्वत्तीर् समानीकरण ८६७६ ८६ लाख ७६ हजार 
२ प्रदेश सशति अनदुान  २५६६० २ करोड ५६ लाख ६० हजार 
३ प्रदेश समपरुक २६१६७ २ करोड ६१ लाख ६७ हजार 
४ प्रदेश र्वशेष अनदुान  ७००० ७० लाख 
५ संघ र्वत्तीर् समालनकरण ९७२०० ९ करोड ७२ लाख 
६ संघ सशति (चालू) २४८३०० २४ करोड ८३ लाख 
७ संघ सशति (पूजँीगत) १०८०० १ करोड ८ लाख 
८ सवारी सािन कर बाँडर्ाँड 

अनमुालनत 

२२०६७ २ करोड २० लाख ६७ हजार 

९ संस्घर् राजश्च बाँडर्ाड अनमुालनत ८१८३८ ८ करोड १८ लाख ३८ हजार 
१० आन्त्तररक श्रोत राजश्च प्रक्षपेण 

अनमुालनत 

६००० ६० लाख 

११ आन्त्तररक श्रोत मौज्दात अनमुालनत ५९३१७ ५ करोड ९३ लाख १७ हजार 
१२ आन्त्तररक श्रोत ,क्रमागत  २६२४४ २ करोड ६२ लाख ४४ हजार 

कुल जतमा अनमुालनत ६१९२६९ ६१ करोड ९२ लाख ६९ हजार 
 

प्रशासलनक तथा कार्ािलर् संचालन, आन्त्तररक श्रोत पररचालन क्रमागत, समपरुक बाहेक. १३ करोड 
२३ लाख २६ हजारको क्षेरगत र्वकास वजेट खचि अनमुान देहार् बमोस्जम पेश गरेको छु। 

तपलसल 

 

र्वषर्गत क्षेर बजेट प्रलतशत % 

आलथिक र्वकास २७३७६ 21 
सामास्जक र्वकास ५०५९० 38 
पूवाििार र्वकास ४०७१० 31 
सशुासन तथा अन्त्तसितबन्त्िीत १३६५० 10 
जतमा १३२३२६ 100 

 

र्स गाउँपाललका र्ोजनाबद्व र्वकासको छैटौँ वषिमा पगेुको र्हाँहरुलाई सविर्वददतै छ। र्वगत पाँच वषिको 
अवलिमा तजुिमा गररएका र्ोजनाहरुको कार्ािन्त्वर्नबाट सामास्जक र्वकास तथा पवुाििार र्वकासमा 
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प्राथलमकता अनसुार उल्लेखनीर् प्रगलत भएको जानकारी गराउन चाहन्त्छु। र्वगत वषिका गाउँ सभाबाट 
पाररत भएका नीलत, कार्िक्रम र बजेट कार्ािन्त्वर्नको मलु्र्ाङ्कन र समीक्षा गदाि प्रगती उन्त्मखु रहेको 
छ। र्वगतका गाउँसभाबाट पाररत नीलत, बजेट तथा कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्नको अनभुव र लसकाईबाट 
गाउँपाललकाको ददगो र सन्त्तलुलत र्वकासका लालग ठोस र र्ोजनाबद्व रुपमा अगालड बढ्ने पषृ् ठपोषण 
प्राप् त भएको छ। 

 

अन्त्तमा, आदरणीर् गाउँ सभाका सतपूणि सदस्र्ज्रू्हरु, अलतलथहरु एवम ्दददी बर्हनी तथा दाजभुाईहरुलाई 
र्ो बजेटको कुशलतापवुिक कार्ािन्त्वर्न गरी समदृ्ध र न्त्र्ार्पूणि चौंरीदेउराली गाउँपाललका लनमािणमा 
र्ोगदान गनि हाददिक आव्हान गदै बजेट लनमािणमा सहर्ोग परु् र्ाउने कार्िपाललका सदस्र्, वडाध्र्क्ष, 
कार्िपाललका सदस्र् लगाएतका गाउँसभा सदस्र्, कमिचारी लमरहरु लगाएतका सबैलाई हाददिक िन्त्र्बाद 
व्र्क्त गदै प्रस्ततु बजेट सविसतमलतले पाररत गररददन ुहनुेछ भन्त् ने र्वश् वासका साथ र्वदा हनु्त्छु।   

िन्त्र्वाद! 
 

                                                 शरे बहादरु लामा (तामाङ)  

       उपाध्र्क्ष 

    चौंरीदेउराली गाउँपाललका 
लमलतः २०७९।०३।२७  
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बागमलत प्रदेश सशति अनदुान 

कोड कार्िक्रम मन्त्रालर् स्रोत 
रकम रु. 
(हजारमा) 

प्रदेश शसति अनदुान (80103360-चौंरीदेउराली गाउँपाललका) 25560 

80103360 चौंरीदेउराली गाउँपाललका 25660 

6.2.2.2134 

पाललका स्तररर् तरकारी संकलन केन्त्द्र लनमािण चौंरीदेउराली 
५ 

कृर्ष तथा पशपंुस्क्ष र्वकास 
मन्त्रालर् नगद 2500 

6.2.2.2150 कृर्ष उपज संकलन केन्त्द्र लनमािण चौरीदेउराली ४ 

कृर्ष तथा पशपंुस्क्ष र्वकास 
मन्त्रालर् नगद १५०० 

6.2.2.2353 चौंरीखोला मादन कँुडारी ललफ्ट खानेपानी चौंरीदेउराली ७ 

खानेपानी उजाि तथा लसंचाई 
मन्त्रालर् नगद 2500 

6.2.2.2354 देउराली खानेपानी आर्ोजना चौंरीदेउराली ८ 

खानेपानी उजाि तथा लसंचाई 
मन्त्रालर् नगद 2500 

6.2.2.2४२२ 

स्थानीर् न्त्र्ार्ीक सहजकताि कार्िक्रम(पाररश्रलमक र पोषाक 
भत्ता) 

आन्त्तररक मालमला तथा काननु 
मन्त्रालर् नगद ४६२ 

6.2.2.2२४५ 

जागलृत मार्व बाजे रुतटी खार ढल उस्त्तसघारी सडक 
चौंरीदेउराली गाउँपाललका 

भौलतक पवुाििार र्वकास 
मन्त्रालर् नगद ५००० 

6.2.2.2५४७ लक्ष्मी प्रलतष्ठान भवन लनमािण  

भौलतक पवुाििार र्वकास 
मन्त्रालर् नगद 2500 

6.2.2.254९ रंगलाल बरु्द्धमाता गौतम स्मलृत प्रलतष्ठान भवन लनमािण  

भौलतक पवुाििार र्वकास 
मन्त्रालर् नगद 2500 

6.2.2.३७४ 

माद्यलमक तहमा शून्त्र् दरवन्त्दी भएका सामदुार्र्क माद्यलमक 
र्वद्यालर्मा अंग्रजेी/गस्णत/र्वज्ञान स्शक्षकका लालग स्शक्षण 
सहर्ोग अनदुान सामास्जक र्वकास मन्त्रालर् नगद 568 

6.2.2.३७८ बाल लबबाह अन्त्त्र्का लालग समदुार् पररचालन कार्िक्रम सामास्जक र्वकास मन्त्रालर् नगद 150 

6.2.2.३७९ 

अपाङ्गता भएका व्र्स्क्तहरुका लालग समदुार्मा आिाररत 
पनुः स्थापना सहर्ोग कार्िक्रम सामास्जक र्वकास मन्त्रालर् नगद 300 

6.2.2.३८० बाल मैरी स्थानीर् तह घोषणा प्रोत्साहन कार्िक्रम सामास्जक र्वकास मन्त्रालर् नगद 150 
6.2.2.३८६ बाब ुआमा र्वर्हन बालबाललका संरक्षण कार्िक्रम सामास्जक र्वकास मन्त्रालर् नगद 72 

2.7.22.5 

एक र्वद्यालर् एक नसि कार्िक्रम संचालन लनरन्त्तरता तथा 
र्वस्तार स्वास्थ्यर् मन्त्रालर् नगद 2008 

6.2.2.2852 

स्थानीर् तहमा पवुाििार भएका स्थास्थ्यर् संस्थामा १५ सैर्ा 
सतमको अस्पताल संचालन अनदुान (नर्ाँ तथा लनरन्त्तरता) 
चौंरीदेउराली गाउँपाललका िसेुनी स्शवालर् हे.पो. स्वास्थ्यर् मन्त्रालर् नगद 2500 

6.2.2.364 

न्त्रू्नतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard-MSS) 

सिुारका लालग स्वास्थ्यर् संस्था (प्रा.स्वा.के./हे.पो.) लाई 
शसति अनदुान  स्वास्थ्यर् मन्त्रालर् नगद 450 
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संघीर् शसति 

कोड कार्िक्रम अनदुान प्रकृलत स्रोत 
बजेट रु. 
(हजारमा) 

संघीर् शसति अनदुान (80103360-चौंरीदेउराली गाउँपाललका) 356300 

26331 समालनकरण अनदुान 97200 

305012601 चौंरीदेउराली गाउँपाललका 97200 

6.3.1.1 समालनकरण-न्त्रू्नतम अनदुान नेपाल सरकार नगद 32500 

6.3.1.2 समालनकरण-सरुमा आिाररत अनदुान नेपाल सरकार नगद 61400 

6.3.1.3 समालनकरण-कार्िसतपादनमा आिाररत अनदुान नेपाल सरकार नगद 3300 

26332 शसति अनदुान (चाल ु) 248300 

31201011 कृर्ष र्वभाग 1600 

1.1.2.22 कृर्ष स्नातक करार नपेाल सरकार नगद 480 

बीउ र्वजन उत्पादन, आपूलति तथा व्र्वस्थापन कार्िक्रम 1120 

2.7.15.326 खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपर्ोगमा अनदुान नेपाल सरकार नगद 850 

2.7.15.327 उन्नत बीउ र्वतरकलाई प्रोत्साहन अनदुान नेपाल सरकार नगद 120 

2.7.15.328 

सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपर्ोग अनगुमन 
लनरीक्षण नेपाल सरकार नगद 150 

35000014 सबैका लालग स्शक्षा- आिारभतू तह     111900 

1.1.3.3 

आिारभतू तहका स्वीकृत दरवन्त्दीका स्शक्षक, राहत 
अनदुान स्शक्षकका लालग तलब भत्ता अनदुान (र्वशेष 
स्शक्षा पररषद अन्त्तरगतका स्शक्षक/कमिचारीहरु 
समेत) नेपाल सरकार नगद 111900 

35000015 माध्र्ालमक तह     37500 

1.1.3.4 

माध्र्लमक तहका स्वीकृत दरवन्त्दीका स्शक्षक, राहत 
अनदुान स्शक्षक लालग तलब भत्ता अनदुान (र्वशेष 
स्शक्षा पररषद अन्त्तरगतका 
स्शक्षक/कमिचारी,प्रार्वलिक िारका प्रस्शक्षक समेत) नेपाल सरकार नगद 37500 

35001801 र्वद्यालर् क्षेर र्वकास कार्िक्रम- स्जल्ला स्तर     37400 

1.1.4.1 

प्रारस्तभक बाल र्वकास सहजकतािहरुको पाररश्रलमक 
तथा र्वद्यालर् कमिचारी व्र्बस्थापन अनदुान नेपाल सरकार नगद 8213 

1.1.4.1 

प्रारस्तभक बाल र्वकास सहजकतािहरुको पाररश्रलमक 
तथा र्वद्यालर् कमिचारी व्र्बस्थापन अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 1436 
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1.1.4.1 

प्रारस्तभक बाल र्वकास सहजकतािहरुको पाररश्रलमक 
तथा र्वद्यालर् कमिचारी व्र्बस्थापन अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 2967 

2.4.6.1 

साविजलनक र्वद्यालर्का र्वद्याथीहरुका लालग लनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 241 

2.4.6.1 

साविजलनक र्वद्यालर्का र्वद्याथीहरुका लालग लनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान नेपाल सरकार नगद 1353 

2.4.6.1 

साविजलनक र्वद्यालर्का र्वद्याथीहरुका लालग लनशलु्क 
पाठ्यपसु्तक अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 490 

2.7.11.1 

तोर्कएका र्वद्याथीको ददवा खाजाका लालग 
र्वद्यालर्लाई अनदुान नेपाल सरकार नगद 2746 

2.7.11.1 

तोर्कएका र्वद्याथीको ददवा खाजाका लालग 
र्वद्यालर्लाई अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 996 

2.7.11.1 

तोर्कएका र्वद्याथीको ददवा खाजाका लालग 
र्वद्यालर्लाई अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 489 

2.7.13.10 र्वद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन अनदुान एस.इ.एस.पी. 
शोिभनाि 
हनुे ऋण 621 

2.7.13.10 र्वद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन अनदुान एस.इ.एस.पी. 
शोिभनाि 
हनुे अनदुान 305 

2.7.13.10 र्वद्यालर् सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन अनदुान नेपाल सरकार नगद 1712 

2.7.13.11 

शैस्क्षक पहुँच सलुनस्श्चतता, अनौपचाररक तथा 
वैकस्ल्पक स्शक्षा कार्िक्रम (परतपरागत र्वद्यालर्, 

वैकस्ल्पक र्वद्यालर्, साक्षरता र लनरन्त्तर स्शक्षाका 
कार्िक्रम समेत) एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 188 

2.7.13.11 

शैस्क्षक पहुँच सलुनस्श्चतता, अनौपचाररक तथा 
वैकस्ल्पक स्शक्षा कार्िक्रम (परतपरागत र्वद्यालर्, 

वैकस्ल्पक र्वद्यालर्, साक्षरता र लनरन्त्तर स्शक्षाका 
कार्िक्रम समेत) एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 92 

2.7.13.11 

शैस्क्षक पहुँच सलुनस्श्चतता, अनौपचाररक तथा 
वैकस्ल्पक स्शक्षा कार्िक्रम (परतपरागत र्वद्यालर्, 

वैकस्ल्पक र्वद्यालर्, साक्षरता र लनरन्त्तर स्शक्षाका 
कार्िक्रम समेत) नेपाल सरकार नगद 520 

2.7.13.13 

र्वद्यालर्मा शैस्क्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम ्
कार्िसतपादनमा आिाररत प्रोत्साहन अनदुान नेपाल सरकार नगद 4478 

2.7.13.13 

र्वद्यालर्मा शैस्क्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम ्
कार्िसतपादनमा आिाररत प्रोत्साहन अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 1624 
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2.7.13.13 

र्वद्यालर्मा शैस्क्षक गणुस्तर सदुृढीकरण एवम ्
कार्िसतपादनमा आिाररत प्रोत्साहन अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 798 

2.7.13.23 

सामदुार्र्क र्वद्यालर्का छाराहरुलाई लनशलु्क 
स्र्ालनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन नेपाल सरकार नगद 658 

2.7.13.23 

सामदुार्र्क र्वद्यालर्का छाराहरुलाई लनशलु्क 
स्र्ालनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 117 

2.7.13.23 

सामदुार्र्क र्वद्यालर्का छाराहरुलाई लनशलु्क 
स्र्ालनटरी प्र्ाड ब्र्वस्थापन एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 239 

2.7.13.40 

माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गस्णत र 
र्वज्ञान र्वषर्मा स्शक्षण सहर्ोग अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 263 

2.7.13.40 

माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गस्णत र 
र्वज्ञान र्वषर्मा स्शक्षण सहर्ोग अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 536 

2.7.13.40 

माध्र्लमक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गस्णत र 
र्वज्ञान र्वषर्मा स्शक्षण सहर्ोग अनदुान नेपाल सरकार नगद 1480 

2.7.13.41 

आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गस्णत र 
र्वज्ञान र्वषर्मा स्शक्षण सहर्ोग अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 256 

2.7.13.41 

आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गस्णत र 
र्वज्ञान र्वषर्मा स्शक्षण सहर्ोग अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 126 

2.7.13.41 

आिारमतु तह कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गस्णत र 
र्वज्ञान र्वषर्मा स्शक्षण सहर्ोग अनदुान नेपाल सरकार नगद 705 

2.7.13.49 

कोलभड-१९ बाट पगुेको शैस्क्षक क्षलतको पररपरुण 
तथा अन्त्र् र्वपदको समर्मा लसकाइ लनरन्त्तरताका 
लालग कार्िक्रम एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 46 

2.7.13.49 

कोलभड-१९ बाट पगुेको शैस्क्षक क्षलतको पररपरुण 
तथा अन्त्र् र्वपदको समर्मा लसकाइ लनरन्त्तरताका 
लालग कार्िक्रम एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 94 

2.7.13.49 

कोलभड-१९ बाट पगुेको शैस्क्षक क्षलतको पररपरुण 
तथा अन्त्र् र्वपदको समर्मा लसकाइ लनरन्त्तरताका 
लालग कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 260 

2.7.13.50 

प्रलत र्वद्याथी लागतका आिारमा लसकाइ सामग्री 
तथा लडस्जटल लसकाइ समाग्री व्र्वस्थाका लालग 
र्वद्यालर्लाइ अनदुान नेपाल सरकार नगद 1356 
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2.7.13.50 

प्रलत र्वद्याथी लागतका आिारमा लसकाइ सामग्री 
तथा लडस्जटल लसकाइ समाग्री व्र्वस्थाका लालग 
र्वद्यालर्लाइ अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 242 

2.7.13.50 

प्रलत र्वद्याथी लागतका आिारमा लसकाइ सामग्री 
तथा लडस्जटल लसकाइ समाग्री व्र्वस्थाका लालग 
र्वद्यालर्लाइ अनदुान एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 492 

2.7.13.51 

सस्थागत क्षमता र्वकास,परीक्षा सञ्चालन एवम ्
र्वद्याथी मलु्र्ाङ्कन एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 164 

2.7.13.51 

सस्थागत क्षमता र्वकास,परीक्षा सञ्चालन एवम ्
र्वद्याथी मलु्र्ाङ्कन एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 80 

2.7.13.51 

सस्थागत क्षमता र्वकास,परीक्षा सञ्चालन एवम ्
र्वद्याथी मलु्र्ाङ्कन नेपाल सरकार नगद 451 

7.2.1.1 

साविजलनक र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरत र्वद्याथीहरुका 
लालग छारबसृ्त्त (आवासीर् तथा गैरआवासीर्) एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 133 

7.2.1.1 

साविजलनक र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरत र्वद्याथीहरुका 
लालग छारबसृ्त्त (आवासीर् तथा गैरआवासीर्) एस.इ.एस.पी. 

शोिभनाि 
हनुे अनदुान 65 

7.2.1.1 

साविजलनक र्वद्यालर्मा अध्र्र्नरत र्वद्याथीहरुका 
लालग छारबसृ्त्त (आवासीर् तथा गैरआवासीर्) नेपाल सरकार नगद 368 

31401011 रार्िर् पररचर्पर तथा पञ्जीकरण र्वभाग     1000 

2.1.8.1 

एम. आइि. एस. अपरेटर र र्र्ल्ड सहार्को लालग 
सञ्चार खचि आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 5 

2.3.2.1 

मेस्शनरी आजार तथा र्लनिचर ममित सतभार (सेवा 
केन्त्द्र सञ्चालानाथि) आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 60 

2.4.1.4 मसलन्त्द सामान खररद (सेवा केन्त्द्र सञ्चालानाथि) आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 120 

2.4.14.3 

सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाइि (सञ्चार र पहँचु 
अलभर्ान सञ्चालान) आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 150 

2.4.14.5 

र्वभागले उपलव्ि गराउने र्वलि/पद्दलत अनसुार वडा 
स्तरबाट घटना दताि सप्ताह अलभर्ान सञ्चालन आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 90 

2.5.7.4 

एम. आइि. एस. अपरेटर र र्र्ल्ड सहार्क 
पाररश्रलमक, चाडपवि खति तथा पोशाक खचि आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 437 

2.8.1.9 

एम. आइि. एस. अपरेटर र र्र्ल्ड सहार्क देलनक 
भ्रमण भत्ता/र्ातार्ात खचि/ईन्त्िन आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 60 
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2.9.9.6 

अन्त्र् र्वर्वि खचि - आर्ोजना, सामास्जक सरुक्षा तथा 
घटना दताि सतबन्त्िी र्वलभन्न बैंठकको स्चर्ापान 
लगार्तको खचि आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 78 

37100103 र्वुा रोजगारीका लालग रुपान्त्तरण पहल पररर्ोजना     3600 

2.4.1.5 रोजगार सेवा केन्त्द्रको सँचालन खचि आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 265 

2.5.3.5 रोजगार सहार्कको तलब आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 393 

2.5.3.6 रोजगार सहार्कको स्थानीर् भत्ता आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 11 

2.5.3.7 रोजगार सहार्कको पोशाक भत्ता आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 10 

2.5.7.10 प्रार्वलिक सहार्कको पोसाक आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 10 

2.5.7.8 प्रार्वलिक सहार्कको तलव आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 393 

2.5.7.9 प्रार्वलिक सहार्कको स्थानीर् भत्ता आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 11 

2.7.3.8 रोजगारी सजृना (आई.लड.ए.) आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 2507 

31200101 

कृर्ष र्वकास रणनीलत अनगुमन तथा समन्त्वर् 
कार्िक्रम     2300 

2.5.7.21 

कृर्ष तथा पश ुसेवाका एक गाँउ एक 
प्रार्वलिकहरुको तलव भत्ता नेपाल सरकार नगद 1900 

2.7.15.129 र्कसान सूचीकरण कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 300 

2.7.15.130 

कृर्ष, पशपुन्त्छी तथा मत्स्र् तथ्यर्ाकं अध्र्ावलिक 
कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 100 

37100102 प्रिानमन्त्री रोजगार कार्िक्रम     2400 

2.5.7.5 रोजगार संर्ोजकको तलव नेपाल सरकार नगद 494 

2.5.7.6 रोजगार संर्ोजकको स्थानीर् भत्ता नेपाल सरकार नगद 17 

2.5.7.7 रोजगार संर्ोजकको पोसाक नेपाल सरकार नगद 10 

2.7.3.7 रोजगारी सजृना (नेपाल सरकार) नेपाल सरकार नगद 1879 

30700106 लघ ुउद्यम र्वकास कार्िक्रम     3000 



चौँरीदेउराली गाउँपाललकाको आ.व. २०७९/ 0८० को वार्षिक नीलत, कार्िक्रम तथा बजेट 

 

21 
 

2.6.4.14 

सतभाव्र् उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलतस्पिाि 
बरृ्द्ध गनिका लालग कस्ततमा ५ जनाको समहुमा 
प्रलबलि हस्तान्त्तरण नेपाल सरकार नगद 140 

2.6.4.85 

गररबी लनवारणका लालग लघ ुउद्यम र्वकास 
कार्िक्रम संचालन लनदेस्शका, २०७७ बमोस्जम 
उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्र्कता पर्हचानका 
आिारमा पनुतािजगी र एडभान्त्स सीप र्वकास ताललम 
कार्िक्रम) नेपाल सरकार नगद 480 

2.6.4.86 

गररबी लनवारणका लालग लघ ुउद्यम र्वकास 
कार्िक्रम संचालन लनदेस्शका, २०७७ बमोस्जम लघ ु
उद्यम र्वकास मोडेलमा नर्ाँ लघ ुउद्यमी लसजिना गने नेपाल सरकार नगद 2380 

34341011 रार्िर् खेलकुद पररषद्     100 

2.7.14.1 

रािपलत रलनङ्ग लसल्ड प्रलतर्ोलगता (स्थानीर् 
तहस्तरीर्) नेपाल सरकार नगद 100 

31200106 प्रिानमन्त्री कृर्ष आिलुनर्ककरण पररर्ोजना     2500 

2.7.15.339 

आ.व. २०७८/७९ मा स्थापना भएको तरकारीबाली 
पकेट र्वकास कार्िक्रमको लनरन्त् तरता नेपाल सरकार नगद 600 

2.7.15.352 

आ.व. २०७८/७९  मा स्थापना भएको बाख्रा पकेट 
र्वकास कार्िक्रमको लनरन्त् तरता नेपाल सरकार नगद 700 

2.7.15.359 

आ.व. २०७९/८० मा नर्ाँ तरकारीबाली पकेट 
र्वकास कार्िक्रम सञ् चालन नेपाल सरकार नगद 1200 

36500106 बहकु्षेरीर् पोषण कार्िक्रम     300 

2.7.16.1 

पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसर्ाइ, कृर्ष, 

पशसेुवा, मर्हला तथा बालबाललका, स्शक्षा र शासकीर् 
प्रवन्त्ि) क्षेरका कार्िक्रमहरू सञ्चानल) नेपाल सरकार नगद 150 

2.7.16.2 पोपण र्वशेष (स्वास्थ्यर्) क्षेरका कार्िक्रम सञ्चालन नेपाल सरकार नगद 150 

31202011 पश ुसेवा र्वभाग     4000 

2.7.18.236 इर्पडेलमर्ोलोस्जकल ररपोर्टिङ्ग नेपाल सरकार नगद 20 

2.7.18.240 

पश ुसेवा र्वभाग र प्रादेस्शक लनकार्मा पशपुन्त्छी 
तथ्यर्ांक तथा पश ुसेवाका कार्िक्रमको प्रगलत 
ररपोर्टिङ नेपाल सरकार नगद 20 

2.7.18.244 एक पाललका एक भेटेररनरी डाक्टर नेपाल सरकार नगद 480 

2.7.18.268 बरे्लो /काल्र् होस्टेल नेपाल सरकार नगद 3020 

2.7.18.288 रेलबज लनर्न्त्रण कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 150 
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2.7.18.40 कृलरम गभाििान लमसन कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 300 

2.7.18.88 पशपुन्त्छी रोगको अन्त्वेषण, नमनुा सङ्कलन तथा प्रषेण नेपाल सरकार नगद 10 

37001103 पररवार कल्र्ाण कार्िक्रम     4200 

2.7.22.10092 मात ृतथा नवस्शश ुकार्िक्रम संन्त्चालन नेपाल सरकार नगद 1455 

2.7.22.10143 

कोलभड १९ र्वरुद्ध खोप अलभर्ान तथा बसु्टर खोप 
समेत संचालन ब्र्वस्थापन खचि (पाललकास्तररर् 
र्ोजना र पाललका तथा स्वास्थ्यर् सस्था स्तररर् 

सपुररवेक्षण) नेपाल सरकार नगद 281 

2.7.22.10155 

लनर्लमत खोप सदुृढीकरण, पूणि खोप सलुनश्चतता र 
दीगोपनाको लालग सकु्ष्मर्ोजना अद्यावलिक २ ददन र 
सरसर्ाई प्रबद्र्िन प्र्ाकेज पनुिताजगी ताललम १ ददन 
गरी ३ ददन एवं पूणिखोप न.पा., गा.पा. 
सलुनस्श्चतताको लालग स्थालनर् तह, वडा, खोप समन्त्वर् 
सलमती तथा नवलनवास्चित जनप्रलतलनलिहरुको 
अलभमसु्खकरण, स्वास्थ्यर्कलमिबाट वडामा घरिरुी 
सवेक्षण, पाललकाबाट वडा भेररर्र्केसन, अनगुमन तथा 
घोषणा सभा व्र्वस्थापन घोषणा बांकीमा घोषणा 
तथा घोषणा भएकामा ददगोपना कार्म गने 
व्र्वस्थापन खचि नेपाल सरकार नगद 259 

2.7.22.10504 प्रजनन ्रुग्णता स्वास्थ्यर् सेवा नेपाल सरकार नगद 100 

2.7.22.218 

पररवार लनर्ोजन र्कशोर र्कशोरी तथा प्रजनन ्
स्वास्थ्यर् कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 220 

2.7.22.9504 पोषण कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 361 

2.7.22.9520 

मात ृतथा नवस्शश ुकार्िक्रम अन्त्तगित आमा सरुक्षा, 
गभिवती, रक्तसंचार, उत्प्ररेणा सेवा, न्त्र्ानो झोला र 
लनशलु्क गभिपतन कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 1024 

2.7.22.9941 

CBIMNCI कार्िक्रम (कार्िक्रम सलमक्षा, स्थलगत 
अनसु्शक्षण, समता तथा पहचु कार्िक्रम) नेपाल सरकार नगद 500 

37001101 क्षर्रोग लनर्न्त्रण     300 
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2.7.22.10292 

आकस्स्मक अवस्थामा औसलि एवं ल्र्ाब सामाग्री 
ढुवानी, रेकलडिङ तथा ररपोर्टिङका लालग र्मि र्रमेट 
छपाइ, ई-र्ट.लब रस्जस्टरअध्र्ावलिक, र्वश्व क्षर्रोग 

ददवस सतबन्त्िी कार्िक्रम, स्थलगत अनसु्शक्षण तथा 
सपुररवेक्षण, क्षर्रोगका कार्िक्रमको अिि बार्षिक 
सलमक्षा तथा कोहटि र्वश्लषेण नेपाल सरकार नगद 187 

2.7.22.10293 

क्षर्रोगका जोस्खम समहु तथा स्वास्थ सेवाको पहचु 
कम भएका समदुार्मा सकृर् क्षर्रोग खोजपडताल 
कार्िक्रम। घरपररवारका सदस्र्हरूको सतपकि  
पररक्षण, एवं पाँच वषि मलुनका बालबाललमा क्षर्रोग 
रोकथाम सतबन्त्िी टी.र्प.टी. कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 113 

37001116 नलसिङ तथा सामाजर्क सरुक्षा सेवा कािर्क्रम     1900 

2.7.22.67 

रार्िर् मर्हला स्वास्थ्यर् स्वरं्सेर्वका कार्िक्रम 
(पोशाक प्रोत्साहन, र्ातार्ात खचि, वार्षिक सलमक्षा 
गोष्ठी र ददवस मनाउने खचि समेत) नेपाल सरकार नगद 1900 

37001105 महामारी रोग लनर्न्त्रण कार्िक्रम     100 

2.7.22.68 

कोलभड १९ लगार्त र्वलभन्न महामारीजन्त्र् 
रोगहरुको रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा लनगरानीका लालग 
सरोकारवाला सँगको अन्त्तरर्क्रर्ा तथा RRT, 

स्वास्थ्यर्कमी पररचालन नेपाल सरकार नगद 80 

2.7.5.5 

पशपंुक्षी आदीबाट हनुे ईन्त्रु्एन्त्जा, बडि फ्ल,ु AMR, 

लसर्ष्टसकोलसस, टक्सोप्लाज्मोलसस आदद र्वलभन्न 
सरुवारोग सतबस्न्त्ि रोकथाम तथा लनर्न्त्रणका लालग 
सचेतना कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 20 

37001012 प्राथलमक स्वास्थ्यर् सेवा     29800 

2.7.22.88 

स्थानीर् तहका स्वास्थ्यर् चौकी, प्रा.स्वा.के. र 
अस्पतालहरुमा कार्िरत कमिचारीहरुको तलव, महगी 
भत्ता, स्थानीर् भत्ता, पोषाक लगार्त प्रशासलनक खचि 
समेत नेपाल सरकार नगद 29800 

37000012 रार्िर् स्वास्थ्यर् ताललम केन्त्द्र     200 

2.7.22.9420 स्वास्थ्यर्कमीलाई इतप्लाट ताललम नेपाल सरकार नगद 200 

37001115 उपचारात्मक सेवा कार्िक्रम     3700 
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2.7.22.9421 

आिारभतू तथा आकस्स्मक स्वास्थ्यर् सेवाको लालग 
औषलि खररद नेपाल सरकार नगद 3400 

2.7.22.9422 

स्वास्थ्यर् चौकी (आिारभतु स्वास्थ्यर् सेवा केन्त्द्र) को 
न्त्र्नुतम सेवा मापदण्ड कार्िक्रम (अलभमखुीकरण, 

सलमक्षा, र्लो अप, अनगुमन तथा सदुृिीकरण समेत 
) नेपाल सरकार नगद 170 

2.7.22.9423 

आखँा, नाक, कान, घांटी तथा मखु स्वास्थ्यर् सतवस्न्त्ि 
अलभमखुीकरण नेपाल सरकार नगद 130 

37001107 स्वास्थ्यर् ब्र्वस्थापन कार्िक्रम     400 

2.7.22.9424 

पाललका स्तरमा स्वास्थ्यर् संस्थाहरुको मालसक बैठक, 

स्वास्थ्यर् कार्िक्रमहरुको डाटा भेररर्र्केशन एवं 
गणुस्तर सिुार साथै अििबार्षिक एवं बार्षिक सलमक्षा नेपाल सरकार नगद 255 

2.7.22.9425 

स्वास्थ्यर् सूचना साथै आइ एम रू् सदुृढीकरण 
कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 65 

2.7.22.9426 

कोलभड १९ को ्र्ास्क्सनको लडस्जटाइजेशन तथा 
क्रू् आर कोड प्रमास्णकरण नेपाल सरकार नगद 80 

37001109 रार्िर् स्वास्थ्यर् स्शक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्द्र     100 

2.7.22.9427 

र्वद्यालर् स्वास्थ्यर् स्शक्षा/आमा समूह तथा मर्हला 
स्वास्थ्यर् स्वरं् सेर्वकाहरुका लालग सामास्जक ब्र्वहार 
पररवतिन कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 75 

2.7.22.9429 

सलुतिजन्त्र् पदाथि तथा मध्र्पान सेवनको न्त्रू्लनकरण 
सतबन्त्िी संचार कार्िक्रम नेपाल सरकार नगद 25 

26336 सशति अनदुान (पुजँीगत)     10800 

37100103 र्वुा रोजगारीका लालग रुपान्त्तरण पहल पररर्ोजना     300 

11.3.7.6 

रोजगार सेवा केन्त्द्रको सदुृर्ढकरण (कतप्रू्टर, 

र्लनिचर र्र्क्चसि, क्र्ामरा, अन्त्र् र्वद्यतुीर् उपकरण) आई लड ए 

शोिभनाि 
हनुे ऋण 300 

37001103 पररवार कल्र्ाण कार्िक्रम     400 

11.3.9.13 

Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR Refrigerator 

खरीद 

नेपाल सरकार/ 
आन्त्तररक ऋण नगद 400 

31301102 खानपेानी सेवा र्वस्तार तथा पनुस्थािपना कार्िक्रम     2500 

11.4.16.527 

चौरी खाोला मादन कुडारी ललफ्ट खानेपानी आ 
चौरीदेउराली गा.पा. काभ्र े

नेपाल सरकार/ 
आन्त्तररक ऋण नगद 2500 

30800104 रार्िर् ग्रामीण तथा नवीकरणीर् उजाि कार्िक्रम     800 
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11.4.22.5900 

नवीकरणीर् ऊजाि प्रवलि जडान (वार्ोग्र्ाँस/र्वद्यतुीर् 
चलुो/सिुाररएको चलुो/सौर्ि ऊजाि) 

नेपाल सरकार/ 
आन्त्तररक ऋण नगद 800 

32501106 पर्िटन पूवाििार र्वकास आर्ोजना     2000 

11.4.22.8691 

सांगास्वती हलुाकीदेवी पर्िटन पूवाििार चौरीदेउराली 
१ काभ्र े

नेपाल सरकार/ 
आन्त्तररक ऋण नगद 1000 

11.4.22.8692 

डांडाखकि  कालीदेवी पर्िटन पूवाििार चौरीदेउराली १ 
काभ्र े

नेपाल सरकार/ 
आन्त्तररक ऋण नगद 1000 

32500103 संस्कृलत प्रवद्धिन कार्िक्रम     800 

11.4.22.8710 

सेतीदेवी मस्न्त्दर संरक्षण चौरीदेउराली गा.पा. छ 
रेकेर 

नेपाल सरकार/  
आन्त्तररक ऋण नगद 800 

36501103 झोलुंग ेपलु क्षरेगत कार्िक्रम     4000 

11.4.8.2034 

गैरवगर झो.प ु, भाल ुखेला ट्स पलु, भतेु ढुङगो 
(माझीरे्दा) ट्स पलु,चौंरीदेउराली गाउँपाललका, 
काभ्रपेलान्त्चोक 

नेपाल सरकार/ 
आन्त्तररक ऋण नगद 4000 
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चौँरीदेउराली गाउँपाललकाको आ.व. २०७९/८० को र्वकास बजेट (संघीर् / प्रदेश समालनकरण र आन्त्तररक श्रोत) 

कोड क्र.सं. र्ववरण 
खचि 
स्शषिक नं. 

रकम रु.  
(हजारमा) 

वडा 
नं. 

१०   आलथिक र्वकास   २७३७६   

१०१०   कृर्ष (प्रदेश र्वत्तीर् समानीकरण)   ६६०१   

  १ पाललकास्तरीर् र्लरु्ल तथा लबरुवा नसिरी स्थापना  ३११३१ २०००   

  2 उन्नत बाली लबउ उत्पादन कार्िक्रम  ३११३१ २००   

  ३ कृर्ष औजार ५०% अनदुान  ३११२२ १०००   

  4 कृर्ष रोग महामारी लनर्न्त्रण र र्कटनाशक औषिी र्वतरण २२५२१ २००   

  ५ स्प्ररे्र ५०% अनदुान ३११२२ १००   

  6 माटो पररक्षण ल्र्ाब संचालन २२५२२ १५०   

  ७ र्कसानलाई िान, गहुँ, मकै लबउ अनदुान ५०% ३११३१ २००   

  8 स्चर्ाबगान संरक्षण तथा र्वकास, वाङ्थली २२५२१ २००   

  ९ कृर्ष ट्याक्टर अनदुान ३११२२ १५० 4 

  10 कृर्ष ट्रर्ाक्टर खररद  ३११२२ ५०० 5 

  ११ मौरीपालन ताललम तथा घार र्वतरण  २२५२२ २०० 5 

  12 च्र्ाउखेती ताललम तथा सामाग्री र्वतरण २२५२२ १०० ६ 

  १३ करेसाबारी खेती प्रवद्धिन तथा र्कट र्वतरण २२५२२ १०० ६ 

  14 र्कटनाशाक औषिी तथा ल्रू्र र्वतरण २२५२१ ५० ६ 

  १५ प्लास्स्टक टनेल तथा थोपा लसंचाई २२५२२ १५० ६ 

  16 लमलनर्टलर र्वतरण ३११२२ १५० ६ 

  १७ वडाका उत्कृष्ट कृषकहरुलाई प्रोत्साहन अनदुान सतमान २७२१९ १५० ६ 

  18 कृर्ष रोग महामारी लनर्न्त् रण र्कटनाशक औषिी २२५२१ १०० 7 

  १९ व्र्ावसार्र्क कृर्ष तथा पशपुालन बहृत पररर्ोजना लड.र्प.आर २२४११ ५०० 8 

  20 कृर्ष पशपुालन व्र्वसार्र्क ताललम २२५१२ २५० ८ 

  २१ कृर्ष पशपुालन तथा साना उद्योग र्वद्यतु महशलु अनदुान कार्िक्रम २२११३ १५१ 8 

            

१०२०   पश ुसेवा तर्ि     ७२००   

  1 पश ुस्वास्थ्यर् तथा औषलि खररद (प्रदेश र्वत्तीर् समानीकरण) २२५२२ १५००   

  2 पश ुखोप कार्िक्रम ्र्ास्क्सनेटर भत्ता २२५२२ १००   

  3 र्हउँदे घास जै, भेज, वषे घासको लबउ २२५२२ १००   

  4 गाई भैंसी सतु्केरी भत्ता २२५२२ १५००   
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  5 दललत समदुार्लाई बंगरु सुंगरुका पाठा र्वतरण अनदुानमा ३११३१ १०००   

  6 र्वुा लस्क्षत व्र्वसार्र्क पशपुालन कार्िक्रम २२५२२ १५००   

  7 पश ुर्वमा कार्िक्रम ५०% अनदुान २२५२२ १००   

  8 कृलतम गभाििानको लालग नाईट्रोजन ढुवानी २२५२२ ५०   

  9 वडा कार्ािलर्मा भेटनरी औजार उपकरण ३११२२ ९००   

  10 भेटेनरी सामाग्री खररद २२५२२ 50 4 

  11 माझीरे्दा भेटनरी पशसु्वास्थ्यर् कार्िक्रम २२५२२ ४००   

            

1030   पर्िटन    ४६२५   

  १ वाङ्थली शर्हदपाकि  सतपन्न  ३११५९ ३००   

  2 आरुबोट चौतारो लनमािण ३११५९ २००   

  ३ सर्हदपाकि  तथा शाललक लनमािण सलतब ुअिरुो सतपन्न ३११५९ ३००   

  ४ वेपत्ता पाकि  तथा शाललक लनमािण, र्वताि (प्रदेश र्वत्तीर् समानीकरण) ३११५९ ३००   

  ५ गोदामचौर लसँढी ममित (प्रदेश र्वत्तीर् समानीकरण) ३११५९ 275 1 

  6 नाग्र ेप्रलतक्षालर् ३११५९ १५० 2 

  ७ कामीटोल देखी छेडा लसंढी ३११५९ 100 4 

  ८ मलसन चौर पाकि  लनमािण ३११५९ 100 4 

  ९ मानेडाँडा छोरथ्यर्न चौर लनमािण ३११५९ 50 4 

  10 र्ोक्सीबोट चौतारो बोक्से ३११५९ 150 6 

  ११ स्चउरीबास चौतारा ३११५९ 150 6 

  12 र्वमथली गोरेटो बाटो लसलडँ लनमािण ३११५९ १५० 7 

  १३ कुडारी साहटुोल चौतारा मादन चौतारा कुडारर डाडाँचौतारा  ३११५९ ३०० 7 

  14 होप चौतारा लनमािण ३११५९ 100 7 

  १५ भञ्ज्र्ाङ ्रू्टावर पालेबन ढोकेडाँडा सारेपोखरी पाथीभरा पर्िटन क्षेर 
र्वकास अध्र्र्न 

२२४११ १००० 
  

  16 गाउँपाललका पर्िटन गरुु र्ोजना लनमािण २२४११ १०००   

            

1040   सहकारी    १४००   

  1 रासार्लनक मल ढुवानी अनदुान 22522 १०००   

  २ सहकारी संचालन तथा व्र्वस्थापन 22522 ४००   

            

1050   र्वत्तीर् क्षरे   450   
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  1 आजै काम आजै दाम रोजगार कोष २२५२२ २०० 8 

  2 स्वरोजगार मलुक लसप र्वकास ताललम कार्िक्रम २२५१२ २५० 3 

            

1060   जलस्रोत तथा लसंचाई (खचि स्शषिक 31155)   ७१००   

  1 डाँडाखेत लसंचाई पोखरी, बोक्से ३११५५ ५००   

  2 चामटे लसंचाई पोखरी, चामटेवेंशी ३११५५ ७००   

  3 बानवती वरवली वषे लसंचाई पोखरी, दतु्ती ३११५५ ६००   

  4 बाँझखेत लसंचाई पोखरी सतपन्न, नाग्र े ३११५५ २००   

  5 िसेुनीखोला पोखरी बाँसघारी लसंचाई ३११५५ १५०   

  6 सातबारी लसँचाइ ३११५५ २०० 2 

  7 भालखुोला लसँचाई ३११५५ २०० 2 

  8 कालो पहरा हदैु कचहडी एर्ककृत लसँचाई पाइप खररद ३११५५ 400 3 

  9 एर्ककृत लसँचाई पाईप सार्वक वडा नं ३ ३११५५ २०० 3 

  10 पैरू् मलु पोखरी लनमािण, भाललुभर ३११५५ ७००   

  11 लडलाघर लसँचाई पोखरी लनमािण ३११५५ २०० 3 

  12 काब्रोको बोट देस्ख रुतटी खेत लसँचाई ३११५५ 100 4 

  13 साललमे लसंचाई  ३११५५ 200 4 

  14 खड्का टोल लसंचाई   ३११५५ 250 4 

  15 लखनपरेु टोल लसंचाई सगुरेु ३११५५ १०० 4 

  16 ठुलो लसम पोखरी लनमािण हदिन  ३११५५ २०० 7 

  17 झरना डौले लसँचाई ३११५५ १५० 8 

  18 घरुर्वसे लसंचाई ३११५५ २०० ५ 

  19 ज्र्ालमरे र्पपलचौर पोखरी लनमािण ३११५५ 250 6 

  20 नागे चनौटे लसंचाई पोखरी, पात्लेखेत ३११५५ ८००   

  21 तामाङगोटी पिेँरा लसंचाई पोखरी ३११५५ ७००   

  22 मसेुखोला पर्हरोखोला लसंचाई ३११५५ १००   

            

२०   सामास्जक र्वकास (संघीर् र्वत्तीर् समानीकरण)   ५०५९०   

२०१०   स्शक्षा    १०८०३   

  1 स्थानीर् पाठ्यक्रम लनमािण २२५२२ १०००   

  2 बदु्ध र्हमालर् मालब खेलमैदान तथा घेराबारा ३११५९ ४००   

  3 शैस्क्षक क्र्ालेन्त्डर तथा बलेुर्टन प्रकाशन  २२५२२ १५०   
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  4 कक्षा ८ पररक्षा संचालन तथा व्र्वस्थापन २२५२२ २००   

  5 कक्षा १-९ पररक्षा संचालन तथा व्र्बस्थापन २२५२२ ३००   

  6 अन्त्तर्विद्यालर् प्रलतभा पर्हचान २२५२२ २००   
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का दरले (५३ जना) २२४१३ १३७८ 

  

  10 १-५ अंग्रजेी पाठ्यपसु्तक खरीद २२३१३ ४००   

  11 सरु्ोदर् मार्व स्शक्षक व्र्वस्थापन २२४१३ ४००   

  12 वदु्ध र्हमालर् मार्व स्शक्षक व्र्वस्थापन २२४१३ ४००   

  13 प्रभा मार्व पसु्तकालर् सहार्क तलब भत्ता २२४१३ ४५०   

  14 जागतृी मा.र्व कृर्ष लडप्लोमा अनदुान २७२११ ५००   

  15 तारलामो आिारभतु र्वद्यालर् स्शक्षक तलब अनदुान २२४१३ १५० 1 

  16 सूर्ोदर् मा.र्व. स्शक्षक तलब अनदुान  २२४१३ 175 1 

  17 गणेश आ.र्व घेराबारा ३११५९ १०० 2 

  18 काललका माललका आ.र्व घेराबारा ३११५९ १५० 2 

  19 सामास्जक कार्िक्रम बदु्ध र्हमालर् एलतुनाइ एशोस्शर्सन २२५२२ १०० 3 

  20 सरस्वती मा.र्व घेराबार  ३११५९ 200 4 

  21 ग्राम र्वकास मा.र्व घेराबार  ३११५९ 200 4 
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  २१ दतु्ती सामदुार्र्क स्वास्थ्यर् इकाई कमिचारी व्र्वस्थापन २२४१३ १५०   
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  २४ स्वास्थ्यर् चौकी र्लनिचर तथा कार्ािलर् सामाग्री 31122 १०० 2 

  २५ वाह्य खोप केन्त्द्र दलुत घेराबारा 31159 १५० 2 

  २६ स्वास्थ्यर् चौकी ममित  31159 २०० 3 
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  29 टालडगाँउ आर्िघाट ममित रङरोगन  ३११५९ १०० 7 

  30 सेलतदेर्व लसरनटोल मस्न्त्दर लनमािण  ३११५९ १०० 7 

  31 र्वमथली कालीदेर्व ममित तथा रङरोगन  ३११५९ १५० 7 

  32 गैरीमादन बूद्ध लनमािण ३११५९ ५० 7 

  33 दललत आरन सिुार  ३११२२ १०० 8 

  34 मान्त्दाङ छ र्ोतेन लनमािण(लथङटोल) ३११५९ ३०० 9 

  35 शैलङुगेश्वरी महादेव मस्न्त्दर लनमािण(र्कराखोर) ३११५९ ४०० 9 

  36 साङ्ग छ र्ोइर्र्ललङ गतुबा लनमािण(जोगीडाँडा) ३११५९ १००० 9 

  37 जसदेउ र्हगी मण्डल लनमािण, माझीरे्दा ३११५९ १००   

  38 रुतटी सत्तल लनमािण ३११५९ ३०० ५ 

  39 सेलतदेर्व मस्न्त्दर, लथङटोल लनमािण ३११५९ १५०   

            

2050   खेलकुद तथा मनोरञ्जन    1650   

  1 रािपलत रलनङ स्शल्ड प्रलतर्ोलगता २२५२२     400    

  २ अध्र्क्ष गोल्डकप प्रलतर्ोलगता २२५२२ ५००   

  3 वडास्तररर् खेलकुद कार्िक्रम  २२५२२ २०० 5 

  4 खेलकुद २२५२२ १५० 6 

  ५ खेलकुद व्र्वस्थापन  २२५२२ १०० 7 

  6 घटे्टखोला झरना CANYONING खेल २२५२२ १५० 8 

  7 र्वुा खेलकुद प्रोत्साहन कार्िक्रम २२५२२ १५० 8 

            

2060   लैलगङ्क समानता तथा सामास्जक समावेसीकरण   4468   

  1 मर्हला क्षमता अलभवरृ्द्ध कार्िक्रम २२५१२ ५००   

  2 दललत लस्क्षत आएआजिन कार्िक्रम, सारेपोखरी २२५१२ ४००   

  3 सुँगरेु मर्हला भवन र्लनिचर तथा सामाग्री ३११२३ २००   

  4 जनर्दु्ध, जनआन्त्दोलनमा राज्र् र र्वद्रोही पक्षबाट शाहदत र वेपत्ता 
पररवारलाई राहत सहर्ोग प्रलतवररवार प्रलतमर्हना ३ हजारका दरले  २७२१२ १३६८   

  5 मर्हला बालबाललका दललत अपाङ्ग लस्क्षत कार्िक्रम २२५१२ १०००   

  6 गाउँपाललका तीज र्वशेष कार्िक्रम २२५२२ १५०   

  7 मादन सामदुार्र्क आमा समूह सचेतना कार्िक्रम, गैरीमादन २२५१२ १००   

  8 र्हमाल आमा समूह सशक्तीकरण कार्िक्रम, मादन कुडारी २२५१२ १००   
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  9 मर्हला समहु जनजागलृत अलभमूस्खकरण तथा सशक्तीकरण २२५१२ १०० 6 

  10 मर्हला लसप ताललम तथा अलभमसु्खकरण कार्िक्रम २२५१२ २५० 8 

  11 मर्हला तथा बालबाललका शसस्क्तकरण कार्िक्रम  २२५१२ १०० 3 

  12 अनाथ तथा अपाङ्ग बालबाललका सतमान २७२१९ 100 6 

  13 शर्हद सतमान कार्िक्रम  २७२१९ १०० 7 

            

30   पूवाििार र्वकास (संघीर् र्वत्तीर् समानीकरण)   40710   

3010   र्ातार्ात पवुाििार (स्शषिक नं. 31151)   २०४५०   

  1 देउराली -स्वास्थ्यर् चौकी सडक ३११५१ १०००   

  2 र्वताि भोलङु ज्वालादेवी सडक स्तरोन्नती ३११५१ ७००   

  3 र्पपलचौर ज्र्ालमरे मोटरबाटो ३११५१ ४००   

  4 गैराघर मोड बस्नेको पिेँरो रुतटी खेत सातबोटे खेत कृर्ष सडक ३११५१ ८००   

  5 भञ्ज्र्ाङ बाँझघर खहरेखोला बाटो सर्ा ३११५१ ५००   

  6 नाग्र ेबाँझखेत DCWC अस्पताल सडक ३११५१ २५०   

  7 वडाभरीका बाटो ममित गोठपानी आकस्स्मक सर्हत ३११५१ ५०० ९ 

  8 सेल्र्ीडाँडा जगरबोट सडक ट्रर्ाक  ३११५१ १५००   

  9 जगुेपानी-दतु्लेडाँडा सडक ग्राभेल ३११५१ ५००   

  10 होल्का छेडा भदौरे स्घलसङटोल ग्रामीण सडक लनमािण, गोठपानी ३११५१ ५००   

  11 चौंरी िसेुनी सडक डे्रन  ३११५१ ५००   

  12 वाङ्थली वडा भरीका सडक ममित तथा स्तरोन्नती ३११५१ ५०० 1 

  13 वोस्तसङटार ग्रालमण सडक ३११५१ ३०० 1 

  14 तारलामो पात्लेदेस्ख लसउरानी जोड्ने नर्ाँ ट्रर्ाक ३११५१ ३०० 1 

  15 मकपाि भसु्कुन सडक ३११५१ ४०० 2 

  16 ठुली चौर सडक ३११५१ ३०० 2 

  17 कोल डाँडा र्पपरवाटो ३११५१ 150 2 

  18 वडा भररका सडक ममित ३११५१ ५०० 2 

  19 वडा भरीको सडक ममित आकस्स्मक सर्हत ३११५१ २०० 3 

  20 तल्लो दमरा हदैु मालथल्लो दमरा सतम सडक स्तरोउन्नती ३११५१ ३०० 3 

  21 सालिखोला बाहनुटोल स्चलाउने लभत्ता सडक स्तरोन्नती ३११५१ ३०० 3 

  22 सरादे मालथल्लो टोल हुँदै स्चहानडाँडा सडक ३११५१ २०० 3 

  23 स्शवालर् मस्न्त्दर देस्ख पचु्छारघर टोल सडक ३११५१ 100 3 

  24 मजवुा गोरेटो बाटो मालथल्लो ३११५१ 100 4 
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  25 तल्लो खड्काटोल जाली ३११५१ 100 4 

  26 जनता प्रा.र्व. र्ासे्रखेत कृर्ष सडक  ३११५१ ३०० 4 

  27 लाकुरी डाँडा बाट बगुुंर र्मि सडक ३११५१ 50 4 

  28 आकस्स्मक सडक ममित वडाभरी ३११५१ 150 4 

  29 बैरैटोल र्वष्णे ाडारे देउराली मोटरबाटो कृर्ष सडक  ३११५१ २०० 5 

  30 बाल ुबरको बोट बढुाथोकी मोटरबाटो  ३११५१ १०० 5 

  31 ढकालबारी कैजलै सडक स्तरोन्त् नती ३११५१ १०० 5 

  32 जगुे रुतटी शेराबेलस कृर्ष सडक  ३११५१ २०० 5 

  33 रैकर सलुलकोट तल् लो मालथल्लो जोड्ने मोटरबाटो  ३११५१ ३०० 5 

  34 वडाभरीको सडक ममित  स्तरोन्त् नलत तथा सर्ा ३११५१ ४०० 5 

  35 हे.पो लछर्प घर दारेगैडा पञ् चकन्त्र्ा सडक  ३११५१ १५० 5 

  36 आरुबोट मसानघाट सडक ३११५१ १५० 6 

  37 दाररमबोट ररमालटोल बलटार सडक ३११५१ ५०० 6 

  38 उपल्लो कास्त्तके सातपाने सडक ३११५१ ४०० 6 

  39 स्चप्लेटोल राउर्ाँडे सडक ३११५१ ४०० 6 

  40 मध्र्पहाडी मलुवेशी बगर सडक ३११५१ 250 6 

  41 टारपादा गोरेटो बाटो जालीबार ३११५१ 100 6 

  42 वडा भरका सडक ममित तथा नरँ्ा ट्रर्ाक ापन  ३११५१ ९०० 7 

  43 टालडगाँउ सोस्ल्सङ लोकमागि जोड्ने सडक  ३११५१ १०० 7 

  44 टाँडी डाँडाटोल मध्र्पहाडी जोड्ने सडक ३११५१ ४००   

  45 वडा भरीको सडक स्तरोन्नती (आकस्स्मक समेत) ३११५१ ५०० 8 

  46 अगौटे कतुिम दोवारा सडक लनमािण ३११५१ ६५० 8 

  47 जोलग डाँडा (केउरेनी) सडक  ३११५१ ५०० ९ 

  48 सानी पोखरी भालचौर सडक लनमािण ३११५१ ४०० ९ 

  49 पौडेल टोल सडक लनमािण ३११५१ २०० ९ 

  50 वडाका भरीका बाटो ममित आकस्स्मक सर्हत ३११५१ ३०० ६ 

  51 दललत वस्ती वदु्धटोल गोरेटो बाटो लसंढी लनमािण ३११५१ १५०   

  52 छेडा झलेु सडक स्तरोन्नती ३११५१ ५००   

  53 लबचखड्काटोल गतुबटी मोटरबाटो ३११५१ २००   

  54 ढोकेडाँडा टावर बोकेचौर सडक ३११५१ २००   

  55 भोलङु पचवुार लोर्कल सडक स्तरोन्नती ३११५१ ८००   
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3020   भवन तथा सहरी र्वकास    १६९००   

  १ वडा कार्ािलर् भवन, वाङथली  ३११५९ ३५००   

  २ वडा कार्ािलर् भवन, नाग्र े ३११५९ ३५००   

  ३ स्चहानडाँडा सत्तल, रू्लबारीडाँडा, सलतब ु ३११५९ १०००   

  ४ केउरानी लसमसार सामदुार्र्क भवन, र्वताि ३११५९ १०००   

  ५ स्चहानडाँडा ट्रष्ट लनमािण, गतुवाडाँडा वाङ्थली ३११५९ ३००   

  ६ छेडाडाँडा सत्तल लनमािण ३११५९ ४००   

  ७ मादन कँुडारी वडा कार्ािलर् जग्गा व्र्वस्थापन ३११५९ ५००   

  ८ माझी सामदुार्र्क भवन सतपन्न पचवुार ३११५९ ५००   

  ९ सुँगरेुखोला मसानघाट लनमािण ३११५९ ५००   

  १० टासी कुन्त्साललङ गतुबा लडर्पआर २२४११ ३००   

  ११ सनुकोशी मसानघाट सत्तल लनमािण,आरुबोट ३११५९ ३००   

  १२ गाउँपाललका प्रशासलनक भवन जग्गा व्र्वस्थापन  ३११५९ २०००   

  १३ गाउँपाललका प्रशासलनक भवन लडर्पआर २२४११ १०००   

  १४ सामदुार्र्क भवन लनमािण सतपन्न ३११५९ ३०० 1 

  १५ दवासी सामदुार्र्क भवन ममित ३११५९ १५० 2 

  १६ चचि भवन घेराबार दतुी ३११५९ १५० 2 

  १७ मर्हला समहु भवन अिरुो सतपन्न ३११५९ 200 3 

  १८ सामदुार्र्क भवन ग्राउण्ड लनमािण सलतब ु ३११५९ २०० 3 

  १९ शर्हदस्मलृत भवन ममित ३११५९ १०० 5 

  २० वडा कार्ािलर् शौचालर् लनमािण  ३११५९ ३०० 5 

  २१ गैररमादन बगैना डाडा ढल लनमािण ३११५९ ३०० 7 

  २२ लनजी तथा साविजलनक जग्गा सतवन्त्िी अध्र्र्न तथा अलभमूस्खकरण   २२४११ २०० 8 

  २३ द्वारेटोल ढल लनकास तथा र्हम पाईप खरीद ज्र्ालमरे ३११५६ २००   

            

3030   उजाि,लघ ुतथा साना जलर्वद्यतु (बैकल्पीक उजाि समेत)    3360   

  1 गाउँसमाज र्वद्यतुीकरण र्वकासका लालग सामूर्हक अलभर्ान, गोठपानी  31153 1000   

  2 वाङ्थली सामदुार्र्क र्वद्यलुतकरण (९०-१० कार्िक्रम) 31153 १००० 1 

  3 र्वद्यतु पोल ममित सिुार 31153 ६० 3 

  4 लबद्यतु पोल ममित सिुार 31153 50 4 

  5 २० र्लुनट सतम र्वद्यतु महसलु लनःशलु्क अनदुान   22113 ३०० ६ 

  6 ग्रालमण लबद्यलुतकरण कतप्र्टुर र्प्रन्त्टर खररद 31122 150 6 
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  7 २० र्लुनट सतम र्वद्यतु महसलु लनःशलु्क अनदुान   22113 ५०० 7 

  8 सडक साईन वोडि तथा बस्त्त जडान  31153 ३०० 8 

            

40   सशुासन तथा अन्त्तरसतबस्न्त्ित क्षरे   १३६५०   

4010   वन तथा भ-ूसंरक्षण (संघीर् र्वत्तीर् समानीकरण)   ३८५०   

  1 भष्मेलीटोल पर्हरो तारजाली, बाल ु 31159 १०००   

  २ वडा भरी वकृ्षारोपण 22522 १०० 7 

  3 Green and clean Birta अलभर्ान 22522 २०० 8 

  ४ रोशनको घरमाथी पर्हरो लनर्न्त्रण कुथिली ३११५९ 100 4 

  5 र्वरुवा पदमको घर मालथ तार जालल  ३११५९ १०० 5 

  ६ ाडारेगैरा तार जाली  ३११५९ १०० 5 

  7 मसु्खर्ा टोल तार जाली ३११५९ ३०० 5 

  ८ क्र्ौरेनी दललत बस्स्त तार जालल ३११५९ १०० 5 

  9 बलेको घरमलुन भल लनर्न्त्रण  ३११५९ १०० 7 

  १० र्ोहोरमैला व्र्वस्थापन  २२५२२ 150 6 

  11 सातपाने पर्हरो लनर्न्त्रण तारजाली, पोखरी ३११५९ १०००   

  १२ टाँडी लगद्धडाँडा साकीटोल पर्हरो लनर्न्त्रण  ३११५९ २००   

  13 द्वारेटोल ढल लनकास  ३११५९ २००   

  १४ कालेचौर तारजाली, हरे ३११५९ २००   

            

4020   र्वपद् व्र्वस्थापन    १३५०   

  १ र्वपद् व्र्वस्थापन कोष 27212 १०००   

  2 दैर्व प्रकोप पनुस्थापना 27212 ३०० 5 

  3 र्वपद जोस्खम व्र्बस्थापन (संघीर् र्वस्त्तर् समानीकरण) 27212 ५० 7 

            

4030   पंस्ञ्जकरण व्र्वस्थापन       

            

4040   
स्थानीर् तथ्यर्ाङ्क संकलन र अलभलेख व्र्स्थापन (संघीर् र्वत्तीर् 
समानीकरण) 

  २०००   

  1 र्ोजना व्र्वस्थापन सफ्टवेर्र २२४१२ ५००   

  २ सूचना प्रर्वलि र्वस्तार व्र्वस्थापन २२४१२ १०००   

  3 गाउँपाललका प्रोर्ाईल लनमािण 22411 ५००   
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4050   सशुासन प्रवर्द्िन    ६४५०   

  १ लबलभन्न संघ संस्थाहरुसँग लागत सहभालगताका कार्िक्रम २२५२२ ५०००   

  २ लबलभन्न साविजलनक सनुवुाई, सभा, सतमेलन, गोष्ठी, अन्त्तर्क्रि र्ा आदी २२५१२ १०००   

  ३ न्त्र्ार्र्क सलमलत पररचालन  २२५२२ ३००   

  ४ वडा कार्ािलर् मेलसन तथा औजार ३११२२ १५० 8 

            

    आन्त्तररक स्रोत पररचालन   ३८९४४   

  

क चालू भैपरी   ६८५०   

ख पूसँ्जगत भैपरी    ५८५०   

ग 
क्रमागत र्ोजनाहरु तथा आव ७८-७९ मा कार्िसतपन्न भएका  बाकँी 
भकु्तानी रहेका र्ोजना 

  २६२४४   

  १ 
डगु र्ङमा खस्र्ोर द्देडपु गोन्त्पा लागत साझेदारी भकु्तानी, वाङ्थली 
क्रमागत 

३११५९ ६६०   

  २ वदु्ध मतुी लनमािण काफ्ले ३११५९ १०००   

  ३ घटे्टकुलो भमेुस्थान खानेपानी ममित तथा सिुार ३११५६ २५०   

  ४ साउने खोला लसंचाई पोखरी ममित ३११५५ १००   

  ५ बगवुाखोला, भतेुढुङ्गा, लबरुवा, बाल ुलसँचाई आर्ोजना ३११५५ २०००   

  ६ प्र्ाजको बीउ र्वकास कार्िक्रम ५०% अनदुान ३११३१ १००   

  ७ बडारे लसँचाई पोखरी ३११५५ २००   

  ८ शर्हद तथा वेपत्ता पररवार सतमान कार्िक्रम २७२१९ १३०   

  ९ जनप्रलतलनलि सेवासरु्विा २११४२ ९५   

  १० पैंर्मुलु पोखरी लनमािण भाल ुलभर ३११५५ २००   

  ११ पोखरीचौंरी खानेपानी तथा लसंचाई पाइप खररद ३११५५ ९००   

  १२ डाङ्डगुे खोलो भलटार लसंचाइ पाईप ३११५५ ४००   

  १३ सन्त्तेलडल मौरी बस्ने ढुङ्गो तार जालल ३११५९ ४००   

  १४ वडाभरीको सडक ममित आकस्स्मक सर्हत ३११५१ १००   

  १५ बाहनुा पर्हरो रोकथाम ग्र्ालबन जाली रातचे ३११५९ २००   

  १६ बोक्से डाडा टोल डडेु सडक ३११५१ ५००   

  १७ वडा नं. ६ कार्ािलर् सञ्चालन तथा मसलन्त्द २२३११ ४०   

  १८ लडप बोररङ गोठपानी ३११५६ २००   

  १९ पञ्जबेाजा संरक्षण कार्िक्रम (चेक सटही नभएको) ३११५९ १०० ८ 
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  २० भालखुोल काफ्ले दमारा लसचाई आर्ोजना (समपरुक) ३११५५ ६८८७   

  २१ चौरीखोला मादन कुडारी ललफ्ट लसंचाई आर्ोजना (समपरुक) ३११५५ ४७९९   

  २२ भालखुोला नाग्र ेललफ्टीङ खा.पा. आर्ोजना (समपरुक) ३११५६ ६९८३   

    जतमा    १७१२७०   

    प्रदेश समपरुक   २६१६७   

  १ ढाँडखकि  भञ्ज्र्ाङ िसेुनी हुँदै मास्झरे्दा सडक स्तरोन्नती र कालोपरे ३११५१ ९८९८   

  २ स्जरोर्कलो सलुलकोट देउराली माँदन कँुडारी सडक स्तरोन्नती र कालोपरे ३११५१ ९०३७   

  ३ काफ्ले खेल मैदान माझीरे्दा ३११५१ ७२३२   

    कुल जतमा    १९७४३७   

 नोटः प्रदेश र्वत्तीर् समानीकरण, संघ र्वत्तीर् समानीकरण बाहेकका सबै र्ोजना आन्त्तररक  श्रोत अन्त्तगित पदिछन।् 

 
बागमलत प्रदेश समपरुक 

क्र.सं. बजेट कोड नं आर्ोजनाको नाम बजेट रु. 
(हजारमा) 

१ ६.२.४.८८५ ढाँडखकि  भञ्ज्र्ाङ िसेुनी हुँदै मास्झरे्दा सडक स्तरोन्नती र कालोपरे ९८९८ 

२ ६.२.४.८८६ स्जरोर्कलो सलुलकोट देउराली माँदन कँुडारी सडक स्तरोन्नती र कालोपरे ९०३७ 

३ ६.२.४.८८७ काफ्ले खेल मैदान माझीरे्दा ७२३२ 

जतमा २६१६७ 

 

बागमलत प्रदेश र्वशषे अनदुान 

क्र.सं. बजेट कोड नं आर्ोजनाको नाम बजेट रु. 
(हजारमा) 

१ ६.२.३.२४९ ढोकेडाँडा खानेपानी पाइपलाइन लनमािण  र र्वतरण लगाएत  संरचना लनमािण ७००० 
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राजश्व बाडँर्ाड तथा सवारी कर तर्ि  

क्र.सं. 
खचि स्शषिक 

नं. स्शषिक 

रकम रु. 
(हजारमा) कैर्र्र्त 

1 21111 पाररश्रलमक कमिचारी 20000  १५०० सवारी कर 

2 21142 पदालिकारी भत्ता तथा अन्त्र् सरु्विा 8000    

3 21121 पोशाक 800    

4 21132 महंगी भत्ता 1000    

5 21133 र्र्ल्ड भत्ता 400    

6 21134 कमिचारीको बैठक भत्ता 250    

7 21135 कमिचारीको प्रोत्साहन तथा परुस्कार 100    

8 21139 अन्त्र् भत्ता 100    

9 21141 

पदालिकारी बैठक भत्ता (आ.व. ७८/७९ को 
छुट समेत 1000    

10 21212 

कमिचारीको र्ोगदानमा आिारीत लनवतृभरण तथा 
उपदान कोष खचि 1200    

11 21214 कमिचारी कल्र्ाण कोष 2000  १००० सवारी कर 

12 22111 पानी तथा लबजलुी 500    

13 22112 सञ्चार महसलु 600    

14 22211 इन्त्िन (पदालिकारी) 1500    

15 22212 इन्त्िन (कार्ािलर् प्रर्ोजन) 700    

16 22213 सवारी सािन ममित खचि 2000    

17 22214 र्वमा तथा नर्वकरण खचि 400    

18 22221 मेलसनरी तथा औजार ममित सतभार खचि 200    

19 22311 

मसलन्त्द तथा कार्ािलर् सञ्चालन सामाग्री (हरेक 
वडाको ५ लाखका दरले समेत) 8000  १६६७ सवारी कर 

20 २५३१२ 

स्वास्थ्यर् संस्था संचालन तथा प्रशासलनक खचि १२ 
वटा (२० हजारका दरले) 240    

21 22313 पसु्तक तथा सामाग्री खचि 50    

22 22314 इन्त्िन अन्त्र् प्रर्ोजन 50    

23 22315 परपलरका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचि 1000    

24 २२४११ IEE प्रलतवेदन तर्ारी 500    

25 २२७२१ लबलभन्न सभा, सतमेलन, गोष्ठी, अन्त्तरर्क्रर्ा 1000    

26 22411 लबलभन्न सेवा परामशि, अनसुन्त्िान, DPR 1900    

27 22412 सूचना प्रार्वलि तथा सफ्टवेर्र संचालन खचि 1000    

28 22413 करार सेवा शलु्क 13000  ९०० सवारी कर 
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29 २२४१३ एतबलेुन्त्स ड्राईभर तलब भत्ता 1150    

30 22419 अन्त्र् सेवा शलु्क 100    

31 22511 

कमिचारी तथा जनप्रलतलनिी ताललम अलभमूस्खकरण 
खचि 600    

32 22512 

सीप र्वकास तथा जनचेतना ताललम गोष्ठी 
सतबस्न्त्ि खचि 200    

33 22522 कार्िक्रम सञ्चालन खचि 800    

34 22529 र्वर्वि कार्िक्रम खचि 300    

35 22611 अनगुमन/मलु्र्ाङ्कन खचि 200    

36 22612 भ्रमण खचि 2500    

37 22619 अन्त्र् भ्रमण खचि 300    

38 22711 र्वर्वि खचि 1000    

39 22721 सभा सञ्चालन खचि 300    

40 27212 उद्दार राहत तथा पनुस्थापना खचि 500    

41 27213 औषिी खररद खचि 300    

42 28142 घरभाडा 250    

43 28143 सवारी सािन तथा मेलसन औजार भाडा 1500  १००० सवारी कर 

44 28149 अन्त्र् भाडा 50    

45 28911 चाल ुभैपरी जगेडा कोष 9250  ५००० सवारी कर 

    जतमा चालगुत 86790    

          

    पुजँीगत     

1 31121 सवारी सािन खररद 6000  ६००० सवारी कर 

2 31122 मेलसनरी तथा औजार 600    

3 31123 र्लनिचर तथा र्र्क्चर 1000    

4 31511 पुजँीगत भैपरी  9515  ५००० सवारी कर 

    जतमा पूजीतगत 17115    

          

    जतमा चालगुत 86790    

    जतमा पूजीगत 17115    

    कुल जतमा 103905    
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र्वषर्गत मन्त्रालर् तथा लनकार् अन्त्तगित 

क्र.सं. 
खचि 
स्शषिक नं. 

आर्ोजना/कार्िक्रम मन्त्रालर्/लनकार् स्रोत 
रकम रु. 
(हजारमा) 

1 31151 र्कल्पबुगर िनसार सडक काभ्र े

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद 2154 

2 31151 

बोरेदोभान-खहरेखोला-गोठपानी-कास्त्तके 
देउराली-मादनकुडारी सडक काभ्रपेलाञ्चोक 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद २५०० 

3 ३११५१ भञ्ज्र्ाङ्ग-छेडा-वाङ्थली सडक काभ्रपेलाञ्चोक  

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद 10000 

4 ३११५१ 

सङुग्र-ेछेडा-र्वङ्गटी-िसेुनी हुँदै मास्झरे्दा 
काभ्रपेलाञ्चोक 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद 5000 

5 ३११५५ 

दोभानटार लसँचाई र्ोजना मादनकुडारी 
काभ्रपेलाञ्चोक 

जलस्रोत तथा लसँचाई र्वकास 
लडलभजन कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद २००० 

6 ३११५६ लगठे्ठघारी दाररतबोट खा.पा.आ. चौरीदेउराली ६ 

खानेपानी तथा सरसर्ाई 
लडलभजन नं ३ लसन्त्िपुाल्चोक नगद १००० 

7 ३११५६ चापेखोला ललफ्ट खा.पा. चौंरीदेउराली ७ 

खानेपानी तथा सरसर्ाई 
लडलभजन नं ३ लसन्त्िपुाल्चोक नगद 1000 

8 ३११५६ चौंरी खोला पालथभरा खा.पा. चौरीदेउराली ६ 

खानेपानी तथा सरसर्ाई 
लडलभजन नं ३ लसन्त्िपुाल्चोक नगद १००० 

9 ३११५५ ज्र्ालमरे ललफ्ट लस.र्ो. काभ्र े

जलस्रोत तथा लसँचाई र्वकास 
लडलभजन कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद 3000 

10 ३११५५ रातचे ललफ्ट लसँचाई र्ोजना चौरीदेउराली ५ 

जलस्रोत तथा लसँचाई र्वकास 
लडलभजन कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद 4500 

11 २६४२२ 

जनजागलृत मार्व (प्रार्वलिक स्शक्षालर् 
चौरीदेउराली ५) र्वद्यालर् बस कार्िक्रम 

स्शक्षा र्वकास लनदेशनालर् 
मकवानपरु नगद 2500 

12 ३११५९ भमेुस्थान मार्व चौरीदेउराली ८ घेराबार लनमािण 

साविजलनक लनमािण कार्ािन्त्वर्न 
इकाई नगद 1500 

13 ३११५९ 

बदु्ध र्हमालर् मार्व चौरीदेउराली ३ (२ कोठे 
शौचालर् लनमािण) 

साविजलनक लनमािण कार्ािन्त्वर्न 
इकाई नगद 1000 

14 ३११५९ 

स्शजिनस्शल मार्व चौरीदेउराली ७ (२ कोठे 
शौचालर् लनमािण) 

साविजलनक लनमािण कार्ािन्त्वर्न 
इकाई नगद 1000 

15 ३११५९ 

ज्वालादेवी आर्व चौरीदेउराली ८ (घेराबार 
लनमािण) 

साविजलनक लनमािण कार्ािन्त्वर्न 
इकाई नगद 1500 

16 ३१११२ 

टाँसी बालर्वकास आर्व चौरीदेउराली २ (२ 
कोठे भवन लनमािण) 

साविजलनक लनमािण कार्ािन्त्वर्न 
इकाई नगद 2500 
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17 ३११५९ 

लतथिस्मलृत खेलमैदान लनमािण चौरीदेउराली काभ्र े
बहवुर्षिर् 

र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 
मकवानपरु नगद 9000 

18 31159 

लतथिस्मलृत खेल मैदान लनमािण लडर्पआर 
चौंरीदेउराली ५ काभ्र े

र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 
मकवानपरु नगद 1000 

19 ३११५९ वडास्तरीर् खेल मैदान मादन काभ्रपेलाञ्चोक 

र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 
मकवानपरु नगद 1000 

20 ३११५९ 

गोठपानी र्वताि खेल मैदान लनमािण 
काभ्रपेलाञ्चोक 

र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 
मकवानपरु नगद 1000 

21 ३११५९ 

मनकु ठुलोपोखरी वाङ्थली खेल मैदान 
चौरीदेउराली १ 

र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 
मकवानपरु नगद 1000 

22 ३११५९ 

भतेु्तढुङ्गा स्जतमल टोल खेल मैदान चौरीदेउराली 
५ 

र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 
मकवानपरु नगद १५०० 

23 ३११५९ देउराली खेल मैदान चौरीदेउराली ६ 

र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 
मकवानपरु नगद 1000 

24 ३११५९ सर्हद स्मलृत भवन लनमािण चौरीदेउराली ५ 

सहरी र्वकास तथा भवन 
कार्ािलर् काभ्रपेलाञ्चोक  नगद ४००० 

25 ३११५१ 

दिुगाउँ छेडा सलतब ुकाफ्ले सडक 
चौंरीदेउराली  

सहरी र्वकास तथा भवन 
कार्ािलर् काभ्रपेलाञ्चोक  नगद २००० 

26 ३१११२ 

पोटागैरा मास्झबस्स्तमा सामदुार्र्क भवन 
चौरीदेउराली ८ 

सहरी र्वकास तथा भवन 
कार्ािलर् काभ्रपेलाञ्चोक  नगद २००० 

27 ३१११२ 

मझवुा बहउुद्देश्र्ीर् सामदुार्र्क भवन 
चौरीदेउराली ४ 

सहरी र्वकास तथा भवन 
कार्ािलर् काभ्रपेलाञ्चोक  नगद १००० 

28 ३१११२ मगर प्रलतष्ठान भवन मगरटोल चौंरीदेउराली २ 

सहरी र्वकास तथा भवन 
कार्ािलर् काभ्रपेलाञ्चोक  नगद १००० 

29 ३११५१ 

कोइलीखोला ट्रस्ट पलु लनमािण चौरीदेउराली 
काभ्रपेलाञ्चोक  

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद २००० 

30 ३११५१ 

पञ्चकन्त्र्ा मोड हदैु कास्त्तके देउराली ज्र्ालमरे 
मादनकुडारी आरुबोट सडक चौंरीदेउराली ६ 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद ३००० 

31 ३११५१ 

खहरेघाट कुवापनी सडक कालोपरे 
चौरीदेउराली ८  

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद १५०० 

32 ३११५१ 

जागतृी मार्व-उस्त्तस घारी-लसलसिलन सडक 
चौरीदेउराली ५ 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद १००० 

33 ३११५१ हरे र्वरुवा चौरी खोला सडक चौंरीदेउराली ५ 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद १००० 

34 ३११५१ 

मध्र्पहाडी लोकमागि जखाडी कास्त्तके देउराली 
बोक्से सडक चौरीदेउराली ६ 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद २००० 

35 ३११५१ छेडा दिुगाउँ सडक स्तरोन्नती चौरीदेउराली ४ 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद १५०० 
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36 ३११५१ 

ढाँडखकि  मानेडाँडा स्चसापानी उपल्लो कास्त्तके 
सडक चौंरीदेउराली ९ 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद १००० 

37 ३११५१ 

दिुगाउँ छेडा काफ्ले कोइली बगर सडक 
चौरीदेउराली ३ र ४  

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद ३००० 

38 ३११५१ 

जखाडी देउराली बोक्से सडक देउराली बोक्से 
खण्ड  चौंरीदेउराली ६ 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद ३००० 

39 ३११५१ पोखरी रातचे सडक चौंरीदेउराली ५ 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद २००० 

40 ३११५१ हरे खार रुतटी सडक चौंरीदेउराली ५ 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद ३००० 

41 ३११५१ 

खहरेघाट र्वताि गोठपानी ढाँडखकि  भञ्ज्र्ाङ्ग 
सडक चौंरीदेउराली  

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद २००० 

42 ३११५१ 

छेडा कुथिली सलतब ुकाफ्ले चौरी खोला 
(काभ्र)े शैलङु्ग (रामेछाप) सडक काभ्रपेलाञ्चोक 

पवुाििार र्वकास कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद १०००० 

43 ३११५७ 

लसतटो पाण्डेटोल बस्ती जोस्खम लनर्न्त्रण 
चौंरीदेउराली ८ 

भ ुतथा जलािार व्र्वस्थापन 
कार्ािलर् लसन्त्िपुाल्चोक  नगद १५०० 

44 ३११५७ 

ज्वालादेवी र्टम्रनेी पर्हरो लनर्न्त्रण चौंरीदेउराली 
८ 

भ ुतथा जलािार व्र्वस्थापन 
कार्ािलर् लसन्त्िपुाल्चोक  नगद १००० 

45 ३११५७ ज्र्ालमरे बस्ती संरक्षण चौरीदेउराली ६ 

भ ुतथा जलािार व्र्वस्थापन 
कार्ािलर् लसन्त्िपुाल्चोक  नगद १५०० 

46 ३११५७ रातचे पर्हरो लनर्न्त्रण चौरीदेउराली ५ 

भ ुतथा जलािार व्र्वस्थापन 
कार्ािलर् लसन्त्िपुाल्चोक  नगद २००० 

47 ३११५७ 

चौरी खोला लनर्न्त्रण बोक्से चौरीदेउराली ६ 
काभ्र े

भ ुतथा जलािार व्र्वस्थापन 
कार्ािलर् लसन्त्िपुाल्चोक  नगद १००० 

48 ३११५७ 

सान ेखोला, माकेर्ढकुरो, बडारे पर्हरो लनर्न्त्रण 
चौंरीदेउराली ५ 

भ ुतथा जलािार व्र्वस्थापन 
कार्ािलर् लसन्त्िपुाल्चोक  नगद २००० 

49 ३११५७ भोमसेन खोला पर्हरो लनर्न्त्रण चौंरीदेउराली २  

भ ुतथा जलािार व्र्वस्थापन 
कार्ािलर् लसन्त्िपुाल्चोक  नगद १००० 

50 ३११५७ 

खहरेघाट नदद, खहरेबेशी खोला लनर्न्त्रण 
चौंरीदेउराली ८ 

भ ुतथा जलािार व्र्वस्थापन 
कार्ािलर् लसन्त्िपुाल्चोक  नगद १००० 

51 ३११५९ महादेव मस्न्त्दर पवुाििार लनमािण चौंरीदेउराली ५ 

पर्िटन र्वकास आर्ोजना 
इकाई कार्ािलर् काठमाडौं नगद १००० 

52 ३११५९ 

केदारेश्वर महादेव मस्न्त्दर पररसर पवुाििार 
लनमािण चौंरीदेउराली ३ काभ्र े

पर्िटन र्वकास आर्ोजना 
इकाई कार्ािलर् काठमाडौं नगद १००० 

53 ३११५९ 

सर्हद पाकि  घेराबार बगैचा पवुाििार लनमािण 
चौरीदेउराली ७ काभ्र े

पर्िटन र्वकास आर्ोजना 
इकाई कार्ािलर् काठमाडौं नगद १००० 
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54 ३११५९ 

काफ्ले टाँसी ्ोललङ गतुबा पवुाििार लनमािण 
चौंरीदेउराली ३ काभ्र े

पर्िटन र्वकास आर्ोजना 
इकाई कार्ािलर् काठमाडौं नगद १००० 

55 ३११५९ 

बदु्ध मतुी पररसरमा लसँढी घेराबार तथा बगैचा 
पवुाििार लनमािण चौंरीदेउराली ७ 

पर्िटन र्वकास आर्ोजना 
इकाई कार्ािलर् काठमाडौं नगद १००० 

56 ३११५९ 

पजुा प्रलतष्ठान घर लनमािण चौरीदेराली ४ पोखरी 
हरे काभ्र े

पर्िटन र्वकास आर्ोजना 
इकाई कार्ािलर् काठमाडौं नगद २००० 

57 ३११५५ 

सल्लेनी खोला, बगरखेत अमेलडाँडा लसँचाई 
चौंरीदेउराली ५ काभ्र े

जलस्रोत तथा लसँचाई र्वकास 
लडलभजन कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद १००० 

58 ३११५५ 

सल्लेनी खोला रुतटी खेत िसेुनी लसँचाई 
चौंरीदेउराली ४ काभ्र े

जलस्रोत तथा लसँचाई र्वकास 
लडलभजन कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद १००० 

59 ३११५५ ककि ले पोखरी लनमािण चौंरीदेउराली ५ काभ्र े

जलस्रोत तथा लसँचाई र्वकास 
लडलभजन कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद १३०० 

60 ३११५५ 

पोखरी भलटार रातचे चौरीखोला ललफ्ट लसँचाई 
चौरीदेउराली ५ 

जलस्रोत तथा लसँचाई र्वकास 
लडलभजन कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद ३००० 

61 ३११५५ वार्लखोला गगचे लसँचाई चौरीदेउराली २  

जलस्रोत तथा लसँचाई र्वकास 
लडलभजन कार्ािलर् 
काभ्रपेलाञ्चोक नगद २५०० 

62 ३११५६ 

पोखरी चौरी खानेपानी आर्ोजना, खार-रुतटी 
चौंरीदेउराली ५ 

खानेपानी तथा सरसर्ाई 
लडलभजन नं ३ लसन्त्िपुाल्चोक नगद १००० 

63 ३११५६ मास्झरे्दा खानेपानी आर्ोजना  
खानेपानी तथा सरसर्ाई 
लडलभजन नं ३ लसन्त्िपुाल्चोक नगद ४००० 

64 ३११५८ 

जागलृत मार्व उस्त्तसघारी ढल लनमािण 
चौंरीदेउराली ५ 

खानेपानी तथा सरसर्ाई 
लडलभजन नं ३ लसन्त्िपुाल्चोक नगद ८००० 

जतमा   143454 
 

अन्त्र् र्वकास साझेदार संघ संस्था 

क्र.सं. 
कार्िक्रम आर्ोजनाको र्ववरण बजेट रु. 

(हजारमा)  संस्था 

१ 
स्वास्थ्यर् र आतदानी वरृ्द्ध कार्िक्रम मार्ि त नेपालमा ग्रामीण 

समदुार्हरूलाई आलथिक उत्थान गरर सशस्क्तकरण (ईआरलसएन) 
ERCN पररर्ोजना ७६३४ KOICA/ SAHAMATI 

२ र्ाउण्डेशन र्र द फ्र्चुर   Water Aid 
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संघमा माग गने र्ोजना 
क्र.सं. र्ोजनाको र्ववरण 

१ भञ्ज्र्ाङ- छेडा-गतुपाटी-वाङ्थली-नाग्र-ेरामेछाप सडक कालोपरे 

२ कुथिली-सलतब-ु काफ्ले -नाग्र े-ललसंख ुसडक कालोपरे 

३ स्जरोर्कलो-कास्त्तके देउराली-मादन कँुडारी- आरुबोट मध्र्पहाडी सडक कालोपरे 

४ चौवास-वाङ्थली-लौरे-आलङु-दतु्ती सडक 

५ खहरेघाट -र्वताि-गोठपानी-कास्त्तके देउराली-बोक्से- रामेछाप सडक 

६ पोखरी-चौंरीखोला-गुरँासे सडक कालोपरे 

७ तीथि स्मतृी खेल मैदान 

८ िसेुनी-माझीरे्दा -लबला सडक 

९ भञ्ज्र्ाङ ्रू्टावर पालेबन ढोकेडाँडा सारेपोखरी पाथीभरा पर्िटन र्वकास 

  

प्रदेशमा माग गने र्ोजना 
क्र.सं. र्ोजनाको र्ववरण 

१ भञ्ज्र्ाङ-ईश्वरीदेवी-ठूलीपिेँरा सडक 

२ मादन कँुडारी-हदिन-लोकमागि सडक 

३ माझीरे्दा पर्हरो लनर्न्त्रण 

४ मेलघर वदु्ध र्हमालर् चौंरीखोला सडक 

५ सेतीदेवी -आलङु दतु्ती र्कल्पबुगर स्तरोन्नती 
६ चौंरीखोला सलतब ुललफ्ट लसंचाई 

७ वाङ्थली गतुबा डाँडा सत्तल लनमािण 

८ वाम्र ुडाँडा सत्तल लनमािण 

९ कालीदेवी मस्न्त्दर, गतुबटी 
१० नाग्र ेनागनब्रा स्तपुा 
११ र्कल्पबुगर खेलमैदान 

१२ सारेपोखरी खेलमैदान 

१३ देउपोखरी संरक्षण  
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चौंरीदेउराली गाउँपाललकाको आलथिक वषि २०७९/८० को राजश्वका दररेट 

लस.न. क्र.स. र्ववरण 

आ.व. 
२०७९/०८० 
को दर रेट (रू) 

मा 

कैर्र्र्त 

१   लनवेदन दताि शूल्क लनःशलु्क   

    लसर्ाररस दस्तरु     

२   उजरुी-सबै प्रकारको लनःशलु्क   

३   दवैु एक भएको लसर्ाररस (स्वदेशी प्रर्ोजन) ५००   

    घरजग्गा नामसारी ५००   

४   जोत नामसारी लसर्ाररस प्रलत रोपनी ५००   

    घरजग्गा दताि     

५   र्वताि जग्गा दताि नामसारी ५००   

६   र्कत्ताकाट लसर्ाररस प्रलत र्कत्ता देस्ख आना पैसा सतमको १५०   

७   र्कत्ताकाट प्रलत  र्कत्ता १५०   

८   जोत छोडपर र लगट कट्टा १०००   

९   गठुी जग्गा राज गठुीमा र रैतान नं. पररणत दताि नामसारी प्रलत रोपनी ५००   

१०   स्ववासी  जग्गाको हक प्रमास्णत घर भए प्रलत घर थप ५००   

११   छुट जग्गा दताि लसर्ाररस प्रलत र्कत्ता १०००   

१२   जग्गािलन दताि पजुाि प्रलतललर्प लसर्ाररस ५००   

१३   जग्गािलन दताि पजुाि ३ पसु्ते कार्म लसर्ाररस ५००   

१४   मालपोत दस्तरु      

  क अब्बल, दोर्म प्रलत रोपनी १०   

  ख सीम चाहार प्रलत रोपनी १०   

१५   नामसारी दस्तरु     

  क व्र्वसार् नामसारी शलु्क २०००   

  ख ठेक्का नामसारी शलु्क  ५०००   

१६   जग्गा नामसारी प्रलत रोपनी सडक नभएको ठाउँमा(गोरेटो बाटो २००   

१७   जग्गा नामसारी प्रलत रोपनी सडक भएको ठाउँमा(सडक सँग जोलडएको) ७००   

१८   लसर्ाररस दस्तरु २००   

१९   अंशवण्डा लसर्ाररस १०००   

२०   चारर्कल्ला प्रमास्णत प्रलत र्कत्ताको दरले ५००   

२१   जग्गािनी पजुािमा र्ोटो टाँस गने लसर्ाररस २००   

२२ 

  र्ोजना  सतपन्त् न लसर्ाररस र्ोजनाको प्रकृलत अनसुार ५००   

क ५ लाखसतमको र्ोजना ५००   

ख ५ लाख भन्त्दा मालथ र्ोजना १०००   

२३   संघसंस्था दताि लसर्ाररस १०००   
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२४   संघसंस्था  दताि लसर्ाररस नवीकरण ५००   

२५   स्वास्थ्यर्  उपचार सतबस्न्त्ि लसर्ाररस लनःशलु्क   

२६   िालमिक संघसंस्थासँग जोलडएका लसर्ाररस लनःशलु्क   

२७   दैर्वप्रकोप तथा प्राकृलतक र्वपत्ती सहर्ोग लसर्ाररस लनःशलु्क   

    पसल, व्र्वसार् सतबस्न्त्ि दताि तथा वार्षिक कर बार्षिक   

२८   व्र्वसार् ठाउँसारी(स्थान्नतरण लसर्ाररस) ५०००   

२९   व्र्ावसार् प्रोपाइटर पररवतिन लसर्ाररस ५०००   

३०   दताि लसर्ाररस १०००   

३१   नर्वकरण ५००   

३२   चरुोट समेतका खदु्रा पसलको वार्षिक  १२००   

३३   चरुोट समेतका थोक पसलको वार्षिक  २४००   

३४   र्कराना पसल १२००   

३५   सनु, चाँदी पसल वार्षिक २४००   

३६   लभलडर्ो, क्र्ामेरा, क्र्ासेट पसल १२००   

३७   लनमािण सामाग्री र्वके्रता(हाडिवेर्र समेत) ४०००   

३८   इलेक्ट्रोलनक पसल २०००   

३९   कतप्रू्टर, र्वद्यतुीर् सामान, ममित, रेलडर्ो, मोवाइल पसलको वार्षिक  ३०००   

४०   पेट्रोललर्म पदाथिको थोक (पेट्रोल पतप) १००००   

४१   पेट्रोललर्म पदाथिको खदु्रा (पेट्रोल पतप) को वार्षिक  १२००   

४२   दैलनक खाद्य सामाग्री खदु्रा पसलको वार्षिक  १२००   

४३   दैलनक खाद्य सामाग्री थोक पसलको वार्षिक  २४००   

४४   कपडा थोक (पसल) २४००   

४५   कपडा तथा रलडमेड खदु्रा १२००   

४६   एग्रोभेट पसल खदु्रा (भेटेररनरी) ३०००   

४७   औषिी पसल खदु्रा(मेलडकल) ३०००   

४८   औषिी पसल थोक ४०००   

४९   रु्ल, बोटलबरुवा र्वके्रता ६००   

५०   लससा प्लाइउड र्वके्रता १२००   

५१   भाँडाकँुडा र्वके्रता १२००   

५२   स्स्टल, काठ, र्लनिचर तथा र्लनिलसङ्ग र्वके्रता १२००   

५३   सवारी सािन र्वके्रता ६०००   

५४   केबल नेटवर्कि ङ्ग ६०००   

५५   हेभी इक्र्पुमेन्त्ट, वकि शप, बस, ट्रक समेत १८००   

५६   ग्र्ाँस, लसललण्डर लडलर तथा लडपो २४००   

५७   अटो मेकालनक्स तथा ट्याक्टर, मोटरसाइकल, साइकल वकि शप १२००   

५८   लसमेन्त्ट, ब्लक, ररङ, टार्र उद्योग १२००   

५९   ईटा, बालवुा, रोडा र्वर्क्र केन्त्द्र/लडपो  ६०००   

६०   पानी  प्रशोिन केन्त्द्र ३०००   
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६१   व्र्वसार्ी  र्मि पशपुालन १२००   

६२   पोस्ल्ट्र र्मि ६०००   

६३   टेलर १२००   

६४   लग्रल उद्योग २४००   

    उजािमलुक उद्योग बार्षिक   

६५   र्लनिचर  उद्योग २४००   

६६   कुटानी, र्पसानी, केलानी एउटा मेस्शन १८००   

६७   प्रलत थप एक मेस्शनमा ६००   

६८   स्टेशनरी १२००   

६९   पोस्ल्ट्र कुखरुा र्मि ६००   

७०    खलनज उद्योगहरु(रोडा,ढुङ्गा समेत) क्रसर उद्योग वार्षिक कर ३६०००   

७१   रोडा, ढुङ्गा लनकासी प्रलत सानो र्टर्र ५००   

७२   रोडा, ढुङ्गा लनकासी प्रलत ठुलो र्टर्र १०००   

७३   वालवुा र्टप ठुलो र्टर्र ५००   

    सेवा संचार     

७४   टेललर्ोन, फ्र्ाक्स, इमेल, इन्त्टरनेट साइबर पसल ६००   

७५   र्ोटोकपी पसल ६००   

७६   कुररर्र सेवा ६००   

    मोवाइल टावर र दरुसंचार टावर     

७७   मोवाइल  टावर  १२०००   

७८   दरुसंचार  टावर १२०००   

    र्वत्तीर् सेवा     

७९   आलथिक  कारोवार गने वास्णज्र् बैंकहरुमा १५०००   

७९ क सहकारी नर्ा दताि ४०००   

  ख सहकारी संस्था बैंर्कङ्ग कारोवार गने(नर्वकरण) ३०००   

  ग  सहकारी कार्िक्षेर र्वस्तार ४०००   

८०   र्वत्तीर्  कतपलनको मखु्र् कार्ािलर् १२०००   

८१   शाखा  कार्ािलर् र अन्त्र् स्थानमा कार्ािलर् रही कारोवार गने र्वत्तीर् संस्थाहरु ६०००   

    स्वास्थ्यर् सेवा     

८२   गैरसरकारी  अस्पताल १२०००   

८३   नलसिङ्ग होम १२०००   

८४   र्कस्ल्नक  तथा ल्र्ाव १८००   

    अन्त्र् सेवा     

८५   मास ुपसल १०००   

८६   व्र्रु्ट पालिर/सैलनु ६००   

८७   लनस्ज क्षेरका स्कुल, कलेज ४८००   

८८   टाइर्पङ्ग, कतप्र्टुर, भाषा प्रस्शक्षण टु्यसन सेन्त्टर १८००   

८९   छापाखाना १२००   
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९०   र्ोटोग्रार्ी १२००   

९१   लनमािण उद्योग २४००   

    पर्िटन उद्योग बार्षिक   

९२   रेष् टुरेन्त्ट २४००   

९३   र्ास्टरु्ड भान्त्छाघर १८००   

९४   लज मार भएको १८००   

९५   होटल साना २०००   

९६   भोजनालर् १२००   

९७   लमठाई पसल १२००   

९८   स्चर्ा  चमेना ६००   

    सवारी वार्षिक कर     

९९   बस, ट्रक, लरी, टाटा समुो माईक्रो लगार्त अन्त्र्  १५००   

१००   भाडाका कार, जीप ६००   

१०१   भाडाकउ लमलनबस, लमलनट्रक समुो  १२००   

    वन पैदावर लनकासी     

१०२   सामदुार्र्क वन प्रलत क्र्.ु र्र्ट (सल्लो, उलतस, पर्ौं, स्चलाउने आदद) ५   

१०३   लनजी जग्गाको वन प्रलत क्र्.ु र्र्ट (सल्लो, उलतस, पर्ौं, स्चलाउने आदद) ५   

    बैदेस्शक प्रार्ोजनको लालग अंग्रजेीमा लसर्ाररस परहरु     

१०४   
नाता प्रमास्णत (४ जना सतम रु ५००, ४ भन्त्दा मालथ प्रलत व्र्स्क्त थप रु 
१००) 

    

१०५   जन्त्म प्रमास्णत ५००   

१०६   कर चकु्ता प्रमास्णत ५००   

१०७   र्ववार्हत, अर्ववार्हत प्रमास्णत ५००   

१०८   आर्स्रोत प्रमास्णत ०.१५%   

१०९   दवैु एक भएको लसर्ाररस ५००   

११०   सतपस्त्त मूल्र्ाङ्कन लसर्ाररस (मूल्र्ाङ्कनको आिारमा) ०.१०%   

१११   जन्त्म, मतृ्र्,ु र्ववाह, बसाइसराइ, सतबन्त्ि र्वच्छेद (३५ ददन लभर दताि गरेमा) लनःशलु्क   

११२   जन्त्म, मतृ्र्,ु र्ववाह, बसाइसराइ, सतबन्त्ि र्वच्छेद (समर् लभर दताि नगरेमा) २००   

११३   जन्त्म, मतृ्र्,ु र्ववाह, बसाइसराइ, सतबन्त्ि र्वच्छेद (बार्हरी स्जल्ला) ३००   

११४   जन्त्म, मतृ्र्,ु र्ववाह, बसाइसराइ प्रलतललर्प ५००   

११५   बसाई सराई (जाने) २०००   

११६   बसाई सराई (आउने) २००   

११७   सतबन्त्ि र्वच्छेद १०००   

११८   ठेगाना प्रमास्णत ५००   

११९   मतृ्र् ुप्रमास्णत  ५००   

१२०   सजिलमन मचुलु्का ५००   

    अन्त्र् लसर्ाररस     

१२१   िारा, र्वजलुी जडान लसर्ाररस २००   
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१२२   िारा, र्वजलुी नामसारी लसर्ाररस ३००   

१२३   जलस्रोतको महुान मलु दताि लसर्ाररस १०००   

१२४   अपतुाली लसर्ाररस प्रलत रोपनी १०००   

१२५   असहार् अपाङ्गको लसर्ाररसको लालग लनःशलु्क   

१२६   नागररकता लसर्ाररस (अनसूुची र्ारम सर्हत) १००   

१२७   नागररकता प्रलतललर्प लसर्ाररस २००   

१२८   जालत प्रमास्णत लसर्ाररस २००   

१२९   नामथर, जन्त्म, ठेगाना संसोिन लसर्ाररस ५००   

१३०   पेन्त्सनपट्टा, नोकरी आददको संसोिन लसर्ाररस ५००   

१३१   नाबालक पररचर्पर लसर्ाररस प्रलत जना २००   

१३२   र्वपन्त् नताको  लसर्ाररस लनःशलु्क   

१३३   नाता प्रमास्णत बैदेस्शक प्रर्ोजन बाहेक २००   

१३४   मालपोत कार्ािलर्को रस्जष् टे्रशन शलु्क २.००%   

१३५   लनजी वन दताि लसर्ाररस १०००   

१३६   लघ ुजलर्वद्यतु आर्ोजना संचालन स्थापना (१ र्क.वा. - १०० र्क.वा. ) २०००   

१३७   लघ ुजलर्वद्यतु आर्ोजना संचालन स्थापना (१०० र्क.वा. - १ मे.वा. ) १२०००   

१३८   लघ ुजलर्वद्यतु आर्ोजना संचालन स्थापना (१ मे.वा. - मालथ ) १२०००   

१३९   लघ ुजलर्वद्यतु आर्ोजना संचालन वार्षिक (१ र्क.वा. - १०० र्क.वा. ) २०००   

१४०   लघ ुजलर्वद्यतु आर्ोजना संचालन वार्षिक (१०० र्क.वा. - १ मे.वा. ) १२०००   

१४१   लघ ुजलर्वद्यतु आर्ोजना संचालन वार्षिक (१ मे.वा. - मालथ ) ५००००   

१४३   सामदुार्र्क वन दताि लसर्ाररस २४००   

१४४ 

  नक्सा पास दस्तरु (प्रलत वगि र्र्ट)     

क पक्की घर ५   

ख अन्त्र् २   

१४५   घरबाटो लसर्ाररस (प्रलत र्कत्ता) २००   

१४५   वदु्ध स्चत्त माला लसर्ाररस १०००   

१४६   वदु्ध स्चत्त माला लनकाशी कर प्रलत के.स्ज. १५   

१४७   जलडवटुी लनकासी प्रलत के.स्ज. १५   

    एकीकृत सतपस्त्त कर (वार्षिक)     

१४८   रु १ देस्ख पाँच लाख सतम १५०   

१४९   रु ५ लाख देस्ख १० लाख सतम ४००   

१५०   रु १० लाख देस्ख ३० लाख सतम ७००   

१५१   रु ३० लाख देस्ख ५० लाख सतम १४००   

१५२   रु ५० लाख देस्ख १ करोड सतम २५००   

१५३   रु १ करोड देस्ख २ करोड सतम ४५००   

१५४   रु २ करोड भन्त्दा मालथ ६५००   

१५५   घरभाडा कर (घर, होमस्टे, लनस्ज बैंक स्कुल सटर १०.००%   

१५६   जग्गा बहाल कर ५.००%   
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    पश ुचौपार्ा र्वर्क्र तथा लनकासी कर (व्र्वसार्र्क प्रर्ोजन)     

156   भैसी प्रलत गोटा 500   

157   गाई गोरु प्रलत गोटा 200   

158   बोका खलस प्रलत गोटा 20   

159   माछा प्रलत केजी 5   

    स्शक्षक सरुवा लसर्ाररस पाललका बार्हर      

160 क प्रथालमक/ आिारभतु तह 2000   

  ख माध्र्लमक तह 3000   

161   अन्त्र्  500   

 


