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का पेला  चोक िज ला,च र देउराल  गाउँपा लकाको पाचँौ गाउँ सभामा ततु 

आथक वष ०७६/०७७ को नी त तथा काय म 
 

  xfd|f] ufpFkflnsfsf] ul/dfdo kfFrf} ufpF;efdf उपि थत ufpF;efsf ;Dk"0f{ dfggLo ;b:o Ho"x?, 
sd{rf/L ldqx? kqfsf/ ldqx? nufot of] P]ltxfl;s ;df/f]xdf pkl:yt ;Dk"0f{ dxfg'efjx? 
;a}df Gofgf] clejfbg ;lxt xflb{s :jfut ub{5' . of] dxTjk"0f{ cj;/df kl/jt{gsf] nflu dxfg 
hgo'4, hgcfGbf]ng / ljleGg sfnv08df ePsf ljb|f]x tyf hgqmflGtx?df cfˆgf] k|f0fsf] pT;u{ 
ug'{x'g] 1ft c1ft ;Dk"0f{ dxfg ;lxbx? k|lt efjk"0f{ >4f~hln tyf j]kQf of]4fx? k|lt pRr 
;Ddfg JoQm ub{5' .  

गाउँपा लकाको संि  िचनार  

xfd|f] sfe|knf~r]fs lhNnf cGtu{t ;fljs *& j6f uf=lj=;= / % j6f gu/kflnsfnfO{           
k'g{;+/rgf u/L xfn lgld{t ^ j6f gu/kflnsf / & j6f ufpFkfnlsf ;lxt !# j6f :yfgLo txdWo 
k"j{df r}f+/Lvf]nf kf/L /x]s]f /fd]5fks]f ;'gfktL ufpFkflnsf / b]f/Daf ufpFkflnsf, klZrddf sfe|]sf] 
e'Dn' ufpFkflnsf, pQ/df ;lGw'kfNr]fs ln;+v'kfvf/ ufpFkfnlsf / blIf0fdf ;'gs]fzL kf/L /x]s]f 
xfd|]f rf}+/Lb]p/fnL ufpFkflnsf] ((=$% ju{ ls=ld= If]qkmn /x]s]f xfd|]f rf}+/Lb]p/fnL ufpFkflnsf leq 
)^* s]f hgu0ff cg';f/ $^^$ 3/k/ljf/df @)*@( hg;+Vof /x]s]f 5 . ;fy} o; ufpFkflnsfs]f 
j8f g+= @ cGtu{t uur]{ eGg] ufpFdf l;Gw'kfNr]fs , b]fnvf, /fd]5fk / sfe|] u/L $ j6f lhNnfs]f 

;ldfgf ;Ëd:yn -Meet point_ /x]s]f 5 . o; ufpFkflnsfleq ;fljssf gfu|] uur]{ , ;fgf] 
afËynL, dflemkm]bf, w';]gL lzjfno, kf]v/L r}f+/L, uf]7kfgL, sflQs]b]p/fnL, dfbg s'F8f/L / ljtf{ 
b]p/fnL ;xlt ( j6f j6f uf=lj=;= nfO{ ! j8f g3\6g] u/L ( j6f sfod ePsf] / k/fk"j{sfn b]lv 
;fljssf] ;a} ufpF j:tLx?nfO{ rf}+/L y'Dsf cfwf/df k'sfl/Fb} cfPsf] P]ltxfl;s tYosf cfwf/df / 
$ j6f d'Vo b]p/fnLx? ;d]t /x]sf] x'Fbf r}f+/L / b]p/fnL hf]8]/ o; ufpFkflnsfsf] gfd rf}+/Lb]p/fnL 
/x]sf] s'/f ;d]t oxfFx? ;fd' ;+lIfKtd} /fVb5' .   

 cfb/0fLo ufpF;efsf dfglgo ;b:o Ho"x? 

 xfdL of] kfFrf} ufpF ;ef ;Dd cfO{k'Ubf, ;don] lgSs} sf]N6] k]ml/;s]sf] 5 . ;dosf] k|jfx;Fu} 
xfdL d'n'ssf] ;+3Lo k|ltlgwL / k|b]z k|ltlglw ;efsf] lgjf{rg ;DkGg u/L k|r08 ax'dt4f/f -
em08} @ ltxfO{_sf] s]lGb|o / k|b]z ;efsf] ;/sf/x? u7g eO{ d'n's l:y/ ;/sf/sf] g]t[Tjdf 
cfly{s ;Da[l4 xfFl;n ug]{ of]hgf ;lxt ;Da[4 g]kfn ;'vL g]kfnLsf] gf/fnfO{ ;fsf/ kfg{ /fli6«o 
;+sNk ;lxt cufl8 al9/x]sf 5f}+ . of] /fli6«o ;+sNk k"/f ug{ xfdLn] pRr cfly{s a[l4b/ xfFl;n 
ug{] / lbuf] ljsf;sf nIox?nfO{ k|fKt gu/L ;Dej 5}g . l;Ëf] /fli6«o nIo k|fKt ug{ xfd|f] 
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ufpFkflnsfn] klg xfd|f] ;fk]Iftfdf xfdL;Fu /x]sf ljleGg >f]t / ;fwgx?sf] ;Defjgf klxrfg 
u/L clwstd kl/rfng gu/L ;Dej x'Fb}g . clxn]sf] cj:yfdf clwsf+; o'jf o'jtLx? /f]huf/Lsf] 
nflu ljb]zlt/ ef}tfl/g] / ljb]z ghfg] jf hfg g;Sg]x? klg ljleGg k]zf Joj;fosf] nflu ufpF 
5f8L cGoq} ;g]{ sf/0fn] ufpF a:tL vfnL x'Fb} uO{/x]sf], ufpFdf /x]sf ljBfnosf ejg nufotsf 
ef}lts k"jf{wf/x? ;'ljwfo'Qm cfw'lgs lsl;dn] lgdf{0f eO/x]sf 5g\ eg] csf]{lt/ cleefjsx? 
/f]huf/ / Joj;fosf] nflu aflxl/g] qmd;Fu} afnaRrfx? klg u'0f:t/Lo lzIffsf] nflu ;Fu} n}hfg] 
qmd ltj|tf /x]sf] sf/0f ufpFsf ;fd'bflos ljBfnox? wdfwd aGb x'g] k|lqmof klg ltj|tf /x]sf] 5 
. of] cj:yfdf ufpFdf /x]sf s[lif of]Uo hldgx? afFe}m /xg] qmd klg a[l4 x'Fb} uO/x]sf] 5 . of] 
cj:yfsf] cGTo ug{ xfdLn] ufpFufpFd} /f]hf/Lsf cj;/x? ;[hgf u/L ufpF ufpF jf6 aflx/Lg] 
o"jfx?nfO{ ufpFd} kmsf{pg] s'/f  uDeL/ r'gf}ltsf] ?kdf /x]sf] 5 . xfdLn] oL r'gf}tLx?sf] ;fdgf 
gu/L ;'v} 5}g . o;sf nflu k/Dk/fut lgjf{xd'vL pTkfbg k|0ffnLnfO{ Jojl:yt, a}1flgs tyf 
Jofj;flos pTkfbg k|0ffnLdf abNg'kg]{ clxn]sf] 68\sf/f] cfjZostf xf] . u|fdL0f e]udf /x]sf 
ljBfnox?df u'0f:t/Lo lzIff k|bfg u/L k|fljlws wf/sf ljBfnox? ;~rfng u/L bIf hgzlQm 
pTkfbg ug'{ ko{6sLo ;DefjgfnfO{ cWoog u/L ko{6sx? leq\ofpg] of]hgf lgdf{0f ug]{, ;Defljt 
:yfgx?df xf]d:6] ;~rfng ug'{ xfn e}/x]sf] :jf:Yo rf}sLx?df u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jf k|bfg 
ug'{kg]{ cfjZostf klg plQs} /x]sf] 5 . ls;fgsf pTkflbt a:t'x? ;+sng u/L / ;'/lIft ug{sf] 
nflu sf]N8 :6f]/ / ahf/;Ddsf] ;/n kx'Frsf] Joj:yf u/L s[lif k|j{4g ug]{ sfo{nfO{ klg hf]8 
lbg'kg]{   cfjZostf xfdL;Fu /x]sf] 5 .  

   ufpFdf /xg] j]/f]huf/ o'jf, dlxnf, blntx?sf nflu ;Lkd"ns tflnd lbg] / ;–;fgf 3/]n' tyf 
s'6L/ pBf]ux?nfO{ ;~rfng u/L :jf]/f]huf/sf sfo{qmdx? ;~rfng ug{ ;lsg] ;DefjgfnfO{ 
xfdLn] b/f];Fu kqmg'k5{ . s]jn gf/fdf ;Lldt eP/ s]xL ug{ ;lsFb}g .  xfd|f] of] lgjf{lrt l6d;Fu 
cj ;do w]/} 5}g . xfd|f sdLsdhf]/Lx?af6 kf7 l;Sb} ljutsf] ;dLIff lgd{dtf k"j{s u/L 
cfutsf sfdx?nfO{ cufl8 ga9fpg] xf] eg] kl/jt{gsf] vf;} cg'e"lt hgtfnfO{ lbnfpg ;lsFb}g . 
oyfy{df ;+l3otfnfO{ hgtfsf] 3/b}nf]df k'/\ofpg] eGg] dd{nfO{ Jojxfl/sLs/0f ug{ h?/L 5 . 
;+l3otfaf6 hgtfn] s] kfof] eGg] s'/fsf] pQ/ Jojxfl/s ?kd} cg'e'lt x'g] u/L lbnfpg' xfd|f] 
bfloTj xf] . ;Fu} oqf] kl/jt{gnfO{ ;+:yfut ug]{ / hg;d'bfonfO{ ljutsf ;/sf/ / ;Qf clg 
kl/jt{g kl5sf] ;/sf/ / ;Qfsf] leGgtf / eO{/x]sf ;sf/fTds sfo{x?sf] k|rf/ k|;f/ / 
hgtf;Dd k'/\ofpg] s'/fnfO{ xfdLn] uDeL/tfk"j{s lng} kg]{x'G5 . o;sf nflu ljut @ jif{sf]  
;dLIffnfO{ ;+lIfKtdf lgDgfg';f/ k|:t't ub{5' . 

cfly{s jif{ @)&$÷@)&% / @)&%÷@)&^ sf] ;+lIfKt ;ldIff 

cfb/0fLo ufpF;efs dfglgof ;b:o Ho"x?, 

  cfly{s jif{ @)&$÷)&% df xfdL lgjf{lrt eP/ cfP kZrft xfdL;Fu s'g} cg'ej lyPg . k'/} 
l6d gofF lyof] . xfdL;Fu ljutsf :yfgLo lgsfodf sfd u/]sf] s'g} cg'ej klg lyPg . gofF 
;+ljwfgn] Joj:yf u/]sf] ltg txsf ;/sf/x?dWo] :yfgLo txdf t emg} s'g} cg'ej s;};Fu 5Fb} 
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lyPg . gofF ;+/rgf v8f eP/ To; dfly sfd ug'{kbf{ xfdL hgk|ltlgwLx? cndndf g} lyof}+ . 
ljBdfg P]g sfg'g, lgod, ljlw, ljwfg / gofF ;+/rgfsf aLrdf ljleGg vfnsf] cGt{lj/f]w 5Fb} 
lyof] . tt\ tt\ lgsfox?af6 gofF ;+/rgf / Joj:yfnfO{ sfof{Gjog ug{sf nflu cfjZos P]g, 
lgod / sfg"gx? gaGbf sfo{ ;~rfng ug{ sl7g lyof] . /fHo;Fu /x]sf] k'/fgf] sd{rf/L ;+oGq ;Fu 
/x]sf] cg'ejnfO{ lnP/ sfd ubf{ stf stf k'/fg} cj:yf lt/ kms{g'kg]{ d"n ?kdf sd{rf/Lsf] 
cefj, ePsfx?sf] gofF ;+/rgf, kl/j]z / hg;d'bfosf] OR5f, rfxgf / hgk|ltlgwLx?sf] 
OR5fzlQmnfO{, Jojxfl/stfdf k|of]u ug]{ s'/fdf l4ljwf, c:ki6 st{Jo / lhDd]jf/L k|lt pbfl;gtf, 
:ki6 ePsf s'/fx?df klg cfn6fn ug]{, lkmN8df ga;L lbg], cem sd{rf/L ;+oGqsf] cl:y/tf / 
:jfy{ cg's"n sfd ug]{ k|jlQsf laraf6 klxnf] cfly{s jif{ xfdLn] u'hf/\of}+ . olt x'Fbf x'Fb} klg 
xfdL;Fu /x]sf] Go"g sd{rf/L / pxfFx?;Fu ePsf] nfdf] cg'ej, hgk|ltlglwx?sf] s]xL ug}{k5{ eGg] 

hgtfk|ltsf] ;dk{g efj / b[9tf, sltko ljlw ljwfgsf cefjsf ljraf6 em08} (%Ü ljsf; 
ah]6 sfof{Gjog ug{ ;kmn eof}+ / xfdL t]>f] ufpF ;ef ug{ k'Uof}+ . cf=j= @)&%÷)&^ sf] ufpF 
;ef ;DkGg u/L sfof{Gjogsf ] r/0fdf k|j]z ug}{ nfUbf k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] ;?jf 
e} nfdf] ;do;Dd b}lgs k|zf;lgs sfo{x? nufot of]hgfsf sfo{x? ;~rfng x'g 
;s]gg\ . sd{rf/L ;dfof]hgsf] k|lqmofn] nfdf] ;do;Dd ePsf sd{rf/Lx?df klg lgs} 
cl:y/tf / cs{d0otf k}bf u/fof] . sxfF kl/G5 < sxfF k'luG5 < ca ;dfof]lht e} 
;s]kl5 dfq sfddf nfUg' knf{ h:tf] 5, h:tf efjn] nfdf] ;do;Dd sd{rf/Lx?df 
k}bf ePsf] cGof}ntfn] sfo{ ;Dkfbgdf of]hgf sfof{Gjogsf] d'Vo cjlwdf k|efj kg{ 
uof] . o; cfly{s jif{df # k6s k|zf;sLo clws[t k]ml/g'n] g} ;a}eGbf w]/} sfo{ 
k|efljt x'g k'Uof] . of] ;Fu} sltko j8fsf d'Vo hgk|ltlgwx?sf] lg/Gt/ j8fdf /x]/ 
hgtfnfO{ of]hgfx?df kl/rfng ug]{ s'/fsf] cefj\ j8fleq eP u/]sf sfo{x?sf] 
cg'udg tyf lg/LIf0f ug]{ s'/fdf sdL, clGtd ;dodf cfP/ of]hgf sfof{Gjog / 
km/kmf/s ug]{ k|lqmofn] ubf{ cfly{s jif{sf] cGTodf w]/} rfk kg]{ u/]sf] 5 . ce}m ;Dd 
klg xfdL;Fu /x]sf] b/jGbLsf] t'ngfdf sd{rf/Lx? cfk"lt{ x'g g;Sg'n] ljleGg sfo{x? 
;dod} ;DkGg ug{ sl7gfO eO/x]sf] 5 . oltx'bf x'b}klg cf=j=)&%÷)&^ df ljlgof]lht 
ljtLo ;dflgs/0f tkm{sf] emG8} (* k|ltzt /sd vr{ u/L;lsPsf] 5 . To;} u/L 
ljleGg ljifout zfvfx?4f/f cfkm\gf sfo{s|dx? (& k|ltzt ;DkGg ePsf 5g\ eg] 
/fhZj ;+sngdf k|If]lkt eGbf bf]Aj/ j[l4 eO{ k|ult xfl;n ePsf] 5 . 

    o; cfly{s jif{df sltko hgk|ltlglwx?sf lardf ;dGjo, ;dembf/L / ;xsfo{ 
nufot Ps csf{sf cg'ejx? cfbfk|bfg ug]{ / ;sf/fTds sfo{x?sf] cg';/0f ug]{ 
sfo{x? k|of{Kt dfqfdf x'g ;s]gg\ . sltko a}7sx?df t a}7ss} cWoIftf ug]{ cWoIf, 
pkfWoIf / j8fWoIfHo"x?sf aLrdf Psk;df cfˆgf] klbo x}l;ot / clwsf/ nufotsf 
s'/fx?nfO{ e'Ng] / a}7ssf] d"No dfGotf / ljlwljwfgx?sf] Vofn} gu/L ;fdfGo 
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ljifox?nfO{ clt/+lht 9Ën] a'‰g] / clzi6, ceb| / cdof{bLt Jojxf/ k|bz{g ug]{ 
;Ddsf lgis[:6 36gfqmdx?n] xfd|f] a'emfO{ Ifdtf / cfjZostf ljrsf] cGt{lj/f]wL 
cj:yfsf] lrq0f ;d]t u/]sf] 5 . o;af6 lzIff lnFb} cfufdL lbgdf ljifoa:t'sf] 
cGTo;Dd k'u]/ a'‰g] / ;d:ofsf] ;lx klxrfg u/L ;dfwfgsf] ;xL ljlwsf] vf]hL ug]{ 
Ifdtfsf] ljsf; ug'{ xfdL ;a}sf] nflu cfjZostf ag]sf] 5 . 

  sltko hgk|ltlglw / sd{rf/Lx?af6 pkef]Qmf ;ldltx?;Fu of]hgf ;Demf}tf, l8hfOg, 
:6Ld]6 / sfof{Gjog tyf ;DkGg of]hgfx?sf] e'QmfgL ubf{ cfly{s ;t{;lxt sfo{ 
ul/lbg] h:tf gsf/fTds l6Kk0fLx? hg:t/af6 ;'Gg'kbf{ æh'g hf]uL cfP klg sfg} 
lr/]sf" eGg] pvfgnfO{ ;fy{stf agfO{/x]sf t 5}gf}+ eGg] efj hgtfdf uPsf] cfef; 
eO/x]sf] b]lvG5 . o:tf] sfo{nfO{ lg?T;flxt u/L hgtfdf OdfGbf/Ltf, kf/blz{tf / 
;'zf;g k|j{4g ug{ ;lsPg eg] hgtfsf] Tofu / alnbfgaf6 k|fKt u/]sf] ;+l3otf 
;lxtsf] pknAwL / ;+/rgfx?df sfnf] wAaf nufpg] snlÍt kfqsf] ?kdf Oltxf;df 
bh{ x'g'sf] ljsNk xfdL;Fu x'g] 5}g . o;y{ ;j{;'ne tj/af6 kfpg'kg]{ ;]jf ;'ljwf 
lg;{t k|fKt ug{ kfpg] hgtfsf] xsnfO{ ;Ddfg ug{ xfdL ;a} k|lta4 x'g}kb{5 .  

olt w]/} cefj, sl7gfO / sdhf]/Lsf aLraf6 klg xfdL;Fu /x]sf] yf]/} hgzlQm / 
hgk|ltlglwx?sf] cys ldx]gt / k|of;af6 o; jif{ xfdLn] dxTjk"0f{ ;kmntfx? k|fKt 
uन ;s]sf 5f} . xl:k6nsf] ;+rfng tyf cfjZos :jf:YosdL{x?sf] Joj:yf, 
v]nd}bfgsf] lgdf{0f, s[lifIf]qdf cfjZos dfqdf ljpjLhg ljt/0f, t/sf/Lsf] ks]6 If]q 
lgdf{0fsf] yfngL, !$ xhf/ eGbf j9L sfultsf] lj?jf / cGo kmnkm'n / 3fF;sf 
lj?jfx? xhf/}f ;+Vofdf ljt/0f u/LPsf] 5 . ;fy} kz' ;]jfsf] If]qdf dxfdf/L /f]u 
lgoGq0fsf] nfuL lgz"Ns vf]k, pGt न:n;'wf/sf nfuL ufO{, e}+;L / jfv|df s[ltd 
ue{wfgsf] ;'?jft, ljpsf nfuL pGgt hftsf af]sf kf7Lx? ljt/0f, ;8s k"jf{wf/x?sf] 
lgdf{0f tyf :t/f]GgtL, l8kaf]l/Ë, lnlˆ6Ë / u|faL6L ˆnf] dfk{mt ;'Vvf / cefj u|:t 
If]qx?df vfg]kfgL k'/\ofpg] sfo{sf] sfof{Gjg, Eo"6fj/ lgdf{0fsf] yfngL, ufpFkflnsfsf] 
u'?of]hgf lgdf{0f, ufpFkflnsf nufot ;a} j8fx?df CCTV tyf OG6/g]6 h8fg, z}lIfs 
If]qdf u'0f:t/Lo lzIffsf] nflu ljleGg k|ljlwo'Qm lzIf0f lqmofsnfksf] ;'?jft, ljleGg 
bft[ lgsfox?af6 ljBfnosf ef}lts k"jf{wf/x? lgdf{0f u/]sf cfw'lgs ejg tyf 
Nofax?sf] lgdf{0fsf] cg'udg, lg/LIf0f, k|fljlws lzIff ;~rfngdf lj:tf/\ ;+3 / 
k|b]zaf6 ljlgof]lht ah]6 tyf of]hgfx?sf] 7]Ssf k|lqmofaf6 sfof{Gjog, 
:jf:Yorf}sLx?sf] nflu lgMz"Ns cf}ifwL ljt/0f, Nofa nufot cfjZos sd{rf/L / yk 
aly{Ë ;]G6/x?sf] :yfkgf / sd{rf/L Joj:yfkg, gjlgld{t :jf:Yo rf}sL ejgx?df 
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:jf:Yo ;]jf ;~rfng, ufpFkflnsf :t/Lo tyf /fi6«klt /lgË lzN8 k|ltof]lutfx? 
;~rfngsf sfo{x?, ;kmntfk"j{s ;DkGg ePsf 5g\ . P]ltxfl;s d7dlGb/, u'Dafx?sf] 
lhgf]{bf/ tyf dd{t ;Def/sf sfo{x? ;~rfng e} ;DkGg x'g uO/x]sf 5g\ . ljleGg u}/ 
;/sf/L ;+3;+:yfx?af6 ljleGg If]qdf k|fljlws tyf cfly{s ;xof]udf vfg]kfgL, 
;/;kmfO{ / :jf:Yo ;DaGwL sfo{x?, cfocfh{g / lgdf{0fsf] If]qdf dxTjk"0f{ ;xof]u 
k|fKt eO{/x]sf 5g\ . ;Lkd"ns tflnd Ifdtf clej[l4 / ;r]tgfd"ns sfo{x? klg /fd|} 
9Ën] ;DkGg eO{ /x]sf 5g\ . ufpFkflnsfdf /x]sf] k|zf;g, of]hgf, n]vf / ljifout 
zfvfsf sfo{x? ;Gtf]ifhgs /x]sf 5g\ . n]vf / >]itf k|0ffnL ;a}eGbf r':t / b'?:t 
/x]sf] s'/f n]vfk/LIf0faf6 k'li6 ePsf] 5 . ;du|df eGg'kbf{ ljsfz lgdf{0f nufotsf 
of]hgfx? ;fdfGo sdLsdhf]/L / cefjsf laraf6 ;kmntfk"j{s sfof{Gjog ;DkGg 
ePsf 5g\ . 

   o; ul/dfdo ;efsf ;ef;bHo"x?, ca d cfly{s jif{ @)&^÷)&& df ;~rfng 
ul/g] sfo{qmdx?nfO{ gLltut ?kdf dfu{bz{g ug]{ cfwf/x? / j8faf6 5gf}6 eO{ cfPsf 
of]hgfx?nfO{ sfo{qmd agfO{ sfof{Gjog ug{ hfgsf nflu to ul/g] / ul/Psf s]xL 
cfwf/x?nfO{ tkfO{+x? ;fd" /fVg uO{/x]sf] 5' .  xfd|f] ufpFkflnsfdf g]kfn ;/sf/ / 
k|b]z ;/sf/af6 k|fKt x'g] $ lsl;dsf cg'bfgx?  M– ljQLo ;fdfgLs/0f cg'bfg, ;zt{ 
cg'bfg, ;dk'/s cg'bfg / ljz]if cg'bfg / cfGtl/s >f]taf6 k|fKt /fhZj g} xfd|f 
ah]6 lgdf{0fsf d'Vo >f]tx? x'g\ . ljutd xfdLn] lg/k]  ;dfgtfsf cfwf/df ah]6 
ljlgof]hg ug]{ gLltnfO{ canDag u/L /xFbf slx st} c;Gt'ngsf] l:ylt b]vf kg{ 
uPsf] l:yltnfO{ dWogh/ u/L o; jif{ dflyaf6} xfdLnfO{ ah]6 l;lnË lbFbf cjnDag 
ul/Psf] ljlw / cfwf/x?nfO{ cjnDag ug]{ ;f]rfO{ /flvPsf] 5 . hg;+Vof, cfjZostf / 
ef}uf]lns cj:yf ;d]tnfO{ Wofgdf /fvL ufpFkflnsfsf k|fyldstfsf If]qx? ls6fg ub}{ 
;f]xL cg';f/ of]hgfx? lgdf{0f ug{ sf]l;; ul/Psf] 5 . ul/jL Go"lgs/0fdf ;xof]u k'Ug] 
/ /f]huf/Lsf] cj;/x? l;h{gf u/L 5f]6f] ;dod} ;DkGg u/L k|ltkmn lbg], sd 
nufgLaf6 a9L ;+VofnfO{ nfe k'Ug] of]hgfx?sf] cfjZostfnfO{ k|fyldsLs/0f u/L 
of]hgf th'{df ug'{ jf~5gLo /x]sf] 5 . 

  o;sf ;fy} k|ToIf hg;xeflutf h'6\g ;Sg] / l56\6} hg;d'bfon] k|ltkmn pkef]u ug{ 
kfpg] ;Defjgfx?nfO{ xfdLn] klxrfg u/L Ps jifL{o, ax'jifL{o, cNksfnLg, dWosfnLg 
/ bL3{sfnLg of]hgfx? / ltgLx?sf] cfjZostf / ;fGble{stfsf] ;d]t Vofn u/L 
of]hgf th'{df ug{ hfg'kb{5 . Ps jifL{o, ax'jifL{o, dWosfnLg / bL3{sfnLg of]hgfx? 
hf] xfd|f] Ifdtfleq kb}{gg, ltgLx?nfO{ k|b]z / s]Gb|df l;kmfl/; ug]{ / sfof{Gjogsf] 
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nflu kxn ug]{ s'/fdf cfjZos kxnsbdL lng] ;f]rfO{nfO{ s]Gb|ljGb'df xfdL ;a}n] 
/fVg'kb{5 . xfdL;Fu /x]sf] ;Lldt >f]t / ;fwgaf6 Ps} k6s hgtfsf c;Lldt 
cfjZostf / ;d:ofx?nfO{ k"/f ug]{ c;Dej k|foM x'g] u5{ . To;sf/0f of]hgf 5gf}6 
ubf{ cfjZostfsf] juL{s/0f u/L k|fyldstfdf /fVg] s'/fnfO{ e'Ng'x'Fb}g . o;sf ;fy} 
jftfj/0fLo ;Gt'ng sfod /xg] / ef}lts k"jf{wf/x?sf] lgdf{0f tyf ljsf; ug]{ s'/fnfO{ 
Wofg lbOg] 5 . lbuf] ljsf;sf nIox?nfO{ k|fKt ug]{ ;a} ;"rsx?nfO{ ;d]6\g e/dUb'/ 
sf]l;; ul/Psf] 5 .  

  hnjfo' kl/jt{g / k|fs[lts k|sf]kx?af6 lkpg] kfgLsf] cefjdf t8\lkPsf ;Dk"0f{ 
ufpFkflnsf af;L hg;d'bfonfO{ Ps 3/ Ps wf/f lgdf{0f u/L :j:y, :jR5 lkpg] 
kfgLsf] Joj:yf ug]{ sfo{nfO{ o;} cfly{s jif{leq ;DkGg u/L cfufdL cfly{s jif{df 
vfg]kfgL ;d:ofd'Qm ufpFkflnsf 3f]if0ff ug]{ nIonfO{ klxnf] / ljz]if k|fyldstfdf 
/flvPsf] 5 . utjif{ klg vfg]kfgLnfO{ k|fyldstfdf /flvPsf] / s]xL j8fx?df lgwf{l/t 
nIox? cf+l;s ?kdf k|fKt eO;s]sf] s'/fnfO{ :d/0f u/fpg rfxfG5' . of] jif{ k|To]s 
j8fdf j8f :t/Lo vfg]kfgL pkef]Qmf d'n ;ldlt / 6f]n6f]ndf pk;ldltx? u7g u/L 
cfjZos sfo{ljlw lgdf{0f u/L Ps?ktfdf vfg]kfgL ljt/0f tyf Joj:yfkgsf] sfo{nfO{ 
Jojl:yt ul/g]5 . To;} u/L s[lif tyf kz'kfng, lzIff, :jf:Yo / ef}lts k"jf{wf/ 
ljsf;nfO{ qmlds k|fyldstfdf /flvg] 5 . cGo of]hgfx?nfO{ lgDgfg';f/ ul/Psf] 5 M  

१. आथक वकास 

कृ ष संचा  तथा पश ु वकास , 
 गत वषका आथक न तह लाई नर तरता दद यस वष  कृ ष तफ यवसायीक खेतीलाई  

ो साहन गन यवसायीक कृ ष  फम, सहकार  कृ ष फम, म हला समहु कृ ष यवसायलाई 
था मकतामा रािखने छ । कृ ष े को वकासका ला ग एक गाउँ एक उ पादg काय मलाई 

अगाडी वढाइने छ ।  
 कृ ष े को वकासको ला ग आधु नक कृ ष औजारको योगमा जोड दइने छ ।  
 कृ ष यो य ज मनलाई बाझो राखेमा बाझो ज गाको उ चतम मालपोत द तरु तो क खे तयो य 

ज गाको आवा दमा जोड दईनेछ । 

 पशपुालन स बि धt े  प हचान गर  य ता े मा यवसायीक पशपुालन, न  सधुार काय म 
तथा डाले घाँस र पश ुआहारामा जोड दईनेछ । 

 s[ltd ue{wf/0f ug{ g;lsg] 7fpFx?df pGgt hftsf jf]sf tyf /fuf ljt/0fg ul/g] 5 . 
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 kz' kfng kmd{nfO{ hgzlSt Go"lgs/0f ug{sf nfuL Onf]S6f]gLs dN6L Rofks6/ tkm{ hf]8 
lbOg]5 . 

 kz'x?sf] :jf:Yo nfuL cfjZos kg{] cfGt/Ls tyf jfx|o k/hLjL lj?4 cf}iflw vl/b ul/ 
ljt/0f u/Lg]5 . ljleGg dxfdf/L hGo /f]ux?sf /f]yfdsf nfuL lgz"Ns vf]k tyf EofS;Lgx? 
ljt/0f u/Lg]5 . 

 kz'wg ;'/Iffsf] nfuL ls;fgx?nfO{ kz' ljdf ug{ clek|]/Lt u/Lg]5 . कृ ष अनदुान काय मलाई 
उ पादनका आधारमा वतरण ग रनेछ । 

 कृ षपकेट े  घोषणा ग र य ता े को वकास र व तारका ला ग बजेट व नयोजन ग रनेछ । 

 यस गाउँपा लकामा उ पा दt कृ ष उपजको व वतरण र भ डारणको ला ग आव यक यव था 
मलाpg kxn ul/g]5 । 

 ls;fgx?sf] s[lifdf cg'bfg ÷ ;xof]u ug]{ sfo{nfO{ yk sfo{ljlw jgfO{ kf/blz{ u/fOg]5 . 
ls;fgx?nfO{ Jofj;flos pTkfbg tkm{ cfslif{t ug{sf] nfuL yk k|]l/t ug]{ of]hgfx? lgdf{0f 
u/L nfu' ul/g] 5 . 

 s[lif,pB]fu, Jofj;foLs ju{sf 7'nf Jofj;oL tyf sDkgLx? cfpF5 eg] lghL hldgsf] Joj:yf 
ug{ ;xof]u ul/g]5  / plrt :yfgdf /x]sf ;fj{hlgs hldg lglZrt cjlwsf] nflu lnhdf 
lgodfg';f/ pkof]u ug{ lbg] lgtLnfO{ cjnDjg ul/g]5 . 

 k|b]z ;/sf/ / ;+3Lo ;/sf/ ;Fu cg'/f]w u/L pko'St :yfgdf pGgt ljpljhg pTkfbg ug{sf] 
nfuL j[xt ljpljhg pTkfbg s]Gb| tyf s[lif kmfd{ :yfkgf ug{ kxn ul/g]5 . 

 ufpF kflnsf :tLo kmnkm'n tyf jf]6 lj?jf sf] g;{/L :yfkgf ug{ k|b]z ;/sf/ ;Fu kxn 
ul/g]5 .  

पयटनः  
  गत आ.ब. का पयटन स बाि ध नी तलाई नर तरता ददै कािज थु कामा यू टावरमा सढ  

नमाण, पाक तथा गाडन नमाण गर  आकषक पयट कय ग त यको वकास गन बजेट ब नयोजन 
ग रनेछ ।   

 यस गाउँपा लकाको धा मक, ऐ तहा सक, सां कृ तक, कृ तक र परुाति वक स पदाह को संर ण 
तथा नमाणमा जोड दई खाँडदेवL, लौरेदेउरालL, बा थलL, मादनकुडार , आ बोट, पा थभ.रा, 
े मा होम टे संचालन गन पहल ग रने छ । 

 आवZos पयटन k'j{wf/ वकास तथा होटल यवसाय वकासका ल ग cfjZos नी तगत यव था 
ग रने छ . 
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 j8f g+= ! sf] nf}/], ;fFuf;f]tL If]q ,sflQs] b]p/fnL sf] kfyLef/f, b'lt vfF8fb]jL yfg 
nufotsf If]qx?df ko{6sLo k'\j{fwf/ lgd{f0fsf nfuL cWoog ug]{ / cfjZos 
:yfgx?df xf]d :6] ;+rfng ug{ ;xof]u ul/g]5 . 

 k'/ftflTjs, P]ltxfl;s, wf{lds ;Dkbfx? b'ltvfF8fb]jL, ;'lns]f6,l;4]Zj/ dxfb]j 
dlGb/, jfª\ynLdf /x]s]f 8's k]df b]If]nLª u'Djf, x'nfsL b]jL:yfg, kflyef/f, ;'gvfFgL 
9fF8 / b]pkf]v/L nufPtsf yfxfePsf / gePsf P]ltxfl;s :yfg tyf d7dlGb/, / 
u'Djfx?sf] lsDjblGt /  OltxfF;sf] vf]hljg u/L tYox? ;+sng ug{ ;a} j8fx?n] 
k|oTg ug'{k5{ / kf|Kt tYo lsDjblGt / P]ltxfl;s k|df0fx? h'6fO{ k|rf/ k|;f/ tyf 
k'g lgdf{0f, ;+/If0f tyf ;j{4gsf nfuL of]hgf jgfO{ sfof{Gjog ul/g]5 . 

 ko{6sLo If]q, ljsf;, lgdf{0f, s[lif nfuPtsf] If]qdf sfo{/t ufpFkflnsfsf j}fl4s 
JolSt JolStTjx? nfO{ e]nf ul/ cfjZos of]hgf, lgtL, lgdf{0fdf ;xefuL uf/fOg] 
5 .  

  ko{6g k'jf{wf/ ljsf; dfkm{t ;DefJo ko{6g If]qnfO{ ko{6sLo uGtJosf] ?kdf 
ljsf; ug{ kxn ul/g]5 . 

    उ ोगः 
 थानीय उ पादन र क चा पदाथमा आधार त उ ोगको वकासमा लगानी बढाईने छ । 

 था नय सप, कला र सं कृ तमा आधा रत उ ोगको वकासमा जोड दईनेछ । 

        lzIff M 

 ut jif{ z'? ul/Psf] k|fljlws / lj1fg ;+sfosf ljBfyL{x?nfO{ lbOPsf] 
5fqfj[lQnfO{ o; jif{ klg lg/Gt/tf lbOPsf] 5 .  

 ljBfnox?nfO{ cfj;Lo agfO u'0f:t/Lo lzIff lbg] s'/fdf kxn ul/g] 5 .  
 cfufdL z}lIfs ;q b]lv sIff # nfO{ c+u|]hL dfWodaf6 k7g kf7g ul/g] 5 . 

o;sf] nfuL cfjZos tof/L ul/Psf] 5 .  
 ut jif{ ! hgf SEE sf ;jf]{Ts[i6 ljBfyL{nfO{ lbOPsf] k'/:sf/nfO{ o; jif{ klg 

lg/Gt/tf lbb} yk o;} ufpFkflnsfsf] s'g} klg ljBfnodf cWoog ug]{ ±@ sf] 
;jf]{Ts[i6 c+s kfKt ug]{ ljBfyL{nfO{ klg ;f]lx a/fa/sf] /sdn] k'/:s[t ul/g] 5 .  

 o; jif{ :yugdf k/]sf / 8fpg ;fO{h ePsf] ljBfnox?df dfkb08 leq kg]{ u/L 
ljBfyL{ egf{ eP cfufdL jif{ k'g ;~rfng ug]{ / geP dh{ ul/g]5 .  

 lzIfs b/jGbL ldnfgsf] k|lqmofnfO{ िनर रता िदईनेछ ।  
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 ljBfno :t/sf ;a} txsf k/LIffx?nfO{ ufpFkflnsf :t/Lo jgfO{ a}1flgs k/LIff 
k|0ffnL nfu" ul/g]5 .  

 यस आ.ब बाट CTEVT बाट संचा लत व ालयका िश कह लाई पोशाक भ ाको 
यव था ग रनेछ । 

 dft[efiff k7g kf7g ug{sf] nfuL ;d'bfn] dfu u/]df cfjZos ;xof]u ul/g]5 . 
 CTEVT  संचाल त व ालयह लाई ड लोमा संचान गन यसै वष देिख अ भ े रत 

ग रनेछ ।      
      :jf:Yo ;DaGwL 

 
 ut jif{sf gLlt tyf sfo{qmdx?nfO{ lg/Gt/tf lbFb} धसेु न िशवालय ाथ मक अ पतालको 

भवन नमाणको कायलाई त ता दईनेछ  साथै अ पताल यव थापनलाई भावकार  बनाई 
सहज सरल र भरपद  वा य सेवा उपल ध गराईनेछ । 

 :jf:Yo rf}sLx?df kof{Kt cf}ifwLsf] Joj:yf ul/g]5 . ;fy} cfjZos cf}hf/ tyf hgzlQmsf] 
aGbf]j:t ug]{ Joj:yf ul/Psf] 5 . 

 dlxnf :jf:Yo :jo\+;]ljsfx?sf nflu k|f]T;fहन :j?k dfl;s ?=५०० sf b/n] a}7s eQf 
lbg] Joj:yf ul/Psf] 5 . ;fy} ^) jif{ pd]/ k'u]sf] :jo\+;]ljsfx?nfO{ ;Ddfg :j?k 
?=!%,)))÷– Psd'i6 k|bfg u/L ;;Ddfg ljbfO{ ul/g]5 .  

 j8f g+= $ df :jf:Yo rf}sL भवन िनमाण कायलाई ित ता िदईनेछ साथै आव क कमचारीको 
व था ग रनेछ ।  

 ;a} :jf:Yo rf}sLx?df cfjZos cf}hf/ pks/0f / ;fdu|Lx?sf] Joj:yfkg ul/g]5 .  
 ;a} df=lj= x?df अ ययनरत 5fqfx?sf] nfuL ;]g]6/L Kof8s]f Aoj:yf ul/g]5 . यो of]hgfjgfO{ 

ljj/0fsf] sfo{ tTsfn af6} ;'? ul/g]5 . 
     पवुाधार सडकः  

 सडकको द गो संचालन र यव था पनकोलागी सडक ना ल नमाण कायमा जोड दईनेछ ।  
 नेपाल सरकार र व भ  दात ृ नकायबाट आ थक सहयोग ग र कालोप े गन सु  ग रएका, तरो ती 

गन सु  ग रएका सडकह लाई छटो काम स प  गन गराउन पहल ग रनछे। 

 गाउँपा लका त रय च पथ सडकलाई यथा स भव छटो स प  ग र सेवा संचालन ग रनेछ। 

 भैरहेको सडकह लाई तरो त ग रनेछ, साथै आव यक टोल व तीह मा सडक पु याउन े र कृ ष 
सडकलाई व तार ग रनछे। 

 सडक तथा संरचनाह  नमाण गदा वातावरणीय स तलुनलाई पणु पमा यान दइनछे। 

 यस आ.ब भ  मु य सडकको DPR गन काय स प  ग रनेछ । 
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 सदरमकुाम स मको पहुँचलाई सहज बनाउन अ तर गाउँपा लका तर य सडक संजाल व तरका लागी 
आवक यक सम वय र सहकाय ग रनेछ ।  

 pkef]Stf ;ldtLx?4f/f ul/g] ;fgf ;fgf k'j{wf/f ljsf; nufotsf sfo{x?df hg;xefuLtf 
h'6\g sl7g x'Fb} uPsf]n] lgodfg';f/ hg;xefuLtfsf] /sd pkef]Stfx?n] vftf vf]nL hDdf 
gu/] ;Dd of]hgf ;Demf}tf gul/ lbg] Joj:yf ul/Psf] 5 . 

 

        खानपेा न तथा सरसफाईः 
 यस गाउँपा लका भ  एक घर एक धारा खनेपानी उपल ध गराउन आव यक पन बजेट व नयोजन 

ग रने छ ।  
 भैरहेको ाकृ तक महुानह को संर ण ग र उपभोग गन सरल र सहज बनाइनेछ । 

 वृहत चौर खोला लि टङ खानेपानी योजनाको काम छटो भ दा छटो स प  गराई यसै वष भ ै  
वतरण काय सु  ग रनेछ। 

 येक j8fdf ;du| j8f :tl/o vfg]kfgL pkef]Stf d'n ;ldlt u7g u/L 6f]n 6]fndf 
pk;ldtLx? lgd{f0f ul/g] 5 / vfg] kfgLnfO{ Jojl:yt t/jn] ljj/0f ug{ / pkef]u ug{ 
cfjZos sfo{ljlwagfO{{ pkef]Stf x?sf] ;ls|o ;xefuLtfdf vfg]kfgL pkef]Stf kl/rfng 
ul/g]5 . k|To]s pk;ldtLn] d"n ;ldtLsf] ;xsfo{, ;Nnfxf / ;xof]udf cfkm\gf] of]hgfx? 
lgdf{0f ug{ / sfo{Gjogsf] nfuL ;DalGwt lgsfodf kxn ug]{ 5 . 

 
 

       संचाईः 
 कृ षयो य भू मह मा संचाईको यव था ग र कृ ष उ पादनलाई वृ  गन संचाई पोखर , कुलो र 

लि टङ संचाई नमाण गा रनेछ। 

 साझेदार को पमा काम गन संघसं थाह लाई वकास नमाण लगायतका कायह  गन र गराउँन 
साझेदार  कोषको यव था ग रनेछ। 

 सहकार लाई संर ण एवं वधन गन नी तलाई आ मसाथ गा रनेछ। 

 ल ट संचाईका सं भा य थानह  प हचाहनगर  यसै बष DPR ग रनेछ । 
 
 
         यवुा खेलकुद तथा मनोर नः 

 यवुाह लाई खेलकुद तफ आक षत गराई, पा लका त रय  अ य  गो ड कप खेलकुद तयो गता यसै 
वष देिख  संचालन ग रनछे। 

 यवुाह लाई यवसायीक ढंगले वरोजगार  बनाउने र व भ  यवसायह मा जो नको ला ग य  
ग रनेछ। यसको ला ग व भ  नकायह सँग सम वय ग र सपमलुक, यवसायमलुक र मता 
अ भवृ का ता लमह को यव था ग रनेछ। 

 आव यकता अनसुार सवै वडाहा मा १ खेल मैदान बनाउने र गाउँपा लका तर य खेल मैदानलाई 
यव थीत गा रनेछ। 
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 गाउँपा लकाको साँ कृ तक एवं धा मक मह वका थानह  व भ  जाती र समदुायका भाषा धम सं कृ त 
आ दको संर ण र स व वन गा रनेछ। 

      भवन तथा आवासः 
 सबै वडा कायालय रहेको भवनह लाई आव यक ममत स भार गन यव था ग रएकोछ।वडानं.९ र 

वडा नं.८ मा वडा कायालयको भवन नमाण गन समपरुक अनदुानको nfuL jh]6s]f यj:yf 
ग रएको छ।बाँक  वडाह मा नयाँ भवनह  नमाण गन यथासंभव पहल गा रनेछ। 

 आवास र भवनलाई वि थत गन आव यक नी तगत यव था ग रनेछ । 

 PsLs[t cfjf; ljsf; dfkm{t hgtfnfO{  u'0f:t/Lo cfjf;sf] Joj:yfsfnflu ;DaGwLt lgsfdf  kxn 
u/Lg]5 . 
 

       उजा-लघ ुतथा साना जल व तुः 
 यस गाउँपा लका भ  रहेका लघ ुजल व तु प रयोजनाह लाई मनी ड वनाई रा य सारण लाइनमा 

जो नको ला ग आव यक पहल गा रनेछ। 

 हाल व ु तकरण नभएका तर कृयामा वेश गरेका वडाह को व ु तकरण काय यस वष भ  स प  
ग रनेछ  

  xfdL ;+u ePsf @ j6f xfO8«f]kfj/x?nfO{ l5§} sfo{ yfngL ug{ bjfj lbOg] 5 . cGoyf 
pgLx?sf] btf{ vf/]hLs]f k|s[of nfO{ cufl8 बढाइने 5 . 

    सूचना संचारः 
 सूचना संचार, इ टरनेटलाई सबैको पहुँचमा सहज पले पु याउन आव यक पहल गा रनेछ। 

 गाउँपा लकाको सबै नवािचत जन त न धह लाई याय, शसुासन स ब धी मता clej[l4 गन यव था 
ग रएकोछ। 

 ufpFkflnsf अ तगतका कायालयह मा व ु तय सूचना णा ल र ई टरनेटको योगलाई ो साहान ग रनछे 
।    शसुासन  

 
 

 o; jif{ jf6 kflnsfsf] nf]uf] c+lst Jofh÷ns]6 lgdf{0f ul/g]5  / ;a}  hgfk|ltlgwLx?nfO{ 
o'lgkmd{ -Ps} k|sf/sf]_ kf]zfssf] Joj:yf ul/g]5 .  

 k|To]s jif{ sd{rf/L lbj; jf u0ftGq lbj; cGo s'g} lbj; jf ;df/f]x kf/]/ pTs[i6 sfd ug]{ 
sd{rf/Lx? ltg hgfnfO{ ?=s|dzM !),))) @),))) / #),))) gub ;lxt k|df0f kq ljt/0f 
ul/g] 5 .  ufpFkflnsfsf] hUufsf] b/ /]6 sfod ug{ cfjZos k|s[of cuf8L j9fOg] 5 . 

 GofoLs ;ldtL÷ d]nldnfk s]Gb|xnfO{ Jojl:yt u/L Ifdtf clej[l4 ug{sf] nfuL cfjZos 
Joj:yf ul/g]5 . 

 ufpFkflnsf j8f / ljleGg ;fj{hlgs lgsfosf] nfuL lgz'Ns hUuf bfg ug]{x?nfO{ ;Ddfg ug]{ 
sfo{sf] yfngL ul/g]5 .  



 

13 
 

चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

 येक वडा कायालयह ले आ नो वडा भ  परेका वकास नमाण लगायतका १व षय योजना 
काया वयनको ला ग ैमा षक वा चौमा षक योजना वनाई गाउँपा लकामा पेश गन ुपन छ ।सो अव ध भ  
योजना काया वयन/ स प  नगरेमा अ य ले सोझै रकमा तर गर  अ य योजनाह मा पठाउन स कनेछ । 

 गाउँपा लका भ  हनुे स पणु वकास योजनाह को कडा अनगुमन गन यव था ग रएको छ ।उपभो ा स म त 
नमाण गदा साबज नक अनगुमन स म त गठन गन र उसको सफा रसमा मा  भ ु ा न दने यव था ग रएको 
छ ।  

 ५ लाख भ दा मा थ वकास नमाणका योजनाह लाई ठे ा/ कोटेशन माफत प न पठाउने व था ग रएको  
छ । 

 गाउँपा लका भ  संचालन हनुे डोजर काभेटर ज ता हेभी ई वीमे टह लाई सूिचकृत गन  र मनप र भाडा 
याला असलु गन कृयालाई नय ण गन ef8fb/ कोटेशशन माग ग रनछे । 

 सूिचकृत नभएको र कोटेशन ा  नगरेका साधनह लाई गाउँपा लका भ  काम गन अनमुा नत न दने नी त 
लईएको छ ।  

 गाउँपा लका भ  रहेका सबै उ ोग यापार यवसायीहह लाई आ नो यवसाय दता गन नि त अव ध 
दइने छ र उ  अव ध नाघेप छ दता गदा दता अ भल ब शु क समेत लई दता ग रनेछ ।  

 सबै उ ोग यवसायीह लाई करको दायरा भ  याईन ेछ । ऋणमा काम गन र वकास अनदुानको स ह 
सदपुयोग नहनुे बृ ीलाई अ य गन उधारो काम गन थालाई अ य ग रएको छ । उधारो काम गरेको 
वा ऋणमा काम गरेको भ ु ानी ग रने छैन  

  ljsf; lgdf{0fsf of]hgfx?sf] ;fjh{lgs ;'g'jfO { अ य /उपा य / मखु शासक य 
अ धकृत/योजना  अ धकृतको य  उपि थतीमा gu/] ;Dd e'StfgL ul/g] 5}g . 

 गाउँपा लका भ  हाल स म संचालनमा रहेका खानेपानी उपभो ा समहुह को त या  लन ेर खाने पानी 
तथा सरसफाई योजनाह लाई यवि थत नय मत र नय ण गन गाउँपा लका त रय एक खानेपानी बोड 
स म त वा सम वय स म त गठन ग रने छ ।  

 /fhZj c;"nL s/, ;]jf z"Ns c;'nL ug]{ sfo{nfO{ lglZrt ;do lgwf{/0f u/L cleofgsf] ?kdf 
;~rfng ul/g]5 . 

 वडाह को कायालय संचालनको लागी वा षक . ३ लाख सबै वडाह  लाई समानताको आधारमा र थपको 
लागी राज  असलु को आधारमा वढ मा ५ लाख स म दने य था ग रएको छ । 

 ाकृ तक ोत र साधनको अ ययन अनसु धान ग र प रचालन गनको ला ग आव यकता  अनसुार खोला 
बगरह को र पहाडह को IEE गराउने यव था ग रने छ  

 cf=j= )&६÷)&७ sf] bxQ/ axQ/ p7fg ;jf/L s/ lgsf;L k}7f/L ;]jf z"Ns cflb p7fउँन 
6]G8/÷sf]6]zg÷cdfgt 4f/f ug]{ Joj:yf ul/g]5 .  

 साबज नक थान व ालय हाता व रप र मादक पदाथ बेच वखन गन रोक लगाईने छ  
 मादक  पदाथ सेवन ग र साकज नक थलमा हो ह ला गन झै झगडा गनह लाई हर  शासन लगाई 

कावा ह ग रने छ । 
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 सरु ा sld{सँग सम वय ग र मादक पदाथ ब  वतरण गन नि त समय र थानको नधारण ग रने छ 
। 

 कायपा लका र गाउँसभाले पा रत गरेको ऐन काननु नयम नयमाव लह  र काय  ब धह  सबै राजप मा 
कािशत गन व था ग रने छ ।   

 cf=j=sf] clGtd cj:yfdf cfP/ of]hgfx?sf] km/kmf/s ug]{ / e'QmfgL lng] k|lqmofnfO{ cGt u/L 
of] cf=j= b]lv h]7 !% ut];Dd dfq e'QmfgL lbOg] 5 . 

 ufpFkflnsf leq ;~rfng /x]sf /fli6«o :t/sf s]Gb| / k|b]z ;/sf/af6 ;~rflnt of]hgfx? 
lgdf{0f k|lqmofdf /x]sf / 7]Ssf nfu]sf of]hgfx?sf] cg'udg ug{ bIf k|fljlws ;lxtsf] ! 
zlQmzfnL cg'udg ;ldlt u7g ul/g]5 .  

 plrt :yfgdf a;kfs{ lgdf{0f ug{sf] nflu cfjZos kxnsbdL lnOg] 5 .  
 ahf/ / hg3gTjsf] rfk /xg] / /x]sf :yfgx?df 8lDkª ;fO8 lgdf{0fsf] cWoog yflng]5 .  
 kfgLsf >f]t tyf d'xfgx?sf] ;+/If0f ug{ l/rfh{ kf]v/Lx? lgdf{0f ug{] sfo{sf] yfngL ul/g]5 .  
 नागर क बडा प  सूचना अ धकार , गनुासो सु े अ धकार , व ु त णा लको योग आ द मा यमबाट 

शसुासन कायममा जोड दईनेछ । 

 असार २५ गते भ  हरेक चाल ुआ.ब को राज  दािखला नगन वडाह को बजेट व नयोजनमा ५० तशत 
कटौ तगर  अ य  लगा न ग रनेछ । 

 काय स पादनमा आधा रत कमाचार  ो साहान गन सचुकह  तयार ग र ो साहन णा ल लाग ुगन आधार 
तयार ग रनेछ । 

 cGtdf,o; ul/dfdo ;efdf cfkm\g]f cd"No ;do df};dsf sl7g r'gf}ltx?sf] ;fdfgf ub}{ 
cfO{k'Ug'x'g] dfglgo ufpF;efsf ;b:o Ho"x? nufPt ;Dk"0f{ pkl:yt dxfg'efjx?nfO{ ;–
wGojfb 1fkg ub}{ o;nfO{ kfl/t ul/lbg'x'g cg'/f]w ;lxt cfkm|gf] egfO{nfO{ oxL+ 6'ª\ofpF5' .                                                                             

 
                                                                       lbggfy uf}td 
                                                                                   cWoIf 
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का पेला  चोक िज ला,च र देउराल  गाउँपा लकाको पाच  गाउँसभाबाट आ थक वष 2076/77 को 
उपा य को तफबाट बजटे व  त य 
हा ो यस च र देउराल  गाउँपा लकाको पाच  गाउँसभामा आ नो ग रमामय उपि थ त जनाउनहुनुे मखु अ थ त 
एवं गाउँपा लका मखु यू, मखु शास कय अ धकृत यू, वडा अ य यूह , कायपा लकाका स पणू 
सद य यूह , गाउँ सभाका स पूण सद य यूह , कमचार  साथीह  लगायत यो ऐ तहा सक समारोहमा उपि थत 
स पूण महानभुावह  सबैमा यानो अ भवादन स हत हा दक वागत गदछु। 
 थानीय तहको नवाचनबाट नवािचत भई हाल पाच  गाउँसभा स म आईपु दा यस गाउँपा लकाले  
प रचालन गरेको यनु आ त रक ोत र नेपाल सरकार बाट ा  वि य समा नकरण, राज व बाडँफाड तथा 
सशत अनदुान बाट यस गाउँपा लकाको बजेट नमाणको या देिख काया वयनको तह स म आईपु दा गत 
आ.व. को बजेट, न त तथा काय म सफलता पवुक काया वयन भएको कुरा यस सभामा रा  न पाँउदा 
गौराि वत भएक  छु। व भ  न क ठनाई र चनुौती बच बाट गत वष ेपण ग रएको आ त रक ोत लाई 
आ.व. को अि तम स म आईपु दा गत आ.व. को ेपण .52 लाख भन ्दा .15 लाख 90 हजार ले ब ढ 
राज व संकलन भइ कुल आ त रक राज व तथा ठे ा आय .67 लाख 90 हजार संकलन भएको यहोरा यो 
स मा नत सभालाई जानकार  गराउन चाहा छु। वि य समा नकरण, राज व बाँडफाड तथा गतको मौ दात बाट 
98.5% पुजँीगत खच भई वकास बजेटको सफल काया वयन भएको यहोरा जानकार  गराउदछु। 
  वगत वषको अनभुव र हाल पा रचलन भएका साधन र ोत लाई स ह ढंगले संचालन गन स कयो भन ेयस 
आ.व. मा राज व संकलन तथा वकास खचमा उ साह पणु सफलता ा  त हनेु व ास लएक  छू।आ.व. 
075/76 को तलुनामा दो वर ब ढ राज व संकलन गन ल य रािखएको छ। गत वषको राज व दर रेट 
ह लाई ाय यथावत कायम गरेको छू। 

अ य  महोदय, अब म यस चौर देउराल  गाउँपा लकाको आ.व. ०७६/७७ को अनमुा नत वजेट पेश 
गन गइरहेको छु। आदरणीय अ य यू, गाउँ सभाका स पणु सद य यूह  म यस स मा नत गाउँ सभामा 
२०७६ आषाढ १० गतको दन पेश गरेको नी त तथा काय मह  काया वयनका ला ग व नयोिजत रकम र 
सो को ोत यव थापनको ला ग अनमुान पेश गरेक  छु। जनताका माग तथा आव यकताह लाई ि  टगत 
ग र यस आ थक वषमा समा व  ट योजनाह को काया वयनमा सवै राज न तक दलह , वषयगत कायालयह , 
संघ सं थाह  र निज े बाट पूण सहयोग र स यताको अपे ा गदछु।आ थक वष 2076/77 को ला ग 
न त तथा काय म लाग ु गन कुल वा षक बजेट .41 करोड 75 लाख 8 हजार व नयोजन ग रएको 
छ।उ  रकम तपसील बमोिजमका ोतह बाट आ दानी ा  त ग रने छ। 
तपसील 
संघीय वि य समा नकरण .7 करोड 78 लाख 
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संघीय राज व बाडँफाड बाट अनमुा नत .6 करोड 72  लाख 
नेपाल सरकार बाट ा  त हनुे सशत अनदुान .19 करोड 92 लाख 
देश सरकार बाट ा  त हनेु वि य समा नकरण .99 लाख 35 हजार 
देश सशत अनदुान .2 करोड 64 लाख 79 हजार 

आ.व. को 2075/76 को बाँक  मौ दात .1 करोड 42 लाख 84 हजार 
आ.व. 2076/77 को अनमुा नत आ त रक राज व .1 करोड 26 लाख 10 हजार 
ज मा .41 करोड 75 लाख 8 हजार 
 आदरणीय अ य यू, वडा अ य यूह , गाउँ सभाका स पूण सद य यूह  अब म यय तफको 
अनमुान तपसील अनसुार पेश गन चहा छु। 
तपसील 
राज  बाँडफाड चाल ुखच .6 करोड 72 लाख 
संघीय सशत अनदुान .19 करोड 92 लाख 
देश सशत अनदुान .2 करोड 64 लाख 79 हजार 
वि य समा नकरण तथा आ त रक ोत पजुीगत खच .12 करोड 46 लाख 29 हजार 

 
पुंजीगत खच .12 करोड 46 लाख 29 हजार को े गत यय अनमुान देहाय बमोिजम पेश गरेक  छु। 
तपसील 
आथक वकास .1 करोड 58 लाख 50 हजार (13%) 
सामिजक वकास .7 करोड 9 लाख 4 हजार (57%) 
पवुाधार वकास .2 करोड 77 लाख 75 हजार (22%) 
सशुासन तथा अ तरस बि धत े  .37 लाख (3%)  
जगेडा कोष .64 लाख (5%) 
 यस गाउँपा लका योजनाब  वकासको ते ो वषमा पगुेको यहाँह लाई सव व दतै छ। वगत दईु वषको 
अव धमा तजमुा ग रएका योजनाह को काया वयन बाट सामिजक वकास तथा पवुाधार वकासमा ाथ मकता 
अनसुार उ लेखनीय ग त भएको जानकार  गराउन चाहा छु। वगत वषका गाउँ सभा बाट पा रत भएका न त, 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

काय म र बजेट काया वयनको मु या न र समी ा गदा ग तउ मखु रहेको छ। वगतका गाउँ सभा बाट 
पा रत न त,बजेट तथा काय मको काया वयनको अनभुव र सकाई बाट गाउँपा लकाको दगो र स तुलत 
वकासका ला ग ठोस र योजनाब  पमा अग ड ब ने पृ  ठपोषण ा  त भएको छ। 

अ यमा, आदरणीय अ य यू, आदरणीय गाउँ सभाका स पूण सद य यूह , यस गाउँ सभामा उपि थत 
भई आ नो अमू य समय दान ग र धैयतापवुक सु न दन ुभएकोमा ध यवाद अपण गद ततु काय म र बजेट 
पा रत ग र दन ुहनुछे भ  ने व  वास लएक  छु।  ध यवाद ! 
                                                              तारा कुमार  च लागाई गौतम 
                                                                      उपा य  
                                                                 च र देउराल  गाउँपा लका 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

 चौर देउराल  गाउँपा लकाको आ.व. २०७६/०७७ को अनमुा नत आय/ यय ववरण 
आय तफ 

.सं. ववरण रकम (हजारमा) 
१ नेपाल सरकारको व ीय सामनीकरण अनदुान ८७८०० 
२  राज व बाडँफाड (संघीय) ६७२०० 
३ नेपाल सरकारबाट शसत अनदुान १९९२०० 
४ देश सरकारबाट शसत अनदुान २६४७९ 
५ देश सरकारबाट व ीय सामनीकरण अनदुान ९९३५ 
६ गत आ.व. २०७५/०७६ को बाँक  मौ दात १४२८४ 
७ आ त रक राज  व ेपण (०७६/०७७) १२६१० 

ज मा ४१७५०८ 

 
यय तफ 

.सं. ववरण रकम (हजारमा) 
१  राज  वाडफाड / पजुीगत (संघीय) ६७२०० 
२  व ीय सामनीकरण तथा आ त रक ोत (पूंजीगत) १२४६२९ 
३ नेपाल सरकारबाट शसत अनदुान १९९२०० 
४ देश सरकारबाट शसत अनदुान २६४७९ 

ज मा ४१७५०८ 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

  
चौर देउराल  गाउँपा लकाको आ.व. २०७६/०७७ को  व ीय सामनीकरण 

तथा आ त रक ोत पुंजीगत वजेट व नयोजन साराशं 
  

.सं. ववरण वजेट . (हजारमा) % 
१ आथक वकास १५८५० १३ 
२ सामािजक वकास ७०९०४ ५७ 
३ पवुाधार वकास २७७७५ २२ 
४ सशुासन तथा अ तरस बि धत े  ३७०० ३ 
५ जगेडा कोष ६४०० ५ 

ज मा १२४६२९ १०० 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

 
 

चौर देउराल  गाउँसभाबाट आ.व २०७६/०७७ को ला ग वीकृत राज  वका दर रेटह  
 

स.न. .स. ववरण आ.व. २०७६/०७७ 
को दर रेट ( ) मा कै फयत 

१   नवेदन दता शू क नःशु क   
    सफा रस द तरु     
२   क ाकाट सफा रस त रोपनी देिख आना पैसा स मको १५०   
३   क ाकाट त  क ा १५०   
४   उजरु -सबै कारको नःशु क   
५   दवैु एक भएको सफा रस ( वदेशी योजन) २००   
    घरज गा नामसार  ५००   
६   जोत नामसार  सफा रस त रोपनी ५००   
    घरज गा दता     
७   वता ज गा दता नामसार  ५००   
८   जोत छोडप  र लगट क ा १०००   
९   गठु  ज गा राज गठु मा र रैतान नं. प रणत दता नामसार  त रोपनी ५००   
१०   ववासी  ज गाको हक मािणत घर भए त घर थप ५००   
११   छुट ज गा दता सफा रस त क ा १०००   
१२   ज गाध न दता पजुा त ल प सफा रस ५००   
१३   ज गाध न दता पजुा ३ पु ते कायम सफा रस ५००   
१४   मालपोत द तरु      

  क अ बल, दोयम त रोपनी १०   
  ख सीम चाहार त रोपनी ७   

१५   यवसाय नामसार  शु क १०००   
१६   ज गा नामसार  त रोपनी सडक नभएको ठाउँमा ५००   
१७   ज गा नामसार  त रोपनी सडक भएको ठाउँमा ६००   
१८   सफा रस द तरु २००   
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

स.न. .स. ववरण आ.व. २०७६/०७७ 
को दर रेट ( ) मा कै फयत 

१९   अंशव डा सफा रस १०००   
२०   चार क ला मािणत ५००   
२१   ज गाधनी पजुामा फोटो टाँस गन सफा रस २००   
२२   योजना  स प  न तथा अ य योजना स बि ध अ य सफा रस ५००   
२३   संघसं था दता सफा रस ५००   
२४   संघसं था  दता सफा रस नवीकरण ५००   
२५   वा य  उपचार स बि ध सफा रस नःशु क   
२६   धा मक संघसं थासँग जो डएका सफा रस नःशु क   
२७   दै व कोप तथा ाकृ तक वप ी सहयोग सफा रस नःशु क   

    पसल, यवसाय स बि ध दता तथा वा षक कर     
२८   दता सफा रस १०००   
२९   न वकरण ५००   
३०   चरुोट समेतका खु ा पसलको वा षक  १२००   
३१   चरुोट समेतका थोक पसलको वा षक  २४००   
३२   म दरा थोक पसल (वा षक) २४०००   
३३   कराना पसल १२००   
३४   म दरा खु ा पसल (वा षक) कराना स हत २४०००   
३५   सनु, चाँद  पसल वा षक २४००   
३६   भ डयो, यामेरा, यासेट पसल १२००   
३७   नमाण सामा ी व े ता २४००   
३८   इले ो नक पसल १२००   
३९   क यूटर, व तुीय सामान, ममत, रे डयो, मोवाइल पसलको वा षक  २४००   
४०   पे ो लयम पदाथको थोक (पे ोल प प) ५०००   
४१   पे ो लयम पदाथको खु ा (पे ोल प प) को वा षक  १२००   
४२   दै नक खा  सामा ी खु ा पसलको वा षक  १२००   
४३   दै नक खा  सामा ी थोक पसलको वा षक  २४००   
४४   कपडा थोक (पसल) २४००   
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

स.न. .स. ववरण आ.व. २०७६/०७७ 
को दर रेट ( ) मा कै फयत 

४५   कपडा तथा र डमेड खु ा १२००   
४६   ए ोभेट पसल खु ा (भेटे रनर ) २४००   
४७   औषधी पसल खु ा २४००   
४८   औषधी पसल थोक ३६००   
४९   फुल, बोट ब वा व े ता ६००   
५०   ससा लाइउष व े ता १२००   
५१   भाँडाकँुडा व े ता १२००   
५२   ि टल, काठ, फ नचर तथा फ न स  व े ता १०००   
५३   सवार  साधन व े ता ६०००   
५४   केबल नेटव क  ६०००   
५५   हेभी इ यपुमे ट, वकशप, बस, क समेत १८००   
५६   याँस, स ल डर डलर तथा डपो १२००   
५७   अटो मका न स तथा ा टर, मोटरसाइकल, साइकल वकशप १२००   
५८   हाडवेर पसल १८००   
५९   समे ट, लक, रङ, टायर उ ोग १२००   
६०   ईटा, बालवुा, रोडा व  के / डपो  ६०००   
६१   पानी  शोधन के  १२००   
६२   कुखरुा  फम १२००   
६३   यवसायी  फम पशपुालन १२००   
६४   पोि  फम ६०००   
६५   टेलर ६००   

    उजामलुक उ ोग     
६६   फ नचर  उ ोग २४००   
६७   कुटानी, पसानी, केलानी एउटा मेिशन १८००   
६८   त थप एक मेिशनमा ६००   
६९   टेशनर  १२००   
७०   सरकारका  ख नज उ ोगह (रोडा,ढु ा समेत) सर उ ोग वा षक कर ३६०००   
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

स.न. .स. ववरण आ.व. २०७६/०७७ 
को दर रेट ( ) मा कै फयत 

७१   रोडा, ढु ा नकासी त सानो ५००, ठुलो १०००   
७२   वालवुा टप ५००   

    सेवा संचार     
७३   टे लफोन, या स, इमेल, इ टरनेट साइबर पसल ६००   
७४   फोटोकपी ६००   
७५   कु रयर सेवा ६००   

    मोवाइल टावर र दरुसंचार टावर     
७६   मोवाइल  टावर  १२०००   
७७   दरुसंचार  टावर १२०००   

    व ीय सेवा     
७८   आथक  कारोवार गन वािण य बकह मा १२०००   
७९   सहकार  सं था ब क  कारोवार गन १८००   
८०   व ीय  क प नको मु य कायालय ९०००   
८१   शाखा  कायालय र अ य थानमा कायालय रह  कारोवार गन व ीय सं थाह  ६०००   

    वा य सेवा     
८२   गैरसरकार   अ पताल १२०००   
८३   न स  होम १२०००   
८४   मे डकल १२००   
८५   कि नक  तथा याव १८००   

    अ य सेवा     
८६   मास ुपसल १२००   
८७   यु ट पालर/सैलनु ६००   
८८   निज े का कुल, कलेज ४८००   
८९   टइ प , क यटुर, भाषा िश ण १८००   
९०   छापाखाना १२००   
९१   फोटो ाफ  १२००   
९२   नमाण उ ोग २४००   
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

स.न. .स. ववरण आ.व. २०७६/०७७ 
को दर रेट ( ) मा कै फयत 

९३   अ य ५००   
    पयटन उ ोग     

९४   रे  टुरे ट १८००   
९५   फा टफुड भा छाघर १८००   
९६   लज मा  भएको १८००   
९७   होटल साना २४००   
९८   भोजनालय १२००   
९९   मठाई पसल १२००   
१००   िचया  चमेना ६००   

    सवार  वा षक कर     
१०१   बस, क, लर , टाटा समुो १२००   
१०२   भाडाका कार, जीप ६००   
१०३   भाडाक म नबस, म न क १२००   

    वन पैदावर नकासी     
१०४   सामदुा यक वन त य.ु फट (स लो, उ तस, पय , िचलाउने आ द) २०   
१०५   नजी ज गाको वन त य.ु फट (स लो, उ तस, पय , िचलाउने आ द) २०   

    बैदेिशक योजनको ला ग अं िेजमा सफा रस प ह      
१०६   नाता मािणत (४ जना स म  ५००, ४ भ दा मा थ त यि  थप  १००)     
१०७   ज म मािणत ५००   
१०८   कर च ु ा मािणत ५००   
१०९   ववा हत, अ ववा हत मािणत ५००   
११०   आय ोत मािणत ०.२५%   
१११   दवैु एक भएको सफा रस ५००   
११२   स पि  मू या न सफा रस (मू या नको आधारमा) ०.१०%   
११३   ज म, मृ य,ु ववाह, बसाइसराइ, स ब ध व छेद (३५ दन भ  दता गरेमा) नःशु क   
११४   ज म, मृ य,ु ववाह, बसाइसराइ, स ब ध व छेद (समय भ  दता नगरेमा) १००   
११५   ज म, मृ य,ु ववाह, बसाइसराइ, स ब ध व छेद (बा हर  िज ला) २००   
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आथक वष २०७६/०७७ 

स.न. .स. ववरण आ.व. २०७६/०७७ 
को दर रेट ( ) मा कै फयत 

११६   ज म, मृ य,ु ववाह, बसाइसराइ त ल प २००   
११७   बसाई सराई (जाने) २५००   
११८   बसाई सराई (आउने) १००   
११९   स ब ध व छेद १०००   
१२०   ठेगाना मािणत १००   
१२१   सज मन मचु ु का ५००   

    अ य सफा रस     
१२२   नामथर संसोधन सफा रस ५००   
१२३   धारा, वजलु  जडान सफा रस ५००   
१२४   धारा, वजलु  नामसार  सफा रस ५००   
१२५   जल ोतको महुान मलु दता सफा रस १०००   
१२६   अपतुाल  सफा रस त रोपनी १०००   
१२७   असहाय अपा को सफा रसको ला ग नःशु क   
१२८   नाग रकता सफा रस (अनसूुची फारम स हत) ५०   
१२९   नाग रकता त ल प सफा रस २००   
१३०   जा त मािणत सफा रस १००   
१३१   नामथर, ज म, ठेगाना संसोधन सफा रस १००   
१३२   पे सनप ा, नोकर  आ दको संसोधन सफा रस ५००   
१३३   नाबालक प रचयप  सफा रस त जना २००   
१३४   वप  नताको  सफा रस नःशु क   
१३५   नाता मािणत बैदेिशक योजन बाहेक २००   
१३६   मालपोत कायालयको रिज  ेशन शु क २%   
१३७   नजी वन दता सफा रस ५००   
१३८   लघ ुजल व तु आयोजना संचालन थापना (१ क.वा. - १०० क.वा. ) २०००   
१३९   लघ ुजल व तु आयोजना संचालन थापना (१०० क.वा. - १ मे.वा. ) १२०००   
१४०   लघ ुजल व तु आयोजना संचालन थापना (१ मे.वा. - मा थ ) १२०००   
१४१   लघ ुजल व तु आयोजना संचालन वा षक (१ क.वा. - १०० क.वा. ) २०००   
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स.न. .स. ववरण आ.व. २०७६/०७७ 
को दर रेट ( ) मा कै फयत 

१४२   लघ ुजल व तु आयोजना संचालन वा षक (१०० क.वा. - १ मे.वा. ) १२०००   
१४३   लघ ुजल व तु आयोजना संचालन वा षक (१ मे.वा. - मा थ ) ५००००   
१४४   ील उ ोग १२००   
१४५   सामदुा यक वन २४००   
१४६   घरबाटो सफा रस ( त क ा) २००   
१४७   वु  िच  माला सफा रस १०००   
१४८   वु  िच  माला नकाशी कर त के.िज. १५   

    एक कृत स पि  कर (वा षक)     

१४९    १ देिख पाँच लाख स म १५०   

१५०    ५ लाख देिख १० लाख स म ४००   

१५१    १० लाख देिख ३० लाख स म ७००   

१५२    ३० लाख देिख ५० लाख स म १४००   

१५३    ५० लाख देिख १ करोड स म २५००   

१५४    १ करोड देिख २ करोड स म ४५००   

१५५    २ करोड भ दा मा थ ६५००   

१५६   घरभाडा कर (घर, होम टे, निज बक कुल सटर १०%   
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आ.व. २०७६/०७७ का ला ग व ीय सामनीकरण   तथा आ त रक ोत पुजँीगत तफका  योजनाह  

 

स.नं. स.नं. ववरण ठेगाना रकम 
(हजारमा) 

१०   आथक वकास   १५८५० 
१०१०   कृ ष   ४५४० 

  १ उ त कट/ याकेज वतरण (तरकार )   ३०० 

  २ 
50% अनदुानमा कृ ष य  वतरण मागको आधारमा 
(पावर टलर/ म न टलर,कफ प पर मे सन, सपुर ने याग)   

५०० 

  ३ 
हउदे तथा वष फलफुलको यवसा यक बगैचा थापना  
(५0% अनदुानमा ब वा वतरण)    ५०० 

  ४ फलफुल व वाह  ढुवानी अनदुान   २५ 
  ५ कृ ष वमा सचेतना काय म थलगत सवै वडाह मा   ५० 

  ६ 
ला क घर नमाणको ला ग ५०% अनदुानमा  ला क सट 
वतरण   १०० 

  ७ हाइ ड तरकार  वउ वतरण   ५० 
  ८ तरकार  वउ तथा ला क ढुवा न अनदुान   २५ 
  ९ ५०% अनदुानमा ला क येर वतरण   ५० 
  १० ५०% अनदुानमा याउ वउ वतरण   ५० 
  ११ गाउँपा लका तर य याउ खे त ता लम (२ दन)े   ५० 
  १२ केरा पकेट े  काय म   १०० 
  १३ थलगत घिु त ता लम   ९० 
  १४ िचया बगान गोडमेल वडा नं. १ २०० 
  १५ काि के देउराल  कृ ष काय म ( देश व ीय समा नकरण) वडा नं. ६ ५०० 
  १६ मलु वेसी वगर माछा पालन वडा नं. ६ २०० 
  १७ कृ ष तथा पशपुालन काय म वडा नं. ७ १०० 
  १८ कृ ष वडा नं. ४ २०० 
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  १९ िचया खे त व वा ख रद तथा ढुवा न वडा नं. ९ १०० 
  २० कृ ष तथा पशपुालन ो साहन काय म वडा नं. ३ २०० 
  २१ अनदुानमा ा टर, मौर घार, पलाि  टक पोखर ,  े ा ी वडा नं. ५ ५०० 
  २२ ाउट माछा पालन वडा नं. १ ६५० 
          

१०२०   पश ुसेवा तफ   २३०० 
  १ यवुा लि त बा ापालन गोठसधुार अनदुान काय म   ४०० 
  २ सहकायमा यापकटर ५०% अनदुानमा   १०० 
  ३ पश ुआहारा वकास काय म   १५० 
  ४ पश ु वा य काय म   ८०० 
  ५ रोग नय  ण खोप सेवा काय म   १५० 

  ६ 
जनुो टक रोग वारे कुल िश ा तथा पश ु वमा अ भमिुखकरण 
गो ी   ५० 

  ७ कृ म गभाधारण सेवा   १०० 
  ८ पश ु वा य िश वर   १०० 
  ९ गाई भै स बा ा पालन ३ दने ता लम   १०० 
  १० पश ुभेटनर  वडा नं. ४ १०० 
  ११ कृ ष  पशपुालन तथा वमा काय म वडा नं. ८ १५० 
  १२ वाङथल  पश ु वा य काय म वडा नं. १ १०० 
          

१०३०   पयटन   १४०० 
  १ पयटन वकास काय म वडा नं. १ २०० 
  २ श हद वशाल पाक वो से वडा नं. ६ २०० 
  ३ देउराल  पा थभरा पयटक पदमाग वडा नं. ६ ५०० 
  ४ पयटन वकास   ५०० 
          



 

29 
 

चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 
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१०४०   सहकार    १०० 
  १ चौर खोला  लघजुल व तु सहकार  वडा नं. ५ १०० 
          

१०५०   व ीय े    ० 
          

१०६०   जल ोत तथा संचाई   ७५१० 
  १ राजकुलो संचाई वडा नं. ४ ३०० 
  २ मसेु खोला पैरो खोला संचाई वडा नं. ४ ३०० 
  ३ ढोडावन संचाई वडा नं. ४ २०० 
  ४ माझीफेदा २ संचाई पाइप ख रद वडा नं. ३ ४०० 
  ५ खोलाखेत संचाई वडा नं. ३ ३०० 
  ६ सु खा पोखर  नमाण वडा नं. ३ १०० 
  ७ वालरुा चे संचाई पोखर  स प  न वडा नं. ५ २०० 
  ८ वहखुोला भतेु ढु ा व वा वाल ुरा चे संचाई वडा नं. ५ २०० 
  ९ भतेु ढु ा सु खा पोखर  वडा नं. ५ ६० 
  १० रा चे संचाई पोखर  वडा नं. ५ १५० 
  ११ अमले पानी संचाई पोखर  वडा नं. ५ १०० 
  १२ दा रमवोट संचाई पोखर  वडा नं. ६ २०० 
  १३ चौर खोला लि टङ खानेपानी तथा संचाई वडा नं. ७ ३००० 

  १४ 
स नेघार  संचाई पोखर  मजवुा (वडा नं. ४) स प  न गन 
( देश व ीय समा नकरण)   ८०० 

  १५ 
व मरोवोट संचाई पोखर   स प  न गन ( देश व ीय 
समा नकरण) वडा नं.४   ८०० 

  १६ चनौटे संचाई पोखर  (पातले खेत वडा नं. ५)    ४०० 
          

२०   सामािजक वकास   ७०९०४ 
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२०१०   िश ा   १४६०० 
  १ तारलामो आ. व. यव थपन काय म वडा नं. १ २०० 
  २ ई  वर  देवी नमा व वडा नं. ९ १०० 
  ३ का लका देवी ा व वडा नं. ९ १०० 
  ४ बु  हमालय मा. व. वडा नं. ३ ५०० 
  ५ शैि क गणु तर काय म वडा नं. ४ १०० 
  ६ सयु हमालय तार जा ल वडा नं. ३ २०० 
  ७ जागृ त मा व खेलकुद, पोसाक ट फन अर नको मा व वडा नं. ५ २०० 
  ८ सयु दय मा व भवन स प  न गन   ७०० 
  ९ सयु दय मा. व.मा िश क यव थापन    ५०० 
  १० खाँडादे व मा व ( देश व ीय समा नकरण)   ८०० 
  ११ ाम वकास मा व   ५०० 
  १२ सर वती मा व   १००० 
  १३ जागृ त मा व CTEVT ड लोमा संचालन धरौट    १५०० 
  १४ अर नको मा व   ५०० 
  १५ भा मा व भवन थाना तरण   ५०० 
  १६ भा वहमुखुी यामपस    ५०० 
  १७ व थानी मा व   ५०० 
  १८ सजृनिशल मा व   १००० 
  १९ देउराल  मा व   ४०० 
  २० भमेु थान मा व ( देश वि य समा नकरण)   ५०० 
  २१ शैि क याले डर नमाण र वतरण   १०० 
  २२ शैि क वलेु टन काशन   १०० 
  २३ क ा ८ को प र ा यव थापन   १०० 
  २४ क ा १ देिख १० स मको पर ा संचालन तथा यव थापन   ५०० 
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  २५ अ तर व ालयबाट त  पधाबाट तभा प हचान काय म   ३५० 

  २६ 
ाथ मक तहमा अं जेी भाषा िश णका ला ग िश क ता लम 

र सामा ी वकास र यव थापन   ३०० 

  २७ 
व ान संकाय र ा व धक िश ा अ ययन व ाथ लाई ५०% 
छा वृ त   ९०० 

  २८ 
उ कृ  व ाथ  स मान परु कृत काय म (SEE र +2 येक 
तहमा)   १०० 

  २९ थानीय तह तर य खेलकुद संचालन तथा यव थापन   ५०० 
  ३० िश ा शाखा संचालन   ५० 
  ३१ क ा १ देिख ३ स मका अं जेी पा प ु तक ख रद   ४०० 
  ३२ गाउँपा लका तर य सा हि यक काय म   २०० 
  ३३ ढाँडखक ा. व. भवन नमाण   ७०० 
          

२०२०   वा य    ५०५६ 
  १ वा य चौक  यव थापन वडा नं. ७ १०० 

  २ 
व थङ से टर कोठा नमाण तथा  वा य सचेतना  ो साहन 
काय म वडा नं. ८ ४५० 

  ३ वा य चौक  तारजाल  घेरा  वडा नं. ९ ३०० 
  ४ ना  े वा य चौक   वडा नं. २ १५० 
  ५ वा य चौक  सधुार वडा नं. ३ २०० 
  ६ ए वलेु स ममत वडा नं. ६ ५० 
  ७ वा य कायलय का ीके देउराल  वडा नं. ६ १०० 
  ८ म हला वा य वयं से वकालाई यातायात खच   ४८६ 
  ९ नशु क औषधी ख रद   ५०० 
  १० व थङ से टर नाइट भ ा    १६५ 
  ११ VIA या प संचालन खच   ४५० 
  १२ वा य शाखा संचालन   १०० 
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  १३ वा य िश वर तथा याचअुल फ ड   २०० 
  १४ वा य सं थाको सामािजक प र ण   १०० 
  १५ भोलङु सामदुा यक वा य इकाइ   ३६५ 

  १६ 
व थङ से टर याव कमचार  तलव (२ जना धसेु न + 
काि के)   ६५० 

  १७ अ.न. म व थङ से टर नपगु तलव (३ जना)   ३९० 
  १८ अपा  वाल अ पताल तथा पून थापना के    ३०० 
          

२०३०   खानेपानी तथा सरसफाई   ४१२५० 
  १ छेडा खानेपानी  वडा नं. ४ २०० 
  २ कुथल  खानेपानी वडा नं. ४ २०० 
  ३ त लो गमुपाट  खानेपानी वडा नं. ४ १०० 
  ४ मा थ लो ख काटोल खा.पा. वडा नं. ४ ३०० 
  ५ व ट खा.पा वडा नं. ४ ११०० 
  ६ डाडाटोल पखेरा खा.पा ममत वडा नं. ४ १०० 
  ७ सुं  ेमजवुा खा.पा वडा नं. ४ ३०० 
  ८ धसेु न खा.पा वडा नं. ४ २०० 
  ९ वाने भैसेखोला खा.पा लि टङ का ीके वडा नं. ६ ९०० 
  १० मा थ लो का ीके खा.पा वडा नं. ६ २०० 

  १२ 
वता देउराल  वृहत खानेपानी काय म ( देश व ीय 
समा नकरण) वडा नं. ८ ७०० 

  १३ घ ेकुलो भमेु थान खा.पा  वडा नं. ८ ४०० 
  १४ गु वा खोला लि टङ खा.पा योजना वडा नं. ९ १२०० 
  १५ जगेु पोले सम गोठपानी खानेपानी  वडा नं. ९ ९०० 
  १६ ना  ेखा.पा योजना ड. प.आर वडा नं. २ ५०० 
  १७ वानमती खा.पा ा ी नमाण वडा नं. २ १५० 
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  १८ एक कृत खा.पा योजना का ले वडा नं. ३ ६०० 
  १९ एक कृत खा.पा योजना सा वक माझीफेदा २ वडा नं. ३ ५०० 
  २० जकेु खा.पा योजना वडा नं. ३ ४०० 
  २१ ओडारेगैरा खा.पा ा ी वडा नं. ५ २०० 
  २२ बाझे तसुारे खा.पा एक घर एक धारा वडा नं. ५ ६०० 
  २३ हर खा.पा ममत वडा नं. ५ १०० 
  २४ द लत व ती काफलबोट खा.पा वडा नं. ५ १०० 
  २५ वडा नं. १ एक घर एक धारा खानेपानी योजना   ४००० 
  २६ ना  ेखानेपानी योजना (वडा नं. २)   ४१०० 
  २७ सगुरेु मजवुा छेडा खानेपानी योजना (वडा नं. ४)   १५०० 
  २८ डप बो रङ वतरण खानेपानी योजना (वडा नं. ५)   - - -  - - 
  २९ पा थभारा चौर खोला लि टङ (वडा नं. ६)   - - -  - - 

  ३० 
मादन कुडार  डप वो रङ पानी वतरण (वडा नं. ७) ( देश 
व ीय समा नकरण)   १००० 

  ३१ टाडीगाउ वङथल  छाप खा.पा (वडा नं. ७)   २५०० 
  ३२ वता देउराल  खा.पा (वडा नं. ८)   २५०० 
  ३३ गु वखुोला खा.पा योजना (वडा नं. ९)   २००० 
  ३४ डप बो रङको खा.पा नमाण   १०००० 
  ३५ खानेपानी यािचङ फ ड   ३५०० 
  ३६ सरेटोल खा.पा ममत   २०० 
          

२०४०   सँ कृ त व न   ६००० 
  १ बौ  तपुा पाक वडा नं. १ ५०० 
  २ गोदामचौर छोतन नमाण वडा नं. १ ३०० 
  ३ वकुणा डाडा छोतन नमाण वडा नं. १ ३०० 
  ४ टु नबोट मो ानटोल छोतन नमाण वडा नं. १ ३०० 
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  ५ वाङथल  त ालय वडा नं. १ ३०० 
  ६ भमसेनथान मि दर नमाण वडा नं. ४ २०० 
  ७ महादेव मि दर  वडा नं. ४ १०० 
  ८ राधाकृण मि दर नमाण िचसापानी वडा नं. ९ २०० 
  ९ आयघाट सतल नमाण लामाटार वडा नं. ९ २०० 
  १० तामाङटोल का ीके मसानेपाट  वडा नं. ६ २०० 
  ११ माझीगाउँ भमसेनथान सतल वडा नं. ८ १०० 
  १२ बु  मु त सतल नमाण वडा नं. ८ २५० 

  १३ 
डुकुथ ल भोङमन दागै लङ गु वा सल व ु( देश व ीय 
समा नकरण) वडा नं. ३ ७०० 

  १४ कागयदु याङछुरा योइ लङ गु वा का ले दमरा वडा नं. ३ ९०० 
  १५ ठू ल आहाल सतल तथा मि दर नमाण वडा नं. ३ ७०० 
  १६ िशव मि दर नमाण का ले वडा नं. ३ ४०० 
  १७ पाचक या से तदेवी मि दर डाडाटोल वडा नं. ५ २०० 
  १८ राधाकृण मि दर हर वडा नं. ५ १०० 
  १९ धनेम दो तामङ उ थान समाज वडा नं. ६ ५० 
          

२०५०   खेलकुद तथा मनोर न    ७०० 

  १ 
वडा तर य भ लवल तयो गता तथा होछार सां कृ तक 
काय म वडा नं. ३ २०० 

  २ अ य  गो डकप तयो गता   ५०० 
          

२०६०   लै ग  समानता तथा सामािजक समावेसीकरण   ३२९८ 
  १ म हला तथा वालवा लका शसि करण काय म वडा नं. १ २०० 
  २ वृ  वृ ा स मान काय म वडा नं. १ १५० 
  ३ म हला सशि करण वडा नं. ४ २०० 
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  4 द लत उ थान वडा नं. ४ १०० 
  5 बालवा लका  वडा नं. ४ १०० 
  6 म हला, वालवा लका, जे  ठ नाग रक, द लत, अपा  काय म वडा नं. ७ ३०० 
  7 जे  ठ नाग रक स मान काय म वडा नं. ८ १०० 
  8 म हला सप तथा सशि करण ता लम वडा नं. ८ १५० 
  9 वालवा लका लि त काय म वडा नं. ८ १०० 
  10 म हला सप वकास काय म वडा नं. ९ २०० 
  11 वालवा लका लि त काय म वडा नं. २ १०० 
  12 जे  ठ नाग रक अ भन दन काय म वडा नं. २ १०० 
  13 श हद पाकमा वाल उदययन वडा नं. ५ २५० 
  14 वालवा लका तथा खेलकुद वडा नं. ६ १०० 
  15 वृ  वृ ा स मान काय म वडा नं. ६ १०० 
  16 द लत जनजा त आएआजन काय म वडा नं. ६ २०० 
  17 म हला तथा वाल अ धकार सचेतना काय म वडा नं. ३ १०० 
  18 म हला सीपमलुक ता लम   ३०० 
  19 द लत तथा जनजाती सशि करण काय म   २०० 
  20 अपा को ला ग सीपमलुक ता लम   १४८ 
  21 अ पसं यक तथा सीमा तकृतको सशि करण काय म   १०० 
         

३०   पवूधार वकास   २७७७५ 
३०१०   यातायात पवुाधार   १३७७५ 

  1 यौरे न ामीण सडक नमाण वडा नं. ९ ४०० 
  2 आल डाडा करा खोर वता ामीण सडक वडा नं. ९ १०० 
  3 का मको पधेरा बाजगरा ा मण सडक वडा नं. ९ २०० 
  4 छेडा मानेडाडा सडक नमाण वडा नं. ४ २०० 
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  5 बतासे डाँडा िशतल छायाँ कँुडार  जोडन ेसडक वडा नं. 7 ५०० 
  6 गैर  मादन होल गंग काि के देउराल  हे.पो. सडक वडा नं. 7 ५०० 
  7 वता सडक ममत तथा यव थापन वडा नं. 8 ५०० 
  8 कोलडाडा पपलबोट सडक वडा नं. २ ३०० 
  9 राजवास पौवा ध सार सडक वडा नं. २ ३०० 
  10 अ धकार टोल रातमाटे सडक वडा नं. २ २०० 
  11 ना  ेट सार सडक वडा नं. २ २०० 
  12 बाझखेत याङ कावाखोला सडक वडा नं. २ २०० 
  13 डासे सडक वडा नं. २ ५०० 
  14 वाल गर  चच सडक वडा नं. २ २०० 
  15 एक कृत ामीण सडक वडा नं. ३ ३०० 
  16 फलाटे डाडा सेरावेसी कृ ष सडक वडा नं. ५ ३०० 
  17 व वा बढुाथो क टोल सडक वडा नं. ५ १२५ 
  १८ पोखर  - व वा - टार - गैराटोल सडक वडा नं. ५ २०० 
  19 सारेपोखर  - ढोकेडाडा - पालेवन भालचुौर सडक वडा नं. ५ ४०० 
  २० पधेरामा थटोल डेर  सडक वडा नं. ५ १५० 
  21 वडा भ रका सडक ममत वडा नं. ५ ५०० 
  २२ खार चौर खोला घाट सडक वडा नं. ५ २०० 
  23 या मरे आहाला डल सडक वडा नं. ६ ३०० 
  २४ या मरे डाडाटोल सडक वडा नं. ६ १०० 
  25 देउरा ल या मरे गु सी सडक वडा नं. ६ ४०० 
  २६ का ीके रजवास मसानेपाट  वडा नं. ६ २०० 
  27 तामाङ यान डाडा मसानेपाट  का ीके वडा नं. ६ २०० 
  २८ संगच- स ले - गोदमचौर डाडाखक सडक तर उ  न त वडा नं. १ ५०० 
  29 वाढ  प हरोबाट व केो बाटो ममत   १४०० 
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  ३० झोलु  ेपलुको यािचङ फ ड   ५०० 
  31 च पथ हदन टाडी सडक   ७०० 

  ३२ 
ढाडखक खहरेखोला सडक तरो  नती ( देश व ीय 
समा नकरण)   ३००० 

      
३०२०   भवन तथा सहर  वकास   १२१५० 

  1 वडा कायालय तारजा ल घेरावार वडा नं. १ ३०० 
  2 छोतन ममत वडा नं. ४ १०० 
  3 गु  योजना ड. प.आर वडा नं. ४ ३०० 
  4 वडा कायालय मा थ याक बोड वडा नं. ७ ६०० 
  5 म हला सामदुा यक भवन वडा नं. २ ३०० 
  6 मगर त  ठान भवन वडा नं. २ ४०० 
  7 सल व ुमसाने पा ट नमाण वडा नं. ३ १५० 
  8 म हला भवन वडा नं. ३ ३०० 
  9 सामदुा यक भवन ममत दमरा वडा नं. ३ २०० 
  १० ठु ल पधेरा यापु  घर सु लकोट वडा नं. ५ ५०० 
  ११ हो डङ वोड स प  न गन   ५०० 
  १२ वडा नं. ३ को कायालय मा थ ट   ५०० 
  १३ वडा नं. ४ को कायालय मा थ ट घेरावारा   ५०० 
  १४ वडा नं. ६ को कायालय स प  न गन   १५०० 
  १५ वडा नं. ८ को कायालय नमाण गन यािचङ फ ड   ३००० 
  १६ वडा नं. ९ को कायालय नमाण गन यािचङ फ ड   ३००० 
          

३०३०   उजा,लघ ुतथा साना जल व तु(बैक पीक उजा समेत)    १८५० 
  1  व तु पोल ख रद  वडा नं. १ ५०० 
  2 फलामे व तु पोल ख रद तथा यव थापन ( देश व ीय वडा नं. ८ ११५० 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

स.नं. स.नं. ववरण ठेगाना रकम 
(हजारमा) 

समा नकरण) 
  ३ चौर खोला चौथो लघजुल व तु  वडा नं. ५ २०० 
          

४०   सशुासन तथा अ तरस बि धत े    ३७०० 
          

४०१०   वन तथा भ-ूसंर ण   ४०० 
  १ सरा े ग हरो व कमा टोल प हरो नय ण वडा नं. ३ २०० 
  २ दमरा प हरो नय ण वडा नं. ३ २०० 
          

४०२०   वप  यव थापन      
  १ आकि  मक तथा  वपत कोष   १००० 
          

४०३०   पंि करण यव थापन   १००० 
          

४०४०   थानीय त या  संकलन र अ भयालेख य थापन    ० 
          

४०५०   सशुासन व न    १३०० 
  १ सशुासन स बि ध काय म   ५०० 
  २ गाउँपा लका ोफाइलको गत आ.व को दा य व ह ता तरण   ८०० 
          
    आ त रक ोत    ६४०० 

    
जगेडा कोष  
(अ य ोतको यव था नभए पाथीभारा र वडा नं. ५को डप वो रङ खा.पा मा 
लगानी ग रनेछ )   

६४०० 

          
    कुल ज मा   १२४६२९ 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

 
 

आ.व. २०७६/०७७ का ला ग शसत अनदुान 

काय म कोड अनदुान 
कृ त ोत याकलाप 

संिघय शसत अनदुान १९९२०० 
रा य ामीण तथा नवीकरणीय उजा काय म (३०८००१०४) १८०० 

  ६३३२ सशत अनदुान     १८०० 

कृ ष वभाग (३१२०१०११) ५०० 

  
२.७.२५.१९ सशत अनदुान नेपाल सरकार 

नगद सहकार  संचाई, साना संचा  ममत स भार तथा नमाण ५०० 

केि य कृ ष ोगशाला काय म( ३१२०११०५) ५०० 

  

२.७.१५.१८ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद माटो प र ण ग र माटो सुधारको लािग सामा ी/ िविध िवतरण/ ह ा रण २०० 

२.७.१५.२२ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद भोकारो सुधार काय म ३०० 

पश ु वा य ,रोग अ वशेण सेवा तथा  वारे टाईन काय म( ३१२०२१०२) ४०५ 

  

२.७.१८.४ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद िविभ  खोपह लगाए वापत ा ीनेटरलाई पा र िमक १२५ 

२.७.१८.५ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद पशु ा  व थापनको लािग औषिध िवतरण १४५ 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

काय म कोड अनदुान 
कृ त ोत याकलाप 

२.७.१८.६ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद 

वड ु रोग लगायत अ  रोगको िनय णको लािग बैठ्क तथा नमुना संकलन ग र पठाउने तथा देश तथा संघमा रपोिट  गन  ७५ 

२.७.१८.७ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद पशपु छ  तथा म य उपचार सेवा 

६० 

पशपु छ  ोत यव थापन तथा व न काय म (३१२०२१०३) २४० 

पश ुपंछ  ोत यव थापन तथा 
व न काय म (३१२०२१०३) 

२.३.१८.३ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद तरल नाईटोजन ढुवानी भ ारण तथा िवतरण तथा थापन  

२४० 

पयटन पूवधार वकास आयोजना (३२५०११०६) २००० 

  
११.४.२२.१११ सशत अनदुान नेपाल सरकार 

नगद काल कादेवी मि दर पयटन पूवधार,डाँडखक, सानोवाङथल  २००० 

खेलकुद वकास काय म(३४३००१०२) १०० 

  
६.२.२.११३ सशत अनदुान नेपाल सरकार 

नगद रा प त र न  स ड तयो गता ( थानीय तह तर य) १०० 
सबैका ला ग िश ा- आधारभतू तह (३५००००१४) 89592  

  
१.१.१.६७ सशत अनदुान नेपाल सरकार 

नगद 
आधारभतू तहका वीकृत दरव द का िश क, राहात अनदुान िश कका ला ग तलब भ ा अनदुान 
( वशेष िश ा प रष  अ तरगतका िश क/ कमचार ह  समते) 

८९५९२ 
मा या मक तह (३५००००१५)   
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आथक वष २०७६/०७७ 

काय म कोड अनदुान 
कृ त ोत याकलाप 

  १.१.३.४ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद 

मा य मक तहका वीकृत दरव द का िश क, राहत  अनदुान िश क ला ग तलब भ ा 
अनदुान( वषशे िश ा प रष  अ तरगतका िश क/ कमचार , ा व धक धारका िश क समेत २९०३० 

व ालय े  वकास काय म- िज ला तर(३५००८०१) ३४२३३ 
  १.१.४.१ सशत अनदुान नेपाल सरकार 

नगद ारि भक बाल वकास सहजकताह को पा र मक तथा व ालय कमचार  यव थापन अनदुान ६७४८ 
  १.१.४.१ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. अनुदान ारि भक बाल वकास सहजकताह को पा र मक तथा व ालय कमचार  यव थापन अनदुान १०७६ 
  १.१.४.१ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. ऋण ारि भक बाल वकास सहजकताह को पा र मक तथा व ालय कमचार  यव थापन अनदुान १९१२ 
  १.१.१.२.१ सशत अनदुान नेपाल सरकार 

नगद व ालय भ तक पूवधार नमाण अनदुान १४५६ 
  १.१.१.२.१ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. अनदुान व ालय भ तक पूवधार नमाण अनदुान २३२ 
  १.१.१.२.१ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. ऋण व ालय भ तक पूवधार नमाण अनदुान ४१२ 
  २.४.६.१ सशत अनदुान नेपाल सरकार नगद सावजिनक िव ालयका िव ा थहरका लािग िनशु क पा पु तक अनुदान १८१० 
  २.४.६.१ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. अनुदान सावजिनक िव ालयका िव ा थहरका लािग िनशु क पा पु तक अनुदान २८९ 

  

२.४.६.१ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. ऋण सावजिनक िव ालयका िव ा थहरका लािग िनशु क पा पु तक अनुदान ५१३ 
२.७.१३.१० सशत अनदुान नेपाल सरकार नगद िव ायल संचालन तथा व थापन अनुदान २०८० 
२.७.१३.१० सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. अनुदान िव ायल संचालन तथा व थापन अनुदान ३३२ 
२.७.१३.१० सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. ऋण िव ायल संचालन तथा व थापन अनुदान ५९० 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

काय म कोड अनदुान 
कृ त ोत याकलाप 

२.७.१३.११ सशत अनदुान नेपाल सरकार नगद 
शैि क प चँ सुिनि तता, अनौपचारीक तथा वैकि पक िश ा काय म (पंरपरागत िव ालय, 
बकै क िव ालय,सर ररता र िनर तर िश ाका काय म समेत) १६६४ 

२.७.१३.११ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. अनुदान 
शैि क प चँ सुिनि तता, अनौपचारीक तथा वैकि पक िश ा काय म (पंरपरागत िव ालय, 
बकै क िव ालय,सर ररता र िनर तर िश ाका काय म समेत) २६५ 

२.७.१३.११ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. ऋण 
शैि क प चँ सुिनि तता, अनौपचारीक तथा वैकि पक िश ा काय म (पंरपरागत िव ालय, 
बकै क िव ालय,सर ररता र िनर तर िश ाका काय म समेत) ४७१ 

२७.१३.१३ सशत अनदुान नेपाल सरकार नगद िव ालयमा शैि क गुण तर सुदढृीकरण एवंम कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनुदान  ७१४८ 
२.७.१३.१३ सशत अनदुान एस.एस. ड. प. 

सो.भ. अनदुान िव ालयमा शैि क गुण तर सुदढृीकरण एवंम कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनुदान ११४० 
२.७.१३.१३ सशत अनदुान एस.एस. ड. प. 

सो.भ. ऋण िव ालयमा शैि क गुण तर सुदढृीकरण एवंम कायस पादनमा आधा रत ो साहन अनुदान २०२६ 
२.७.१३.८ सशत अनदुान नेपाल सरकार 

नगद 
ित िव ा थ लागातका आधारमा िश ण िसकाइ सामा ी एवं क ा ८ को प र ा व थापन अनुदान १९०३ 

२.७.१३.८ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. अनुदान ित िव ा थ लागातका आधारमा िश ण िसकाइ सामा ी एवं क ा ८ को प र ा व थापन अनुदान ३०४ 
२.७.१३.८ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. ऋण ित िव ा थ लागातका आधारमा िश ण िसकाइ सामा ी एवं क ा ८ को प र ा व थापन अनुदान ५४० 
७.२.१.१ सशत अनदुान नेपाल सरकार 

नगद सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत िव ा थका लािग छा ाबृि  ( आवसीय तथा गैरआवासीय) ९२४ 
७.२.१.१ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. अनुदान सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत िव ा थका लािग छा ाबृि  ( आवसीय तथा गैरआवासीय) १६२ 
७.२.१.१ सशत अनदुान एस.एस.िड.िप. सो.भ. ऋण सावजिनक िव ालयमा अ ययनरत िव ा थका लािग छा ाबृि  ( आवसीय तथा गैरआवासीय २३६ 

झोलु  ेपलु े  काय म(३६५०११०३) ४५०० 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

काय म कोड अनदुान 
कृ त ोत याकलाप 

  ६३३२ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद स जेन-डु त,चनाउटे वाडवसेी, सकु खोला, िख ते र महादेव -झो.प.ु च .दे.गा.पा. का  े ४५०० 

ाथ मक वा य सेवा (३७००१०१२) २८६६२ 

  
६.२.२.११ सशत अनदुान नेपाल सरकार 

नगद 
थानीय तहका वा य च क  ा. वा के र अ पतालह मा कायरत कमचार हरको तलव महगी 
भ ा थानीय भ ा पोषाक लगायत अ य शासनीक खच समते २८६६२ 

यरोग नय ण (३७०००१०१२) २५५ 

  2.7.22.59 सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद 

उपचार के ह मा आि मक अव था औष ध एवं याव सामा ी ढुवानी, काय मका ला ग 
आव यक टेशनर  तथा फम फरमेट फोटोपपी, बरामीको यि गत ववरण ई- ट. ब. रिज टरमा 
अ याव धक, समदुाय प रचालन ग र यरोग वरामी नदानका ला ग षणे तथा उपचार, व  
यरोग दवस मनाउन े ५५ 

  २.७.२२.६० सशत अनदुान सशत अनदुान 
 

वा य सं थावाट टाढा रहेका व ती तथा वा य सेवामा पहचु कम भएका, कारागार,गु बा, कुल, 
बृधा म, उ ोग भएको े , शहर  घनाब ती, लगाएत अ य यरोगका जोिखमयु  जनसं यामा 
माइ ो को पक या प लगायतका अ य सकृय यरोग खोजपडताल  काय म    ७५ 

  २.७.२२.६१ सशत अनदुान सशत अनदुान 
काय मको नय मत अ गमन तथा मू या न गर  काय मको गनु तर यता सु नि त गन, थलगत 
अनिुश ण ग र वा यक मह को मता अ भवृ  , यरोगका बरामीको उपचारको न तजको 
कोहट व  लेषण तथा काय मको चौमा सक स म ा १२५ 

एक कृत म हला वा य तथा जनन वा य काय म (३७००११०४) १९९६ 

  

११.३.९.१ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद प रवार योजना तथा जनन वा य काय मका औजार/उपकरण ख रद  २७ 

२.५.७.२ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद मातृ तथा नविशशु काय मका लािग  करार ५३२ 

२.५.७.२० सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद प रवार योजना तथा जनन वा य काय म ४७७ 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

काय म कोड अनदुान 
कृ त ोत याकलाप 

२.७.२२.२१ सशत अनदुान 
नेपाल सरकार 

नगद 
 

मातृ तथा नविशशु काय म ४० 
२.८.१.४ सशत अनदुान नेपाल सरकार मात ृतथा नविशश ुकाय म अनगुमन तथा सपु रवे ण १० 

२.८.१.४ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
नगद मातृ तथा नविशशु काय म अ गत आमा सुर ा, ानो झोला, र िनशु  गभपतन काय म ९१० 

ए ककृत बाल वा य एवं पोषण काय म (३७००११०४) १८७२ 

  

२.७.२२.२२ सशत अनदुान नेपाल सरकार पोषण काय म (नेपाल सरकार) ५८१ 
२.७.२२.४९ सशत अनदुान नेपाल सरकार दादुरा वेला खोप अिभयान ९९ 

२.७.२२.५० सशत अनदुान नेपाल सरकार रोटा खोप सु वात ३० 
२..७.२२.५१ सशत अनदुान नेपाल सरकार िनयिमत तथा पूण खोप िदगोपना र खोप ढुवानी  ४०८ 

२.७.२२.५२ सशत अनदुान नेपाल सरकार खोप के  िनमाण ७५४ 
महामार  तथा रोग नय ण काय म (३७००११०५) १९० 

  

२.७.२२.१ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
रे वज, सपदश आ दको जनचेतनास ब धी चार सार तथा दवस मनाउने पश ुपं ी आ दबाट हनु े
ई फुए ज,बड ल,ुए यन आर स सक सस,ट सो ला मो सस आद  व भ  स वावारोग स ब धी 
रोगथाम र सचेतना काय म २० 

२.७.२२.१० सशत अनदुान नेपाल सरकार नसने रोग स ब धी काय म (अ भमखुीकरण, नसन ेरोग तथा मान सक वा यस ब धी सचेतना 
काय  ७० 

२.७.२२.११ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
मान सक वा य स ब धी मह वपूण दवस मनाउने (आ मह या रोगथाम दवस, मान सक वा य 
दवस अ जाईमर दवस) मान सक वा य सम यावाट भा वत यि का प रवारका सद यह  
( याहारकताह ) का ला ग मता  अ भवृ  काय म १९ 

२.७.२२.३ सशत अनदुान नेपाल सरकार महामारी तथा कोपज  रोगह को अव थामा ......... प रचालन गन, चौमािसक र ु तथा  अिभमुखीकरण गन । ६० 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

काय म कोड अनदुान 
कृ त ोत याकलाप 

२.७.२२.४ सशत अनदुान नेपाल सरकार औलो िनय ण काय मको अनुगमन एवं मू ा न , ओलो महामहरी ने औलो हिशत े को  छनोट ग र िवषादी छकने ( रे ीभ ेइङ समेत), िव  ओलो िनय ण िदवस मनाउने तथा औलो िनय णका लािग ब िनकाय अ रि या  २१ 
अपा ता रोकथाम तथा कु रोग  नय ण काय म( ३७००११०६) ११५ 

  

१.१.१.१९ सशत अनदुान नेपाल सरकार दश कारको अपा ताको वग कररणको आधारमा अपा ता भएका यि  तथा जनसं याको 
अ भलेिखकरण १०० 

१.१.१.४ सशत अनदुान नेपाल सरकार व  कु रोग दवस तथा अपा ता दवसको उपल यमा काय म  १५ 
अ पताल नमाण सधुार तथा यव थापन सूचना णाल  ( ३७००११०८) २४१ 

  
२.७.२२.१४ सशत अनदुान नेपाल सरकार थानीय तहका वा य सं थाह को मा सक,चौमा सक स म ा,सूचना संकलन, गणु तर सधुार साथै 

व ु तय तवदेनका ला ग इ टरनेट सेवा समशलु भ ु ानी समेत २४१ 
रा य वा य िश ा, सूचना तथा संचार के  ( ३७००११०९) १२५ 

  
१.१२.१० सशत अनदुान नेपाल सरकार व ालय वा य िश ा, आमा समहु तथा थानीय तहमा वा यका ला ग सामािजक यवहार 

प रवतन व न अ भयान  १२५ 
उपचार मक सेवा काय म (३७००१९०१) २३५५ 

  

६.२.२.१६ सशत अनदुान नेपाल सरकार औष धको समिुचत योग वधनको ला ग साथी समहु िश ा काय म ( .....................) तथा 
आधारभतु वा य सेवा स बि ध तर य उपचार प त अ भमिुखकरण तथा स म ा काय म  १२५ 

६.२.२.१७ सशत अनदुान नेपाल सरकार आधारभतु तथा आकि मक सेवा वा य चौक / ा. वा.के./ ाथ मक अ पतालको यनुतम सेवा 
मापद ड अनगुमन स बि ध अ भमिुखकरण काय म १०० 

६.२.२.१७१ सशत अनदुान नेपाल सरकार आधारभतु तथा आकि मक सेवाको ला ग औष ध ख रद (पवुानमुान, प रमान नधारण तथा 
पे स फकेशन तयार गन कायको समेत खच)  १५५० 

६.२.२.१७२ सशत अनदुान नेपाल सरकार आखँा, नाक, कान, घाट  तथा मखु वा य स बि ध म. वा. वमसे वकाह  तथा वा य 
िश कह को ला ग अ भमिुखकरण  ८० 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

काय म कोड अनदुान 
कृ त ोत याकलाप 

६.२.२.१८ सशत अनदुान नेपाल सरकार 
आधारभतु तथा आकि मक सेवाको सु नि तताका ला ग औष धको आपुत र उपयोग, स बि ध 
काय मह को अनगुमन तथा मु या न ( अनगुमन मु या न तथा काय म काया यन मण 
खच) १०० 

६.२.२.१९ सशत अनदुान नेपाल सरकार यनुतम सेवा मापद ड काया वयनका ला ग आव यक औजार उपकरण तथा वा य सामा ी 
ख रद, ममत तथा यव थापन २०० 

६.२.२.२० सशत अनदुान नेपाल सरकार वरा मको ला ग ओ. प. ड. टकट ( कावन क प स हतको) छपाई  १०० 
६.२.२.२१ सशत अनदुान नेपाल सरकार औष ध लगायतका सामा ीको ढुवा न तथा र या कङ र वतरण समते  १०० 

न सङ तथा सामािजक सरु ा सेवा काय म(३७००१९०२) १२ 

  

२.७.२२.३६ सशत अनदुान नेपाल सरकार म हला वा य वयं से वका काय म(अध वा षक स म ा र दवस मनाउने) १२ 
          

धानम ी रोजगार काय म(३७१००१०२) ४७७ 

  
१.१.१.६६ सशत अनदुान नेपाल सरकार तलव ४१७ 
१.३.१.२ सशत अनदुान नेपाल सरकार अ थायी तथा करार कमचार का ला ग पोशाक १० 
२.४.१.२ सशत अनदुान नेपाल सरकार कायालय संचालन तथा मसल द खच ५० 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

अ तरसरकार  व ीय ह ता तरण 
चौर देउराल   गाउँपा लका 

                       आथक वष २०७६/७७ (  हजारमा) 

शीषक 

व ीय 
समानीकरण 
(२६३३१) 

सशत अनदुान 
(२६३३२) 

वशषे अनदुान 
(२६३३३) 

समपरुक 
अनदुान 
(२६३३४) ज मा 

८०१०३३६०३ ९९३५ २६४७९  ०  ० ३६४१४ 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

 
 

िश ा तथा वा य े का 
 सशत अनदुानका काय मह  
 

   सामािजक वकास म ालय 
 याकलाप अनसुारको ता वत बजेट 
 आथक वष २०७६/७७ (  हजारमा) 

बजेट उपशीषक याकलाप/खष शीषक ता वत बजेट 
८०१०३३६० चौर देउराल   गाउँपा लका का पेला  चोक २६४७९ 
११.४.२२.१ थानीय तहमा अ पताल- वा य चौक  भवन नमाण अनदुान नर तरता २०००० 
६.२.२.१ सामदुा यक  व ालयका बाल िश कह का ला ग ो साहन अनदुान ६७६ 
६.२.२.११ बाल ववाह व को अ भयान काय म ३०० 
६.२.२.१२ अपा ता  भएका यि ह को ला ग समदुायमा आधा रत पनु थापना काय म ३०० 
६.२.२.३ म हला  वा य वमे से वकाह का ला ग संचार खच २०३ 
६.२.२.६ एक व ालय एक नस काय म संचालन नर तरता तथा व तार ५०० 
६.२.२.९ थानीय  तहमा पवुाधार भएका वा य सं थामा १५ सैया स मको अ पताल संचालन  नर तरता ४५०० 
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

 
 

राज व वाडफाड  (उपभोग तथा संचालन खच) २०७६/०७७ 
 

स.न खच स.न खचको ववरण व नयोजन रकम . कै फयत 
१ २११११ पा र मक कमचार  १८४०००००   
२ २१११२ पा र मक पदा धकार  (पोशाक 

समेत) ६००००००   
३ २११२१ पोशाक ४६००००   
४ २११३२ महंगी भ ा ११०४०००   
५ २११३३ फ ड भ ा २०००००   
६ २११३४ कमचार  वैठक भ ा २०००००   

७ २११३५ कमचार  ो साहन भ ा तथा 
परु कार १००००००   

८ २११३९ अ य भ ा १५००००   

९ २१२१२ कमचार को योगदानमा आधा रत 
नवृ भरण तथा उपदान कोष खच १००००००   

१० २१२१४ कमचार  क याण कोष ५०००००   
११ २२१११ पानी तथा वजलु  ६०००००   
१२ २२११२ संचार महसलु ६०००००   
१३ २२२११ इ धन (पदा धकार ) ५०००००   
१४ २२२१२ इ धन (कायालय योजन) २०००००   
१५ २२२१३ सवार  साधन ममत खच ५०००००   
१६ २२२१४ वमा तथा न वकरण खच २०००००   

१७ २२२२१ मे सनर  तथा औजार ममत स भार 
तथा संचालन खच ३०००००   

१८ २२२३१ न मत सावज नक सं थाको ममत 
स भार खच ३०००००   
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चौर देउराल  गाउँपा लकाको बजेट, नी त तथा काय म 

आथक वष २०७६/०७७ 

स.न खच स.न खचको ववरण व नयोजन रकम . कै फयत 

१९ २२२९१ अ य स प तह को संचालन तथा 
संभार खच १०००००   

२० २२३११ मसल द तथा कायालय सामा ी ६५००००० वडाको ४५ 
लाख समेत 

२१ २२३१३ पु तक तथा सामा ी खच १०००००   
२२ २२३१४ इ धन अ य ायोजन १०००००   

२३ २२३१५ प प का, छपाई तथा सूचना 
काशन खच ७०००००   

२४ २२३१९ अ य कायालय संचालन खच २०००००   
२५ २२४११ सेवा र परामश खच ५०००००   

२६ 22412 सूचना व ध तथा फटवेयर 
संचालन खच १५००००   

२७ २२४१३ करार सेवा शु क ८३३५०००   
२८ २२४१९ अ य सेवा शु क ३०००००   
२९ २२५११ कमचार  ता लम ३०००००   

३० २२५१२ सीप वकास तथा जनचेतना ता लम 
गो ी स बि ध खच ५०००००   

३१ २२५२२ काया म खच १००००००   
३२ २२५२९ व वध काय म खच ५०००००   
३३ २२६११ अनगुमन/मू या न खच ६०००००   
३४ २२६१२ मण खच २००००००   
३५ २२६१९ अ य मण खच १०००००   
३६ २२७११ व वध खच १२०००००   
३७ २२७२१ सभा स  चानलन खच ३२८०००   
३८ २७२१२ उ ार राहत तथा पनु थापना खच २०००००   
३९ २७२१३ औषधी ख रद खच ३०००००   
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आथक वष २०७६/०७७ 

स.न खच स.न खचको ववरण व नयोजन रकम . कै फयत 
४० २८१४२ घरभाडा ४०००००   

४१ २८१४३ सवार  साधन तथा मे सन औजार 
भाडा ४०००००   

४२ २८१४९ अ य भाडा १०००००   
    ज मा ५७१२७०००   
४३   चाल ुभैपर  जगडा कोष ८५७३०००   
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