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कालिगणडकी गाउँपालिकािे आ.व. २०७९/८० को िालग लनरा्यरण गरेका सेवा प्रवाह तथा लवकास ्योजनाहरुको 
कुशि एवं गणुसतरी्य रुपमा समपनन गन्यका िालग नीलत तथा का्य्यक्रम र बजेट लनरा्यरण गरेको छ । लनरा्यररत का्य्यक्रमहरुको 
लिलपबद्ध जानकारी गराउने उद्शे्यका िालग ्यो बजेट पलुसतका त्यार पाररएको हो ।

कािीगणडकी गाउँपालिकाको एघारौ ँसभाबाट लमलत २०७९/०३/२१ मा आलथ्यक बर्य २०७९/०८० का िालग ्योजना 
तथा बजेट पाररत भसैकेको छ । ्यस गा.पा. लभत्र रहकेा लवपनन वग्य, मलहिा, अलपसंख्यक जालत एवं जनजातीका 
मागहरुिाई समबोरन गन्य र लनजहरुिाई आ्यआज्यनको लक्र्याकिापहरुमा सहभागी गराउन आलथ्यक वर्य २०७९/०८० 
को ्योजना तथा बजेटिाई सहभालगतामिुक, समाबेशी र सनतलुित बनाउने प्र्यास गररएको छ । 

आलथ्यक वर्य २०७९/०८० को िागी प्रसतालबत नीलत, का्य्यक्रम तथा बजेट तजु्यमा गदा्य नेपाि सरकारको ऐन, लन्यम 
नीलत, लनददेशन, लदगो लवकासका िक््य एवम ्उदे्धश्य र रणनीलतिाई लवशरे ध्यान लदइएको छ । तसथ्य ्यस कािीगणडकी 
गांउपालिकाको ्योजना तथा बजेटिे समग्र लवकासमा महतवपणू्य ्योगदान लदनकुा साथै मिुकुको लवकासमा समते टेवा 
पगुने लवश्ास लिईएको छ ।

्यस गाउँपालिकाको ्योजना तथा बजेट त्यार गदा्य सथानी्य सरकार सञ्ािन ऐन २०७४, सथानी्य का्य्यसञ्ािन 
लनददेलशका तथा बजेट तजु्यमा लनददेलशकािे लनलद्यष्ट गरेको प्रलक्र्या अनसुार वसती, टोि, गाउँ तथा वडासतरबाटै सथानी्य 
नागररकको सहभालगतामा उनीहरुको आवश्यकता अनसुार छनौट गरेका ्योजनाहरुिाई प्राथालमकता लदई समाबेश 
गररएको छ । सनतलुित लवकासको माध्यमबाट गाउँपालिकाको आलथ्यक, साामालजक रूपानतरण गनदे, सशुासनको 
माध्यमबाट सेवाप्रवाहिाई पारदशशी एवम ्नलतजामखुी बनाउने तथा लवभदे,बलहषकरण र वलञ्लतकरणमा परेका समहूिाई 
सशलतिकरणको माध्यमबाट मिू प्रवालहकरण गनदे काममा समते ्यो वालर्यक ्योजना केलनरित रहकेो छ । ्यसको का्या्यनव्यन 
गदा्य लवकासको प्रलतफि िलक्षत समदुा्यमा पगुने गरी का्या्यनव्यन गनदे र का्य्यक्रमको का्या्यनव्यन, अनगुमन तथा 
मलु्याड्ढनको प्रलक्र्यामा समबलनरत वग्य एवं सथानी्य सामदुाल्यक संघसंसथाहरुिाई समते सहभागी गराउन गाउँपालिका 
प्रलतवद्ध छ । 

अनत्यमा ्यस गांउपालिकाको वालर्यक ्योजना त्यार गन्य सलक्र्यतापवू्यक सहभागी हुनभुएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष 
,उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु, का्य्यपालिका सदस्यज्यहूरु, गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, कम््य ारी लमत्रहरु, सरकारी तथा 
गैरसरकारी लनका्यहरु एवं समपणू्य महानभुावहरुमा हालद्यक कृतज्ञता प्रकट गददै ्यसको सफि का्या्यनव्यनमा समते 
्यहाँहरुको सलक्र्य सहभालगता रहनेछ भनने अपेक्षा गद्यछौ ँ।

रन्यवाद
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लखम बहादरु थापा
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कालिगणडकी गाउँपालिका, स्याङ्जा

संलवरान सभाबाट जारी भएको नेपािको संलवरान (२०७२) िे प्रलतसपरा्यतमक बहुदलि्य िोकतालनत्रक शासन प्रणािी, नागररक 
सवतनत्रता, मौलिक अलरकार, मानव अलरकार, वालिक मतालरकार, आवलरक लनवा्य्न, पणू्य पे्रश सवतनत्रता तथा सवतनत्र 
लनषपक्ष र सक्षम न्या्यपालिका र काननुी राज्यको अवरारणािाई आतमसाथ गरेकोछ । िोकतालनत्रक मलु्य र मान्यतामा आराररत 
समाजवाद उनमखु समाज लनमा्यण गददै सखुी नेपािी र समदृ्ध नेपाि लनमा्यण गनदे तथा संघी्य िोकतालनत्रक गणतानत्रातमक शासन 
व्यवसथाको माध्यमद्ारा मिुकुमा समावेशी, सनतलुित तथा दीगो सामालजक, आलथ्यक, राजनैलतक लवकास गरर सामालजक 
न्या्यसलहतको समलृद्धको आकांक्षा परूा गनदे उद्शे्यका साथ संलवरान जारी भएको कुरा ससुपष्ट नै छ ।

नेपािको संघी्य िोकतालनत्रक संलवरान बमोलजम संघी्यता का्या्यनव्यनको मखु्य पाटोको रुपमा संलवरानमा व्यवसथा भए अनसुार 
संघ र प्रदशेको एक पटक र सथानी्य तहको दोस्ो पटक लनवा्य्न समपनन भसैकेको छ । सोही लनवा्य्न पश्ात कािीगणडकी 
गाउँपालिका स्याङ्जािे आलथ्यक वर्य २०७४/०७५, २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा बजेट प्रसततु 
गरेको छ । लवश् भर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस ९ऋ्यखषम(ज्ञढ० िे सजृना गरेको अप्ेरो पररलसथलतका 
बाबजदु हाि सममका बजेट सफितापवू्यक का्या्यनव्यन गरेको छ । कािीगणडकी गाउँपालिकािे नेपाि सरकार र गणडकी 
प्रदशे सरकारिे प्रसततु गनदे बजेटिाई पलन मध्ेय नजर राखरे आफनो बजेट प्रसततु गनदे गरेको छ । ्यस पटक पलन प्रलतकुिताका 
बाबजदुसँग संघर्य गददै बजेट सफि रुपमा का्या्यनव्यन गन्य सलकने गरर आलथ्यक वर्य २०७९/८० को बजेट गाउँ सभाबाट पाररत 
भई का्या्यनव्यन तहमा गैसकेको छ । ्यस वर्यको बजेटिे लवगतका वर्यहरुको अनभुवबाट लशक्षा लिई गाउँपालिकाको थप लदगो 
लवकास, शालनत, सशुासन, रोजगारी सजृना गन्य र पालिकाको समलृद्धमा महतवपणू्य फड्को मानदे लवश्ासका साथ बजेट आएको छ । 
्यस गाउँपालिकाको आलथ्यक वर्य २०७९/८० को नीलत तथा का्य्यक्रमिाई केनरिलबनदमुा राखद ैलशक्षा, सवास्थ्य, कृलर, पश,ु प्य्यटन, 
ऋ्यखषम(ज्ञढ, खानेपानी, लसँ्ाई, बाटो, पिु पिेुसाका पवूा्यरार, रोजगारी सजृना गनदे र काननुी शासन जसता का्य्यिाई लवशरे 
जोड लदई आफना नागररकिाई सखुी र समदृ्ध बनाउने भलुमका खलेने छ भनने लवश्ास लिएको छु । ्यस सथानी्य तहका समपणू्य 
नागररकको लनःशलुक सवास्थ्य बीमा, न्यनुतम लवद्तु महशिु लनःशलुक, ्यवुा सवरोजगार बैंक, भलूम बैंक, कृरक पेनसन का्य्यक्रम, 
हाईटेक नस्यरी, सथानी्य पा्््यक्रमर पा््यपसुतक लनमा्यण, आिमदवेी बहुप्रालवलरक लशक्षाि्य सथापना र सं्ािन, सवास्थ्य 
्ौकीको सतरोननती, कािीगणडकी असपतािको सतरोननती, अध्यक्षसँग लनःशलुक औररी हसतानतरण, समपणू्य ्यवुाहरुिाई 
सीपमिुक तालिम र ग्याँस लवसथापनको िालग लवद्तुी्य ्िुोको प्र्योग  जसता नवीन कामहरुको सरुुवात गनु्य आफैमा ्यो 
बजेटको महतवपणू्य कामको रुपमा लिएको छु । तर बजेट जलत सकैु राम्ो भए पलन का्या्यनव्यन पक्ष राम्ो भएन भने जनतािे  राम्ो 
प्रलतफि प्राप्त गन्य नसकने हुदँा  ्यो बजेट अलहिेको लवरम पररलसथतीिाई ल्ददै सम्यमा नै का्या्यनव्यनका िालग सह्योग गन्य समपणू्य 
जनप्रलतलनलर, कम््य ारी, राजनीलतक दि, आम जनसमदुा्य, समबलनरत संघसंसथा र सरोकारवािा पक्षहरुिाई अनरुोर गद्यछु । 

अनत्यमा, बजेट त्यार गन्य सह्योग गनदे समपणू्य पक्षहरुिाई हालद्यक रन्यवाद सलहत सफि का्या्यनव्यनको शभुकामना व्यति गद्यछु ।
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नेपािको बदलिदो राजलनलतक पररवत्यनसंगै संलवरान सभाबाट जारी भएको नेपािको संलवरान २०७२ 
िे नेपािको सवतनत्रता, साव्यभौमसत्ा,  भौगोलिक अखणडता, रालषरि्य एकता, सवालरनता र दशेको 
सवालभमानिाइ्य लनरनतर का्यम राखी जनताको साव्यभौम अलरकार, सवा्यत्ता र सशुासनको अलरकारिाइ्य 
आतमसाथ गददै साव्यभौमसत्ा समपनन नागररक बनाउने उद्शे्य परूा गन्य संलवरान जारी भएको कुरा सबैको 
साम ुप्रष्ट छ।

संघी्य िोकतालनत्रक गणतनत्रातमक शासन व्यवसथा अनसुार संघी्यता पलछको सथानी्य सरकारको पलहिो 
का्य्यकाि परूा भइ्य दोस्ो सथानी्य सरकारको लनवा्य्न समपनन भइ्य सकेको र सथानी्य सरकारको अलरकार 
अनरुुप ्यस सथानी्य तहिे दोस्ो सथानी्य सरकार तथा गाउँपालिकाको छै्ौं बजेट अलरवेशनबाट जनताको 
आवश्यकतािाइ्य पररपलूत्य गन्यको िागी लसमीत स्ोत र सारन हुदँा हुदँपैलन आ.व. २०७९/८० को बजेट 
माफ्य त केलह आवश्यकता संवोरन गनदे कोलशस गररएको छ।

अनतरालषरि्य क्षेत्रमा भइ रहकेो रलस्या र ्यकेु्रनको ्यदु्िे गदा्य त्यसको असरबाट  महङ्लगको ्पेटाबाट 
अछुतो रहन नसलकएकोिे र ्यो अवसथामा लवशरेत: उतपादनमा आराररत सीप लवकास का्य्यक्रमहरुिाइ्य  
प्राथलमकता राखरे बजेट व्यवसथापन गनदे कोलशस भएको छ । अझ ैसमाजिाइ्य भौलतक लवकास सँग-सँगै 
सामालजक लवकास गन्यको  िालग र लहसंा रलहत समाज लनमा्यण गन्य ्यस बजेट का्य्यनव्यन हुदँा आलथ्यक - 
सामालजक - न्याल्यक सलुनलश्तता, समावेशी र सहभालगतामिुक लसद्ानतको आरारमा ्यो सथानी्य तह थप 
अबबि र सक्षम गाउँपालिका हुने महससु गरेकी छु।

अनत्यमा, लवगत वर्यका अनभुव, सलिाह, सझुावहरुिाइ्य मनन गददै आ.व. ०७९/०८० को बजेट सम्यम ै
सफि कावा्यनव्यनमा सबै पक्षको सह्योगको अपेक्षा गरेकी छु । बजेट त्यारीमा महत्वपणू्य सह्योगको 
िालग गाउँपालिका अध्यक्षज्यपू्रलत आभार प्रकट गददै समपणू्य गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, प्रमखु प्रशासकी्य 
अलरकृतज्य,ू राजनीलतक दि िगा्यत समपणू्य कम््य ारी, सरकारी तथा गैर सरकारी लनका्यका साथै 
सरोकारवािा सबैमा हालद्यक रन्यवाद लदन ्ाहनछु।



 kl/ro          !
– :yfgLo txsf] ;+lIfKt kl/ro       !
– ljBdfg cj:yfsf] ;dLIff        @

– cWoIf >L lvd axfb'/ yfkf4f/f k|:t't gLlt tyf sfo{s|d    % 
– pkfWoIf >L ;fljqf sf]O/fnfn] k]z ug{' ePsf] ah]6 dGtJo   @&
– sflnu08sL ufpFkflnsfsf] :yflgo cfly{s P]g, @)&(    $#
– cfufdL cf=a= @)&(÷*) sf] nflu k|:tfljt ljleGg s/sf] ljj/0f   $#
– cfufdL cfly{s jif{ @)&(÷*) sf] nflu k|:tfljt ljleGg 
 b:t'/ tyf z'Nssf] ljj/0f        $&
– cfo Joo ljj/0f @)&*÷&(       %#
– cfly{s jif{ @)&(÷*) sf] ljlgof]hg P]g      %$
– c;f/;Dd ;+;f]lwt tyf cfufdL cf=j= )&(÷*) sf] cfo Joo ljj/0f  %%
– cfo tyf Joosf] k|If]k0f tyf ljleGg cg';"rLx?     %$–*&
– cfof]hgf a}ª\s         *&
– sd{rf/L b/aGbL ljj/0f       !@*
– P]ltxfl;s tyf ko{6sLo :ynx?      !#@
– ;/sf/L ljBfnox?        !#^
– ;/sf/L sfof{nox?        !#&
– a}Fs tyf ljQLo ;F:yfx?        !#*
– ;+3;+:yfx?         !#(
– hgk|ltlglwx?sf] gfd, kb / ;Dks{ gDa/      !$)
– sd{rf/Lx?sf] gfd, kb / ;Dks{ gDa/      !$@

विषय सुची
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!=! :yfgLo txsf] ;+lIfKt kl/ro
P]ltxfl;s ;+lawfg ;efaf6 g]kfnsf] ;+lawfg -@)&@_ n] /fHosf] k'g{;+/rgf ul/ d'n'snfO{ & k|b]zdf 
laefhg u/]kZrft u08sL k|b]z cGtu{t :ofª\hf lhNnfdf cal:yt of] ufpFkflnsf :yfgLo lgsfo 
k'g;{+/rgf cfof]usf] l;kmfl/; adf]lhd ;flassf >Ls[i0fu08sL, la3f{, cfndb]aL / r08Le~Hofª 
ufla; ldnfP/ agfO{Psf] xf] . k"a{ / pQ/tkm{ uNofª gu/kflnsf, pQ/ tkm{ uNofª gu/kflnsf, u'NdL 
lhNnfsf] sfnLu08sL, ;TojtL / ?? ufpFkflnsf, klZrd tkm{ kfNkf lhNnfsf] tfg;]g gu/kflnsf 
/ blIf0ftkm{ augf;sfnL ufpFkflnsf / tfg;]g gu/kflnsfsf] rf/ lsNnf leq o;} ufpFkflnsf /x]sf] 
5 . tLglt/af6 sflnu08sL gbLn] kl/a]i7Lt e} wfld{s e"dL k|l;4 wfld{s :yn cfndb]jL dlGb/, 
sfnLu08sL lznf zflnu|fdsf] ;fdLKotf, e[u't'ª\u]Zj/ dlGb/, l;tf u'kmf, lxn] l;4afafsf] ch'{g b[i6L, 
?? If]qsf] lgs6 of] e"ld cfkm}df P]ltxfl;s Pa+ cfWoflTds b[i6Ln] dxTjk'0f{ 5 . o;n] cfGtl/s tyf 
afXo wfld{s ko{6s leqfO{ cfo cfh{g a9fpg 7'nf] ;Defagf af]s]sf] 5 . ;fy}, of] ufpFkflnsf ljleGg 
k|l;4 d7 dlGb/x?n] el/e/fp ufpFkflnsf xf] eGbf cTo'lQm gxf]nf . 

a]N6f/L, kmfF6, afF;6f/L, ldld{, la3f{, sf]6fsf]6 a];L, n;3f{ a];L, ;6'sf, af/Lrf}/, 6ª\n]xjf Ko"3f, lsk6 
cflb ;dy/ e"efu x'g\ eg] h}kt], 5fk, bA5], sl§, cfnd, j}3f, sf]6fsf]6, r08Le~HofË, xl6of   cflb 
dflyNnf] e"efusf If]qx? x'g . xfn;Dds} lgdf{0f ;DkGg 7'nf] sfnLu08sL "A" hnlaB't s]Gb| o; 
ufpFkflnsf leq x'g' o; ufpFkflnsfsf] elaiosf] pHjntfsf] ;+efagf xf] . j8f g+= % gofF ldn b]vL 
ldld{ tyf a]N6f/L, ldld{b]vL l/8L;Dd -aLrsf] s]xL v08 afx]s_ sfnf]kq] af6f] ePklg ufpFkflnsfsf 
*)Ü e'efudf sRrL af6f]sf] dfq kxF'r /x]sf] 5 . u|fdL0f If]qdf ah]6sf] Aoj:yf x'gyfn]k5L ;fdfGo 
of]hgfx? ;DkGg ePklg xfn cfTdlge{/ x'g] / /f]huf/L ;[hgf x'g] vfnsf sfo{qmd ;'?jft x'g nfu]sf 
5g\ . clwsf+z du/, a|fXd0f, blnt, l56k'6 If]qL, dfemL nufotsf hfthftLx? g} o; If]qsf afl;Gbf 
x'g eg] lolgx?n] cufNg] wd{, efiff, ;+:sf/, ;+:s[lt / k/Dk/f g} o; If]qsf] k/Dk/fut cd'No ;DklQ 
x'g h'g ;+/If0f tyf ;Da4{gsf] kvf{O{df /x]sf 5g . la3f{df cGoq eGbf klxn] b]lv ljBfno ;~rfng 
ePsf] sf/0fn] o; If]qsf dflg;x?sf] b]zsf] lghfdlt ;]jfsf] If]qdf /fd|} k|efa /x]sf] kfO{G5 h'g cfkm}
df ;sf/fTds kIf xf] . lddL{ ax'd'vL, sfnLu08sL / jfl0fHo SofDk;x?n] o; If]qsf] pRr lzIffsf] 
cfsf+Iff k'/f ug]{ k|of;df /x]sf] kfO{G5 . /fd|f] s[lifof]Uo e"ld ePtfklg l;+rfO{sf] ;'ljwf, cfw'lgs k|lawL, 
pGgt laplahg, dn k|flalws bIftf cflbsf] cefasf] sf/0fn] s[lifdf k/lge{/tf eg] a9\b} uPsf] kfO{G5 

gofF ;+ljwfgsf] pknlAwsf] ?kdf :yfgLo txsf] r'gfakl5 la:tf/} hgk|ltlgwLx?sf] g]t[Tjdf u|fdL0f 
If]qx? ;d]t lasf;sf] If]qdf cl3 a9L /x]sf 5g . lgjf{rgkZrft\ hgdtk|fKt g]t[Tj;Fu of] ufpFkflnsf 
pRr cfsf+Iff lnP/ k|ultsf nfuL k|tLIff/t 5 . ldld{b]lv j}3f x'Fb} /fgLdxn;Ddsf] af6f] / j}3fb]lv 
l/l8;Ddsf] ;8s, lddL{ ?b|j]0fL ;8s / uxnfd — uf]s|'ª\uf ;8s :t/f]Gglt u/L sfnf] kq] ug]{, 
?b|j]0fL b]pkf6g / /fgLdxndf df]6/]an k'n ;DkGg x'g', afF;6f/L, cfFlwd'xfg, a]n6f/L, lrp/Laf]6, 
?b|j]0fL / c?jf3f6df k'n lgdf{0f k|lqmof ;DkGg x'g] cj:yfdf k'u]sf 5g\ . sflnu08sL hnljB't 
s]Gb|sf sf/0fn] lj:tf/} ahf/ Joj:yfkgdf cuf8L a9]sf] ld{ld jfx]s cGo ;a} u|fld0f If]q eP kgL 
sflnu08sL sf]l/8f]/, b'|tdfu{, zflnu|fd nf]sdfu{, cfFlwvf]nf xfO8\ofd, sfnLu08sL "B" hn laB't of]
hgf / hnofqfsf] ljsf;, cfndb]jL / e[u't'ª\u]Zj/ If]qdf ko{6sLo If]qsf] ljsf; h:tf uf}/jsf cfof]
hgfnfO{ of] ufpFkflnsf;Fu hf]8\b} uPsf]n] cy{tGqdf ;d]t dxTjk"0f{ of]ubfg lbg ;Sg] k|r'/ ;+efjgf af]
s]sf] ufpFkflnsfsf] ?kdf o; sflnu08sL ufpFkflnsf lrlgg] / of] If]qsf hgtfsf] hLjg:t/ ljsf; 
x'g] s'/fdf s'g} ;Gb]x 5}g .
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;+lIfKt kl/ro M
hg;+Vof M !*))* -/fli6«o hgu0fgf @)&* sf] k|f/lDes k|ltj]bg cg';f/_
If]qkmn M &#=%! ju{ ls=ld
l;dfgf M k'j{– uNofª gu/kflnsf , klZrd ?? ufpFkflnsf -u'NdL_ / tfg;]g gu/kflnsf -kfNkf_ lhNnf 
pQ/ –sfnLu08sL ufpFkflnsf, ?? ufpFkflnsf, ;Tojlt ufpFkflnsf -u'NdL_, blIf0f –augf;sfnL
ufpFkflnsf / tfg;]g gu/kflnsf -kfNkf_ .
j8f ljefhg M

j8f g+ +;fljssf uflj; ;fljs j8f g s}lkmot
!= rlG8eGHofª @–(

cfndb]jL (

@= rlG8eGHofª !

cfndb]jL !–%,*

#= cfndb]jL ^,&

lj3f{ cr{n] &–(

$= lj3f{ cr{n] !–^

%= >Ls[i0fu08sL !–$

^= >Ls[i0fu08sL %–&

&= >Ls[i0fu08sL *,(

!=@ ljBdfg cj:yfsf] ;dLIff
k|fs[lts ;|f]t ;fwgsf] k|r'/ ;Defjgf af]s]sf] o; ufpFkflnsfn] ;fd'Gb|Ls ;txb]lv $!* ld= b]
lv !$%! ld= ;Dd cjl:ylt sfod u/]sf] 5 . cfufdL lbgdf ;du| ufpFkflnsfsf] ljsf;, ;d[l4 
/ ;d'Ggltsf nflu k|z:t nufgL ug]{ cj;/x? /x]sf 5g\ . ef}uf]lns lx;fan] a]zL, 6f/ h:tf 
;dtn d}bfg b]lv  ljleGg lsl;dsf cUnf kxf8x? ;d]t /x]sf] o; ufpFkflnsfleq ljleGg 
;d'bfo, efiff, hfthftLsf] /xg;xg, e]ife'iff tyf ;fdflhs ;f+:s[lts If]qdf ;d]t ljljwtf /x]sf] 
5 eg] /fi6«lgdf{0f / ;~rfngsf If]qdf dxTjk"0f{ of]ubfg k'¥of{pg] k|zf;sLo g]t[Tj nufot ljleGg 
ljifo If]qut k|a'4 JolQmTjx?sf] a;f]af; ;d]t /x]sf] kfOG5 . wfld{s lx;fan] klg o; ufpFkflnsf 
sfnLu08sL h:tf] kljq / k|d'v gbLaf6 tLglt/ 3]l/Psf] 5 eg] k|frLg dxTj af]s]sf] k|l;4 cfndb]
jLsf] dlGb/, ?? If]q, e[u't'ª\u]Zj/ If]q ;d]t o;} ufpFkflnsf leq kb{5 . 
!=@=! ;an kIf
wfld{s, ;fdflhs, ;f+:s[lts, cfly{s nufot ;a} lx;fan] ;Ifd / ;lqmo, l;h{gzLn Pj+ Ifdtfjfg 
JolQmx?sf] a;f]af; /x]sf] o; ufpFkflnsfsf b]xfo adf]lhdsf ;an kIfx? /x]sf 5g\ . 
!  cfly{s lx;fan] /fi6«sf] ;du| ;~rfng tyf ljsf;df k|ToIf of]ubfg k'¥of{pb} g]kfnsf] xfn;Dd 

lgdf{0f ;DkGg ePsf] ;a}eGbf 7'nf] hnljB't cfof]hgfsf] ?kdf klxrfg agfPsf] sfnLu08sL 
P hnljB't cfof]hgf o;} ufpFkflnsf leq /xg' .

@ wfld{s, P]ltxfl;s tyf ko{6sLo dxTj af]s]sf] cfndb]jL dlGb/ /xg' .
#  b]z ljsf;sf If]qdf of]ubfg k'of{pg] ;Ifd, lj1 Pj+ pRr k|zf;ssf] hGde"ld x'g' .
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$  ljleGg hfthftLx?sf] ;femf a;f]af;:ynsf] ?kdf /x]sf]n] wfld{s, hftLo, ;fd'bflos Pj+ 
;f+:s[lts ljljwtfdf Pstf /xg' .

%  ufpFkflnsfleqsf ;a} j8fx?sf] s]Gb«;Dd ;8s ;~hfnsf] lj:tf/ x'g' .
^  ufpFkflnsfleq afx]s cGo l5d]sL lhNnfsf dxTjk"0f{ tLy{:yn Pj+ wfld{s :ynx?, /fgLdxn, ?? 

If]q, lxn] / ;]tLj0fLsf] cjnf]sg ug{ ;lsg] :yfgx?sf] Joj:yf x'g' .
&  ufpFkflnsfaf6 k|bfg ul/g] ;]jf, j:t' tyf ;'ljwfdf hgtfsf] ;/n / ;xh kx'Fr ;'lglZrt ug{ 

j8f sfof{nox? :yfkgf u/L ;]jf k|jfxnfO{ ;a}sf] kx'Frof]Uo agfpg] k|oTg ul/g' .
* sfnLu08sL ufpFkflnsfsf] dVo ;8sx? lddL{;Dd lkr e};s]sf], lddL{ — j}3f — /fgLdxn, j}3f  

— l/8L, lddL{–?b|j]0fL / uxnfd — uf]s?ª\juf ;8s lkrsf] k|s[ofdf /x]sf] / dgfª — n'lDagL 
hf]8\g] a'4 zflns kbdfu{ o;} kflnsf eP/ hfg' . 

(  sfnLu08sLdf @ j6f klSs k'n lgdf{0f ;DkGg x'g' / ^ j6f k'n lgdf{0f k|lqmofdf cufl8 a9\g' .
!) b|'t ultdf Ps 3/ Ps wf/f lgdf{0f k|lqmof cufl8 a9\g' . xfn ;Dd sl/a #*!% 3/df Ps 3/ 

Ps wf/f x'g' .
!! ;a} j8f sfof{nox? k|ljlwd}qL aGg' .
!@ ek]Ë v]n d}bfg :ofËhf lhNnfs} gd"gf v]n d}bfgsf] ?kdf ljsf; x''g'' .
!# afF:6f/Ldf :ofËhf lhNnfs} 7"nf] pBf]uu|fdsf] lgdf{0f x''g'' .
!$ ;a} gful/ssf] lgMz''Ns gful/s :jf:Yo ljdf uf=kf=sf] nfufgLdf x''g'' .
!% cfndb]jL ax''k|fljlws lzIffno ;~rfngdf /xg' .
!^ sfnLu08sL c:ktfn ;~rfngdf cfpg'' .
!& sfnLu08sL ufpFkflnsfsf] ;a} 3/ w'/Lsf] Go"gtd ljB't dxz''n uf=kf=n] e'StfgL ul/lbg' .
!* sfnLu08sL gbLn] agfPsf] ljzfn kmFf+6x? x''g'' .
!( :ofËhf lhNnfdf g} ;a}eGbf w]/} lnlkm\6ª vfg]kfgL of]hgfx? ;~rfngdf cfpg'' .
@) lj3f{df lnlkm\6ª l;rfO{ cfof]hgf ;+rfng ul/g'' .

!=@=@ ;'wf/ ug'{kg]{ kIf
wfld{s, ;fdflhs tyf ;f+:s[lts lx;fan] ljleGg ;Defjgf / ;an kIf x'Fbf x'Fb} klg ufpFkflnsfsf] 
ljsf;n] ck]lIft ult lng ;s]sf] 5}g . ufpFkflnsfsf] ljsf;nfO{ ;Gt'lnt / lbuf] agfpg g;Sg'df 
b]xfo adf]lhdsf sdhf]/ kIfx? /x]sf 5g\ .
!=  ufpFkflnsfsf] s]Gb«b]lv ;a} j8fdf sfnf kq] ;8ssf] kx'Fr gk'u]sf] .
@=  ufpFkflnsfleqsf wfld{s Pj+ ko{6sLo ;Defjgf af]s]sf wfld{s Pj+ k'/ftflTjs :yfgx?sf] k|rf/ 

k|;f/df sdL /x]sf] .
#=  ko{6sx?nfO{ a;f]af; ;xhtfsf nflu ;'ljwf;DkGg xf]6n Pj+ nhx? / xf]d:6]sf] pknAwtf 

Go"g /x]sf] .
$=  :yfgLo hgtfnfO{ ;/n / ;xh ?kdf ;]jf k|jfx ug{sf nflu ;a} j8f sfof{nox?sf] ejg 

gePsf] .
%=  l;+rfO{ / vfg]kfgL of]hgfx? lnlkm\6ª of]hgfx?sf] ?kdf cuf8L a9fpg'kg]{ /x]sf] .

!=@=# cj;/
ef}uf]lns lx;fan] tLg tkm{ kljq sfnLu08sL gbLn] 3]/]sf] o; ufpFkflnsfleq /x]sf ljleGg ;Defjgf 
tyf cj;/x?nfO{ lgDg cg';f/ pn\n]v ug{ ;lsG5 . 
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!= sfnLu08sL / cfFwLvf]nfaf6 yk hnljB't pTkfbg ug{ ;lsg] ;Defjgf /xg' .
@=  sfnLu08sL hnljB't s]Gb|af6 ufpFkflnsfn] k|fKt ug{] /f]oN6Laf6 jflif{s cfDbfgL x'g' .
#=  sfnLu08sL gbLsf] kfgLaf6 sfnLu08sL aL hnljB't cfof]hgf / cfFlwvf]nf xfO{8\ofDk 

;~rfng ug{ ;lsg] .
$=  sfnLu08sL gbLn] aUg] qmddf agfPsf kmfF6x?df pTkfbg j[l4 ul/ s[lif If]qdf pNn]Vo 

k|ult ug{ ;lsg] .
%=  wfld{s ko{6snfO{ cfsif{0f ug{ ;lsg] .
^=  tfdf, r'g9'Ëf sf]OnfvfgLsf] ;Defjgf ePsf]n] vfgLsf] ljsf; ug{ ;lsg] .
&=  ufpFkflnsf If]qleqaf6 /fi6«sf] pRrtd cf]xbfdf k'u]sf lj1 tyf k|ltli7t JolQ:x?sf] lj1tf 

/ 1fgnfO{ ufpFkflnsfsf] ;du| ljsf;df nufpg ;lsg] .
*=  ufpFkflnsfsf] cfGtl/s cfo j[l4df of]ubfg k'¥ofpg ;Sg] vfnsf ;|f]tsf] ;DefJotf a9L 

/x]sf] .
(=  sfnLu08sL gbLaf6 l;FrfO{sf] ;j{;"ne pknAwtf u/fpg ;lsg] .
!)=  ljBfnox?af6 k|bfg ul/g] lzIffnfO{ cfw'lgs / k|ljlwd}qL agfpg ;a} ljBfnox?df ;"rgf 

k|ljlwsf] pkof]unfO{ clgjfo{ agfpg Pj+ k|fljlws lzIffsf] ;Defjgf / cj;/sf] cWoog u/L 
k|fljlws If]qdf bIf hgzlQm pTkfbg ug{ ;lsg] .

!!=  pTkfbgd"ns If]qdf ;fj{hlgs— lghL— ;xsf/L If]qsf] nufgLnfO{ k|f]T;fxg ug{ ;lsg] .
!=@=$ r'gf}tL
ufpFkflnsfsf] sfo{;~rfng tyf ljsf; sfo{sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwdf b]xfo adf]lhdsf] 
r'gf}tL /x]sf 5g\ .
!=  ufpFkflnsfleq sfg"g adf]lhd btf{ eO{ jf geO{ ;~rfngdf /x]sf ljleGg Joj;foLx?nfO{ s/

sf] bfo/fdf Nofpg' .
@=  vfg]kfgLsf ;|f]t tyf kx'Fr gePsf] :yfgdf vfg]kfgLsf] d'xfgsf] klxrfg Pj+ ;+/If0f u/L vfg]

kfgLnfO{ ;j{;'ne agfpg' .
#= s[lifof]Uo hldgdf pko'Qm l;FrfO k|ljlw pknAw u/fO{ s[lifdf Joj;foLs/0f / cfw'lgsL/0f ug{' 

tyf s[lifnfO{ do{flbt k]zfsf] ?kdf :yflkt u/fpg' .
$=  ufpFkflnsfleq /x]sf o'jfx?sf nflu ufpFd} /f]huf/Lsf cj;/ l;h{gf u/L ufpFkflnsfsf] 

;du| ljsf;sf nflu o'jf kl/rfng ug{' .
%=  ;dtfd"ns, lbuf] / ;dfj]zL ljsf;sf nflu ;|f]t ;fwgsf] Joj:yf ug{' .
^=  ufpFkflnsfleq ;Defjgf ePsf hnljB't cfof]hgf, k|fs[lts ;|f]t pkof]u nufotsf If]qaf6 

cfo clej[l4 ug{' .
&=  ufpFkflnsfsf] ;~rfngsf ;DaGwdf ko{fKt hgzlQmsf] pknAwtf ;'lglZrt ug{' .
*=  Covid-19 sf] sf/0fn] wghgsf] Iflt ;lxt ljsf; lgdf{0fdf ;d]t c;/sf] Go"lgs/0f ug'{ .
(=  cToflws jiff{bsf sf/0f af9Lklx/f]n] wghgdf k'of{pg] Ifltsf] Go"lgs/0fsf pkfosf] vf]hL / 

k|of]u ug'{ .
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कािीगणडकी गाउँपालिकाको एघारौ ँगाउँसभामा पेश भएको
आलथ्यक वर्य २०७९/८० को 

िील्त ्तथा कार्यक्रम

प्रसतोताः अध्यक्ष लखम बहादरु थापा

कािीगणडकी गाउँपालिका
लवघा्य, स्याङ्जा ।

लमलतः २०७९-०३-०८
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आ.्व. २०७९/०८० काे िील्त ्तथा कार्यक्रम
आदरणी्य गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्य,ू प्रमखु प्रशासकी्य अलरकृतज्य ूगाउँका्य्यपालिका र गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 
राजनीलतक दिका प्रलतलनलरहरु, राषरिसेवक कम््य ारीहरु, आमलनत्रत व्यलतितवहरु लददीबलहनी तथा दाजभुाइ्यहरु र पत्रकार 
लमत्रहरु,
१.  लवश्व्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको covid-19 बाट उलमकन नपाउँद ैMonkeypox  रोगको कारण हाि 

मानव सभ्यता तथा मानव जाती मालथ नै अकलपनी्य संकट आइ्यपरेको छ। ्यसतो कल्न पररलसथलतमा पलन 
संवैरालनक व्यवसथा बमोलजम लमलत २०७९ बैशाख ३० गते सथानी्य तहको लनवा्य्न दशेभर समपनन भएको 
छ।सो लनवा्य्न पलछ बनेको ्यस सममालनत गाउँसभामा लवलभनन महामारी, दशेमा बढ्दो आलथ्यक संकट, 
अलन्यनत्रीत महङ्गी संग जलुर रहकेो ्यो कल्न सम्यमा नेपािको संलवरान (२०७२), पनध्ौ ्योजना, रालषरि्य 
्योजना आ्योग, रालषरि्य प्राकृलतक स्ोत तथा लवत् आ्योग, प्रदशे नीलत तथा ्योजना आ्योग, ्नुावी घोरणा 
पत्र, सथानी्य सरकार सं्ािन ऐन, २०७४, कािीगणडकी गाउँपालिकाको आवलरक ्योजनाबाट प्राप्त 
माग्यदश्यन सलहत कािीगणडकी गाउँपालिकाको गाउँ, वसती –टोि हुदँ ैवडा सलमलत र लवर्यगत सलमलतहरुको 
बै्क, राजनीलतक दि िगा्यत सरोकारवािाहरु सँग छिफि, सामालजक सञजाि र अनतरलक्र्या माफ्य त प्राप्त 
सझुावको आरारमा गाउँका्य्यपालिकािे सवीकृत गरर "समदृ् नेपाि, सखुी नेपािी" भनने रालषरि्य संकलपिाइ्य 
आतमसाथ गददै कािीगणडकी गाउँपालिकाको एघारौं गाउँ अलरवेशनमा गाउँपालिकाको आलथ्यक वर्य 
२०७९/८० को नीलत तथा का्य्यक्रम छैंटौ पटक प्रसततु गन्य पाउदा अत्यनत गौरवालनवत महससु गरेको छु। प्रसततु 
नीलत तथा का्य्यक्रमिे कोरोना भाइ्यरस (covid-19), Monkeypox महामारीको समभावना, रलस्या-्यकेु्रन 
्यदु्धको प्रभाव, दशेमा परेको आलथ्यक संकट र अलन्यलनत्रत महङ्गीको कारणिे थिा परेको अथ्यतनत्रिाइ्य 
गलतशीि बनाउने मखु्य िक््य लिएको छ।

२. जनताको पणू्य िोकतनत्र, सशुासन, जनउत्रदा्यी सथानी्य तह, भषरिा्ारमतुि समाज र स-ुसंसकृत एवं कत्यव्यप्रलत 
दृढ समाज ्यस गाउँपालिकाको आदश्य हुनेछ।

३. ्यस कािीगणडकी गाउँपालिकाका प्रत्ेयक का्य्यहरुको केनरिलवनद ुआमनागररक हुनेछन।् सबैिाइ्य समान अवसर, 
समान अलरकार, र समान सममानको प्रत्याभलूत प्रदान गररने छ ।

४. सामनती, लनरंकुश, केलनरिकृत र एकातमक शासन प्रणािीको अनत्य गरी संघी्य िोकतालनत्रक गणतनत्रातमक 
शासन व्यवसथा सथापना गन्य जीवन बलिदान गनु्यहुने समपणू्य ज्ञात अज्ञात अमर शलहदहरुप्रलत भावपणू्य श्रद्ानजिी 
अप्यण गद्यछु । शलहद, बेपत्ा तथा घाइते पररवारप्रलत उच् सममान प्रकट गददै घाइ्यतेको शीघ्र सवास्थ्य िाभको 
कामना गद्यछु। नेपािको ्यगुानतकारी अग्रगामी पररवत्यनका िागी भएका रालषरि्यता, िोकतनत्र, गणतनत्र र 
जनजीलवकाको आनदोिनमा अगवुाइ्य गनु्यहुने समपणू्य अग्रजहरुको ्योगदानहरुप्रलत उच् सममान गन्य ्ाहनछु।

५. लवश्व्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइ्यरस (covid-19) को कारणिे कािीगणडकी गाउँपालिका 
र सवदशे तथा लवदशेमा जीवन गमुाउनहुुने समपणू्य मतृकहरुप्रलत भावपणू्य श्रद्ानजिी अप्यण गददै शोकाकुि 
पररवार प्रलत गलहरो समवेदना व्यति गद्यछु ।

६. संकटको ्यस घडीमा एकजटु भइ्य महामारीको रोकथाम, लन्यनत्रण र उप्ारको का्य्यमा अग्रपंलतिमा अहोरात्र 
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खलटनहुुने कािीगणडकी असपताि पररवार, सवास्थ्य ्ौकी िगा्यतका सवास्थ्यकमशीहरु, सरुक्षाकमशीहरु, 
एमबिेुनस ्ािकहरु, समपणू्य जनप्रलतलनलरहरु, राषरिसेवक कम््य ारीहरु, राजनीलतक दि, लवद्ाि्य पररवार, 
सव्ंयसेवक, क्यालनटन सं्ािक, नागररक समाज, सं्ारकमशी, उद्ोग व्यवसा्यीहरुको ्योगदानको उच् प्रशसंा 
गद्यछु।साथै सवदशे तथा लवदशेमा रहन ुहुने सह्योगी दाजभुाइ्य, लददीबलहनी तथा अन्य संघ संसथाहरुिाइ्य हालद्यक 
रन्यवाद लदन ्ाहनछु ।

७. लमलत २०७९ बैशाख ३० गते कािीगणडकी  गाउँपालिकामा भएको सथानी्य तहको लनवा्य्नमा सलक्र्य 
सहभागी भइ्य शालनतपणू्य रुपमा लनवा्य्न समपनन गन्य सह्योग गनु्यहुने समपणू्य कािीगणडकी बासी, मतदाता, 
लनवा्य्न आ्योग, सरुक्षाकमशी, राजनीलतक दि, पत्रकार, राषरिसेवक कम््य ारी िगा्यत सरोकारवािा समपणू्यिाइ्य 
हालद्यक रन्यवाद व्यति गद्यछु ।

८. ्यस महतवपणू्य सम्यमा प्रशासलनक भवन र प्रहरी ्ौकी लनमा्यण गन्यको िालग ्यस गाउँपालिकािाइ्य लन:शलुक 
रुपमा कािीगणडकी वडा नं. ४ मा २९ रोपनी जगगा उपिबर गराउने सव:बिराम पाणडे्य, अननतराज पाणडे्य, 
गोमा पाणडे्य, ्ोिाकानत पाणडे्य, तिुसीराम पाणडे्य, रामप्रसाद पाणडे्य, ्रुामणी पाणडे्य, लभमा पाणडे्य, 
ऋलरराम पाणडे्य, शालिकराम पाणडे्य, दशरथ पाणडे्य, गोलपकृषण पाणडे, रुकमागत न्यौपाने, काशीकिा पाणडे, 
बिराम पाणडे्य, गनुाखर पाणडे्यज्यहूरुिाइ्य हालद्यक रन्यवाद लदन र उति का्य्यको प्रशसंा गन्य ्ाहनछु । ्णडी 
बसपाक्य  र ्णडी खिे मदैान-(वडा नं.१) को िालग लन:शलुक जगगा उपिबर गराउने, वैघा सवास्थ्य ्ौकीको 
िालग जगगा उपिबर गराउने लवशजु कुमार थैव-वडा नं. ३, दि बहादरु श्रेष्ठ-वडा नं. १, टुक राज पाणडे-वडा 
नं. १ र रन बहादरु थापा- वडा नं. १ मा  हालद्यक रन्यवाद व्यति गददै उहाँहरुिाई उच् सममान व्यति गददै उति 
का्य्यको उच् प्रशसंा गद्यछु ।

९. ्यस गाउँपालिका आफना नागररकको हक अलरकारको रक्षा गरी आलथ्यक लवकासको माध्यमबाट सवि र समदृ् 
गाउँपालिका बनाउने अलपकािीन, मध्यकािीन तथा लदघ्यकािीन सो् र िक््यका साथ लनरनतर लक्र्यालशि 
रहकेो छ । नेपाििाइ्य लव.सं.२०७९ समम अलपलवकलसत राषरिबाट लवकासशीि, लव.सं. २०८७ समम मध्यम 
आ्य भएको र लव.सं.२०९९ समम समनुनत राषरि बनाउने रालषरि्य िक््य हालसि गनदे अलभ्यानमा समते ्यस 
गाउँपालिका दृढ संकललपत छ ।

 आदर्णीर गाउँसभाका सदसरजरयूहरु,

१०. लसलमत स्ोत र सारनको अलरकतम परर्ािन गरी गाउँपालिकाको सवा्यङ्लगण लवकास गनदे सपष्ट दृलष्टकोण, 
गनतव्य र िक््य सलहत गणडकी प्रदशे सरकार र नेपाि सरकारको सहका्य्यमा लतव्र गलतमा अगालड बलढ रहकेो 
अवसथामा कोरोना भाइ्यरस (covid-19), रलस्या-्यकेु्रन ्यदु्को प्रभाव, अलन्यलनत्रत बढ्दो महगंी, Mon-
key-pox जसता महामारीको सामना गनु्यपरेको कारण गाउँपालिकाको लवकास लनमा्यण िगा्यतका समग्र 
गलतलवलरहरु प्रभालवत भएका छन।् ्यस लवरम पररलसथलतमा गाउँपालिकािे हालसि गरेका मखु्य मखु्य 
उपिबरीहरु सममालनत सभा समक्ष संलक्षप्त रुपमा प्रसततु गन्य अनमुलत ्ाहनछु।

११. लवलरको शासनमा आराररत पारदशशी, जवाफदलेह, पररणाममखुी एवं नागररक मतै्री शासन व्यवसथा का्यम गन्य 
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महतवपणू्य काननुहरु लनमा्यण गररएको छ। हाि समम १२ वटा ऐन, ४ वटा लन्यमाविी, १ वटा लनददेलशका, २४ 
वटा का्य्यलवलर, २ वटा मापदणड र १ वटा आ्ारसंलहता जारी भएको छ ।

१२. कािीगणडकी गाउँपालिका रालषरि्य प्राकृलतक स्ोत तथा लवत् आ्योगको नलतजामा स्याङ्जा लजलिाकै उतकृष्ट 
गाउँपालिकाको रुपमा र महािेखा परीक्षकको ५८ अाैं वालर्यक प्रलतवेदन बमोलजम स्याङ्जा लजलिाकै कम 
बेरुज ुभएको पालिकाको रुपमा सथालपत भएको छ ।

१३. आवलरक ्योजना माफ्य त लवकासको खाका त्यार गरी उपभोतिाको सहजताको िालग ्योजना पलुसतका 
सञ्ािनमा ल्याएको छ ।

१४. ्ूिा आ्योजनािाई प्रदशे र संघ सरकारसँग साझदेारीमा सञ्ािन गरेको छ,  भने साना ्योजना आफैँ 
सञ्ािन गरेको छ ।

१५. सशुासन र पारदलश्यताको िालग E-Governance को अवरारणा बमोलजम लनमन लक्र्याकिापहरु समते 
सञ्ािनमा ल्याइएको छ ।
• सामालजक सरुक्षा भत्ा बैलकङ् प्रणािी माफ्य त लवतरण गररएको छ ।
• व्यलतिगत घटना तथा सथानी्य पञजीकरण अनिाइन प्रणािी माफ्य त गररएको छ ।
• गाउँपालिकालभत्रका सबै सरकारी का्या्यि्यहरुमा लवद्तुी्य हालजरी जडान गररएको छ ।
• लजनसी तथा मौजदात व्यवसथापन प्रणािीका िालग Software प्र्योग गररएको छ ।
• कम््य ारीको तिब भत्ाको िालग Payroll Software प्र्योग गररएको छ ।
• वडा तथा पालिकाकेनरिबाट उ््ने राजसव अनिाइनबाट संकिन गररएको छ ।
• का्य्यपालिकाका लन्यलमत सू् ना, सभा र का्य्यपालिका लनण्य्यहरु Website माफ्य त साव्यजलनक 

गररएको छ ।
• पालिका र वडाहरुमा CCTV Camera जडान गररएको छ ।

१६. आलथ्यक वर्य २०७९/८० समममा कािीगणडकी गाउँपालिकाका सबै घरररुीमा “एक घर एक रारा” अलभ्यान 
समपनन गनदे उद्शे्यका साथ अलघ बढेकोमा ्ाि ुआलथ्यक वर्यसमममा ३८१५ घरररुीमा रारा जडान भसैकेको 
छ ।

१७. वडा नं. ५ पणू्य रुपमा एक घर एक रारा समपनन भसैकेको छ, भने वडा नं. ६ को भडारबारी लझलम्यदी, कुणादी, 
वडा नं. ७ बारी्ौर खानेपानी, वडा नं.३ र ४ को जरुवा खानेपानी, वडा नं.३ बारी्ौर, टङ्िेहवा, ररलसङ, 
वैघा, गवलद्य खानेपानी, वडा नं.२ आखोदशी क, ख तातपानी कुखरेु र तमुिेङ खानेपानी, वडा नं.१ जोगीडाँडा, 
औिेपानी, टोकलडी, प्युँघा रारादी, वडा नं. २ जरुवा खानेपानी, वडा नं. ३ सिुसिेु खानेपानी, वडा नं.६ को 
दबछे, भगवती टोि खानेपानी ्योजना समपनन भइसेकको छन ् । वडा नं. ६ इमलशि, वडा नं.७ को लममशी 
खानेपानी, वडा नं.४ को का्ेखोिा मौिा खानेपानी, लवघा्य १ र २ वडा नं.३ को रसुखोिा खानेपानी, वडा 
नं.७ सरुन वरडाँडा, बारी्ौर खानेपानी, वडा नं. ४ लसमिबगर, कुमादशी, वडा नं. २ िसघा्यबेसी, कोटाकोट र 
वडा नं.१ लछषदी लकपट, वडा नं. १ ररपदी खानेपानी ्योजनाहरु आलथ्यक वर्य २०७९/८० मा समपनन गनदे िक््य 
छ ।

१८. लवघा्यटार लि.लसं्ाइ्य आ्योजना नमनूा ्योजनाको रुपमा समपनन भसैकेको छ, भने खोदशी लसं्ाइ्य, सटुका लसं्ाइ्य, 
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तलिो मालथलिो घाकुर लसं्ाई समपनन भएको छ। िसघा्यबेसी, प्यूँघाफाँट, बारी्ौर, बेिटारी, फाँट जरुवा 
लसं्ाइ्य, टंिेहवा, लकपट, तालतमो खोिा, लममशी लहउँद ेलसं्ाइ्यका  का्य्य ्यसै वर्य दलेख का्य्य प्रारमभ हुने छन ्।

१९.  लमलम्य-वैघा-ररडी १७ लक.मी सडक कािोपत्रे गनदे का्य्य समपनन भसैकेको छ ।  छाप-दबछे-सिुसिेु सडकको 
दबछेसमम ३ लक.मी सडक, लममशी भषुु्टङ हुद ैवैघा रानीघाट सडकको वैघा समम ७ लक.मी सडक ्ाि ुआलथ्यक 
वर्यमा समपनन हुदछै,  वैघा रानीघाट सडक ५ लक.मी. समते ्यसै वर्य कािोपत्रे गनदे का्य्य समपनन हुदँछै ।

२०. लममशी-भषुु्टङ-रुरिवेणी सडकको सतरोननती गनदे काम हुदँछै भने आगामी आलथ्यक वर्यमा कािो पत्रेको िालग 
नेपाि सरकारबाट बजेटको सलुनलश्तता भइ्यसकेको छ ।

२१. गहिाम-पचुछार-खहरे सडक कािो पत्रेको िालग लनमा्यण प्रकृ्यामा छ ।
२२. जैपते-लिहाक-इमलशि-बारी्ौर-टङ्िेहवा-सटुका-प्युँघा हुद ैररडी सडकको सतरोननती भरैहकेो छ।टङ्िेहवा 

दलेख बटी्ौर समम रि्याक खोलने काम समपनन भएको छ ।
२३. मािङ्ुगा-वेलटारी-बारी्ौर सडक (शािीग्राम िोक माग्य) को ६ लक.मी. सडकको कािोपत्रे गनदे का्य्य 

लनमा्यणको ्रणमा छ ।
२४. रुरिवेणी-दउेरािी-रानीघाट सडकको सटुका-रानीघाट खणडको सतरोननती गनदे काम भरैाखकेो छ भने दउेरािी 

रुरिवेणी सडक खणड सञ्ािनको िालग प्र्यास जारी छ ।
२५. रुरिवेणी-्ाटी भञ्याङ्-हलट्या-रानीघाट सडकको लनमा्यण का्य्यका िालग सडक वोड्य का्य्यक्रम र गाउँपालिकाद्ारा 

लवलन्योलजत रकमिे सतरोननती गनदे का्य्य भरैहकेो छ ।
२६. दबछे जाने लजरोबाट इमलसि सडक, ्णडी बस पाक्य दखेी ल्उरीबोट पिुसमम जाने सडक, रानीघाट दलेख 

हलट्या सडक, अरुवा-वैघा सडक, बारी्ौर सडक, टङ्िेहवा सडक, झाँगे दउेरािी-गहिाम, कृलरबारी जौबारी 
सडक, ताप-बासटारी सडकको सतरोननती का्य्य भ ैराखकेो छ । 

२७. आिमदवेी मलनदरिाइ्य केनरिलवनद ुबनाएर बनाएको गरुु्योजना बमोलजमको का्य्य ्रणबद् रुपमा भरैहकेो छ ।
२८. आिमदवेी मलनदर अलंकत हुिाक लटकट प्रकाशन भसैकेको छ ।
२९. भगृतुङ्ुगेश्र मलनदरको बहृतर लवकासको िालग नेपाि सरकार र गाउँपालिकाको सं्यतुि िगानीमा ३ करोड ७५ 

िाखको काम ्ाि ुआलथ्यक वर्यमा नै सलकदछै। कट्ी भ्य ूटावर, रानी महि, रुरु क्षेत्र र सेलतवेणीसँग हरेक 
पवूा्यरारिाइ्य जोड्ने काम भरैहकेो छ ।

३०. हनमुान थान, बडहरकुना लशिा, कोटाकोट लशिा, कािीगणडकी उच्बाँर (आलँरमहुान) लसद्गफुािाइ्य 
व्यवलसथत गनदे काम भरैहकेो छ । कट्ी भ्य ूटावरमा लपकलनक सपोट्य, लममशीमा पाक्य , कोिडाँडा पाक्य , लपकलनक 
सपोट्य र सडकको पहु् माग्य सलहत ्रणबद् रुपमा लनमा्यण का्य्य भरैहकेो छ ।

३१. बारी्ौर, आिमदवेी र गरुुङ्दीमा होमसटे सं्ािनको प्रकृ्यामा छ ।
३२. बारी्ौर िािीगुँरास होमसटेिाइ्य फूिैफूिको होमसटेको रुपमा लवकलसत गररएको छ ।
३३. कट्ी भ्यटूावर, आिमदवेी पवूा्यरार लवकास, भपेङ खिे मदैान, लसता गफुा, भगृतुङ्ुगेश्र मलनदर, लममशी र 

्णडीभञ्याङमा बसपाक्य , लममशी फनपाक्य  र गाउँपालिका प्रवेशद्ार गेट, वडा नं. ५ मा उद्ोगग्रामको भवन 
लनमा्यणको ्रणमा छ ।

३४. गाउँपालिकाको का्या्यि्य भवन ्यसै ्ाि ुवर्यमा समपनन हुदँछै ।
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३५. वडा नं. ५ र ६ मा स्याङ्जा लजलिाकै नमनूा बहुउद्शे्यी्य रङ्गशािा, वडा नं. ७ लममशी, वडा नं.१ ्णडी, वडा 
नं. ३ भषुु्टङ्ग र वडा नं. ४ क्यामपस अगालडको रङ्गशािािाई बहुउद्शे्यी्य खिे मदैानको रुपमा लवकास 
गररएको छ ।

 ३६. ्यवुाहरुिाई खिेप्रलत आक्य रण गराउने उद्शे्यका साथ ३ वटा खिेमहोतसव तथा अध्यक्षकप खिेकुद 
प्रलत्योलगता भव्यता साथका समपनन भएको छ । प्रत्ेयक वडाहरुमा कमतीमा एक ब्याडलमनटन कोट्य लनमा्यण 
समपनन गररएको छ ।

३७. गत वर्य ३७ घर पररवारिाइ्य ्यस गाउँपालिकाबाट अनदुानमा गोबर ग्यास पिानट लनमा्यण का्य्य भएको लथ्यो भने 
्यस वर्य थप २५ पररवारमा लनमा्यण का्य्य समपनन हुनेछ ।

३८. सडक वत्ी सं्ािनमा ल्याइ्यएको छ ।
३९. २०७८ बैशाख मलहनादलेख गाउँपालिकालभत्र लन:शलुक लवद्तु उपिबर गराउने नीलत अनरुुप ४६१० घरररुीिाइ्य 

लवद्तुको न्यनूतम महशिु  गाउँपालिकाबाट भतुिानी गररएको छ ।
४०. गाउँपालिकालभत्रका गभ्यवती मलहिाहरुिाइ्य क्याललस्यम र आइरन साथै लकशोरीहरुिाई आइरन ् ककी लवतरण 

गररएको छ भने सनुौिा हजार लदनका गभ्यवती र बच्ाका आमाहरुिाइ्य पोलरिो झोिा लवतरण गररएको छ ।
४१. वडा नं.७ लममशीमा १५ शयै्याको कािीगणडकी असपतािको िालग १४ रोपनी जगगा व्यवसथापन गरर २०७७ 

फालगणु १० गतेदलेख सं्ािनमा आइ्यसकेको छ । हाि २ जना डाकटर सलहतको टोिीिे १५ बेडको असपताि 
र १६ बेडको आइसोिेसनमा सेवा प्रदान गररराखन ु भएको छ । असपताििे कोरोनाको सबै लवरामीिाइ्य 
लन:शलुक उप्ार सेवा प्रदान गररराखकेो छ । कािीगणडकी असपतािमा नागररक सवास्थ्य बीमा का्य्यक्रम 
सं्ािनमा छ । लवघा्य, ्णडीभञज्याङ र आिमदवेी सवास्थ्य ्ौकीमा बलथ्यङ सेवा सं्ािनमा छन,् भने 
श्रीकृषणगणडकी सवास्थ्य ्ौकीमा बलथ्यङ सेवा सं्ािनको िालग पवूा्यरार त्यार भएको छ। प्रत्ेयक ६ मलहनामा 
सबै लवद्ाि्यका लवद्ाथशीहरुिाइ्य लन:शलुक जकुाको औरलर खवुाउने काम भरैहकेो छ। लवलभनन संघ संसथाहरु 
लमिेर लवलभनन लवर्यको लवशरेज्ञ सेवा सलहतको सवास्थ्य लशलवरहरु सं्ािन गररएको छ। ्यस गाउँपालिकामा 
हाि लवलभनन संघ संसथा माफ्य त ३ वटा एमबिेुनस र १  वटा गाउँपालिकाको एमबिेुनस सलहत ४ वटा एमबिेुनसहरु 
सं्ािनमा छन ्। कािीगणडकी गाउँपालिकाको सबै नागररकको लन:शलुक सवास्थ्य बीमा गररएको छ । वडा 
नं. ४ लवघा्यमा नागररक आरोग्य सेवा केनरि सं्ािनमा ल्याइ्यएको छ ।

४२. क्यानसर, मटुु, मगृौिा, लसकिसेि एलनलम्या, सपाइनि इनजरुी, पालक्य नसन, अलजाइ्यमर र हडेइनजरुीको उप्ारको 
िालग अलत गरीब लबरामीिाइ्य आलथ्यक सहा्यता उपिबर गराइएको छ ।

४३. लवघा्य सवास्थ्य ्ौकी, आिमदवेी सवास्थ्य ्ौकी, श्री कृषणगणडकी सवास्थ्य ्ौकी र ्णडीभञज्याङ सवास्थ्य 
्ौकीको लनमा्यण समपनन भइ्य सकेको छ ।

४४. सवास्थ्य क्षेत्रमा गररएको केही महतवपणू्य कामहरु:
क. कोलभड लवशरे असपताि लनमा्यण र सञ्ािन 
ख. पनध् शयै्याको कािीगणडकी असपताि सञ्ािन 
ग. असपताि लनमा्यणको टेणडर 
घ. ्ार वटा सवास्थ्य ्ौकीको भवन लनमा्यण 
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ङ. वडा नं. ३ को सवास्थ्य ्ौकीिाई जगगा प्राप्ती
्. न्यनू शलुकमा एमबिेुनस सञ्ािन 
छ. नागररक आरोग्य सेवा केनरिको सथापना 
ज. लन:शलुक PCR र एलनटलजन परीक्षण 
झ. सनुौिो हजार लदनका आमा र बच्ािाई पोलरिो झोिा लवतरण 
ञ. मलहिा सवास्थ्य सव्यंसेलवकाको िालग मोबाइि लवतरण 
ट. कोलभडको लबरामीिाई लन:शलुक उप्ार 
्. जलटि सवास्थ्य समस्या भएकाहरुका िालग आलथ्यक सह्योग 
ड. िकडाउनको बेिा लदघ्यरोगीहरुिाई लन:शलुक औररी लवतरण 
ढ. सबै सवास्थ्य ्ौकीहरुमा प्र्याप्त औररीहरु उपिबर 
ण. Covid Rapid Response Team (RRT) ग्न 
त. लवलभनन लवर्यगत सवास्थ्य लशलवर सञ्ािन 
थ. टोिटोिमा ज्येष्ठ नागररकको सवास्थ्य परीक्षण 
द. सव्ंयसेलवकाहरुिाई थप भत्ाको व्यवसथा 
र. लन:शलुक सवास्थ्य बीमा का्य्यक्रम सञ्ािन 
न. प्ास वर्य भनदा मालथका उमरे समहुका नागररकहरुको लन:शलुक रुपमा कृलत्रम दाँत राखने का्य्य
ऩ. १२ वर्य मालथकािाई पणू्य रुपमा कोलभड खोप ।

४५. लशक्षा क्षेत्रमा गररएका केही महतवपणू्य कामहरुः
क. अ्ार वटा भवन र शौ्ाि्य लनमा्यण 
ख. शलैक्षक क्यािेनडर प्रकाशन 
ग. कोलभड अवरीभर वैकललपक लशक्षा
घ. १९ वटा लवद्ाि्यमा Room to Read सँग साझदेारी का्य्यक्रम सञ्ािन 
ङ. ६ मलहने मनटेश्री तालिम
्. लशक्षक (Golden Handshake) प्रोतसाहन अनदुान
छ. छात्राहरुिाई सेनेटरी प्याड लवतरण
ज. रेलड्यो का्य्यक्रम सञ्ािन
झ. लवद्ाि्य अलभभावक प्रलतक्षाि्य
ञ. एक लवद्ाि्य एक करेसाबारी/फूिबारी लनमा्यण
ट. लवर्यगत सलमलत ग्न गरी परीक्षामा एकरुपता
्. सथानी्य पा्््यक्रम तथा पा्््यपसुतक लनमा्यण
ड. सथानी्य पालिका गान लनमा्यण तथा सञ्ािन
ढ. लवद्ाि्य तहगत गीत लनमा्यण
ण. लवद्ाि्यमा का्य्यरत बािलशक्षक, िेखापाि, का्या्यि्य सह्योगीिाई न्यनूतम पनध् हजार तिब 
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उपिबर
त. आिमदवेी बहुप्रालवलरक लशक्षाि्य सथापना र सञ्ािन 
थ. वीरेनरि मा.लव. जैपतेमा इिेलकरिकि लवर्यको कक्षा सञ्ािन र छात्रवलृत्को समते व्यवसथा
द. लवद्ाि्यहरुमा पसुतकाि्य ICT LAB र लवज्ञान प्र्योगशािा लनमा्यण
र. लवद्ाि्यहरुमा लन:शलुक इनटरनेट सेवा तथा लवद्तुी्य हालजरीको व्यवसथा

४६. सवीकृत गरुु्योजना बमोलजम भगवती माध्यलमक लवद्ाि्यिाई नमनूा माध्यलमक लवद्ाि्यको रुपमा लवकास 
गन्य पवूा्यरार लनमा्यण भइराखकेो छ ।

४७. वडा नं. ३ को बारी्ौर र बगनासकािी गाउँपालिका (पालपा)को मनरिान बी्मा कािीगणडकी गाउँपालिकाकै 
अगिो झोिङ्ुगे पिु र गहिाम घाटको झोिङ्ुगे पिु लनमा्यण काम समपनन भइसेकेको छ ।

४८. वडा नं. ७ बारी्ौर र गल्याङ नगरपालिकाको रुपाखानीमा र बरा्य्ौर हमशी्ौर(गलुमी) मा स्याङ्जाकै अगिो 
झोिङ्ुगे पिुको अध्य्यन भइरहकेो छ ।

४९. नेपािकै नमनूा तीनमखु ेझोिङ्ुगे पिु (स्याङ्जा, पालपा र गलुमी लजलिा जोड्ने) लनमा्यण समपनन भइसेकेको छ 
।

५०. रुरिवेणी र रानीघाटमा मोटरेबि पिु लनमा्यण समपनन भई सञ्ािनमा आइसकेका छन ्भने आरँीमहुानमा ्यसै 
वर्य समपनन हुदँछै। बाँसटारी-मनरिान (कािीगणडकी नदी), ररडीपिु पिुक्यामप, बेलटारी-दपु्यक (कािीगणडकी 
नदी), ल्उरीबोट-अग्यिी (कािीगणडकी नदी), अरुवाघाट कािीगणडकी नदीको पिुको सबै प्रलक्र्या परूा गरी 
लनमा्यण काम भइरहकेो छ ।

५१. गाउँपालिकासतरी्य लसलट हि, कािीगणडकी असपतािको लड.लप.आर समपनन भएको छ ।
५२. कृलर र पशपुािनको क्षेत्रमा गररएका केही महतवपणू्य कामहरुः

क. कृरकहरुिाई हाते ट््याकटर िगा्यतका औजारहरु अनदुानमा लवतरण
ख. आि,ु मकै, रान र गहुकँो बीउ अनदुानमा लवतरण
ग. केराको G9 प्रजातीको लटस्य ुकल्र लवरुवा लवतरण
घ. सबै वडामा कृलर उपज संकिन केनरि सथापना
ङ. बेमौसमी तरकारी खतेीको िालग पिालष्टक लसट तथा थोपा लसं्ाई लवतरण
्. वंगरु फाम्य प्रवद्ध्यन, सदुृढीकरण तथा लवतरण
छ. िोकि कुखरुा फाम्य लनमा्यण
ज. फिफूिको लवरुवा लवतरण
झ. बाख्ा पकेट क्षेत्रको िालग खोर लनमा्यण तथा उननत बोका बाख्ा र औरलर लवतरण
ञ. पोरण्यतुि घाँसको बीउ लवतरण
ट. लवघा्यटार लिलफटङ ्योजना समपनन
्. प्रत्ेयक वडामा सरुाररएको मास ुपसि
ड. उननत जातको राँगो लवतरण
ढ. कागती लमसन का्य्यक्रम (४४ हजार लवरुवा लवतरण)
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ण. व्यवसाल्यक फूिखतेी का्य्यक्रम
त. २४ रोपनी जगगामा नमनूा ड्र्यागन बगै ँ् ा सथापना तथा पोि र लवरुवा लवतरण
थ. कािीगणडकी ताजा तरकारी उतपादन का्य्यक्रम
द. मौरी लवकास का्य्यक्रम
र. सहकारीमाफ्य त सीप लवकास का्य्यक्रम
न. सहुलि्यत दरमा थ्सेर सञ्ािन
ऩ. भकारो सरुार का्य्यक्रम
प. पिालष्टक पोखरी लनमा्यण का्य्यक्रम
फ. माछापोखरी लनमा्यण
ब. अणडा लमसन का्य्यक्रम

५३. उननत नश्ल ७५% (प्रलतशत) का वो्यर बोका र जमनुापारर बोका प्रत्ेयक वाड्यमा लवतरण गरी प्रजनन गराई 
सथानी्य खरर बाख्ामा उतपादन क्षमता उच् गराउन थालिएको छ । ्यस सँगै बाख्ापािनिाई लकसानमतै्री 
बनाउन र पवूा्यरार लवकास गन्यका लनलमत बाख्ाको िालग ६०% (प्रलतशत) अनदुानमा गो्, खोर, टाट्नो 
लनमा्यणमा सहुलि्यत, लनशलुक औरलर साथै खोपको प्रबनर गररएको छ ।

५४. पशपुािन व्यवसा्यबाट उच् उतपादन, न्यनू िागत र लदगोपना राखन लवलभनन पोलरिा बरदे, बहुबरदे, कोश,े 
अकोश,े डािे तथा भँईु घासका बीउ, लवरुवा, सेट्सहरु कृलर अनसुनरान केनरि िमुिे, उननत घाँस लवकास स्ोत 
केनरिहरुबाट खररद, ढुवानी गरी प्रत्ेयक वडाबाट लकसानिाई लनःशलुक लवतरणको व्यवसथा गररएको छ । जस 
अनरुुप कृरकिे बाँझो रहकेो खलेत ्योग्य जलमन, खतेबारीका लढक कानिा, खरबारीमा पोलरिा घाँस खतेी गरी 
व्यवसा्यीक पशपुािनमा जोड लदइएको छ ।

५५. गाउँपालिकाको सहिगानीमा बाख्ा, भैसँी र बंगरुका मझौिा ब्यवसाल्यक स्ोत केनरि सथापना गरी दरु र मास ु
उतपादन सँगै उननत पश ुआ्यात गन्य नपनदे वातावरण लसज्यना गन्य ्यो वर्य वडा नं. २, ३ र ४ मा अनदुानमा 
सामलूहक र लनजी उननत वंगरु फाम्य सथापना गररएको छ  जसमा बैज्ञालनक पद्धलतको बंगरुको खोर लनमा्यण, 
जैलवक सरुक्षा मतै्री, उननत जातका ्योक्य सा्यर, ल्याणडरेस, डु्यरोकको प्रजनन ्योग्य माउबाट पा्ा पा्ी उतपादन 
भइरहकेो छ ।

५६. उननत बंगरुपािन व्यवसा्यिाई आ्यआज्यन मिूक, म्या्यलदत र पेसागत रुपमा सथालपत गरी वंश वलृद्ध गन्य उननत 
जातका पा्ापा्ी रालषरि्य पशपु्रजनन केनरिबाट ल्याई लनःशलुक कृरकिाई लवतरण गररएको छ ।

 ५७. कृलर उतपादनिाई ्यालनत्रकीकरण गन्य हाते ट््याकटर िगा्यतका प्रलवलरहरु अनदुानमा प्रदान गररएको छ भने २ 
वटा बहुउप्योगी थ्सेर गाउँपालिकाको सवालमतवमा सञ्ािनमा छन ्। सामलूहक खलेतको अभ्यास सरुु भएको 
छ । आि,ु रान, मकै िगा्यतका बािीहरुको बीउलवजनमा ५० प्रलतशत अनदुान प्रदान गररएको छ । गत ४ 
वर्य दलेख टनेि र थोपा लसं्ाईिाई प्रोतसाहन गन्य अनदुान प्रदान गररएको छ गाउँपालिकािाई आतमलनभ्यर 
बनाउनको िालग कािीगणडकी ताजा तरकारी उतपादन का्य्यक्रम सं्ािनमा छ । प्रत्ेयक वडामा कृलर उपज 
संकिन केनरि र लममशीमा गाउँपालिकासतरी्य कृलर उपज संकिन केनरि लनमा्यण गररसलकएको छ ।

५८. गत सािसमम ४४ हजार कागतीको बोट िगाउने काम समपनन भएको हो भने ्यस वर्य पलन का्य्यक्रमिाई 
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लनरनतरता लदइरहकेो छ ।  कागतीिे ्यस वर्य दलेख उतपादन लदन थािेका छन ्। पालिकािाई कागती पकेट 
क्षेत्रको रुपमा लवकास गररएको छ ।

५९. लि्ी, आपँ, ड्र्यागन फु्ट, एभोगाडो गरी २७०० लबरुवा प्रत्ेयक खािी जगगा र घर घरमा िगाउने अलभ्यान 
सं्ािनमा छन ्। आउने वर्य सबैिे उतपादन गनदे त्यारीमा छन ्। गत वर्य १२,५०० (बाह्र हजार पाँ् स्य) G9 
प्रजातीका केराहरु ५० प्रलतशत अनदुानमा िगाउने काम समपनन भसैकेको छ । 

६०. वडा नं. ४ मा २४ रोपनी जगगा भाडामा लिई नमनुा ड्र्यागन बगै ँ् ा सञ्ािनमा छ ।
६१. उतपादन तथा उतपादकतव वलृद्ध गरी खाद् सरुक्षा सलुनलश्तताको िालग उननत तथा हाइलरिड बीउ लवतरण 

का्य्यक्रम लनरनतर सञ्ािनमा छ ।
६२. कािीगणडकी ताजा तरकारी उतपादन का्य्यक्रम माफ्य त “टोिटोिमा नस्यरी घरघरमा करेसाबारी” का्य्यक्रम 

सञ्ािनमा छ ।
६३. सहकारीमाफ्य त सहकारीका सदस्यहरुिाइ्य उतपादनसँग जोड्न, सबै सदस्यहरुिाइ्य समदृ् बनाउन संघी्य 

सरकारको सह्योगमा स्याङ्जा लजलिा भररका २९ वटा सहकारी माफ्य त ४५० जनािाइ्य सीपमिूक तालिम 
तथा प्रलवलर हसतानतरण का्य्यक्रम समपनन भएको छ ।

६४. खिेकुद क्षेत्रमा गररएका केही महतवपणू्य का्य्यहरुः
क. अध्यक्ष कप एवं कािीगणडकी खिेकुद महोतसव ३ पटक सञ्ािन, १७ लवराका खिेहरु 

सञ्ािन गररएको,
ख. एक लवद्ाि्य एक टेबि टेलनस कोट्य
ग. एक वडा एक ब्याडलमनटन कोट्य
घ. एक टोि एक खिेमदैान लनमा्यण
ङ. किबहरुिाई व्यवसथापनको िालग अनदुान
्. राषरिपलत रलनङ्गलशलड प्रलत्योलगतामा छात्रा भलिबि प्रलत्योलगता सञ्ािन
छ. भपेङ, लममशी, ्णडी खिेमदैान (कारीकोट) मा बहुउप्योगी रंगशािा लनमा्यणको ्रणमा

६५. सडक बलत् सञ्ािन र २० ्यलुनट समम लवद्तु महसिु छुट गररएको छ ।
६६. ्ाि ुआलथ्यक वर्यमा न्या्यीक सलमलतमा दता्य भएका ३ वटा उजरुी मध्ेय सबै उजरुीको न्या्यीक समपादन गरी 

लकनारा िगाइएको छ ।
६७. ्ाि ुआलथ्यक वर्यमा राजश्  संकिनमा िक््यको ६७ प्रलतशत प्रगलत हालसि भएको छ ।
६८. बेरोजगार ्यवुािाई न्यनूतम रोजगारीको प्रत्याभलूत लदने उद्शे्यिे आलथ्यक वर्य ०७५/७६ दलेख सरुु भएको 

प्ररानमनत्री रोजगार का्य्यक्रमसँग साझदेारी गरी आलथ्यक वर्य ०७५/७६ मा ६३ जनािाई १२ लदनको औरत 
रोजगारी प्रदान गररएदलेख गत आलथ्यक वर्यमा १९५ जनािाई ८७ लदन (कररब ३ मलहना) रोजगारी लदइएको 
त्थ्याङ्कमा गाउँपालिकाको िागत साझदेारी रोजगार का्य्यक्रमको िक््य प्राप्तीमा मरेुदणड सालवत भएको छ । 
्ाि ुआलथ्यक वर्यमा पलन रोजगार का्य्यक्रमको रु.१ करोड ५ िाख ८७ हजार श्रलमक ज्यािामा गाउँपालिकाको 
१ करोड ५१ िाख ८० हजार साझदेारी माफ्य त १६५ जना बेरोजगार ्यवुािाई न्यनूतम १०० लदनको रोजगारी 
प्रदान गररएको छ ।
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 ६९. भकुमपपलछको पनुलन्यमा्यण का्य्यक्रम अनतग्यत १७ लक.मी. वैघा-ररडी सडक समपनन भएको छ । लनजी आवास 
िाभग्राहीमध्ेय पलहिो लकसता ४७७ जना, दोस्ो लकसता ३२३. जना र तेस्ो लकसता २५५ जनािे प्राप्त गरेका 
छन ्। 

७०. गत ५ वर्यको समपणू्य कामहरुको संगािोको रुपमा सवेतपत्र जारी गररएको छ।

 

 आदर्णीर गाउँसभाका सदसरजरयूहरु,

७१. नेपाि सरकारिे लिएको 'समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी' को रालषरि्य आकांक्षा अनरुूप गाउँपालिकाको सनतलुित, 
समन्याल्यक र समावेशी लवकास गरी उच् आलथ्यक बलृद्धदर हालसि गनदे र गररबी लनवारण गनदे िक््यका साथ 
कािीगणडकी गाउँपालिकािे लिएको समदृ्ध गाउँपालिका र सखुी नागररकको संकलपिाइ्य साकार पान्य, कोरोना 
भाइरस Covid-19, Monkeypox जसता महामारी, रलश्या ्यकेु्रन ्यदु्धको प्रभाव, वत्यमान अथ्यतनत्रको संकट, 
र अलन्यलनत्रत महङ्गीबाट  नागररकिाइ्य सरुलक्षत तथा लशलथि अथ्यतनत्रिाइ्य गलतलशि बनाउन प्रसततु नीलत 
तथा का्य्यक्रमिे प्राथलमकता लदने नीलत लिइएको छ ।

 स्वास्थर

७२. कोरोना भाइरस (covid-19) को समस्या समारान नहुदँ ैMonkeypox महामारीको त्रास उतपनन भएको छ। 
त्यसैिे सवास्थ्य क्षेत्रिाई केनरि लवनदमुा राखरे वत्यमान पसुतािे नै महससु गनदे गरी लवकास र समलृद्ध हालसि गनदे 
तफ्य  केलनरित भएर ्यस गाउँपालिकाको आलथ्यक वर्य २०७९/८० को नीलत तथा का्य्यक्रमहरु त्यार गरेको छु । 
सबैिे ्यसता महामारीको संकटबाट उतपनन ्नुौतीिाई अवसरको रुपमा उप्योग गरी ्यस आलथ्यक वर्यमा 
समाजवाद उनमखु आलथ्यक समलृद्धको इलतहास रचने वर्य बनाउने नीलत लिइनेछ ।

७३. महामारीबाट नागररकको रक्षा गन्य सव्यसिुभ तथा गणुसतरी्य सवास्थ्य सेवा सलुनलश्त गन्य अलहिेको सवास्थ्य 
प्रणािीिाइ्य सदुृढ गन्य ्ारवटै सवास्थ्य ्ौकी र ३ वटा सवास्थ्य इकाइ्यको सतरोननती गररने छ । कािीगणडकी 
असपतािमा लवशरेज्ञ सेवा सलहत थप सवास्थ्य सेवा प्रदान गनदे र लवद्लुत्य प्रलवलरको प्र्योगँिाइ्य वलृद्ध गररने छ 
।

७४. नेपािको  संलवरानिे सवास्थ्यिाइ्य मौलिक हकको रुपमा व्यवसथा गरे बमोलजम कािीगणडकीबासीको 
जीवनको रक्षा गनु्य गाउँपालिकाको लजममवारी भएको महससु गरी गाउँपालिका भररका समपणू्य नागररकहरुिाइ्य 
रु . १ िाख सममको लन:शलुक नागररक सवास्थ्य बीमा का्य्यक्रमिाइ्य लनरनतरता लदइनेछ । covid-19 र Mon-
keypox जसता महामारीबाट बचनको िागी उच् सतक्य ता अपनाइ्यनेछ ।
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७५. लदघ्य रोगीहरुिाइ्य लन:शलुक रुपमा औररी उपिबर गराउने नीलत लिइ्यनेछ ।
७६. शनु्य होमडेलिभरी गराउन प्रत्ेयक गभ्यवतीिाइ्य असपतािसमम आउन लन:शलुक एमबिेुनस सेवा उपिबर 

गराउने नीलत लिइ्यनेछ ।
७७. महामारीको कारण परेको मनोवैज्ञालनक असरिाइ्य प्रभावकारी समबोरन गन्य स्तेनामिूक तथा मनोवैज्ञालनक 

परामश्यका का्य्यक्रम सञ्ािन गररनेछ । 
७८. सवास्थ्य ्ौकीको भवन नबनेका वडा नं ३ र ५ मा सवास्थ्य ्ौकीको भवन लनमा्यण प्रकृ्यािाइ्य अगालड 

बढाइ्यनेछ ।
७९. श्रीकृषणगणडकी सवास्थ्य ्ौकीमा बलथ्यङ सेनटर सञ्ािनमा ल्याईनेछ ।
८०. गभ्यवती, लशश,ु बािबालिका, लकशोरी र अपाङ्गता भएका व्यलतिहरूको पोरण लसथलतमा सरुार ल्याउन 

नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार, गैह्र सरकारी संसथा र कािीगणडकी गाउँपालिकाको सं्यतुि प्र्यासमा पोरण 
सरुार का्य्यक्रम सञ्ािन गररनेछ । पणू्य खोप्यतुि गाउँपालिका का्यम राखन खोप का्य्यक्रमिाई लनरनतरता 
लदइनेछ ।

८१. उपाध्यक्षसँग पोलरिो झोिा का्य्यक्रमिाई लनरनतरता लदइनेछ ।
८२. क्यानसर, मटुु रोग, मगृौिा रोग, लसकिसेि एलनलम्या, सपाइनि इनजरुी, पालक्य नसन, अलजाइमर र हडे इनजरुीको 

उप्ारको िालग अलत गररब लबरामीिाइ्य आलथ्यक सहा्यता उपिबर गराउने नीलतिाइ्य लनरनतरता लदइनेछ । 
आलथ्यक अभावका कारण सवास्थ्य उप्ार सेवा पाउन नसकेका अपाङ्ग, असहा्य, अशति, गभ्यवती, जेष्ठ 
नागररक र लवपनन वग्यको िालग सलुवरा लदइनेछ । मानलसक रोगका लवरामीको िालग संरक्षण गहृ, जेष्ठ 
नागररकिाइ्य लदवा सेवा तथा लमिन केनरि जसता संसथागत संर्नाको सथापना तथा सं्ािन गन्य सह्योग गनदे 
नीलत लिइनेछ ।

८३. ्यसै वर्यदलेख मलदराजन्य िागपुदाथ्यको दवु्य्यसनबाट ग्रलसतिाई सवसथ बनाउन लवद्ाि्य लशक्षा तथा Rehab 
centre (पनु्यसथापना तथा सरुार केनरि) सञ्ािनमा ल्याईनेछ ।

८४. पा्ेघरको मखुको क्यानसर, सतन क्यानसर िगा्यतका लवलभनन रोगका लबशरेज्ञ सेवा सलहतको घमुती सवास्थ्य 
लशलवर सं्ािन गनदे नीलतिाइ्य लनरनतरता लदइनेछ । साथै प्रत्ेयक २ हप्तामा एक पटक कािीगणडकी असपतािमा 
पा्ेघरको मखुको क्यानसर लसक्रनीङ (VIA) लन्यलमत गनदे व्यवसथा लमिाइ्यने छ ।

८५. बािबालिकाको प्रलतरोरातमक क्षमता अलभवलृद्ध गन्य बािबालिकाको िालग लवशरे का्य्यक्रम ल्याइनेछ ।
८६. कािीगणडकी असपतािमा थप सवास्थ्य सेवा लवसतार गररनेछ ।

 सशुासि

८७. साव्यजलनक सेवािाइ्य सरि, पारदशशी, जवाफदहेी, गणुसतरी्य, पररणाममखुी र नागररकमैत्री बनाइ्य सेवा प्रवाहमा 
सशुासन का्यम गररनेछ। समपणू्य सेवाहरूिाइ्य प्रलवलर मतै्री बनाउद ैिलगनेछ । 

८८. भ्रषरिा्ारलवरुद्ध  शनू्य सहनशीिताको नीलत अविमबन गरी साव्यजलनक सेवा प्रवाहिाई लछटोछररतो लमतव्य्यी, 
पारदशशी र प्रभावकारी बनाईनेछ  । साथै, लडलजटि गाउँपालिकाको नीलतिाई लनरनतरता लददँ ै पालिकािाई 
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कागज रलहत (paper less) गराइनेछ ।
८९. सेवा प्रवाह तथा लवकास आ्योजनाहरूको गणुसतरर्यता प्रभावकाररता अलभवलृद्ध गन्य अनगुमन र मलु्याङ्कन 

गनदे कामिाइ्य थप प्रभावकारी बनाउन अनिाइन अनगुमन प्रणािी समतेको लवकास गररनेछ । जनताको गनुासो 
सनुने तथा पषृ्ठपोरण लिने समबनरी नीलतगत तथा संसथागत सं्यनत्रको व्यवसथा गररने छ ।

९१. का्य्यरत राषरिसेवक कम््य ारीहरूको उतपे्ररणा र मनोबि अलभवलृद्ध गन्य का्य्यसमपादनका आरारमा प्रोतसाहन गन्य 
सलकने नीलत अविमबन गररने छ। सथानी्य सथा्यी/करार कम््य ारी कोर लनमा्यणिाइ्य लनरनतरता लदइनेछ। सथानी्य 
तहका सथा्यी/करार कम््य ारीहरुिाइ्य प्रोतसाहन गन्य संघी्य सरकारिे अबिमवन गरेको नीलतिाइ्य गाउँपालिकािे 
पलन अविमबन गनदेछ। तोलकएको लजममवेारी तोलकएको सम्यमा परूा नगनदे राषरिसेवक कम््य ारीिाइ्य कारबाहीको 
दा्यरामा ल्याइनेछ ।

९१. गाउँपालिकालभत्रका सबै सरकारी का्या्यि्य तथा लवद्ाि्यहरुमा लवद्तुी्य हालजरीिाई प्रभावकारी बनाई 
लनरनतरता लदइनेछ। सबै सरकारी का्या्यि्यहरुिाइ्य cctv को दा्यरामा ल्याइ्यनेछ, र गाउँपालिकाको का्य्यि्यबाट 
नै अनगुमन गररने प्रलवलरको व्यवसथा गररनेछ ।

९२.  आ.व २०७९/०८० को का्य्यक्रमको  वालर्यक क्यािेनडर त्यार गरी प्रत्ेयक मलहनाको ख््य दोस्ो मलहनाको 
पलहिो हप्ता लभत्र साव्यजलनक गररने छ ।

९३. आलथ्यक वर्य २०७९/८० दलेख गाउँपालिका माफ्य त हुने भतुिानीहरु लवद्लुत्य कोर हसतानतरण (EFT) माफ्य त 
गररनेछ ।

 लशक्ा

९४. समाजका ्यवुा जगतमा लव्िनका रूपमा दखेा परेका लवकृलतिाइ्य अनत्य गरी सभ्य समाज लनमा्यणमा लवशरे 
जोड लदइनेछ। ्यसका िालग लवद्ाि्य तहबाट सरुूवात गन्य लवद्ाि्य ९:५० बजे सञ्ािनमा ल्याउने नीलतिाइ्य 
लनरनतरता लदइनेछ ।

९५. कक्षा ८ सममका सबै लवद्ाि्यहरुमा सथानी्य पा्््यक्रम, पा्््यपसुतक लन:शलुक रुपमा लवतरण गररनेछ ।
९६. गाउँपालिकालभत्र सं्ालित क्यामपसहरुिाई  थप व्यवलसथत गददै बहुउप्योगी क्यामपसको रुपमा लवकास गन्य 

लवद्ाथशीहरुिाइ्य सव्यम सेवकको रुपमा का्य्य गन्य प्रोतसाहन गनदे नीलत लिइ्यनेछ ।
९७. आिमदलेव बहुप्रालवलरक लशक्षाि्यमा civil engineer को मात्र कक्षा सं्ािन भ ै रहकेोमा थप अन्य 

लवर्यको पलन कक्षा सं्ािन गररने छ ।
९८. ECD र लवद्ाि्यका कम््य ारीहरुिाई नेपाि सरकारिे घोरणा गरे बमोलजमको न्यनूतम तिब सकेि लदने 

का्य्यिाइ्य लनरनतरता लदइ्यनेछ ।
९९. प्रत्ेयक आरारभतू लवद्ाि्यहरुमा मनटेश्री कक्षाको पवूा्यरार त्यार गनदे र सं्ािन गनदे का्य्यिाइ्य लनरनतरता 

लदइ्यनेछ ।  Room to read (पढ्ने कक्षा को्ा) को लसकाइ्य लबलरिाइ्य सबै लवद्ाि्यहरुमा अलनवा्य्य रुपमा 
सं्ािन गनदे नीलतिाइ्य लनरनतरता लदइ्यनेछ ।

१००. सू् ना र प्रलवलरमतै्री शलैक्षक सामग्री उतपादन र लवकासको व्यवसथा लमिाइने छ ।
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१०१. लवद्ाि्य फूिबारी का्य्यक्रमिाई लनरनतरता लदईनेछ । लवद्ाि्यका िालग आवश्यक पवूा्यरारहरु लनमा्यण गररने 
छ ।

१०२. मानव संशारन लवकास गन्यिाई संघी्य सरकार, प्रदशे सरकार र सथानी्य तहहरुको सं्यतुि िगानीमा प्रालवलरक 
जनशलति उतपादन गन्य आिमदलेव बहुप्रालवलरक लशक्षाि्यमाफ्य त प्रत्ेयक ्यवुािाई लसप मिुक तालिम सं्ािन 
गनदे का्य्यिाई लनरनतरता लदईनेछ ।

१०३. लवद्ाि्य सरुार का्य्यक्रम अनतग्यत अलहिे प्र्योग गरेको लसकाई लवलरिाई थप प्रभावकारी रुपमा का्या्यनव्यन 
गददै सामदुाल्यक लवद्ाि्यहरुमा थप स्ोत सारनको समते व्यवसथापन गररनेछ । प्रालवलरक रार सं्ािन गनदे 
लवद्ाि्यहरुिाई बस िगा्यत सारन स्ोत उपिबर गराउने नीलत लिईनेछ ।

१०४. लशक्षक प्रोतसाहन का्य्यक्रम सञ्ािनमा ल्याईनेछ। क्षमता अलभवलृद्ध का्य्यक्रमिाई लनरनतरता लदइनेछ । दलित, 
अलपसंख्यक, गररब तथा जेहनेदार लवद्ाथशीिाइ्य छात्रवलृत् लदने नीलतिाई लनरनतरता लदइनेछ ।

 िेिकुद

१०५. अध्यक्ष कप खिेकुदिाई खिे महोतसवको रुपमा लनरनतरता लदईनेछ ।
१०६. कािीगणडकीको समग्र खिेकुद लवकासको िालग गाउँपालिका सतरी्य एक खिेकुद लवकास सलमलत ग्न 

गररनेछ । त्यस मातहत लवलभनन लवराका खिे उप सलमलतहरु ग्न गररनेछ ।
१०७. ्यवुाहरुिाई खिेकुदप्रलत आकर्यण बढाउन किबिाई ्योग्यताको आरारमा अनदुान लदने व्यवसथािाई 

लनरनतरता लदइनेछ । प्रत्ेयक वडामा खिे मदैान बनाउने का्य्यिाई टोिटोिमा खिे मदैान बनाउनेमा पररणत गरी 
लनरनतरता लदईनेछ । लनमा्यण भएका खिे मदैानको सतरोननती गररनेछ 

१०८. ब्याडलमनटनको िालग १ वटा कभड्य हि, बासकेटबि र ह्ानडबििाई समते आवश्यक कोट्य लनमा्यण गररनेछ ।
१०९. रालषरि्य र अनतरा्यलषरि्य प्रलत्योलगतामा सहभालगता जनाउनेिाई प्रोतसाहन गररनेछ ।

 सञ्ार

११०. हिेो अध्यक्ष का्य्यक्रमिाई थप व्यवलसथत गददै 'जनतासँग अध्यक्ष टेलिलभजन का्य्यक्रम' र लवकास लनमा्यण 
का्य्यक्रमको लवद्तुी्य अनगुमन प्रणािीको समते व्यवसथा लमिाइनेछ ।

१११. पालिकाको प्रशासलनक केनरि रहकेो भागिाई केनरि लवनद ुबनाएर ल्याणड िाईन टेलिफोनको व्यवसथा गररनेछ ।
११२. सञ्ार तथा पत्रकाररता क्षेत्रको लवकासको िालग उल्त का्य्यक्रमको व्यवसथा गररनेछ ।
११३. सू् ना र प्रलवलर्यतुि पाक्य हरू लनमा्यण र सं्ािन गनदे नीलत लिइनेछ ।
११४. लवद्ाि्यहरुमा इनटरनेटको सलुवरािाई लनरनतरता लदइ्यनेछ ।
११५. लडलजटिमतै्री गाउँपालिकाको नीलतिाई लनरनतरता लदइनेछ ।
११६. इनटरनेट सेवािाइ्य घर घरमा लवसतार गनदे नीलत लिइ्यनेछ ।
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 कृलि ्तथा पुशपंक्ी

११७. लशत भणडार र कृलर बजार का्य्यक्रमिाई अगालड ल्याइनेछ । गाउँपालिकािाइ्य अगा्यलनक गाउँपालिकाको रूपमा 
लवकास गनदे नीलत अविमबन गनदे का्य्यिाई लनरनतरता लदने र अगा्यलनक कृलर प्रणािीमा जोड लदइनेछ ।

११८. कृरकहरुिाई उतपादनमा प्रोतसाहन गन्य कृलर एमबिेुनस, सहकारी, कृलर समहू माफ्य त उतपालदत वसतहुरुको 
बजारीकरणको समते व्यवसथापन गररनेछ । साथै बाख्ा, कुखरुा र वंगरुको मास ु लन्या्यत गन्य आरार त्यार 
गररनेछ ।

११९. सथानी्य कृलरजन्य उतपादन, सहकारी/कृरक समहू/सहकारी माफ्य त प्रशोरन/ ग्रेलडङ/ प्याकेलजङ/ िेबलिङ 
आलद गरी लन्या्यत गनदे व्यवसथा लमिाइनेछ ।

१२०. उतपादनका आरारमा अनदुान का्य्यक्रमको नीलत लिइनेछ ।
१२१. बेमौसमी तरकारी उतपादन गरी आतमलनभ्यर हुन पिालष्टक टनेि लनमा्यणको िालग अनदुानमा पिालष्टक लसट 

लवतरण का्य्यक्रमिाई लनरनतरता लदइनेछ ।
१२२. टोि–टोिमा नस्यरी घरघरमा करेसाबारी का्य्यक्रमिाई लनरनतरता लदइनेछ ।
१२३. ड्र्यागन फु्ट फिफूिको बगै ँ् ा लनमा्यण गनदे का्य्यिाई लनरनतरता लदद ैक्रमशः सबै वडाहरुमा प्ुया्यइनेछ ।
१२४. लकसानहरुिाई मि ढुवानीमा सहुलि्यत लदइनेछ । साथै रासा्यलनक मिको भणडारणको व्यवसथा लमिाईनेछ ।
१२५. ्यसै वर्य संघी्य सरकार र पालिकाको सं्यतुि िगानीमा एक खाद् गोदाम लनमा्यण गररनेछ ।
१२६. कृलर र पशपुनछी लवकास का्य्यक्रममाफ्य त कलमतमा एक हजार जनािाई रोजगारी लसज्यना गररनेछ ।
१२७. भैंसी, बाख्ा र वंगरुको श्रोत केनरिको रूपमा लवकास गनदे नीलतिाइ्य लनरनतरता लदइनेछ। सो माफ्य त रोजगारी सजृना 

गररनेछ ।
१२८. प्राङ्गाररक मि उतपादनको सरुुवात गररने छ ।
१२९. बाँझो जलमन राखने का्य्यिाई लनरुतसालहत गन्य भलूम बैङ्कको सथापना गरी सो माफ्य त रोजगारी सजृना गनदे 

नीलतिाई लनरनतरता लदईनेछ ।
१३०. एक वडा एक उतपादन पकेट क्षेत्र अलभ्यान सं्ािन गररनेछ।कृलरमा आरलुनलककरण तथा ्यानत्रीकीकरण गररने 

नीलतिाइ्य लनरनतरता लदइ्यनेछ ।
१३१. फूि खतेीको प्रव्यद्न, प्रशोरन र व्यवसाल्यकीकरण गन्य फूि िगाउने का्य्यिाइ्य लनरनतरता लदइ्यनेछ।
१३२. अणडामा आतमलनभ्यरता का्य्यक्रमिाई लनरनतरता लदईनेछ ।े ्यसै वर्यदलेख तरकारी र मासमुा समते गाउँपालिकािाई 

आतमलनभ्यर बनाउने नीलत लिईने छ ।
१३३. लडलजटि प्रलवलरबाट पशपुंक्षीको त्थ्याङ्क अद्ावलरक गररने छ । नमनूा क्षेत्र छनोट गरी कृलर, पश ुका्य्यक्रम 

सं्ािन गररने छ । बजार मागको आरारमा ्यवुा वग्यिाई िलक्षत गरी आरलुनक प्रलवलरमा आराररत 
व्यवसाल्यक कृलर तथा पशपुंक्षी समबनरी तालिम र अनदुानको व्यवसथा गररने छ ।

१३४. लततेपाती र लससनो खतेीको प्रवद््यन, प्रशोरन र व्यवसा्यीकरण गनदे का्य्यिाइ्य लवसतार गररनेछ।
१३५. ्यसै वर्यदलेख कृरक वगशीकरण गरी कृरक पेनसन का्य्यक्रम िाग ूगररने छ ।
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१३६. समभाव्यताको आरारमा एभोकाडो, ड्र्यागन फु्ट, लकलव, सनुतिा, कागती, केरा, लिल्, आपँ, लटमरु, च्याउ, 
रेशम खतेी, कफी, सरिवेरी, मौरीपािन, स्ूय्यमखुी फूिको खलेत आलदिाई पकेट क्षेत्रको रुपमा लवकास गरी 
प्रोतसाहन गन्य अनदुानको व्यवसथा गररनेछ ।

१३७. सामदुाल्यक तथा कबलुि्यत वन क्षेत्र तथा बाँझो लनजी जगगामा कृलर वनको रुपमा जलडबटुी खतेी  लवसतार तथा 
व्यवसा्यीकरणमा जोड लदइनेछ । 

१३८. वत्यमान संकटिे श्रमको क्षेत्रमा पारेको प्रलतकूि प्रभाविे बेरोजगार हुन पगुेका ्यवुाहरुिाइ्य कृलर/पश ुप्य्यटन, 
्याता्यात र सो सँग समबलनरत उद्ोगमा आकलर्यत गन्य आवश्यक पनदे पूँजी सामलूहक जमानी र project fea-
sibility को आरारमा सहुलि्यत ब्याजमा ऋण उपिबर गराउने व्यवसथा लमिाइ्यनेछ ।

१३९. कृलरको माध्यमबाट ्यवुाहरुिाइ्य रोजगारी सजृना गरी बैदलेशक रोजगारीिाइ्य लनरुतसालहत गररनेछ ।
१४०. कृलरजन्य पदाथ्यको प्रशोरन उद्ोग सं्ािनमा ल्याइ्यनेछ ।

 िैङ्लगक समाि्ता ्तथा सामालजक समा्ेवशीकर्ण 

१४१. न्याल्यक सलमलतको क्षमता लवकास, काननू तजु्यमा तथा सथानी्य सरकार सञ्ािन सँग समबलनरत क्षमता 
अलभवलृद्धका का्य्यक्रम सञ्ािन गररनेछ ।

१४२. गाउँपालिकालभत्र बसोबास भएका सकुमबासी र अव्यवलसथत बसोबास गनदेिाई व्यवलसथत गरी जगगा रलन पजूा्य 
लदने काम ्यसै आलथ्यक वर्यमा समपनन गररनेछ ।

१४३. िैङ्लगक लहसंा, जाती्य छुवाछुत िगा्यतका लवलवर सामालजक अनरलवश्ास र लवकृतीको अनत्यका िालग 
सामालजक जागरण अलभ्यान तथा स्तेनामिुक का्य्यक्रम गनदे नीलतिाइ्य लनरनतरता लदइनेछ । 

१४४. बाि किबहरुिाइ्य सलक्र्य गराइनेछ।फरक क्षमता भएका व्यलतििाइ्य लवशरे दक्ष गराउने नीलत लिइ्यनेछ । 
पालिकािाइ्य बािमतै्री गाउँपालिका बनाउने प्रकृ्यािाइ्य अगाडी बढाइ्यनेछ ।

१४५. िलक्षत वग्यको का्य्यक्रमिाई लनरनतरता लदईने छ ।
१४६. नेपाि सरकारको लदगो लवकास िक््यमा उलिेख भए बमोलजम दाउराको खपतिाई घटाउने, महगंो ग्याँस 

लवसतालपत गरर व्यापार घाटा कम गनदे र लवद्लुत्य उजा्यको प्र्योगिाई प्रोतसालहत गनदे गत वर्य दलेख प्रारमभ 
गररएको लवद्तुी्य ्िुो का्य्यक्रमिाई साव्यजलनक-लनजी, साझदेारी अवरारणा बमोलजम लनरनतरता लदई 
कािीगणडकी गाउँपालिकािाई ग्याँस मतुि गाउँपालिका बनाउने नीलत लिइनेछ ।

१४७. गाउँपालिकामा सरकारी-सहकारी-नीलज सेवा प्रवेशको त्यारी कक्षा सं्ािन गनदे नीलतिाई लनरनतरता लदइनेछ 
।

१४८. गाउँपालिकालभत्र सथानी्य मलदरा अव्यवलसथत रुपमा उतपादन र प्र्योग भरैहकेािे सथानी्य मलदराको उतपादन र 
प्र्योगिाई काननूी दा्यरामा ल्याउने नीलतिाई लनरनतरता लदईनेछ ।

१४९. सामालजक सरुक्षा तथा व्यलतिगत घटना दता्य का्य्यक्रमिाई थप सदुृढीकरण गरी सञ्ािन गररनेछ । वदृ्ध सममान 
र ्यवुा प्रोतसाहनको नीलत लिइनेछ ।

१५०. मलहिा आलथ्यक सशतिीकरण ्योजना तथा मलहिा अनलुशक्षण का्य्यक्रमिाइ्य लनरनतरता लदइ्यनेछ।
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१५१. सवरम्य, संसकृलत र असि संसकार संरक्षणको िालग मलहिामञ्िाई सलक्र्य बनाइनेछ ।
१५२. मलहिाहरुको सीप र दक्षता अलभवलृद्ध गन्यका िालग मलहिामञ् ग्न गरी आरलुनक सीप तथा उतपादनमा 

आराररत तालिम सञ्ािनिाई लनरनतरता लदइनेछ ।
१५३. दलित र अलपसंख्यकहरुिाई ध्यानमा राखरे हरेक का्य्यक्षेत्रमा लवशरे व्यवसथा गररनेछ ।
१५४. छुवाछुत तथा जाती्य भदेभाव लवरुद्धको जन्तेना अलभवलृद्ध का्य्यक्रमिाई लनरनतरता लदइनेछ भने लहसंा तथा 

दवु्य्यवहार प्रलत शनू्य सहनलशिताको नीलत अविमबन गररनेछ ।

 ससंकृल्त सरंक््ण

१५५. “भारा संसकृलतको सममान कािीगणडकी गाउँपालिकाको शान” भनने नाराका साथ सांसकृलतक संग्रहाि्यको 
सथापना गरी जाती, भारा, संसकृलतको संरक्षणमा जोड लदइनेछ । संसकार, सथानी्य संसकृलत, ्ाडपव्य र 
मिेाहरुिाई संरक्षण गररनेछ । आलदवासी जनजाती, दलित, अलपसंख्यकहरुिाई संरक्षण गनदे नीलत लिइनेछ ।

१५६. मगर भारािाइ्य पालिकाको दोस्ो कामकाजको भाराको रुपमा लवकास गनदे नीलत लिइनेछ ।
१५७. सथानी्य भारा, सालहत्य, किा, संसकृलत तथा समपदाको संरक्षण र समबद्ध्यन गररनेछ ।

 पर्यिि

१५८. प्य्यटनिाई आकर्यक बनाउन होमसटे सं्ािन भएको ्ाउँमा मौसमी फूिहरु िगाउने तथा थप कामहरु गन्य 
व्यवसथा लमिाईनेछ ।

१५९. प्राल्न म् मलनदरहरुको लजणणोद्धार र संरक्षण गररनेछ ।
१६०. आिमदवेी मलनदर, भगृतुङ्ुगेश्र मलनदर, लसता गफुा, हुनमान थान, कट्ीभ्य ूटावर, को्ी ढुङ्गाको गरुु्योजना 

सलहत कामिाई लनरनतरता लदईनेछ । लसद्धगफुा, उत्रबालहनी िगा्यत अन्य क्षेत्रको पलह्ान गररने नीलतिाई 
लनरनतरता लदईनेछ ।

१६१. न्याँ सं्ािनमा ल्याइने लनजी होटिहरुिाई प्य्यटक आक्य रण गन्य तालिमको व्यवसथा गररनेछ ।
१६२. रालम्यक प्य्यटकिाई व्यवलसथत गन्य आवश्यक प्र्ारप्रसार गररनेछ । वहृत प्य्यटन गरुु्योजना ल्याईनेछ ।
१६३. आरँीमहुानिाई प्य्यटकी्य गाउँको रुपमा लवकास गनदे नीलत लिईनेछ ।

    रोजगार

१६४. रोजगारी गमुाएका, लवदशे जान रोलकएका, लवदशेबाट फकदे का र कोरोनाबाट संक्रलमत भ ै मतृ्य ु भएका 
व्यलतिहरूको पररवार र संक्रलमत भ ैसन्ो भएका व्यलतिहरुिाइ प्राथलमकतामा राखरे श्रम, पूँजी, सीप र रूल्का 
आरारमा प्य्यटन, कृलर, पश,ु उद्ोग, ्याता्यात र लनमा्यणा िगा्यतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनसुार प्रालवलरक 
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तथा व्यवसाल्यक तालिम, प्रलवलर तथा लवउ पूँजीमा अनदुान प्रदान गरी उद्मलशिता लवकास तथा सवरोजगारी 
र रोजगारी प्रवद्ध्यनका का्य्यक्रम सञ्ािन गररनेछ। ्यस आलथ्यक वर्यमा कलमतमा १५०० जनाको रोजगार सजृना 
गररनेछ ।

१६५. ्यवुा रोजगारका िालग रुपानतरणकारी परर्योजना सञ्ािनमा ल्याइनेछ । प्ररानमनत्री रोजगार का्य्यक्रमिाई 
थप प्रभावकारी रुपमा सञ्ािनमा ल्याइनेछ ।

१६६. एक घर एक सवरोजगार लवकासका िागी तालिम तथा सहुलि्यत ऋण प्रदान गन्य एक सवरोजगार कोर सथापना 
गररनेछ ।

१६७. बैदलेशक रोजगारबाट फकदे का ्यवुाहरुिाइ्य सवदशेम ैसीप र क्षमताका आरारमा आ्यमिुक का्य्यमा िागन पे्रररत 
गररनेछ ।

 ल्वपद

१६८. लवपद ्बाट लसलज्यत लवलभनन जोलखमहरु व्यवसथापन गन्य मलू्याङ्कनको आरारमा क्षलतपलूत्यको व्यवसथा गररनेछ 
।

१६९. सडक बािबालिकाहरुिाई संरक्षण गररनेछ ।
१७०. सथानी्य तहमा लवपद ्जोलखम न्यनूीकरण समबनरी अलभमखुीकरण का्य्यक्रम सञ्ािन गररनेछ ।
१७१. लवपदज्न्य सथान पलह्ान गरी त्यसतो बसतीिाइ्य सरुलक्षत सथानमा सथानतरण गररनेछ ।
१७२. लवपदबाट लवसथालपत भएका पररवारका िालग नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार र सथानी्य तहको सहभालगतामा 

घर लनमा्यण गररनेछ । लवपद जोलखम लन्यनत्रण तथा व्यवसथापन गन्य एक लवपद व्यवसथापन जोलखम कोर 
सथापना गररनेछ। लवघा्य, सटुका, िौझा, खोदशी, आरँीमहुान तथा अन्य  सथानमा साना तथा ्ूिा पलहरो र बालढ 
लन्यनत्रणका िागी लवशरे प्रालवलरक ्योजना त्यार पारी लन्यनत्रण गररनेछ ।

 सहकारी

१७३. सहकारी संसथािाइ्य उतपादनसँग जोड्ने नीलतिाइ्य लनरनतरता लदइनेछ ।
१७४. कृलर उनमखु सहकारीहरुिाई उतपादन अलनवा्य्य गररनेछ ।
१७५. सपुथ मलू्य पसि सञ्ािन गन्यिाई सहकारीसँग सहका्य्य गनदे नीलतिाई लनरनतरता लदइनेछ ।
१७६. सहकारीहरुिाइ्य मज्य गनदे नीलतिाइ्य प्रोतसाहन गररनेछ ।
१७७. सहकारीहरुिाई प्रलवलरमतै्री बनाउँद ैपारदशशी गराउन अनगुमन प्रणािीिाइ्य प्रभावकारी बनाइ्यनेछ ।

 आलथ्यक ल्वकास
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१७८. समदृ्ध गाउँपालिकाको लनमा्यणका िालग साव्यजलनक, लनजी र सहकारी क्षेत्रको भलूमकािाइ्य अझ प्रभावकारी 
बनाइनेछ। बजेट लवलन्योजन गदा्य संलवरानिे लनलद्यष्ट गरे बमोलजम नेपाि सरकार प्रदशे सरकारको नीलत, िक््य, 
सम्यसीमा र सथानी्य आवश्यकतानसुार िक््य हालसि गनदे गरी का्य्यक्रम त्य गररनेछ। बजेट लवलन्योजनको 
दक्षता र ख््य गनदे क्षमता अलभवलृद्ध गररनेछ । पुँजीबजारको लवसतार गनदे का्य्यिाइ्य बढावा लदइनेछ। गैह्र बैंङ्लकङ 
लवत्ी्य क्षेत्रमा रहकेो पूँजीिाइ्य पवूा्यरार लवकासमा ल्याइने छ। लवत्ी्य व्यवसथापन क्षमता र जवाफदलेहता 
बढाइने छ। जनप्रलतलनलर र कम््य ारीहरूको क्षमता अलभवलृद्ध गन्य का्य्यक्रम त्य गररनेछ। गाउँपालिकाको 
सञ्ािनका िालग आवश्यक श्रोत सारन र दक्ष जनशलतिको व्यवसथा गररने छ ।

१७९. कािीगणडकीका सडकहरुमा सडक बत्ी र नाकाहरुमा CCTV Camera को व्यवसथा  गनदे का्य्यिाइ्य परूा 
गररनेछ ।

१८०. ्यस गाउँपालिकािे कृलर, पश,ु उजा्य, िघ ुउद्ोग, सडक ्याता्यात, भौलतक पवूा्यरार, सू् ना प्रलवलर र प्य्यटनिाइ्य 
आलथ्यक वलृद्धको संवाहकको रुपमा पलह्ान गररने छ। साव्यजलनक, लनजी र सहकारी क्षेत्रको प्रमखु िगानी ्यो 
क्षेत्रमा केलनरित गररनेछ। गैह्र आवासी्य नेपािीहरुिाई ्यस गाउँपालिकामा आफनो ज्ञान, लसप र पूँजी उप्योग 
गन्य उतपे्रररत गररने छ ।

१८१. कोरोना भाइरस (Covid-19) िगा्यत लवलवर कारणिे अगालड बढाउन नसकेको ‘कािीगणडकी-B’ साँघरेु र 
बहु उप्योग परर्योजनाको िालग कािीगणडकी नदी र लवलभनन खलनज पदाथ्यको समभाव्यता अध्य्यनिाइ्य 
लनरनतरता लदने नीलत लिइ्यनेछ ।

१८२. 'उतपादन र उतपादकतव वलृद्ध कािीगणडकीको समलृद्ध'  नाराका साथ उतपादन, उतपादकतव वलृद्ध, रोजगार 
सजृना र गररबी लनवारणमा टेवा प्ुया्यउन सथानी्य कच्ा पदाथ्यमा आराररत िघ,ु घरेि ुतथा साना उद्ोग 
लवकास का्य्यक्रम ल्याइनेछ ।

१८३. गाउँपालिकामाफ्य त लवलभनन समहू, संसथाहरूको िालग लवलन्योजन भएका रकमहरू का्या्यनव्यन गन्य काननू 
बमोलजम दता्य भएका समहू संसथाहरूिाइ्य मात्र मान्यता लदने नीलतिाई प्रोतसालहत गनदे नीलत लिइनेछ।

१८४. सथानी्य पवूा्यरार लनमा्यणमा सथानी्य जनशलति परर्ािन गनदे नीलत लिइनेछ ।
१८५. गाउँपालिका, सहकारी र लनजी क्षेत्रको सहिगानीमा उद्ोग सञ्ािन गरी रोजगारी लसज्यना गररने छ ।
१८६. गाउँपालिकामा एक रोजगार बैंक सथापना गनदे का्य्यिाई लनरनतरता लदइनेछ ।
१८७. समग्र पालिकाको लवकासको लनलमत एक लवकास प्रालरकरण सथापनािाई जोड लदईनेछ ।
१८८. बादर िगा्यत अन्य वन्यजनत ुलन्यनत्रणको वैकललपक व्यवसथामा जोड लदईनेछ ।

 ्वि ्तथा ्वा्ता्वर्ण र उजा्य

१८९. आ.व. २०७९/८० मा वन क्षेत्रमा फिफूि तथा वकृ्षारोपण वर्य घोरणा गररनेछ ।
१९०. जिवा्य ुपररवत्यन अनकुुिन समबनरी का्य्यक्रम सञ्ािन गररनेछ ।
१९१. वातावरणमतै्री सथानी्य लवकास लनमा्यणका का्य्यक्रम सञ्ािन गररनेछ ।
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१९२. ताितिै्या, पोखरी, कुवा, ्ौपारीहरु संरक्षण गददै रर्ाज्य पोखरी लनमा्यणिाई लनरनतरता लदइनेछ ।
१९३. सवचछ सफा कािीगणडकी गाउँपालिका लनमा्यणको अलभ्यान अनतग्यत फोहोरमिैाको लदगो र प्रभावकारी 

व्यवसथापनको िालग तीनै तहको सरकारहरु लमिी बहुउप्योगी डलमपङ साइड लनमा्यणको का्य्यिाइ्य लनरनतरता 
लदइ्यनेछ ।

१९४. कािीगणडकी गाउँपालिकािाइ्य उज्यािो पालिकाको रुपमा लवकास गददै सडक दघु्यटना तथा लवलभनन 
अपरारिाइ्य न्यलुनकरण गन्य सडक बलत्को व्यवसथा गनदे नीलतिाइ्य लनरनतरता लदद,ै व्यापार घाटा गनदे ग्याँस 
लवसथालपत गरी लवद्तुको प्र्योगिाइ्य प्रोतसाहन गन्य लवद्तुी्य ्िुोको प्र्योगिाइ्य साव्यजलनक र लनजी क्षेत्रको 
सहका्य्यमा अगालड बढाइ्यने नीलतिाइ्य लनरनतरता लदइ्यनेछ । उति का्य्यको िालग पवूा्यरारहरु त्यार गररनेछ ।

१९५. कािीगणडकी ‘ए’ को लवद्तुिाइ्य कािीगणडकी गाउँपालिकामा प्र्योग गनदे नीलत लिइ्यनेछ ।
१९६. कािीगणडकी गाउँपालिकामा न्यनूतम लवद्तु लनःशलुक उपिबर गराउने नीलतिाई लनरनतरता लदइनेछ ।
१९७. थप ५० वटा आवश्यकता अनसुार सडक बलत् लवसतार गररनेछ ।

 ससंथाग्त ल्वकास

१९८. आमा समहू, ्यवुा कबि, टोि लवकास संसथा र लवपनन वग्यहरुको क्षमता लवकास गददै  उनीहरुिाई उद्मलशिताको 
तालिम लिन पे्रररत गररनेछ ।

१९९. उपभोतिा सलमलतको क्षमता लवकास तालिमिाई लनरनतरता लदइनेछ ।

 राजस्व

२००. कर संकिनिाई अझ बढी व्यवलसथत बनाउन र कर प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन सम्यमा कर लतनदे, ररैे कर 
लतनदे करदातािाई परुसकृत गनदे र म्याद नाघी कर बझुाउने करदातािाई दणडको व्यवसथा गररनेछ ।

२०१. राजसव संकिनको एलककृत सफटवे्यर (Software) िाई अध्यावलरक गररनेछ ।
२०२. करको दा्यरा लवसतारका िालग आवश्यक व्यवसथा लमिाइनेछ ।
२०३. एलककृत समपलत् करिाइ्य लनरनतरता लदइ्यनेछ ।

 पयू्वा्यिार ल्वकास

२०४. बन्यजनत ुतथा घरपािवुा जनावरको िालग लपउने पानी, साना लसं्ाइ्य तथा जि पनुभ्यरण गन्य एक गाउँ एक 
पोखरी अलभ्यान सञ्ािन र मम्यत गनदे का्य्यिाइ्य लनरनतरता लदइने नीलत लिइनेछ ।

२०५. खरको छानो लवसथालपत (सरुलक्षत आवास) का्य्यक्रमिाइ्य लनरनतरता लदइनेछ ।
२०६. भ-ूउप्योगका लवलभनन क्षेत्रहरु कृलर, बसोबास, व्यावसाल्यक, औरोलगक, वन र साव्यजलनक उप्योग क्षेत्रका 
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जगगाहरु नकसाङ्कन गनदे नीलतिाइ लनरनतरता लदइनेछ ।
२०७. असहा्य र अशतिहरूको िालग आवास बनाउने का्य्यक्रमिाइ्य लनरनतरता लदइ्यनेछ ।
२०८. गाउँपालिका सतरी्य लसटी हि र समपणू्य वडामा एक सभाहि लनमा्यण प्रकृ्या अगालड बढाईनेछ ।
२०९. आलथ्यक वर्य २०७८/०७९ समम अररुा रहकेा ्योजनाहरुिाई लनरनतरता लदइने छ ।
२१०. एक घर एक रारा अलभ्यान ्यस आलथ्यक वर्यमा समपनन गनदे नीलत लिईनेछ ।
२११. लवघा्यटार लिलफटङ लसं्ाईिाई थप व्यवलसथत गररने छ भने, लममशी लिलफटङ लसं्ाई प्यघुा, िसघा्य, कोटाकोट, 

टङ्िेहवा, बारी्ौर र बेलटारी, फाँट–जरुवा, र लकपटमा लिलफटङ लसं्ाई लममशी लहउँद े लसं्ाई जसता ्ुिा 
्योजनािाई का्या्यनव्यनमा ल्याईने छ । लवगतमा सं्ालित अररुा ्योजनािाई लनरनतरता लदइनेछ ।  १५९५० 
(पनध् हजार नौ स्य प्ास) रोपनी जलमनमा लसं्ाई सलुवरा प्ुया्यइनेछ 

२१२. नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारको सह्योगमा वडा नं. ५ र वडा नं. ६ को भपेङमा सरुु भएको उद्ोग ग्रामिाई 
लनरनतरता लदइनेछ ।

२१३. लममशी र ् णडी बसपाक्य िाइ्य समपनन गनदे र वडा नं. ३ को भषुु्टङ र वडा नं.२ मा बसपाक्य  लनमा्यण गनदे नीलत लिइ्यनेछ 
।

२१४. गाउँपालिकाको प्रशासलनक का्या्यि्य िगा्यत सबै वडा का्या्यि्यहरुिाई कािोपत्रे सडकिे जोड्ने का्य्यक्रम 
्यसै वर्य समपनन गररनेछ ।

२१५. गाउँपालिकालभत्रको आ्योजना पलह्ानमा प्राथलमकीकरण, छनौट तथा का्या्यनव्यन गनदे का्य्यिाई व्यवलसथत 
र प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकासतरी्य आ्योजना बैंकिाई लनरनतरता लदईनेछ ।

२१६. गाउँपालिकालभत्रका बढी लभडभाड हुने क्षेत्रमा प्राथलमकताका आरारमा साव्यजलनक शौ्ाि्य लनमा्यण गररनेछ 
। 

२१७. कािो बजारी, एकालरकार, लसलनडकेट तथा काटदेलिङ अनत्य गन्य गणुसतरी्य र लन्यलमत आपलूत्यको सलुनलश्तता 
गन्य बजारको अनगुमनिाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।

२१८. वडा नं. ४ को बरा्य्ौर र वडा नं.७ को बारी्ौरमा झोिङ्ुगे पिु लनमा्यण गररने छ ।
२१९. लड.लप.आर. समपनन भएका समपणू्य ्योजनाहरु ्यसै वर्यदलेख का्य्यनव्यनमा िलगने छ । बाँकीको समते लड.लप.

आर. गररने छ ।
२२०. संघ, प्रदशे र सथानी्य तहको साझदेारीमा उतपालदत वसतहुरुको संरक्षणको िालग कोलड रुम (लशत भणडार) र 

गोदाम घर लनमा्यण गररनेछ ।
२२१. गाउँपालिकाको आलथ्यक वर्य २०७९/०८० को नीलत तथा का्य्यक्रम र बजेट तथा का्य्यक्रम माफ्य त समबोरन गन्य 

नसलकएका आ्योजनाहरूको समभाव्यता अध्य्यनका िालग गाउँपालिकाबाट आवश्यक थप व्यवसथा गररने छ 
।

२२२. सडक नपगुेका वगरसमम जाने पहुँ्  माग्य, सडक नपगुेका टोिहरुमा सडक संजाििे जोड्ने र बलनसकेकका 
सडकको सतरोननती गनदे नीलतिाई लनरनतरता लदईनेछ ।

२२३. पवूा्यरार लनमा्यणको िालग ्ालहने ढुङ्गा, लगट्ी, बािवुाको िालग नदीजन्य स्ोत  संकिनिाई थप  व्यवलसथत  
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गररनेछ । अन्य वैकललपक स्ोत पलह्ान, उतखनन तथा प्रशोरन गरी प्र्योग तथा व्यवसथामा जोड लदईनेछ ।
२२४. शालिग्राम िोकमाग्य अनतग्यतको भगृतुङ्ुगेश्रदलेख वडा नं. २ सममको रि्याक खोलन बाँकी काम ्यसै वर्य 

समपनन गररनेछ ।
२२५. ्यसै आलथ्यक वर्यमा १७ लक.मी. सडक कािोपत्रे गररनेछ, भने ३० लक.मी. सडकमा नािी सलहतको ग्राभिे 

गररनेछ । २१५ लक.मी. सडकको सतरोननती गररनेछ ।
२२६. Contingency (कलनटनजेनसी) तफ्य को कलमतमा २० प्रलतशत रकमको मम्यत समभारकोर खडा गररनेछ ।
२२७. सथानी्य तहबाट रकम लवलन्योलजत आ्योजनाहरु उपभोतिा सलमलत माफ्य त सञ्ािन गन्य पौर १५ लभत्र समझौता 

गरी सकनपुनदे नीलत लिइनेछ ।
२२८. ्यसै वर्य सडक गरुु ्योजना, प्य्यटन गरुु ्योजना, खानेपानी गरुु ्योजना , लसं्ाइ्यको गरुु ्योजना र खिेकुद 

समबनरी गरुु ्योजना त्यार गररनेछ ।
२२९. नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार र सथानी्य तह तथा लवकास साझदेारी संसथाहरुबी्को  साझदेारीमा सञ्ालित 

का्य्यक्रमहरुिाई लनरनतरता लदइनेछ ।
२३०. सरकारी भवनहरुिाई बािमैत्री, जेष्ठ नागररकमतै्री, अपाङ्गमतै्री र सतनपान कक्ष सलहतको बनाउँद ैिलगनेछ ।
२३१. सडकका दा्याँबा्याँका अलतक्रलमत भवन तथा टहराहरु समबलनरत सडकको मापदणड अनसुार हटाउने नीलत 

लिइनेछ ।
२३२. साव्यजलनक जगगाहरुको अलतक्रमण गरी बनेका भवन र टहराहरुिाई हटाई काननूी दा्यरामा ल्याइनेछ ।
 आदरणी्य गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु,
 अनत्यमा, समदृ्ध गाउँपालिका र सखुी नागररक लनमा्यण गनदे कािीगणडकी गाउँपालिकाको दीघ्यकािीन िक््य 

प्राप्त गन्य ्यो नीलत तथा का्य्यक्रमको महतवपणू्य ्योगदान रहने लवश्ास लिएको छु । सबि र समदृ्ध गाउँपालिका 
लनमा्यणमा साथ लदनहुुने समपणू्य गाउँपालिकाबासी, नेपाि सरकार, गणडकी प्रदशे सरकार, राजनीलतक दि, 
लवकास साझदेार संसथा, लनजी क्षेत्र, राषरिसेवक कम््य ारी, सं्ार जगत, सरुक्षाकमशी, नागररक समाज, गैह्र 
सरकारी संघ संसथा र संलघ्य मानलन्य पद्ा कुमारी अ्या्यि तथा मोहन पाणडे ज्य ू,गणडकी प्रदशेका मानलन्य 
साँसद भागवत प्रकाश मलि , पवू्य मानलन्य र  समपणू्य वत्यमान र लनवत्यमान जनप्रलतलनलरहरुप्रलत हालद्यक रन्यवाद 
व्यति गददै आगामी लदनमा ्यहाँहरुको सलक्र्य सह्योगको अपेक्षा गद्यछु ।

रन्यवाद !!!
लखम बहादरु थापा

अध्यक्ष
कािीगणडकी गाउँपालिका

लवघा्य, स्याङ्जा ।
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 गाउँसभाका अध्यक्ष ज्य,ू
 गाउँका्य्यपालिका र गाउँसभा सदस्यज्यहूरु, राजनीलतक दिका प्रलतलनलर, राषरिसेवक कम््य ारी, लवद्ाि्यका 

प्ररानाध्यापक पत्रकार तथा सरुक्षाकमशी लमत्रहरु;
१. नेपािको बदलिदो राजनीलतक घटनाक्रमसँगै राज्य पनू्यसंर्ना पश्ात ् संलवरान सभाबाट जारी नेपािको 

संलवरान (२०७२) को संबैरालनक व्यवसथा अनरुुप हामी सथानी्य सरकारको पलहिो का्य्यकािको ५ वर्य परूा 
भइ संलवरानिे लनददेलशत गरेको शासन व्यवसथा अनरुुप दोस्ो सथानी्य तहको लनवा्य्न २०७९/०१/३० मा 
समपनन भइ्य कािीगणडकी गाउँपालिकाको ११ औ ंर दोस्ो सथानी्य लनवा्य्न पश्ात आ.व.२०७९/०८० को 
वालर्यक बजेट ्यो सममालनत सभा समक्ष प्रसततु गन्य उपलसथत भएकी छु ।

२. कोलभड १९ को पलहिो, दोस्ो र तेस्ो महामारी, अनतरालषरि्य सतरमा भरैहकेो (रलस्या-्यकेु्रन) ्यदु् र थप न्याँ 
सवास्थ्य महामारीको रुपमा दलेखएको Monkey pox भाइरस िगा्यतका कारणिे लवश् अथ्यतनत्र संकटमा 
परेको छ । कल्न पररलसथलतको सामना गददै आमनागररकको रक्षा गनदे पलहिो कत्यव्य भएको सवा्यलरक 
्नुौलतपणू्य ्यस पररलसथलत र पररपे्रक्षमा नागररकमा परेको आलथ्यक संकटको समबोरन तथा ्यस कािीगणडकी 
गाउँपालिकाको सवा्यङ्लगण लवकास गनदे सनदभ्यमा लवलभनन लवकास सलमलतहरु, राजलनलतक दिहरु, बौलद्क 
जगत र सरोकारवािाहरुबाट आएका सझुाव र सलिाह बमोलजम समदृ् नेपाि, सखुी नेपािीको रालषरि्य 
नारािाइ्य अबिमवन गददै गाउँपालिको “समदृ् गाउँपालिका, सखुी नागररक” भनने नाराको अनभुलुत गराउन 
नीलत तथा का्य्यक्रम, ्नुावी घोरणा पत्र, संलवरानको भावना र मम्यिाइ्य आतमसाथ गददै कािीगणडकी 
गाउँपालिकाको ११ औ ं गाउँसभामा आ.व. ०७९/०८० को िालग छैटौं पटक बजेट प्रसततु गन्य पाउदा 
गौरवालनवत महशसु गरेकी छु ।

३. ्यो बजेट का्य्यनव्यन हुदँा आलथ्यक, सामालजक लवकास, न्याल्यक सलुनलश्तता, समानपुालतक, समावेशी र 
सहभालगता मिुक लसद्ानतका आरारमा समतामिुक समाज लनमा्यण गन्य कािीगणडकी गाउँपालिका अबबि 
सालबत हुनेछ भनने लवश्ास गरेकी छु ।

४. जनताको प्रलतसपरा्यतमक, बहुदलि्य िोकतालनत्रक शासन प्रणािी, नागररक सवतनत्रता, मौलिक हक, मानव 
अलरकार, आवलरक लनवा्य्न, सवतनत्र, लनषपक्ष एवं सक्षम न्या्यपालिका र काननुी राज्यको अवरारणासँगै 
राज्य पनु्यसंर्नाको दौरानमा भएका लवलभनन आनदोिनमा आफनो ज्यान बलिदान गनु्य हुने ज्ञात-अज्ञात 
शलहदहरुप्रलत भावपणू्य श्रद्ाञजिी अप्यण गद्यछु। साथै बेपत्ा तथा घाइते पररवार प्रलत उच् सममान प्रकट गददै 
घाइतेजनका पररवारप्रलत लशघ्र सवास्थ्य िाभको कामना गद्यछु । नागररकको न्याल्यक अलरकारको िालग 
लवलभनन आनदोिनमा ्योगदान गनु्यहुने अग्रजहरुप्रलत सममान व्यति गन्य ्ाहनछु ।

५. कोलभड-१९ को पटक-पटकको (पलहिो,दोस्ो र तेस्ो) ्पेटाबाट ज्यान गमुाउनहुुने गाउँपालिकाबाँसी प्रलत 
भावपणू्य श्रद्ानजिी अप्यण गद्यछु, साथै पररवाजनमा गलहरो समवेदना प्रकट गद्यछु ।

६. कोलभड-१९ को महामारीबाट ्यस गाउँपालिकाका आमनागररकिाइ्य रोगको रोकथाम गन्य उप्ारको क्रममा 
अहोरात्र खलटनहुुने कािीगणडकी असपताि पररवार, सवास्थ्य ्ौकी िगा्यतका सवास्थ्यकमशीहरु, 
सरुक्षाकमशीहरु, एमबिेुनस ्ािकहरु, समपणू्य जनप्रलतलनलरहरु, राषरिसेवक कम््य ारीहरु, राजनीलतक दि, 
लवद्ाि्य पररवार, सव्ंयसेवक, क्यालनटन सं्ािक, सं्ारकमशी  िगा्यतका मानवी्य मनिे सह्योग गनु्यहुने 
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समपणू्यमा हालद्यक रन्यवाद व्यति गन्य ्ाहनछु।
     सभाध्यक्ष महोद्य,
७. आलथ्यक वर्य ०७९/८० को बजेट तजु्यमाका क्रममा गाउँसभािे पाररत गरेको आलथ्यक वर्य २०७९/०८० को 

नीलत तथा का्य्यक्रमिाइ्य केनरिलवनदमुा राखद ैनेपािको संलवरान, सथानी्य सरकार सं्ािन ऐन २०७४, अनतर 
सरकारी लवत्ी्य हसतानतरण ऐन २०७४, आवलरक ्योजना, नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारको आ.व. 
२०७९/०८० को नीलत का्य्यक्रम तथा बजेट, नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त माग्यदश्यन, नेपाि 
सरकारिे अनतररालषरि्य्य मञ्मा प्रलतबद्ता व्यति गरेका लदगो लवकासका िक््यहरु, सथानी्य ऐन तथा काननु 
गाउँपालिकामा रहकेा लवलभनन सलमलतहरुको सझुावहरु, वडा सलमलतबाट आएका बजेट का्य्यक्रम तथा 
सझुावहरु, गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका लवर्यलवज्ञ, समपणू्य लनवा्यल्त पदालरकारीहरु, राजनैलतक दि, नागररक 
समाज, लवलभनन समहू, संग्न तथा गैरसरकारी संसथा तथा कम््य ारीहरुबाट प्राप्त सझुाव सलिाहिाइ्य समते 
माग्यदश्यनको रुपमा लिएकी छु । लदगो लवकासको िक््य प्रालप्त एवं गाउँपालिकाको नीलत तथा का्य्यक्रमिाइ्य 
का्या्यनव्यन गनदे गरी बजेट तजु्यमा गरेकीछु ।

      सभाध्यक्ष महोद्य,
 आगामी आलथ्यक बर्यको बजेट प्रसततु गनु्य अलघ ्ाि ुआ.व.को संलक्षप्त सलमक्षा प्रसततु गन्य ्ाहनछु।
८. ्ाि ुआलथ्यक वर्यको असारमा बजेट प्रसततु गददै गदा्य गाउँपालिकाको जममा बजेट रु ५५ करोड ३८ िाख ८२ 

हजार भएकोमा गाउँपालिकाको लवशरे पहिमा २०७९ जे् मसानत समम रु ६२ करोड ७९ िाख ४५ हजार 
८६५ रुपै्या बराबरको बजेट सलुनलश्तता भएको छ । वर्यको अनत्य लतर प्राप्त बजेट लसलिङ तथा का्य्यक्रमहरुिाई 
पलन आलथ्यक ऐन, लन्यम र का्य्यलवलर बमोलजम नै ्यथाशक्य लछटो सरुुवात गनदे गरी का्य्यक्रमहरु अगाडी 
बढाएका छौं । संघी्य सरकार र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त सशत्य, समपरुक, लवशरे तथा साझदेारीका सबै 
आ्योजनाहरु रुित गलतमा सञ्ािन भइरहकेो जानकारी गराउन ्ाहनछु । २०७८ जे् मसानत समम ्ाि ुतफ्य  
रु २१ करोड २० िाख १४ हजार ८९९ रु्ैय्या र पुँजीगत तफ्य  रू ११ करोड ८३ िाख ५० हजार ७७२ गरी 
जममा रू ३३ करोड ३ िाख ६५ हजार ६७१ रुपै्या ख््य भएको छ । अन्य पररलसथतीहरु ्यथावत ्रहमेा ्यस 
आलथ्यक वर्य असार मसानतसमम ५३ करोड ३७ िाख ५३ हजार ९८५ रुपै्या ख््य हुने प्रक्षेपण गरेकी छु । 

९. ्ाि ुआलथ्यक वर्यको जे् मसानत समममा आनतररक राजश् तफ्य  रू ६५ िाख ९० हजार ३४ रुपै्या संकिन 
भएको छ भने जिस्ोत रो्यलटीबाट रू ४ करोड ७९ िाख ४६ हजार ५९० रुपै्या प्राप्त भएको छ । 

१०. सथानी्य सरकारको अनभुलुत संगसंगै लवकासिे ि्य लिइ्यरहकेो अवसथामा पटक-पटकको कोरोना भाइ्यरसको 
िहर, रुस-्यकेु्रन ्यदु्को प्रभाव, अलन्यलनत्रत महङ्गी र Monkey pox रोगको  महामारीिे हाम्ो लवकासको 
गतीमा पलन सवभालवक रुपमा असर पन्य गएको छ। ्योजनाको मोडििाइ्य पररवत्यन गरी साना ्ुिा प्रकृलतका 
्योजना तथा पालिका गौरवका ्योजनाहरुमा लवभाजन गरी पालिकाको भोलिको लवकासको गनतव्य समते 
दलेखने गरीनै ् ाि ुआलथ्यक वर्यमा गाउँपालिकाको लवकासिे एउटा छुटै् लदशा लनददेश गरेको व्यहोरा ्यहाँहरुिाइ्य 
अवगत भएकै कुरा हो ।

११. प्रदशे सरकार र कालिगणडकी गाउँपलिकािे अविमबन गरेको “एक घर एक रारा हाम्ो अलभ्यान”भनने 
नीलतिाई शनू्यवाट सरुु गरर हाि समम ३८१५ घरररुीमा प्ुया्यइएकोछ । ्यस बर्य थप बाँकी घरररुीमा एक घर 
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एक रारा जडान गररनेछ । 
१२. लममशी–वैघा–ररडी १७ लक.मी सडक कािोपत्रे समपनन भसैकेको छ, भने लममशी–भषुु्टङ हुद ैरानीघाट सडकको 

११ लक.मी  ्यसै वर्य समपनन हुदछै । बाँकी ५ लक.मी. वैघा–रानीघाट सडक आगामी आलथ्यक वर्यमा समपनन 
हुनेछ ।

१३. लममशी–भषुु्टङ–रुरिवेणी सडकको सतरोननती गनदे का्य्य  भरैाखकेो छ ।आगामी आलथ्यक वर्यमा कािो पत्रेको 
िालग नेपाि सरकारबाट बजेटको सलुनलश्तता प्राप्त भईसकेको छ । 

१४. गहिाम–पचुछार–खहरे सडक र छाप–दबछे–वैघा हुद ैररडी सडक कािो पत्रेको िालग लनमा्यण भरैाखकेो छ। 
१५. जैपते–लिहाक–इमलशि–बारी्ौर–टङ्िेहवा–सटुका–प्युँघा हुद ैररडी सडकको सतरोननती भ ैरहकेो छ।जसको 

कारणिे रानीघाट दलेख रारादी र हलट्यासमम बस सं्ािनमा आइसकेको छ । रानीघाट-सटुका-टंिेहवा-
बारी्ौरसमम१ लक.मी बाटो समपनन भसैकेकोछ भने भगृतुङ्ुगेश्रदलेख कोटाकोट सममको बाँकी रि्याक 
आगामी आलथ्यक वर्यमा समपनन गररनेछ ।

१६. लवघा्यटार लि.लसं्ाइ्य आ्योजना नमनूा ्योजनाको रुपमा समपनन भसैकेको छ । खोदशी लसं्ाइ्य, सटुका लसं्ाइ्य, 
तलिो मालथलिो घाकुर लसं्ाई समपनन भएको छ । िसघा्यबेसी, प्यूँघाफाँट, बारी्ौर, बेिटारी, फाँट जरुवा 
लसं्ाइ्य, टंिेहवा, लकपट, तालतमो खोिा, लममशी लहउँद ेलसं्ाइ्यका का्य्यक्रमहरु ्यसै वर्य दलेख का्य्य प्रारमभ हुने 
छन ्।

१७. मािङ्ुगा–बेलटारी–बारी्ौर हुद ैररडी सडक (शालिग्राम िोक माग्य) कािोपत्रेको सरुुवात भसैकेकोछ ।
१८. रुरिबेणी–दउेरािी–रानीघाट सडकको सटुका–रानीघाट खणडको सतरोननती गनदे काम भसैकेको छ। 
१९. रुरिवेणी–्ांटी भञ्याङ्–हलट्या–रानीघाट सडकको सडकवोड्य का्य्यक्रम र गाउँपालिकाद्धारा लवलन्योलजत 

रकमिे सतरोननती गनदे का्य्य भरैहकेो छ । 
२०. दबछे जाने लजरोबाट इमलसि सडक, ्णडी बस पाक्य दखेी ल्उरीबोट पिुसमम जाने सडक, अरुवा–वैघा 

सडक, बारी्ौर सडक, टङिेहवा सडक, झांगे दउेरािी–गहिाम, कृलरबारी जौबारी सडक, ताप–बासटारी, 
रानीघाट सडकको सतरोननती का्य्य भ ैराखकेो छ । हाि समम २०० लक.मी सडकको सतरोननती भसैकेकोछ ।

२१. समृलधिको आिार पर्यिि पयू्वा्यिार
• आिमदवेी मलनदरिाई केनरि लबनद ुबनाएर बनाईएको लड.लप.आर. समपनन भ ै्रणवद्ध रुपमा लनमा्यण काम 

भरैहकेो छ ।
• भगृतुङ्ुगेश्र मलनदरको बहृत लवकासको िागी नेपाि सरकार, गाउँपालिकाको सं्यतुि िगानीमा  ्योजना 

लनमा्यणको अलनतम ्रणमा रहकेो छ।
• रानी महि, रुरु क्षेत्र र सेलतवेणीसंग हरेक पवूा्यरारिाई जोड्ने काम भ ैरहकेोछ ।
• कािीगणडकी लशिा, हनमुान थान, बडहरकुना लशिा, कािीगणडकी उच्बार (आलँरमहुान) 

लसद्धगफुािाई व्यवसथीत गनदे का्य्य भ ै रहकेो छ । कािीगणडकी गाउँपालिका वडा नं ४ को कट्ी भ्य ु
टावरमा  लपकलनक स्पोट र सडकको पहँु् माग्य सलहत ्रणबद्धरुपमा लनमा्यण का्य्य भ ैरहकेो छ ।

• गरुुङ्दीमा होमसटे सं्ािन भ ैसकेकोछ भने वडा नं ७ को बारी्ौर, आिमदवेी सं्ािन प्रकृ्यामा छन ्
भने । बारी्ौर िािीगुँरास होमसटेिाइ्य फुिैफुिको होमसटेको रुपमा लवकास गररएको छ।वडा नं. ५ र ६ 
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का कािीका मलनदरहरु र वडा नं.२ को लशव मलनदर  लनमा्यण समपनन भसैकेका छन,  ।
• कािीगणडकी गाउँपालिका सथीत कािीगणडकी ‘ए उच् बांर अविोकन िगा्यत सटीमर स्यर गन्यको 

िागी बर्यको ८ (आ्) मलहना दलैनक कररव ४०० प्य्यटकहरु आउने गरेकोमा, लवगत २ वर्य कोलभड 
महामारीिे रोलकएको हाि पनु प्य्यटन आउने प्रलक्र्या बढेकोछ।

• कािीगणडकी गाउँपालिका ५ मा गणडकी प्रदशे सँग सहका्य्यमा एक बहुउद्शे्यी्य भवन  लनमा्यण का्य्य 
समपनन भएको  छ । 

• कट्ीभ्यटुावर, आिमदवेी पवूा्यरार लवकास, भपेङ खिे मदैान, लममशी पाक्य , ् णडी बसपाक्य , लममशी बसपाक्य ,  
वडा नं.५ मा उद्ोगग्राम भवन, कािीगणडकी प्रवेशद्ार गेट लनमा्यणको ्रणमा छन ् ।कािीगणडकी 
गाउँपालिकाको प्रशासकी्य भवन ्यो वर्यमा समपनन हुनेछ।

• कािीगणडकी गाउँपालिका वडा नं ३ को बारी्ौर र बगनासकािी गाउँपालिका (पालपा)को मनरिानको 
लब्मा कािीगणडकी गाउँपालिकाको अगिो झोिङ्ुगे पिुको लनमा्यण समपनन भसैकेकोछ । गहिाम 
घाटबाट गलुमी जोड्ने झोिङ्ुगे पिु समते समपनन भसैकेको छ।

• कािीगणडकी गाउँपालिका वडा नं. ७ बारी्ौर र गल्याङ नगरपालिकाको रुपाखानीमा स्याङ्जाकै अगिो 
झोिङ्गे पिुको अध्य्यन भरैहकेो छ ।

• नेपािकै नमनुा तीनकुने झोिङ्ुगे पिुको रुपमा स्याङ्जा, पालपा र गलुमी लजलिाको लसमाना कािीगणडकी 
नदी र ररलडखोिा जोड्ने पिु समपनन भसैकेकोछ ।

• रुरिवेणी र रानीघाटमा मोटरेबि पिु लनमा्यण समपनन भई सं्ािनमा आईसकेको छन ्भने (आलरमहुान) 
आलरखोिामा, (बाँसटारी–मनरिान) कािीगणडकी नदीमा, (ररडी पिुक्यामप)कािीगणडकी नदीमा 
मोटरेबि पिु लनमा्यण भरैाखकेा छन ्। बेलटारी–दपु्यक कािीगणडकी नदी, ल्उरीबोट–अग्यिी कािीगणडकी 
नदी, अरुवाघाट कािीगणडकी नदीमा पिु लनमा्यणको िागी टेनडर प्रकृ्या समपनन भ ैकाम अगाडी बढेको 
छ ।

२२. स्वास्थर के्त्मा गररएको केही महत्वपयू्ण्य कामहरु:
• कोलभड लवशरे असपताि लनमा्यण र सञ्ािन 
• पनध् शयै्याको कािीगणडकी असपताि सञ्ािन 
• असपताि लनमा्यणको टेणडर 
• ्ार वटा सवास्थ्य ्ौकीको भवन लनमा्यण 
• वडा नं. ३ को सवास्थ्य ्ौकीिाई जगगा प्राप्ती
• न्यनू शलुकमा एमबिेुनस सञ्ािन 
• नागररक आरोग्य सेवा केनरिको सथापना 
• लन:शलुक PCR र एलनटजेन परीक्षण 
• सनुौिो हजार लदनका आमा र बच्ािाई पोलरिो झोिा लवतरण 
• मलहिा सवास्थ्य सव्यंसेलवकाको िालग मोबाइि लवतरण 
• कोलभडको लबरामीिाई लन:शलुक उप्ार 
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• जलटि सवास्थ्य समस्या भएकाहरुका िालग आलथ्यक सह्योग 
• िकडाउनको बेिा लदघ्यरोगीहरुिाई लन:शलुक औररी लवतरण 
• सबै सवास्थ्य ्ौकीहरुमा प्र्याप्त औररीको उपिबरता 
• Covid Rapid Response Team (RRT) ग्न 
• लवलभनन लवर्यगत सवास्थ्य लशलवर सञ्ािन 
• टोिटोिमा ज्येष्ठ नागररकको सवास्थ्य परीक्षण 
• सव्ंयसेलवकाहरुिाई थप भत्ाको व्यवसथा 
• लन:शलुक सवास्थ्य बीमा का्य्यक्रम सञ्ािन 
• प्ास वर्य भनदा मालथका उमरे समहुका नागररकहरुको लन:शलुक रुपमा कृलत्रम दाँत राखने का्य्य
• १२ वर्य मालथकािाई पणू्य रुपमा कोलभड खोप िगाइएको छ ।

२३. गाउँपालिकालभत्रका गभ्यवती मलहिाहरुिाइ्य क्याललस्यम र आइरन साथै लकशोरीहरुिाई आइरन ्ककी 
लवतरण गररएको छ, भने सनुौिा हजार लदनका गभ्यवती र बच्ाका आमाहरुिाइ्य पोलरिो झोिा लवतरण 
गररएको छ ।

२४. कािीगणडकी वडा नं.७ लममशीमा १५ शयै्याको कािीगणडकी असपतािको िालग १४ रोपनी जगगा व्यवसथापन 
गरर २०७७ फालगणु १० गतेदलेख सं्ािनमा आइ्यसकेको छ । हाि २ जना डाकटर सलहतको टोिीिे १५ 
बेडको असपताि र १६ बेडको आइसोिेसनमा सेवा प्रदान गररराखन ुभएको छ । असपताििे कोरोनाको सबै 
लवरामीिाइ्य लन:शलुक उप्ार सेवा प्रदान गररराखकेो छ । कािीगणडकी असपतािमा नागररक सवास्थ्य बीमा 
का्य्यक्रम सं्ािनमा छ। लवघा्य, ्णडीभञज्याङ र आिमदवेी सवास्थ्य ्ौकीमा बलथ्यङ सेवा सं्ािनमा छन,् 
भने श्री कृषणगणडकी सवास्थ्य ्ौकीमा बलथ्यङ सेवा सं्ािनको िालग पवूा्यरार त्यार भएको छ । प्रत्ेयक ६ 
मलहनामा सबै लवद्ाि्यका लवद्ाथशीहरुिाइ्य लन:शलुक जकुाको औरलर खवुाउने काम भरैहकेो छ। लवलभनन संघ 
संसथाहरु लमिेर लवलभनन लवर्यको लवशरेज्ञ सेवा सलहतको सवास्थ्य लशलवरहरु सं्ािन गररएको छ । ्यस 
गाउँपालिकामा हाि लवलभनन संघ संसथा माफ्य त ३ वटा एमबिेुनस र १ वटा गाउँपालिकाको एमबिेुनस सलहत 
४ वटा एमबिेुनसहरु सं्ािनमा छन ् । कािीगणडकी गाउँपालिकाको सबै नागररकहरुिाइ्य लन:शलुक बीमा 
गररएको छ । कािीगणडकी असपतािको भवन लनमा्यणको टेनडर प्रकृ्या ्लिरहकेो छ ।

२५. कािीगणडकी गाउँपालिका वडा नं.४ लवघा्यमा नागररक आरोग्य सेवा केनरि सं्ािनमा ल्याइ्यएको छ ।
२६. क्यानसर, मटुु रोग, मगृौिा रोग, लसकिसेि एलनलम्या, सपाइनि इनजरुी, पालक्य नसन, अलजाइ्यमर र हडेइनजरुीको 

उप्ारको िालग अलत गरीब लबरामीिाइ्य आलथ्यक सह्योग भइ्यरहकेो छ।
२७. लवघा्य सवास्थ्य ् ौकी, आिमदवेी सवास्थ्य ् ौकी, श्री कृषणगणडकी सवास्थ्य ्ौकी र ् णडीभञज्याङ सवास्थ्य 

्ौकीको लनमा्यण समपनन भइ्य सकेको छ।
२८. लशक्ा के्त्मा गररएका केही महत्वपयू्ण्य कामहरुुः

• १८ वटा भवन र शौ्ाि्य लनमा्यण 
• शलैक्षक क्यािेनडर प्रकाशन 
• कोलभड अवरीभर वैकललपक लशक्षा
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• १९ वटा लवद्ाि्यमा Room to Read सँग साझदेारी का्य्यक्रम सञ्ािन 
• ६ मलहने मनटेश्री तालिम
• लशक्षक (Golden Handshake) प्रोतसाहन अनदुान
• छात्राहरुिाई सेनेटरी प्याड लवतरण
• रेलड्यो का्य्यक्रम सञ्ािन
• लवद्ाि्य अलभभावक प्रलतक्षाि्य
• एक लवद्ाि्य एक करेसाबारी/फूिबारी लनमा्यण
• लवर्यगत सलमलत ग्न गरी परीक्षामा एकरुपता
• सथानी्य पा्््यक्रम तथा पा्््यपसुतक लनमा्यण
• सथानी्य पालिका गान लनमा्यण तथा सञ्ािन
• लवद्ाि्य तहगत गीत लनमा्यण
• लवद्ाि्यमा का्य्यरत बािलशक्षक, िेखापाि, का्या्यि्य सह्योगीिाई न्यनूतम पनध् हजार तिब उपिबर
• आिमदवेी बहुप्रालवलरक लशक्षाि्य सथापना र सञ्ािन 
• वीरेनरि मा.लव. जैपतेमा इिेलकरिकि लवर्यको कक्षा सञ्ािन र छात्रवलृत्को समते व्यवसथा
• लवद्ाि्यहरुमा पसुतकाि्य ICT LAB र लवज्ञान प्र्योगशािा लनमा्यण
• लवद्ाि्यहरुमा लन:शलुक इनटरनेट सेवा तथा लवद्तुी्य हालजरीको व्यवसथा

२९. सवीकृत गरुु्योजना बमोलजम भगवती माध्यलमक लवद्ाि्यिाई नमनूा माध्यलमक लवद्ाि्यको रुपमा लवकास 
गन्य पवूा्यरार लनमा्यण भइराखकेो छ।

३०. कािीगणडकी गाउँपालिका वडा नं. ३ को बारी्ौर र बगनासकािी गाउँपालिका पालपाको मनरिानको बी्मा 
कािीगणडकी गाउँपालिकाकै अगिो झोिङ्ुगे पिु र गहिाम घाटको झोिङ्ुगे पिु लनमा्यण भइसेकेको छ।

३१. कािीगणडकी गाउँपालिका वडा नं. ७ बारी्ौरर र गल्याङ नगरपालिकाको रुपाखानीमा र बरा्चौर हमशी्ौरमा 
स्याङ्जाकै अगिो झोिङ्ुगे पिुको अध्य्यन भइरहकेो छ।

३२. नेपािकै नमनूा तीनमखु ेझोिङ्ुगे पिु स्याङ्जा, पालपा र गलुमी लजलिा जोड्ने कािीगणडकी नदी र ररडीखोिा 
जोड्ने पिु केही मलहनामा नै समपनन भइसेकेको छ।

३३. रुरिवेणी र रानीघाटमा मोटरेबि पिु लनमा्यण समपनन भई सञ्ािनमा आइसकेका छन ्भने आरँीमहुानको ्यसै 
वर्य समपनन हुदँछै। बाँसटारी-मनरिान कािीगणडकी नदी, ररडीपिु पिुक्यामप, बेलटारी-दपु्यक कािीगणडकी 
नदी, ल्उरीबोट-अग्यिी कािीगणडकी नदी, अरुवाघाट कािीगणडकी नदीको पिुको सबै प्रलक्र्या परूा गरी 
लनमा्यण काम भइरहकेो छ।

३४. गाउँपालिकासतरी्य लसलट हि, कािीगणडकी असपतािको लड.लप.आर समपनन भएकोछ।
३५. कृलि र पशुपाििको के्त्मा गररएका केही महत्वपयू्ण्य कामहरुुः

• कृरकहरुिाई हाते ट््याकटर िगा्यत औजारहरु अनदुानमा लवतरण
• आि,ु मकै, रान र गहुकँो बीउ अनदुानमा लवतरण
• केराको G9 प्रजातीको लटस्य ुकल्र लवरुवा लवतरण
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• सबै वडामा कृलर उपज संकिन केनरि सथापना
• बेमौसमी तरकारी खतेीको िालग पिालष्टक लसट तथा थोपा लसं्ाई लवतरण
• वंगरु फाम्य प्रवद्ध्यन, सदुृढीकरण तथा लवतरण
• िोकि कुखरुा फाम्य लनमा्यण
• फिफूिको लवरुवा लवतरण
• बाख्ा पकेट क्षेत्रको िालग खोर लनमा्यण तथा उननत बोका बाख्ा र औरलर लवतरण
• पोरण्यतुि घाँसको बीउ लवतरण
• लवघा्यटार लिलफटङ ्योजना समपनन
• प्रत्ेयक वडामा सरुाररएको मास ुपसि
• उननत जातको राँगो लवतरण
• कागती लमसन का्य्यक्रम (४४ हजार लवरुवा लवतरण)
• व्यवसाल्यक फूिखतेी का्य्यक्रम
• २४ रोपनी जगगामा नमनूा ड्र्यागन बगै ँ् ा सथापना तथा पोि र लवरुवा लवतरण
• कािीगणडकी ताजा तरकारी उतपादन का्य्यक्रम
• मौरी लवकास का्य्यक्रम
• सहकारीमाफ्य त सीप लवकास का्य्यक्रम
• सहुलि्यत दरमा थ्सेर सञ्ािन
• भकारो सरुार का्य्यक्रम
• पिालष्टक पोखरी लनमा्यण का्य्यक्रम
• माछापोखरी लनमा्यण
• अणडा लमसन का्य्यक्रम

३६. सथानी्य र परमपरागत पशपुंक्षीपािन गरररहकेा कृरकिे उननत पशपुंक्षीका जातका पशपुािन गनदे, पशपुािन 
व्यवसा्यमा िागत न्यनू गन्य उननत घाँसको खतेी गरी पशपुािन गनदे वैज्ञालनक पद्धलत अनसुार गो् खोर लनमा्यण 
जसता लवर्यवसत ुअनसुरण गरेका छन ्।

३७. कािीगणडकी गाउँपालिकाबाट उननत नश्ल ७५% (प्रलतशत) का वो्यर बोका र जमनुापारर बोका प्रत्ेयक 
वाड्यमा लवतरण गरी प्रजनन गराई सथानी्य खरर बाख्ामा उतपादन क्षमता उच् गराउन थालिएको छ । ्यस सँगै 
बाख्ापािनिाई लकसानमतै्री बनाउन र पवूा्यरार लवकास गन्यका लनलमत बाख्ाको िालग ६०% (प्रलतशत) 
अनदुानमा गो्, खोर, टाट्नो लनमा्यणमा सहुलि्यत, लनशलुक औरलर साथै खोपको प्रबनर गररएको छ ।

३८. पशपुािन व्यवसा्यबाट उच् उतपादन, न्यनू िागत र लदगोपना राखन लवलभनन पोलरिा बरदे, बहुबरदे, कोश,े 
अकोश,े डािे तथा भुईँ घासका बीउ, लवरुवा, सेट्सहरु कृलर अनसुनरान केनरि िमुिे, उननत घाँस लवकास स्ोत 
केनरिहरुबाट खररद, ढुवानी गरी प्रत्ेयक वडाबाट लकसानिाई लनःशलुक लवतरणको व्यवसथा गररएको छ । जस 
अनरुुप कृरकिे बाँझो रहकेो खलेत ्योग्य जलमन, खतेबारीका लढक कानिा, खरबारीमा पोलरिा घाँस खतेी गरी 
व्यवसा्यीक पशपुािनमा जोड लदन थािेको पाइएको छ ।
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३९. गाउँपालिकाको सहिगानीमा बाख्ा, भसैी र बंगरुका मझौिा ब्यवसाल्यक स्ोत केनरि सथापना गरी दरु र मास ु
बढी भनदा बढी उतपादन सँगै उननत पश ु बालहर बाट आ्यात गन्य नपनदे वातावरण लसज्यना गन्य ्यो वर्य 
कािीगणडकी गाउँपालिकािे वडा नं. २, ३ र ४ मा अनदुानमा सामलूहक र लनजी उननत वँगरु फाम्य सथापना 
गररएको छ । जसमा बैज्ञालनक पद्धलतको बंगरुको खोर लनमा्यण, जैलवक सरुक्षा मतै्री, उननत जात ्योक्य सा्यर, 
ल्याणडरेस, डु्यरोकको प्रजनन ्योग्य माउबाट पा्ा पा्ी उतपादन भइराखकेो छ ।

४०. उननत बंगरुपािन व्यवसा्यिाई आ्यआज्यन मिूक, म्या्यलदत र पेसागत रुपमा सथालपत गरी वंश वलृद्ध गन्य 
उननत जातका पा्ापा्ी रालषरि्य पशपु्रजनन केनरिबाट ल्याई लनःशलुक कृरकिाई लवतरण गररएको छ ।

४१. कृलर तथा पश ुसेवा कृलर उतपादनिाई ्यानत्रीकरण गन्य हाते ट््याकटर िगा्यतका प्रलवलरहरु अनदुानमा प्रदान 
गररएको छ र २ वटा बहुउप्योगी थ्सेर गाउँपालिकाको सवालमतवमा सञ्ािनमा छन ्। सामलूहक खलेतको 
अभ्यास सरुु भएको छ । आि,ु रान, मकै िगा्यतका बािीहरुको बीउलवजनमा ५० प्रलतशत अनदुान प्रदान 
गररएको छ । गत ४ वर्य दलेख टनेि र थोपा लसं्ाईिाई प्रोतसाहन गन्य अनदुान प्रदान गररएको छ ४ वर्यदखेी 
तरकारीमा कािीगणडकी गाउँपालिकािाई आतमलनभ्यर बनाउनको िालग कािीगणडकी ताजा तरकारी उतपादन 
का्य्यक्रम सं्ािनमा छन ्। जसको कारणिे गाउँपालिका तरकारीमा आतमलनभ्यर बनद ैगईरहकेो छ । प्रत्ेयक 
वडामा कृलर उपज संकिन केनरि र लममशीमा गाउँपालिकासतरी्य कृलर उपज संकिन केनरि लनमा्यण गररसलकएको 
छ ।

४२. गत सािसमम ४४ हजार कागतीको बोट िगाउने काम समपनन भ्यो । ्यस वर्य पलन ्यसको का्य्यक्रम रहकेो छ 
। ्यी कागतीिे ्यस वर्य दलेख उतपादन लदन थािेका छन ्। ्यसैिे कािीगणडकीिाई कागती पकेट क्षेत्रको रुपमा 
लवकास गररएको छ ।

४३. लि्ी, आपँ, ड्र्यागन फु्ट, एभोगाडो गरी अलहिेसमम २७०० लबरुवा प्रत्ेयक खािी जगगा र घर घरमा िगाउने 
अलभ्यान सं्ािनमा छन ्। आउने वर्य सबैिे उतपादन गनदे त्यारीमा छन ्। गत वर्य १२,५०० (बाह्र हजार पाँ् 
स्य) G9 प्रजातीका केराहरु ५० प्रलतशत अनदुानमा िगाउने काम समपनन भसैकेको छ । 

४४. वडा नं. ४ मा २४ रोपनी जगगा भाडामा लिई ड्र्यागन बगै ँ् ा सञ्ािनमा छ ।
४५. उतपादन तथा उतपादकतव वलृद्ध गरी खाद् सरुक्षा सलुनलश्तताको िालग उननत तथा हाइलरिड बीउ लवतरण 

का्य्यक्रम लनरनतर सञ्ािनमा छ।
४६. कृलरमा ्यानत्रीकरण तथा उतपादन  िागत कम गन्य लमलनलटिर लवतरण तथा न्यनू मलू्यमा थ्सेर सञ्ािनमा 

छन।्
४७. कािीगणडकी ताजा तरकारी उतपादन का्य्यक्रम माफ्य त”टोिटोिमा नस्यरी घरघरमा करेसाबारी” का्य्यक्रम 

सञ्ािनमा छन।्
४८. कािीगणडकी गाउँपालिकाको रन, दक्ष जनशलति उतपादनभनने नीलतिाई सफि पान्यसथानी्य प्रालवलरकहरुिाई 

गणुसतरी्य बनाउनको िालग १५० जनािाई क्षमता वलृद्ध तालिम समपनन गररसलकएको छ ।६० जनािाई 
व्यलुटपाि्यरको तालिम, 230 जनािाइ्य साबनु बनाउने तालिम, लसिाई कटाईको तालिम, मौरीपािन तालिम, 
उद्मलशिता तालिम, र मलेसन सलहत प्रलवलर लवतरण का्य्यक्रम समपनन भसैकेको छ ।

४९. िेिकुद के्त्मा गररएका केही महत्वपयू्ण्य कार्यहरुुः
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• अध्यक्ष कप एवं कािीगणडकी खिेकुद महोतसव ३ पटक सञ्ािन, १७ लवराका खिेहरु सञ्ािन 
गररएको,

• एक लवद्ाि्य एक टेबि टेलनस कोट्य
• एक वडा एक ब्याडलमनटन कोट्य
• एक टोि एक खिेमदैान लनमा्यण
• किबहरुिाई व्यवसथापनको िालग अनदुान
• राषरिपलत रलनङ्गलशलड प्रलत्योलगतामा छात्रा भलिबि प्रलत्योलगता सञ्ािन
• भपेङ, लममशी, ्णडी खिेमदैान (कारीकोट) मा बहुउप्योगी रंगशािा लनमा्यणको ्रणमा

५०. सडक बलत् सञ्ािन र २० ्यलुनट समम लवद्तु महसिु छुट गररएको छ।
५१. ्ाि ुआलथ्यक वर्यमा न्या्यीक सलमलतमा दता्य भएका ३ वटा उजरुी मध्ेय ३ को न्या्यीक समपादन गरी उजरुीको 

लकनारा िगाइएको छ।
५२. ्ाि ुआलथ्यक वर्यमा राजश् समबनरी संकिन िक््यको ६३ प्रलतशत प्रगलत हालसि भएको छ।
५३. बेरोजगार ्यवुािाई न्यनूतम रोजगारीको प्रत्याभलूत लदने उद्शे्यिे आलथ्यक वर्य ०७५/७६ दलेख सरुु भएको 

प्ररानमनत्री रोजगार का्य्यक्रमसँग साझदेारी गरी आलथ्यक वर्य ०७५/७६ मा ६३ जनािाई १२ लदनको औरत 
रोजगारी प्रदान गररएदलेख गत आलथ्यक वर्यमा १९५ जनािाई ८७ लदन कररब ३ मलहनाको रोजगारी लदइएको 
त्थ्याङ्कमा कािीगणडकी गाउँपालिकाको िागत साझदेारी रोजगार का्य्यक्रमको िक््य प्राप्तीमा मरेुदणड 
सालवत भएको छ, भने ्ाि ुआलथ्यक वर्यमा पलन रोजगार का्य्यक्रमको रु.१ करोड ५ िाख ८७ हजार श्रलमक 
ज्यािामा गाउँपालिकाको १ करोड ५१ िाख ८० हजार साझदेारी माफ्य त १६५ जना बेरोजगार ्यवुािाई 
न्यनूतम १०० लदनको रोजगारी प्रदान गररएको छ। 

५४. गत ५ वर्यको समपणू्य कामहरुको संगािोको रुपमा सवेतपत्र जारी गररएको छ।
 सभाध्यक्ष महोद्य,
 अब म आगामी आलथ्यक वर्य २०७९/०८० को बजेट सो्, िक्र, उदे्शर, प्राभलमक्ता, अ्वसर र 

्ुिौल्तको बारेमा सभासमक्ष पेश गन्य ्ाहानछु।
सो्: समदृ्ध गाउँपालिका, सलुख नागररक
िक्रुः नेपािको संलवरान र सथानी्य सरकार सन्ािन ऐनको मम्य अनरुुप सथानी्य नागररकिाई
श्रोत,सारन र अलरकार समपनन बनाई नागररकिे शासन गरेको अनभुतू हुने गरर सेवा प्रवाहमा
गणुातमकसरुार गरर “समृधिगाउँपालिका सिुी िागररक” बनाउने िक््य ।
उदे्शरुः
क. ३ (लतन) तहको सरकार मध्ेय सथानी्य नागररकहरुको सबै भनदा नलजकको सेवा प्रवाह गनदे थिो 

भएकोिे सथानी्य नागररकहरुमा सथानी्य सरकार प्रलत सकारातमक रारणाको लवकास गनदे ।
ख.  लदगो लवकास िक््य प्रालप्त एवं कृलर क्षेत्रको लवकास माफ्य त उतपादनलशि रोजगारी सजृना गन्यका 

िालग लनजी, सरकारी, गैर सरकारी र सहकारी क्षेत्र सँगको साझदेारीमा जोड लदने ।
ग. कोभीड-१९ को महामारीबाट कािीगणडकी गाउँपालिकाका नागररकहरुिाइ्य मतुि गददै Monkey 
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pox जसता महामारीबाट सरुक्षीत रालख लवकासका सबै लक्र्याकिापमा कािीगणडकी 
गाउँपालिकाका नागररकहरुिाइ्य सहभागी गराउने।

घ. िोकतालनत्रक प्रलक्र्याको माध्यमबाट गाउँपालिकाका हरेक लक्र्याकिापहरुिाई पारदशशी एवं 
जवाफदहेी तलु्याउने ।

ङ. गाउँपालिकाबाट सञ्ािन गररने लवकास गलतलवलरहरुिाई लवर्य क्षेत्रगत रुपमा समन्याल्यक 
ढंगबाट लवतरणको व्यवसथा लमिाउने ।

्.  शलैक्षक क्षेत्रको समग्र लवकास गददै, शलैक्षक केनरिको रुपमा पालिकािाई लवकास गनदे ।
छ.  गणुसतरी्य सवास्थ्य सेवामा सबैको सरि र सबि पहुँ्  प्ुया्यई नागररकहरुिाई सवसथ बनाउने ।
ज. गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहिाई आरलुनक प्रलवलरमतै्री बनाई सेवा प्रवाहमा सबै नागररकको सहज 

पहु्,गणुसतरी्य सेवा प्रवाह, लवकास प्रलत नागररकको अपनतव ग्रहण, सशुासनको प्रत्याभलुत गददै 
समदृ्ध नेपाि,सखुी नेपािीको सपना साकार पान्य सह्योग प्ुया्यउने ।

झ. कृलर क्षेत्रको उतपादन बढाइ्य गाउँपालिकािाइ्य अणडा, मास,ु तरकारीमा आतमलनभ्यर बनाउद ैिैजाने।
गाउँपालिकािे वालर्यक ्योजना तथा बजेट तजु्यमा र का्या्यनव्यन गदा्य लनमन लवर्यहरुिाइ्य आिार
लिइएको छ।
क. नेपाि संलवरान (२०७२)
ख. कािीगणडकी गाउँपालिकाको नीलत तथा का्य्यक्रम २०७९/०८०
ग. सथानी्य सरकार सञ्ािन ऐन, २०७४
घ. पनरौं ्योजना
ङ. संघी्य सरकार र प्रदशे सरकारको आ.व.२०७९/०८० को नीलत तथा का्य्यक्रम तथा बजेट
्. अनतरसरकारी लवत् हसतानतरण ऐन २०७४
छ. नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त माग्यदश्यन
ज. नेपाि सरकारको अनतरा्यलषरि्य मन्मा प्रलतवद्ता गरेका लदगो लवकासका िक््यहरु
झ. राजश् परामश्य सलमलतको प्रलतवेदन
ञ. बजेट तथा सीमा लनरा्यरण सलमलतको लनण्य्य
ट. कािीगणडकी गाउँपालिका क्षेत्रमा रहकेा लक्र्यालशि राजनैलतक दि लवलभनन सरोकारवािा लनका्य, संघ 

संसथा समासेवी वलुद्लजवी नागररक अगवुाबाट प्राप्त सलिाह र सझुावहरु । 
प्राथलमक्ता
क. कोरोनाभाइरस Covid -19  र Monkey pox  जसता महामारीको प्रभावकारी रोकथाम, लन्यनत्रण 

र उप्ार गनदे।
ख. महामारीबाट नागररकको रक्षा गन्य सव्यसिुभ तथा गणुसतरर्य सवास्थ्य सेवा सलुनलश्त गन्यको िालग 

उच् सतक्य ता अपनाउद ैसवास्थ्य सेवा प्रणािीिाइ्य सदुृढ गररनेछ।
ग. लवशरेज्ञ सेवा सलहतसलुवरा समपनन असपताि सं्ािन गनदे । 
घ. गाउँपालिका लभत्रै रोजगारी सजृना गनदे ।बढ्दो व्यरोजगारी तथा वैदलेशक रोजगार गमुाएर फकदे का 
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्यवुाहरुिाई िलक्षत गरी उतपादनमा आराररत सीप लवकास तथा व्यवसाल्यक बनाउने का्य्यक्रमिाई 
जोड लदईनेछ ।

ङ. गाउँपालिकाको गौरवका आ्योजना हरु तोकीएको सम्यमा नै समपनन गरीने छ ।
्. सू् ना तथा सञ्ार प्रलबरीिाई गाउ सतर समम लबसतार गरी गणुसतरी्य प्रलवरी मतै्री सेवा प्रवाह 

िाई लनरनतरता लदईने छ ।
छ. शीघ्र प्रलतफि लदने र आगामी वर्य लभत्र समपनन हुने अररुा आ्योजनाको का्या्यनव्यन गनदे ।
ज. साव्यजलनक सेवा प्रवाहिाई गणुसतरी्य, पारदशशी र सव्यशिुभ बनाई नागररकको पहु्मा अलभवलृघि 

गनदे ।
झ. बढ्दो व्यापार घाटािाइ्य कम गन्य ग्याँसिाइ्य कम गन्य लवद्लुत्य प्र्योगिाइ्य जोड लदने।
ञ. आलथ्यक रुपमा समपनन गाउँपालिका बनाउन उतपादनमा जोड लदने।
अ्वसरहरू
क. लवदशे तथा सवदशे बाट फकशीएका र व्यरोजगार ्यवुाहरु िाई कृलर उतपादन तथा लवकास लनमाणमा 

आवद्ध गराइ लसप र क्षमता अनसुारको रोजगारी सजृना गरी उतपादनमा बलृद्ध र तीरि लवकास गनदे ।
ख. रालषरि्य तथा अनतरालषरि्य रुपमा ख्याती प्राप्त प्य्यटलक्य सथिहरुको थप संरक्षण तथा प्र्ार प्रसार 

गरी प्रशसत मात्रमा आमदानी प्राप्त गन्य सलकने ।  
ग. संघी्य सरकार, प्रादलेशक सरकारका लवलभनन स्ोतवाट प्राप्त आमदानीहरुिाई सलह सदपु्योग गरी 

्ुिा र महतवपणु्य आ्योजनाहरुको सम्यमा नै समपनन गन्य  सलकने । 
घ. गाउँपालिकाको आनतररक आ्य वलृद्धमा सकारातमक ्योगदान प्ुया्यउन सकने कृलर, जडीबटुी, उजा्य, 

प्य्यटन िगा्यतका स्ोतको पलह्ान गरी आ्य स्ोत बढाउन सलकने । 
ङ. पालिकाको लवलभनन ्ाउँहरुमा लिलफटङ लसँ्ाईको माध्यमबाट लसँ्ाईको सव्यसिुभ उपिबरता 

गराइ्य उतपादन वलृद् गन्य सलकने ।
्. सथानी्य स्ोतसारनमा आराररत िघउुद्म, सहकारी तथा समहुहरु लनमा्यण  गरी सथानी्य ्यवुाहरुिाई 

र सवरोजगारको वातावरण लसज्यना गन्य सकीने ।
छ. उद्ोग ग्रामको सथापना गरी ततकाि पालिकावाट लन्या्यत समते गन्य सलकने उद्ोगहरुको सथापना गन्य 

सलकने । 
ज. शलैक्षक संघ ससथाको समग्र लवकास गरी पालिकािाई शलैक्षक नमनुा पालिकासमते वनाउने। 
ज. जिलवद्तु आ्योजना,र प्राकृलतक स्ोत सारन समतेको उच् उप्योग गरी आनतररक आ्य अलभवलृद्ध 

गनदे  ।
झ. ढुङ्गा, लगटी र बािवुा जसता खानीजन्य उद्ोग प्रशोरन गरेर आमदानी बढाउन सलकने।
ञ. अन्या्यमा परेकािाइ्य न्या्यको पहुँ् मा प्ुया्यनउने ।

्ुिौल्तहरु
क. कोरोना भाइरसको महामारी र महङ्गीको कारणिे लवकास ्योजना िगा्यत लवलभनन सामालजक 
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का्य्यमा प्रभावपानु्य ।
ख. परुातन सो्, शलैि र कुररतीहरुिाई ल्ददै जनताको लव्मा सकरातमक सो्को लवकास गरी हाम्ा 

िालग हामीनै लवकासमा सहभालगता हुन पछ्य भनने सो्ाईको लवकास गनदे ।
ग. दक्ष, क्षमतावान ् र सीप्यतुि मानव संशारनको लवकास माफ्य त ् गाउँपालिकाको समग्र लवकासमा 

उनीहरुको उप्योग गन्य । 
घ. गाउँपालिकालभत्र रहकेा मालनसहरुको आ्य असमानतािाई कम गददै सामालजक न्या्यमा    आराररत 

समतामिूक समाज लनमा्यण गन्य । 
ङ. ्यवुाहरुका िालग गाउँम ैरोजगारीका अवसर लसज्यना गरी वैदलेशक रोजगारीमा आतमलनभ्यर रहनपुनदे 

वाध्यताको अनत्य  गन्य ।
्. पालिका लभत्रमा प्राकृलतक स्ोत उप्योगिगा्यतका क्षेत्रबाट आ्य अलभवलृद्ध गन्य
छ. सम्यमा नै बजेट का्या्यनव्यन गनदे पररपाटी नहुन ु।
 सभा अधरक् महोदर, 
 अव म आगामी आलथ्यक वर्य २०७९/८० को बजेटको िालग  राजश् तथा स्ोत अनमुान  पेश 

गन्य गइरहकेी छु ।  
५५. आलथ्यक वर्य २०७९/०८० को िालग संघी्य सरकारबाट प्राप्त हुने शसत्य अनदुान ्ाि ु१९ करोड 

२४ िाख, सशत्य अनदुान पुँजीगत रु ४ करोड २३ िाख, लवलत््य समालनकरण अनदुान रु १० करोड 
९३ िाख, राजश् बाँडफाँड (मलु्य अलभवलृद्ध र अनत शलुक) रु ७ करोड ९२ िाख ८ हजार, 
समपरुक अनदुान रु २ करोड, लवशरे अनदुान पूँजीगत रु २ करोड गरी जममा ४६ करोड ३२ िाख 
८ हजार  बजेट सलुनलश्तता  भएको छ । 

५६. गणडकी प्रदशे सरकारबाट लवत्ी्य समालनकरण अनदुान रु १ करोड २१ िाख ९९ हजार, लवशरे 
अनदुान रु ५० िाख, समपरुक अनदुान ५० िाख बाँडफाँड भई प्राप्त सवारी सारन कर रु ४८ िाख 
८४ हजार,  बाँडफाँड भई प्राप्त घर जगगा रलजषरेिशन शलुक रु ४ िाख गरी जममा २ करोड ७४ िाख 
८३ हजार बजेट सलुनलश्तता भएको छ । 

५७. आनतररक श्रोत तफ्य  बाँडफाँड भई प्राप्त जिस्ोत रो्यलटी रु ५ करोड, आनतररक राजसव (दहत्र 
बहत्र सलहत) रु १ करोड १० िाख र अल्या अनमुान रु १ करोड ७४ िाख ५९ हजार गरी जममा 
रु ७ करोड ८४ िाख ५९हजार प्रक्षेपण गरेकी छु ।

५८. ्यसरी समग्रमा आ.व. २०७९/०८० का िालग संघी्य सरकार, प्रदशे सरकार र आनतररक स्ोत गरी 
एकमषु्ट रु ५६ करोड ९१ िाख ५० हजार बजेट अनमुान गरेकी छु । 

 सभा अधरक् महोदर, 
 अव म आलथ्यक वर्य ०७९/८० मा कर, शलुक तथा दसतरु का वारेमा सभा समक्ष पेश गनदे अनमुती 

्ाहनछु । 
५९. आलथ्यक वर्य २०७९/८० को िालग शलुक दसतरु तथा जरीवानाको  दरमा खासै पररवत्यन नगरी ्ाि ु

आलथ्यक वर्य २०७८/७९ को दरिे नै राखकेी छु । ्यद्पी ्ाि ुआलथ्यक वर्यको आलथ्यक ऐनिे 
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नसमटेेका केही क्षेत्रमा भने शलुकको दा्यरा फरालकिो वनाईएको र अन्य कर तथा शलुक ्यथावत 
रालखएको छ ।

 सभा अध्यक्ष महोद्य,
 अव म आगालम आलथ्यक वर्य २०७९।८० को िालग लवलन्योजन भएका का्य्यक्रमहरुको वारेमा सभा 

समक्ष पेश गनदेअनमुलत ्ाहनछु । 
६०. लशक्षा,कृलर प्य्यटन र सवास्थ्यमा उतपादन, रोजगार उनमखु तथा पवूा्यरारमा जोड लदनकुा साथै 

मानवस्ोत सारनको लवकास गनदे तफ्य का ्योजनाहरुमा जोड लदएकी छु । आलथ्यक वदृ्धीिे मात्र 
समदृ्धी हुने होइन अव आलथ्यक लवकास तफ्य  गाउँपालिका अग्रसर हुन पछ्य भनने मिेै महशसु गरेकी 
छु । 

६१. जममा लवलन्योलजत रकमको ्ाितुफ्य  ३२ करोड २५ िाख ५५ हजार अथा्यत ५६.६७ प्रलतशत 
रकम लवलन्योजन गरेकी छु र पुँजीगत तफ्य  २४ करोड ६५ िाख ९५ हजार रुपै्या अथा्यत ४३.३३ 
प्रलतशत रकम लवलन्योलजत गरेकी छु ।

६२. लवलन्योलजत रकममध्ेय वडा सतरर्य आ्योजना का्य्यक्रमको िालग रु २ करोड ३५ िाख लवलन्योजन 
गरेकी छु भने वाँकी ५४ करोड ५६ िाख ५० हजार पालिका सतरर्य ्योजनाहरु, पालिका गौरवका 
्योजनाहरु, प्रशासनीक तथा का्या्यि्य व्यवसथापन अनतग्यत लवलन्योजन गरेकी छु । 

६३. त्यसैगरी DLPIU (लजलिा आ्योजना का्या्यनव्यन ईकाई) माफ्य त प्युँघा मा.लव.को खानेपानी रारा 
जोड्न, लशव आ.लव.को २ को्े भवनको छाना िगाउन र रङ्गरोगन गन्य , स्ुय्यज्योती आ.लव.को ३ 
को्े भवनको छाना िगाउन,रङ्गरोगन गन्य र फलन्य्र जडान गन्य ,आदश्य आ.लव. िसघा्यमा 
शौ्ाि्य लनमा्यण गन्य, ्नरिोद्य आ.लव.को २ को्े भवन र शौ्ाि्य लनमा्यण गन्य र दगुा्य आ.लव को 
४ को्े भवन (१ तिा लनमा्यण समपनन भएको र अरु लनमाण्य हुद)ैलनमा्यण गन्य बाँकी रहकेो हुनािे उति 
का्य्यको िागी बजेटको व्यवसथापन गरेकी छु ।

६४. नेपाि सरकार माफ्य त लममशी भषुु्टङ्ग-रुरिवेणी सडकको भषुु्टङ्ग-रुरिवेणी खणडिाईसंघ सरकार 
माफ्य त बजेटको व्यवसथा लमिाईएको छ।गणडकी प्रदशे सरकारवाट शालिकराम 
िोकमाग्यकोमािङ्ुगा-वेिटारी -वारी्ौर ररलड सडकको ६ लक.मी. सडक कािोपत्रेको बजेट 
सलुनलश्त गरेकीछु भने, छाप-दवछे- सिुसिेु वैघा सडकको िालग नेपाि सरकारबाट रु १ करोड र 
गाउँपालिकाबाट रु १ करोडगरर रु. २ करोडको व्यवसथा लमिाएकी छु ।

६५.  नेपाि सरकार माफ्य त ढुसखोिा (आिमदवेी) लिफटीङ्ग.खा.पा. िालग आवश्यक रकम,ररपदी 
लिलफटङ खा.पा.,लवघा्य खा.पा. रकािीगणडकी वहृत खा.पाको िागी आवश्यक रकमको व्यवसथा 
लमिाएकी छु।दवछे, लममशी, लवघा्य १,२ , मौिा , लछसदी लकपट, लममशी वारी्ौर िसघा्यवेशी र 
कोटाकोट, इलमशि,लसमिबगर,सरुन बरडाँडाँ खानेपानीिाई प्रदशे सरकारबाट व्यवसथा लमिाएकी 
छु।

६६. बारी्ौर मरिान झोिङ्ुगे पिुको िागी नेपाि सरकार माफ्य त रु. २७ िाखको व्यवसथा लमिाएकी 
छु ।
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६७. नलवकरणी्य उजा्य प्रलवलर जडान का्य्यक्रमको िागी र ग्यास लवसथालपत तथा लवद्लुत्य ्िुो लवतरण 
का्य्यक्रम एवंम ्पवुा्यरार लनमा्यणको िागी नेपाि सरकार माफ्य त रु ७० िाखको व्यवसथा लमिाएकी 
छु ।

६८. सरुलक्षत नागररक आवाश का्य्यक्रमको िागी रु. १९ िाख बजेटको व्यवसथा लमिाएकी छु ।
६९. नेपाि सरकार माफ्य त, खाद्ानन वािीको उननत लबउ उप्योगमा मलु्य अनदुानको िालग रु.८ िाख, 

व्यवसाल्यक कागती खतेी लवसतारको िागी रु.१० िाख ५० हजार,खाद् गोदाम लनमा्यणकािालग 
नेपाि सरकारबाट ७४ िाख र गा.पा. बाट ७४ िाख गरी १ करोड ४८ िाखको व्यवसथा लमिाएकी 
छु ।

७०. प्ररानमनत्री कृलर आरलुनलककरणको िागी रु.१८ िाख, िघ ु उद्मको िागी रु. ३० िाख, 
प्ररानमनत्री रोजगार तथा ्यवुा रोजगारी रुपानतरण पहि परर्योजनाको िागी ४१ िाखको व्यवसथा 
लमिाएकी छु ।पोरण का्य्यक्रमिाइ्य संघ बाट रू ३ िाख र पालिकाबाट रू१० िाख गरी रु.१३ 
िाखको व्यवसथा लमिाएकी छु ।

७१. संसकृलत प्रवर्यन का्य्यकोिागी रु. ७३ िाखको व्यवसथा लमिाएकी छु।
७२. हलट्या-रानीघाट सडकको िागी संलघ्य सरकारबाट १ करोड र गा.पा. बाट रु १ करोड गरी २ 

करोडको व्यवसथा लमिाएकी छु ।
७३. कािीगणडकी गाउँपालिका लभत्रका समपणू्य घर पररवारिाइ्य नागररक सवास्थ्य बीमा र अध्यक्ष संग 

लन:शलुक औररी का्य्यक्रमको िालग रु.१ करोड ६० िाखको व्यवसथा लमिाएकी छु ।
७४. ECD र लवद्ाि्यका कम््य ारीको िागी नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने रकम बाहके रु.१५ हजार 

प्ुया्यउन आवश्यक पनदे रकमको व्यवसथापन लमिाएकी छु ।
७५. राषरिसेवक कम््य ारीको मनोवि उच् राखन सथा्यी कम््य ारीको तिव नेपाि सरकारिे तोके 

बमोलजम १५% िे वदृ्ी गनदे र सथालन्य तहका करार कम््य ारीकोहकमा आगामी आ.व.को िागी 
बढ्दो महगंी,समसामल्यक मलु्याङ्कन एवं आनतररक श्रोतको वढोत्री अनकुुि वदृ्ी गनदे व्यवसथा 
लमिाएकी छु । साथै सव्ंयमसेलवकाहरुिाइ्य लदद ैआइ्यएको प्रोतसाहन भत्ािाइ्य लनरनतरताको व्यवसथा 
लमिाएकी छु ।

७६. कम््य ारीको मनोवि उच् राखी काम प्रती लजममवेार बनाउन तथा सशुासन का्यम गनदे समबनरमा 
का्य्यसमपादन (शाखागत प्रगती, LISA प्रलतवेदन, FRA र लवद्लुत्य हालजरी प्रलतवेदन)मा आरारीत 
प्रोतसाहन एवंपरुसकारको व्यवसथा गररनेछ।

७७. आिमदवेी बहुप्रालवलरक लशक्षाि्यको िालग, कािीगणडकी असपतािको क्षमता वलृद्को िालग, 
लवघा्य, ्णडीभनञ्याङ, आिमदवेी र श्री कृषण सवास्थ्य ्ौकीको सतरोननतीको आवश्यक रकम 
लवलन्योजन गरेकी छु।

७८. कृरक पेनसनको का्य्यक्रम सँगै उपाध्यक्षसँग लकसान, मलहिा समहुहरुिाई लबउलबजन कोसेिी 
का्य्यक्रमको िागी आवश्यक रकमको व्यवसथा लमिाएकी छु ।

७९. कािीगणडकी बासीको िागी ४६१० घरररुीमा न्यनुतम लवद्तु महशिु लन:शलुक उपिबर 
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गराउनको िालग रु. १८ िाखको व्यवसथा गरेकी छु ।
८०. प्युँघा लिलफटङ लसं्ाईको िागी संघ सरकार लवशरे अनदुान माफ्य त रु. १ करोड,टङ्िेहवा लि. 

लसं्ाईको िालग प्रदशे सरकार लवशरे अनदुान माफ्य त रु ५० िाख, वैघा सवास्थ्य ्ौकीको भवन 
लनमा्यणको िालगसंघ सरकार लवशरे अनदुान माफ्य त रु. १ करोड र लवघा्य सवास्थ्य ्ौकीको 
सतरोननतीको िालग संघ सरकारबाट रू. १ करोडको व्यवसथा लमिाएकी छु।

८१. कािीगणडकी लभत्रका सबै सामदुाल्यक तथा लनजी लवद्ाि्यहरु र समपणु्य टोिहरुमा इनटरनेटको 
सलुवरा प्ुया्यउने व्यवसथाको िालग आवश्यक रकमको व्यवसथा लमिाएकी छु ।

८२. कािीगणडकी गौरवका आ्योजनाहरु अनतग्यत रुरिवेणी-्ाटीभनञ्याङ, हलट्या रालनघाट सडकको 
सतरोननतीको िालगर रानीघाट दउेरािी-रुरिवेणी सडकको सतरोननतीको िालगआवश्यक व्यवसथा 
लमिाएकी छु ।

८३. ्यवुाहरुिाइ्य रोजगार लसज्यना गन्यसामलुहक जमानीमा ऋण उपिबर गराउन ्यवुा प्रोतसाहन 
का्य्यक्रमको िालग रु.२५ िाखको व्यवसथा गरेकी छु ।

८४. खोदशी र लव.क. टोि, सनतिाि, घ्ैया डाँडाँ सटुकाघरुडाँडाँ आरीमहुान खानेपानीिाई एक घर एक 
रारा अलभ्यानमा सञ्ािन गन्य आवश्यक रकमको व्यवसथा गरेकीछु ।

८५. उपाध्यक्ष सँग पोलरिो झोिा का्य्यक्रमिाई लनरनतरता लदने व्यवसथा लमिाएकी छु ।
८६. वास ्यलुनट सञ्ािनको िालग आवश्यक रकमको व्यवसथा लमिाएकी छु ।
८७. ्यसै वर्यदलेख आिमदवेी बहु प्रालवलरक लशक्षाि्य सञ्ािन,जगगा खररद,भवन लनमा्यण र 

लसपमिुक तालिम सञ्ािन गन्यका िालग रु ७० िाख बजेटको व्यवसथा लमिाएकी छु ।
८८. हलट्या ल्उरीबोट सडककोिागी प्रदशेबाट रु ५० िाख र गा.पा.बाट रु ५० िाख गरी रु. १ 

करोडको व्यवसथा लमिाएकी छु।
८९. लसद्शे्र महादवे मलनदर व्यवसथापन सलमलतको िागी संघ सरकार माफ्य त रु.१० िाख व्यवसथा 

लमिाएकी छु ।
 वडा सतरर्य आ्योजनाको लवसततृ लववरण अनसुु् ीमा संिगन छ । वडाबाट प्राप्त हुन आएका अन्य 

आ्योजनाको हकमा लवसततृ लववरण आ्योजना बैंकको रुपमा समावेश गररएको छ । 
 अनत्यमा,
 बजेट लनमा्यणको क्रममा सह्योग प्ुया्यउने गाउँपालिका अध्यक्ष ज्य ू , वडा अध्यक्ष ज्यहुरु , 

का्य्यपालिकाका सदस्यज्यहुरु, वडा सदस्य ज्यहुरुका साथै अहोरात्र खलटन ुभएका गाउँपालिकाका 
कम््य ारी साथीहरुप्रलत म ररैे आभारी रहकेी छु । बजेटको प्रभावकारी का्या्यनव्यनमा सबै पक्षको 
पणु्य सह्योगको अपेक्षा सलहत लबदा हुनछु ।

सालवत्रा कोइरािा
सं्योजक

बजेट तथा का्य्यक्रम सलमलत
कािीगणडकी गाउँपालिका, स्याङ्जा
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कािीगणडकी गाउँपालिका

गाउँका्य्यपालिकाको का्या्यि्य

लवघा्य, स्याङ्जा

कािीगण्की गाउँपालिकाको अथ्य समबनिी प्रस्ता्विाई कारा्यन्वरि गि्य बिेको ऐि

प्रसतावनाः कािीगणडकी गाउँपालिकाको आलथ्यक वर्य २०७९/८० को अथ्य समबनरी प्रसताविाई का्या्यनव्यन गन्यका 
लनलमत् सथानी्य कर तथा शलुक संकिन गनदे छुट लदने तथा आ्य संकिन र प्रशासनीक व्यवसथा गन्य वाञछनी्य भएकोिे 
। नेपािको संलवरानको रारा २२८ को उपरारा २ बमोलजम कािीगणडकी गाउँपालिका, स्याङ्जाको गाउँसभािे ्यो ऐन 
बनाएको छ । 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारमभः ्यस ऐनको नाम सथानी्य आलथ्यक ऐन, २०७९ रहकेो छ ।

२. ्यो ऐन २०७९ साि श्रावण १ दलेख कािीगणडकी गाउँपालिका क्षेत्रमा िाग ुहुनेछ ।

३. गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र अनसुु् ी १ मा उलिेख भए बमोलजमका तपलसि बमोलजमका एलककृत समपत्ी कर, 
घर बहाि कर , व्यवसा्य कर, कवाडी, जलडबटुी र जीवजनत ुकर, सवारी सारान कर, लवज्ञापन कर, बहाि 
लबटौरी कर िगा्यतका लवलभनन करहरु िगाईनेछ ।

४. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र अनसुु् ी २ मा उलिेख भए बमोलजमका लवलभनन लसफाररस दसतरु तथा शलुकहरु िगाईने 
छ । 

५. ्यस ऐनमा छुट भएका कुनै कर, दसतरु र शलुकहरुको समबनरमा का्य्यपालिकािे ततकाििाई लनण्य्य गरी िाग ु
गन्य सकनेछ । ्यद्पी पलछ बसने  गाउँसभाद्ारा त्यसिाई अनमुोदन गनु्यपनदेछ ।

६. ्यो ऐन िाग ुभए सँगै सथानी्य आलथ्यक ऐन २०७८/०७९ खारेज भएको मालननेछ । 
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अनसुु् ी १
गाउँपालिकाद्ारा आगामी आ.व. २०७९/०८० को िालग प्रसतालवत लवलभनन करको लववरण

क्र.स. लववरण करको दर
आ.व. 
२०७८/०७९

आ.व. 
२०७९/०८०

१) प्य्यटन उद्ोग
१.१ होमसटे ३००।० ३००।०
१.२ सारारण होटि र िज १०००।० १०००।०
१.३ रेषु्टरेनट (मम तास सेकुवा) १०००।० १०००।०
१.४ पाटशी प्यािेस सलहतको होटि ० २०००।०
१.५ रेषु्टरेनट [क्यामप फा्यर सलहतको] ० ३०००।०
२) व्यापाररक वसतु
२.१ खाद्ानन लकनारा पसि (लडिर र खरुिा) १०००, ५०० १०००, ५००
२.२ कपडा पसि (थोक एवं खरूिा) १०००, ५०० १०००, ५००
२.३ पेरिोि पमप २००० २०००
२.४ लवद््ुयतु सामान तथा लवद््ुयतुी्य सामग्री लट.भी., घडी रेलड्यो लबक्री १००० १०००
२.५ हभेी इलकवपमनेट बस, रिक, कार मोटर साईकि, टेमपो, साईकि मम्यत कारखाना 

तथा टा्यर मम्यत केनरि
१००० १०००

२.६ लनमा्यण सामाग्री १५०० १५००
२.७ सनू्ांदी पसि (जवेिेरी) १५०० १५००
२.८ फेनसी पसि १००० १०००
२.९ उनी रागो पसि ५०० ५००
२.१० जतू्ा ्पपि पसि ५०० ५००
२.११ सलपङ सेनटर १००० १०००
३) अन्य सेवा
३.१ लवलवर श्रङृघार पसि (थोक/खरुिा) ५०० ५००
३.२ फनशी्र पसि १५०० १५००
३.३ भाँडा र लगफट पसि(थोक/खरूिा) १००० १०००
३.४ केविू, नेटवलक्य ङ २००० २०००
३.५ पिूवोड्य (प्रलत वोड्यरु.) ० ५००
३.6 लभलड्यो गेम(प्रलत लसक्रम) १०० १००
३.७ पसूतक तथा पलत्रका पसि ५०० ५००
३.८ नस्यरी र फिफुिका लवरुवा लबक्रीलवतरण ५०० ५००
३.९ संसथागत पेनटर ० ५००
३.१ तरकारी पसि २०० २००
३.११ वीज भणडार ३०० ३००
३.१२ मास ूपसि ० ५००
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३.१३ कपडा लसिाई ३०० ३००
३.१४ ह्ेयर कलटङ ५०० ५००
३.१५ आट्य ३०० ३००
३.१6 फोटो सटूलड्यो ३०० ३००
३.१७ रंगरोगन पसि १००० १०००
३.१८ ्शमा पसि २५० २५०
४) मम्यत संभार
१. रेलड्यो लट.लभ घडी, प्रेशर कुकर, लहटर, टेिीफोन सेट पंखा तथा सटोभ, लवद्तु 

सामग्री मम्यत केनरि
५०० ५००

२. हभेी इलकवपमनेट बस, रिक, कार मोटर साईकि, टेमपो, साईकि मम्यतकारखाना 
तथा टा्यर मम्यत केनरि

१००० १०००

५) सेवा उद्ोग
१. ड्राइलभङ इलनष्टच्यटू ५०० ५००
२. ल्याब तथा फोटो ग्रालफ १००० १०००
३. छापाखाना १००० १०००
६) कृलर तथा वनजन्य उद्ोग
१. कृलर तथा वन पैदावारमा आराररत उद्ोग व्यवसा्य, फनशी्र उद्ोग आदी १५०० १५००
७) उजा्यमिुक
१. वा्यो ग्यास तथा सौ्य्य प्रलवलर र अन्य श्रोतहरु १००० १०००
८) उतपादन मिुक उद्ोग
१. पाउरोटी भणडार ५०० ५००
२. लमि ५०० ५००
३. आइसलक्रम उद्ोग तथा पसि ५०० ५००
९) लवत्ी्य सेवा
१. लवत्ी्य संसथा र सहकारी संसथा १००० १०००
२. रेलमटेनस सेवा १००० १०००
१०) सवास्थ्य सेवा
१. लनजी तथा गैरसरकारी असपताि १००० १०००
२. नलस्यङ होम १००० १०००
३. लकिलनक तथा ल्याव १००० १०००
११) लशक्षा सेवा
१. लन.लज क्षेत्रका बोलड्यङ सकुि क्यामपस उ.मा.लव मा.लव. र प्रा.लव. १५०० १५००
२. टाईलपङ, कमप्यटूर तथा भारा प्रलशक्षण संसथा १००० १०००
३. लसिाई ्य, बनूाई, पेलनटङ, कलटङ प्रलशक्षण १००० १०००
४. टेलकनकि इलनष्टच्यटु १००० १०००
१२) लनमा्यण व्यवसा्यी गाउँपालिकामा प्ररान का्या्यि्य भएको लनमा्यणव्यवसा्यमा क, 

ख, ग, घ
३०००/ २०००/ 
१५००/ १०००

३०००/ २०००/ 
१५००/ १०००

१३) सं्ार सेवा
१. लनजी क्षेत्रका कूरर्यर, फ्याकस,इमेि, इनटरनेट र टेलिफोन ५०० ५००
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२. एफ एम कर १००० १०००
३. केवि सञ्ािन कर ५००० ५०००
४. इनटरनेट सञ्ािन कर ५००० ५०००
५. केबि तथा इनटरनेटको सेवा लवसतारको अनमुती ५००० ५०००
६. केबि लटभी तथा ्यसका शाखा सञ्ािन ० ५०००
१४) लवशरेज्ञ परामश्य तथा अन्य व्यवसाल्यक सेवा
१. ल्लकतसक लवशरेज्ञ (सवा.सहा्यक,कलवराज) १००० १०००
२. ि फम्य ५०० ५००
३. कनसलटेनसी फम्य (इनजीलन्यररङ) १००० १०००
४. ज्योलतस ५०० ५००
५. अलडटर फम्य (क ख ग घ) १००० १०००
१५) अन्य व्यवसा्य
१. कवाडी सामानको थोक लबके्रता १००० १०००
२. बोति जन्य कवाडी प्रलत गोटा ० ०।५०
३. कागजजन्य कवाडी प्रलत लकिो ० ०।५०
४. रातजुन्य कवाडी प्रलत लकिो ० १।०
५. पिालसटक जन्य कवाडी प्रलत लकिो ० १।५०
6. टेणट हाउस १००० १०००
७. लम्ाई पसि ५०० ५००
१६) साना उद्ोग
१. कलटङ ढंुगा उद्ोग १००० १०००
२. लग्रि उद्ोग १५०० १५००
३. अन्य उद्ोग १००० १०००
४. बिक उद्ोग १००० १०००
१७) लवज्ञापन दसतरु
१. प्रलत वग्य मीटर २५ २५
१८) का् ढुवानी कर 
१. ख्यर वा सो सरहको का् प्रलत लरिप
क रिक ७५०० ७५००
ख १० ्कके रिक ० ८५००।०
ग ट््याकटर २५०० २५००
२. कुका् वा सो सरहको का्
क रिक ३००० ३०००
ख ट््याकटर १००० १०००
१९) घर  बहाि कर -कुि भाडाको _ प्रलतशतमा १० १०
२०) व्यावसाल्यक फम्यको दता्य शलुक ५०० ५००
कवाडी लनकासी कर दर २०७९/८०   
१ कवाडी सामानको थोक लबके्रता १००० १०००
२ बोति जन्य कवाडी प्रलत गोटा १ १
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अनसुु् ी २

गाउँपालिकाद्ारा आगामी आलथ्यक वर्य २०७९/०८० को िालग प्रसतालवत लवलभनन दसतरु तथा शलुकको लववरण
लस.न लववरण करको दर कैलफ्यत

आ.व. २०७८/०७९ आ.व. २०७९/०८० 
को िालग प्रसतालवत

१) लसफाररस
क नाता प्रमालणत २५० २५०
२) नागररकता लसफाररश
क) वंशज, जनमको नागररकता लसफाररश १५० १५०
ख) वैवालहक अलंगकृत नागररकता लसफाररश गनदे २५० २००
३ प्रलतलिलप नागररकता लसफाररश १५० २००
४ राहदानी लसफाररश २५० २५०
५ बहािकरको िेखाजोखा लसफाररश गनदे १५० १५०
६ मोलहिगत कट्ाको लसफाररश गनदे १५० १५०
७ घरजगगा करको िेखाजोखा लसफाररश गनदे २५० २५०
८ जनमलमलत प्रमालणत गनदे २५० २५०
९ व्यापार व्यवसा्य बनद भएको सञ्ािन नभएको वा हुदँ ैनभएको 

लसफाररश गनदे
२५० २५०

१० लमिापत्रको कागज गराउने लनवेदन दता्य गन्य लसफाररश गनदे २५० २५०
११ लववालहत वा अलववालहत प्रमालणत गनदे २०० २००
१२ लनशलुक वा सशलुक सवास्थ्य उप्ारको लसफाररश गनदे ५० ०
१३ अगं्रेजी माध्यममा लसफाररश तथा प्रमालणत गनदे २५० २५०
१४ घरपाताि प्रमालणत गनदे १५० १५०
१५ व्यलतिगत लववरण प्रमालणत गनदे २०० २००
१६ पजुा्यमा घर का्यम गनदे लसफाररश गनदे १५० १५०
१७ फरकफरक नाम थर जनमलमलत तथा प्रमालणत दवुै नाम गरेको व्यलति 

एकै ह ेभनने लसफाररशगनदे
२५० २५०

१८ नामथर जनमलमलत संशोरनको लसफाररश गनदे ५०० ५००
१९ जगगारनी पजुा्य हराएको लसफाररश गनदे १५० १५०
२० कागज र मनजरुीनामा प्रमालणत गनदे १५० १५०
२१ लकत्ाकाट गन्य लसफाररश गनदे २५० २५०
२२ सरंक्षक प्रमालणत गनदे तथा ससथागत व्यलतिगत संरक्षक लसफाररश 

गनदे
१५० १५०

२३ हकवािा वा हकदार प्रमालणत गनदे १५० १५०

३ कागजजन्य कवाडी प्रलत लकिो १ १
४ रातजुन्य कवाडी प्रलत लकिो १ १
५ पिालसटक जन्य कवाडी प्रलत लकिो २ २
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२४ नामसारी गन्य लसफाररश गनदे २५० २५०
२५ जगगाहक समबनरमा लसफाररश गनदे २५० २५०
२६ मतृकसँग नाता प्रमालणत तथा सज्यमीन मु् लुका गनदे २५० २५०
२७ उद्ोगदता्य लसफाररश ५०० ५००
क साना उद्ोग ५०० ५००
ख मझौिा उद्ोग १००० १०००
ग ्ुिा उद्ोग १५०० १५००
२८ उद्ोग ्ाउँसारी गन्य लसफाररश गनदे ५०० ५००
२९ जीलवत रहकेो लसफाररश गनदे १५० १५०
३० पवू्यप्राथलमक लवद्ाि्य खोलन लसफाररश र अनमुलत लदने ५०० ५००
३१ जगगा मलु्याङ्कन लसफाररश मलु्याङकन गन्य
क रु प्ासिाख समम ५००० ५०००
ख) रु प्ासिाख भनदा मालथ प्रलत िाख १०० १००
३२ लवद्ाि्यको कक्षा थप गन्य लसफाररश गनदे २५० २५०
क सामदुाल्यक वा सरकारी

क.वाि लवकास केनरि सञ्ािन अनमुलत १५० १५०
ख.आरारभतू लवद्ाि्य २०० २००
ग.मा.लव. ५०० ५००
घ.सनातक/ सनातकोत्र ५०० ५००

ख लनलज
क.वाि लवकास केनरि सञ्ािन अनमुलत ५०० ५००
ख.आरारभतू लवद्ाि्य १००० १०००
ग.मा.लव. १५०० १५००
घ.सनातक/ सनातकोत्र २००० २०००

३३ पािनपोरणका िालग लसफाररश गनदे लनशलुक लनशलुक
३४ आलथ्यक अवसथाको लसफाररश गनदे लनशलुक लनशलुक
क लवपननताको लसफाररश ० ०
ख) समपननताको लसफाररश ५०० ५००
ग) आमदानी श्रोत लसफाररस व्यलतिगत २५०
घ) आमदानी श्रोत संसथागत व्यलतिगत ५००
३५ लवद्ाि्य ्ाउँसारी गन्य लसफाररश गनदे २५० २५०
३६ टेलिफोन, रारा तथा लवद्तु जडानको लसफाररश गनदे  २५०  २५०
क) आर.सी.सी. पककी घर ३०० ३००
ख) अन्य घर २०० २००
३७ का्दाउराको लसफाररस का् ५०० कुका् 

२५०
का् ५०० कुका् 
२५०

३८ सज्यलमन मु् लुका गरेको शलूक २५० २५०
३९ ्ाररलत्रक लसफाररस २५० २५०
४० भवन लनमा्यणको सारारण सवीकृलत समबनरी लसफाररस ३०० ३००
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४१ छात्रवलृत् समबनरी लसफाररस लनशलुक लनशलुक
४२ पेनसन लमिान लसफाररश २५० २५०
४३ संसथादता्य लसफाररश ५०० ५००
४४ जाती्य पलह्ान लसफाररश २५० २५०
४५ प्र्लित काननू अनसुार प्रत्या्योलजत अलरकार बमोलजम अन्य 

लसफाररश गनदे
१५० १५०

४६ घ वग्यको लनमा्यण व्यवसा्य नलवकरण शलुक ३०००० ५०००
४७ घ वग्यको लनमा्यण व्यवसा्य दता्य शलुक २०००० २००००
४८ नाबािक प्रमाणपत्र लसफाररस १५०
४९ कनसिुर प्रमालणत २५०
५० सु् ी दता्य ५००
२) अन्य दसतरु
१ लनवेदन दसतरु १०।० ०
२ अनसूु् ी फाराम १०।० ०
३ लनवेदनदता्य शलुक १० ०
४ जनम, मतृ, वसाईसराई र समबनर लवचछेद लविमव दसतरू ५० १५०
५ कोटेशन फाराम शलुक आलथ्यक 

लन्यमाविी 
अनसूार

आलथ्यक  
लन्यमाविी अनसूार

६ टेणडर फाराम शलुक आलथ्यक 
लन्यमाविी 
अनसूार

आलथ्यक लन्यमाविी 
अनसूार

७ लनवेदन नककि प्रलत पाना
क) का्या्यि्यको तफ्य बाट गररलदन ुपरेमा ७ प्रलतपाना ७ प्रलतपाना
ख) आफैिे गरर िगेमा ५ प्रलतपाना ५ प्रलतपाना
८ भरुवा बनदकू नवीकरण दसतरू लजलिा भर 

१००।० राज्य 
२००।०

लजलिाभर १००।० 
राज्य २००।०

९ घर लनमा्यण नकशाको नककि दसतरू १५० १५०
१० न्या्यीक सलमलतमा पेश गनदे लनवेदन दसतरु १५० १५०
३) बालर्यकसवारी कर
१ बस, रिक, िहरी ५०० ५००
२ लमनीबस, रिक (छ पांग्रे) ३५० ३५०
३ लमनीबस, रिक (्ार पांग्रे) २५० २५०
४ भाडाको कारजीप १५० १५०
५ लनजी कार, भ्यान, लजप, लपकअप १५० १५०
६ ट््याकटर्ुिो ४० हर्यपावर भनदा मालथ १५० १५०
७ ट््याकटरसानो ४० हर्यपावर भनदा सानो १५० १५०
८ सकूटर मोटरसाइकि ५० ५०
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९ पावर टेिर ५० ५०
१० िोडर, डोजरर एकसाभटेर (भ्याकूम) १००० १०००
११ अटो ररकसा सञ्ािन अनमुती दसतरु ० ७५००
१२ अटो ररकसा वालर्यक नलवकरण दसतरु ० ५०००
४) सडक मम्यत शलुक
१ बस, रिक १०० १००
२ ट््याकटर्ूिो (४० हर्यपावरभनदा बढी) १५० १५०
४ लमनी बस, रिक, लजप ५० ०
५ ट््याकटरसानो (४० हर्यपावरभनदा घटी) ५० ५०
६ लनजी कार, भाडा कार ५० ५०
७ अटो ५० ५०
८ लवदशेी बसरिक २०० २००
९ लवदशेीलमनी बस, रिक, लजप १५० १५०
१० लवदशेी कार र ट््याकसी १५० १५०
५) प्राकृलतकसारन उप्योग कर प्रलत लरिप
१ लगटी ढंुगा (प्रलत हभेी रिक) १६०० १६००
२ लगटी ढंुगा (प्रलत लमनी रिक) १२०० १२००
३ लगटी ढंुगा (प्रलत ट््याकटर) ४०० ४००
४ लगटी ढंुगा (प्रलत l६Kk/) १००० १२०० जररवाना 

रु २०००
५ वािवूा (प्रलत रिक) १००० १०००
६ कलटङ ढंुगा (प्रलत रिक) १५०० १५००
७ छपनी सादाढुङ्गा (प्रलत रिक) १००० १०००
८ कलटङ ढंुगा १००० १०००
९ छपनी सादाढुङ्गा १००० १०००
६ लवज्ञापन कर
१ साइनवोड्य, गिोवोड्य, सटि आलदमा २५ वग्यफूट भनदा मालथ ५०० ५००
२ साइनवोड्य, गिोवोड्य, सटि आलदमा २५ वग्यफूट समम ३०० ३००
३ तिू व्यानर एक हप्ताको िालग ५० ५०
४ तिू व्यानर एक हप्ता भनदा बढी १०० १००
७ मनोरञजनकर
१
८ सवारीपालक्य ङ शलुक
१ ्ुिा सवारीसारन प्रलत घणटा १० १०
२ साना सवारी सारन प्रलत घणटा ५ २
९ पटके व्यवसा्य कर
१ फेनसी र खरूिा सामान गाडीद्ारा घमूाएर बेचनेहरुका िालग प्रलत लदन १०० ५००  जररवाना 

रु २०००
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२ खाद्ानन सामान गाडीद्ारा घमूाएर बेचनेहरुका िालग प्रलत लदन १०० ५००   जररवाना 
रु २०००

३ तरकारी र फिफुि गाडीद्ारा घमूाएर बेचनेहरुका िालग प्रलत लदन १०० ५०० जररवाना 
रु २०००

४ रांगा, भैंसी लनकासी प्रलतगोटा ५०० ५००  जररवाना 
(१५००)

५ खसी/ बोका / बंगरू लनकासी प्रलत गोटा ५० ५०  जररवाना 
रु ५००

६ हांस, कुखरुा र अन्य पंक्षी लनकासी प्रलत गोटा ५० ५  जररवाना 
रु २० प्रलत 
गोटा

१०) साव्यजलनक जगगामा बनेका घर,टहरा,घमुती,गोदाम वा अन्य कुनै 
संर्ना समवनरमा ।

१ साव्यजलनक सथानमा बनेका घर सटरहरुको प्रलतसटर,को्ा टेणडरप्रलतसपरा्यका आरारमा 
का्यम गनदे

२ घमुतीहरु मालसक प्रलत वग्यलमटर ५०
३ टहराहरु मालसक प्रलत वग्यलमटर ५०
४ गोदामहरु मालसक प्रलत वग्यलमटर ५०
११ घरको नकसा पास समबनरी
१ पलहिो तलिाको िालग - पककी घरको िालग प्रलत वग्यलमटर ४
२ दोस्ो र तेस्ो तलिाको िालग - पककी घरको िालग प्रलत वग्यलमटर ५
३ तेस्ो तलिा भनदा मालथको िालग प्रलत वग्यलमटर ६
४ कच्ी बंगािे घरको िालग प्रलत वग्यलमटर २
५ सबै प्रकारका पककी घरको नकसा अलभिेलखकरणको िालग प्रलत वग्यलमटर ३
६ घर जगगा नाप जाँ् दसतरु प्रलत वग्यलमटर २०००
७ अन्य संर्नाहरु मालसक प्रलत वग्यलमटर गाउँपालिकाको 

लनण्य्यानसुार

१२ सहकारी दता्य शलुक समबनरमा
१ बहुउद्शे्यी्य सहकारी - मखु्य कारोबार ब्त तथा ऋण ५००० ५०००
२ ब्त तथा ऋण सहकारी ५००० ५०००
३ कृलर तथा पश ुसहकारी १००० १०००
४ अन्य सहकारी तथा संसथा दता्य १००० १०००
पनुश्ः घ वग्यको लनमा्यण व्यावसा्यीिे मलंसर मसानत समम नलवकरण दसतरुमा थप १० प्रलतशत जररवाना िागने छ ।
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l;=g+=

ljj/0f hDdf /sd ljj/0f /sd

1 ut jif{sf] lhDd]jf/L 1 rfn' vr{ 304,828,876.05   
s_ gub 2 k"FhLut vr{ 190,365,216.00    
v_ ;|lrt df}Hbft 100,251,865.89   3 ljQLo Joj:yf e'QmfgL

u_ ljljw vr{ vftfdf df}Hbft 9,200,000.00     s_ C0f e'QmfgL

3_ k|sf]k Joj:yfkg sf]ifdf df}Hbft 193,894.33       v_ Aofh e'QmfgL

ª_ w/f}{}6L c=Nof= 8,226,570.00     u_ cGo e'QmfgL

2 /fh:j -cfGtl/s cfo_ 4 nufgL 

s_ cfGtl/s /fh:j 6,667,601.15      C0f nufgL 

v_ /fh:j afF8kmfF8 116,364,751.45    z]o/ nufgL

u_ cGo cfo ;|f]t gv'n]sf] cGo nufgL 

3 ljQLo x:tfGt/0f 5 w/f}6L lkmtf{ 2,500,501.00     
s_ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg 102,200,000.00   6 sf]if lgsf;f lkmtf{

v_ ;zt{ cg'bfg 252,829,960.00   s_ ;+3Lo ;l~rt sf]ifdf lkmtf{ 39,789,936.46    
u_ ;dk"/s cg'bfg 11,900,000.00    v_ k|b]z ;l~rt sf]ifdf lkmtf{ 18,543.00       
3_ ljz]if cg''bfg 23,300,000.00    

4 k|b]z ;/sf/af6 k|fKt cg''bfg 7 df}Hbft

s_ljQLo ;dfgLs/0f cg'bfg 11,525,000.00    s_ ;+lrt df}Hbft 99,981,554.98    
v_ ;zt{ cg'bfg v_ ;+3Lo  sf]ifdf lkmtf{ afFsL 1,200,000.00     
u_ ;dk"/s cg'bfg 9,062,000.00     u_ ljljw vr{ vftf df}Hbft 6,504,169.00     

3_ ljz]if cg''bfg 2,082,000.00     3_ :yfgLo tx k|sf]k Joj:yfkg sf]k 134,904.33      

5 cGt/ :yfgLo txaf6 k|fKt ª_ w/f}+6L df}Hbft 11,012,154.28     
6 ljQLo Joj:yf k|flKt

7 ljleGg sf]iftkm{sf]] cfo 3,542,928.00     * ljleGg sf]iftkm{sf]] vr{ 6,392,168.00     
8 ljifout lgsfoaf6 k|fKt /sd ( ljifout lgsfoaf6 vr{

s_ ;fdflhs ;'/Iff tyf h]i7 gfu/Ls 110,714,195.00    s_ ;fdflhs ;'/Iff tyf h]i7 gfu/Ls 110,714,195.00    

v_ ul/a;Fu ljZj]Zj/ sfo{s|d 455,000.00      v_ ul/a;Fu ljZj]Zj/ sfo{s|d 455,000.00      
u_ ko{6g k'jf{wf/ ljsf; cfof]hgf 2,472,182.00     u_ ko{6g k'jf{wf/ ljsf; cfof]hgf 2,472,182.00     

9 e'StfgL afFsL bfloTj 948.00         
10 rfn' cf j w/f}{}6L k|fKt 5,284,895.00     
11 nufgLsf] ;fFFjf lkmtf{

12 cGo cfo -w/f}6L / ljljw vr{ vftf 95,609.28       
hDdf 776,369,400.10    hDdf 776,369,400.10   

cfo Joosf] ljj/0f @)&*÷&(
l;=g+=

cfotkm{ Jootkm{
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कालीगकी गाउँपािलका
गाउँ कायपािलकाको कायालय, �ांजा

 
िवनयोजन ऐन

कालीगकी गाउँपािलका, �ांजा को आिथक बष २०७९/८० को सेवा र कायह�को लािग थानीय सि�त कोषबाट केही रकम खच गन र िविनयोजन गन 
स��मा वथा गन बनेको ऐन

सभाबाट �ीकृत िमित : २०७९/०३/२१

ावना : कालीगकी गाउँपािलका, �ांजा २०७९/८० को सेवा र कायह�को लािग सि�त कोषबाट केही रकम खच गन अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन 
गन वा�नीय भएकोले,

नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम कालीगकी गाउँपािलका, �ांजाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संि नाम र ार : (१) यस ऐनको नाम “कालीगकी गाउँपािलका, �ांजाको िविनयोजन ऐन, ” रहेको छ । 
(२) यो ऐन तु� ार� �नेछ ।

२. आिथक वष २०७९/८० को िनिम सित कोषबाट रकम खच गन अिधकार : (१)आिथक वष २०७९/८०को िनिम गाउँ कायपािलका, वडा सिमित, 
िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह�का िनिम अनुसूची १ मा उ���खत चालू खच, पँूिजगत खच र िबिय वथाको रकम समेत गरी ज�ा रकम 
५६,९१,५०,००० (अ�पी �पैयाँ छप� करोड एका��े लाख पचास हजार मा | ) मा नबढाई िनिद ग�रए बमोिजम सि�त कोषबाट खच गन सिकनेछ ।

३ . िविनयोजन : (१) यस ऐनारा सि�त कोषबाट खच गन अिधकार िदइएको रकम आिथक वष २०७९/८०को िनिम कालीगकी गाउँपािलका, �ांजाको गाउँ 
कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह�को िनिम िविनयोजन ग�रनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह�को िनिम 
िविनयोजन गरेको रकमम कुनैमा बचत �ने र कुनैमा अपुग �ने दे�खन आएमा गाउँ कायपािलकाले बचत �ने शीषकबाट नपुग �ने शीषकमा रकम सान सछ । 
यसरी रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको ज�ा रकमको १० ितशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भ�ा बढी शीषकह�बाट अक एक वा एक भ�ा बढी 
शीषकह�मा रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन सिकनेछ । पँूिजगत खच र िवीय वथातफ  िविनयोिजत रकम साँवा भुानी खच र ाज भुानी खच 
शीषकमा बाहेक अ चालू खच शीषकतफ  सान र िबीय वथा अ गत साँवा भुानी खचतफ  िबिनयोिजत रकम �ाज भुानी खच शीषकमा बाहेक अ 
सान सिकने छैन । तर चालु तथा पँूिजगत खच र िवीय वथाको खच होन एक ोतबाट अक ोतमा रकम सान सिकनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले�खएको भए तापिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज�ा �ीकृत रकमको १० ितशत भ�ा बढ्ने गरी कुनै 
एक वा एक भ�ा बढीशीषकह�मा रकम सान परेमा गाउँ सभाको �ीकृित िलनु पनछ ।
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गाउँ कायपािलकाको कायालय, ांजा

कायालयको कोड : ८०४४३५०३३००

आय यको िबबरण
 

आ.व. : २०७९/८०

शीषक आ.व. २०७७/७८ को
यथाथ

आ.व. २०७८/७९ को संशोिधत
अनुमान

आ.व. २०७९/८० को
अनुमान

आय ५१,९४,५० ५४,७९,५३ ५५,१६,९१
राज� ११,१३,२५ १३,०८,५७ १४,५४,९२
आ�रक �ोत ७२,६५ १,०५,०० १,०३,००
११३१४ भुिमकर/मालपोत ५,६१ ८,०० ८,००
११३२१ घरवहाल कर १,०० ३,००
११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) ५,०० ०
११६३१ कृिषतथा पशुज वको ावसाियक कारोवारमा ला कर ५,०० ५,००
१४१५९ अ �ोतबाट �ा रोय�ी ३५,०० ३३,००
१४२१२ सरकारी स�तीको िब�ीबाट �ा रकम ३,०० ३,००
१४२२४ परी�ा शु ५० ५०
१४२२९ अ �शासिनक सेवा शु ३,०० ३,००
१४२४२ न�ापास दर १,०० १,५०
१४२४३ िसफा�रश दर १२,०० १५,००
१४२४४ ��गत घटना दता� दर ३,०० ३,००
१४२४५ नाता �मािणत दर १,५० १,५०
१४२४९ अ दर ७,९० ३,०० ३,००
१४२५३ ावसाय रिज�� ेशन दर १,५० १,५०
१४२६५ अ �ेको आय ५९,१३ ४,०० ४,००
१४३१२ �शासिनक द, ज�रवाना र जफत ४,०० ४,००
१४३१३ धरौटी सदर�ाहा १,०० २,५०
१४६११ वसाय कर २,५० २,५०
राज� बाँडफाँडबाट �ा रकम १०,४०,६० १२,०३,५७ १३,५१,९२
११३१५ घरजा रिज�ेशन दर ३,८९ ४,०० ४,००
११४११ बाँडफाँड भई �ा �ने मू अिभबृ�� कर ५,४९,०७ ३,२६,९३ ७,९२,०८
११४२१ बाँडफाँड भ◌� इ �ा �ने अ:शु ३,२६,९३ ०
११४५६ बाँडफाँटबाट �ा �ने सवारी साधन कर ४३,१४ ४०,७० ४८,८४
१४१५५ बाँडफाँड भई �ा जल�ोत स��ी रोय�ी ४,४४,४८ ५,००,०० ५,००,००
१४१५७ बाँडफाँड भई �ा दहर बहरको िवि�बाट �ा �ने
आय ५,०० ७,००

अ आय ११,०० ९,००
१४५२९ अ राज� ४,०० ४,००
१५१११ बे�जू ७,०० ५,००
अर सरकारी िवीय हारण ४०,८१,२५ ४१,७०,९६ ४०,६१,९९
संघीय सरकार ३७,५०,५६ ३९,०५,७१ ३८,४०,००
१३३११ समािनकरण अनुदान ९,६१,०० १०,२२,०० १०,९३,००
१३३१२ शसत� अनुदान चालु २६,२४,५६ २२,५२,४५ १९,२४,००
१३३१३ शसत� अनुदान पँुजीगत २,७९,२६ ४,२३,००
१३३१४ िवषेश अनुदान चालु २२,०० ४२,०० ०
१३३१५ िवषेश अनुदान पँुजीगत १,९१,०० २,००,००
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु १,४३,००
१३३१७ समपुरक अनुदान पँुजीगत १,१९,०० २,००,००
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�देश सरकार ३,३०,६९ २,६५,२५ २,२१,९९
१३३११ समािनकरण अनुदान १,२०,८३ १,१५,२५ १,२१,९९
१३३१४ िवषेश अनुदान चालु २५,०० ३०,०० ०
१३३१५ िवषेश अनुदान पँुजीगत ० ५०,००
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु १,८४,८६
१३३१७ समपुरक अनुदान पँुजीगत १,२०,०० ५०,००
बैदेिशक
जनसहभािगता
िवीय वथा (�ा��)
 
य ४६,५१,३३ ६४,८२,०५ ५६,९१,५०
चालु २८,७३,६५ ३५,७१,५० ३२,७५,२५
२११११ पा�र�िमक कम�चारी २,३०,४९ ४,१३,२९ १,४५,००
२११२१ पोशाक २,७० ३,६० ७,००
२११३२ महंगी भा १६,७८ ८,०० ७,००
२११३३ िफ� भा ० १,०८ २,००
२११३४ कम�चारीको बैठक भा २०,०० ० ३०,००
२११३५ कम�चारी �ोाहन तथा पुरार ९,९९ १७,०० १०,००
२११३९ अ भा ६,९९ ३२,५० ०
२११४२ पदािधकारीअ सुिबधा ७९,३४ ८८,०० १,००,००
२१२१४ कम�चारी काण कोष ० १०,०० १०,००
२२१११ पानी तथा िबजुली ३,२६ २३,०० १०,००
२२११२ संचार महसुल १२,९० १२,०५ १३,००
२२२१२ इ�न (काया�लय �योजन) २६,७२ ३०,०० ३५,००
२२२१३ सवारी साधन मम�त खच� ० १४,०० १५,००
२२२१४ िबमा तथा नवीकरण खच� ४,१२ ८,०० ८,००
२२२२१ मेिशनरी तथा औजार मम�त स�ार तथा सालन खच� १८,६२ १०,६० ८,००
२२२३१ िनिम�त साव�जिनक स�िको मम�त स�ार खच� ८,६१ ४,०० २,००
२२३११ मसल� तथा काया�लय सामा�ी २६,४८ २३,२० २०,००
२२३१४ इ�न - अ �योजन ११ २,०० ०
२२३१५ पपिका, छपाई तथा सूचना �काशन खच� ८,३८ ३१,६० २५,००
२२३१९ अ काया�लय संचालन खच� ० २,०० १,००
२२४११ सेवा र परामश� खच� २०,८८ २,०० ३,००
२२४१२ सूचना �णाली तथा सवेयर संचालन खच� ० ३,०० ३,००
२२४१३ करार सेवा शु १,३०,९७ १,६५,४६ १,६४,८०
२२४१४ सरसफाईसेवा शु ० ४,०० ३,००
२२४१९ अ सेवा शु ७,४८ ७८,२२ ८,००
२२५११ कम�चारी तािलम खच� २,१३ ८,०० १९,००
२२५१२ सीप िवकास तथा जनचेतना तािलम तथा गो�ी स��ी खच� २१,५२ ६८,०१ ४५,००
२२५२१ उ�ादन साम�ी / सेवा खच� ४७,४४ ९६,५० ६०,५०
२२५२२ काय��म खच� २,८२,०४ १,४२,९२ १,५५,२५
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२२५२९ िविवध काय��म खच� १,४९ ५,०० ०
२२६११ अनुगमन, मूांकन खच� ४,७१ ११,६१ ७,००
२२६१२ �मण खच� ११,२८ १५,०० १५,००
२२६१९ अ �मण खच� ० १,०० २,००
२२७११ िविवध खच� १५,३९ १७,०० १५,००
२२७२१ सभा सालन खच� ७,०० १०,०० १२,००
२५१११ गैर िवीय संथानह�लाई चालु सहायता ० ४०,०० ०
२५११२ गैर िवीय संथानह�लाई पँूजीगत सहायता ० १६,०० ०
२५२११ गैर िवीय वसायह�लाई चालु सहायता ० ३०,०० ०
२५२१२ गैर िवीय वसायह�लाई पँूजीगत सहायता ० २७,४४ ०
२५३११ शैि�क संथाह�लाई सहायता ० ४,२९ १०,००
२५३१२ �ाथ संथाह�लाई सहायता ० ५५,०० ०
२५३१३ उपभो�ा सिमित तथा गैर सरकारी संथा सहायता ५,८९ १,०० ०
२५३१५ अ सथा सहायता १० ० ५०
२६३३२ सशत� अनुदान (चालु) ० ६२,५९ ४,२३,७५
२६४११ सरकारी िनकाय, सिमित, �ित�ान एवं बोड�ह�लाई िनः शत�
चालु अनुदान ० २७ ०

२६४१२ सरकारीिनकाय, सिमित¸ �ित�ान एवं बोड�ह�लाई सशत� चालु
अनुदान १५,३१,५२ १६,६६,४४ ७५,००

२६४१३ अ संथालाई सः शत� चालु अनुदान १,६७,६१ १४,०० १४,९५,४५
२७१११ सामािजक सुर�ा ० ० २,५०,००
२७११२ अ सामािजक सुर�ा १,२७ १,८२,९१ १८,००
२७२११ छावृि ० ५,२५ ७,००
२७२१२ उ�ार, राहत तथा पुनथा�पना खच� १,०३,५१ ६४,६० १४,००
२७२१९ अ सामािजक सहायता ० ३,७२ १०,००
२८१४२ घरभाडा ६,०२ ६,०० ५,००
२८१४३ सवारी साधन तथा मेिशनर औजार भाडा ० ३,०० २,००
२८१४९ अ भाडा २,५७ २,३५ १,००
२८२१९ अ िफता� २७,१७ २५,०० ३,००
पंूजीगत १७,७७,६८ २९,१०,५५ २४,१६,२५
३११११ आवासीय भवन िनमा�ण/ख�रद ० ३६,०० १,५०
३१११२ गैर आवासीय भवन िनमा�ण/ख�रद ३,४६,२४ ५,१६,७५ २,२४,००
३१११३ िनिम�त भवनको संरचना�क सुधार खच� ३,४७ २२,५० ३७,००
३१११४ जा िवकास काय� ० १,०० ०
३११२१ सवारी साधन ० ५०,०० १०,००
३११२२ मेिशनरी तथा औजार ५४,५६ १,०१,५० १,०४,२५
३११२३ फिन�चर तथा िफ�स� ९,३९ २०,०० २६,००
३११३१ पशुधन तथा बागवानी िवकास खच� ५०,६१ २०,०० ०
३११३२ अनुस�ान तथा िवकास स��ी खच� ० ० ३५,००
३११३४ कटर सवेयर िनमा�ण तथा खरीद खच� ० १७,०० ३,००
३११४१ सुर�ा �णाली तथा उपकरण �ा�� खच� ० ० ३०,००
३११५१ सडक तथा पूल िनमा�ण ७,६६,२८ १०,४८,७८ ११,४०,२५
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अनुसूची १

�. हजारमा

कालीगकी गाउँपािलका
गाउँ कायपािलकाको कायालय, ांजा

कायालयको कोड : ८०४४३५०३३००

आय यको िबबरण
 

आ.व. : २०७९/८०

शीषक आ.व. २०७७/७८ को
यथाथ

आ.व. २०७८/७९ को संशोिधत
अनुमान

आ.व. २०७९/८० को
अनुमान

३११५३ िवद्युत संरचना िनमा�ण ० १,६० ८,००
३११५४ तटब� तथा बाँधिनमा�ण १२,१९ १२,०० १४,५०
३११५५ िसंचाई संरचना िनमा�ण ७१,२८ १,०२,५० २,१९,८५
३११५६ खानेपानी संरचना िनमा�ण १,३१,५६ १,७३,२५ १,०६,१५
३११५७ वन तथा वातावरण संर�ण १,८७ १८,०० ५,००
३११५८ सरसफाई संरचना िनमा�ण २,८९ १,७५,०० १९,५०
३११५९ अ साव�जिनक िनमा�ण २,८९,५७ ४,३५,६६ ४,२६,२५
३११६१ िनिम�त भवनको संरचना�क सुधार खच� २,५० ५८,०० ६,००
३११७२ पँूजीगत अनुस�ान तथा परामश� ३५,२० ३५,०० ०
३१४११ जा�ा�� खच� ० ६६,०० ०
३१५११ भैपरी आउने पँूजीगत ० ० ०
बजेट बचत (+)/न ५,४३,१६ (१०,०२,५१) (१,७४,५९)
गत वष�को नगद मौात २,१५ १०,०२,५१ १,७४,५९
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अनुसूची २

�. हजारमा

कालीगकी गाउँपािलका
गाउँ कायपािलकाको कायालय, �ांजा

कायालयको कोड : ८०४४३५०३३००

राज� तथा अनुदान ाको अनुमान
 

आ.व. : २०७९/८०

शीषक आ.व. २०७७/७८ को
यथाथ

आ.व. २०७८/७९ को संशोिधत
अनुमान

आ.व. २०७९/८० को
अनुमान

आय ५२,५३,९३ ६४,८२,०५ ५६,९१,५०
राज� ११,१५,४१ २३,११,०८ १६,२९,५१
आ�रक �ोत ७४,८१ ११,०७,५१ २,७७,५९
११३१४ भुिमकर/मालपोत ५,६१ ८,०० ८,००
११३२१ घरवहाल कर १,०० ३,००
११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी) ५,०० ०
११६३१ कृिषतथा पशुज वको ावसाियक कारोवारमा ला
कर ५,०० ५,००

१४१५९ अ �ोतबाट ा रोयी ३५,०० ३३,००
१४२१२ सरकारी स�तीको िब�ीबाट ा रकम ३,०० ३,००
१४२२४ परी�ा शु ५० ५०
१४२२९ अ शासिनक सेवा शु ३,०० ३,००
१४२४२ न�ापास दर १,०० १,५०
१४२४३ िसफा�रश दर १२,०० १५,००
१४२४४ ��गत घटना दता� दर ३,०० ३,००
१४२४५ नाता मािणत दर १,५० १,५०
१४२४९ अ दर ७,९० ३,०० ३,००
१४२५३ ावसाय रिज� ेशन दर १,५० १,५०
१४२६५ अ �ेको आय ५९,१३ ४,०० ४,००
१४३१२ शासिनक द, ज�रवाना र जफत ४,०० ४,००
१४३१३ धरौटी सदर�ाहा १,०० २,५०
१४६११ वसाय कर २,५० २,५०
३२१२१ नगद २,१५
३२१२२ बक मौात ० १०,०२,५१ १,७४,५९
राज� बाँडफाँडबाट ा रकम १०,४०,६० १२,०३,५७ १३,५१,९२
११३१५ घरजा रिजशन दर ३,८९ ४,०० ४,००
११४११ बाँडफाँड भई ा �ने मू अिभबृ�� कर ५,४९,०७ ३,२६,९३ ७,९२,०८
११४२१ बाँडफाँड भ◌� इ ा �ने अ:शु ३,२६,९३ ०
११४५६ बाँडफाँटबाट ा �ने सवारी साधन कर ४३,१४ ४०,७० ४८,८४
१४१५५ बाँडफाँड भई ा जल�ोत स�ी रोयी ४,४४,४८ ५,००,०० ५,००,००
१४१५७ बाँडफाँड भई ा दहर बहरको िवि�बाट ा �ने
आय ५,०० ७,००

अ आय ११,०० ९,००
१४५२९ अ राज� ४,०० ४,००
१५१११ बे�जू ७,०० ५,००
अर सरकारी िवीय हारण ४०,८१,२५ ४१,७०,९६ ४०,६१,९९
संघीय सरकार ३७,५०,५६ ३९,०५,७१ ३८,४०,००
१३३११ समािनकरण अनुदान ९,६१,०० १०,२२,०० १०,९३,००
१३३१२ शसत� अनुदान चालु २६,२४,५६ २२,५२,४५ १९,२४,००
१३३१३ शसत� अनुदान पँुजीगत २,७९,२६ ४,२३,००
१३३१४ िवषेश अनुदान चालु २२,०० ४२,०० ०
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अनुसूची २

�. हजारमा

कालीगकी गाउँपािलका
गाउँ कायपािलकाको कायालय, �ांजा

कायालयको कोड : ८०४४३५०३३००

राज� तथा अनुदान ाको अनुमान
 

आ.व. : २०७९/८०

शीषक आ.व. २०७७/७८ को
यथाथ

आ.व. २०७८/७९ को संशोिधत
अनुमान

आ.व. २०७९/८० को
अनुमान

१३३१५ िवषेश अनुदान पँुजीगत १,९१,०० २,००,००
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु १,४३,००
१३३१७ समपुरक अनुदान पँुजीगत १,१९,०० २,००,००
देश सरकार ३,३०,६९ २,६५,२५ २,२१,९९
१३३११ समािनकरण अनुदान १,२०,८३ १,१५,२५ १,२१,९९
१३३१४ िवषेश अनुदान चालु २५,०० ३०,०० ०
१३३१५ िवषेश अनुदान पँुजीगत ० ५०,००
१३३१६ समपुरक अनुदान चालु १,८४,८६
१३३१७ समपुरक अनुदान पँुजीगत १,२०,०० ५०,००
बैदेिशक
जनसहभािगता
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कारा्यिर सञ्ािि ्तथा प्रशासलिक

क्र.स. ्योजनाको नाम ख््य शीर्यक रकम रु हजारमा

१ सथा्यी कम््य ारीको तिब २११११ १,४५,००

२ पालिका सथा्यी कम््य ारी पोशाक २११२१ ३,५०

३ करार कम््य ारीको पोशाक २११२१ ३,५०

४ महगंी भत्ा २११३२ ७,००
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बोका, कुखरुा, टकशी, कालिज, माछा आदीमा अनदुान तथा प्याकेलजङ 
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११ तरकारी संकिन केनरिहरु सं्ािन तथा रंगरोगन २२५२२ १,००
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८ ्यवुा सवरोजगार बैंक २७२१९ १०,००

९ पवूा्यरार गरुु्योजना लनमा्यण ३११३२ ३५,००

१० तटबनरन [अनसुु् ी ७] ३११५४ ५,००

११ भािगौडा रर्ाज्य पोखरी वडा नं. ५ ३११५७ ५,००

१२
बाढी/ पलहरो/ हावाहुरी/ भकुमप िगाएत दलैव तथा मानलव्य प्रकोपबाट 
भएको क्षलतको पनुलनमा्यण [लवसततृ अनसुु् ी १६] ३११५९ २८,००

सामालजक ल्वकास

१ किबहरु/ आमा समहुिाई अनदुान [लवसततृ अनसुु् ी ४] २२५१२ ८,००

२ मनटेश्री लशक्षा सञ्ािन का्य्यक्रम २२५१२ ५,००

३
बहुप्रालवलरक लशक्षाि्य व्यवसथापन तथा सञ्ािन र सीपमिुक 
तालिम सञ्ािन २२५१२ ३०,००

४ बािबालिका समबनरी का्य्यक्रम २२५२२ १,००

५ असपताि सञ्ािन व्यवसथापन तथा थेरापनी सं्ािन २२५२२ २१,००

६
मलहिा सशलतिकरण तथा उतथान का्य्यक्रम/ स्तेनामिुक का्य्यक्रम/ 
मञ् ग्न/ लदवस/ लतज लवशरे का्य्यक्रम २२५२२ ५,००

७ सू् ना केनरि व्यवसथापन वडा नं ५ २२५२२ २,५०

८
नागररक आरोग्य केनरि (प्राकृलतक ल्लकतसा, ्योग, सवास्थ्य जीवन 
शिैी, आहार लवहार, आ्यवुदेलदक उप्ार समबनरी का्य्यक्रम ) २२५२२ ५,००

९
सामाजलक समावेलशकरण का्य्यक्रम - दलित/ जनजाती/ आलदवासी/ 
स्तेा, लदवस का्य्यक्रम २२५२२ २,००
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१० सवास्थ्य ्ौकी व्यवसथापन तथा सञ्ािन २२५२२ ५,००

११
अपाङ्ग/ एकि मलहिा/ जेष्ठ नागररक समबनरी का्य्यक्रम, लदवस, 
िगाएत अन्य लवलवर का्य्यक्रम २२५२२ ५,००

१२ खिेकुद महोतसव तथा अध्यक्ष कप का्य्यक्रम २२५२२ ३०,००

१३ लवद्ाि्य फूिबारी/ ईनटरनेट २२५२२ १०,००

१४ अध्यक्षसँग लनःशलुक औररी का्य्यक्रम २२५२२ १,००

१५ पोरण का्य्यक्रम ५ वर्य मलुनका बािबालिका २२५२२ १०,००

१६
लनजी श्रोत लशक्षकको िालग लवद्ाि्यिाई अनदुान/ सव्ंयमसेवक 
परर्ािन २५३११ १०,००

१७ इलसडी र लवद्ाि्य कम््य ारीको िालग पाररश्रलमक २६४१२ ७५,००

१८ लनःशलुक सवास्थ्य बीमा का्य्यक्रम २७१११ १,६०,००

१९
नलवकरणी्य उजा्य प्रलवरी जडान (बा्योग्यासँ/ लवद्तुी्य ्िुो/ 
सरुाररएको ्िुो/ सौ्य्य उजा्य) अध्य्यन / पवूा्यरार लनमा्यण तथा अनदुान २७१११ ७०,००

२० न्यनुतम लवद्तु महसिु भतुिानी २७११२ १८,००

२१ गररब तथा जेहनेदार लवद्ाथशीिाई छात्रवतृ्ी लदने का्य्यक्रम २७२११ ७,००

२२
कोलभड १९ रोकथाम तथा लन्यनत्रण/ लनःशलुक उप्ार/ अन्य सवास्थ्य 
समबनरी का्य्यक्रम २७२१२ २,००

२३ सवास्थ्य ्ौकीहरु सतरउननती ३१११३ ५,००

२४
एक घर एक रारा लनमा्यण अलभ्यान - न्याँ लनमा्यण/ लनरनतरता/ मम्यत 
[लवसततृ अनसुु् ी १] ३११५६ २५,००

२५ असपताि सतरोननती ३११५८ ९,००

२६ फोहोरमिैा व्यवसथापन तथा पवूा्यरार लनमा्यण ३११५८ १०,००

२७ बारी्ौर खिेमदैान तारबार वडा नं ७ ३११५९ १,५०

२८ लममशी खिे मदैान लनमा्यण ३११५९ १,५०

२९ कुनदी खिेमदैान लनमा्यण ३११५९ २,००

३०
लवद्ाि्य पवूा्यरार - रङ्गरोगन, पखा्यि लनमा्यण, तारबार, कक्षाको्ा 
व्यवसथापन [लवसततृ अनसुु् ी २०] ३११५९ २०,००
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३१ बहुप्रालवलरक लशक्षाि्यका िालग जगगा खररद र भवन लनमा्यण ३११५९ ४०,००

सघीयं सरकारबाट हस्ान्रर् काय्यक्रम

खर्य शीर्यक काय्यक्रम
जममा रकम 
हजारमा

30700106 लघ ुउद्यम विकास काय्यक्रम 3000

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.6.4.14 सम्ावय उत्ादनको उत्ादकति र बजार प्रत्स्रा्य बवृधि गन्यका लातग 
कमम्मा ५ जनाको समहुमा प्रतबतर हस्ान्रण 140

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.6.4.85 गररबी तनिारणका लातग लघ ुउद्यम विकास काय्यक्रम संरालन 
तनददे मशका, २०७७ बमोमजम उद्यमीको स्रोन्न्ी (आिशयक्ा ्वहरानका आरारमा 
्नु्ा्यजगी र एड्ानस सी् विकास ्ातलम काय्यक्रम) 480

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.6.4.86 गररबी तनिारणका लातग लघ ुउद्यम विकास काय्यक्रम संरालन 
तनददे मशका, २०७७ बमोमजम लघ ुउद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघ ुउद्यमी तसज्यना 
गनदे 2380

30800104 राव्रिय ग्ामीण ्था निीकरणीय उजा्य काय्यक्रम 800

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्)

11.4.22.5900 निीकरणीय ऊजा्य प्रितर जडान (िायोगयाँस/विद्यु् ीय रलुो/
सरुाररएको रलुो/सौय्य ऊजा्य) 800

31200101 कृवर विकास रणनीत् अनगुमन ्था समनिय काय्यक्रम 1700

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.5.7.21 कृवर ्था ्श ुसेिाका एक गाँउ एक प्रावितरकहरुको ्लि ्त्ा 1300

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.15.129 वकसान सूरीकरण काय्यक्रम 300

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.15.130 कृवर, ्शु् न्छी ्था मतसय ्थयाकं अधयाितरक काय्यक्रम 100

31200106 प्ररानमनत्ी कृवर आरतुनवककरण ्ररयोजना 1800

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.15.340 आ.ि. 2078/79 मा सथा्ना ्एको सनु्लाजा् फलफूल बाली 
्केट विकास काय्यक्रमको तनरन ््र्ा 600

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.15.360 आ.ि. 207९/८० मा नयाँ सनु्लाजा् फलफूल बाली ्केट 
विकास काय्यक्रम सञ् रालन 1200

31201011 कृवर वि्ाग 10000
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26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 1.1.2.22 कृवर सना्क करार 480

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.15.326 खाद्यान्न बालीको उन्न् बीउ उ्योगमा अनदुान 800

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.15.327 उन्न् बीउ वि्रकलाई प्रोतसाहन अनदुान 120

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.15.328 सूरना प्रकाशन ्था उन्न् बीउ उ्योग अनगुमन तनरीक्षण 150

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.15.172 वयिसावयक काग्ी खे्ी विस्ार काय्यक्रम 1050

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्)

11.1.2.2137 काली गणडकी-4, विघा्य, मा 50 प्रत्श् लाग् साझेदारीमा 
200 मे.ट.को खाद्य गोदाम घर तनमा्यण 7400

31202011 ्श ुसेिा वि्ाग 300

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.18.40 कृतत्म ग्ा्यरान तमसन काय्यक्रम 250

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.18.88 ्शु् न्छी रोगको अनिेरण, नमनुा सङ्कलन ्था प्ररेण 10

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.18.236 इव्डेतमयोलोमजकल रर्ोवट्यङ्ग 20

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.18.240 ्श ुसेिा वि्ाग र प्रादेमशक तनकायमा ्शु् न्छी ्थयांक ्था ्श ु
सेिाका काय्यक्रमको प्रगत् रर्ोवट्यङ 20

31301102 खाने्ानी सेिा विस्ार ्था ्नुसथा्य्ना काय्यक्रम 6500

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.4.16.677 ररबदी तलफट खा.्ा.आ., कातलगणडकी गा.्ा.१, सयाङजा 1500

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.4.16.678 विघा्य खा्ाआ, कालीगणडकी गा्ा, सयाङ्गजा 3000
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26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्)

11.4.16.679 कालीगणडकी बहृ् खा. ्ा. आ, कालीगणडकी गा.्ा २,३,४ 
(सयाङजा) 2000

31401011 राव्रिय ्रररय्त् ्था ्ञ्ीकरण वि्ाग 1000

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.1.8.1 एम. आरइ्. एस. अ्रेटर र वफलड सहायको लातग सञ्ार खर्य 5

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.3.2.1 मेमशनरी आजार ्था फतन्यरर मम््य  सम्ार (सेिा केनद्र सञ्ालानाथ्य) 60

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.4.14.3 सञ्ार सामाग्ी प्रसारण ्था ््ारइ् (सञ्ार र ्हँरु अत्यान सञ्ालान) 150

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.5.7.4 एम. आरइ्. एस. अ्रेटर र वफलड सहायक ्ाररश्रतमक, राड्ि्य ख््य 
्था ्ोशाक खर्य 437

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.4.1.4 मसलनद सामान खररद (सेिा केनद्र सञ्ालानाथ्य) 120

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.4.14.5 वि्ागले उ्लवर गराउने वितर/्द्दत् अनसुार िडा स्रबाट घटना 
द्ा्य सप्ाह अत्यान सञ्ालन 80

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.9.9.6 अनय विविर खर्य - आयोजना, सामामजक सरुक्षा ्था घटना द्ा्य 
समबनरी वित्न्न बैंठकको मरया्ान लगाय्को खर्य 88

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.8.1.9 एम. आरइ्. एस. अ्रेटर र वफलड सहायक देतनक भ्रमण ्त्ा/या्ाया् 
खर्य/ईनरन 60

32500103 संसकृत् प्रिधि्यन काय्यक्रम 7300

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.4.22.8527 ठुला बगर आश्रम संरक्षण 1125

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.4.22.8606 कोटदेिी ममनदर कातलगणडकी ३ बैघा ्नजाङ 1125

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.4.22.8635 मौला कातलका कोटघर कातलगणडकी ६ सयाङजा 500
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26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.4.22.8640 दगुा्य ममनदर, कोटाकोट, कातलगणडकी २ 1125

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.4.22.8712 आलमदेिी ममनदर सरक्षण कातलगणडकी ३ सयाङजा 750

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.4.22.8993 दगुा्य ्गित् ममनदर कातलगणडकी ३ रिादीखोला 750

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.4.22.8995 कातलका ममनदर सरक्षण कातलगणडकी ४ सयाङजा 1175

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.4.22.10911 विश्वकमा्य ममनदर सरक्षण कातलगणडकी ३ सयाङजा 750

34000102 सामामजक विकास काय्यक्रम 1000

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.23.486 श्री तसधिेश्वर महादेि ममनदर वयिसथा्न सतमत् 1000

34341011 राव्रिय खेलकुद ्रररद् 100

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.14.1 रा्रि्त् रतनङ्ग तसलड प्रत्योतग्ा (सथानीय ्हस्रीय) 100

34701101 आिास वयिसथा काय्यक्रम 1900

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्)

11.1.2.1539 सरुमक्ष् नागररक आिास काय्यक्रम :- गणडकी प्रदेशको सयाङजा 
मजलला क्षेत् नं. २ अन्ग््य  कालीगणडकी गाउँ्ातलका- 24० िटा (क्रमाग्) 1900

35000014 सबैका लातग मशक्षा- आरार्ू्  ्ह 84300

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

1.1.3.3 आरार्ू्  ्हका सिीकृ् दरिनदीका मशक्षक, राह् अनदुान मशक्षकका 
लातग ्लब ्त्ा अनदुान (विशेर मशक्षा ्रररद अन्रग्का मशक्षक/कम्यरारीहरु 
समे्) 84300

35000015 माधयातमक ्ह 32000
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26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

1.1.3.4 माधयतमक ्हका सिीकृ् दरिनदीका मशक्षक, राह् अनदुान मशक्षक 
लातग ्लब ्त्ा अनदुान (विशेर मशक्षा ्रररद अन्रग्का मशक्षक/
कम्यरारी,प्रावितरक रारका प्रमशक्षक समे्) 32000

35001801 विद्यालय मशक्षा क्षेत् योजना - ( प्रदेश ्था सथानीय ्हका लातग) 39300

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.11.1 ्ोवकएका विद्याथथीको ददिा खाजाका लातग विद्यालयलाई अनदुान 5945

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.4.6.1 साि्यजतनक विद्यालयका विद्याथथीहरुका लातग तनशलुक ्ाठ्य्सु्क अनदुान 2285

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

7.2.1.1 साि्यजतनक विद्यालयमा अधययनर् विद्याथथीहरुका लातग ्ात्बमृत् 
(आिासीय ्था गैरआिासीय) 790

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

1.1.4.1 प्रारमम्क बाल विकास सहजक्ा्यहरुको ्ाररश्रतमक ्था विद्यालय 
कम्यरारी वयबसथा्न अनदुान 10108

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.13.10 विद्यालय सञ्ालन ्था वयिसथा्न अनदुान 2295

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.13.11 शैमक्षक ्हुँर सतुनमचि््ा, अनौ्राररक ्था िैकमल्क मशक्षा 
काय्यक्रम (्रम्राग् विद्यालय, िैकमल्क विद्यालय, साक्षर्ा र तनरन्र मशक्षाका 
काय्यक्रम समे्) 600

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.13.13 विद्यालयमा शैमक्षक गणुस्र सदुृढीकरण एिम ्काय्यसम्ादनमा 
आरारर् प्रोतसाहन अनदुान 6900

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.13.23 सामदुावयक विद्यालयका ्ात्ाहरुलाई तनशलुक सयातनटरी पयाड 
बयिसथा्न 1055

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.13.40 माधयतमक ्ह कक्षा (९-१०) मा अंग्जेी,गमण् र विज्ान विरयमा 
मशक्षण सहयोग अनदुान 1824

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.13.41 आरारमु्  ्ह कक्षा (६-८) मा अंग्जेी,गमण् र विज्ान विरयमा 
मशक्षण सहयोग अनदुान 362

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.13.49 कोत्ड-१९ बाट ्गेुको शैमक्षक क्षत्को ्रर्रुण ्था अनय वि्दको 
समयमा तसकाइ तनरन्र्ाका लातग काय्यक्रम 400

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.13.50 प्रत् विद्याथथी लाग्का आरारमा तसकाइ सामग्ी ्था तडमजटल 
तसकाइ समाग्ी वयिसथाका लातग विद्यालयलाइ अनदुान 1085

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.13.51 ससथाग् क्षम्ा विकास,्रीक्षा सञ्ालन एिम ्विद्याथथी मलुयाङ्कन 651
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26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्)

11.1.2.445 केनद्रबाट ्नौट ्एका नमनुा विद्यालय,विशेर विद्यालयको क्रमाग् 
्िन तनमा्यण ्था कक्षा ११ स्ोन्नत् ्एका प्रावितरक रार विद्यालयको लयाि 
वयिसथा्न अनदुान 5000

36500106 बहकु्षेत्ीय ्ोरण काय्यक्रम 300

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.16.1 ्ोरण संिेदनशील (खाने्ानी ्था सरसफाइ, कृवर, ्शसेुिा, मवहला 
्था बालबातलका, मशक्षा र शासकीय प्रिनर) क्षेत्का काय्यक्रमहरू सञ्ानल) 150

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.16.2 ्ो्ण विशेर (सिासथय) क्षेत्का काय्यक्रम सञ्ालन 150

36501103 झोलुंगे ्लु क्षेत्ग् काय्यक्रम 2700

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.4.8.2145 बारीरैर मन्दङ झो.्,ु कालीगणडकी गाउँ्ातलका, सयाङजा 2700

37000114 सिासथय क्षेत् सरुार काय्यक्रम 10000

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्)

11.1.2.2114 विघा्य सिासथय रौकी ्िन तनमा्यण ्था स्रोन्न्ी (कालीगणडकी 
गा.्ा. िाड न. ४) 10000

37001012 प्राथतमक सिासथय सेिा 15700

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.88 सथानीय ्हका सिासथय रौकी, प्रा.सिा.के. र अस््ालहरुमा काय्यर् 
कम्यरारीहरुको ्लि, महगी ्त्ा, सथानीय ्त्ा, ्ोराक लगाय् प्रशासतनक खर्य 
समे् 15700

37001101 क्षयरोग तनयनत्ण 200

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.10292 आकमसमक अिसथामा औसतर एिं लयाब सामाग्ी ढुिानी, 
रेकतड्यङ ्था रर्ोवट्यङका लातग फम्य फरमेट ््ाइ, ई-वट.तब रमजसटरअधयाितरक, 
विश्व क्षयरोग ददिस समबनरी काय्यक्रम, सथलग् अनमुशक्षण ्था सु् ररिेक्षण, 
क्षयरोगका काय्यक्रमको अर्य बावर्यक सतमक्षा ्था कोहट्य विश्रेण 72

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.10293 क्षयरोगका जोमखम समहु ्था सिासथ सेिाको ्हरु कम ्एका 
समदुायमा सकृय क्षयरोग खोज्ड्ाल काय्यक्रम। घर्ररिारका सदसयहरूको 
सम्क्य  ्ररक्षण, एिं ्ाँर िर्य मतुनका बालबातलमा क्षयरोग रोकथाम समबनरी टी.
व्.टी. काय्यक्रम 114

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.10295 कमयतुनवट डटस काय्यक्रम काय्यक्रम संरालन, र सिासथयकतम्यहरू 
लाइ क्षयरोग मोडलुर ्ातलम 14

37001103 ्ररिार कलयाण काय्यक्रम 4200
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26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.22.218 ्ररिार तनयोजन वकशोर वकशोरी ्था प्रजनन ्सिासथय काय्यक्रम 220

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.22.9504 ्ोरण काय्यक्रम 299

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.9520 मा् ृ्था निमशश ुकाय्यक्रम अन्ग््य  आमा सरुक्षा, ग््यि्ी, 
रक्तसंरार, उतप्ररेणा सेिा, नयानो झोला र तनशलुक ग्््य ्न काय्यक्रम 804

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.22.10092 मा् ृ्था निमशश ुकाय्यक्रम संनरालन 1481

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.22.10504 प्रजनन ्रुगण्ा सिासथय सेिा 100

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्) 11.3.9.13 Inj.Oxytocin ्णडारणका लागी ILR Refrigerator खरीद 400

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.10153 CBIMNCI काय्यक्रम (काय्यक्रम सतमक्षा, सथलग् अनमुशक्षण, 
सम्ा ्था ्हरु काय्यक्रम) 500

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.10143 कोत्ड १९ विरुधि खो् अत्यान ्था बसुटर खो् समे् 
संरालन बयिसथा्न खर्य (्ातलकास्ररय योजना र ्ातलका ्था सिासथय ससथा 
स्ररय सु् ररिेक्षण) 226

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.10155 तनयतम् खो् सदुृढीकरण, ्ूण्य खो् सतुनचि््ा र दीगो्नाको 
लातग सकु्मयोजना अद्याितरक २ ददन र सरसफाई प्रबद्रन पयाकेज ्नु््य ाजगी 
्ातलम १ ददन गरी ३ ददन एिं ्ूण्यखो् न.्ा., गा.्ा. सतुनमचि््ाको लातग सथातनय 
्ह, िडा, खो् समनिय सतम्ी ्था नितनिामर््य  जनप्रत्तनतरहरुको अत्ममुखकरण, 
सिासथयकतम्यबाट िडामा घरररुी सिदेक्षण, ्ातलकाबाट िडा ्ेररवफकेसन, अनगुमन 
्था घोरणा स्ा वयिसथा्न घोरणा बांकीमा घोरणा ्था घोरणा ्एकामा ददगो्ना 
कायम गनदे वयिसथा्न खर्य 170

37001105 महामारी रोग तनयनत्ण काय्यक्रम 100

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.5.5 ्शु् ंक्षी आदीबाट हनेु ईनफुएनजा, बड्य फल,ु AMR, तसवटिसककोतसस, 
टकसोपलाजमोतसस आदद वित्न्न सरुिारोग समबमनर रोकथाम ्था तनयनत्णका लातग 
सरे्ना काय्यक्रम 20

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.5.6 वित्न्न सरुिारोग, नसनदे रोग, जनुोवटक, मानतसक सिासथय समबमनर 
अन्रवक्रया काय्यक्रम ्था ददिसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer 
Days, आतमहतया रोकथाम ददिस, मानतसक सिासथय ददिस, अलजाईमर ददिस, 
रेतबज ददिस, विश्व औलो ददिस) मनाउने 55
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26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.68 कोत्ड १९ लगाय् वित्न्न महामारीजनय रोगहरुको रोकथाम, 
तनयनत्ण ्था तनगरानीका लातग सरोकारिाला सँगको अन्रवक्रया ्था RRT, 
सिासथयकमथी ्रररालन 25

37001107 सिासथय बयिसथा्न काय्यक्रम 300

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.9424 ्ातलका स्रमा सिासथय संसथाहरुको मातसक बैठक, सिासथय 
काय्यक्रमहरुको डाटा ्ेररवफकेशन एिं गणुस्र सरुार साथै अर्यबावर्यक एिं बावर्यक 
सतमक्षा 155

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.22.9425 सिासथय सूरना साथै आइ एम यू सदुृढीकरण काय्यक्रम 65

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.9426 कोत्ड १९ को भयामकसनको तडमजटाइजेशन ्था कयू आर कोड 
प्रमामणकरण 80

37001109 राव्रिय सिासथय मशक्षा, सूरना ्था संरार केनद्र 100

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.9427 विद्यालय सिासथय मशक्षा/आमा समूह ्था मवहला सिासथय सियं 
सेविकाहरुका लातग सामामजक बयिहार ्ररि््यन काय्यक्रम 75

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.9429 सतु््यजनय ्दाथ्य ्था मधय्ान सेिनको नयूतनकरण समबनरी संरार 
काय्यक्रम 25

37001115 उ्रारातमक सेिा काय्यक्रम 1500

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.22.9421 आरार्ू्  ्था आकमसमक सिासथय सेिाको लातग औरतर खररद 1275

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.9422 सिासथय रौकी (आरार् ु्  सिासथय सेिा केनद्र) को नयनु्म सेिा 
मा्दणड काय्यक्रम ( अत्मखुीकरण, सतमक्षा, फलो अ् , अनगुमन ्था सदुृतरकरण 
समे् ) 125

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.9423 आखँा, नाक, कान, घांटी ्था मखु सिासथय समिमनर 
अत्मखुीकरण 100

37001116 नतस्यङ ्था सामाजवक सरुक्षा सेिा का्ययक्रम 900

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु)

2.7.22.67 राव्रिय मवहला सिासथय सियंसेविका काय्यक्रम (्ोशाक प्रोतसाहन, 
या्ाया् खर्य, िावर्यक सतमक्षा गोष्ी र ददिस मनाउने खर्य समे्) 900

37100102 प्ररानमनत्ी रोजगार काय्यक्रम 3600

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.5.7.5 रोजगार संयोजकको ्लि 494

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.5.7.6 रोजगार संयोजकको सथानीय ्त्ा 48
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26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.3.7 रोजगारी सजृना (ने्ाल सरकार) 3048

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.5.7.7 रोजगार संयोजकको ्ोसाक 10

37100103 यिुा रोजगारीका लातग रु्ान्रण ्हल ्ररयोजना 4100

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.5.3.5 रोजगार सहायकको ्लब 393

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.4.1.5 रोजगार सेिा केनद्रको सँरालन खर्य 265

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.5.3.6 रोजगार सहायको सथानीय ्त्ा 39

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.5.3.7 रोजगार सहायकको ्ोशाक ्त्ा 10

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.5.7.8 प्रावितरक सहायकको ्लि 393

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.7.3.8 रोजगारी सजृना (आई.तड.ए.ì 2651

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.5.7.9 प्रावितरक सहायकको सथानीय ्त्ा 39

26332 सश््य 
अनदुान (राल ु) 2.5.7.10 प्रावितरक सहायकको ्ोसाक 10

26336 सश््य 
अनदुान ( 
्ुजँीग्)

11.3.7.6 रोजगार सेिा केनद्रको सदुृवढकरण (कमपयूटर, फतन्यरर वफकरस्य, 
कयामरा, अनय विद्यु् ीय उ्करण) 300

305014301 कोर ्था लेखा तनयनत्क काया्यलय, सयाङ्गजा 149300

26331 
समातनकरण 
अनदुान 6.3.1.1 समातनकरण-नयनु्म अनदुान 32500

26331 
समातनकरण 
अनदुान 6.3.1.2 समातनकरण-सतु्मा आरारर् अनदुान 71100
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26331 
समातनकरण 
अनदुान 6.3.1.3 समातनकरण-काय्यसम्ादनमा आरारर् अनदुान 5700

26334 
सम्रुक अनदुान11.4.22.9850 ्ा्, दब्े , ्ोखरडाँडाँ सलुसलेु सडक 10000

26334 
सम्रुक अनदुान11.4.22.9851 रुद्रिेणी - रानीघाट सडकको हवटया - रानीघाट सडक खणड 10000

26337 विशेर 
अनदुान (्ुजँीग् 
) 11.4.22.10672 िैघा सिासथय रौकी तनमा्यण 10000

26337 विशेर 
अनदुान (्ुजँीग् 
) 11.4.22.10673 पयघुा तलमफटङ तसँराई 10000

कुल जममा 384000

प्रदेश सरकारबाट हस्ान्रर् काय्यक्रम

खर्य शीर्यक काय्यक्रम जममा रकम

प्रदेश सरकारबाट हस्ान्रर् काय्यक्रम विरशे अनदुान ५०,००

31155टङलेहिा तलफटीङ तसराई ५०,००

प्रदेश सरकारबाट हस्ान्रर् काय्यक्रम सम्रुक अनदुान

311151हवटया मरउरीबोट सडक ५०,००
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कालीगणडकी गाउँ्ातलका िडा नं. १

क्र.स.्योजनाको नाम
का्या्यनव्यन 
हुने सथान ख््य शीर्यक

रकम रु 
हजारमा

1 ्यवुा खिेकुद प्रलशक्षण तथा स्तेना का्य्यक्रम वडा नं १ २२५२२ १,५०

2
मलहिा/ बािबालिका/ जनजाती/ अपाङ्ग/ दलित स्तेना 
का्य्यक्रम वडा नं १ २२५२२ १,५०

3 भगवती जनकल्याण ्यवुा किव भवन सतरोननती वडा नं १ ३१११३ १,५०

4 जगत्रदवेी मलनदर पिाष्टर वडा नं १ ३१११३ १,००

5 भ्ुयार जनकल्याण ्यवुा किव भवन लनमा्यण सतरोननती वडा नं १ ३१११३ ३,००

6 कृलर औजार तथा उपकरण लवतरण वडा नं १ ३११२२ ५०

7 भगृतुङ्ुगेश्र मलनदर दलेख बसेनी मोटरबाटो लनमा्यण वडा नं १ ३११५१ १,००

8 लशखरडाडा दलेख लमझारडाडा मोटरबाटो सतर उननती वडा नं १ ३११५१ १,५०

9 राइडाडा दलेख जािेबारी मोटरबाटो सतर उननती वडा नं १ ३११५१ ५०

10 खोलद्य दलेख छेिु्यङ झोिङ्ुगे पिु समम मोटरबाटो वडा नं १ ३११५१ १,५०

11 औिेपानी दलेख कािीमाटी मोटरबाटो सतरोननती वडा नं १ ३११५१ २,००

12 लदगाङ ढुङ्गा मालथलिो रारा खानेपानी भि संरक्षण वडा नं १ ३११५६ १,००

13 अररेी खोिा खा.पा. जानेबाटो रेिीङ लनमा्यण वडा नं १ ३११५६ ५०

14 प्यघुा कृलर भवन खानेपानी तथा पाइपिाइन लवसतार वडा नं १ ३११५६ २,००

15 फेदी खिेमदैान लनमा्यण तथा रातेडाडा पोखरी सतरोननती वडा नं १ ३११५९ १,५०

16 सनुदर बसती घोिदेलद पररेा गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं १ ३११५९ १,००

17 लकपट मिुबाटो दलेख नैनादवेी मनदीर जाने गोरेटोबाटो लनमा्यण वडा नं १ ३११५९ १,००

18 मदनु पौवा लनमा्यण वडा नं १ ३११५९ ७५

19 खोलद्य खिेमदैान सतर उननती वडा नं १ ३११५९ १,५०

20 ढकाि ्ोक दलेख कोिपाटा गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं १ ३११५९ १,५०

21 थामका जाने गोरेटोबाटो तथा ब्याडलमणटन कोट्य लनमा्यण वडा नं १ ३११५९ १,००

22 बािकन्या किव भवन लनमा्यण ्योजना वडा नं १ ३११५९ ३,००
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23 कराङ्दी दलेख कुसणुडे गोरेटोबाटो लनमा्यण वडा नं १ ३११५९ ७५

24 छापडाँडा खिेमदैान सतरोननलत वडा नं १ ३११५९ २,००

25 लवरखक्य  गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं १ ३११५९ १,००

26 नैनादवेी मनदीर घरेा बार वडा नं १ ३११६१ १,००

27 हटी्या कृलर संकिन भवन सतर उननती वडा नं १ ३११६१ १,००

कालीगणडकी गाउँ्ातलका िडा नं. २

28 ्यवुा िलक्षत कमप्यटुर तालिम वडा नं २ २२५१२ ७०

29
लकशोर लकशोरीहरुको िालग िाग ुऔरर लवरुद्ध को 
अलभमलुखकरण तालिम वडा नं २ २२५१२ ८०

30
अपाङ्गता भएका व्यलतिहरुिाई आ्यमिुक का्य्यको िालग 
बाख्ा तथा बंगरु पा्ा लवतरण वडा नं २ २२५२१ ५०

31
अध्यक्ष कप खिेकुदको िालग खिेकुद सामाग्री खररद तथा 
प्रलशक्षण वडा नं २ २२५२२ १,००

32 सतुकेरी मलहिािाई पोरण सामाग्री लवतरण वडा नं २ २२५२२ ५०

33 मलहिा तथा बािबालिकािाइ उघिोरण तालिम वडा नं २ २२५२२ १,००

34 समाजसेवा सलमती भवनको भ्या्यङ तथा रेलिङ लनमा्यण वडा नं २ ३१११३ १,५०

35 सवबिमवी जनशलकत् सलमती भवनमा रिस लनमा्यण तथा ढिाइ वडा नं २ ३१११३ १,५०

36
आिमदवेी वालणज्य क्यापपसको िालग फलन्य्र तथा कमप्यटुर 
खररद वडा नं २ ३११२३ १,००

37 सहुर दलेख मसाहार गरुड सममा गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं २ ३११५१ १,००

38
भािेबास दलेख लशव मलनदर हुद ैमोटर बाटो समम गोरेटो बाटो 
लनमा्यण वडा नं २ ३११५१ १,००

39 मसाहार झ्यालवरडाँडा गोरेटो बाटो सतरोननती वडा नं २ ३११५१ १,००

40
घरुडाँडा झडेी ्ोक दलेख दिा्यमी ्ोक समम गोरेटो बाटो 
लनमा्यण वडा नं २ ३११५१ १,००

41 रानाबारी दलेख रानदे वन गोरेटा बाटो लनमा्यण वडा नं २ ३११५१ १,००
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42
माझटोि सलमती भवन दलेख गोिाइ्ी सपाङ्दी हुद ैखोरर्या 
जाने गोरेटो बाटो वडा नं २ ३११५१ १,५०

43 गछोट िामटाक गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं २ ३११५१ १,००

44 मालथलिो लसरखोिा दलेख एकेडाँडाँ समम गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं २ ३११५१ १,५०

45 झ्यालवरडाँडा माझ डाँडा गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं २ ३११५१ १,००

46 ट््याङिङु पनेदशी हुद ै टोकलदी समम गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं २ ३११५१ १,००

47 गोलदी ल्रुवा ओडार हुद ै्ौर समम गोरेटो लनमा्यण वडा नं २ ३११५१ १,००

48
मासतोिा दखेी डहरेटोि समम गोरेटो बाटो तथा लमन 
बहादरुटोि  हुद ैजाने गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं २ ३११५१ १,००

49 भाडाबारी दलेख छलतवन समम गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं २ ३११५१ ५०

50 लवपद व्याबसथापन तथा भि लन्यनत्रण वडा नं २ ३११५४ ६,००

51
लसरखोिा पोखरी दलेख टुमिेक लमजारे कुिो लनमा्यण तथा 
टुमिेक खानेपानी महुान संरक्षण वडा नं २ ३११५५ १,३५

52 बेिरारा पोखरी तारबार तथा कुिो संरक्षण वडा नं २ ३११५५ १,००

53 रनगुगा तथा बाकडी खानेपानी टंकी संरक्षण वडा नं २ ३११५६ ६५

54 रैनी खोिा कुवा कुवा लनमा्यण वडा नं २ ३११५६ १,५०

55 2 नं.वडा का्या्यि्य मम्यत वडा नं २ ३११६१ २,००

कालीगणडकी गाउँ्ातलका िडा नं. ३

56 अ्ार बनाउने तालिम वडा नं ३ २२५१२ ५०

57 खिेकुद ब्यबसथापन वडा नं ३ २२५२२ ७५

58 वैघागाउँ खानेपानी लिलफटङको िालग मोटर खररद वडा नं ३ ३११२२ ३,२५

59 सकुिबाट ्ाडो खोिा समम जाने घोरेटोबाटो लनमा्यण सटुका वडा नं ३ ३११५१ १,००

60 घोरपालदी िमबेक आिम जाने घोरेटोबाटो वडा नं ३ ३११५१ १,५०

61 जरुवा खोिा मोटरबाटो मम्यत वडा नं ३ ३११५१ १,००

62 बारर्ौर लसरान दलेख झोिङ्ुगे पिु समम मोटरबाटो सत्रउननती वडा नं ३ ३११५१ १,५०

63 ओडारछाप घोरेटोबाटो लनमा्यण वडा नं ३ ३११५१ १,५०
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64 मोटरबाटो दलेख वडा का्या्यि्य समम जाने घोरेटोबाटो लनमा्यण वडा नं ३ ३११५१ ५०

65
वैघा भञज्याङ दलेख मडुुिे खानेपानी टँकी समम घोरेटोबाटो 
लनमा्यण वडा नं ३ ३११५१ १,००

66 टँिेहवा पोखरी दखेी मगरपगु समम घोरेटोबाटो लनमा्यण वडा नं ३ ३११५१ १,५०

67 माझसोमी सलुसिेु घोरेटोबाटो लनमा्यण वडा नं ३ ३११५१ १,५०

68 वरेक दलेख ररङजािी घोरेटोबाटो सतरउननती वडा नं ३ ३११५१ ५०

69 वाि लनमा्यण  लमरकदी वडा नं ३ ३११५१ ७५

70
मोटरबाटो दलेख डलडघाट समम जाने घोरेटोबाटो वाि सलहत 
लनमा्यण वडा नं ३ ३११५१ १,००

71 लपपिखोिा ध्याङलसङखक्य  लतनघर घोरेटोबाटो लनमा्यण वडा नं ३ ३११५१ १,००

72 बरट््ौर दलेख फुि्यङकोट घोरेटोबाटो लनमा्यण वडा नं ३ ३११५१ १,००

73 गोमानदी खोिा तटबनद लनमा्यण वडा नं ३ ३११५४ ५०

74 ढाँब लसँ्ाइ कुिो तथा पोखरी लनमा्यण वडा नं ३ ३११५५ १,५०

75 पोखरी तथा कुिो मम्यत घोरपालदी वडा नं ३ ३११५५ १,००

76 तलिो टारी लसँ्ाई कुिो लनमा्यण वडा नं ३ ३११५५ १,५०

77 खोरेदी खानेपानी मम्यत वडा नं ३ ३११५६ २,००

78 ढुसखोिा खानेपानी लिलफटङको टँकी मम्यत वडा नं ३ ३११५८ ५०

79 भलिबि खिेमदैान तारबार िमबेक वडा नं ३ ३११५९ १,००

80 गवलद् जाने बाटोमा वाि लनमा्यण वडा नं ३ ३११५९ ७५

81 गोमानदी पौवा लनमा्यण वडा नं ३ ३११५९ १,५०

82 भु्ँयारथान पौवा लनमा्यण लतनघर वडा नं ३ ३११५९ १,००

83 बेिरीखान आरारभतु लबद्ाि्यको तारबार वडा नं ३ ३११५९ ५०

84 सरसवती आरारभतु लबद्ाि्यको ग्राउणड मम्यत वडा नं ३ ३११५९ १,००

कालीगणडकी गाउँ्ातलका िडा नं. ४

85 वडासतरी्य खिेकुद का्य्यक्रम वडा नं ४ २२५२२ ५०

86 दोलवलिा दखेी अ््यिे सममको गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,५०
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87 डुडे खानेपानी लिन जाने  गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,००

88 ्ामलभत्ा पिुामी डाडाँ जाने गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,००

89 पचुछार पँररेामा जाने गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,००

90
तलिो कोट दखेी खिे मदैान हुदँ ैडाडाँ जाने गोरेटो बाटो 
लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,००

91 मालथलिो खालटा दखेी तलिो खालटा जाने गोरेटो बाटो लनमा्यणवडा नं ४ ३११५१ ७५

92
गौडा खोिा भसुटुङ्ग दखेी भोतणोक सममको गोरेटो बाटो 
लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,००

93 लहिे डहर दखेी का्मीि हुदँ ैगैरा समम जाने गोरेटो बाटो वडा नं ४ ३११५१ १,५०

94 गौतमटोि एकीकृत गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,५०

95 लपपिबाट ्णडीथान जाने गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,००

96 बरा्य्ौर एकीकृत गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,५०

97 फुस्े पोखरा दखेी सनुार डाडाँ सममको गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ ७५

98 खहरे एकीकृत गाोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ २,००

99
डहरपरी दखेी लशश ुर िाकुरी दखेी इनारसमम जाने गोरेटो बाटो 
लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,५०

100अ््यिे ल्फिडाँडा को जरुवा खोिा फड्के लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,००

101वनकसी दलेख गिुी्योखोिा गोरेटो वाटो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ १,००

102गोकु्रङ्गा एकीकृत गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५१ २,००

103खोिाखते लसं्ाई कूिो लनमा्यण  (गा्यत्री कूिो) वडा नं ४ ३११५५ १,००

104बरा्य्ौर लकनाश कुिो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५५ १,००

105मरेङ्दा  तेसणो कुिो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५५ २,००

106 कुवादी लसँ्ाई कुिो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५५ १,००

107दोलवलिा तलिो जिलवरे लसँ्ाई कुिो लनमा्यण वडा नं ४ ३११५५ १,००

108 लसँजािी पँररेा टंकी लनमा्यण वडा नं ४ ३११५६ ५०
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109
हनमुान थान दखेी कटुवाि टोि गोरेटो बाटो र लपपिबोट कुवा 
लनमा्यण वडा नं ४ ३११५६ १,००

110फोलकस्यार कुवा लनमा्यण वडा नं ४ ३११५६ ५०

111
लपपिखोिा टंकी लनमा्यण र गौतमटोि जरुवा खानेपानी मिु 
संरक्षण वडा नं ४ ३११५६ १,००

112
सवामीवोट सामदुाल्यक भवन लनमा्यण अररुो र आकासे टंकी 
लनमा्यण वडा नं ४ ३११५९ २,००

113मगर पँररेा सामदुाल्यक भवन लनमा्यण  अररुो वडा नं ४ ३११५९ १,००

कालीगणडकी गाउँ्ातलका िडा नं. ५

114
अध्यक्ष कप खिेकुद का्य्यक्रम खिेकुद सामाग्री खररद  तथा 
प्रलशक्षण वडा नं ५ २२५२२ ५०

115नव प्रलतभा आमा समहुिाई कु्शी खररद वडा नं ५ २५३१५ ५०

116 ईिाका प्रहरी  का्या्यि्य जैपते भानसा घर मम्यत वडा नं ५ ३१११३ ५०

117बाि लवद्ा  आरारभतु लवद्ाि्य ताँप भवन मम्यत वडा नं ५ ३१११३ १,००

118पककी पिु दखेी स्याउडाँडा समम जाने गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५ ३११५१ ५०

119
बोलडङ मलुन र कमि लसं. गाहाको घर नलजकको ्ाडो बाटो 
लनमा्यण वडा नं ५ ३११५१ १,००

120िङुलसङ कुइनेटा गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५ ३११५१ २,००

121

तलिो कच्ी मोटर बाटो दखेी रानीखक्य  लनसकने गोरेटो बाटो 
साथै कृषण न्यौपाने, लसताराम ,िेखनाथ न्यौपाने  घर समम 
गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५ ३११५१ १,००

122 लिहाक गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५ ३११५१ २,५०

123बरडाँडा दलेख पररेा समम आउने गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५ ३११५१ १,००

124
न्याँलमि मथेीबारी कच्ी मोटरबाटो भि ब्यवसथापन तथा 
लनमा्यण वडा नं ५ ३११५१ १,००
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125कोलपाटा दलेख भ्यर थान मलनदर सममको गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५ ३११५१ ५०

126
पाणडेटोिको घमुती दलेख टापरु पाक्य  सममको गोरेटो बाटो 
लनमा्यण वडा नं ५ ३११५१ १,००

127कोमबा खोिा दलेख  साँर ्ाैपारी सममको गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५ ३११५१ १,००

128जरुवा खोिा वारीपारी गोरेटो बाटो  लनमा्यण वडा नं ५ ३११५१ १,००

129
रारा खोिा बाँर लनमा्यण तथा लसतमा खोिा समम कुिो भि 
व्यवसथापन वडा नं ५ ३११५४ २,००

130खोिापारी भि ब्यवसथापन वडा नं ५ ३११५४ १,००

131
डुम्ी खोिाको जाेनशी दलेख परुानाे बारी समम ५०० मीटर कुिो र 
बाँर लनमा्यण वडा नं ५ ३११५५ ५०

132ढाव कुिो लनमा्यण वडा नं ५ ३११५५ १,००

133
लटपिङ्ुगा खोिा दलेख लटपिङ्ुगा खते सममको लसं्ाई कुिो 
लनमा्यण वडा नं ५ ३११५५ १,००

134 डुम्ीको फेद दलेख कुननी खोिा गवदटेोि गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५ ३११५५ १,५०

135 लिहाक खोिा कुिो लनमा्यण वडा नं ५ ३११५५ १,५०

136 बेलटारी लस्ाई कुिो लनमा्यण वडा नं ५ ३११५५ २,००

137भलुके पररेा संरक्षण तथा पनुः लनमा्यण वडा नं ५ ३११५६ १,५०

138टाेकलदी कुवा मम्यत वडा नं ५ ३११५६ २,००

139 लझलमलद्य ताँप जरुवा खानेपानी मम्यत वडा नं ५ ३११५६ १,००

140वडा का्या्यि्य शौ्ाि्य व्यवसथापन वडा नं ५ ३११५९ १,००

141सनुदाैिीटाेि भवन र ताेरी बारी पखा्यि लनमा्यण वडा नं ५ ३११५९ १,५०

कालीगणडकी गाउँ्ातलका िडा नं. ६

142खिेकुद का्य्यक्रम सामाग्री खररद तथा प्रलशक्षण वडा नं ६ २२५२२ १,००

143 लसद्ध बाबा आमा समहु भवन मम्यत वडा नं ६ ३११११ १,५०
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144 लटपिङ्ुगा आमा समहुको भवन मम्यत गनदे वडा नं ६ ३१११३ १,००

145बािज्योलत आरारभतु लवद्ाि्य शौ्ाि्य मम्यत वडा नं ६ ३१११३ १,००

146 न्य ुसटार ्यवुा किव छाँपको झ्याि ढोका मम्यत र रंग रोगन गनदे वडा नं ६ ३१११३ १,००

147मिुबाटो दलेख सारुको पररेा समम जाने गोरेटो बाटो वडा नं ६ ३११५१ १,००

148्ारघर खिुखिेु गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६ ३११५१ १,००

149 ्ुिा लपपि दलेख गोमालनद समम गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६ ३११५१ १,००

150 ्ुिा लपपि दलेख डाँडा बारी समम गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६ ३११५१ १,००

151
परुानो बजार बाट भाङ्ज्याङ् मटेडाँडा समम गोरेटो बाटो 
लनमा्यण वडा नं ६ ३११५१ १,००

152भाङबारी गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६ ३११५१ ५०

153्ोहान थोक दलेख कोटघर सममको गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६ ३११५१ १,५०

154 ्ुिा लपपि दलेख दउेरािी सकुि समम गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६ ३११५१ १,००

155डडुवा खोिा पोखरी तथा कुिो लनमा्यण वडा नं ६ ३११५५ १,००

156 लवउँ लवजन लवतरण का्य्यक्रम वडा नं ६ ३११५५ १,५०

157पोखरी गैरा पोखरी मम्यत तथा कटहरे खोलसी लिलफटङ वडा नं ६ ३११५५ १,५०

158 लवरौटा खते लसं्ाई कुिो लनमा्यण वडा नं ६ ३११५५ १,००

159मालथलिा खते आपँ मालथ बार लनमा्यण तथा पाईप खररद गनदे वडा नं ६ ३११५५ १,५०

160बरखोिा टंलक मम्यत वडा नं ६ ३११५६ १,००

161दउेरािी िामघा हुदँ ैदबछे गैरा गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६ ३११५९ १,५०

162 घ्याङ्लसङ डाडा बलसत लवकास वडा नं ६ ३११५९ १,००

163कोिनदहर दलेख समम बारी सममको गोरेटो बाटो वडा नं ६ ३११५९ २,००

164बसती लवकास कुणादी वडा नं ६ ३११५९ १,००

165भगवती टोि बसती लवकास वडा नं ६ ३११५९ १,००

166दलित बलसत लवकास छाँप वडा नं ६ ३११५९ १,००

167 कुणादी आमा समहु भवन मम्यत समहार गनदे रिस लनमा्यण गनदे वडा नं ६ ३११५९ १,००

168क्याङुसेङदी बसती लवकास वडा नं ६ ३११५९ ५०
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169गावगुैरा रिस लनमा्यण तथा गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६ ३११५९ १,००

170प्रगलत मदैान आरन लनमा्यण वडा नं ६ ३११६१ १,००

171 लहमाि्य आमा समहु भवनमा रिस र पखा्यि लनमा्यण वडा नं ६ ३११६१ १,००

कालीगणडकी गाउँ्ातलका िडा नं. ७

172घलुमत दखेी कटहरे टोि जाने गोरेटो बाटो वडा नं ७ ३११५१ १,००

173 लमिन ्ोक दखेी इटालि्ोक गोरेटो बाटो वडा नं ७ ३११५१ २,००

174आरुखक्य  लभत्री तथा भनज्याङ्ग समम गोरेटो बाटो वडा नं ७ ३११५१ १,५०

175खमाररगैरा ्नौटे गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ७ ३११५१ १,५०

176आ.स आमा समहु  भवन गोरेटो बाटो वडा नं ७ ३११५१ १,५०

177बडहरे दखेी पालि्ौर ्ोक  समम गोरेटो बाटो वडा नं ७ ३११५१ १,५०

178बढुा कटहर गैराबारी गोरेटो बाटो  लनमा्यण वडा नं ७ ३११५१ २,००

179अनारमलुन दखेी जैसी टोि जाने गोरेटो बाटो वडा नं ७ ३११५१ १,००

180कालिका मलनदर दखेी मालथलिो फेदी जाने गोरेटो बाटो वडा नं ७ ३११५१ १,५०

181 ्ुिा लपपि दखेी आलरमहुान गोरेटो बाटो वडा नं ७ ३११५१ २,००

182प्रलतभा आमा समहु भवन  गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ७ ३११५१ १,५०

183आरुखक्य  दलेख लपसेखक्य  िमुपेकी मलनदर गोरेटो बाटो वडा नं ७ ३११५१ १,५०

184पाडेखनन कुिो नािी लनमा्यण वडा नं ७ ३११५५ १,५०

185 डुननरुखोिा दखेी अ््यिे खते कुिो वडा नं ७ ३११५५ १,००

186गौलिभनज्याङ्ग लस्ाँइ कुिो वडा नं ७ ३११५५ १,००

187खोरर्या लवडो दखेी प्ासे कुिो लनमा्यण वडा नं ७ ३११५५ २,००

188खोरर्या खानेपानी तथा लस्ाँइ वडा नं ७ ३११५५ २,००

189 लममशी गरा लहउद ेलसं्ाई ढि लनकाश वडा नं ७ ३११५५ १,००

190आलरमहुान आमा समहु भवन वडा नं ७ ३११५९ १,००

191कािीका मलनदर कमपाउणड वडा नं ७ ३११५९ १,००

192 डुननरुखोिा र्िस पौवा लनमा्यण वडा नं ७ ३११५९ १,००

193 इटालि्ोक दखेी वरिाम बारी्ौर समम मोटर बाटो वडा नं ७ ३११५९ १,००
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194संघर्यलशि आमा समहु  भवन लनमा्यण वडा नं ७ ३११५९ १,००

195बारर्ौर खिेमदैान तारबार वडा नं ७ ३११५९ १,००

कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

 आरोजिा बैंक आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी १ [एक घर एक िारा लिमा्य्ण अलभराि - िराँ लिमा्य्ण]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 को्ीढुङ्गा खानेपानी ्योजना वडा नं १

2 फेदी वसतीमा एकघर एक रारा लवसतार का्य्यक्रम वडा नं १, २

3 वजादी लि.खाने पानी ्योजना वतु्यङ्ग वडा नं १

4 टागे खानेपानी टंकी तथा पाइप  लवसतार वडा नं १

5 जरुवा खोिा खा.पा.अनतरगत भडारी टंकी लनमा्यण तथा मम्यत वडा नं १

6 दालस्यङ्दी खानेपानी टंकी मम्यत तथा पाइप लवसतार वडा नं १

7 आप्ौर लि.खा.पा.्योजना वडा नं १

8 ्ूिो पोखरी दलेख भगृतुमुश्वर समम खा.पा. ्योजना वडा नं १

9 लछसदी लकपट लिफटीङ् खानेपानी ्योजना वडा नं १

10 घरुडाँडाँ खानेपानी ्योजना वडा नं २

11 ररङ्जालदी लिलफटङ खा.पा. वडा नं २

12 बाकडी लिलफटङ खानेपानी ्योजना वडा नं २

13 अग्यिीखोिा खानेपानी लिलफटङ ्योजना वडा नं २

14 घरुडाडा खानेपानी ्योजना वडा नं २

15 बोगदी पौवा र पिुको मखुमा खानेपालन रारा लनमा्यण वडा नं २

16 सटुका खानेपानी ्योजना वडा नं ३



बजेट तथा योजना पुस्तका आसथथिक वरथि २०७९/८०

88

17 बलट्ौर, फुिङ्ु्यगकोट खानेपानी ्योजना वडा नं ३

18 घ्ैयाडाँडाँ खानेपानी ्योजना वडा नं ३

19 टोकिाङ्ग गहिाम खानेपानी ्योजना वडा नं ४

20 सवामीबोट लिलफटङ्ग खानेपानी ्योजना वडा नं ४

21 बजादी, लसङ्गजािी, अमबोट लिलफटङ्ग खानेपानी ्योजना वडा नं ४

22 बरा्य्ौर खालडा खानेपानी ्योजना वडा नं ४

23 आमबोट खानेपानी ्योजना वडा नं ४

24  घरीपोखरा लिलफटङ्ग खानेपानी वडा नं ४

25 वानरि ेतथा लसमिकुवा लिलफटङ्ग खानेपानी वडा नं ४

26 ्याङ्गदुी मगरपँररेा  लिलफटङ्ग खानेपानी वडा नं ४

28 का्ेखोिा खानेपानी ्योजना वडा नं ४

29 िङुलसङ लछउलद पररेो लनमा्यण वडा नं ५

30 लसमि कुवा लनमा्यण वडा नं ५

31 बेलटारी खानेपानी ्योजना वडा नं ५

32 कटहरे खोलसे खानेपानी ्योजना समपनन गनदे वडा नं ६

33 बरखोिा खानेपानी टंकी लनमा्यण वडा नं ६

34 लटंपिङ्ुगा एक घर एक रारा परुा गनदे वडा नं ६

35 आरँीमहुान खानेपानी ्योजना वडा नं ७

36 सरुन बरडाँडाँ खानेपानी ्योजना वडा नं ७
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कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी २ [िराँ ट्रराक ्ति्य  / अिुरो मोिर बािो लिमा्य्ण]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 ्णडी घरुडाडा भडारी किव भवन मो.वा. वडा नं १

2 हलट्या दलेख पोखरडाडा मो.वा.लनमा्यण वडा नं १

3 मदनु खोदशी मो.वा. लनमा्यण वडा नं १

4 पतुिेमारा कुवा वगर ल्उरीवोट मो.वा. लनमा्यण वडा नं १

5 प्यघुा दलेख झोिोङ्गे पिु सममको मो.वा.लनमा्यण वडा नं १

6 मरट््या्ौर दलेख लसता गफुा मो.वा. वडा नं १

7 हलट्या स्यािपोखरी मोटर वाटो वडा नं १

8 छापडाडा झवेरीडाडा मो.वा. लनमा्यण वडा नं १

9 गौडेि डाडा दलेख लपपिखोिा मोटरबाटो लनमा्यण वडा नं १

10 हलट्या दलेख खिे मदैान जाने मोटर बाटो वडा नं १

11 बसेनी न्याँ मोटर बाटो लनमा्यण वडा नं १

12 मदनु- खोदशी मोटर बाटो वडा नं १

13 छाँपडाँडा रानीघाट मोटरबाटो वडा नं १

14 कालिका मलनदर दलेख रानी महि मो.वा. छापडाडा वडा नं १

15 पापराङखोिा दलेख सङ्िङु हुद ैवगर जाने मोटरवाटो वडा नं २

16 झलेवरडांडा बादा्यिङ्ु मोटरवाटो लनमा्यण वडा नं २

17 घाङ््लहुङ दलेख वडा का्या्यि्य समम मोटरबाटो वडा नं २

18 मसाहार टोिमा जाने मोटरबाटो लनमा्यण वडा नं २

19 मालथलिो घरुडाडा दलेख स्ोत केनरि समम अररुोबाटो लनरनतरता वडा नं २
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20 िोहोरे बाट भलुकेदी समम मोटरबाटो लनमा्यण वडा नं २

21 लटमरेु राना घर र दशरथ पाणडे्यको घर समम मोटरबाटो लनमा्यण वडा नं २

22 जोतदे लपपि हुद ैकोटाकोट समम मोटरबाटो लनमा्यण वडा नं २

23 रापडाडा दलेख पचुछारे घर समम गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं २

24 जगडे कटहर दलेख ७ नं. रारा समम बाटो लनरनतरता वडा नं २

25 डुम्ी खोिा-समीडाँडा मोटर बाटो लनमा्यण, वडा नं २

26 लतनघर हुद ैघ्ैयाडाडा खोरडाडा मोटरबाटो लनमा्यण (लतनघर) - वडा नं ३

27 दउेरािी  ओडारछाप मोटरबाटो (आिमदवेी) - वडा नं ३

28 वैघा गाँउदलेख घ्ैयाडाँडा समम मोटरबाटो लनमा्यण (वैघागाँउ) - वडा नं ३

29 छाप शाखा मोटरबाटो (टंिेहवा) - वडा नं ३

30 रारा पानी बरा्य्ौर डडुवा मोटर बाटो वडा नं ४

31 दोलवलिा दखेी जनता आ लव समम मोटर बाटो वडा नं ४

32 बरा्य्ौर लकनाश घाट मोटर बाटो वडा नं ४

33 कट्ी अरुवा मोटर बाटो वडा नं ४

34  बाँसघारी दखेी गौतमटोि लजरो समम मोटर बाटो वडा नं ४

35 बनकसी ्ोक दखेी सजृना आ वी मोटर बाटो वडा नं ४

36 खहरे गोकु्रगा लपपिडाँडा मोटर बाटो वडा नं ४

37 ढाडे गौरा दलेख सवुारा सममको मोटर बाटो लनमा्यण वडा नं ५

38 ढावखोिा जाने बाटो लनमा्यण वडा नं ५

39 ल्डीखोिा राता्ौर मलुनको बाटो लनमा्यण वडा नं ५

40 मसोभनज्याङ दलेख भाि ुऊडा सममको मोटर बाटो लनमा्यण वडा नं ५

41 मथेीबारी- पररेा वरडाँडाँ वडा नं ५

42 जैपते करेकुवा बिौटे सडक वडा नं ५

43 रानीखक्य  दलेख बगर सममको मोटरबाटो लनमा्यण वडा नं ६

44 कुणादी मलनदर दलेख डाँडा समम न्याँ रेि्याक खोलने वडा नं ६
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45 भगवती टोि दलेख लिहाक खोिा समम मोटर बाटो लनमा्यण वडा नं ६

46 पोखरी गैरा बाट कालिका मलनदर जाने परुानो बाटो लनमा्यण वडा नं ६

47 कुईनेटा भटुुङ्दी खानी खोिा न्याँ मोटरबाटो लनमा्यण वडा नं ६

48 ्खेोिा कृलर सडक लनमा्यण वडा नं ६

49 दउेरािी दलेख कलम्य टोि समम बाटो लनमा्यण वडा नं ६

50 कुणादीको पररेा जाने बाटो लनमा्यण अररुो वडा नं ६

51 बारी्ौर दखेी सोिेहा मोटर बाटो वडा नं ७

52 लममशी खोिा दखेी ्ाडपहाड सडक वडा नं ७

53 कटहरे मोड दखेी ्ुिालपपि समम  मोटर बाटो वडा नं ७

54 पालि्ौर ररङ रोड वडा नं ७

55 लममशी ररङ्ग रोड वडा नं ७

56 लसिलसिे गौिीभनज्याङ्ग हुद ैखोरी्या जाने मोटर बाटो वडा नं ७

57 लममशी बस पाक्य  दलेख ड््याम साइड जोड्ने सडक वडा नं ७

58 पािी्ौर बसपाक्य  दखेी  बडहर समम मोटर बाटो वडा नं ७
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कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी ३ [स्क स्तरोनि्ती ्ति्य ]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 लछसदी पिुक्याम मो.वा. सतर उननलत वडा नं १

2 ररपदी घरुडाडा  मो.वा. लनमा्यण वडा नं १

3 प्यघुा दलेख को्ी ढुङ्गा मो.वा. लवसतार वडा नं १

4 पनेर दलेख कटहरवारी समम मो.वा.सतर उननलत वडा नं १

5 लकपट दलेख लतनमखु ेपिु सममको मो.वा.सतर उननलत वडा नं १

6 लवरखरक पाहादशी भिा्यझाि मो.वा. सतर उननलत वडा नं १

7 फेदी दलेख जगत्र दवेी मो.वा. सतर उननलत वडा नं १

8 हलट्या दलेख सवास्थ्य भवन समम जाने मोटरबाटो सतर उननती वडा नं १

9 दाउनने आप्ौर मो.वा.लनमा्यण वडा नं १

10 सनुदर वसती मो.वा. लप् वडा नं १

11
जरुवा खोिा खा.पा. मम्यत संहार कराङदी सथान लपपिमा नालि 
व्यवसथापन वडा नं १

12 लकपट दलेख रानीघाट सडक सतरोननती वडा नं १

13 डुलम्खोिा हुदँ ैगनदरेी खोिाको मोटरबाटो ढिाइ्य वडा नं २

14 वडा का्या्यि्य सवास्थ्य ्ौकी हुद ैलशिा घाट पगुने मोटरबाटो सतरोननती वडा नं २

15 कराङदी दखेी मिैा थान सममको मोटरबाटो सतरोननती वडा नं २

16 घोडािङु दलेख भािेवास सममको मोटरबाटो सतरउननती वडा नं २

17 सरसवती मलनदरदलेख मालथलिो घरुडाडा ्णडी मोटरबाटो सतरउननती वडा नं २

18 शरेा जाने मोटरबाटो सतरउननती तथा सरसफाइ वडा नं २
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19 ढाव जाने मोटरबाटो सतरउननती तथा सरसफाइ वडा नं २

20
टुमिेक दलेख कािीगणडकी लशिा जाने मोटरबाटो सतरउननती तथा 
सरसफाइ, घरुडाडा, जलपादवेी वडा नं २

21 कुटकन मोटरबाटो सतरोननती,  वडा नं २

22 िसघा्य - कोटाकोट ररङरोड सडक वडा नं २

23 सनुदरी खोिा बाटो लनमा्यण, वडा नं २

24 दगुा्य मलनदर जाने बाटोको वाि लनमा्यण, वडा नं २

25 वैघा भञज्याङ दलेख रानीमहि मोटरबाटो सतरउननती (वैघा) - वडा नं ३

26 काभ्र ेदलेख सटुका समम मोटरबाटो सतरउननती (सटुका) - वडा नं ३

27 वरेक िमबेक दउेरािी मोटरबाटो सतरउननती (िमबेक) - वडा नं ३

28 वरेक शखंरा ल्फिपाटा घोरपालदी मोटरबाटो सतरउननती (शखंरा) - वडा नं ३

29 वैघा गाँउ घ्ैयाडाडा बारी्ौर मोटरबाटो लनमा्यण (वैघागाँउ) - वडा नं ३

30 बारी्ौर लभत्री सडक (बारी्ौर) - वडा नं ३

31 वैघा भञज्याङ दलेख वैघा गाउँसमम मोटरबाटो सतरउननती वडा नं ३

32 बारी्ौर - टङल्याहा, सटुका सडक वडा नं ३

33 घरीपोखरा दखेी मगरपँररेा मोटरबाटो सतरोननती वडा नं ४

34  दि घाट मोटर बाटो वडा नं ४

35 वडा का्या्यि्य हुद ैबनकसी मोटर बाटो वडा नं ४

36 कट्ी दोलबलिा डाँडाँ मोटरबाटो वडा नं ४

37 घरीपोखरा दखेी सवामी बोट मोटरबाटो सतरोननती वडा नं ४

38 गहिाम - अ््यिे गहिाम घाट मोटर बाटो वडा नं ४

39 राकासदी मौिा जाने बाटो लनमा्यण वडा नं ४

40 ताँप दलेख लिहाक िङुलसंङ कुईनेटा बासटारी सडक सतरउननलत वडा नं ५

41 बाघखोर दलेख कोलपाटा सममको सडक सतर उननलत वडा नं ५

42 न्याँलमि पररेा मोटर बाटो सतरोननती वडा नं ५

43 डुम्ी्ौर दलेख स्याउडाडा हुदँ ैदगा्य मलनदर क्ु् ी मोटर बाटो मम्यत वडा नं ५



बजेट तथा योजना पुस्तका आसथथिक वरथि २०७९/८०

94

44 मसोभञज्याङ बेदवुाडाँडा ग्रामीण सडक सतरोननती, वडा नं ५

45 रालनख्यक जाने मोटर बाटो वडा नं ५

46 जैपते - इिङ्ुगा सडक वडा नं ५

47 कुणादी मलनदर दलेख छाँप समम न्याँ मोटर बाटो लवसतार वडा नं ६

48 लकमरुङ दलेख कलम्य टोि क्षेत्रपाि सममको बाटो नािी लनमा्यण वडा नं ६

49 कुडादी मलनदर दलेख पोखरी गैरा समम मोटर बाटो सतर उननती गनदे वडा नं ६

50 दउेरािी दलेख पोखरी गैरा जाने मोटर बाटो सतर उननती गनदे वडा नं ६

51 कुडादी मलनदर दलेख पोखरी गैरा समम मोटर बाटो सतर उननती गनदे वडा नं ६

52 कुणादी दलेख पोखरी गैरा समम बाटोको कुनामा र छेउमा वाि िगाउने वडा नं ६

53 पैरा खोिा दलेख कनेरा जाने मोटर बाटो सतर उननती वडा नं ६

54 लममशी फेदी दलेख ध्वुज्योती सडक वडा नं ६, ७

55 फेदी हुद ैखोरर्या मोटर बाटो सतरउननती वडा नं ७
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कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी ५ [गोरेिो बािो]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 वेिडाडा जाने गोरेटो वाटो मा रेलिङ्ग लनमा्यण वडा नं १

2 फेदी टोि गोरेटो वाटो लनमा्यण वडा नं १

3 ्णडी संगम टोि गोरेटो वाटो लनमा्यण अपरुो वडा नं १

4 ल्उरीवोट रारादी गोरेटो वाटो लनमा्यण ्योजना वडा नं १

5
लपपि मालथ दलेख मो.वा. तथा लपपिमलुन दलेख ्ुिोपाता समम गो.वा. 
सतर उननलत वडा नं १

6 पलिावारी वागेवारी समम गोरेटो वाटो लनमा्यण वडा नं १

7 अख्यरीक वाटसागरेु जाने गोरेटो वाटो सतर उननलत वडा नं १

8 गौडा बझा दलेख गोरेटो बाटो वडा नं १

9 गोिा्ीदलेख थामका गोरेटो बाटो, वडा नं १

10 किव भवनदलेख दािाखारक-करनडाँडा हुदँ ैतोकलदी गोरेटो बाटो, वडा नं १

11 किव भवनदलेख सपानदी खोिा गोरेटो बाटो, वडा नं १

12 दालदगौरा महेालबास ्ोहादी हुदँ ैररपिाक गोरेटो बाटो, वडा नं १

13 भगृतुमुश्र मलनदर पिुक्याम समम गोरेटो वाटो वडा नं १

14 खदुीबाट गडुर सममको गोरेटो बाटो सतरउननती वडा नं २

15 माजहनटोि दलेख बेिरारा समम परुानो मिुबाटो पदमाग्य लनमा्यण वडा नं २

16 छलतवनढाव जाने गोरेटो वाटो लनमा्यण वडा नं २

17 कोटाकोट गाँउदलेख खुकुुुलद खानेपालन समम जाने गोरेटो लनमा्यण वडा नं २

18 पापराम खोिा दलेख सांढुङ हुद ैघाट जाने घोरेटो बाटो वडा नं २
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19 टवाबारी दलेख साङढुङ जोड्ने गोरेटोबाटो वडा नं २

20 िाडुङ्दीबाट मालथलिो घरुडाडा गोरेटो बाटो वडा नं २

21 कररमटोि दलेख ्ुमासे हुद ैसाहुको घरसमम गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं २

22 घङेसी खोिा सिुसिेु हुद ैबोगदी पिु समम गोरेटो बाटो वडा नं २

23 कुडगन खसुशीङ डाडा जाने गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं २

24 पखरेा दलेख ल्लद जाने गोरेटो बाटो वडा नं २

25 अररेी खोिा जाने गोरेटो बाटो वडा नं २

26 सलमलत भवन दलेख पाटशी प्यािेस समम गोरेटो बाटो वडा नं २

27 मसघरदलेख गरुड समम गोरेटोबाटो वडा नं २

28 रवादी खोिामा फड्के (भषुु्टङ) - वडा नं ३

29 भषुु्टङ दलेख भषुु्टङ कुवा जाने गोरेटो बाटो (भषु्टटूङ) - वडा नं ३

30 भषुु्टङ पचुछार िास लहडालने गोरेटो बाटो (भषुु्टङ) - वडा नं ३

31 ररसङुगा दलेख डलडघाट समम गोरेटो बाटो (वैघा) - वडा नं ३

32 भषुु्टङ आपदलेख लखकदशी गोरेटोबाटो अररुो (भषुु्टङ) - वडा नं ३

33 दिैाटुङ घाट दलेख भ्यरथान हुद ैबेिडाँडा जाने गोरेटोबाटो वडा नं ३

34
लनरामलशि डाडा बारी दलेख कोिडाडा जाने घोरेटो बाटो (लनरामलशि) 
- वडा नं ३

35
मौिादलेव कोट घर मलनदरदलेख लभिलुड रारासमम जाने गोरेटो बाटो 
ढिाइ्य वडा नं ३

36 वरा्य्ौर दलेख डाँडाखरक अररुो गोरेटो वाटो वडा नं ४

37
गौतमटोि जरुवा दलेख लसमिकुवा हुदँ ैसवामीवोट सामदुाल्यक 
भवनसमम जाने गोरेटो वाटो वडा नं ४

38 कट्ी लशवाि्य कामीडाडा हुदँ ैडमवरी कुवा गोरेटोवाटो वडा नं ४

39 पेउडी खोिादलेख वानरिडेाँडा जाने गोरेटो वाटो वडा नं ४

40 वझादी दलेख राराकृषण मलनदर जाने गोरेटोवाटो वडा नं ४

41 वकुीडाँडा दलेख सोतासोतो जाने गोरेटोवाटो वडा नं ४
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42 मरेङ्दा-वडा का्य्यि्य-बनकसी हुदँ ै अरुवा गोरेटो बाटो, वडा नं ४

43 ्याङ्गडुीबाट मगर पररेा गोरेटो बाटो अररुो वडा नं ४

44 बरा्य्ौर बाटो मनुी गोरेटो बाटो वडा नं ४

45 बरा्य्ौर तलिो लकनास पानी टंकीमा गोरेटो बाटो वडा नं ४

46 सािघारी दलेख कोट जाने पद माग्य वडा नं ४

47 कुइनेटा दलेख भपेङ बगर सममको गोरेटो बाटो वडा नं ५

48 लिहाक खोिा दलेख ररप ्ाँटी सममकको गोरेटो बाटो वडा नं ५

49 कालिका मलनदर दलेख ल्सापानी गोरेटो बाटो वडा नं ५

50 लशवाि्य दलेख कालिका मलनदर सममको गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५

51 राता दलेख सवामीडाँडा समम गोरेटो बाटो वडा नं ५

52 दगुा्य मलनदर दलेख पे्रम सरको घरसममको गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५

53 कटहरमलुन दलेख बेदवुा डाडा सममको गोरेटो बाटो अररुो वडा नं ५

54 सममबारी दलेख भ्याउते खोिा सममको गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५

55 सवामी खोिा दलेख ढोिा फोलकसङ सममको गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५

56 भाटी खोिा दलेख भवन सममको गोरेटो बाटो वडा नं ५

57 मोटर बाटो दलेख लसरान घरसमम लनसकने गोरेटो बाटो तथा वाि लनमा्यण वडा नं ५

58 लसपमाखोिा दलेख घमुती समम गोरेटो बाटो वडा नं ५

59 बाटुलिको घर सममो लनसकने बाटो वडा नं ५

60 लसपमादलेख मसबारी समम जाने गोरेटो बाटो वडा नं ५

61 मलेथवारी दलेख खो् ेकुवा जाने गोरेटो बाटो वडा नं ५

62 सनुदौिी टोि दलेख नेवालद्य तलिो कुवा सममको गोरेटो बाटो वडा नं ५

63 ्ाप डाडा दलेख बलद्यखोिा सममको गोरेटो बाटो वडा नं ५

64 सनुदौिी टोि दलेख ढाव खोिा सममको गोरेटो बाटो वडा नं ५

65 डाडा दलेख श्यागिेु पररेा सममको गोरेटो बाटो वडा नं ५

66 सकुि दलेख पेटडाँडा सममको गोरेटो बाटो वडा नं ५

67 सवामी खोिा गोरेटो बाटो करेकुवा वडा नं ५
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68 लप् रोडदलेख रालनखक्य  समम गोरेटो बाटो लनमा्यण, वडा नं ५

69 घलुमटदलेख कोिमनुी जाने ्ाडो गोरेटो बाटो, वडा नं ५

70 लसमि बारीबाट नारा्यणवीर सारुको घरसमम गोरेटो बाटो वडा नं ६

71 लखिवुाखक्य  दलेख जोलगमढुा समम गोरेटो बाटो वडा नं ६

72 ्ौखडा मलनदर दलेख आप पररेो लपपि समम गोरेटो बाटो वडा नं ६

73 जोलगमढुा दलेख िकेुिडाँडा सममको गोरेटो बाटो वडा नं ६

74 लखिवुा खक्य  गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६

75 काभ्रो दलेख मौिा दवेी सममको गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६

76 हुलिी खोिा दलेख मनु समम भि लन्यनत्रण तथा गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६

77 घोरपालदी दलेख मोटर बाटो समम भि लन्यनत्रण तथा गोरेटो बाटो वडा नं ६

78 जोगीमढुा गाँबगुैरा गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६

79 ्णडी दलेख आरन सममको गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६

80 पोखरी गैरा दलेख कटहरे खोलसी जाने गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६

81 लसउन श्रीकोडहर खानेपानी महुान संरक्षण र गोरेटो बाटो बनाउने वडा नं ६

82 पंररेा पानी लिन जाने बाटो लनमा्यण (्ुिालपपि) वडा नं ६

83 गोवानदी पररेा दलेख रानाको घर समम गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ६

84 लसमि बारीबाट मलुख्याको पररेा समम जाने गोरेटो बाटो वडा नं ६

85 कलम्य टोि बाट रोटे पानी खानेपानी लिन जाने बाटो लनमा्यण वडा नं ६

86 गा्य डाँडा  ्ौपारी दलेख मोटर बाटो समम जाने बाटो लनमा्यण वडा नं ६

87 पोखरामनुी बाट तलिाखक्य  खतेमा जाने बाटो लनमा्यण वडा नं ६

88 लड.सी.एस दखेी आलरमहुान  जाने गोरेटो बाटो वडा नं ७

89 लममशी खोिा दखेी डडहर हुद ैड््याम जाने वैकलपीक माग्य वडा नं ७

90 िलुडखोिा दखेी सरुन जाने गोरेटो बाटो वडा नं ७

91 पािी्ौर दखेी बारी्ौर समम गोरेटो बाटो वडा नं ७

92 गौिीभनज्याङ्ग दखेी कोट जाने गोरेटो बाटो वडा नं ७
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93 लपसेखक्य  दखेी फाँट जाने गोरेटो बाटो वडा नं ७

94 लममशी रोड दखेी क्यामपस समम गोरेटो बाटो वडा नं ७

95 लमिन्ोकदखेी N.E.A.  समम जाने गोरेटो बाटो, वडा नं ७

96 पेटडाडा गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं

97 माघथोक ररङरोड गोरेटो वाटो सतर उननलत वडा नं

कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी ६ [लसँ् ाई आरोजिाहरु]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 लकपट  लिफटीङ लस्ाई आ्योजना वडा नं १

2 प्यघूा  लिफटीङ लस्ाई आ्योजना वडा नं १

3 िसघा्य बेसी कोटाकोट लिफटीङ लस्ाई आ्योजना वडा नं २

4 िसघा्य कोटाकोट भलूमगत लसँ्ाई वडा नं २

5 पिा्यमदी लसँ्ाई तथा खानेपानी ्योजना वडा नं २

6 लपपि खोिा लसँ्ाई ्योजना वडा नं २

7 बारी्ौर  लिफटीङ लस्ाई आ्योजना वडा नं ३

8 ट्ङ्िेहवा लिफटीङ लस्ाई आ्योजना वडा नं ३

9 बारी्ौर भलूमगत लसँ्ाई वडा नं ३

10 लबघा्यटार  लिफटीङ लस्ाई आ्योजना वडा नं ४

11 लबघा्य भलूमगत लसँ्ाई वडा नं ४

12 तालतमो खोिा लसं्ाई वडा नं ५

13 बिाम  लिफटीङ लस्ाई आ्योजना वडा नं ५
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14 बेलटारी भलूमगत लसँ्ाई वडा नं ५

15 लममशी  लिफटीङ लस्ाई आ्योजना वडा नं ७

16 लममशी भलूमगत लसँ्ाई वडा नं ७

कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी ७ [्तिबनिि/ बाढी/ पलहरो / भि लिरनत््ण]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 वाि लनमा्यण लछसदी  ्यम वहादरु घ.म. वडा नं १

2 गेजाथोक मौिाथान  भि व्यवसथापन वडा नं १

3 आनदेकुन भि संरक्षण वडा नं १

4 खोदशी प्यघुा पलहरो लन्यनत्रण वडा नं १

5 ररपदी कोइिगैरा भि संरक्षण वडा नं १

6 भिदै खोिा भि संरक्षण तथा मो.वा. सतर उननलत वडा नं १

7 लसददुशी भि व्यवसथापन वडा नं १

8 शरेा ्ौर संरक्षण तथा तटबनरन लनमा्यण वडा नं २

9 आदश्य मा.लव.जगगा (आरन सटाक)को व्यवसथापन, वडा नं २

10 आिमदवेी ढोगने ढुङगा पलहरो संरक्षण (आिमदवेी) वडा नं ३

11 वेिडाडा पलहरो संरक्षण (वैघा ) वडा नं ३

12 लडगामडाडा पलहरो संरक्षण (लडगामडाडा) - वडा नं ३

13 जखखआुप आिमदवेी पलहरो लन्यनत्रण (आिमदवेी) - वडा नं ३

14 डलडघाट बसती पलहरो संरक्षण (डलडघाट) - वडा नं ३

15 कोिडाँडा र वर गैरा पलहरो लनमा्यण (बारी्ौर) - वडा नं ३
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16 तेज बहादरु घतशीको घर अगाडीको पलहरो - लिहुखक्य वडा नं ३

17 सिुसिेु पलहरो व्यवसथापन, वडा नं ३

18  गौतमटोि खिेमदैान तथा खोिा लन्यनत्रण वडा नं ४

19 लखकीदशी अमतृको घर नलजकै वाि लनमा्यण  घर जोलखम वडा नं ४

20 लवरमदी पलहरो लन्यनत्रण वडा नं ४

21 राकसदी खानेपानी संरक्षण तथा भि लन्यनत्रण वडा नं ४

22 घमुसी्यार खोिा लन्यनत्रण वडा नं ४

23 ्ाडोकूिो टारीखते भि लन्यनत्रण वडा नं ४

24 लमत्रिाि दमकैो घर जोलखम फुस्े पोखरा वाि लनमा्यण वडा नं ४

25 ढाव तलिो बाँर लनमा्यण वडा नं ५

26 बेलटारी - ्ूिाबगर तटबनरन वडा नं ५

27 वेदवुा डाँडा भीम कुमारी न्यौपानेको घर पछादीको पलहरो लन्यनत्रण वडा नं ५

28 मालथलिो लव.क टोिको नलजको पलहरो लन्यनत्रण वडा नं ५

29 कालिका थान मलुन वाि लनमा्यण वडा नं ५

30 मोटर बाटो वाि लनमा्यण सनुदौिी टोि वडा नं ५

31 लदपज्योलत आमा समहुको भवन अगाडी वाि लनमा्यण वडा नं ५

32 वेदवुाको मलनदरको पलहरो लन्यनत्रण वडा नं ५

33 पलहरो संरक्षण तथा लन्यत्रण जस बहादरु नेपािीको घर पछाडी वडा नं ५

34 सनुदौिी टोि दलेख ओघ ेखोिा समम भि व्यावसथापन वडा नं ५

35 बाँसटारी दलेख बदा्यवा समम ढि लनकास वडा नं ५

36 नर मा्या र सेती शानतीको घर नलजकको पलहरो व्यावसथापन खोिा पारी वडा नं ५

37 तोिकानत भरुािको घरमनुी वाि लनमा्यण वडा नं ६

38 सदुार खोिा मिु ब्यावसथापन वडा नं ६

39 छाँप दलित वसती लवकाशमा भि र लसडी व्यावसथापन वडा नं ६



बजेट तथा योजना पुस्तका आसथथिक वरथि २०७९/८०

102

कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी ८ [पर्यिि पयू्वा्यिार ल्वकास कार्यक्रम]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 स्यािपोखरी मम्यत संभार।लपलकनक सपोट्य लन. वडा नं १

2 लसद्ध गफुा संरक्षण समबर्यन वडा नं १

3 को्ी ढुङ्गा संरक्षण समबर्यन वडा नं १

4 टुटुहर डाँडामा बौद्ध सतपुा लनमा्यण वडा नं २

5 कोटाकोट भ्य ुटावर लनमा्यण वडा नं २

6 िसघा्य वेशी होमसटे सथापना वडा नं २

7 आिमदवेी लजप िाईन लनमा्यण वडा नं ३

8 आिम होमसटे लवकास वडा नं ३

9
्याङगदुी बन लपलकनक सपोट्य मरबुन पाक्य  लनमा्यण तथा भ्य ुटावर समम 
पदमाग्य वडा नं ४

10
कोिडाँडा पाक्य  लनमा्यण र व्या्यम सथिको िागी आउट डोर सामाग्री 
व्यवसथापन वडा नं ४

11 सािघारीबाट कोट जाने प्य्यटकी्य पदमाग्य वडा नं ४

12 कट्ी भ्य ुटावर लनमा्यण वडा नं ४

13 बंकर पाक्य  लनमा्यण वडा नं ५

14 पोखरी गैरा पाक्य  लनमा्यण गनदे वडा नं ६

15 गरुुङ्दी होमसटे लवकास वडा नं ६

16 कट्ी होमसटे लवकास वडा नं ६

17 लममशी उरान पाक्य वडा नं ७

18 बारी्ौर होमसटे लवकास वडा नं ७
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19  टोि टोिमा सु् ना पाटी त्यार वडा नं ७

20 सनुदरी खोिा (मारुटोि) पिु लनमा्यण

21 मगर जालतको अलत प्र्लित मारुनी ना्को डकुमलेनरि

कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी ९ [िेिमैदाि लिमा्य्ण]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 ्णडी खिे मदैान वासकेटवि कोड लनमा्यण वडा नं १

2 प्यघुा खिे मदैान सतर उननलत वडा नं १

3 लकपट भलिवि ग्राउनड मम्यत तथा प्यारालफट लनमा्यण वडा नं १

4 छापडाडा खिेमदैान, वडा नं १

5 संजीवनी खिेमदैानको मलेशनरीवाि लनमा्यण वडा नं २

6 साङढुङ खिेमदैान (भरुटुङ) - वडा नं ३

7 बारी्ौर खिे मदैान (बारी्ौर) - जगगा खररद तथा भवन लनमा्यण वडा नं ३

8 टङ्िेहवा खिे मदैान जगगा खररद तथा लनमा्यण वडा नं ३

9 िसघा्य कोटाकोट खिेमदैान जगगा खररद तथा लनमा्यण वडा नं ३

10 िङुलसङ खिे मदैान वडा नं ५

11 बेलटारी खिे मदैान लनमा्यण वडा नं ५

12 ल्नने गाउँ खिे मदैान वडा नं ५

13 नवलद्प किब खिे मदैान वडा नं ५

14 बतु्यङ खिे मदैान लनमा्यण वडा नं ५

15 ब्याडलमनटन हि लनमा्यण
वडा नं ५ र 
७
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16 ्ूिो बगर खिे मदैान बेलटारी वडा नं ५

17 छाँप खिे मदैान लनमा्यण वडा नं ६

18 दबछे खिे मदैान लनमा्यण वडा नं ६

19 कुणादी खिे मदैान लनमा्यण वडा नं ६

20 प्रगलत मदैान खिे मदैान लनमा्यण वडा नं ६

21  इमलशि, खिेमदैान लनमा्यण वडा नं ६

22 गौलिभनज्याङ्ग खिेमदैान तारबार वडा नं ७

23 बरडाँडा खिेमदैान तारबार वडा नं ७

24 आरीमुहँान खिे मदैान लनमा्यण वडा नं ७
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कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी १० [पुरािा आरोजिाहरुिाई लिरन्तर्ता/ भुक्ािी बाँकी]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 प्रशासकी्य भवन लनमा्यण आ्योजना

2 ल्याणडलफलड साइटको लवसततृ इलनजलन्यररङ्ग लडजाईन

3 लवपदको सम्यमा बाटो सरसफाई पलहरो पनछाउने काम

4 दगुा्य आरारभतु लवद्ाि्य भवन अगाडी पखा्यि लनमा्यण

5 वडा नं ६ वडा का्या्यि्य मम्यत तथा लनमा्यण

6 छाप, दबछे सिुसिेु सडक

7 झागे दउेरािी घडी पोखरा सडक

8 औद्ोलगक ग्राम भवन/ पवूा्यरार

9 ल्याणडलफलड साइट पवूा्यरार

10 घरबार लवलहनहरुिाई आवास का्य्यक्रम

11 कािीगणडकी प्रवेशद्ार अररुो

12 भपेङ्ग  खिे मदैान, बासटारी

13 ्णडी सवास्थ्य ्ौकी भ्या्यङमा च्यानिगेट राखने वडा नं १

14 प्रशासलनक भवन र वडा का्या्यि्यसमम जाने सडक कािोपत्रे

15 गहिाम घडीपोखरा झाँगे दउेरािी सडक

16 भगृतुङ्ुगेश्र मलनदर लनमा्यण लनरनतरता

17 लममशी क्यामपस क्यामपस सभाहि

18 दलित बसती लवकास

19 बारी्ौर मनरिान झोिङ्ुगे पिु लनमा्यण
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आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी ११ [प्रिािमनत्ी रोजगार कार्यक्रम - साझेदारी अिुरा ्तथा थप]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1कालिका मलनदर दलेख रानी महि मो.वा. छापडाडा वडा नं १

2टुङ्कोट ्ाटीभञज्याङ्ग मो.वा. पखा्यि लनमा्यण वडा नं १

3ररपदी मो.वा. सतर उननलत वडा नं १

4मरट््या्ौर हलट्या गोरेटो वाटो वडा नं १

5्णडी दलेख मौिाथान मलनदर जाने गोरेटो वाटो वडा नं १

6झ्यालवरडाँडा मसाहार गोरेटो बाटो वडा नं २

7राङ्गेदी दउेरािी गोरेटो बाटो वडा नं २

8पापम खोिा साङदङु बोगदी घाट गोरेटो बाटो वडा नं २

9िोहोरे दलेख खरुनढंुगा सममको मोटरबाट सरसफाइ तथा सतरउननती वडा नं २

10गोलदी खरुन ढंुगा समम जाने मोटर बाटो सरसफाइ तथा सतरउननती वडा नं २

11खहरे वैघा गोरेटो बाटो वडा नं ३

12मालथलिो टारी लतन कुिो लसं्ाई लनमा्यण टंिेहवा वडा नं ३

13दगुा्य मलनदर र साङढुङ खिेमदैानमा साव्यजलनक शौ्ाि्य लनमा्यण वडा नं ३

14वैघा भञज्याङ साव्यजलनक शौ्ाि्य लनमा्यण वडा नं ३

15दिैातङु घाट दलेख भ्यरथान हुद ैबेिडाँडाँ जाने गोरेटो बाटो वडा नं ३

16वैघा भञज्याङ दलेख कोट समम जाने मोटरबाटो सतरउननती (वैघागाँउ) - वडा नं ३

17वैघा भञज्याङ बारी्ौर मोटरबाटो सतरउननती (वैघा) - वडा नं ३

18्ूिो आप दलेख भषुु्टङ समम मोटरबाटो (भषुु्टङ) - वडा नं ३

19टंिेहवा दलेख दामे्खरक हुद ैछाप समम घोरेटो बाटो (टंिेहवा) - वडा नं ३
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20वैघादलेख ररडी सडक सफाई तथा मम्यत
वडा नं ३, २ 
र १

21गोकु्रङ्गा अरुवा गोरेटो बाटो वडा नं ४

22जनता आरारभतु लवद्ाि्य दलेख सपुथ मलु्य जाने गोरेटो बाटो वडा नं ४

23का्ेखोिा खानेपानी मम्यत तथा सरसफाई ्योजना वडा नं ४

24बझादी बाट घरीपोखरा जाने गोरेटो बाटो न्याँ वडा नं ४

25बझादी मोडबाट मगरपँररेा जाने गोरेटो बाटो वडा नं ४

26लनरामशीि मलुन खोिादलेख कोिडाँडा जाने गोरेटो वाटो
वडा नं ३ र 
४

27करट्-बनकसी-अरुवा गोरेटो बाटो, वडा नं ४

28मरेङ्गदा ्ाडो कूिो वडा नं ४

29बेलटारी खिे मदैान सतरोननती वडा नं ५

30जैपते दलेख भञज्याङ्ग गलहरा हुद ैकरेकुवा जाने गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५

31जैपते लिहाक इमलसि सडक सतरउननलत वडा नं ५

32जैपते सनुदौिी टोि लसपमा मोटर बाटो सतर उननती वडा नं ५

33
कुननी खोिा खिे मदैान दलेख उद्य थापाको घर सममको गोरेटो बाटो 
लनमा्यण वडा नं ५

34सममबारी दलेख डाडा लनसकने गोरेटो बाटो अररुो वडा नं ५

35लसमि खोिा कुवा दलेख मोटर बाटो सममको गोरेटो बाटो वडा नं ५

36मालथलिो जैपते गोरेटो बाटो लनमा्यण वडा नं ५

37भोताके दलेख डाडा बारी सममको गोरेटो बटो वडा नं ५

38पररेा बसती लवकास ्योजना वडा नं ५

39
कुननी खोिा ग्यालवङ वाि लनमा्यण पणडीत प्रकाशको घर मलुन गोरेटो 
बाटो वडा नं ५

40मोटर बाटो दलेख बलुद्ध प्रसाद न्यौपानेको घर सममको गोरेटो बाटो अररुो वडा नं ५

41कासीडाँडाकुिो लनमा्यण वडा नं ५

42मिुखोिादलेख ्ूिा्ौर खतेसमम कुिो लनमा्यण, वडा नं ५
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43कुणादी इमलशि नािी लनमा्यण वडा नं ६

44छाप बसती लवकास वडा नं ६

45मालथलिो घ्याङ्लसङ डाडाँ बलसत लवकास वडा नं ६

46इमलशि दलेख कोट गोरेटो बाटो वडा नं ६

कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी १२ [कुिो लिमा्य्ण/ मम्य्त]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1लसददुशी कुिो लनमा्यण तथा लसँ्ाई वडा नं १

2लटमरेुदलेख माहाजनटोि समम लहउद ेलसं्ाइ कुिो लनमा्यण वडा नं २

3लटमरेुदलेख म्ाबारी समम लहउद ेलसं्ाइ कुिो लनमा्यण वडा नं २

4ढाव बारीमा लहउद ेलसं्ाइ वडा नं २

5लसरखोि पोखरीदलेख किबको मदैान सममको लहउद ेकुिो लनमा्यण वडा नं २

6डुिे भ्यरथान कुिो तथा बाँर लनमा्यण वडा नं २

7ढाव वारी लसं्ाई कुिो लनमा्यण वडा नं २

8छलतवन दलेख कािीमाटी लहउद ेलसं्ाई कुिो लनमा्यण वडा नं २

9टोकलदी कुिो लनमा्यण वडा नं २

10गोलदी क्याकमिेी खतेमा कुिो लनमा्यण वडा नं २

11मालथलिो गोलदी कुिो लनमा्यण वडा नं २

12बेिरारा लभत्रबारी कुिो लनमा्यण वडा नं २

13बु् ाबारी अररुो कुिो लनमा्यण वडा नं २
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14लटमरेुदलेख गोलदी सारी भगे सममको कुिो लनमा्यण वडा नं २

15छलतवन कुिो लनमा्यण वडा नं २

16शरेा कुिो लनमा्यण वडा नं २

17लसंजािी कुिो लनमा्यण बेिरारा समम वडा नं २

18अररुो सनुदर कुिो लनमा्यण वडा नं २

19गोलदी लसं्ाइ कुिो मम्यत वडा नं २

20जमदार बेडी र माझ बेडी कुिो लनमा्यण वडा नं २

21ढाव वरा्य दलेख बारी समम कुिो लनमा्यण वडा नं २

22मालथलिो टारी लतनकुिो लसं्ाई लनमा्यण (टंिेहवा) - वडा नं ३

23गोमानदी करम बगर लसँ्ाई कुिो लनमा्यण (बारी्ौर) - वडा नं ३

24ब्यार्ौर लछसतङु लसँ्ाई कुिो लनमा्यण (बारी्ौर) - वडा नं ३

25करङखते माझखोिा कुिो लनमा्यण लनरामलशि - वडा नं ३

26कालमडाँडा कूिो वडा नं ४

27घाँकुर मालथलिो कुिो अररुो वडा नं ४

28अरुवा मालथलिो कुिो अररुो वडा नं ४

29
खोिाखते मालथलिो कुिो अररुो (ल्फिडाडा र माझखणडको) डमवरे 
कुवादलेख खोिाखते कुिो वडा नं ४

30ख्यरमारा दलेख फडी ्यारको फेदसमम कुिो लनमा्यण वडा नं ५

31बाँसकोट जाने मालथलिो कुिो लनमा्यण वडा नं ५

32डुम्ी मलुन ५० लम ति कुिो लनमा्यण र लवसतार वडा नं ५

33िजेङ बासटारी लसं्ाई कुिो लनमा्यण वडा नं ५

34इरे खोिा लसं्ाई कुिो लनमा्यण वडा नं ५

35डा्य खोिा लसं्ाई कुिो लनमा्यण वडा नं ५

36दईु रारे दलेख जगते सममको लसं्ाई कुिो लनमा्यण वडा नं ५

37लसपमा खोिा काभ्रा माथीको बार लनमा्यण वडा नं ५

38भ्यागतेु खोिा पनुः लनमा्यण वडा नं ५
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39पेटडाँडा लसं्ाई कुिो लनमा्यण अररुो वडा नं ५

40जरुवाको तलिो मालथलिो कुिो लनमा्यण वडा नं ५

41राता्ौर कुिो लनमा्यण वडा नं ५

42कुननीखोिा लसँ्ाई वडा नं ५

43्ुिोकुिो लसं्ाई ईमलशि पाङ्गे खोिा वडा नं ६

44मालथलिो छाँप पोखरी लनमा्यण वडा नं ६

45बाङ्गेकुिो लसं्ाई ्योजना वडा नं ६

46वाद खोिा खते लसं्ाई पोखरी लनमा्यण (भगवती टोि) वडा नं ६

47्खेोिा लसं्ाई पोखरी लनमा्यण  वडा नं ६

48लझलमलद्य खते लसं्ाई बरखोिा टंलक लनमा्यण वडा नं ६

49पोखरी गैरा पोखरी मम्यत गनदे वडा नं ६

50हुतु्यिबास लसं्ाई टंकी लनमा्यण वडा नं ६

51पारी खते लसं्ाई लनमा्यण वडा नं ६

52घ्याङ्लसङ डाडा लसं्ाई पोखरी लनमा्यण गनदे वडा नं ६

53्ुिो कुिो लसं्ाइ्य ्योजना, वडा नं ६

54डोडखोिा ्ाडकुिो मम्यत तथा लनमा्यण वडा नं ७

55डडहर कुिो लनमा्यण तथा मम्यत वडा नं ७

56 कलसे माझकुिो मम्यत वडा नं ७

57डुननरु खोिा तलिो पोखरी दखेी  कोलपाटा समम कुिो लनमा्यण वडा नं ७

58भनज्याङ्ग दखेी अ््यिे गैरा समम कुिो लनमा्यण वडा नं ७

59 बाँर पोखरी न्याँ कुिो लनमा्यण, वडा नं ७

60डडहर दशमरेु अममर गैरा लसं्ाई कुिो र बाँर पोखरी न्याँ कुिो लनमा्यण वडा नं ७

61कलसे कुिो मोटर बाटो सगँ मम्यत वडा नं ७

62दडहर दशमरेु अममर गैरा लसं्ाइ्य कुिो लनमा्यण
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कािीगणडकी गाउँपालिका 
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आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी १३ [मम्य्त समभार- बािो/ िािेपािी/ लसँ् ाई/भ्वि]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 जरुवा खोिा खा.पा. मम्यत संहार वडा नं १

2 वडा का्या्यि्य भवन तारबार तथा का्या्यि्य व्यावसथापन वडा नं १ वडा नं १

3 टाँगे जकेुदी खानेपानी ्योजना वडा नं १

4 वडा का्या्यि्य भवन तारबार तथा का्या्यि्य व्यावसथापन वडा नं २ वडा नं २

5 जरुवा खानेपानी ्योजना महुान संरक्षण वडा नं २

6
सालवकको ्णडीभञज्याङ वडा नं. १ घरुडाडाको ९२ घरको िालग ५० 
के.वी रिसफाम्यर वडा नं २

7 मालथलिो ल्दीमा रहकेो पालन टंकी मम्यत वडा नं २

8 आखणोडी क र ख खानेपानी आ्योजना मम्यत  वडा नं २

9 बाकडीखोिा खानेपानी महुान संरक्षण वडा नं २

10 ल्दी कुवा संरक्षण वडा नं २

11 िोहोरे खोिामा कुवा लनमा्यण र संरक्षण वडा नं २

12 लनरामलशि रारा मम्यत तथा संरक्षण वडा नं ३

13 बारी्ौर खानेपानी ्योजना वडा नं ३

14 ररलसङ्ग लिफटीङ खानेपानी ्योजना वडा नं ३

15  थै कुवा लनमा्यण वाि उ्ाउने (लखकदशी) - वडा नं ३

16 लखकदशी कुवा मम्यत (लखकदशी) - वडा नं ३

17 टांगे मिू संरक्षण (वैघा) - वडा नं ३

18 खानेपानी मोटर वैघा वडा नं ३

19 वडा का्या्यि्य भवन तारबार तथा का्या्यि्य व्यावसथापन वडा नं ४ वडा नं ४
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20 वडा का्या्यि्य भवन तारबार तथा का्या्यि्य व्यावसथापन वडा नं ५ वडा नं ५

21 करेकुवा खानेपानी ्योजना वडा नं ५

22 लभरकुवा लझमदशी खानेपानी ्योजना वडा नं ५

23 बेलटारी गोफुना खानेपानी ्योजना वडा नं ५

24 लसपमा कुवा लनमा्यण वडा नं ५

25 गैरा कुवा लनमा्यण वडा नं ५

26 तलिो कुवा संरक्षण वडा नं ५

27 मिु खोिा पररेो संरक्षण वडा नं ५

28 वडा का्या्यि्य भवन तारबार तथा का्या्यि्य व्यावसथापन वडा नं ६ वडा नं ६

29 कुडादी खानेपानी ्योजना वडा नं ६

30 भणडारबारी लझमदशी लिफटीङ खानेपानी ्योजना वडा नं ६

31 दाङलस्या साव्यजलनक खानेपानी पाईप वडा नं ६

32 सारु पररेा मम्यत तथा लनमा्यण वडा नं ६

33 छाँप खानेपानी व्यावसथापनका िागी एक िाख लि टंकी लनमा्यण वडा नं ६

34 वडा का्या्यि्य भवन तारबार तथा का्या्यि्य व्यावसथापन वडा नं ७ वडा नं ७
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कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी १४ [स्क कािोपते्]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 फुिपाती दलेख आिमदवेी मलनदर समम लप् बाटो (आिमदवेी) - वडा नं ३

2 लममशी बजार दखेी फुिबारी समम  बाटो लप् वडा नं ७

3 लममशी क्यामपस जाने बाटो लप् वडा नं ७

4 प्रशासलनक भवन र  वडा का्या्यि्यहरुमा जाने सडक कािोपत्रे
वडा नं ४, ५, 
६
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कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०
अिुसु् ी १५ [किब/ आमा समुह/ सामुदालरक भ्वि/ मलनदर लिमा्य्ण/ सरंक््ण/ सा्व्यजलिक 

शौ्ािर]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 कालिका मलनदर कमपाउनड पाक्य  शौ्ाि्य तथा प्रलतक्षाि्य लनमा्यण वडा नं १

2 लछसदी रामकृषण मलनदर भवन लनमा्यण वडा नं १

3 ्णडी समाज पौवा लनमा्यण वडा नं १

4 भरैव कालिका आमा समहु भवन तथा रेलिङ्ग लनमा्यण कुसनुडे वडा नं १

5 वैरादी कराङ्दी प्रलतक्षाि्य लनमा्यण ्योजना वडा नं १

6 को्ी ढुङ्गा रिस लनमा्यण वडा नं १

7 खोदशी आमा समहु भवन लनमा्यण वडा नं १

8 लछसदी जगत्र दवेी मलनदर मम्यत तथा किव भवन सतर उननलत वडा नं १

9 लवरखरक आमा समहु भवन लनमा्यण वडा नं १

10 थामका मलनदर घरेावार तथा पाक्य  लनमा्यण वडा नं १

11 लतनमखु ेपिुमा साव्यजलनक शौ्ाि्य लनमा्यण वडा नं १

12 लछषदी-भगृतुङ्ुगेश्र सडक लप्, वडा नं.1 वडा नं १

13 जन जागलृत किव छापडाँडा ४ को्े भवन र सभाहि, वडा नं १

14 जनश्रजृना, फे्णडस किब सतरोननती वडा नं २

15 शािोम ्््य भवन िलड रिस लनमा्यण वडा नं २

16 मौिाथानमा कोटघर लनमा्यण वडा नं २

17 संलजवनी ्यवुासंघको भवन लनमा्यण गनदे वडा नं २

18 माझ टोि संरक्षण सलमती भवन लनमा्यण वडा नं २

19 टुमिेक सामालजक भवन लनमा्यण, मलनदर लनमा्यण, जगगा खररद वडा नं २
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20 कोटाकोट ट््याङिङु लशिामा अररुो मलनदर तथा पौवा लनमा्यण वडा नं २

21 प्रगलतलशि मगर मलहिा आमा समहु अररुो रिस र भवन लनमा्यण वडा नं २

22 बढहरकुन लशिा मालथ सतसंग भवन लनमा्यण वडा नं २

23 दगुा्य मलनदर पररसरको जलमनको पखा्यि घरेावार वडा नं २

24 मगर गमुस्ाको भवन लनमा्यण वडा नं २

25 माझटोि सलमतीको २ को्ा भवन लनमाण्य वडा नं २

26 लवलिभ्यस सटन ्््य भवन लनमाण्य वडा नं २

27 लशव मलनदरमा १ को्े भवन लनमा्यण वडा नं २

28 लवश्कमा्य समाजसेवाको भवन लनमा्यण वडा नं २

29

सवाविमवी जनशलति लनमा्यण सलमती भवन तिा र अगाडीमा रिस 
लनमा्यण वडा नं २

30 सरसवती मलनदर कमपाउणड लनमा्यण वडा नं २

31 परर्यार सेवा सलमती भवन लनमा्यण ्योजना वडा नं २

32 समाज सेवा भवन लनमा्यण, वडा नं २

33 राराकृषणा मलनदर लनमा्यण, वडा नं २

34 बेलिभस्य ्््य लनमा्यण वडा नं २

35 जनलहत लवकास सलमलतको भवन लनमा्यण (2 को्े) वडा नं २

36 सलमलत भवन अगाडी प्यारालफट वडा नं २

37 सजृनलशि बहुउद्शे्यी्य किब भवन वडा नं २

38 झाडुङ ्ौपारी पौवा वडा नं २

39

्िुीभ्ूयार सामदुाल्यक भवन ढिाई ट्वाईिेट लनमा्यण तथा रिष्ट लनमा्यण 
(वैघा) - वडा नं ३

40 संलजवलन सामदुाल्यक पसुतकाि्य  (लनरामलशि) - वडा नं ३

41 लतनघर सामदुाल्यक भवन मम्यत (लतनघर) - वडा नं ३

42 आमा समहू छाँपटोि भवन लनमा्यण (आिमदवेी) - वडा नं ३

43 घ्याङलसङखरक आमा समहु सामदुाल्यक भवन (भषुु्टङ) - वडा नं ३
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44 सामदुाल्यक भवन लनमा्यण (िमबेक) - वडा नं ३

45 टंिेहवा आमा समहू भवन लनमा्यण (टंिेहवा) - वडा नं ३

46 दउेरािी आमा समहू भवन लनमा्यण (दउेरािी) - वडा नं ३

47 बारी्ौर सामदुाल्यक भवन (बारी्ौर) - वडा नं ३

48 जनलमिन ्यवुा किव खिेमदैान तथा किव भवन वडा नं ३

49 लनरामलहि सामदुाल्यक भवन मम्यत (लनरामलशि) - वडा नं ३

50 जनज्योलत किव भवन लनमा्यण (आिमदवेी) - वडा नं ३

51 वैघा भञज्याङ साव्यजलनक शौ्ाि्य लनमा्यण (वैघा) - वडा नं ३

52 कुखरेु प्रलतक्षाि्य (सनुरौिी टोि) - वडा नं ३

53 लशवाि्य मलनदर गौतमटोि वडा नं ४

54 गहिाम लशवाि्य मलनदर तथा घरेाबार तथा रंङरोगन वडा नं ४

55 राराकृषण मलनदर पौवा लनमा्यण तथा पोखरी लनमा्यण वडा नं ४

56 गोकु्रगा कलव भवन रिष्ट लनमा्यण वडा नं ४

57 कािरात्री मलनदर वाि लनमा्यण वडा नं ४

58 दलित भवन रिष्ट लनमा्यण गौतमटोि वडा नं ४

59 खहरे सामदुाल्यक भवन लनमा्यण अररुो वडा नं ४

60 गोकु्रङ्गा घाट जाने वाटोमा प्रलतक्षाि्य लनमा्यण वडा नं ४

61 लशवाि्य मलनदर जैपते वडा नं ५

62 आरन टोिको भवन अररुो वडा नं ५

63 ्ूिा बगर प्रलतक्षाि्य वडा नं ५ वडा नं ५

64 ्नरिमा आमा समहु वडा नं ५

65 जैपते शौ्ाि्य वडा नं ५

66 न्याँ लमि आमा समहू वडा नं ५

67 भगवती टोि प्रलतक्षाि्य लनमा्यण वडा नं ६

68 ्ुिालपपि मलनदर पखा्यि लनमा्यण वडा नं ६
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69 भगवती टोि आमा समहु भवन लनमा्यण वडा नं ६

70 ररपटोि लममशीरे आमा समहुको भवन लनमा्यण वडा नं ६

71 सत््यनारा्यण मलनदर लनमा्यण कलम्य टोि वडा नं ६

72 क्षेत्रपाि लसउन कालिका मलनदर मम्यत गनदे वडा नं ६

73 घ्याङ्लसङ डाडा सामदुादाल्यक भवन लनमा्यण गनदे वडा नं ६

74 ्ोहान थोक आमा समहु भवन वडा नं ६

75 प्रगलत मदैान कालिका मलनदर पखा्यि लनमा्यण वडा नं ६

76 ्ारघर सामदुाल्यक भवन पखा्यि तथा रिस लनमा्यण वडा नं ६

77 भगवती टोि र ्ारघरको मलनदर वडा नं ६

78 भपू ूलवद्ाथशी मं्  सवाहि, अररुो ्योजना, दउेरािी मा.लव वडा नं ६

79 भगवती टोि ्ौखडा मलनदर लनमा्यण, वडा नं.6 वडा नं ६

80

लहमाि्य आमा समहु भवन तथा वाि समपनन गनदे (अररुो ्योजना), 
वडा नं.6 वडा नं ६

81 ्ारघर सामदुाल्यक भवन पखा्यि लनमा्यण (अररुो ्योजना), वडा नं.6 वडा नं ६

82 ्ुिालपपि पखा्यिमा तारजािी व्यवसथापन तथा शौ्ाि्य वडा नं ६

83 आरुखक्य  फेदी ्यवुा किब भवन वडा नं ७

84 श्रलमक आमा समहु भवन लनमा्यण वडा नं ७

85 कािीगणडकी आमा समहु भवन वडा नं ७

86 नव लमलमरे ्यवुा किब भवन वडा नं ७

87 गौलिभनज्याङ्ग लशव मलनदर लनमा्यण वडा नं ७

88 जन सेवा आमा समहु वडा नं ७

89 लममशी रेडक्रस शौ्ाि्य लनमा्यण तारबार वडा नं ७

90 गणशे मलनदर वडा नं ७
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कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी १७ [्वा्ता्वर्ण सरंक््ण]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 केमरादी पोखरी मम्यत तथा सतर उननलत वडा नं १

2 उत्र बलहनी क्षेत्र लपपि वकृ्षारोपण  लसददुशी वडा नं १

3 राम् े पोखरी स्यािपोखरी मरनु पोखरी लसता गफुा पोखरी सतर उननलत वडा नं १

4 वर मालथको पोखरी लनमा्यण वडा नं ५

5 भाि गौडा रर्ाज्य पोखरी  बेलटारी वडा नं ५

6 फोहोर मिैा व्यावसथापन वडा नं ५, ६, ७
वडा नं ५, ६ 
, ७

7 भटुुङ्दी पोखरी मम्यत वडा नं ६

8 तलिो डाँडा पोखरी भईु ढिान तथा मम्यत वडा नं ६

9 गाहडेाडा ्ौपारी लनमा्यण वडा नं ६

10 रानीवन संरक्षण वडा नं ६

11 ्ारघर लवकुिी भि व्यावसथापन वडा नं ६

12 रारघर-तबकुली रौ्ारी संरक्षण ्ल वयिसथा्न, वडा नं ६

13 ७ नं. वडा फोहोर व्यवसथापन वडा नं ७
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कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी १८ [समपुरक कोि/ ल्वशेि अिुदाि]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1  छाप, दबछे , पोखरडाँडाँ सिुसिेु सडक वडा नं ६, ४ २ करोड

2 रुरिवेणी - रानीघाट सडकको हलट्या - रानीघाट सडक खणड वडा नं १ २ करोड

3 हलट्या ल्उरीबोट सडक वडा नं १ १ करोड

4 वैघा सवास्थ्य ्ौकी वडा नं ३ वडा नं ३ १ करोड

5 प्यघुा लिफटीङ लसँ्ाई वडा नं १ वडा नं १ १ करोड

6 टङ्िेहवा लिफटीङं लसँ्ाई वडा नं ३ वडा नं ३ ५० िाख
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कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी १९ [सहिगािी र मराल्ङ्ग िण्]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 भगृतुङ्ुगेश्र मलनदर लनमा्यण वडा नं १

2 ्णडी खिेमदैान लनमा्यण वडा नं १

3 िसघा्य खिेमदैान लनमा्यण वडा नं २

4 कोटाकोट खिेमदैान लनमा्यण वडा नं २

5 वैघा सवास्थ्य ्ौकी लनमा्यण वडा नं ३

6 टङ्िेहवा लिफटीङ लस्ाई ्योजना वडा नं ३

7 कट्ी भ्य ुटावर वडा नं ४

8 भषुु्टङ्ग खिेमदैान लनमा्यण वडा नं ४

9 भपेङ्ग खिेमदैान लनमा्यण वडा नं ५

10 ल्याणडलफलड साइड - फोहोर मैिा व्यवसथापन वडा नं ७ वडा नं ७

11 लममशी खिेमदैान लनमा्यण वडा नं ७

12 सडक बोड्य माफ्य त हुने का्य्यक्रम 

13 रुम टु रीड का्य्यक्रम

14 सआुहारा पोरण का्य्यक्रम

15 माता लपता लशवाि्य आश्रम वडा नं ४

16 प्यघुा लिफटीङ लसँ्ाई आ्योजना

17 फूिखतेीमा सहिगानी र बजारीकरण

18 भसैीको पाडा पाडी संरक्षण का्य्यक्रम

19 कृलर एमबिेुनस सं्ािन
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20 सहकारीिाई आरारभतू का्य्यक्रम

21 कृलर भणडारण

22 आरारलशिा का्य्यक्रम

कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी २० [ल्वद्ािर रंगरोगि, ्तार, पिा्यि, घेराबार, मम्य्त ्तथा लिमा्य्ण]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1 घरुडाडा आ.लव.कक्षा को्ा थप वडा नं १

2 श्री जनलहत मा.लव. वडा नं १

3 श्री प्यघुा मा.लव. वडा नं १

4 श्री कोटाकोट आ.लव. वडा नं १

5 श्री लकपट आ..लव. वडा नं १

6 श्री वीरेनरि आ.लव. वडा नं १

7 श्री लशव आ.लव. वडा नं १

8 श्री कारीकोट आ लव. वडा नं १

9 श्री आदश्य मा.लव. वडा नं २

10 श्री आदश्य आ.लव. वडा नं २

11 श्री कोटाकोट आ.लव. वडा नं २

12 बारी्ौर आ.लव.मम्यत तथा लनमा्यण (बारी्ौर) - वडा नं ३

13
नारा्यणी आरारभतु लवद्ाि्यको पखा्यि सलहत खिे मदैान लनमा्यण 
(सटुका) - वडा नं ३
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14

श्री ्िानी मा.वि. ज.ुरेडक्रस ्था बाल कलिको लातग वित्न्न 
खेलकुद सामग्ी प्राथतमक उ्रार आिशयक सामाग्ी साथै फोहोर 
वयिसथा्न (िैघा) -  वडा नं ३

15 श्री भवानी मा.लव. वडा नं ३

16 श्री अमरदीप आ.लव. वडा नं ३

17 श्री वेिरीखान आ.लव. वडा नं ३

18 श्री सरसवती आ.लव. वडा नं ३

19 श्री जनता मा.लव. वडा नं ४

20 श्री जनता आ.लव. वडा नं ४

21 श्री ्नरिोद्य आ.लव. वडा नं ४

22 श्री दगूा्य आ.लव. वडा नं ४

23 श्री स्ुय्यज्योलत आ.लव. वडा नं ४

24 श्री सजृना आ.लव. वडा नं ४

25 लवरेनरि मा.लव. आकाश ेपिु लड.लप.आर तथा लनमा्यण वडा नं ५

26 श्री वीरेनरि मा.लव. वडा नं ५

27 श्री सरसवती मा.लव. वडा नं ५

28 श्री सत्यदवेी मा.लव. वडा नं ५

29 श्री वािलवद्ा आ.लव. वडा नं ५

30 श्री बांसवारी आ.लव. वडा नं ५

31 बािज्योलत आरारभतु लवद्ाि्य भौलतक पवुा्यरार लनमा्यण वडा नं ६

32 श्री ध्वूज्योलत मा.लव. वडा नं ६

33 श्री दउेरािी मा.लव, वडा नं ६

34 लममशी क्यामपस भवन तथा सभाहि लनमा्यण वडा नं ७

35 श्री भगवती मा.लव. वडा नं ७

36 श्री लममशी आ.लव. वडा नं ७

37 श्री क्षेत्रपाि आ.लव. वडा नं ७
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38 श्री कािीगणडकी आ.लव. वडा नं ७

कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

अिुसु् ी २१ [सघंीर सरकार र प्रदेश सरकारसगँ माग गिने रोजिाहरु]

लस.ि. रोजिाको िाम
कारा्यन्वरि 
हुिे ्व्ा कैलिर्त

1
रानीघाट - आिाम हुद ैरुरिवेणी सडक (पालपा-स्याङ्जा-गलुमी जोड्ने 
मोटरबाटो सतरोननती)

2
रुरिवेणी - ्ाटीभञज्याङ् - हलट्या हुद ैरानीघाट सडक (गलुमी - स्याङ्जा 
- पालपा जोड्ने सडक)

3 लममशी भषुु्टङ हुद ैरुरिवेणी सडक (स्याङ्जा - गलुमी जोड्ने सडक)

4 अरुवा - रानीघाट सडक (गलुमी - स्याङ्जा - पालपा जोड्ने सडक)

5 छाप दबछे सिुसिेु वैघा हुद ैररडी सडक

6 ३ नं वडा का्या्यि्य भवन

7 ५ नं वडा का्या्यि्य भवन

8 ७ नं वडा का्या्यि्य भवन

9 पालिकासतरी्य सभाहि वडा नं ४

10 सवास्थ्य ्ौकी भवन वडा नं ५

11 कािीगणडकी संग्राहाि्य वडा नं ४

12 बेलटारी फाँट लिफटीङ् लस्ाई आ्योजना

13 लममशी लिफटीङ लस्ाई आ्योजना लममशी

14 िसघा्य कोटाकोट बेसी लिफटीङ् लस्ाई आ्योजना

15 बारी्ौर लिफटीङ् लस्ाई आ्योजना
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16 लकपट लिफटीङ् लस्ाई आ्योजना

17 भपेङ खिेमदैान लनमा्यण

18 लममशी खिेमदैान लनमा्यण

19 ्णडी खिेमदैान लनमा्यण

20 भषुु्टङ खिेमदैान लनमा्यण

21 िसघा्य कोटाकोट खिेमदैान लनमा्यण

22 दिैातङु कािीगणडकी नदीमा पिु

23 प्यघुा - अतु्यङ्गा कािीगणडकी नदीमा मोटरएबि पिु

24 िेते खोिा मोटरएबि पिु
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कािीगणडकी गाउँपालिका 
लवघा्य, स्याङ्जा

आलथ्यक ्वि्य २०७९/८०

सघं र प्रदेश सरकार बाि लिमा्य्ण हुिे  रोजिाहरु

लस.ि. रोजिाको िाम
सञ्ािि 
गिने लिकार

रकम रु 
हजारमा

1 ररडी पिु क्यामप कािीगणडकी नदी मोटरएवि पिु संघ सरकार

2 ल्उरीबोट ्णडीभञज्याङ्ग कािीगणडकी नदी मोटरएवि पिु संघ सरकार

3 बासटारी मरिान कािीगणडकी नदी मोटरएवि पिु संघ सरकार

4 बेलटारी दरपकु कािीगणडकी नदी मोटरएवि पिु संघ सरकार

5 आरँीमहुान आरँीखोिा मोटरएवि पिु संघ सरकार

6 टङ्ल्याहा - दिैातङ्ु कािीगणडकी नदी मोटरएवि पिु संघ सरकार

7 अरुवा पहादी कािीगणडकी नदीमा लनमा्यण हुने मोटरएवि पिु गणडकी प्रदशे

8 लमलम्य आरारभतु लवद्ाि्य पवूा्यरार लनमा्यण कािीगणडकी ७ लमलम्य गणडकी प्रदशे १००० 

9 रमशे समलृत भवन कालिगणडकी ७ स्याङ्जा गणडकी प्रदशे १००० 

10 वडहरकुना सामदुाल्यक भवन लनमा्यण, कालिगणडकी २ स्याङ्जा गणडकी प्रदशे ५०० 

11 जनलहत लवकास सामदुाल्यक भवन लनमा्यण कालिगणडकी -५ गणडकी प्रदशे 500

12 कािीगणडकी क्यामपस भवन लनमा्यण कािीगणडकी ४ गणडकी प्रदशे 1500

13
मातभृलुम सामदुा्यीक पसुताकाि्य पवुा्यरार लनमा्यण कािीगणडकी गा. 
पा ४ गणडकी प्रदशे 500

14 लवघा्य लशशदशे्र महादवे मलनदर लनमा्यण कािीगणडकी ७ लममशी स्याङजा गणडकी प्रदशे 500

15 ्ारघर मगरगाउँ खानेपानी आ्योजना गणडकी प्रदशे 1000

16 लबघा्य मौिा खानीडाँडा लिलफटंगखानेपानी आ्योजना गणडकी प्रदशे 1000

17 सरुन वरडाँडा लिलफटंग खानेपानी आ्योजना | कालिगणडकी गा.पा.७ गणडकी प्रदशे 1000

18
लबघा्य खा.पा.आ. कालिगणडकी गा.पा. (लवघा्य ३११५६ 
११.४.१६.४४५ गणडकी प्रदशे 1200
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19 कराङ्दी मसार लि.खा.पा. कािीगणडकी २ गणडकी प्रदशे 1000

20 हलम््य ौर बँगैं्ा लि. खा.पा. कािीगणडकी ४ गणडकी प्रदशे 1000

21 पाकुरस्यांक लि. खानेपानी कािीगणडकी ३ गणडकी प्रदशे 1000

22 लछसती लकपट खा पा आ का खानेपानी तथा  सरसफाई संर्ना लनमा्यण गणडकी प्रदशे 600

23 खोदशी खानेपानी तथा सरसफाई ्योजना गणडकी प्रदशे 600

24 आरखोदशी “क” खा.पा. गणडकी प्रदशे 1000

25 मौिा लिलफटङ खानेपानी गणडकी प्रदशे 2500

26 मौिा खानेपानी ्योजना स्याङ्जा गणडकी प्रदशे 600

27 लवघा्य लसमिबगर खानेपानी आ्योजना, गणडकी प्रदशे 7500

28 वारी्ौर खा.पा.आ. गणडकी प्रदशे 1500

29 लममशी खा.पा.आ. गणडकी प्रदशे 1500

30 दपसे लिलफटङ्ग खा पा आ गणडकी प्रदशे 500

31 आिमदवेी िसगा्य लिफट खा.पा.आ. गणडकी प्रदशे 2200

32 लबघा्य १,२ लबघा्य अ््यिे खा.पा गणडकी प्रदशे 1500

33 रसुखोिा आिमदवेी खा.पा.आ- स्याङ्जा स्याङ्गजा गणडकी प्रदशे 3000

34 छाप लजरो भगवतीटोि सडक सतरोननती गणडकी प्रदशे 2000

35 सटुका, दउेरािी िसघा्य, रुरिबेणी कािीगणडकी २, ३ गणडकी प्रदशे 1500

36
रानीघाट (पालपा) पिुदलेख अरुवापिु पाहादी (गलुमी) सडक (दईु प्रदशे 
जोडने सडक)(सडक लनमा्यण तथा सतरोननलत) गणडकी प्रदशे 1500

37 बनकसी कट्ी गौतम टोि सवामीवोट मोटर वाटो, गणडकी प्रदशे 1500

38 वनकसी कट्ी वडा का्या्यि्य झाँगी दउेरािी सडक सतरोननलत, गणडकी प्रदशे 1000

39 लबघा्य गहिाम बनाकसी खहरे सडक सरुार गणडकी प्रदशे 30000

40 दब् ेदलेख कोटघर कािीगणडकी गणडकी प्रदशे 1000

41 आिमदवेी मलनदर जाने उकािो ढिान गनदे गणडकी प्रदशे 1500

42 लममशी्ोक दलेख आरँीघाट ्ाडो बाटो लनमा्यण कािीगणडकी ७ लममशी गणडकी प्रदशे 1000
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43
छाप दाप् ेकट्ी बैघा हुद ैररडी ५ नं प्रदशे जोड्ने सडक, 
स्याङ्गजा(सडक लनमा्यण तथा सतरोननलत) गणडकी प्रदशे 1500

44 लमलम्य बजार दलेख आलरखोिा महुान जाने वाटो कालिगणडकी ७ गणडकी प्रदशे 1500

45 लमलम्य लबघा्य रानीघाट सडक (१५४), स्याङ्गजा गणडकी प्रदशे 20000

46 लमलम्य लबघा्य रानीघाट सडक (१८८), स्याङजा गणडकी प्रदशे 5000

47
रानीघाट पिु पालपा दलेख लवघा्य भसुटुङ हुदँ ैपाहादी पिु जोड्ने सडक, 
स्याङजा गणडकी प्रदशे 2000

48
्ापाकोट गल्याङ्ग रुरिवेणी सडकको भषुु्टङ्ग दलेख रुरिवेनी सडक 
कािोपत्रे, स्यांगजा गणडकी प्रदशे 10000

49
ररबदी - झारखोिा दलेख भगवती कालिका मलनदर पदमाग्य कािीगणडकी 
१ स्याङ्जा गणडकी प्रदशे 500

50
कािीगणडकी नदी लन्यनत्रण हनमुान कुना रौवती टार कािीगणडकी १ 
स्याङ्जा गणडकी प्रदशे 500

51 भािेवास िाकुरीथोक खहरे पलहरो लन्यनत्रण कािीगणडकी ४ स्याङ्जा गणडकी प्रदशे 500

52
शालिकग्राम करीडोर िोकमाग्य (मािङ्ुगा, बासटारी, रानीघाट, 
रुरिबेनी, सेतीबेनी, फिेबास, कुसमा) स्याङ्जा गणडकी प्रदशे 50000

53 घाकुर तलिो मालथलिो लसँ्ाई ्योजना गणडकी प्रदशे 1000

54 रारापानी बरा्य्ौर लसँ्ाई ्योजना कािीगणडकी ४ गणडकी प्रदशे 1000

55 टारी लबतदेकुिो लसँ्ाई ्योजना कािीगणडकी ४ गणडकी प्रदशे 600

56 पाँग्रेखोिा बासटारी लसँ्ाई ्योजना कािीगणडकी ५ स्याङ्जा गणडकी प्रदशे 1000

57 लममशी लिफटीङ्ग लसँ्ाई ्योजना गणडकी प्रदशे 600

58 लबघा्यटार एलककृत लसँ्ाई ्योजना गणडकी प्रदशे 600

59 ररादी सिुसिेु टहरी लसँ्ाई ्योजना  कािीगणडकी २ गणडकी प्रदशे 1000

60 न्याँ खते कुिो पछुार, कािीगणडकी ४ स्याङ्जा गणडकी प्रदशे 1000

61 जनता मालव कािीगणडकी ४ खिेमदैान गणडकी प्रदशे 1000
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qm=;++= Pltxfl;s, wfld{s tyf ko{6sLo :yfg j8f g+= 6f]n

1 ;Ltfu'kmf !

2 ?? If]q !

3 xg'dfg yfg ! lsk6

4 e[u't'ªu]Zj/ ! 5d6'ª

5 jfn sGof b]jL ! df}nf yfg

6 g}gfb]jL ! lsk6

7 e}/a sfnLsf ! 5fk8fF8f

8 E'fof/ yfg ! 6'ªsf]6

9 sfnLsf dGbL/ ! Ko"3f

10 lzjfno ! vf]lb{

11 eujtL sfnLsf ! /LKbL

12 Hfuqb]jL ! w/fbL

13 Df08nL b]jL ! at'{ª

14 e}/a yfg ! db'g eHofª

15 e}/a yfg ! cfkrf}/

16 sfnLsf dGbL/ ! l5:bL

17 jfn e}/a ! 5d6'ª

18 rd'08f b]jL ! ;+ud 6f]n

19 /fd dGbL/ ! x6Lof

20 a9/s'gf lznf @ sfnLu08sL t6

21 rqmabL{ lznf @ Jff]UbL

P]ltxfl;s tyf ko{6sLo :ynx?
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22 df}nf sfnLsf @ sf]6fsf]6 ufpF

23 sf]6fsf]6 lznf @ rfV;]

24 sfnLsf dGbL/, lzj dGbL/ @ n;3f{ j]l;

25 lzj dGbL/ @ n;3f{ j]l;

26 hNkfb]jL @ 3'/8fF8f

27 ;/:jtL dGbL/ @ Ujfª8f8f

28 sfnLsf dGbL/ @ uf]s?ªuf

29 ;TojtL dGbL/ @ n;3f{

30 l;4yfg @ /fª3]nL

31 cfnd b]jL dGbL/ # cfnd ufpF

32 b'uf{ eujtL dGbL/ # e':6'ª

33 E'fof/ yfg # e':6'ª

34 /fIf; yfg # e':6'ª

35 l;4jfjf # kf]v/ 8f8f

36 5x/f kx/f # lbjn

37 r'nL e'of/ # j}3f

38 led;]g yfg # j}3f

39 sf]6 dGbL/ # j}3f ufpF

40 e'of/ yfg # 5fk

41 e'of/ yfg # nDa]s

42 eujtL dGbL/ # ;6'sf

43 sfnLsf dGbL/ # 6ªNofxf

44 sfnLsf dGbL/ # Afl/rf}/

45 b'uf{ eujtL dGbL/ # tLg3/

46 sf]6 dGbL/ $ sf]6
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47 If]qkfn sfnLsf $ dLr{08L

48 lzjfno dGbL/ $ uxnfd

49 lzjfno dGbL/ $ s§L

50 k/fzStL dGbL/ $ Dffemv08

51 sfnLsf dGbL/ $ vx/]

52 If]qkfn sfnLsf $ xg'dfg yfg

53 lzj dGbL/ $ ju}rf

54 lzj dGbL/ $ a/frf}/

55 sfn/fqL $ Uff]s?ªuf

56 k~rfog % afF;6f/L

57 sfnLsf dGbL/ % n'ª;Lª

58 sfnLsf dGbL/ % nLxfs

59 lzj dGbL/ % a]N6f/L

60 sfnLsf dGbL/ % tfFk

61 s[i0f dGbL/ % df];f] e~Hofª

62 sfnLsf dGbL/ % d'ª/ft]

63 Hfuqb]jL] dGbL/ % b]jLyfg

64 sfnLsf dGbL/ % gf}nfyf]s

65 lzj dGbL/ % gf}nfyf]s

66 8fF8f dGbL/ % r/r/]

67 ;Tob]jL % j]N6f/L

68 /Def b]jL % Hf?jf

69 sf]63/÷df}nfsfnLsf ^ bA5]

70 6]qm] lkkn ^ bA5]

71 emfFu] b]p/fnL ^ bA5]
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72 If]qkfn sfnLsf ^ s'8fbL

73 rf}v8f eujtL ^ Efujtl 6f]n

74 b'uf{ dGbL/ ^ s'8fbL

75 b'uf{ dGbL/ ^ Sofª:ofªbL

76 If]qkfn sfnLsf ^ 5fk

77 lzj dGbL/ ^ O{dlzn

78 sfnLu08sL P hnljB't kl/of]hgf & lddL{

79 sfnLsf dGbL/ & uf}nL e~Hofª

80 If]qkfn dGbL/ & a/8fF8f

81 sfnLsf dGbL/ & af/Lrf}/

82 sfnLsf dGbL/ & km]bL

83 lzjfno dGbL/ & Kfflnrf}/

84 lzjfno dGbL/ & kmfF6

85 lzjfno dGbL/ & Tfftf]kflg

86 sfnLsf dGbL/ & ;?g
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s|; ljb\ofnosf] gfd 7]ufgf k|=csf] gfd ;Dks{ gDa/

! la/Gb| cf=lj= j8f g+=! Wf/fbL lgd{nf /fgf (*!&$(%^$!

@ 3'/8f+8f cf=lj= j8f g+=! e8f/L ejfgL ufxf (*$&!^*#@(

# hglxt df=lj j8f g+=! rl08 s]z/ axfb'/ If]lq (*%^)%!$(^

$ sf/Lsf]6 cf=lj j8f g+=! ;ldrf}/ lgd{nf e08f/L kf08] (*^@()%&%^

% lsk6 cf=lj j8f g+=! lsk6 xl/ZrGb| kf08] (*^&)@*)(%

^ Ko"3f df=lj= j8f g+=! Ko"3f nId0f k|;fb kf08] (*%&)^%@%&

& lzj cf=lj= j8f g+=! Vf]flb{ ;'ldqf v8\sf (*$&$@*$(^

* sf]6fsf]6 cf=lj j8f g+=! 5fk8fF8f ky{ yfkf (*$&)$#(@$

( cfbz{ cf=lj= j8f g+=@ n;3f{ e'jgl;Fx /fgf (*$&)!$*%%

!) cfbz{ dff=lj= j8f g+=@ n;3f{ ledaxfb'/ yfkf (*%&)*#^^^

!! sf]6fsf]6 cf=lj= j8f g+=@ sf]6fsf]6 ;/nf yfkf (*$&!&#%@&

!@ cd/lbk cf=lj= j8f g+=# b]p/fnL rGb |;LF /fgf (*$&!^!%)%

!# Gff/fo0fL cf=lj= j8f g+=# ;6'sf emljGb| 9sfn (*%^)()%%#

!$ a]n/Lvfg cf=lj= j8f g+=# 6Ën]xjf a'4axfb'/ /fgf (*$&!&#@@!

!% Aff/Lrf}/ cf=lj= j8f g+=# af/Lrf}/ b'uf{axfb'/ /fgf (*^^)@(@*&

!^ ejfgL df=lj= j8f g+=# j}3f lbks k|;fb l3n] (*$^!)%$%)

!& ;/:jtL cf=lj= j8f g+=# a'l4 k|;fb kf08] (*$^&)#$&!

!* rGbf]bo cf=lj= j8f g+=$ la3f{ of]u]z s'df/ kf08] (*$^!#%^@$

!( b'uf{ k|f=lj= j8f g+=$ x'dsnf lj=s= (*$&!(^&(%

@) hgtf cf= lj= j8f g+=$ la3f{ gf/fo0f k|;fb kf08] (*^^)@())*

@! hgtf df=lj= j8f g+=$ ofglzsf u'?8 (*$^*)#^!)

@@ l;h{gf k|f= lj j8f g+=$ /]vf e6\6/fO{ kf08] (*^&&$)$%@

@#  ;"o{Hof]tL k|f= lj j8f g+=$ ;fg' yfkf (*$&!&@#((

@$ Afnljb\of cf= lj j8f g+=% ozf]bf e§/fO{ (*$^$!!$**

@% af;af/L cf= lj j8f g+=% ;flaqf Gof}kfg] (*$^*&^$(!

@^ la/]Gb| df= lj j8f g+=% h}kt] 7ulj/ /fgf (*%^)##)%$

@& ;/:jtL df= lj j8f g+=% n]xfs /fdk|;fb Gof}kfg] (*$^!%(*$$

;/sf/L ljBfnox?sf] ljj/0f 
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@* ;Tob]lj df= lj j8f g+=% /fh' kf08] (*%^)!%@!$

@( afnHof]tL k|f= lj j8f g+=^ nId0f >]i7 (*$^@!@(%&

#) b]p/fnL df= lj j8f g+=^ lvd axfb'/ yfkf (*$&!!)#((&

#! w|jHof]tL df=la j8f g+=^ bA5] lx/faxfb'/ ufxf (*%^)@)*)$

#@ eujtL df=lj= j8f g+=& df]xgL nfn kf08] (*$^!&$^%^

## If]qkfn cf=lj= j8f g+=& s[i0f yfkf (*$^#*(^^*

#$ sfnLu08sL cf=lj= j8f g+=& r]dgk|;fb uf}8]n (*%^)%)@@(

#% lddL{ cf=la j8f g+=& k]df s'df/L kf08] (*$!&^&(^^

qm=;= ljBfnosf] gfd 7]ufgf k|=csf] gfd ;Dks{ gDa/

! cfndb]lj OËnL; af]
l8{Ë

j8f g+=@ n;3f{ Ps axfb'/ /fgf (*$&!&)%)*

@ la3f{ OËnL; af]l8{Ë j8f g+=# e':t'Ë lbnLkk|sf; yfkf (*$^%$&*!%

# lgDjn OËnL; af]l8{Ë 
:s'n

j8f g+=% h}kt] l/tf a/fn (*%&)@*#$%

$ sfnLu08sL klAns ;]
s]G8/L :s'n

j8f g+= & 
kfnLrf}/

b'uf{ k|;fb e§/fO{ (*%&^@!%!(

u}/–;/sf/L ljBfnox?sf] ljj/0f

qm=;= sfof{nosf] gfd 7]ufgf s}lkmot

! sfnLu08sL ufpkfnLsf sf] sfof{no j8f g+=$ la3f{

@ s[lif ;]jf zfvf j8f g+=$ la3f{

# kz' ;]jf zfvf j8f g+=$ la3f{

$ Onfsf k|x/L sfof{no j8f g+=$ la3f{

% cltl/Qm x'nfs sfof{no j8f g+=$ la3f{

% j8f sfof{no j8f g+=!

^ pk :jf:Yorf}sL j8f g+=!

& cltl/Qm x'nfs sfof{no j8f g+=!

* j8f sfof{no j8f g+=@

( pk=:jf:Yo rf}sL j8f g+=@

;/sf/L sfof{nox?
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!) cltl/Qm x'nfs sfof{no j8f g+=@

!! j8f sfof{no j8f g+=#

!@ j8f sfof{no j8f g+=$

!# j8f sfof{no j8f g+=% h}kt]

!$ s[lif ;]jf s]Gb| j8f g+=% h}kt]

!% kz' ;]jf s]Gb| j8f g+=% h}kt]

!^ O{nfsf k|x/L sfof{no j8f g+=% h}kt]

!& j8f sfof{no j8f g+=^ 5fk

!* cltl/Qm x'nfs sfof{no j8f g+=^ 5fk

!(  :jf:Yorf}sL j8f g+=^ 5fk

@) j8f sfof{no j8f g+=& lddL{

@! dT:o lasf; s]Gb| j8f g+=& lddL{

qm=;= a}s tyf ljQLo ;“:yfsf] gfd 7]ufgf

! pksf/ art tyf C0f ;xsf/L j8f g+=& lddL{

@ ;'of]{bo n3' ljQ ;xsf/L j8f g+=& lddL{

# d'lStgfy ljsf; a}+s j8f g+=& lddL{

$ k|fO{d sdlz{on j8f g+=& lddL{

% ;'ne art tyf C0f ;xsf/L j8f g+=& lddL{

^ rf}tf/L n3'ljQ ;xsf//L ;+:yf ln= j8f g+=& lddL{

& dgsfdgf n3'ljQ ;xsf//L ;+:yf ln= j8f g+=& lddL{

* kfnLrf}/ ;xsf/L ;+:yf ln= j8f g+=& lddL{

( >Ls[i0fu08sL ax'p2]ZoLo ;xsf/L j8f g+=^ 5fk

!) s~rg art tyf C0f ;xsf/L ln= j8f g+=^ 5fk

!! >Ls[i0fu08sL ;fgfls;fg ;xsf/L ;+:yf ln= j8f g+=^ 5fk

!@  sNkj[If s[lif ;xsf/L ;+:yf ln= j8f g+=% h}kt]

!# cfdf ax'p4]lZoo ;xsf/L ;+:yf ln= j8f g+=$ la3f{

!$ lj3f{ ;fgfls;fg s[lif ;xsf/L ;+:yf ln= j8f g+=$ la3f{

a}“s tyf ljQLo ;“:yfx?
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!% sGrg art tyf C0f ;xsf/L ;+:yf ln ;]jf s]Gb| j8f g+=$ la3f{

!^ cfnd b]lj ;fgf ls;fg s[lif ;xsf/l ;+:yf ln= j8f g+=# b]p/fnL

!& k'hf art tyf C0f ;xsf/L j8f g+=# e':6'Ë

!* xft]dfnf] art tyf C0f ;xsf/L j8f g+=# la3f{

!( u/Ldf ljsf; a}+s ln= j8f g+=# e':6'Ë

@) ;'ne art tyf C0f ;xsf/L ;+:yf zfvf j8f g+=@ n;3f{

@! cfnd b]lj art tyf C0f ;xsf/L ;+:yf j8f g+=@ sf]6fsf]6

@@ rl08e~Hofª ;fgfls;fg s[lif ;xsf/L ;+:yf ln= j8f g+=!

@# sGrg art tyf C0f ;xsf/L ;+:yf ln ;]jf s]Gb| j8f g+=! xl6of

qm=;=  ;F:yfsf] gfd sfo{If]q

! ?d 6' /L8 lzIff

@ laB't k|flws/0f laB't

# ;'cfxf/f sfo{qmd kf]if0f

ljleGg ;+3;+:yf k/Lof]hgfsf] ljj/0f
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लस.न. नामथर पद वडा मोबाइि

१ लखम बहादरु थापा अध्यक्ष ९८५६००००७१

२ सालबत्रा कोइरािा उपाध्यक्ष ९८५६००००७२

३ कृषण िालमछाने वडा अध्यक्ष १ ९८५६०५०२३४

४ खलगसरा आिे वडा अध्यक्ष २ ९८४६०७१९५०

५ दवेेनरि कुमार थापा वडा अध्यक्ष ३ ९८६७२२८८१०

६ ्यादव प्रसाद पाणडे वडा अध्यक्ष ४ ९८५७०२९०३६

७ रुक बहादरु थापा वडा अध्यक्ष ५ ९८५६०५१५०८

८ सनुदर प्रसाद अलरकारी वडा अध्यक्ष ६ ९८५७०३१६३४

९ उम प्रसाद भट्राई वडा अध्यक्ष ७ ९८५७०२९८४४

१० लटकीसरा भट्राई का्य्यपालिका सदस्य ७ ९८४६३६५६३७

११ हुमादवेी साकशी का्य्यपालिका सदस्य ५ ९८४६०७२५७३

१२ दीपा लसंजािी का्य्यपालिका सदस्य १ ९८४७१८०७१७

१३ पे्रम बहादरु बोटे का्य्यपालिका सदस्य ७ ९८४७४२९२६०

१४ िोक बहादरु सनुार का्य्यपालिका सदस्य ३ ९८६१८१०३०४

१५ मलणकिाि श्रषे्ठ वडा सदस्य १ ९८४७१९४२४०

१६ भवुन बहादरु राना वडा सदस्य १ ९८४२८६४१०२

१७ दीपा रसाइिी दलित मलहिा वडा सदस्य १ ९८०५२९४६६९

१८ शोभाकर पाणडे वडा सदस्य २ ९८४७१०९३८०

hgk|ltlglwx?sf] gfd kb / ;Dks{ gDj/
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१९ केशर बहादरु राना वडा सदस्य २ ९८४७१९४९९९

२० लवषण ुझडेी मलहिा वडा सदस्य २ ९८६७१४३१२१

२१ शलम्यिा लवश्कमा्य दलित मलहिा वडा सदस्य २ ९८६९५८५८८०

२२ प्रलवण थापा वडा सदस्य ३ ९८६७११२१९६

२३ लभम बहादरु पाणडे वडा सदस्य ३ ९८४८६०२४६४

२४ लबनद ुथापा मलहिा वडा सदस्य ३ ९८४६७९४८९१

२५ ्नरि मा्या लव.क. दलित मलहिा वडा सदस्य ३ ९८६७६८५००९

२६ लवषण ुप्रसाद पाणडे वडा सदस्य ४ ९८४६४७८४४७

२७ गणशे प्रसाद पाणडे वडा सदस्य ४ ९८६४३३१९६४

२८ रुपमा्या राना मलहिा वडा सदस्य ४ ९८६७४५०२६६

२९ ्नरिकिा दमाई दलित मलहिा वडा सदस्य ४ ९८६७७१७७७९

३० तारा प्रसाद न्यौपाने वडा सदस्य ५ ९८४७११८२२३

३१ कृषण प्रसाद न्यौपाने वडा सदस्य ५ ९८६७३७५०५४

३२ ्नरिकिा गौडेि मलहिा वडा सदस्य ५ ९८४७१४२९१८

३३ भोज बहादरु दिा्यमी वडा सदस्य ६ ९८५६०५१४७७

३४ महादवे न्यौपाने वडा सदस्य ६ ९८४१९१०१८२

३५ सरसवती राना मलहिा वडा सदस्य ६ ९८४६११९८४२

३६ शोभा एस.के दलित मलहिा वडा सदस्य ६ ९८०३७००३९०

३७ लसररमान थापा वडा सदस्य ७ ९८४६१५९८३८

३८ ्याम बहादरु थापा वडा सदस्य ७ ९८४६१७५२१०

३९ कलपना दमै दलित मलहिा वडा सदस्य ७ ९८१६१५१५२८
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 qm=; gfd y/ kb ;Dks{ gDj/
! b]j]Gb| kf08] k|d'v k|zf;sLo clws[t 9856000070

@ lx/fd0fL kf08] clws[t 5}7f} 9856051710

# ledk|;fb >]i7 lzIff ;+of]hs 9856070906

$ ;fu/ cfrfo{ OlGhgLo/ 5}7f} 9846398345

% v8s yfkf hg :jf:Yo lg/LIfs 9846136411

^ /fh]z kf08] kz' ;]jf zfvf k|d'v 9857630632

& x'd k|;fb >]i7 s[lif ;]jf zfvf k|d'v 9856051087

* eflu/y clwsf/L jf; ;+of]hs 9856050660

( O{=u0f]z kf08] ;'rgf k|ljwL clws[t 9846172241

!) s[lif clws[t cg'k kf}8]n 9856001896

!! k|sfz jnL n]vf zfvf k|d'v 9864957130

!@ r]tgf/fo0f s+8]n cf=n]=k= zfvf k|d'v 9840840453

!# ;'Gb/ e§/fO{ sDKo"6/ ck/]6/ 9846389463

!$ clgn lszf]/ 9'ªugf k|f=;= 9846145327

!% gljg g]kfnL /f]huf/ ;+of]hs 9849704544

!^ dGh' u'?ª of]hgf zfvf 9846231182

!& k"0f{ axfb'/ /fgf ;a–OlGhgLo/ 9856050621

!* ;lGbk j:ofn ;a–OlGhgLo/ 9847114118

!( x]df yfkf ;a–OlGhgLo/ 9867461576

@) /fd axfb'/ ;f? ;a–OlGhgLo/ 9846940262

@! s]zj /fh sf]O{/fnf j8f ;lrj 9846757615

@@ dfwj l/hfn j8f ;lrj 9844866278

sd{rf/Lx?sf] gfd kb / ;Dks{ gDj/
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@# lblnk lj=s= j8f ;lrj 9846585250

@$ s'n/fh e§/fO{ j8f ;lrj 9847115389

@% /fdk|;fb Gof}kfg] j8f ;lrj 9846159797

@^ u+uf kGyL dlxnfljsf; ;xfos 9857044755

@& ;+ho Gof}kfg] cldg 9846808080

@* bfg axfb'/ ufxf c=;=O{= 9856044536

@( clgn ;xgL ;a cf]e/l;o/ 9762810181

#) lbk]Gb| ;fx c; cf]e/l;o/ 9824864075

#! 5ljnfn ufxf vf=kf=;=6]= 9856051950

#@ s]zj 9sfn MIS  ck/]6/ 9867244601

## nIdL gfg' /fgf sDKo"6/ ck/]6/ 9867266388

#$ cGhgf yfkf sDKo"6/ ck/]6/ 9864384618

#% ljGb' e§/fO{ sDKo"6/ ;xfos ck/]6/ 9856000173

#& ;'dg yfkf sDKo"6/ ;xfos ck/]6/ 9847564285

#* dfof /fgf sDKo"6/ ;xfos ck/]6/ 9867607232

#( b'uf{ b]lj kf08] dlxnf sfo{stf{ 9867168103

$) sf]dn /fgf sDKo"6/ ;xfos ck/]6/ 9867619733

$! ozf]bf kf08] sDKo"6/ ;xfos ck/]6/ 9849899710

$@ b'uf{  Gof}kfg] kf08] sDKo"6/ ;xfos ck/]6/ 9846733906

$# lhjg  yfkf sDo"6/;xfos ck/]6/ 9842809247

$$ k|z+;f e§/fO{ sDo"6/;xfos ck/]6/ 9869143202

$% ljho yfkf gu/ k|x/L 9862387210

$^ /fwf lj=s= MIS ;xfos ck/]6/ 9847225466

$& gf/fo0f k|;fb  kf08] ;fIf/tf ;xhstf{ 9846838643

$* bfg a= yfkf gu/ k|x/L 9862387266
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$( O{Zj/ kf08] gu/ k|x/L 9846615587

%) lbks ufxf rfns 9866042736

%! huGgfy ;'j]bL rfns 9864469868

%@ emdf a= yfkf ck/]6/ 8f]h/ 9866573982

%# lah' yfkf ;xfos ck/]6/ 9847226669

%$ o1 d'lt{ kf08] sf=;= 9856050764

%% lji0f'  kf08] sf=;= 9863343007

%^ cK;/f kf08] sf=;= 9843858219

%& n]vdfof yfkf sf=;= 9866357605

%* pdf b]lj kf}8]n sf=;= 9866060750

%( ;'lgtf j:ofn e§/fO{ sf=;= 9846838666

^) lnnfw/ j:ofn dfln 9846654659

^! :ofd k|;fb g]kfnL sf=;= 9846576065

^) ;ld/ yfkf sf=;= 9842807262

^! k"0f{ l;+ /fgf sf=;= 9847146519

^@ jf]d axfb'/ yfkf sf=;= 9811503505

! 8f= /]zd yfkf sfnLu08sL c:ktfn lddL{ 9849094847

@ dx]Gb| >]i7 r08Le~Hofª\ 9847542444

# nf]s axfb'/ l;hfktL cfndb]jL 9847047360

$ Ps axfb'/ yfkf la3f{ 9846547821

% Zofd axfb'/ bnf{dL >Ls[i0f u08sL

c:ktfn÷ :jf:Yo rf}sL k|d'vx?
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