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खण्ड-१ : परिचय तथा सविक्षा 

 

१.१ याङििक गाउँपाविकाको संवक्षप्त परिचय 

क.  अिवस्थवत, के्षत्रर्ि, जनसंख्या ि जावतगत विििण, परििाि संख्या, िैङ्गक अनजपात आर्ी 

 सङ्घीय लोकिास्न्त्रक गणिन्त्र नेपालको राज्य संरचना अनसुार पाुँचिर स्जल्ला प्रदशे नं १ मा अवस्थिि 

छ । स्वगिको प्रशासस्नक स्वभाजन अनसुार मेची र कोशी अञ्चल अन्िगििका १४ स्जल्ला रहकेो यो प्रदशेको 

पाुँचिर मेची अञ्चलमा पने पहाडी स्जल्ला हो । राज्य पनुसंरचना अनसुार यस स्जल्लामा ८ थिानीय िह स्नमािण 

गररएअनसुार १ याङवरक गाउुँपास्लका र ७ गाउुँपास्लका रहेका छन । याङवरक गाउुँपास्लका स्जल्लाको सदुरु पसू्वि–

उत्तर गाउुँपास्लका हो । सास्वक पाुँचवटा गास्वसलाई स्मलाएर गाउुँपास्लका स्नमािण भएको हो । जसको स्समाना 

स्छमेकी मूलकु भारि समेि जोस्डन पगु्दछ । यस गाउुँपास्लकाको भौगोस्लक अवस्थिस्ि समुद्र सिहबाट ६०९ स्मटर 

उचाइ याङवरक ४ खाल्डे नास्ग दसे्ख ४५७५ स्मटर उचाइ याङवरक २ फलैंचाको चचुरुोसम्म फैस्लएको छ । पाुँचिर 

स्जल्लाको उत्तर पवूी भागमा अवस्थिि यस गाउुँपास्लका स्जल्ला सदरमकुाम स्फस्दमदसे्ख ३० स्कलोस्मटर दरुीमा 

रहकेो छ यो गाउुँपास्लका । यसको उत्तरी अक्षांश २७.२७० दसे्ख पवूी दशेान्िर ८७.८६० फैस्लएको छ । यस 

गाउुँपास्लकाको केन्द्र िपुि बजारमा रहकेो छ । सास्वकको च्याङिाप ुगास्वसको ९ वटै वडाहरू स्मलाएर वडा नं. १, 

सास्वकको फलैंचा गास्वसको ९ वटै वडाहरू स्मलाएर वडा नं. २, सास्वकको ओयाम गास्वसको ९ वटै वडाहरू 

स्मलाएर वडा नं. ३, सास्वक िपुि गास्वसका १ दसे्ख ५वडाहरू स्मलाएर वडा नं. ४, सास्वक िपुि गास्वसका ६ दसे्ख 

९ र नागीका १ दसे्ख २ वडाहरू स्मलाएर वडा नं. ५, सास्वक नागीका ३ दसे्ख ९ वडाहरू स्मलाएर वडा नं. ६ कायम 

भई यस गाउुँपास्लकाको जम्मा वडा सङ्ख्या ६ वटा रहकेो छ । 

 याङवरक गाउुँपास्लकाको के्षत्रफल २०८.६३ वगि स्कलोस्मटर रहकेो छ । सन ्२०१८ मा गररएको घरधरुी 

सवेक्षणअनसुार यस गाउुँपास्लकामा जम्मा ३४२७ घरधरुी रहेका र ३४६१ पररवार बसोबास गरेको पाइन्छ । जम्मा 

१८,०८० जनसङ्ख्या रहकेो यस गाउुँपास्लकामा परुुि ९३९२, मस्हला ८६८४ र ४ जना िेस्रो स्लङ्गी रहकेो दसे्खन्छ 

भने प्रस्ि १०० मस्हलामा १०८ जना परुुि रहकेो पाइन्छ । याङ्गवरक गाउुँपास्लकामा बसोबास गरररहकेा 

जनसङ्ख्याको वास्ििक औसि वसृ्िदर १.६ रहकेो दसे्खएको छ ।  

 यस गाउुँपास्लकामा स्वस्भन्न स्कस्समका जािीय समदुायहरू बसोवास गदआैइरहकेा छन ् भने १२ 

जास्िहरूको बाह ल्यिा रहकेो छ र िीमध्ये बहूसङ्ख्यक स्लम्ब ू  जास्ि (५१.३ प्रस्िशि), ब्राह्मण जास्ि (१३.३ 

प्रस्िशि), र राई जास्ि (१२.७ प्रस्िशि) रहकेा छन । अन्य जािीय समदुायमा क्रमशःः के्षत्री, दस्लि, गरुुङ्ग, नेवार 

ििा मगर जास्ि रहकेा छन ्भने िकाली, यादव, दनवुार, िामाङ्ग जास्िहरू अल्पसङ्ख्यक रूपमा रहकेो दसे्खन्छ । 

धमिका आधारमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या स्कराुँि (५७.७५) र स्हन्द ु(३६.४५) धमािलम्बीहरू रहकेा छन ्र बौि 

ििा स्क्रस्थचयन धमि मान्नेहरू पस्न उल्लेखनीय सङ्ख्यामा रहकेा छन ्। भािाका आधारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग ह ने 

नेपाली (७३.३५) र दोस्रोमा स्लम्ब ू(२५.१५) रहेको दसे्खएको छ भने राई भािा (१.०५) र अन्य पस्न केही प्रयोग 

ह ने दसे्खएको छ । 

ख. भू-उपयोग वस्थवत, कृवष, िन, चिण, संिवक्षत के्षत्र, ताितिैया, नर्ी आर्ी 

याङवरक गाउुँपास्लकाको कुल १७८ वगि स्क.स्म. जस्मनमध्ये कृस्ि के्षत्र २२.५५, वन ििा चरन क्षेत्र २२.५५, 

आवास क्षेत्र १५.२५, नस्दनालाले ओगटेको क्षेत्र ९५, िालिलैया क्षेत्र ४.५५, स्समसार क्षेत्र ११.२५, औद्योस्गक 

क्षेत्र ०.६५, सडकले ओगटेको के्षत्र १२.४५ र अन्य २.२५ रहकेो दसे्खन्छ । यस गाउुँपास्लकाको भथूवास्मत्वको 

अवथिा हदेाि, १३.९ प्रस्िशि जनसङ्ख्याको भथूवास्मत्व नरहकेो दसे्खएको छ । त्यसैगरी भथूवास्मत्व ह नेमध्ये कमै 

घरपररवारमा मस्हलाको भथूवास्मत्व रहकेो दसे्खन्छ । केही घरपररवारमा मस्हला परुुि दवैुको संयकु्त भथूवास्मत्व रहकेो 
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पस्न दसे्खएको छ । यस गाउुँपास्लकाको कुल खेिीयोग्य जस्मनको २५ प्रस्िशि जस्मन बाुँझो रहकेो छ । अस्धकांश 

जस्मन वनजङ्गल फुँ डानी भएको, नयाुँ बथिी स्वकास भएको र पयािप्त स्संचाइ ससु्वधा उपलधध नभएको कारणले 

बाुँझो रहकेा छन ्। यथिो बाुँझो जग्गा गाउुँपास्लकाको उत्पादनको आधार बन्न सक्ने दसे्खन्छ । बाुँझो रहकेो जग्गालाई 

चक्लाबन्दी रूपमा सामसु्हक खेिी गनि सकेमा गाउुँपास्लकाको आम्दानी वसृ्द्ध ह ने दसे्खन्छ । 

याङवरक गाउुँपास्लकामा २२ वटा प्राकृस्िक पोखरीहरू, ३५ थिानमा सामान्यरूपमा माछा पालन व्यवसाय 

सञ्चालन, स्संचाइको प्रयोजनका प्रयोगमा रहकेा ३५ वटा खोला, खोल्सा वा कुलो, जसको कारणबाट कुल स्संस्चि 

के्षत्रफल २४ प्रस्िशि पगु्न सकेको अवथिाहरू स्वद्यमान छन ्। 

ग.  िावियक एिं पययटकीय के्षत्र 

याङवरक गाउुँपास्लका क्षेत्रस्भत्र ऐस्िहास्सक, धास्मिक, सांथकृस्िक, भौगोस्लक रूपमा महत्वपणूि पयिटकीय थिलहरू 

रहकेा छन ् । यस गाउुँपास्लकाको के्षत्रमा भएका पयिटकीय थिलहरूको प्रचार प्रसार र उक्त थिलहरूमा पयिटन 

पवूािधारको स्वकास गनि सकेमा दसै्नक रूपमा सयौंको सङ्ख्यामा पयिटक स्भत्रन सक्ने दसे्खन्छ । यहाुँँुँका सबै 

वडाहरूमा  पयिटकीय थिल भएिा पस्न सबै भन्दा वढी वडा न.ं र १ मा रहकेो दसे्खन्छ । यस गाउुँपास्लकामा प्रस्िस्दन 

औसिमा २०१ जना पयिटकहरू आउने गरेको पाइन्छ । पयिटकीय के्षत्रको प्रचरु सम्भावना रहकेो भएिा पस्न यसका 

लास्ग चास्हने आवश्यक पवूािधारहरू ििा होटल, होमथटे आस्दको कुनै पस्न व्यवथिा नभएको एवम ्भएका रमणीय, 

ऐस्िहास्सक, प्राकृस्िक सनु्दरिा आस्दको उपयकु्त प्रचार प्रसार नभएका कारण पयिटक स्भत्राउन र व्यवथिापन ह न 

नसस्क रहकेो अवथिा छ । 

घ.  पेशा, िोजगािी, गरिब ि गरिबी िापन वस्थवत  

याङवरक गाउुँपास्लकाको जम्मा वास्ििक आम्दानी ने.रु.५४१,६४५,०३५।– र जम्मा खचि न.ेरु.६५८,८६७,४८३।– 

भई वास्ििक ने.रु.५९४,०७३,४८३।– ऋणात्मक बचि भएको दसे्खन्छ । वडा नं. ३, ४ र ५ मा आम्दानी भन्दा खचि 

नै वढी भै बचिको अवथिा ऋणात्मक रहकेो दसे्खन्छ । यस गाउुँपास्लकाको कुल ३४५४ पररवारलाई खाद्यान्न 

पयािप्तिाको आधारमा वगीकरण गदाि ३ मस्हना भन्दा कम खाद्यान्न प्राप्त गने ३३.६ प्रस्िशि घरधरुी, ६ मस्हनाभन्दा 

कम खाद्यान्न प्राप्त गने ३३.६ प्रस्िशि घरधरुी, ९ मस्हना भन्दा कम खाद्यान्न प्राप्त गने ९.५ प्रस्िशि घरधरुी, र 

वििभररलाई खाद्यान्न प्राप्त गने १२.१ प्रस्िशि घरधरुी, र आफ्नो खेिवारीको उत्पादनबाट खान पगेुर वेचस्वखन गने 

घरपररवार  ११.८ प्रस्िशि रहकेो दसे्खएको छ । स्वपिको समय ह नसक्ने खाद्य अभाबलाई पररपसू्िि गने गरी 

खाद्यान्नको सरुक्षा ििा भण्डारणको लास्ग संथिागि रूपमा व्यवथिापन नगररएको अवथिा छ । वास्ििक आम्दानी 

रु २,००,००० भन्दा कम भएको ििा आफ्नै उधजनीबाट ६ मस्हनाभन्दा कम खान पगु्ने पररवारलाई गररबीको रेखा 

मसु्न भएको पररवारलाई आधार मान्दा याङवरक गाउुँपास्लकाको गररबीको दर ६२ प्रस्िशि देस्खएको छ । सबै भन्दा 

वढी गररबी दर वडा नं. ६ मा र सबै भन्दा कम वडा नं. १ मा रहकेो दसे्खन्छ । 

याङवरक गाउुँपास्लकामा प्रास्वस्धक स्सपयकु्त (व्यवसास्यक ििा स्सपमलूक िास्लम स्लएका) १२५ मस्हला र २१८ 

परुुिहरू गरी जम्मा ३४३ जना रहकेो दसे्खन्छ । यस गाउुँपास्लकामा बसोबास गने १८ विि भन्दा मास्िका व्यस्क्तहरू 

मध्ये २५.०५ प्रस्िशि कृस्ि ििा पशपुालनमा सम्लग्न रहकेो पाइएको छ भने यही उमेर समहूका ६.४ प्रस्िशि 

जनसङ्ख्या वैदसे्शक रोजगारमा रहकेो पाइएको छ । आंस्शक बेरोजगार व्यस्क्तहरूको प्रस्िशि ५९.६७ दसे्खएको छ 

। यस गाउुँपास्लकामा रहकेा ३४६१ पररवार सङ्ख्या मध्ये ३.६ प्रस्िशिको वास्ििक आम्दानी रु १००००० भन्दा 

कम रहकेो पाइएको छ र अस्धकांश (२५.९ प्रस्िशि) को वास्ििक आम्दानी १ दसे्ख २ लाख रहकेो पाइएको छ र २ 

दसे्ख ३ लाख आम्दानी ह नेको सङ्ख्या १२.४ प्रस्िशि रहकेो छ । यस गाउुँपास्लकाको कुल ३४५४ पररवारलाई 

खाद्यान्न पयािप्तिाको आधारमा वगीकरण गदाि ३ मस्हना भन्दा कम खाद्यान्न प्राप्त गने ३३.६ प्रस्िशि घरधरुी, ६ 

मस्हनाभन्दा कम खाद्यान्न प्राप्त गने ३३.६ प्रस्िशि घरधरुी, ९ मस्हना भन्दा कम खाद्यान्न प्राप्त गने ९.५ प्रस्िशि 
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घरधरुी, र वििभररलाई खाद्यान्न प्राप्त गने १२.१ प्रस्िशि घरधरुी, र आफ्नो खेिवारीको उत्पादनबाट खान पगेुर वेच 

स्वखन गने घरपररवार  ११.८ प्रस्िशि रहकेो दसे्खएको छ । स्वपत्को समय ह नसक्ने खाद्य अभाबलाई पररपसू्िि गने 

गरी खाद्यान्नको सरुक्षा ििा भण्डारणको लास्ग संथिागि रूपमा व्यवथिापन नगररएको अवथिा छ । 

यस याङवरक गाउुँपास्लकामा,गाउुँपास्लकाथिरीय घरधरुी सवेक्षण २०७५, याङवरक गाउुँपास्लका स्वियगि 

कायािलयहरूबाट प्राप्त सचूना एवम ् सहभास्गिामलूक सचूनाहरू समेिलाई आधार मानी स्वशे्लिण गदाि मानव 

स्वकास सचूकाङ्क ०.३९६, मानव संसाधन सचूकाङ्क ४२.२ र सामास्जक सचूकाङ्क २५.७ पाइएको छ । यहाुँ 

प्राप्त ि्याङ्को आधारमा यस गाउुँपास्लकामा बसोबास गने मास्नसहरूको औसि आय ु७० विि दसे्खएको छ भने 

औसि वास्ििक आम्दानी प्रस्िव्यस्क्त प्रस्िविि अमेररकन डलरमा ११५२ रहकेो पाइएको छ । 

ङ. वशक्षा, सिक्षिता वस्थवत, विद्यािय तथा वशक्षण संस्था ि पह ँचको वस्थवत 

याङवरक गाउुँपास्लकामा सम्पणूि उमेर समहूमा हदेाि साक्षरिा दर शनु्य प्रस्िशि रहकेो देस्खएिा पस्न जािजास्ि, 

स्लङ्ग, अपाङ्गिा आस्दका आधारमा स्नकै असमानिा रहकेो दसे्खन्छ । १५ (२४ उमेर समहूका व्यस्क्तहरूमा 

साक्षरिा दर ९९५ दसे्खएको भएिा पस्न उक्त.सं.महूका ३८१७ जना मध्ये ३२ जना (१५) स्नरक्षर छन भने १९०० 

(५०५) ले आधारभिू िहको स्शक्षा मात्र परूा गरेको दसे्खए बाट स्वद्यालय छाड्ने दर अत्यस्धक रहकेो पसु्ष्ट ह न 

आउुँछ । २० वििभन्दा पस्हले नै स्ववाह ह ने प्रचलन, वैदसे्शक रोजगारी आस्द यसका प्रमखु कारण ह ने अनमुान गनि 

सस्कन्छ । यस गाउुँपास्लकामा ४४ वटा आधारभूि स्वद्यालय (सरकारी ३७, सामदुास्यक १ र स्नजी ७), २ सरकारी 

माध्यास्मक, ४ सरकारी उच्च स्शक्षा, १ सरकारी कलेज, १ वेदस्वद्याश्रम र ३५ वालस्वकास गरी हालसम्म जम्मा 

८८ वटा शैस्क्षक संथिाहरू सञ्चालनमा रहकेो दसे्खन्छ । स्वद्यालयहरूमा सबैका लास्ग पह ुँचयकु्त.संरचना अभाव, 

शौचालय र खानेपानी अभाव, स्शक्षक दरवन्दीको कमी, स्शक्षक िास्लम एवम ्भौस्िक संरचनाहरू स्शक्षा सधुारका 

लास्ग मुख्य चनुौिीहरू रहकेा छन ्। 

च.  स्िास््य वस्थवत स्िास््य संस्थाहर स्िास््य सेिािा पह ँचको वस्थवत 

यस गाउुँपास्लकामा हालसम्म कुनैपस्न प्रकारको अथपिाल सञ्चालनमा नरहकेो हाल १५ शैयाको अथपिाल 

स्नमािणास्धन अवथिा रहकेो र पाुँचवटा थवाथ्य चौकीबाट छ वटै वडाहरू समेट्ने गरी थवाथ्य सेवा प्रवाह भइरहकेो 

अवथिा छ । साि ैगाउुँपास्लकाको पहलमा २ वटा सामदुास्यक थवाथ्य एकाइ थिापना गरी सञ्चालनमा आइरहकेो 

छ भने एक वटा आधारभिू थवाथ्य केन्द्र संचालनमा रहकेो छ । यस गाउुँपास्लकाको खोपको कभरेज जम्मा ८५.७ 

प्रस्िशि, कुपोिण ०.८ प्रस्िशि रहकेो छ । थवाथ्य ििा सरसफाइको के्षत्रमा सबैका लास्ग पह ुँचयकु्त.संरचना भाव, 

थवाथ्यकमीहरूलाई िास्लम, थवाथ्य उपकरणहरू ििा जनचेिनामलूक कायिक्रमको िीव्र आवश्यक्ता रहकेो छ । 

छ.  खानेपानी तथा सिसर्ाइ वस्थवत, पह ँच तथा चपी प्रयोग 

यस गाउुँपास्लकामा ९८ प्रस्िशि भन्द्र बढी घरधरुीमा खानेपानी उपलधध भएको छ भने ३४६१ घरपररवार मध्ये 

९८.६ प्रस्िशि घरपररवारमा कुनै न कुनै स्कस्समको शौचालय भएको र बाुँकी १.४ घरपररवारमा कुनै स्कस्समको 

शौचालय नभएको र ६५.६२ प्रस्िशि घरपररवारले साधारण शौचालय प्रयोग गने गरेको पाइन्छ । 

ज.  खानी, खनीज, उद्योग धयिसाय प्रकाि संस्था तथा िोजगािीको वस्थवत 

यस गाउुँपास्लका वडा नं. २ फलैचामा एक सनु खानी भएको भस्नएिा पनी हालसम्म कुनै ठोस प्रमाण भने प्राप्त 

भएको छैन, यस गाउुँपास्लकामा दईुवटा स्चया उद्योग संचालनमा रहकेा छन भने केस्ह सान ेनपेाली कागज उद्योगहरु 

संचालनमा रहकेा छन ्। यस गाउुँपास्लकामा साना र मझौला गरी व्यापार व्यसायहरु संचालनमा रहकेा छन । यस 

गाउुँपास्लका के्षत्रस्भत्र उक्त उद्योग व्यवसायमा न्यनू जनशस्क्तलेमात्र रोजगार पाएकाछन ्। 
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झ.  कृवष, पशज सेिा, पोषण, खद्य वनभयिता आर्ी 

यस गाउुँपास्लकाको मखु्य आम्दामीको श्रोि भनेकै कृस्ि र पश ुपालन रहकेो छ । यस गाउुँपास्लकामा कृस्ि पेशालाई 

व्यवसास्यक ििा आधसु्नस्ककरण गनिको लागी ५ वटा कृस्ि फमि/कृिक समहुहरु दिाि ििा ७ वटा कृस्ि फमि/कृिक 

समहुहरु नस्वकरण गरीएको छ । फलफुल, िरकारी, डाले घाुँस ििा जस्डवसु्टको स्वरुवा वास्हरी के्षत्रवाट आयाि गनुि 

पदाि यस गाउुँपास्लका अन्िगििका कृिकहरुको मोटो रकम वास्हररएको कुरा अवगि गद ै यस गाउुँपास्लकावाट 

स्वस्भन्न प्रजास्िका स्वरुवा स्नयािि गरी कृिकहरुको आय वसृ्द्ध गने उद्दशे्यले गाउुँपास्लकामा १ वटा नसयिी स्थापना 

गरी संचालनमा ल्याइएको छ । यस बाट गाउुँपास्लका क्षेत्रका कृिकहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पगु्ने स्वश्वास स्लइएको 

छ । याङवरकवासी कृिकहरुलाई पशपुन्छी थवाथ्य व्यवथिापन गरी उत्पादन ििा उत्पादकत्व वसृ्द्धका लागी 

औिस्ध खरीद गरी स्विरण गरीएको छ । यसबाट ३७०० घरधरुीमा भएका कृिकहरुको पशपुन्छीको थवाथ्यमा 

सधुार आई उत्पादन बसृ्द्ध भएको छ ।  

पशपुालक कृिकहरुको आय आजिनमा बसृ्द्ध गनिको लास्ग गाउुँपास्लका स्भत्र स्नशूल्करुपमा स्नयस्मि कृस्त्रम गभािधान 

कायिक्रम संचालनमा ल्याइएको छ । आ.व. २०७८/०७९ मा ६६३ वटा गाई भैस्समा कृस्त्रम गभिधान सम्पन्न भएको 

छ । यस कायिबाट नश्ल सधुार भई दनैीक उपभोग्य बथि ुदधु, घ्य,ू छुस्पि ििा दगु्धजन्य पदाििको उत्पादनमा बसृ्द्ध 

भएको छ । 

प्रिानिन्त्री कृवष आिजवनवककिण परियोजना अन्िगिि सशिि अनदुानको रुपमा प्राप्त भएको बजेटले यस 

गाउुँपास्लकाको वडा नं. १ र २ का २ वटा पशपुालक कृिक समहुमा िाख्रापािन पकेट क्षेत्र स्नधािरण गरी 

व्यवसास्यकरुपमा ३८ घरधरुीले प्रत्यक्षरुपमा व्यवसास्यक लाभ प्राप्त गरेका छन ।  

ञ.  अन्य 

भौस्िक स्वकास (सडक, खानेपानी, स्वजलुी आस्द) लाई मात्र स्वकासको प्रािस्मकिा मान्न ेपरम्परागि सोच, चलन 

र दृष्टान्ि रहकेा कारण स्वकासको सम्भावना बोकेका िपु्रै के्षत्रहरू एवम ्मानवीय स्वकासका पक्षहरूमा भने यो 

गाउुँपास्लकामा अबका स्दनमा बढी जोड स्दनपुने दसे्खएको छ । स्शक्षा, थवाथ्य, पयिटन प्रवद््रधन, उपलधध जल 

जस्मन खानीजन्य पदाििहरू आस्दको सही सदपुयोग ििा संरक्षण, कृस्िमा आधसु्नकीकरण, मानव जनशस्क्त स्वकास 

र यसमा लगानी जथिा िपु्रै के्षत्रहरूलाई यस गाउुँपास्लकामा व्यवस्थिि गनि जरुरी दसे्खएको छ । स्वकासको 

मलूधारमा जनसहभास्गिा, जनिाको अपनत्व, जनिाको स्नणिय स्दगो स्वकासका अपररहायि पक्षहरू ह न ्र यसलाई 

आत्मसाि गनि वाञ्छनीय छ । अवको स्वकासलाई स्दगो स्वकास लक्ष्यले स्लएका लक्ष्य, सहायक लक्ष्यहरू ििा 

सचूकहरूसुँग िालमेल गरर िुलनात्मकरूपमा प्रगस्िको समीक्षा ह न ुअपररहायि छ । यसका लास्ग समेि थिानीय 

थिरमा नै मानवीय क्षमिा स्वकास गरी स्सजिनात्मक ििा वैज्ञास्नक सोचहरूको स्वकास र समग्र गाउुँपास्लकाको 

पररवििनकारी पहलमा नवोस्दि सोचको प्रयोग महत्वपणूि पक्षहरू ह न सक्दछन ्। याङवरक गाउुँपास्लकाले समदृ्ध 

गाउुँपास्लकामा रूपान्िरणका लास्ग श्रमजीस्व अवधारणा वा खान पगु्ने स्थिस्ि स्नमािणको सोच भन्दा औद्योस्गक 

स्वकास सस्हि स्ििीय वा ििृीय थिरको उत्पदानको लास्ग मानव संसाधन ियार गरी आवश्यक स्वकास योजनाहरू 

सोही अनरुूप ियार गनुि अस्हलेको सान्दस्भिकिा ह न आउुँछ । 
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१.२  आ.ि. २०७८/०७९ को नीवत तथा काययक्रिको सविक्षा 

क. आ.ि. २०७८/०७९ िा पारित भएका नीवत, ऐन, वनयिाििीहर, काययविविहर तथा सम्पन्न 

अन्य िहत्िपूणय योजना, अध्ययन आर्ी 

क्र.सं. ऐन‚ वनयि‚ विवनयि िा वनर्ेवशका प्रकाशन विवत कै. 

१ 
याङवरक गाउुँपास्लका टोल स्वकास संथिा गठन ििा पररचालन सम्बस्न्ध 

ऐन २०७८ 
२०७८/०३/१०  

२ याङवरक गा.पा.को आस्ििक ऐन २०७८ २०७८/०३/१०  

३ याङवरक गा.पा.को स्वस्नयोजन ऐन २०७८ २०७८/०३/१०  

४ साविजस्नक जवाफदसे्हिा सम्बस्न्ध कायिस्वस्ध, २०७८ २०७८/१२/०२  

५ 
याङवरक गा.पा.को बजेट ििा कायिक्रम िजुिमा सस्मस्िको कायि सञ्चालन 

कायिस्वस्ध, २०७८ 
२०७८/१२/०२  

६ 
याङवरक गाउुँपास्लकाको थिानीय राजश्व परामशि सस्मस्िको कायि सञ्चालन 

कायिस्वस्ध, २०७८ 
२०७८/१२/०२  

ख. संघ, प्रर्ेश तथा अन्य वनकायहरसँग भएका सिन्िय, सिझर्ािीहर तथा वतनका उपिवब्िहर 

क्र.स. योजनाको नाि अनजर्ानको 

वकवसि 

सिझर्ािी 

वनकाय 

िजख्य उपिब्िहर 

१ 

याङवरक गाउुँपास्लकाको 

प्रशासकीय भवन स्नमािण 

योजना 

समपरुक 

अनदुान 

प्रदशे नं. १ प्रदशे 

सरकार 
पास्लकाको प्रशासकीय भवन 

स्नमािण भईरहकेो । 
शसिि अनदुान संघीय सरकार 

२ 
वडा नं. ५ को वडा कायािलय 

भवन स्नमािण योजना 

समपरुक 

अनदुान 
संघीय सरकार 

वडा कायािलय भवन स्नमािण 

सम्पन्न भई हाल सोस्ह 

भवनबाट सेवा प्रवाह भई 

रहकेो । 

३ 
फलैचा बेिेनी ब्रस्िङ सेन्टर 

भवन स्नमािण योजना 

समपरुक 

अनदुान 

प्रदशे नं. १ प्रदशे 

सरकार 

भवन स्नमािणास्धन अवथिामा 

रहकेो । 

४ 

स्सम्ले, स्नगाल,े इङ्बङुधारा, 

कामीटार याङस्सबुङ बहृि 

खानपेानी योजना 

स्बिेश 

अनदुान 
संघीय सरकार  

५ 

स्नसान कास्लका धाम ििा 

याङवरक पोखरी संरक्षक 

योजना 

समपरुक 

अनदुान 

संघीय सरकार 

(पयिटन 

मन्त्रालय) 

 

६ 
१५ शैया आधारभिु 

अथपिाल स्नमािण 
शसिि अनदुान 

संघीय सरकार 

(थवाथ्य 

मन्त्रालय) 

 

 

 

https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242456377730&fiscalyear=18&LedgerTypes=subactivity&ledger=44199550429771872
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242456377730&fiscalyear=18&LedgerTypes=subactivity&ledger=44199550429771872
https://sutra.fcgo.gov.np/sutra2/accounting/oagreport/oag207/view/?viewtype=3&treasury=1&orgid=100662242456377730&fiscalyear=18&LedgerTypes=subactivity&ledger=44199550429771872
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ग. कज ि िाजस्ि अनजिान, आन्तरिक आयको अनजिान ि सिीक्षा अिविसम्ि भएको प्रगवत/ 

 उपिवब्िहर 

आ.व.२०७८/७९ स्मस्ि २०७८/०४/०१ दसे्ख स्मस्ि २०७९/०२/२२ सम्मको 

वशषयक 
आ.ि. २०७८/०७९ को 

अनजिान 
प्रगवत 

िाजस्िुः     

  आन्तरिक िाजस्िुः ४५००००० ५२५५०४७ 

११३०० सम्पत्ती कर ७०००० ६०७६७ 

११३१४ भसू्मकर /मालपोि) ७००००० ७८१३१८ 

११३२१ घरवहाल कर ४५०००० ३४४००० 

  व्यवसाय कर १६०००० १२०००० 

  स्वज्ञापन कर १०००० ० 

  स्सफाररस दथिुर १६००००० १६००००० 

  दण्ड जररवाना र अन्य १०००० ३०००० 

  बेरुज ुअसलुी १००००० १३६९८८ 

  ढंगा स्गरि बालवुा ५००००० ७८१९७४ 

  घरजग्गा रस्जष्ट्रेशनबाट प्राप्त ह ने ५००००० ६००००० 

  स्नकासी कर ४००००० ८००००० 

  िाजस्ि बाँडर्ाँडुः ७४५२६००८ ७४५२६००८ 

  राजथव बाुँडफाुँड केन्द्र सरकारबाट प्रास्प्त (+)  ७०४४८००० ७०४४८००० 

  राजथव बाुँडफाुँड प्रदशेबाट प्रास्प्त (+)  ४०७८००८ ४०७८००८ 

१४१७१ वन रोयल्टी ० १८००० 

१४१७२ खानी रोयल्टी ० ० 

१४१७३ जलश्रोि रोयल्टी ० १७६९९४१ 

  अन्य आयुः ७०००००  ७००००० 

  एन.एल.आर नेपाल बाट प्राप्त ७००००० ७००००० 

अन्ति सिकािी वित्तीय हस्तान्तिणुः     

  नेपाि सिकािबाट प्राप्त अनजर्ानुः ३६८०९००००  ३६८०९०००० 

  स्वत्तीय समानीकरण अनुदान ९२४००००० ९२४००००० 

  सशिि अनुदान २५५४९०००० २५५४९०००० 

  समपरूक अनुदान ७३००००० ७३००००० 

  स्वशेि अनुदान १२९००००० १२९००००० 

प्रर्ेश सिकािबाट प्राप्त अनजर्ानुः २९४३६०००  २९४३६००० 

  स्वत्तीय समानीकरण अनुदान ५१६६००० ५१६६००० 

  सशिि अनुदान १४२७०००० १४२७०००० 

  समपरूक अनुदान १००००००० १००००००० 

  स्वशेि अनुदान ० ० 
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घ. कज ि विवनयोवजत बजेट ि सिीक्षा अिविसम्िको खचय वस्थवत 

रकम रुपैयामा 

कज ि विवनयोवजत बजेट ५६,२९,१०,६४८ ३१,०८,०६,२७४ ५५.२१% 

ङ. वबषयगत के्षत्र / उपके्षत्र अनजसाि विवनयोवजत बजेट ि सिीक्षा अिविसम्िको खचयको वस्थवत 

आ.व. : २०७८/७९   मस्हना : सबै   अवधी :  २०७८/०४/०१-२०७९/०३/०९  

स्स.नं. क्षेत्र/उप क्षेत्र स्वस्नयोजन रु. खचि रु खचि (%) 

१ आवथयक विकास ७,९८,७९,२०० ३,६८,३३,०८८ ४६.११ 

१ कृस्ि १,२०,४५,००० ५६,५२,७०५ ४६.९३ 

२ उद्योग ३२,५०,००० १२,८५,००४ ३९.५४ 

३ पयिटन २,०२,०९,२०० १,१५,३४,५८४ ५७.०८ 

४ सहकारी ९,९९,००० १,४४,५३० १४.४७ 

५ जलश्रोि ििा स्संचाई ३,८१,३१,००० १,४१,५४,१८५ ३७.११ 

६ पशपुन्छी स्वकास ५२,४५,००० ४०,६२,०८० ७७.४५ 

२ सािावजक विकास २६,७७,७७,०१८ १६,१६,५४,८०८ ६०.३७ 

१ स्शक्षा १७,१५,७१,००० १०,६४,७१,३१३ ६२.०६ 

२ थवाथ्य ४,०९,१३,०१८ २,२१,७०,२७७ ५४.१९ 

३ खानेपानी ििा सरसफाई  १,८७,००,००० १,०१,४९,३८३ ५४.२७ 

४ भािा ििा संथकृस्ि ३६,४२,००० १०,०९,६१० २७.७२ 

५ 
लैंस्गक समानिा ििा सामास्जक 

समावेशीकरण 
६५,०८,००० ३५,७८,५०९ ५४.९९ 

६ यवुा ििा खेलकुद १,३४,४३,००० १,११,८७,२७४ ८३.२२ 

७ सामास्जक सरुक्षा ििा संरक्षण १,३०,००,००० ७०,८८,४४२ ५४.५३ 

३ पूिायिाि विकास ११,०४,९९,००० ५,६५,०७,०२३ ५१.१४ 

१ याियाि पवूािधार २,३८,३४,००० १,२०,६१,४५१ ५०.६१ 

२ भवन, आवास ििा सहरी स्वकास ८,४५,९५,००० ४,४०,४५,५७२ ५२.०७ 

३ उजाि १८,२०,००० ४,००,००० २१.९८ 

४ सम्पदा पवूािधार २,५०,००० ० ० 

४ सजशासन तथा अन्तिसम्बवन्ित के्षत्र ५,०२,६३,६३० १,६९,२८,७०९ ३३.६८ 

१ वािावरण ििा जलवायु ४,२०,००० १,९०,६५० ४५.३९ 

२ स्वपद व्यवथिापन ३०,२९,२०० १७,९७,००० ५९.३२ 

३ मानब संशाधन स्वकास ६,००,००० ५,९९,५०० ९९.९२ 

४ शास्न्ि ििा सवु्यवथिा १२,३०,००० ८,९२,१०० ७२.५३ 

५ काननु ििा न्याय ७,५०,००० ३,६०,४५० ४८.०६ 
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स्स.नं. क्षेत्र/उप क्षेत्र स्वस्नयोजन रु. खचि रु खचि (%) 

६ शासन प्रणाली १९,००,००० ९,९७,५४० ५२.५ 

७ ि्यांक प्रणाली २०,००,००० ७,३९,९७४ ३७ 

८ गररबी स्नवारण १,७८,००० ० ० 

९ श्रम ििा रोजगारी ७७,०४,००० १५,०८,६४६ १९.५७ 

१० योजना िजुिमा र कायिन्वयन  ३,०५,२९,६३० ९०,९१,०७९ २९.७८ 

११ प्रशासकीय सशुासन १९,२२,८०० ७,५१,७७० ३९.१ 

५ कायािलय सञ्चालन ििा प्रशासस्नक ५,४४,९१,८०० ३,८८,८२,६४६ ७१.३६ 

१ कायािलय सञ्चालन ििा प्रशासस्नक ५,४४,९१,८०० ३,८८,८२,६४६ ७१.३६ 

कज ि जम्िा ५६,२९,१०,६४८ ३१,०८,०६,२७४ ५५.२१ 

च. सिीक्षा अिविसम्ि हावसि िजख्य उपिवब्िहर (विषयगत के्षत्र अनजसाि) 

आवथयक के्षत्र 

कृवषुः- 

▪ याङवरक गा.पा. अन्िगििका व्यावसास्यक खेिी प्रस्वस्धमा सधुार ििा उत्पादन वसृ्द्धमा िप टेवा पयुािउने 

उद्दशे्यका साि बेमौसमी खेिीलाई प्रवद्धिन गने स्वस्भन्न िरकारी र अन्नबालीका  उन्नत विउविजन 

विितण गरीद ैआएको छ । यस कायिक्रमवाट चाल ुआ.व.मा  करीव ८०० जना भन्दा वढी कृिकहरुले 

स्वस्भन्न बास्लका उन्नि स्वउ स्वजन प्राप्त गरेका छन ्। 

▪ यस गाउुँपास्लकामा स्वस्भन्न हास्नकारक स्कराहरुबाट गाउुँपास्लकाका बालीनालीलाई बचाउन िासायवनक 

तथा जैविक विषार्ी खररद गरी स्विरण गरीएको छ । कायिक्रमवाट कररव ५०० जना भन्दा वढी 

कृिकहरुले स्वस्भन्न वास्लमा क्षिी पयुािउने स्कराहरुको व्यवथिापन ििा स्नयन्त्रणको लागी स्विादी प्राप्त 

गनुि भएको छ । खाद्यान्नबालीको बसृ्ि स्वकासको लागी आबश्यक रासायस्नक मल स्विरणको लागी ३ 

वटा सहकािी ि एक िटा एग्रोभेट िाई वडििवसप प्रदान गरी रासायस्नक मलको आपसु्िि धयबथिापन 

गरीएको छ ।  

▪ फलफुल, िरकारी, डाले घाुँस ििा जस्डवसु्टको स्वरुवा वास्हरी के्षत्रवाट आयाि गनुि पदाि यस गाउुँपास्लका 

अन्िगििका कृिकहरुको मोटो रकम वास्हररएको कुरा अवगि गद ैयस गाउुँपास्लकावाट स्वस्भन्न प्रजास्िका 

स्वरुवा स्नयािि गरी कृिकहरुको आय वसृ्द्ध गने उद्दशे्यले गाउुँपास्लकामा १ वटा नसयिी स्थापना गरी 

संचालनमा ल्याइएको छ । यस बाट गाउुँपास्लका क्षेत्रका कृिकहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पगु्ने स्वश्वास 

स्लइएको छ । 

▪ याङवरक गाउुँपास्लकामा िरकारी आयािलाई पणुि रुपमा स्नरुत्सास्हि गद ैिरकारीमा आत्मस्नभिर भई केस्ह 

हद सम्म िरकारी ििा अकबरे खसुािनी स्नयािि गने उद्दशे्यले प्रिानिन्त्री कृवष आिजवनवकिण परियोजना 

अन्िगिि सङ्घीय सशिि अनुदानको रुपमा प्राप्त भएको बजेटले यस गाउुँपास्लका स्थिि वडा नं. ३ 

ओयाममा अकबरे खोसायनी र अिैची  त्यसै गरी वडा नं. ६ नागीमा तिकािी पकेट संञ्चालन गरीएको 

छ । जसबाट कररव १००  टन अकबरे खोसािनी  र  ५०० टन भन्दा मािी  टमाटर ििा अन्य  िरकारी 

स्नयािि गरीएको छ । 
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▪ कृस्ि पेशालाई व्यवसास्यक ििा आधसु्नस्ककरण गनिको लागी गि आस्ििक विि स्भत्र ५ वटा कृस्ि 

फमि/कृिक समहुहरु दिाि ििा ७ वटा कृस्ि फमि/कृिक समहुहरु नस्वकरण गरीएको छ । 

▪ कृस्िमा यान्त्रीकीकरण स्वकासको लास्ग १७ िान हािेट्याक्टर खररद गरी स्वस्भन्न कृिकहरु / कृिक 

समहुहरुलाई स्विरण गरीएको  छ । 

▪ बेमौसमी िरकारी खेस्ि स्वथिारकालागी आवश्यक प्लास्ष्टक टनेल िोपा स्सचाई सेट एप्रोन र पावर थप्रे 

जथिा कृस्ि सामास्ग्रहरु ६० भन्दा बढी कृिक ििा कृिक समुहहरुलाई स्विरण गरीएको छ । 

▪ क्षमिा ििा स्सपस्वकासका लास्ग याङवरक गाउुँपास्लका स्भत्रका स्वस्भन्न कृिक समहुहरु र कृिकहरुलाई 

स्वस्भन्न स्शििकमा िास्लम प्रदान गरीएको छ । 

पशज  

▪ याङवरकवासी कृिकहरुलाई पशपुन्छी थवाथ्य व्यवथिापन गरी उत्पादन ििा उत्पादकत्व वसृ्द्धका लागी 

औिस्ध खरीद गरी स्विरण गरीएको छ । यसबाट ३७०० घरधरुीमा भएका कृिकहरुको पशपुन्छीको 

थवाथ्यमा सधुार आई उत्पादन बसृ्द्ध भएको छ ।  

▪ पशपुालक कृिकहरुको आय आजिनमा बसृ्द्ध गनिको लास्ग गाउुँपास्लका स्भत्र स्नशलू्करुपमा स्नयस्मि कृस्त्रम 

गभािधान कायिक्रम संचालनमा ल्याइएको छ । आ.व. २०७८/०७९ मा ६६३ वटा गाई भैस्समा कृस्त्रम 

गभिधान सम्पन्न भएको छ । यस कायिबाट नश्ल सधुार भई दनैीक उपभोग्य बथि ुदधु, घ्य,ू छुस्पि ििा दगु्धजन्य 

पदाििको उत्पादनमा बसृ्द्ध भएको छ । 

▪ प्रिानिन्त्री कृवष आिजवनवककिण परियोजना अन्िगिि सशिि अनदुानको रुपमा प्राप्त भएको बजेटले 

यस गाउुँपास्लकाको वडा नं. १ र २ का २ वटा पशपुालक कृिक समहुमा िाख्रापािन पकेट क्षेत्र स्नधािरण 

गरी व्यवसास्यकरुपमा ३८ घरधरुीले प्रत्यक्षरुपमा व्यवसास्यक लाभ प्राप्त गरेका छन ।  

▪ पशपुालक कृिकहरुको मागमा आधाररि व्यवसास्यक कृिकहरुलई ८ वटा  घाुँस काटने स्वद्यिुीय मेसीन 

(च्यापकटर) स्विरण गरीएको छ । जथबाट कृिकहरुमा व्यावसास्यकिाको स्वकास भई घाुँस काट्ने कायिमा 

सहजिा आउने अपेक्षा गरीएको छ । 

▪ सङ्घीय सिकािबाट आएको अनदुानका कायिक्रमको कायिस्वस्ध अनसुार गाउुँपास्लका स्भत्रका पशपुन्छी 

पालक कृिकहरुको आय आजिन कायिका लास्ग अनदुान उपलधध उपलधध गराइएको छ । सो अनदुानबाट 

५ वटा दगु्धजन्य उद्योग २ वटा वाख्रापालन प्रवद्धिन कायिक्रम सम्पन्न भई २० जना पशपुालक कृिकहरु 

लाभास्न्वि भई आय आजिनमा सधुार आएको छ । 

▪ यस गाउुँपास्लका अन्िगििका प्रत्येक घरधरुीमा याङवरक गाउुँपास्लकाको उपस्थिस्िको आभाि स्दलाउन 

प्रत्येक कृिकको पशथुवाथ्य सरूक्षा गद ैजीस्वकोपाजिनमा सहयोग गनि, पशपुालक कृिकहरुलाई आफ्नो 

धयवसायमा प्रोत्साहन गने लक्ष रास्खएको छ । यसका लास्ग स्नयस्मिरुपमा पश ुप्रसार सेवा संचालनमा 

ल्याइएको छ ।  

▪ भस्बिधय अवथिाको लास्ग आबश्यक औिस्ध खररद गरीएको छ । यो कायिक्रमबाट १८ जना चौरीपालक 

कृिकहरुले प्रत्यक्ष लाभ स्लन ुभएको छ । 

▪ चाल ुआ.व.को जेष्ठ मसान्ि सम्मको ि्याङ्क अनसुार ८३ वटा पशपुंक्षीपालक कृस्ि व्यवसायीहरु  

फमिको ििा उद्योगको रुपमा थिापना भई सस्क्रयरुपमा संचालनमा रहकेा छन ।  
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पययटन 

▪ पयिटनका सम्भावनाहरुलाई यिासम्भव खोज, अनसुन्धान, संरक्षण ििा सम्बििन गनि यस गाउुँपास्लका 

अन्िगििका स्िम्बुङपोखरी, कालापानी, गमु्से, लामपोखरी, चोलङुपाकि लाई याङवरक गाउुँपास्लकाको 

पयिटन स्वकास गनिको लास्ग पहल गररएको छ । सङ्घीय सरकारको पययटन उपज पजिायिाि विकास 

काययक्रि अन्िगिि यस गाउुँपास्लकाको साझेदारीमा “स्नशान कास्लकाधाम ििा याङवरक पोखरी” पयिटन 

पवूािधार स्नमािण भईरहकेो छ । 

 

सािावजक के्षत्र 

वशक्षाुः- 

▪ स्वद्यालयमा भनाि भएका कक्षा १ दसे्ख ८ सम्मका सबै छात्राहरु ििा दस्लि स्वद्यािीहरुलाई र कक्षा १ 

दसे्ख १० सम्मका छात्राहरुलाई छात्रवसृ्ि स्विरण गनिको लास्ग सम्बस्न्धि स्वद्यालयको खािामा पैसा 

स्नकासा गरीएको छ ।  

▪ आधारभिू िह (कक्षा – ८) को बास्ििक परीक्षालाई मयािस्दि र धयबस्थिि िररकाले संचालन गरी प्रमाण 

पत्र ििा ग्रेड स्सट स्विरण गरीने क्रममा रहकेो छ । 

▪ थिानीय थिरको भािालाई प्रोत्साहन गनि आवनपान भाषा पढाइरहन ुभएका स्शक्षकहरुको प्रोत्साहन थवरुप 

अनदुान उपलधध गराइएको छ । 

▪ स्शक्षाक्षेत्रमा स्बस्नयोजन गरीएको सशिि बजेटलाई कवन्टन्जेन्सी कट्टी नगिी कायािन्वयन गरीएको छ। 

▪ राष्ट्रपस्ि शैस्क्षक सधुार कायिक्रम अन्िरगि विष्णज िा.वि. च्याङथापज र गणेश िा.वि. गणेशचोकमा २ 

वटा भवन स्नमािण सम्पन्न भएको छ । 

▪ यस गाउुँपास्लकामा भौगोस्लक दरुी ििा गरीस्वको कारण स्वद्यालय जान नसक्नेहरुको लास्ग आिासीय 

छात्रबृवत कायिक्रम संचालन गरी यसै गाउुँपास्लकाको वडा नं. १ विष्णज िा.वि. च्याङथापजमा आवासीय 

स्वद्यालय थिापन गरी हाल संचालनमा रहकेो छ । उक्त स्वद्यालयमा २५ जना स्वद्यािीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा 

लाभ स्लइ रहकेा छन । 

▪ यसै गाउुँपास्लकाको  वडा नं. ४ िपुि मा.स्व.लाई नमुना स्वद्यालय थिापनाको कायि सरुुवाि भएको छ। सो 

प्रयोजनको लास्ग ICT ल्याव, माध्यस्मक िहमा प्रास्वस्धक धारको पढाइ ििा १२ कोठे एकेडेस्मक भवन 

स्नमािणको काम शरुु भएको छ । 

▪ वालस्वकास केन्द्रहरुमा र स्वद्यालयहरुमा शैस्क्षक स्सकाइ सामग्रीहरुको व्यवथिा गरीएको छ । 

▪ आधारभिू र माध्यस्मक स्वद्यालयका स्शक्षकहरुलाई स्वियगिरुपमा क्षमिा अस्वबसृ्द्ध िास्लम प्रदान 

गरीएको छ । 

▪ खेल स्शक्षकहरुलाई खेलकुद िास्लम प्रदान गरीएको छ  । जसबाट २५ जना स्शक्षकहरु लाभास्न्वि भएका 

छन । 

▪ वालक्लव, ज.ुरे.स. स्टन्सक्लव गठन गरी अस्िररक्त कृयाकलापहरु संचालन गरीएको छ । 

▪ सेवा स्नबिृ स्जस्वि स्शक्षकहरु ििा ३० बिि भन्दा मास्ि कायिरि स्शक्षकहरुलाई स्शक्षक सम्मान कायिक्रम 

संचालन गरीएको छ । जसबाट ९५ जना स्शक्षकहरु सम्मास्नि भएका छन । 
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स्िास््युः- 

▪ स्वश्वव्यापीरुपमा फैस्लएको कोरोना भाइरसको नयाुँ भेररयन्ट सस्हिको प्रकोपको कारण यस गाउुँपास्लका 

पस्न अछुिो रहन सकेन । यस गाउुँपास्लकामा शंकाथपद कोस्भड स्वरामीको घरैमा गएर जाुँच ििा कोस्भड 

पोस्जस्टभ स्वरमीलाई घरमै गएर दसै्नक १४ स्दन सम्म जाुँच गरी कोस्भड रोकिाम ििा स्नयन्त्रण गनि सफल 

भएको छ । 

▪ कोस्भड १९ स्वरुद्धको खोप याङवरक गाउुँपास्लका स्भत्रका १२ विि मास्िका नागररकलाई उमेर अनसुार 

प्रदान गरी यस गाउुँपास्लकालाई कोस्भड स्वरुद्धको पूणि खोप ससु्नस्िि गाउुँपास्लका घोिणाको अस्न्िम 

चरणमा रहकेो छ । 

▪ कोरोना प्रकोपको रोकिाम ििा स्नयन्त्रणको लास्ग गाउुँपास्लकाले हरसम्भवको प्रयास गरेको छ । प्रत्येक 

वडामा वडासदथयको संयोजकत्वमा थिानीय स्शक्षक, बसु्द्दस्जवी, नागरीक समाज र मस्हला थवाथ्य 

थवयंसेस्वकाको प्रस्िस्नस्धत्व ह ने गरी सास्वकको गा.स्व.स. को प्रत्येक वडामा “वडा स्नगरानी समहु” गठन 

गरी प्रचार प्रसार, स्नगरानी ििा काउन्सेस्लङको काम भइ रहेको छ । 

▪ कोस्भड रोग स्नयन्त्रणका लास्ग आवश्यक पने सामास्ग्रहरु एनस्टजेन स्कट, स्प.स्प. सेट, माक्स, सेस्नटाइजर 

जथिा सामास्ग्रहरुको उस्चि व्यवथिापन गरीएको छ  । 

▪ रास्ष्ट्रय खोप कायिक्रम अन्िगिि यस गाउुँपास्लकामा पस्हलो खोप २१६  जना बालबास्लकाले प्राप्त गरेका 

छन,् जसमध्ये २५२ जना बालबास्लकाले पणुि खोप प्राप्त गरीसकेका छन ्।  

▪ यस गाउुँपास्लका अन्िगििका प्रत्येक वडाहरुमा २६ वटा खोप केन्द्र माफि ि िावष्िय वभटाविन ए कायिक्रम 

अन्िगिि २०७८ कास्ििक २-३ र २०७९ बैशाख ६-७ गरी दईु पटक संचास्लि कायिक्रममा जम्मा १४५५ 

जना बालबास्लकालाई स्भटास्मन ए को क्याप्सलु खवुाइएको छ । सािै सोही अस्भयानमा बालबास्लकालाई 

जकुाको औिस्ध पस्न खवुाइएको छ ।  

▪ यस गाउुँपास्लकाको सवै वडाको कुल २१ वटा केन्द्रवाट गाउुँघर स्क्लस्नक माफि ि सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त 

गनुि भएको छ । 

▪ थवाथ्य चौकीको भौस्िक पवूािधार सधुार अन्िगिि वडा नं. ३ थवाथ्य चौकी ओयामको भवन स्नमािण 

सम्पन्न भएको, थवाथ्य चौकी च्याङिापमुा वास सस्हिको शौचाल स्नमािण र वडा नं. २ को बेिेनीमा 

ससु्वधा सम्पन्न बस्ििङ सेन्टर सस्हिको थवाथ्य चौकी स्नमािणास्धन अवथिामा रहकेो छ ।  

▪ गाउुँपास्लकामा कायिरि मस्हला थवाथ्य थवयंसेस्वकाहरुले पयुािउन ुभएको योगदानको कदर गद ैयािायाि 

खचि स्शििकमा मास्सक १५ सयको दरले  भकु्तानी गने गरीएको छ ।  

▪ बस्ििङ सेन्टरमा नै सतु्केरी गराउने अस्भयान अन्िगिि थवाथ्य चौकी िपुि, थवाथ्य चौकी नागी, थवाथ्य 

चौकी ओयाम, थवाथ्य चौकी बेिेनी  र थवाथ्य चौकी च्याङिापमुा जम्मा  ११० जना गभिविी मस्हलाले 

बस्ििङ सेन्टरमा सतु्केरी गराउनु भएको छ । 

▪ नेपाल सरकारले स्नशुल्क रुपमा प्रदान गरेको ३५ प्रकारका औिस्धहरुलाई बाहै्र मस्हना चौस्वसै घन्टा 

स्नशलु्क रुपमा उपलधध गनि आबश्यक प्रवन्ध गरीएको छ । 

▪ जस्टलिाका कारण बस्ििङ सेन्टरबाट प्रेिण ह ने गभिविी ििा सतु्केरी आमाहरु २८ जना लाई एम्बलेुन्स 

खचि उपलधध गराइएको छ । 
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▪ यस गाउुँपास्लकाको वडा नं. ४ स्थिि थवाथ्य चौकी िपुि र वडा नं. १ स्थिि थवाथ्य चौकी च्याङिापमुा 

ल्याि सेिा संचालन गरी सेवा प्रवाह गररएको छ । 

▪ थवाथ्य संथिामा सतु्केरी ह न ेआमाहरुको लास्ग १ के जी घ्य,ू १० वटा अण्डा, १ केजी आयोननु, 

पोिणयकु्त नमनुा खाना १ छाक र पोिण भत्ता बापि नेपाल सरकारले स्दएको रकममा िप रु ५ सय प्रदान 

गने गरीएको छ । 

खानेपानीुः- 

▪ यस गाउुँपास्लका अन्िगिि वडा नं. ४ िपुि बजारमा वचण्डे अवसने बृहत खानेपानी योजना सम्पन्न भएको 

छ । उक्त योजनाबाट १२९ घरमा थवथछ खानेपानी प्रदान गरीएको छ । सोही वडामा केिाबािी िजम्बज ठोट्ने 

बृहत खानेपानी योजना सम्पन्न गरीएको छ । जसबाट १०९ घरधरुी लाभावीि भएको छन । वडा नं. ५ 

को वसम्िे वनगािे याङवसबजङ काविटाि इम्बजङिािा बृहत खानेपानी योजना स्नमािण सम्पन्नको 

अस्न्िम चरणमा पगेुको छ जसबाट १२४ घरधरुी लाभास्न्वि ह नेछन । 

▪ सास्वकमा संचालन भइरहकेा ििा उपभोग गरीरहकेा खानेपानीका महुानहरु मध्ये यस गाउुँपास्लकाका स्भत्र 

५ वटा मलुहरु ममिि गद ैखानेपानीमा नागरीकको पह चं थिापना गरीएको छ ।  

खेिकज र्ुः- 

▪ यस गाउुँपास्लकाका यवुा खेलाडीहरुको प्रस्िभा प्रथफुटन गनि खेलकुद के्षत्रलाई प्रािस्मकिामा रास्खएको 

छ । उपाध्यक्ष कप वायाडस्मटन प्रस्ियोस्गिा, अन्िरपास्लका थिरीय प्रिम भस्लबल प्रस्ियोस्गिा संचालन 

गरीएको छ । 

▪ खेलकुद संगै अन्य कृयाकलाप समेि गने उद्दशे्यका साि गाउुँपास्लकाका वडा नं. ५ को स्सम्लेमा 

गाउुँपास्लकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा िवल्टप्रपोज कभड हि स्नमािणको लास्ग ठेक्का सम्झौिा 

भई हाल स्नमािणास्धन भईरहकेो छ ।  

िैंवगक सिानता तथा सािावजक सिािेवशकिणुः- 

▪ गाउुँपास्लकाबाट प्रवाह ह ने हरेक सेवा ससु्वधामा मस्हला, बालबास्लका, फरक क्षमिा भएका, ज्येष्ठ 

नागरीकहरुलाई स्वशेि प्रािस्मकिा स्दइएको छ । 

▪ मस्हलाहरुलाई उद्यमस्सल बनाउने उद्दशे्यले वडा नं. २ मा ९ जना र वडा नं. १ मा २० जना मस्हलाहरुलाई 

३ मस्हने ढाुँकाबनुाई िास्लम संचालन गरीएको छ । 

▪ एन.एल.आर नेपाल, अपाङ्ग महासंघ र गाउुँपास्लकाको साझेदारीमा समावेशी स्वकास कायिक्रम संचालन      

गरीएको छ । 

▪ बालस्ववाह, बह स्ववाह, कुररस्ि कुप्रिा, लैस्गङ्क स्हसंा, मानव बेचस्वखन स्वरुद्ध सचेिना कायिक्रम 

संचालन गरीएको छ। 

 

पूिायिाि के्षत्र 

सडक तथा पजि 

▪ चाल ुआ.ब.मा ५.२ स्कस्म नयाुँ रयाक खोस्लसकेको छ भने २७.१५ स्क.स्म. सडकको थिरोन्निी भएको 

छ ।  

▪ याङवरक गाउुँपास्लका स्भत्र हाल ५ वटा झोलुङ्गेपलु स्नमािणास्धन अवथिामा रहकेो छ । 
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वसंचाई 

▪ यस गाउुँपास्लकाको वडा नं. १, ३, ५ र ६ गरी जम्मा ८ वटा स्संचाई योजना स्थवस सरकार, नेपाल सरकार, 

प्रदशे सरकार, याङवरक गाउुँपास्लका, थिानीय नागररकको साझेदारीमा संचालन भइरहकेो छ । जसमा ३ 

वटा योजना सम्पन्न भएको र वाुँकी हाल स्नमािण भईरहकेो छ । जसबाट कररव १६५ हके्टर जस्मन स्संचाई 

ह ने छ । 

भिन तथा शहिी विकास 

▪ नागरीकहरुले सबै भन्दा नस्जकको सरकारको रुपमा पह ुँच थिापना गने उद्दशे्यका साि यस आ.ब. मा २ 

वडा  "िडा कायायियको प्रशासवनक भिन” को स्नमािण सम्पन्न भएको छ ।  

▪ यस गाउुँपास्लकाको गौरवको योजनाको रुपमा रहकेो प्रशासकीय भिन स्नमािणको कायि कररव ७० 

प्रस्िशि सम्पन्न भएको छ । 

▪ यस गाउुँपास्लकाको वडा नं. ४ को सधुवाटारमा सङघीय सरकारबाट प्राप्त अनदुानमा १५ शैया 

अस्पतािको भवन स्नमािण कायि भईरहकेो छ । 

 

िाताििण तथा विपर् धयिस्थापन के्षत्र 

▪ यस गाउुँपास्लकाका नागरीकहरुलाई बाढी, पस्हरो जथिा प्राकृस्िक स्वपदबाट स्सस्जिि पररस्थिस्िको 

धयवथिापनको लास्ग िार जाली खररद गरी प्रत्येक वडामा स्विरण गरीएको छ ।  

▪ गाउुँपास्लकाका नागरीकहरु मध्ये झनु्डेर, खोलाले बगाएर, बाढी पस्हरोमा परेर, आगलागी लगायिका 

प्रकृस्िको मतृ्यकुो भएको हकमा गाउुँपास्लका देखी सम्बस्न्धि स्नकाय समक्ष पोष्टमाटिम गनि लगे बापि 

यािायाि खचि उपलधध गराइएको छ ।  

▪ बाढी, पस्हरो, आगलागी जथिा प्राकृस्िक प्रकोपबाट घरबार स्बस्हन भएका यस गाउुँपास्लका स्थिि स्बस्भन्न 

नागरीकहरुलाई राहि उपलधध गराइएको छ । 

 

संस्थागत विकास सेिा प्रिाह ि सजशासन 

▪ गाउुँपास्लकाका कमिचारीहरुको सीप, दक्षिा, क्षमिा ििा अनभुवमा स्वकास गद ैप्रभावकारी कायिसम्पादन 

गराउन आवश्यक केही िास्लम, गोष्ठीको अवसर प्रदान गरीएको छ । 

▪ थिानीय सरकारका रुपमा थिास्पि गाउुँपास्लकाको कायिबोझ र सेवाप्रवाहको स्वस्शष्टिा र स्वस्वस्धकरणलाई 

मध्यनजर गरी कमिचारीहरुलाई आफ्नो कायिप्रस्ि पणुि पररचालन गरी सेवाप्रवाहलाई चथुि र स्मिव्ययी 

बनाउन खाइपाई आएको एक मस्हनाको िलब बरावरको रकम प्रदान गरीएको छ । 

▪ यस गाउुँपास्लकको गौरवकोरुपमा रहकेो नेपालको सािौ ििा पाुँचिर स्जल्लाको पस्हलो पणूि अनलाईन 

व्यस्क्तगि घटना दिाि गाउुँपास्लका घोिणा भएकोले उक्त कायिलाई प्रभावकारी रुपमा स्नरन्िरिा स्दनको 

लास्ग सबै वडा कायिलायहरुमा आवश्यक कम्प्यटूर स्प्रन्टर र इन्टरनेटको व्यवथिा गरीएको छ । िर 

इन्टरनेटमा धेरै समथया आउने भएिा पस्न कमिचारीहरुबाट आफ्नो स्नजी मोवाइल डाटाको प्रयोग गरी उक्त 

कायिलाई स्नरन्िरिा स्दइरहकेो छ । 

▪ गाउुँपास्लकाको आ.व. २०७७/०७८  को यस चाल ुआ.व.मा भएको अस्न्िम लेखा पररक्षण प्रस्िवेदन  

अनसुार असलु उपर गनुिपने बेरुज ुअसलु उपर गरीसस्कएकोले असलु उपर गनुिपने बरुज ुशनु्य रहकेो र 
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स्नस्िगि ििा स्नयस्मि गनुिपने बेरुजमुा जम्मा १ लाख ५ हजार ९ सय ५१ रुपैया मात्र बेरुज ु बाुँकी रहकेो 

छ । 

▪ यस गाउुँपास्लकाको राजश्व प्रशासनलाई चशु्ि दरुुथि र पारदशी बनाउनको लास्ग स्वद्युिीय प्रणालीको प्रयोग 

गरी राजश्व संकलनको कायि गने गरीएको छ । आ.व. २०७८/०७९ को लास्ग रु ४५ लाख राजश्व पके्षपण 

गरीएकोमा  स्मस्ि २०७९ बैशाख मसान्ि सम्ममा रु ५० लाख ९३ हजार १ सय ५ रुपैया  राजश्व उठाउन 

सफल भइएको छ । जनु गाउुँपास्लकाले प्रके्षपण गरेको राजश्व भन्दा २६.५३ प्रस्िशि बढी राजश्व संकलन 

ह न सकेको छ । घर जग्गा रस्जष्ट्रेशन शुल्क बापि स्जल्ला मालपोि कायािलय पाुँचिरबाट रु ६ लाख ८ 

सय ५८ रुपैया प्राप्त भएको छ ।  

▪ गाउुँपास्लकाबाट प्रदान गरीने सेवा प्रवाहलाई स्वद्यिुीय माध्यबाट सेवा प्रवाह गने गरीएको छ । जसमा 

योजना,अपाङ्गिा, पररचय पत्र स्विरण, लेखा ििा संस्चिकोि व्यवथिापन, व्यस्क्तगि घटना दिाि 

सामास्जक सरुक्षा भत्ता जथिा कायिहरु स्वद्यिुीय प्रणालीबाट मात्र ह ने गरेको छ । 

 

न्यावयक सविवत 

▪ न्यास्यक सस्मस्िमा दिाि ह ने स्ववादहरुलाई मेलस्मलापको माध्यमबाट स्नरुपण गनिको लास्ग यस 

गाउुँपास्लका स्भत्र ३५ जना मेलस्मलापकिािहरु रहकेा छन । 

▪ मेलस्मलापकिािहरुलाई स्ववाद स्नरुपणमा दक्ष बनाउनको लास्ग मेलस्मलाप र मनोसामास्जक स्वमशि 

पनुरिािजकी िास्लम प्रदान गरीएको छ । 

▪ गाउुँपास्लकाको सबै वडामा मेलस्मलाप केन्द्र थिापना गरी हाल संचालनमा रहकेो छ । जसमा आवश्यक 

पने सामास्ग्रहरु उपलधध गराउद ैलस्गएको छ । 

▪ यस गाउुँपास्लका र मेलस्मलाप केन्द्रमा गरी आ.व. २०७८/०७९ मा जम्मा ९ वटा स्ववादहरु दिाि भएकोमा 

हाल २ वटा स्ववादहरु प्रकृया रहकेो छ भने २ वटा स्ववाद स्जल्ला अदालि पठाइएको र ५ वटा स्ववादहरु 

मेलस्मलापको माध्यमबाट स्नरुपण भएको छ । 

 

अन्य 

▪ गाउुँपास्लकाको आस्ििक अवथिा कमजोर भएका क्यान्सर, मगृौला स्पस्डि जथिा ५ जना दीघिरोगीहरुलाई 

रु. ४ लाख भन्दा बढी रकम आस्ििक सहयोग उपलधध गराइएको छ । यस कायिक्रमको लास्ग कायिस्वस्ध नै 

िजुिमा गरी सहयोग गने कायि स्नरन्िरिा प्रदान गने लक्ष स्लइएको छ । 

▪ सामास्जक सरूक्षा कायिक्रम िफि  यस गाउुँपास्लकामा चाल ुआ.व. २०७८/०७९ मा जम्मा १४८२ जना 

लाभग्राहीहरुले ससु्वधा प्राप्त गरेका छन ।  

▪ यस गाउुँपास्लकालाई पणूि व्यस्क्तगि घटना दिाि गाउुँपास्लका बनाउनको लास्ग घटना दिाि स्शस्वर संचालन 

गरी र स्फल्ड सहायक माफि ि प्रत्येक घरधरुीमा गई हाल सम्म घटना दिाि ह न छुटेकाहरुको घटना दिाि 

गराउने कायि गरीएको छ जसले गदाि यस गाउुँपास्लकालाई चाडै नै पूणय धयवक्तगत घटना र्ताय 

गाउँपाविका बनाउन सस्कने कुरामा स्वश्वास स्लइएको छ ।  

▪ यस गाउुँपास्लकाकामा चाल ुआ.व.को जेष्ठ मसान्ि सम्ममा स्नम्न अनसुारको व्यस्क्तगि घटना दिाि भएको 

छ । 
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स्नम्न 

जन्म दिाि – ६५८ 

मतृ्य ुदिाि – २०४ 

स्ववाह दिाि – २०८ 

सम्बन्ध स्वच्छेद – ११ 

बसाइुँसराई दिाि आएको – ३२ पररवार (८६ जना)  

र बसाइुँसराई गएको १२३ पररवार (३९३ जना) 

 

आ.ब. २०७८/०७९ को हाि सम्िको वबत्तीय प्रगवत प्रवतिेर्न । 

▪ यस आ.व. २०७८/०७९ को जेष्ठ मसान्ि सम्ममा स्वस्िय प्रगस्ि ६५ प्रस्िशि खचि भई सकेको छ भन े

असार मसान्ि सम्ममा सम्झौिा भएका योजना ििा कायिक्रम अनसुार ९५ प्रस्िशि भन्दा बढी खचि ह न े

आकुँ लन गररएको छ । 
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खण्ड-२ : आ.ि. २०७९/०८० को बावषयक नीवत काययक्रि तथा बजेट 

२.१ सोंच, िक्ष, उदे्दश्य ि अपेवक्षत उपिवधि  

२.१.१ सोचुः 

“कृस्ि, वन, पयिटन प्रवद््रधन र समावेशी समाजको सजृना 

समाजवाद उन्मखु, स्दगो स्वकाश र समसृ्द्ध याङवरकको चाहना” 

२.१.२ िक्ष्य 

स्व.स. २०८१ सम्म उपलधध श्रोि ििा साधनहरु एवम ् प्रस्वधीको सदपुयोग गरी नागरीक ििा स्वकास 

साझेदारहरुसुँग सहकायि गरेर सामास्जक न्याय, सुशासन, गरीवी स्नवारण एवं समावेशी स्वकास सस्हिको समावेशी 

समाज स्नमािण गरी समदृ्ध ििा नेपालको नमनुा गाउुँपास्लकामा रुपान्िरण ह ने । 

२.१.३ उदे्धश्य 

मखु्य उद्दशे्यः उत्पादनशील रोजगारी उन्मुख र न्यायपणूि स्विरण सस्हिको उच्च आस्ििक वसृ्द्धदर, दु्रिगस्िमा गरीवी 

न्यनुीकरण गद ैआस्ििक र सामास्जक रुपान्िरण गनुि । 

२.१.४ विवशष्ट उदे्दश्यहरुः 

▪ स्दगो स्वकास लक्ष्य र स्नधािररि सचूकहरु हास्सल गनुि । 

▪ स्शक्षा, थवाथ्य लगायि आधारभिू सेवा ििा संरचनाहरुमा सवैको पह ुँचको ससु्नस्िििा गनुि । 

▪ समावेशी स्वकास प्रवद््रधन सस्हि असमानिा न्यनुीकरण गरी स्वकासमा सवैको अपनत्व ससु्नस्िि गनुि। 

▪ कृस्ि उत्पाकदत्व वसृ्द्ध ििा उद्यम स्वकास गरी दु्रि आयआजिनका अवसरहरु स्सजिना गरेर उच्च आस्ििक 

वसृ्द्धदर प्राप्त गनुि । 

▪ शसुासन ििा गाउुँपास्लकावासीहरुलाई समास्जक न्यायको प्रत्याभसू्ि गराइन ु। 

▪ प्रस्वधी स्वकास ििा स्वथिार गनुि 

▪ मावन अस्धकार संरक्षण, दण्ड स्हनिाको अन्त्य सस्हिको सामास्जक सरुक्षालाई ससु्नस्िि गनुि । 

२.१.५  अपेवक्षत उपिवधि 

आ.व. २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा दहेायका उपलधधीहरु हास्सल गनि सस्कने अपेक्षा रास्खएको छ, 

▪ सडक सञ् जालको स्वथिार, थिरोन्नस्ि भई सरुस्क्षि, गुणथिरीय र भरपदो यािायािको पह ुँचमा वसृ्द्ध भएको 

ह नेछ । 

▪ याङवरक गाउुँपास्लका क्षेत्रमा थवाथ्य ििा स्शक्षा क्षेत्रमा दसे्खएका कमी कमजोरीहरुलाई स्नवारण गद ै

गणुथिरीय थवाथ्य सेवा ििा स्शक्षाको व्यवथिा उपलधध ह नेछ । 

▪ याङवरक गाउुँपास्लकामा गरीदैं आएको परम्परागि कृस्ि प्रणालीमा सधुार ल्याई कृिक, युवा ििा लस्क्षि 

वगि लाभास्न्वि ह नेछन ्। 

▪ साविजस्नक प्रशासनलाई चथुि, दरुुथि, पारदशी, जवाफदहेी, भ्रष्ट्राचारमकू्त बनाउन गुनासो सनुवुाई 

संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

▪ न्यास्यक सस्मस्िले आम नागरीकको स्वश्वास स्जत्ने गरी सत्यि्यको आधारमा स्ववादको स्नरुपण  गनेछ । 

२.२  िावषयक िजेट तथा काययक्रि तजजयिा गर्ाय अििम्िन गिीएका प्रिजख नीवत तथा आिािहरुः 

▪ नेपालको संस्वधानमा व्यवथिा भए अनसुार थिानीय िहका अस्धकारका सचूीकृि स्वियहरु । 



17 
 

▪ थिानीय िहको योजना िजुिमा स्दग्दशिन, २०७८  

▪ थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  

▪ पन्रौ पञ्चबिीय योजना 

▪ नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारको बजेट बक्तव्य 

▪ स्दगो स्वकासका लक्ष्यहरु 

▪ याङवरक गाउुँपास्लका प्रिम पंचबिे आवस्धक योजना  

▪ राजश्व परामशि सस्मस्ि, स्रोि अनमुान ििा वजेट सीमा स्नधािरण सस्मस्ि, वजेट ििा कायिक्रम िजुिमा सस्मस्ि 

लगायिका सस्मस्िबाट प्राप्त राय सझुावहरु । 

▪ वडा वथिी थिरमा भएका छलफलका सझुाबहरु एवम संकलन भएका योजना ििा कायिक्रमहरु । 

▪ स्वियगि सस्मस्िबाट प्राप्त राय सझुाब । 

२.२.१ िजिभूत नीवत तथा काययक्रिुः 

▪ पारदस्शििा, जवाफदसे्हिा, इमान्दाररिा, कििव्यस्नष्ठिा साि सेवा प्रवाहलाई सशुासनमैत्री, नागरीकमैत्री, 

भ्रष्टाचार रस्हि, बेरुज ुरस्हि बनाइनेछ ।  

▪ गाउुँपास्लका स्भत्र संचालन ह ने स्वकास स्नमािण, भौस्िक पूवािधारका योजनाहरूमा ३% (स्िन प्रस्िशि) 

प्रास्वस्धक खचि (Contingency Cost) कास्टनेछ । 

▪ गाउुँपास्लका स्भत्र संचालन ह ने योजनाहरु ििा स्बियगि कायािलय, स्वद्यालय, थवाथ्यचौकी ििा अन्य 

सरकारी, गैरसरकारी स्नकाय, सहकारी, संघसंथिाको अनगुमन, सपुररबेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन हिेक 

हप्ता एउटा िडािा अनगुमन गररनेछ । 

▪ गाउुँपास्लका ििा वडा कायािलयलाई स्बस्भन्न योजना ििा कायिक्रमको लास्ग स्नशलु्क रुपमा जग्गा प्रदान 

गने जग्गार्ाताहरिाई उच्च सम्िान गररनेछ । 

▪ आ.व.को अन्िीममा मात्र सम्पन्न गने स्बकासको बानीलाइ हटाउन आ.ब. को शरुुमा नै बास्ििक कायिक्रम 

कायािन्वयन कायियोजना िजुिमा गरी चैत्र वभत्रिा योजना सम्पन्न गरी फरफारक गनि पहल गररनेछ । 

▪ प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम अन्िगिि यस गाउुँपास्लका अन्िगििका ससु्चकृि बेरोजगार धयस्क्तहरुलाई नम्स 

बमोस्जम सबै वडामा समानपुास्िक रुपमा गा.पा.को आवश्यकिा अनसुारको सम्बोधन ह न ेगरी योजना 

छनोट गरी ससु्चकृि बरोजगार व्यस्क्तहरुलाई रोजगारी प्रदान गररनेछ । 

▪ सामास्जक सरूक्षा ििा व्यस्क्तगि घटना दिाि सदुृढीकरण गनिको लास्ग रास्ष्ट्रय पररचय पत्र ििा पञ्जीकरण 

स्वभागबाट जारी भएका ऐन स्नयम स्नदशेनहरुको पणूिरुपमा पालना गरी यस गाउुँपास्लकालाई पणूि घटना 

दिाि गाउुँपास्लका बनाइने छ । 

▪ रास्ष्ट्रय पररचयपत्र ििा पस्ञ्जकरण स्बभागले उपलधध गराएको िास्लम खाका बमोस्जम घटना दिाि ििा 

सामास्जक सरूक्षा सम्बन्धमा गाउुँपास्लका ििा वडा कायािलयको कमिचारीहरुको लास्ग िास्लम ििा 

जनप्रस्िस्नस्धहरुलाई अस्भमसु्खकरण कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

▪ वडा वडामा मेलस्मलाप केन्द्रको व्यवथिा र मेलस्मलापकिािको क्षमिा अस्भबसृ्द्द गरी न्यास्यक सस्मस्िबाट 

गरीने स्ववाद स्नरुपणको कायिलाई वडा िहमा स्वथिार गररनेछ । 
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▪ सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट संचालीि योजना ििा कायिक्रमहरु संचालन गदाि गाउुँपास्लका सुँग 

सम्पकि   समन्वय र गाउुँपास्लकाको िफि बाट अवनिायय अनजगिन गरेर मात्र संचालन गने व्यवथिा 

स्मलाइनेछ ।  

▪ सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट संचालीि योजना ििा कायिक्रमहरु (ठेक्का प्रकृयाबाट संचालन ह ने 

बाहकेका) पास्लकाको नीवत अनजरप संचालन गनिको लास्ग पहल गररनेछ । 

२.२.२ के्षत्रगत नीवत तथा काययक्रिुः 

आवथयक विकासुः 

कृवष तथा पशजपन्छी विकासुः 

▪ थिानीय कृिकहरुलाई स्वऊस्वजनमा सहज पह ुँच अस्भवसृ्द्ध गनि कृिकहरुको माग बमोस्जम खद्यान्न वाली 

ििा िरकारीवालीको स्वउस्वजनहरु स्विरण गररनेछ । 

▪ कृिकहरुलाई पशपुालनबाट आत्मस्नभिर बनाउन कृस्त्रम गभािधारण कायिक्रमलाई िप प्रभावकारी वनाइ 

सत्र्चालनमा ल्याइनेछ । 

▪ कृस्ि बाली ििा पशपुंक्षीहरुलाई लाग्ने स्वस्भन्न रोगव्यास्धको स्नदान गरी आवश्यक स्विादी/औिस्धको 

स्विरणको व्यवथिा स्मलाईनेछ ।  

▪ गाउुँपास्लका के्षत्र स्भत्र कृस्ि ििा पश ुप्रास्वस्धकहरुलाई आम नागरीकको घरदैलोमै गई सेवा प्रवाह गनि 

प्रत्येक वडामा प्रास्वस्धक सेवा सस्हिको जनशस्क्तको व्यवथिा गरी सेवा प्रवाह गररनेछ । 

▪ गाउुँपास्लकालाई थवच्छ सफा िाजा र स्नरोगी मास ू र दगु्ध पदाििमा आत्मस्नभिर बनाउन स्वशेि पहल 

गररनेछ। 

▪ कृस्ि ििा पशपुन्छीको ि्याङ्क अद्यावस्धक गद ैव्यवसास्यक कृस्िको माध्यमबाट उत्पादकत्व अस्भबसृ्द्ध 

गरी कृस्ि ििा पशपुालन के्षत्रमा पकेट स्वकास कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

▪ छुस्पि ििा दगु्धजन्य पदािि स्नयािि बसृ्द्ध गनिको लास्ग यस सुँग सम्वस्न्धि कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

▪ कृस्ि उत्पादनको बजारीकरणको लास्ग िपुि बजारमा कृवष हाट बजाि संचालन गररनेछ । 

▪ याङवरक गाउुँपास्लका क्षेत्र स्भत्रको मेची राजमागि ििा मध्यपहाडी लोकमागिको आसपासमा स्चथयान 

केन्द्र थिापनाको लास्ग आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाइने छ । 

▪ कृस्ि उत्पादन बसृ्द्धको लास्ग प्रािास्मकिा स्दनकुा सािै उक्त उत्पास्दि बथिकुो बजारीकरणको लास्ग 

आवश्यक व्यवथिा स्मलाइने छ । 

पययटनुः 

▪ थिानीय पयिटनका सम्भावनाहरुलाई यिासम्भव खोज अनसुन्धान, संरक्षण ििा प्रवद्धिन गनि गाउुँपास्लका 

स्भत्रका पयिटकीय के्षत्रहरु स्िम्बङ्ुगपोखरी, लामपोखरी, गपु्तेश्वर महादवे थिान, कालापानी, भोटेगडी, गमु्से 

पास्िभरा, स्चवाभञ्जयाङ, चररभञ्जयाङ, स्कराुँि माङस्हम, चोलङुपाकि  आदीको सम्भधयिा अध्ययन गरी 

स्ड.स्प.आर गरीने छ ।  

▪ आन्िररक ििा पयिटनको प्रवल संभावना रहकेो स्िम्बङुपोखरी जाने पयिटकहरुलाई लस्क्षि गद ैआवश्यक 

सम्भाधयिा अध्ययन ििा पयिटन प्रवद्धिनमा जोड स्दइनेछ । 

▪ याङवरक गाउुँपास्लकाको पस्हचान बोकेको स्नशान कास्लका धाम ििा याङवरक पोखरी पयिटन पवूािधार 

स्नमािण कायिलाई स्नरन्िरिा स्दइने छ । 
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▪ पषु्ट्पलाल मध्यपहाडी लोकमागिको उद्गम थिल स्चवाभञ्जयाङ पररिरमा पजस्पिाि स्िृवत पाकय  

थिापनाको कायि शरुु गररनेछ । 

उद्योगुः 

▪ वडा ििा पास्लका थिरमा साना ििा घरेल ुउद्योग संचालनको लास्ग प्रोत्साहन गरीने छ ।  

सहकािी  

▪ सहकारी संथिाहरुको प्रवद्धिनको लास्ग ऐन ििा स्नयमावली बमोस्जम संचालन गनि अस्भमुस्खकरण 

कायिक्रम गरी स्वत्तीय साक्षरिामा जोड स्दइनेछ  । 

▪ सहकारी संथिाहरुलाई प्रस्वस्धमैत्री बनाउने कायिमा जोड स्दइनेछ । अनगुमन ििा स्नयमनमा जोड स्दइनेछ। 

▪ सहकारी संथिाहरुमा आवश्यक स्नस्ि स्नमािण गनि जोड स्दइनेछ । सहकारी संथिाहरुमा कोपोस्मस प्रणाली 

लाग ुगनि जोड स्दइनेछ । 

▪ सहकारी माफि ि स्वद्यसु्िकरण गने कायिलाई प्रोत्साहन गररने छ । 

 

सािावजक वबकासुः 

वशक्षाुः 

▪ यस गाउुँपास्लका अन्िगििका स्बस्भन्न स्बद्यालयको कक्षा कोठा, शौचालय, खेलमैदान, सपोटिवाल लगायि 

अन्य भौस्िक पवूािधारहरुको संरचनागि सधुार गद ैशैस्क्षक गुणथिर अस्भबसृ्िमा जोड स्दइनेछ।  

▪ स्वद्यालयहरु प्रस्वधीमैस्त्र वनाइनेछन र समावेशी स्शक्षा सस्हिको समावेशी स्वद्यालयमा रुपान्िररि 

गररनेछन। 

▪ स्वद्यालय उमेरका सबै वालवास्लकाहरुको लास्ग सहज गुणथिरीय स्शक्षा उपलधधिा गराइनेछ ।  

▪ नीस्िगि व्यवथिा अनसुार स्नशलु्क पाठ्यपथुिकहरुको आपूस्िि स्नयस्मि रुपमा गररनेछ । 

▪ स्शक्षा र थवाथ्य वीच समन्वय गरी स्वद्यालयहरुमा  थवाथ्य जाुँच गराउने कुरालाई ससु्नस्िि गररनेछ । 

स्वद्यालय नस्सिङ कायिक्रमलाई प्रभावकारी बनाइ स्नरन्िरिा स्दइनेछ । प्रदशे सरकारसगुँको समन्वयमा यस 

कायिक्रमको स्वथिार गरीद ैलस्गनेछ । 

▪ याङवरक १ च्याङिापमूा थिापना गरीएको आवासीय स्वद्यालयलाई व्यवस्थिि र प्रभावकारीरुपमा 

संचालन   गररनेछ ।  

▪ स्वद्यालयहरुमा प्रस्िभाखोस्ज कायिक्रम संचालन गररनेछ । अस्िररक्त कृयाकलापको माध्यमबाट 

वालवास्लकाहरुको सवािङ्स्गण स्वकासमा जोड स्दइनेछ । वाल क्लव, जरेुस, थकाउट, सगरमािा स्टन्स 

क्लव संचालन गररनेछ । 

▪ स्शक्षक, स्वद्यालय कमिचारी, स.का. हरुलाई क्षमिा स्वकासका लास्ग िास्लमको व्यवथिा गररनेछ । 

▪ नेपाल सरकारले स्वद्यालयका बाल स्बकास केन्द्र सहजकिािको वसृ्द्द गरेको िलबलाई हृदयंगम गदै 

स्वद्यालयको शैस्क्षक गणुथिर सधुार गनि वाल स्वकास केन्द्रका सहजकिाि, स्वद्यालयका कमिचारी 

(लेखापाल), कायािलय सहयोगीहरुले स्नवािह गनुि भएको भसु्मका प्रस्ि उच्च सम्मान गद ैआगामी स्दनमा 

सरोकारवाला स्नकायहरु संग समन्वय गरी स्नजहरुको िलबभत्ता व्यवथिापनको लास्ग यिोस्चि पहल 

गररनेछ । 
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▪ समय सयममा स्वद्यालयहरुमा खेलकुदको आयोजना गरी राष्ट्रपस्ि रस्नङस्शल्ड प्रस्ियोस्गिालाई िप 

व्यवस्थिि गररनेछ । 

▪ स्वद्यालय अनगुमन ििा स्नररक्षण कायिलाई िप व्यवस्थिि गररनेछ । स्वद्यालयमा संचालन ह ने पररक्षा 

प्रणालीलाई व्यवस्थिि र मयािस्दि बनाइनेछ । 

▪ स्दवा खाजा कायिक्रम संचालन गदाि बालवालीकाहरुको पोिण अवथिा सधुार गने गरी थिानीय थिरमा 

उत्पास्दि खद्यबथिहुरुलाई अस्धकिम उपयोग गनि प्रोत्सास्हि गररनेछ । 

▪ थिानीय पाठ्यक्रम स्नमािण गरी अस्नवायि लाग ुगररनेछ । थिानीय मािभृािा पठनपाठनमा जोड स्दइनेछ। 

▪ गणुथिरीय स्शक्षण स्शकाइ र स्वद्यालय व्यवथिापनको आधारमा यस गाउुँपास्लका स्भत्रका सामदुास्यक 

स्वद्यालयहरु मध्ये उत्कृट स्वद्यालयलाई स्विेश प्रोत्साहनको व्यवथिा गरीने छ । 

▪ गरीव ििा जेहने्दार स्वद्यािीहरुलाई छात्रबसृ्िको लास्ग आवश्यक व्यवथिा गररनेछ । 

▪ िपुि नमनुा मा.स्व. स्नमािण ििा संचालनको  लास्ग आवश्यक सहयोग ििा पहल गररनेछ । 

▪ याङवरक गाउुँपास्लकामा आङ्वगक वस.वट.इ.वभ.वट. क्याम्पस थिापनाको लास्ग आवश्यक पहल 

गररनेछ । 

स्िास््युः 

▪ मस्हला थवाथ्य थवयंसेस्वकाहरुको क्षमिा अस्भवसृ्ि गद ैप्रोत्साहनमलुक कायिक्रमहरुको आयोजना माफि ि 

वडा, वस्थि, टोलथिरमा उनीहरुको स्सप, दक्षिा, अनभुवको उच्चिम प्रयोग गद ै खोप केन्द्रहरुलाई 

व्यवस्थिि ढंगले संचालन गररनेछ । 

▪ नेपाल सरकारल ेआगामी आ.ब. दसे्ख थवाथ्य चौकीहरु माफि ि स्नशलु्क रुपमा प्रदान गन े८९ प्रकारका 

औिस्धहरुलाई बाहै्र मस्हना चौस्वसै घन्टा स्नशलु्क रुपमा उपलधध ह ने व्यवथिा गररनेछ । 

▪ थवाथ्य संथिाहरुलाई प्रस्वस्धमैत्री बनाइ DHIS, ELMIS जथिा स्वद्यिुीय प्रणाली थवाथ्य संथिाहरुबाट 

नै लाग ुगररनेछ । 

▪ संथिागि प्रससु्िलाई हाल भएको ५७ प्रस्िशिलाई बसृ्द्धगरी शि प्रस्िशि पयुािउने लक्ष रास्खएको छ । 

▪ पोिणमैत्री गाउुँपास्लका घोिणाको लास्ग आवश्यक व्यवथिा गररनेछ । 

▪ सम्पणूि थवाथ्य संथिाहरुबाट गणुथिरीय सेवा प्रदान गनिको लास्ग आवश्यक भौस्िक संरचना ििा औजार 

उपकरण र औिस्धको व्यवथिा गररनेछ । 

▪ कोस्भड १९ स्वरुद्धको खोप ससु्नस्िि पास्लका घोिणा गररनेछ । थवाथ्य स्वमा कायिक्रम सबै लक्षीि 

समदुायमा पयुािइनेछ । 

▪ चाल ुआ.व. दसे्ख नेपाि नेत्र ज्योती संघ सुँगको साझेदारीमा याङििक आँखा उपचाि केन्र थिापना 

गरी सेवा प्रवाह गररनेछ । वििमा एक पटक मोस्िस्वन्दकुो अपरेशन सस्हिको स्नशलु्क आुँखा स्शस्वर 

संचालन गररनेछ । 

▪ आयबेुद कायिक्रम यसै आ.व. दसे्ख सरुु गररनेछ । र आगामी आ.ब. मा स्नरन्िरिा स्दइनेछ । 

▪ थवाथ्य कमीहरुको क्षमिा स्वकासको लास्ग आवश्यक िास्लम प्रदान गरी गणुथिररय सेवा प्रदान गररनेछ। 

▪ यस गाउुँपास्लकालाई नेपालको पस्हलो कज ष्ठिोग विवहन गाउँपाविका घोषणा गनि आबश्यक पहल 

गररनेछ । 
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▪ थवाथ्य संथिाहरुबाट प्रदान गरीने पोिण मैत्री कायिक्रमहरु जथिै घ्य,ू आयोननु र अण्डा सािै पोिण भत्ता 

स्विरण कायिक्रमलाई स्नरनिरिा स्दइनेछ । 

▪ यस गाउुँपास्लकाको वडा नं. १ च्याङिाप ुर वडा नं. ४ को िपुिमा संचास्लि ल्याव सेवालाई स्नरनिरिा 

स्दइने छ । 

खानेपानी तथा सिसर्ाईुः 

▪ खानेपानी सरसफाई अन्िरगिि आमजनिाको पुँह चमा थवच्छ खानेपानी पयुािउन खानेपानी योजनाहरुलाई 

प्रािस्मकिा स्दइनेछ । 

▪ नयाुँ खानेपानी महुानहरुको पस्हचान गरी खानेपानी पुँह च नपगेुका टोलहरुमा खानेपानी स्वथिारको लास्ग 

जोड  स्दइनेछ । 

▪ “एकघि एकिािा, स्िच्छ वपउने पानी सबैको आिश्यक्ता” भन्ने नारालाई अवलम्बन गररनेछ । 

▪ थिायी खानेपानीका मलुहरुको सरसफाई ििा संरक्षण गररनेछ । 

संस्कृवत प्रिर्द्यनुः 

▪ प्रास्चन प्रकृस्िक सम्पदा मठमस्न्दर र परुािास्त्वक थिानहरुको संरक्षणमा जोड स्दइनेछ । 

▪ भािा संथकृस्िको जगेनाि गनिको लास्ग आवश्यक पहल गररनेछ । 

▪ याङवरक गाउुँपास्लकाको भािा सास्हत्य कलाको प्रबद्धिन गनि संथिागि स्वकासमा जोड स्दनेछ । 

िैंवगक सिानता तथा सािावजक सिािेशीकिणुः 

▪ लैंस्गकिाको आधारमा कसैलाई भेदभाव गरीने छैन सािै यस गाउुँपास्लकाले स्लने हरेक नीस्िहरुमा लै ुँस्गक 

समानिालाई प्रवििन गररनेछ । 

▪ यस गाउुँपास्लकाबाट प्रवाह ह ने हरेक सेवा ससु्वधामा मस्हला, बालबास्लका, अपाङ्गिा भएका व्यस्क्त, 

ज्येष्ठ नागरीकहरुलाई स्वशेि प्रािस्मकिा स्दइनेछ । 

▪ मस्हला, दस्लि, अपाङ्गिा, बालबास्लका, अल्पसंख्यकहरुको क्षमिा स्वकास, सशस्क्तकरणको लास्ग 

पहल गररनेछ। 

▪ गाउुँघरमा ह ने लैंस्गक स्हंशा, बाल श्रम शोिण, बोक्सी प्रिा, कुरीस्ि, कुप्रिा स्वरुद्द सामास्जक सचेिना 

अस्भयान सञ्चालन गद ैसमदृ्द एवम स्हशंारस्हि पास्लका बनाउन टोल टोलमा "टोि विकास संस्था" 

हरुलाई पररचालन गररनेछ । 

▪ वालस्ववाह न्यनुीकरणको लास्ग सचेिना कायिक्रम गररनेछ । 

▪ एन.एल.आर नेपाल र अपाङ्गिा महासंघ प्रदशे नं. १ सुँगको साझेदारीमा समावेस्श स्वकास कायिक्रम 

संचालन गररनेछ । 

खेिकज र् विकास  

▪ खेलकुद स्वकास सम्बन्धी वडा र पास्लका थिरमा खेलकुद सस्मस्ि गठन गररनेछ । 

▪ खेलकुद स्वकास सस्मस्ि संचालन सम्बन्धी गठन ििा संचालन सम्बन्धी आवश्यक नीस्ि, काननू स्नमािण 

गररनेछ । 

▪ खेलकुद स्वकासको लास्ग स्जल्ला प्रदशे र सङ्घीय सरकार सुँग आवश्यक समन्वय गररनेछ । 
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▪ वास्ििकरुपमा अध्यक्ष कप, उपाध्यक्ष कप जथिा खेलकुद कायिक्रम आयोजना गरी उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई 

प्रोत्साहान गरी स्जल्ला प्रदशे र केन्द्रमा पठाइने व्यवथिा गररनेछ । 

 

पूिायिाि विकासुः 

भिन  

▪ हाल गाउुँपास्लकामा स्नमािणास्धन गाउुँपास्लका प्रशासकीय भवन, मस्ल्टप्रपोज कभड हल, स्नशान 

कास्लकाधाम ििा याङवरक पोखरी पयिटन पवूािधार स्नमािण योजना, १५ शैयाि अथपिाल, फलैचा थवाथ्य 

चौकीको बस्ििङ सेन्टर स्नमािणको कायिलाई प्रािस्मकिाको साि स्नरन्िरिा स्दइने छ ।  

▪ गाउुँपास्लकाको प्रमखु प्रशासकीय भवनलाई आगामी आ.व.मा स्नमािण सम्पन्न भई नयाुँ प्रशासकीय 

भवनबाट सेवा प्रवाहको व्यवथिा स्मलाइनेछ । 

सडक तथा पजिुः 

▪ याङवरक गाउुँपास्लका स्भत्रका गाउुँपास्लकाबाट स्नमािण गरेका सडकहरुलाई थिरोन्निीको लास्ग 

आवश्यक व्यवथिा गररनेछ । 

▪ स्ड.स्प.आर. भएका सडक स्नमािणका आयोजनाहरुको लास्ग सङ्घीय सरकार र प्रदशे सरकार समक्ष माग 

गररनेछ । 

▪ आवश्यक्ता अनसुार सडक, पूल र खानेपानीहरुको स्ड स्प आर गररनेछ । 

▪ नयाुँ सडक स्नमािण गदाि जग्गाको सहमस्ि, प्रास्वस्धक थटमेट सस्हस्िको मापदण्ड ियार गरेर मात्र स्नमािण 

गररनेछ । 

वसंचाईुः 

▪ याङवरक गाउुँपास्लकाको स्संचाइका स्रोिहरुको सम्भाधयिा अध्ययन गररनेछ । 

▪ स्संचाइ आयोजना संचालनको लास्ग संघ, प्रदशे, स्थवस सरकार र थिानीयको साझेदारीमा साना स्संचाइ 

कायिक्रम चालन गररनेछ ।  

▪ स्संचाइ आयोजनाहरु संचालनको लास्ग समपरुक कोिको व्यवथिा गररनेछ । 

 

िाताििण तथा विपर् धयिस्थापनुः 

िन तथा भ-ूसंिक्षणुः 

▪ पषु्ट्पलाल मध्यपहाडी लोकमागि ििा अन्य सडक स्कनारामा भकू्षय प्रस्िरोधी स्वरुवाहरु रोपी त्यसको 

संरक्षण र उपयोग गनि सम्बस्न्धि समदुायलाई पररचालन गररनेछ । 

▪ पस्हरो ििा भकू्षयग्रथि के्षत्रहरुमा बकृ्षा रोपण गरीने, त्यसको संरक्षण र उपयोग कायिमा टोि विकास 

संस्थाहरुलाई स्जम्मा स्दइनेछ । 

▪ बह मलु्य ििा लोपोन्मखु जस्डबटुी ििा वनथपस्िहरुको संरक्षण र संबद्धिन गरी अबैध चोरी स्नकासी 

स्नरुत्सास्हि गररनेछ । त्यथिा कायिको लास्ग पस्न टोि विकास संस्थालाई स्जम्मेवारी प्रदान गररनेछ। 

जििायज परिितयनुः 

▪ गाउुँपास्लकास्भत्र जलवाय ुपररवििनले पारेको प्रभाव ििा असर बारे मध्यनजर गद ैजलवाय ुपररवििनलाई 

न्यसु्नकरण गनि पहल गररनेछ । 
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▪ प्राकृस्िक ििा मानवीय स्क्रयाकलापबाट ससृ्जि जलवाय ुपररवििनका प्रस्िकुल प्रभावहरुलाइ न्यसु्नकरण 

गरी अनकुुस्लि कायिक्रम संचालन माफि ि जैस्वक स्वस्वधिा र वािावरण संरक्षण लाइ प्रािस्मकिा स्दइनेछ। 

र्ोहोििैिा धयिस्थापनुः 

▪ गाउुँपास्लका क्षेत्रको फोहोरमैला ििा बजार व्यवथिापन गरी प्रभावकारी रुपमा गाउुँपास्लकालाई थवच्छ, 

हराभरा, सनु्दर राख् न फोहोरमैला व्यवथिापनको लास्ग पहल गररनेछ । 

▪ फोहोर मैलाको कारणले मानव थवाथ्य र पयािवरणमा पनि जाने असरलाइ घटाउन समय समयमा 

गाउपास्लकाको िफि बाट फोहोरमैला व्यवथिापनका स्वियमा चेिनामलुक कायिक्रम संचालन गररनेछ। 

▪ यसै गाउुँपास्लकाका सनुवुार गोलाइ, गणेश चोक, मकुुबङ, याङस्सबुङ र िपुि बजार सम्मको फोहरमैला 

व्यवथिापनको लास्ग डम्मस्पङ्ग साईडको आवश्यक व्यवथिापन गरी फोहोरमैला स्वसजिन गने व्यवथिा 

गरीने छ । 

▪ डम्मस्पङ्ग साइडको लास्ग जग्गा प्राप्ती प्रकृया अगाडी बढाइ उक्त थिानको वािावरणीय प्रभाव मलू्याङ्कन 

र स्ड.स्प.आर ियार गरी थिायी डम्मस्पङ्ग साइडको व्यवथिा गररनेछ । 

 

िन, िाताििण ि विपर् धयिस्थापनुः 

▪ यस गाउुँपास्लकाका नागरीकहरुलाई बाढी, पस्हरो जथिा प्राकृस्िक स्वपद ्बाट स्सस्जिि पररस्थिस्िको 

धयवथिापनको लागी िार जाली स्विरण गररनेछ । 

▪ प्राकृस्िक प्रकोपको कारण घरबार स्बस्हन भएका धयस्क्तहरुलाई उस्चि राहिको धयबथिा गररनेछ । 

 

सजशासन तथा संस्थागत विकासुः 

िानि संशािन विकासुः 

▪ गाउुँपास्लकाका कमिचारीहरु र जनप्रस्िस्नस्धहरुलाई सीप, दक्षिा, क्षमिा ििा अनभुवमा स्वकास गद ै

प्रभावकारी कायिसम्पादन गराउन आवश्यक स्बस्भन्न प्रकारको िास्लम, गोष्ठी ििा आन्िररक भ्रमणको 

अवसरको व्यवथिा गररनेछ । 

▪ थिानीय सरकारका रुपमा थिास्पि गाउपास्लकाको कायिबोझ र सेवाप्रवाहको स्वस्शष्टिा र स्वस्वस्धकरणलाइ 

मध्यनजर गरी कमिचारीलाइ आफ्नो कायि प्रस्ि पणुि पररचालन गरी सेवाप्रवाहलाइ चथुि र स्मिव्ययी बनाउन 

स्वगि दसे्ख खाइपाइ आएको प्रोत्साहान ससु्वधालाई स्नरनिरिा स्दइने छ । सािै कायिसम्पादनको मलू्यांकन 

गरी प्रोत्साहन भत्ता उपलधध गराउन आवश्यक नीस्िगि, काननूी ििा बजेटको व्यवथिा गररनेछ । 

▪ सङ्घीय सरकारले िोके बमोस्जमको यस गाउुँपास्लकामा कायिरि सम्पणूि राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुले खाइपाइ 

आएको िलव भत्तामा २०७९ श्रावण ०१ गिे दसे्ख लाग ुह ने गरी १५ प्रस्िशिले बसृ्द्ध गररनेछ।  

▪ कमिचारी र जनप्रस्िस्नस्धहरुको सामास्जक सरुक्षा र जोस्खम न्यसु्नकरणको लास्ग स्दद ैआएको स्वमा खचिलाई 

स्नरन्िरिा स्दइनेछ । 

▪ प्रास्वस्धक कमिचारी र सवारी चालकले पाउद ैआएको स्फल्ड भत्तालाई स्नरन्िरिा स्दइनेछ । 

सेिा प्रिाहिा विद्यजतीय सूचना प्रविविको प्रयोगुः 

▪ गाउुँपास्लका ििा वडा कायािलयबाट प्रवाह ह ने सेवामा स्वद्यिुीय सचूना प्रस्वस्धको अत्यास्धक प्रयोग गद ै

सेवा प्रवाहलाई सरल, स्छटो र छररिो बनाइनेछ । 
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▪ गाउपास्लका स्भत्रका प्रत्येक वडा कायािलयहरुमा स्वद्यिुीय सूचना प्रणालीका माध्यमबाट अनलाइन माफि ि 

सेवा प्रवाह गरीने व्यवथिा स्मलाइनेछ  । 

▪ गाउुँपास्लका ििा वडा कायािलयमा स्वद्युि आपसु्ििको समथयालाई मध्यनजर गद ै बैकस्ल्पक उजािको 

धयबथिा  गररनेछ ।  

▪ गाउुँपास्लका र वडा कायािलयमा संचालन भईरहकेा स्वद्यिुीय प्रणालीहरुलाई स्नरन्िरिा स्दइनेछ । 

 

वित्तीय धयिस्थापन ि सजशासनुः 

      िाजस्ि परिचािनुः 

▪ करका दरहरु न्यनु गरी करका दायरा स्वथिार गररनेछ । 

▪ “समयमै कर स्िरौ, सम्वदृ्ध याङवरक स्नमािणमा सहयोग गरौ” भन्ने नारालाई राजथव पररचालनको नारा 

वनाईनेछ । जनिाले स्िरेको करलाई जनिाको अस्धकिम स्हिको लास्ग उपयोग गररनेछ ।  

▪ कर प्रशासनमा आधसु्नक सचूना प्रस्वस्धको पणूि उपयोग गरी थवचास्लि प्रणालीमा आवद्ध गररनेछ । कर 

छली र चहुावट रोक्न शनू्य सहनशीलिाको नीस्ि स्लइनेछ ।  

▪ गाउुँपास्लकाको राजश्व वसृ्द्धका लास्ग याङवरक गाउुँपास्लका नागरीक, टोल स्वकास संथिा, करदािा, 

व्यवसायी, बसु्द्धस्जवी लगायिसुँग हािेमालो गनि ििा राय सल्लाह र सझुावहरु स्लइनेछ । 

▪ थिानीय नागरीकहरुलाई करको दायरामा ल्याउन ििा कर स्िने बानीको स्वकास गनिको लास्ग 

अस्भमुस्खकरण ििा कर स्शक्षा प्रदान गरीने छ । 

बेरजज र्छ् ययौटुः 

▪ यस गाउुँपास्लकालाई बेरुज ुरस्हि गाउुँपास्लका बनाइनेछ । सािै गाउुँपास्लका ििा वडामा रहकेो बेरुजहुरु 

स्नयमानसुार असुल उपर गररनेछ । समयमै वेरुज ुअसुल उपर गने व्यस्क्त संथिालाई उस्चि परुथकारको 

व्यवथिा गररनेछ । वेरुज ुअसुलीलाई कडाइका साि अवलम्वन गरी बेरुज ुरस्हि गाउुँपास्लका वनाइनेछ । 

साियजवनक सजनजिाई ि सजशासनुः- 

▪ गाउुँपास्लकाबाट प्रवाह ह ने सेवाको बारेमा समय समयमा साविजस्नक सनुवुाई गरी सशुासनको प्रत्याभसु्ि 

स्दलाइनेछ। 

▪ गाउुँपास्लकाबाट प्रवाह भएको सेवाको बारेमा साविजस्नक परीक्षण गरी साविजस्नक गररनेछ । 
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१४२२४ परीक्षा शुल्क  ० १०,००० 

१४२२९ अन्य प्रशासस्नक सेवा शलु्क  ० २०,००० 

१४२४३ स्सफाररश दथिरु २२,१२,१६५ १६,००,००० १६,००,००० 

१४२४४ व्यस्क्तगि घटना दिाि दथिरु  १०,००० १०,००० 

१४३१२ प्रशासस्नक दण्ड, जररवाना र 
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३११५३ स्वद्युि संरचना स्नमािण २,४७,००० ५०,००० २,००,००० 

३११५४ िटबन्ध ििा बाुँधस्नमािण ० ० १२,००,००० 

३११५५ स्संचाई संरचना स्नमािण ४,७४,९५० ३,५५,८५,००० ४,३७,०८,४१३.५५ 

३११५६ खानेपानी संरचना स्नमािण १,७७,२२,३०४ १,७१,५०,००० ३,०८,२०,००० 

३११५७ वन ििा वािावरण संरक्षण ० ७,००,००० ० 

३११५८ सरसफाई संरचना स्नमािण ५,०४,४१५ १६,७०,००० ९,००,००० 

३११५९ अन्य साविजस्नक स्नमािण १,७६,६५,३५३ ११,२९,०१,८३० ७,१५,६५,२२५.३४ 

३११६१ स्नस्मिि भवनको संरचनात्मक 

सधुार खचि 
२३,३९,५०० २,५०,००० ० 

३११७१ पूुँजीगि सधुार खचि साविजस्नक 

स्नमािण 
७६,७७,३७६ १०,००,००० ० 

३१५११ भैपरी आउने पूुँजीगि ० ० ० 

बजेट बचत (+)/न्यून ५,०३,४०,९९३.८४ (५,१३,८९,६२२) (४,८४,९५,८३७.८९) 

गत िषयको नगर् िौज्र्ात  ५,१३,८९,६२२ ४,८४,९५,८३७.८९ 
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अनजसूची-२ : िाजस्ि ि अनजर्ानको प्रके्षपण 

याङििक गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाको कायायिय, पाँचथि 

कायािलयको कोड : ८०१०२५०६३०० 

आ.ि. : २०७९/८० िा प्राप्त गने िाजस्ि ि अनजर्ानको प्रके्षपण 

शीषयक 
आ.ि. २०७७/७८ 

को यथाथय 

आ.ि. २०७८/७ 

को संशोवित 

अनजिान 

आ.ि. २०७९/८० 

को अनजिान 

आय ३८,८७,२४,१५१.८४ ५६,२९,१०,६४८ ५२,३९,४४,८४५.८९ 

िाजस्ि ७,५६,५१,५६१.८४ १३,२२,०३,६४८ १४,४३,७८,८४५.८९ 

आन्तरिक श्रोत १,०३,५३,६२४.२४ ५,५८,८९,६२२ ५,२४,४०,८३७.८९ 

१११३१ सम्पत्ती, बहाल ििा पिा 

वापिको आयमा लाग्ने कर 
८५,९७६ ७०,००० ५५,००० 

११३१४ भसु्मकर/मालपोि १७,०१,६१९.९६ १२,००,००० ५,००,००० 

११३२१ घरवहाल कर २,४४,४४१ ४,५०,००० ४,००,००० 

११३२२ वहाल स्वटौरी कर  ० १,००,००० 

११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर  १०,००० ० 

११६९१ अन्य कर ३७,३८,५१० ४,००,००० ० 

१३४११ अन्य संथिागि आन्िररक 

अनदुान 
७,००,०००   

१४२१३ अन्य स्बक्रीबाट प्राप्त रकम  ५,००,००० ५,००,००० 

१४२१९ अन्य सेवा शलु्क ििा स्बक्री १४,४१,४३७.२८   

१४२२४ परीक्षा शुल्क  ० १०,००० 

१४२२९ अन्य प्रशासस्नक सेवा शलु्क  ० २०,००० 

१४२४३ स्सफाररश दथिरु २२,१२,१६५ १६,००,००० १६,००,००० 

१४२४४ व्यस्क्तगि घटना दिाि दथिरु  १०,००० १०,००० 

१४३१२ प्रशासस्नक दण्ड, जररवाना 

र जफि 
१४,८८५   

१४६११ व्यवसाय कर १,९८,६०० १,६०,००० १,६०,००० 

३२१२१ नगद  ५,१३,८९,६२२ ० 

३२१२२ बैंक मौज्दाि  ० ४,८४,९५,८३७.८९ 

राजथव बाुँडफाुँडबाट प्राप्त रकम ६,५२,९७,९३७.६० ७,६३,१४,०२६ ९,१९,३८,००८ 

११३१५ घरजग्गा रस्जष्टशेन दथिरु  ० ७,०५,००० 

११४११ बाुँडफाुँड भई प्राप्त ह ने 

मलू्य अस्भबसृ्द्ध कर 
६,०८,०५,४९५.१३ ३,५२,२४,००० ८,५३,४०,००० 

११४२१ बाुँडफाुँड भइि प्राप्त ह ने 

अन्ि:शलु्क 
 ३,५२,२४,००० ० 
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शीषयक 
आ.ि. २०७७/७८ 

को यथाथय 

आ.ि. २०७८/७ 

को संशोवित 

अनजिान 

आ.ि. २०७९/८० 

को अनजिान 

११४५६ बाुँडफाुँटबाट प्राप्त ह ने 

सवारी साधन कर 
४४,९२,४४२.४७ ४०,७८,००८ ४०,७८,००८ 

१४१५३ बाुँडफाुँड भई प्राप्त वन 

रोयल्टी 
 ० १५,००० 

१४१५६ बाुँडफाुँड भई प्राप्त स्वद्यिु 

सम्बन्धी रोयल्टी 
 १७,८८,०१८ १८,००,००० 

अन्य आय १५,९९० १,००,००० ५,९०,००० 

१४५२९ अन्य राजथव  ० ५,००,००० 

१५१११ बेरूज ू १५,९९० १,००,००० ९०,००० 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण ३१,३०,७२,५९० ४३,०७,०७,००० ३७,९५,६६,००० 

संघीय सरकार २९,४३,१३,५९० ४०,१२,१६,००० ३७,४४,००,००० 

१३३११ समास्नकरण अनदुान ८,६५,००,००० ९,२४,००,००० ९,९१,००,००० 

१३३१२ शसिि अनदुान  चाल ु १९,९२,१३,५९० १९,९०,१२,००० १८,५३,००,००० 

१३३१३ शसिि अनदुान  पुुँजीगि  ६,९५,०४,००० ६,१०,००,००० 

१३३१४ स्विेश अनदुान चालु ५०,००,०००   

१३३१५ स्विेश अनदुान पुुँजीगि  १,२९,००,००० १,९०,००,००० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु ३६,००,०००   

१३३१७ समपरुक अनदुान पुुँजीगि  २,७४,००,००० १,००,००,००० 

प्रदशे सरकार १,८७,५९,००० २,९४,९१,००० ५१,६६,००० 

१३३११ समास्नकरण अनदुान ६९,९५,००० ५१,६६,००० ५१,६६,००० 

१३३१२ शसिि अनदुान  चाल ु १७,६४,०००   

१३३१३ शसिि अनदुान  पुुँजीगि  १,४३,२५,००० ० 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु १,००,००,०००   

१३३१७ समपरुक अनदुान पुुँजीगि  १,००,००,००० ० 

बैदसे्शक    

जनसहभास्गिा    
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अनजसूची-३ : धयय अनजिान 

याङििक गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाको कायायिय, पाँचथि 

कायािलयको कोड : ८०१०२५०६३०० 

आ.ि. : २०७९/८० को खचयको प्रके्षपण 

आ.ि. : २०७९/८०  िावथल्िो बजेट उपशीषयक  : याङििक गाउँ काययपाविका  के्षत्र : कायायिय सञ्चािन तथा प्रशासवनक  

शीििक 

आ.व. 

२०७७/७८ 

को यिािि 

आ.व. 

२०७८/७९ 

को संशोस्धि 

अनुमान 

आ.व. २०७९/८० 

को अनुमान 

स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण 
जन- 

सहभास्गिा 
बैदसे्शक 

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार 
थिानीय 

िह 

धयय ३३,८३,८३,१५८ ५६,२९,१०,६४८ ५२,३९,४४,८४५.८९ १४,४३,७८,८४५.८९ ३७,४४,००,००० ५१,६६,००० ० ० ० ० 

चािज २४,०७,५३,९७५ ३१,१९,९०,८१८ ३२,७१,४१,४४६ ११,१४,४१,४४६ २१,५७,००,००० ० ० ० ० ० 

२१११० नगदमा 

स्दइने पाररश्रस्मक र 

ससु्वधा 

१२,२५,०९,८४२ १५,८८,५०,१०० १६,७७,०५,७२० २,९०,९०,२२० १३,८६,१५,५०० ० ० ० ० ० 

२११२० स्जन्सीवा 

स्जन्सी वापि 

कमिचारी स्दइने 

पाररश्रस्मक ससु्वधा 

३,९०,००० २७,०८,००० ४५,८०,००० ३४,५०,००० ११,३०,००० ० ० ० ० ० 

२११३० कमिचारी  

भत्ता 
३२,६३,५५५ ३८,९७,००० ४७,५८,००० ३३,७०,००० १३,८८,००० ० ० ० ० ० 

२११४० पदास्धकारी 

भत्ता ििा अन्य 

ससु्वधा 

५८,५९,६०० ६७,५०,००० ७१,७४,७०० ७०,२४,७०० १,५०,००० ० ० ० ० ० 
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शीििक 

आ.व. 

२०७७/७८ 

को यिािि 

आ.व. 

२०७८/७९ 

को संशोस्धि 

अनुमान 

आ.व. २०७९/८० 

को अनुमान 

स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण 
जन- 

सहभास्गिा 
बैदसे्शक 

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार 
थिानीय 

िह 

२१२१० कमिचारीको 

सामास्जक सरुक्षा 

खचि 

८,००,००० ८,००,००० १०,००,००० १०,००,००० ० ० ० ० ० ० 

२२११० सेवा 

महसलु 
४,८५,८९३ १२,६८,००० १९,४८,००० १५,४१,००० ४,०७,००० ० ० ० ० ० 

२२२१० सवारी 

साधनको संचालन 

ििा सम्भार खचि 

२६,१०,२७६ ३७,५५,००० ५२,२५,००० ५२,२५,००० ० ० ० ० ० ० 

२२२२० मेस्शनरी 

ििा औजार 

संचालन ििा 

सम्भार खचि 

६,९९,०२३ ११,०७,८०० १४,३४,५२० ६,८४,५२० ७,५०,००० ० ० ० ० ० 

२२२३० स्नस्मिि 

साविजस्नक 

सम्पस्त्तको संभार खचि 

३,९६,२६३ ४,००,००० ७,३५,००० ७,३५,००० ० ० ० ० ० ० 

२२३१० कायािलय 

सामान ििा सेवाहरू 
९३,०९,९७७ ९८,९६,८०० १,०५,६४,२३१ ९३,५५,२३१ १२,०९,००० ० ० ० ० ० 

२२४१० परामशि 

ििा अन्य सेवा 

शलु्क 

४०,३७,७२९ ५०,०७,८०० ५३,७०,००० ४९,००,००० ४,७०,००० ० ० ० ० ० 
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शीििक 

आ.व. 

२०७७/७८ 

को यिािि 

आ.व. 

२०७८/७९ 

को संशोस्धि 

अनुमान 

आ.व. २०७९/८० 

को अनुमान 

स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण 
जन- 

सहभास्गिा 
बैदसे्शक 

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार 
थिानीय 

िह 

२२५१० िास्लम 

ििा गोष्ठी 
५१,१३,३२५ ६२,८१,५०० ६१,११,०७५ ४१,७७,५७५ १९,३३,५०० ० ० ० ० ० 

२२५२० उत्पादन 

सामग्री, सेवा ििा 

अन्य कायिक्रम खचि 

१,००,४५,४७६ १,२८,८८,३१८ १,७२,०५,८०० ७१,०५,८०० १,०१,००,००० ० ० ० ० ० 

२२६१० अनुगमन, 

मलू्यांकन र भ्रमण 

खचि 

२५,१०,६५४ ३९,८३,००० ४०,९२,४०० ३५,७४,४०० ५,१८,००० ० ० ० ० ० 

२२७१० स्वस्वध 

खचि 
७०,१२,७९१ १,०५,९५,३०० २,७१,५१,१४९ १,८५,००,१४९ ८६,५१,००० ० ० ० ० ० 

२२७२० सभा 

सञ्चालन खचि 
४,८६,४५७ ११,००,००० १२,४०,००० १२,४०,००० ० ० ० ० ० ० 

२५३१० अन्य 

सामास्जक 

संथिालाई सहायिा 

१,५१,३८,४७४ १,२१,३७,४०० ४,१४,५९,३०० ४३,६९,३०० ३,७०,९०,००० ० ० ० ० ० 

२६३१० थिानीय 

िहलाइ चाल ु

अनुदान 

३,६०,८१,१११ ५,०१,६०,००० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२६३२० थिानीय 

िह पुुँजीगि 

अनुदान 

० ५९,०५,००० ० ० ० ० ० ० ० ० 



35 
 

शीििक 

आ.व. 

२०७७/७८ 

को यिािि 

आ.व. 

२०७८/७९ 

को संशोस्धि 

अनुमान 

आ.व. २०७९/८० 

को अनुमान 

स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण 
जन- 

सहभास्गिा 
बैदसे्शक 

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार 
थिानीय 

िह 

२६४१० चाल ु

अनुदान 
२४,००,००० १,००,००० ० ० ० ० ० ० ० ० 

२७११० 

सामास्जक सरुक्षा 
५२,०५,००० २,९०,००० ८७,९७,००० १,००,००० ८६,९७,००० ० ० ० ० ० 

२७२१० 

सामास्जक सहायिा 
४९,१८,४१५ ९२,८३,८०० ७६,१६,००० ३०,२५,००० ४५,९१,००० ० ० ० ० ० 

२८१४० भाडा १४,८०,११४ २३,३०,००० २९,३०,००० २९,३०,००० ० ० ० ० ० ० 

२८२१० स्फिाि 

खचि 
० २४,९६,००० ४३,५५१ ४३,५५१ ० ० ० ० ० ० 

२८९१० भैपरी 

आउने चाल ुखचि 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

पूंजीगत ९,७६,२९,१८३ २५,०९,१९,८३० १९,६८,०३,३९९.८९ ३,२९,३७,३९९.८९ १५,८७,००,००० ५१,६६,००० ० ० ० ० 

३१११० भवन 

ििा संरचना 
२,७७,८१,१४४ ६,५४,७९,००० ४,०८,१९,७६१ १०,६९,७६१ ३,५०,४७,३२० ४७,०२,६८० ० ० ० ० 

३११२० सवारी 

साधन,  मेस्शनरी 

औजार, फस्निचसि 

ििा स्फक्चसि 

७,७७,६९९ २२,३०,००० १०,००,००० ० १०,००,००० ० ० ० ० ० 

३११३० अन्य 

पूुँजीगि खचि 
४,७०,००० १९,५४,००० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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शीििक 

आ.व. 

२०७७/७८ 

को यिािि 

आ.व. 

२०७८/७९ 

को संशोस्धि 

अनुमान 

आ.व. २०७९/८० 

को अनुमान 

स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण 
जन- 

सहभास्गिा 
बैदसे्शक 

नेपाल सरकार प्रदशे सरकार 
थिानीय 

िह 

३११५० 

साविजस्नक स्नमािण 
५,८५,८३,४६४ १८,००,०६,८३० १५,४९,८३,६३८.८९ ३,१८,६७,६३८.८९ १२,२६,५२,६८० ४,६३,३२० ० ० ० ० 

३११६० 

स्नस्मििसरचनाको  

सधुार खचि 

२३,३९,५०० २,५०,००० ० ० ० ० ० ० ० ० 

३११७० पूुँजीगि 

सधुार खचि 
७६,७७,३७६ १०,००,००० ० ० ० ० ० ० ० ० 

३१५१० भैपरी 

आउने पूुँजीगि 
० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
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अनजसूची-४ : वित्तीय धयिस्था अनजिान 

याङििक गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाको कायायिय, पाँचथि 

कायािलयको कोड : ८०१०२५०६३०० 

आ.ि. : २०७९/८० को वित्तीय धयिस्था अनजिान 

िकि र. हजाििा 

शीषयक आ.ि. २०७७/०७८ को 

यथाथय 

आ.ि. २०७८/०७९ को 

संसोवित अनजिान 

आ.ि. २०७९/०८० को 

अनजिान 

वित्तीय धयिस्था    

 खजर् ऋण िगानी    

 ऋण लगानी (-)    

 ऋण लगानीको साुँवा स्फिाि प्राप्ती (+)    

     

 खजर् शेयि िगानी    

 शेयर लगानी (-)    

 शेयर स्वक्रीबाट लगानीको स्फिाि प्राप्ती (+)    

     

 खजर् ऋण प्राप्ती    

 ऋणको साुँवा भकू्तानी (-)    

 ऋण प्राप्ती (+)    

 

 

 

 



38 
 

अनजसूची-५ : के्षत्रगत धयय अनजिान 

याङििक गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाको कायायिय, पाँचथि 

कायािलयको कोड : ८०१०२५०६३०० 

आ.ि. : २०७९/८० खचयको क्षेत्रगत प्रके्षपण 

वस.नं. संकेत शीषयक विवनयोजन 

स्रोत 

आन्तरिक श्रोत 

अन्ति सिकािी वित्तीय हस्तान्तिण 

ऋण 
जन- 

सहभावगता 
बैर्ेवशक नेपाि 

सिकाि 

प्रर्ेश 

सिकाि 

स्थानीय 

तह 

१ २ आवथयक विकास ७,१०,०८,४१३.५५ ६८,८८,४१३.५५ ६,४१,२०,००० ० ० ० ० ० 

१ २०१ कृस्ि ९३,००,००० १६,८०,००० ७६,२०,००० ० ० ० ० ० 

२ २०२ उद्योग ३१,००,००० १,००,००० ३०,००,००० ० ० ० ० ० 

३ २०३ पयिटन ९४,००,००० १०,००,००० ८४,००,००० ० ० ० ० ० 

४ २०४ सहकारी १६,५०,००० १३,५०,००० ३,००,००० ० ० ० ० ० 

५ २०६ 
जलश्रोि ििा 

स्संचाई 
४,३७,५८,४१३.५५ १२,५८,४१३.५५ ४,२५,००,००० ० ० ० ० ० 

६ २०८ पशपुन्छी स्वकास ३८,००,००० १५,००,००० २३,००,००० ० ० ० ० ० 

२ ७ 
सािावजक 

विकास 
२३,१८,२०,२७६ १,७९,६०,२७६ २१,१९,५७,३२० १९,०२,६८० ० ० ० ० 

१ ७०२ 
सामास्जक सरुक्षा 

ििा संरक्षण 
२३,६१,००० ० २३,६१,००० ० ० ० ० ० 

२ ७०३ यवुा ििा खेलकुद ३४,००,००० १७,५०,००० १६,५०,००० ० ० ० ० ० 
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वस.नं. संकेत शीषयक विवनयोजन 

स्रोत 

आन्तरिक श्रोत 

अन्ति सिकािी वित्तीय हस्तान्तिण 

ऋण 
जन- 

सहभावगता 
बैर्ेवशक नेपाि 

सिकाि 

प्रर्ेश 

सिकाि 

स्थानीय 

तह 

३ ७०४ 
खानेपानी ििा 

सरसफाई  
१,३७,७०,००० ७,७०,००० १,३०,००,००० ० ० ० ० ० 

४ ७०५ भािा ििा संथकृस्ि १७,३०,००० ९,५०,००० ७,८०,००० ० ० ० ० ० 

५ ७०६ स्शक्षा १६,५९,६०,००० ७४,००,००० १५,६६,५७,३२० १९,०२,६८० ० ० ० ० 

६ ७०७ थवाथ्य ४,०९,२४,८८१ ४५,७४,८८१ ३,६३,५०,००० ० ० ० ० ० 

७ ७०८ 

लैंस्गक समानिा 

ििा सामास्जक 

समावेशीकरण 

३६,७४,३९५ २५,१५,३९५ ११,५९,००० ० ० ० ० ० 

३ ३ पूिायिाि विकास ११,३७,६५,२२५.३४ २,७६,०९,२२५.३४ ८,२८,९२,६८० ३२,६३,३२० ० ० ० ० 

१ ३०१ याियाि पवूािधार १,६१,१५,००० ४९,५९,००० १,०६,९२,६८० ४,६३,३२० ० ० ० ० 

२ ३०२ 
भवन, आवास ििा 

सहरी स्वकास 
९,५२,००,२२५.३४ २,२०,००,२२५.३४ ७,०४,००,००० २८,००,००० ० ० ० ० 

३ ३०३ उजाि २१,००,००० ६,५०,००० १४,५०,००० ० ० ० ० ० 

४ ३०७ सम्पदा पवूािधार ३,५०,००० ० ३,५०,००० ० ० ० ० ० 

४ ४ 

सजशासन तथा 

अन्ति सम्बवन्ित 

के्षत्र 

२,५०,६१,८०० ९६,३१,८०० १,५४,३०,००० ० ० ० ० ० 

१ ४०३ प्रशासकीय सुशासन ५५,६१,८०० २७,३१,८०० २८,३०,००० ० ० ० ० ० 

२ ४०४ स्वत्तीय सशुासन १०,००,००० ७,००,००० ३,००,००० ० ० ० ० ० 
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वस.नं. संकेत शीषयक विवनयोजन 

स्रोत 

आन्तरिक श्रोत 

अन्ति सिकािी वित्तीय हस्तान्तिण 

ऋण 
जन- 

सहभावगता 
बैर्ेवशक नेपाि 

सिकाि 

प्रर्ेश 

सिकाि 

स्थानीय 

तह 

३ ४०५ काननु ििा न्याय ५,००,००० ५,००,००० ० ० ० ० ० ० 

४ ४०६ 
शास्न्ि ििा 

सवु्यवथिा 
७,००,००० ४,५०,००० २,५०,००० ० ० ० ० ० 

५ ४०९ श्रम ििा रोजगारी १,०८,००,००० ५,००,००० १,०३,००,००० ० ० ० ० ० 

६ ४१२ 
योजना िजुिमा र 

कायिन्वयन  
१९,५०,००० १९,५०,००० ० ० ० ० ० ० 

७ ४१५ 
वािावरण ििा 

जलवायु 
१६,५०,००० ९,००,००० ७,५०,००० ० ० ० ० ० 

८ ४१६ 
मानब संशाधन 

स्वकास 
१,००,००० १,००,००० ० ० ० ० ० ० 

९ ४१७ स्वपद व्यवथिापन २८,००,००० १८,००,००० १०,००,००० ० ० ० ० ० 

५ १ 

कायािलय 

सञ्चालन ििा 

प्रशासस्नक 

८,२२,८९,१३१ ८,२२,८९,१३१ ० ० ० ० ० ० 

१ १०१ 

कायािलय 

सञ्चालन ििा 

प्रशासस्नक 

८,२२,८९,१३१ ८,२२,८९,१३१ ० ० ० ० ० ० 

कज ि जम्िा ५२,३९,४४,८४५.८९ १४,४३,७८,८४५.८९ ३७,४४,००,००० ५१,६६,०००         
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अनजसूची-६ : बावषयक विकास काययक्रि 

याङििक गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाको कायायिय, पाँचथि 

कायािलयको कोड : ८०१०२५०६३०० 

क. कायायिय सञ्चािन तथा प्रशासवनक के्षत्र 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : कायायिय सञ्चािन तथा प्रशासवनक 

 

स्स.नं

. 

कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलाप

को नाम 

कायाि

न्वयन 

ह ने 

थिान 

खचि शीििक लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 
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ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

१ 
आकस्थमक पशपंुक्षी महामारी रोग 

स्नयन्त्रण ििा व्यथिापन   
२२५२९ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 
एस्ककृि घसु्म्िस्शस्वर ििा थिलगि 

पश ुथवाथ्य उपचार सेवा   
२२५२९ १ पटक ६०,०००.०० ६०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ कृस्िम गभािधान स्मशन कायिक्रम   २२५२९ ३ पटक ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ पश ुसेवा कायिक्रम अनुगमन ििा भ्रमण   २२६११ १ पटक १,०४,४००.०० १,०४,४००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ पशपंुक्षी रोग स्नदान ििा उपचार सेवा   २११२३ १ पटक ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ 
पशपंुक्षी रोग स्नदान ििा ल्याव सेवा 

सञ्चालन   
२२५२९ १ पटक ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 
सबै वडामा प्रास्वस्धक सेवा स्वथिार 

कायिक्रम   
२११११ ४ पटक २१,८५,६००.०० १,८५,६००.०० २०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ३५,००,०००.०० १५,००,०००.०० २०,००,०००.००      

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : उद्योग 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ उद्योग प्रवद्धिन कायिक्रम   २२५२२ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १,००,०००.०० १,००,०००.००             
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आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका उप के्षत्र : पययटन 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ कालापानी पोखरी प्रवद्धिन कायिक्रम   ३११५९ १ पटक ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ गपु्तेशर महादवे पूवािधार स्नमािण   ३११५९ १ पटक ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 
स्िम्बुङपोखरी अध्ययन अवलोकन 

ििा पयिटन प्रवद्धिन 
  २२४११ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ 
स्नशान कास्लकाधाम ििा याङवरक 

पोखरी संरक्षण योजना 
  ३११५९ १ पटक ५०,००,०००.०० ०.०० ५०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ६०,००,०००.०० १०,००,०००.०० ५०,००,०००.००           

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : सहकािी 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ अत्कृष्ट सहकारी संथिा सम्मान कायिक्रम   २२५२२ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ ओयाम स्वद्यिुीकरण स्वथिार   २५३१५ १ पटक ७,००,०००.०० ५,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 
वििवामान सहकारी ऐन ििा स्नयमावली 

सम्बस्न्ध अस्भमसु्खकरण कायिक्रम 
  २२५१२ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ 
सहकारी प्रोफाइल स्नमािण ििा अनुगमन 

ििा मलू्याङ्कन 
  २२६११ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ 
सहकारी सञ्जाल गठन ििा 

अस्भमसु्खकरण कायिक्रम 
  २२५१२ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

६ 
सहकारी संथिाहरुको आवश्यक नीस्ि 

स्नमािण सम्बस्न्ध िास्लम 
  २२५१२ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 
सहकारी संथिाहरुलाई सूचना प्रस्वस्ध 

सम्बस्न्ध िास्लम 
  २२५१२ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १३,००,०००.०० ११,००,०००.०० २,००,०००.००           

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : जिश्रोत तथा वसंचाई 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ कडररया स्सचाई योजना   ३११५५ १ पटक ७,००,०००.०० ०.०० ७,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ कागनेु स्संचाई योजना   ३११५५ १ पटक ३,९७,८८५.०७ ३,९७,८८५.०७ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ खङुखोला सरकारी कुलो स्सचाई योजना   ३११५५ १ पटक २०,००,०००.०० ०.०० २०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ टुनीवोटे स्सचाई योजना   ३११५५ १ पटक १०,००,०००.०० ०.०० १०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ भजुे स्िनदोभाने स्सचाई योजना   ३११५५ १ पटक ७,००,०००.०० ०.०० ७,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ मेवाखोला साङखेन स्सचाई योजना   ३११५५ १ पटक २३,००,०००.०० ०.०० २३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 
स्वरुवा खोला बरबोटे ठङ्गेपरु 

स्सचाई योजना 
  ३११५५ १ पटक ७,००,०००.०० ०.०० ७,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ सेलेजङु स्सचाई योजना   ३११५५ १ पटक ९,००,०००.०० ०.०० ९,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ स्सके्तन स्संचाई योजना   ३११५५ १ पटक ८,१०,५२८.४८ ८,१०,५२८.४८ ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० 
स्सवाखोला वरबुङ खोल्सा स्सचाई 

योजना 
  ३११५५ १ पटक १७,००,०००.०० ०.०० १७,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १,१२,०८,४१३.५५ १२,०८,४१३.५५ १,००,००,०००.००           
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ग. सािावजक विकास के्षत्र 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : वशक्षा 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार प्रदशे सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ IEMIS सम्बस्न्ध पनुजािजगी िास्मम   २२५१२ १ पटक ३,००,०००.०० ०.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 
कक्षा ८ को पररक्षा सञ्चालन ििा 

व्यवथिापन   
२२७११ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 

कायिक्रम खचि (बाल क्लब, जरेुस, 

थकाउट, सगरमािा स्टन्स क्लब 

आदी)   

२२५२२ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ 
चन्द्रोदय आ.स्व. ४ कोठे भवन 

स्नमािण   
३१११२ १ पटक २५,००,०००.०० ०.०० ५,९७,३२०.०० १९,०२,६८०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ िपुि मा स्व थिम्भ स्नमािण ४  ३११५९ १ पटक ६,००,०००.०० ६,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ 
पाठ्यक्रम प्रवोस्धकरण िास्लम 

(कक्षा १-३,४,७ र ९)   
२२५१२ १ पटक ३,००,०००.०० ०.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ बैठक खचि   २११४१ ४ पटक ८०,०००.०० ०.०० ८०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ बैठक भत्ता (स्शक्षा सस्मस्ि)   २११४१ १ पटक ७०,०००.०० ०.०० ७०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ 
बालस्वकास केन्द्रहरुलाई खेल ििा 

स्सकाइ सामाग्री खररद   
२५३१२ १ पटक १,५०,०००.०० ०.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० 
बालस्वकास स.का ििा स्वद्यालय 

कमिचारी िलब   
२११११ १ पटक ९०,००,०००.०० ५३,००,०००.०० ३७,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ राष्ट्रपस्ि रस्नङ स्शल्ड प्रस्ियोस्गिा   २२५२२ १ पटक ५,००,०००.०० ०.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१२ 
स्वद्यालय अनुगमन स्नरीक्षण, 

सपुरीवेक्षण र दसै्नक भ्रमण भत्ता   
२२६११ १ पटक १,५०,०००.०० ०.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ स्वद्यालय शैस्क्षक क्यालेण्डर प्रकाशन   २२३१५ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार प्रदशे सरकार 

थिानीय 

िह 

१४ 

स्वद्यालय सञ्चालन ििा 

व्यवथिापन अनुदान (ममिि संभार 

समेि)   

२५३११ १ पटक २,५०,०००.०० ०.०० २,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ स्वस्भन्न प्रस्ियोिात्मक कायिक्रम   २२५२२ १ पटक ३,५०,०००.०० ०.०० ३,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ 

स्वष्ट्ण ुमा स्व च्याङिापमुा आवासीय 

छात्रावास सञ्चालन ििा 

व्यवथिापन   

२५३११ १ पटक १०,५०,०००.०० ०.०० १०,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ थिानीय पाठ्यक्रम स्नमािण   २५३११ १ पटक ५,००,०००.०० ०.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१८ 
थिानीय भािा स्शक्षण गने 

स्वद्यालयलाई भािा पा.प ुखररद   
२२३१५ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १,६४,००,०००.०० ५९,००,०००.०० ८५,९७,३२०.०० १९,०२,६८०.००         

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : स्िास््य 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ अनुगमन मलू्याङ्कन ििा भ्रमण खचि   २२६११ १ पटक १,४८,०००.०० ०.०० १,४८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 

आधारभिु थवाथ्य केन्द्र र सामदुास्यक 

थवाथ्य ईकाइका लास्ग सेवा करारका 

का.स. को िलभ भत्ता 

  २११११ १ पटक १०,००,०००.०० १०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 
ओयाम थवाथ्य चौकी भवन स्नमािण 

योजना 
३  ३१११२ १ पटक ६९,७६१.०० ६९,७६१.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ औिस्ध खररद   २५३१२ १ पटक १६,५०,०००.०० ०.०० १६,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

५ औिस्ध सामाग्री खोप ढुवानी   २२७११ १ पटक १,३१,०००.०० १,३१,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ करार अ.न.मी लाई िप िलभ   २११११ १ पटक ३,२२,०००.०० ३,००,०००.०० २२,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 
कोस्भड १९ स्वरुद्ध पणूि खोप ससु्नस्िि 

गाउुँपास्लका घोिणा कायिक्रम 
  २२५२२ १ पटक ३,८३,०००.०० ३,८३,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ खोप ििा औिस्ध ढुवानी   २२४१९ ४ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ गभिवस्ि, सतु्केरी पोिण प्रवधिन   २५३१२ १ मस्हना ४,३५,०००.०० १,३५,०००.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० ग्रमीण अल्रसाउण्ड   २५३१२ १ पटक २९,३००.०० २९,३००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ 
गाउुँघर स्क्लस्नकमा खस्टने 

कमिचारीलाई यािायाि खचि 
  २११३३ ४ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१२ िपुि थवाथ्य चौकी ममिि   ३११५९ १ पटक १,६०,०००.०० १,६०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ 

स्दघिरोगी (स्मगौला प्रत्यारोपण गरेका, 

डायलाइस्सस गराइरहकेा, क्यान्सर रोग 

भएका र मेरुदण्ड पक्षघाि भएका स्बरामी ) 

हरुको लास्ग औिस्ध उपचार िप कायिक्रम 

  २७११२ १ पटक ५,००,०००.०० ०.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ 
नागररक आरोग्य केन्द्र उिाटन 

कायिक्रम 
  २२५२२ १ पटक ६७,३००.०० ६७,३००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ पोिण ििा खाद्यसरुक्षा सस्मस्ि बैठक   २२७११ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ पोिण मैत्री गाउुँपास्लका घोिणा   २२५२९ १ पटक ७,५०,०००.०० ५,००,०००.०० २,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ पोिण थवयम सेवक िप पाररश्रस्मक   २११११ १३ मस्हना ६५,०००.०० ६५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१८ फमि फमेट छपाई HMIS   २२३११ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१९ 
मस्हला थवाथ्य थयम सेस्वकालाई 

खाजा भत्ता 
  २११३९ १२ मस्हना ८,१०,०००.०० ०.०० ८,१०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२० यु एस स्ज ममिि   २२२२१ १ पटक ९,५२०.०० ९,५२०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२१ यु एस.जी सेवा संचालन   २२५२९ १ पटक ७०,०००.०० ०.०० ७०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

२२ 
याङवरक आुँखा उपचार केन्द्र संचालन 

कायिक्रम 
  २२५२९ ३ पटक ९,००,०००.०० ०.०० ९,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२३ रक्त संचार केन्द्रलाई संचालन अनुदान   २५३१५ १ पटक ५०,०००.०० ०.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२४ रोग िि महामारी व्यवथिापन   २२५२९ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२५ 
ल्याब संचालन खचि थवाथ्य चौकी 

च्याङिाप ुर िपुि 
  २५३१२ १ पटक १२,००,०००.०० ०.०० १२,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२६ सतु्केरी पोिण भत्ता स्विरण   २७२१९ ४ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२७ थवाथ्य कमीलाई िास्लम   २२५११ १ पटक ३,५०,०००.०० ३,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२८ 
थवाथ्य कमीहरुको लागी जोस्खम भत्ता 

अस्िररक्त सेवाका लास्ग खाजा खचि 
  २११३९ १ पटक १,५०,०००.०० ०.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२९ 
थवाथ्य कमीहरुलाई ELMIS ििा 

DHIS िास्लम 
  २२५११ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३० 
थवाथ्य कमीहरुलाई ELMIS ििा 

DHIS िास्लम 
  २२५११ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३१ थवाथ्य स्वमा कायिक्रम   २७२१९ १ पटक ५,२५,०००.०० ५,२५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३२ 
थवाथ्य स्शवर ििा घसु्म्ि स्शस्वर 

संचालन 
  २२५२९ १ पटक २,५०,०००.०० ०.०० २,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३३ 
थवाथ्य संथिाको लास्ग औजार उपकरण 

ििा फस्निचर मेस्सनरी औजार खररद 
  २२२२१ १ पटक २,५०,०००.०० ०.०० २,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३४ 
थवाथ्य संथिालाई मसलन्द खचि 

(पानी स्बजलुी सस्हि 
  २२१११ १ पटक २,५०,०००.०० ०.०० २,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३५ 

थवाथ्य संथिाहरुको मास्सक प्रगस्ि 

प्रस्िवेदन संकलन छलफल अन्िरकृयाि 

बास्ििक र अधिबास्ििक सस्मक्षा 

  २२५२२ २ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३६ थवाथ्य संथिाहरुको सामास्जक पररक्षण   २२४११ १ पटक २,५०,०००.०० ०.०० २,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

३७ 
थवाथ्य संथिाहरुमा इन्टनेट ििा संचार 

खचि 
  २२११२ १ पटक १,५०,०००.०० ०.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३८ थवाथ्य संथिाहरुमा नागररक वडा पत्र   २२७११ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३९ 
थवाथ्य संथिाहरुलाई प्रस्वस्धमैत्री 

बनाउन सामास्ग्र खररद ििा िास्लम 
  २२५११ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १,२७,२४,८८१.०० ४५,२४,८८१.०० ८२,००,०००.००      

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : खानेपानी तथा सिसर्ाई   

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ 
आपिकास्लन खानेपानी ििा सरसफाई 

ममिि संभार 
  ३११५६ १ पटक ५,००,०००.०० ०.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ खढुङ्गेचोत्रोक खानेपानी योजना   ३११५९ १ पटक ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ खानेपानी पाइप खररद   २५३१५ १ पटक १०,००,०००.०० ०.०० १०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ झगडे मलु ममिि   ३११५९ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ नागढङ्गा खाम्चेस्लङ खानेपानी ममिि   ३११५९ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १९,५०,०००.०० ४,५०,०००.०० १५,००,०००.००           
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आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : यजिा तथा खेिकज र् 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ खेलकुद स्वकास कायिक्रम   २२५२२ १ पटक १५,००,०००.०० १०,००,०००.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ गणेश मा स्व खेल मैदान थिरउन्निी   ३११५९ १ पटक ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १८,००,०००.०० १३,००,०००.०० ५,००,०००.००           

 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : भाषा तथा संस्कृवत 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ स्शवाखोला घाट स्नमािण   ३११५९ १ पटक ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ संथकृस्ि प्रवद्धिन   २२५२९ १ पटक ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ८,००,०००.०० ८,००,०००.००             

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : िैंवगक सिानता तथा सािावजक सिािेशीकिण 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ अपाङ्गिा स्दवस   २२५२२ १ पटक १५,०००.०० १५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

२ 
अपाङ्गिा भएका व्यस्क्त ििा 

पररवारलाई स्सप स्वकास िास्लम 
  २२५१२ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 
अपाङ्गिा भएका व्यस्क्त ििा 

पररवारलाई स्सप स्वकास िास्लम 
  २२५१२ १ पटक १,३२,२१५.०० १,३२,२१५.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ 
अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुको 

पररचयपत्रमा पह च 
  २२७११ १ पटक ५,०००.०० ५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ 

अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुको 

पस्हचान ि्याङ्क संकलन र 

अध्यावस्धक 

  २२५२९ १ पटक १५,०००.०० १५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ 
अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुको 

थवाथ्य उपचारमा सहयोग 
  २११२३ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 

अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुको संथिा 

ससु्द्धढीकरण ििा अपाङ्गिा 

सशस्क्तकरण कायिक्रमको लास्ग अनुदान 

  २५३१५ १ पटक ७५,०००.०० ७५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ 

अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुको संथिाका 

पदास्धकारीहरुलाई स्वद्यमान मौजदुा 

कानुनी व्यवथिा सम्बस्न्ध िास्लम 

  २२५१२ १ पटक ६०,०००.०० ६०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ 
अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुलाई स्बऊ 

पूुँस्ज अनुदान 
  २७२१९ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० 

अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुलाई 

सहकारी संथिामा आवद्धिाको लास्ग 

सेयर खररद 

  २५३१५ १ पटक ३०,०००.०० ३०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ अपाङ्गिा समन्वय सस्मस्ि बैठक खचि   २११४१ १ पटक २२,५००.०० २२,५००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

१२ 

अपाङ्गिा सम्बन्धी संथिाको 

पदास्धकारीहरुको लास्ग क्षमिा स्वकास 

िास्लमा 

  २२५१२ १ पटक १५,०००.०० १५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ 
अपाङ्गिा हले्पडेक्स थिापना ििा 

संचालनको लास्ग िलव भत्ता 
  २११११ १३ मस्हना १,३९,६२०.०० १,३९,६२०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ 
कुष्ठरोग मकु्त गाउुँपास्लकाको लास्ग 

सस्मक्षा घोिणाका  कायिक्रम 
  २२५२२ १ पटक ४०,५००.०० ४०,५००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ 

कायिपास्लका सदथयहरुलाई अपाङ्गिा 

ऐन स्नयमावली सम्बस्न्ध 

अस्भमसू्खकरण 

  २२५१२ १ पटक २०,३६०.०० २०,३६०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ 
स्दवशीय कायिक्रम (मस्हला स्हसंा 

स्वरुद्ध १६ स्दने अस्भयान र नारी स्दवस 
  २२५२९ २ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ पक्की घरबनाउने दक्ष मस्त्री िास्लम   २२५१२ १ पटक ७,५०,०००.०० ७,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१८ 
पुँह चयुक्ता सम्बन्धी अस्भमखुीकरण 

ििा नमनुा थिल स्नमािण 
  २२५२९ १ पटक २५,०००.०० २५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१९ बालमैत्री घोिणा कायिक्रम   २२५२९ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२० स्मस्लजलुी समहु बैठक खचि   २११४१ १ पटक ७०,२००.०० ७०,२००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२१ 

सचेिनामलूक कायिक्रम (स्वद्यालय 

थिरीय बालबास्लका लाई बालस्ववाह 

र मानव वेचस्वखन सम्बस्न्ध 

  २२५१२ १ पटक २,५०,०००.०० २,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२२ सहायक सामाग्रीको लास्ग सहयोग   २७२१९ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२३ 
स्हसंा स्पस्डि मस्हलाका लास्ग सेवा केन्द्र 

सञ्चालन (वडा नं. १ र वडा नं. ४) 
  २५३१५ २ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा २१,१५,३९५.०० २१,१५,३९५.००             
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आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : सािावजक सजिक्षा तथा संिक्षण 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ आकथमीक कोि   २७२१९ १ पटक १०,००,०००.०० ०.०० १०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १०,००,०००.००   १०,००,०००.००           

 

घ. पूिायिाि विकास के्षत्र 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  के्षत्र : पूिायिाि विकास 

र. हजाििा 
स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार प्रदशे सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ 
अन्य पूवािधार स्वकास कायिक्रम (अध्यक्ष उपाध्यक्ष 

कोि) 
  ३११५९ १ पटक ६५,००,००० ३८,०९,००० २२,२७,००० ४,६३,००० ० ० ० ० 

२ ऐसेलु स्चया उत्पादक सहकारी संथिा भवन स्नमािण   ३११५९ १ पटक १,००,००० १,००,००० ० ० ० ० ० ० 

३ कालीमास्ट मासी मोटरबाटो ममिि   ३११५९ १ पटक १,००,००० १,००,००० ० ० ० ० ० ० 

४ गाउुँपास्लकाको प्रशासकीय भवन स्नमािण   ३१११२ १ पटक २,९१,००,००० ० २,९१,००,००० ० ० ० ० ० 

५ जनजागरण कृस्ि समूह भवन ममिि   ३११५९ १ पटक ५०,००० ५०,००० ० ० ० ० ० ० 

६ बेघा िोबोजमु भवन स्नमािण २ ३११११ १ पटक १०,००,००० १०,००,००० ० ० ० ० ० ० 

७ बस्ििङ सेन्टर भवन स्नमािण योजना बेिेनी २ ३१११२ १ पटक ३०,००,००० ० ३०,००,००० ० ० ० ० ० 

८ भैपरी पूुँस्जगि खचि   ३११५९ १ पटक ३०,००,००० ३०,००,००० ० ० ० ० ० ० 

९ ममिि संभार कोि   ३११५९ १ पटक २४,७५,००० ० २४,७५,००० ० ० ० ० ० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार प्रदशे सरकार 

थिानीय 

िह 

१० मल्टी प्रपोज कवडि हल स्नमािण   ३१११२ १ पटक ५०,००,००० ० ५०,००,००० ० ० ० ० ० 

११ यलम्बरचोक इन्द्रविी सडक ममिि योजना   ३११५९ १ पटक १,००,००० १,००,००० ० ० ० ० ० ० 

१२ स्शवाखोला लघ ुजलस्वद्यिु आयोजना ५ ३११५९ १ पटक ५०,००० ५०,००० ० ० ० ० ० ० 

१३ सडक ममिि योजना याङवरक २   ३११५९ १ पटक १,००,००० १,००,००० ० ० ० ० ० ० 

१४ समपरुक कोि   ३११५९ १ पटक २०,००,००० ० २०,००,००० ० ० ० ० ० 

१५ समपरुक कोि   २२७११ १ पटक २०,००,००० ० २०,००,००० ० ० ० ० ० 

१६ सामदुास्यक भवन हल स्नमािण   ३१११२ १ पटक २८,००,००० ० ० २८,००,००० ० ० ० ० 

कज ि जम्िा ७,५२,२५,००० २,६१,५९,००० ४,५८,०२,००० ३२,६३,०००         

 

ङ. सजशासन तथा अन्ति सम्बवन्ित के्षत्र 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  के्षत्र : सजशासन तथा अन्तिसम्बवन्ित के्षत्र 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 

१ 
अव्यवस्थिि बसोवास ििा भसू्म 

व्यवथिापन 
  २२७११ १ पटक १५,००,०००.०० १५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 
कमिचारी ििा जनप्रस्िस्नस्धहरुको 

क्षमिा स्वकास िास्लम 
  २२५१२ १ पटक ४,५०,०००.०० ४,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 
कोस्भड १९ स्वरुद्ध पणूिखोप उत्कृष्ट 

वडा िप अनुदान 
  २५३१२ १ पटक ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ ग्यास्वन जाली खररद   ३११५४ १ पटक १२,००,०००.०० ६,००,०००.०० ६,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

५ 
गाउुँपास्लकालाई आवश्यक पने कानुन 

स्नमािण 
  २२४११ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ 
जनप्रस्िस्नस्ध ििा सरोकारवाला सुँग 

अस्भमसु्खकरण कायिक्रम 
  २२५१२ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 
स्टन लगायि अन्य आवश्यक सामग्री 

खररद 
  २७२१९ १ पटक ६,००,०००.०० ६,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ 
टोल स्वकास संथिाको सुढृकरण ििा 

क्षमिा स्वकास िास्लम 
  २५३१३ १ पटक ५,००,०००.०० ०.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ 
ि्याङ्क संकलनको सफ्टवयोर 

स्नमािण ििा नस्वकरण 
  २२४१२ १ पटक १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० 
िपुि बजार, च्याङिप ुर गणेशचोक स्स 

स्स क्यामरा ममिि ििा व्यवथिापन 
  २७२१९ १ पटक ४,५०,०००.०० ४,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ िपुि बजारमा फायर हाइडे्रन्ट जडान   ३११५९ १ पटक ७,००,०००.०० ७,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१२ न्यायीक सस्मस्ि इजलास व्यवथिापन   २२३११ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ 
पञ्जीकरण र सामास्जक सरुक्षा सम्बन्धी 

अस्भमसु्खकरण िास्लम संचालन 
  २२५११ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ 
प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम संचालन 

सामाग्री खररद 
  २७२१९ १ पटक २,५०,०००.०० २,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ परानो ि्याङ्कहरुको अध्यावस्धक   २२७११ १ पटक १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ 
पाुँचवििको स्वकास सस्हिको ५ विे 

वतृ्तस्चत्रको शरुुवाद 
  २२४११ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ फोहरमैला ििा ढल व्यवथिापन   २२७११ ३ पटक ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१८ बकृ्षरोपण   २२५२२ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१९ स्ब.क. रस्नङ पस्हरो पन्छाउने योजना   ३११५९ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

२० मकुुबुङ पस्हरो पन्छाउने योजना   ३११५९ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२१ 
मेलस्मलाप केन्द्रहरुलाई आवश्यक पने 

आधारभिू सामाग्री खररद 
  २२३११ १ पटक १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२२ मेस्सनेरी औजार खररद   २२२२१ १ पटक ५,००,०००.०० ०.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२३ 

याङवकर गाउुँपास्लका ििा 

अन्िरगिका कायािलयहरुमा इ- हास्जरी 

खररदि ििा व्यवथिापन िास्लम 

  २२३११ १ पटक ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२४ याङवरक गाउुँपास्लकाको मखुपत्र प्रकाशन   २२३१५ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२५ 
राजश्व सम्बन्धी वडा थिररय 

अस्भमसु्खकरण गोस्ष्ठ सञ्चालन 
  २२५१२ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२६ 
रोगजागरमा संलग्न बेरोजगार 

व्यस्क्तहरुलाई अनुस्शक्षण कायिक्रम 
  २२५१२ १ पटक १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२७ वास्ििक / त्रैमास्सक र अधिवास्िक सस्मक्षा   २२५२९ १ पटक ३,५०,०००.०० ३,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२८ स्वपद व्यवथिापन कोि   २७२१९ १ पटक ६,००,०००.०० ०.०० ६,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२९ स्वस्भन्न सफ्टवयोर खरीद ििा नस्वकरण   २२४१२ १ पटक ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३० 
स्ववाद मेलस्मलापको आधारमा 

मेलस्मलाप किािलाई ससु्वधा 
  २११३९ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३१ 
थिानीय आपिकास्लन केन्द्र थिापना 

ििा आवश्यक सामाग्री खररद 
  २५३१५ १ पटक ४,००,०००.०० ४,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३२ सामास्जक पररक्षण   २२५२९ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३३ साविजस्नक सनुुवाई   २२५२९ १ पटक ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १,१६,५०,०००.०० ९२,५०,०००.०० २४,००,०००.००           
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च. िडागत बावषयक विकास काययक्रि 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका िडा नं. १ 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६२०१ याङवरक गाउुँपास्लकावडा नं. १ 

१ अपाङ्गिा आयआजिन कायिक्रम १  २५३१५ १ पटक ५०,०००.०० ०.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 
आस्दवासी जनजािी सचेिना 

अस्भबसृ्द्ध कायिक्रम 
  २२५१२ १ पटक ७०,०००.०० ०.०० ७०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ इन्धन (कायािलय प्रयोजन) १  २२२१२ ५ पटक २५,०००.०० २५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ इन्धन (पदास्धकारी) १  २२२११ १ पटक २५,०००.०० २५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ कायिक्रम खचि १  २२५२२ २ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ स्कराुँिेश्वर महादवे स्सस्ड स्नमािण १  ३११५९ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ खेलकुल स्वकास कायिक्रम   २२५२२ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ 
च्याङिाप ुछागे कान्दाङ गोरेटो बाटो 

स्नमािण 
१  ३११५९ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ च्याङिाप ुबजार फोहर व्यवथिापन १  २२७११ १ पटक ५०,०००.०० ०.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० 
चाम्लीङडाुँडा भञ्जयाङ दखेी झसािदी 

डवले भञ्जयाङ गोरेटो बाटो 
१  ३११५९ १ पटक ५०,०००.०० ०.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ जेष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रम १  २२५२२ १ पटक ५०,०००.०० ०.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१२ िुकिेन साङडाङ छयोस्लङ गमु्बा स्नमािण १  ३११५९ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ दस्लि आयआजिन कायिक्रम १  २५३१५ १ पटक ५०,०००.०० ०.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ 
नगद ेबाली स्वथिार िोरी लसनु प्याज 

आलु प्रोत्साहन कायिक्रम 
१  २७२१९ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ 
नागदह चाम्लीङडाुँडा पेरुङ्गे 

मोटरबाटो ममिि 
१  ३११५१ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

१६ 
स्नस्मिि साविजस्नक सम्पस्त्तको ममिि 

सम्भार खचि 
१  २२२३१ १ पटक १०,०००.०० १०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ 
पत्रपस्त्रका, छपाई ििा सचूना प्रकाशन 

खचि 
१  २२३१५ १ पटक ५,०००.०० ५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१८ पणूि आ स्व पखािल स्नमािण   ३११५९ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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२२ 
मेस्शनरी ििा औजार ममिि सम्भार 

ििा सञ्चालन खचि 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

३५ 
सनु्दरपरु लघजुल स्वद्यिु आयोजना 

व्यवथिापन 
१  ३११५९ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३६ 
सनु्दरपरु समरजङु मगरडाुँडा मोटर बाटो 

ममिि 
१  ३११५१ १ पटक १,५०,०००.०० ०.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३७ थवस्गिक मागि पखािल स्नमािण   ३११५९ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३८ सवारी साधन ममिि खचि १  २२२१३ ४ पटक २०,०००.०० २०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३९ थवाथ्य चौकी विीङ सेन्टर ममिि   ३११५९ १ पटक ५०,०००.०० ०.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४० 
स्सथने दखेी स्वरुवा ह ुँद ैपेरुङ्गे मोटर 

बाटो ममिि 
१  ३११५१ १ पटक १,४०,०००.०० ०.०० १,४०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४१ स्सहदवेी आ स्व समरजङु स्सस्लङ ममिि १  ३११५९ १ पटक ८०,०००.०० २०,०००.०० ६०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४२ 
स्हस्टधारा  बुरबुरे  स्ठङ्गेपुर  मोटरबाटो 

स्नमािण योजना 
१  ३११५१ १ पटक ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ३६,२०,०००.०० १६,२०,०००.०० २०,००,०००.००           

 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविकािडा नं. २ 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६२०१ याङवरक गाउुँपास्लकावडा नं. २ 

१ 
अजम्बरी मस्हला सहकारी कायिलय 

व्यवथिापन 
२  २५३१५ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ आस्दवासी जनजािी भवन व्यवथिापन २  २५३१५ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ इन्धन (पदास्धकारी)   २२२११ ३ पटक ६०,०००.०० ६०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

४ 
कुवापानी सयूिप्रभाि गंगावा नारयण मा 

स्व सडक ममिि 
२  ३११५१ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ कायिक्रम खचि २  २२५२२ १ पटक ३०,०००.०० ३०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ कायािलय व्यवथिापन २  २२३१९ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 
खानेपानी महुान व्यवसिापन ििा 

पाईप खररद 
२  ३११५६ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ 
स्िस्म्िम्बु कृिक समहु बोका खररद 

ििा खोर व्यवथिापन 
२  २५३१५ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ दनैीक भ्रमण खचि २  २२६१२ ४ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० 
पत्रपस्त्रका, छपाई ििा सचूना प्रकाशन 

खचि 
२  २२३१५ १ पटक २५,०००.०० २५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ पानी ििा स्बजलुी   २२१११ ५ पटक १०,०००.०० १०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१२ 
मेस्शनरी ििा औजार ममिि सम्भार 

ििा सञ्चालन खचि 
२  २२२२१ १ पटक १५,०००.०० १५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ मसलन्द ििा कायािलय सामाग्री २  २२३११ १ पटक १,१०,०००.०० १,१०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ 
मस्हला, अपाङ्गिा, अस्लि क्षमिा 

स्वकास कायिक्रम 
२  २२७११ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ 
माङ्गेनालुङ टावरडाुँडुँ खहरेेगाउुँ सडक 

स्नमािण ििा ममिि 
२  ३११५१ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ लघ ुजलस्वद्यिु कुलो ममिि २  ३११५३ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ वडा कायािलय व्यवथिापन २  २२३१९ १ पटक १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१८ स्वद्यालय व्यवथिापन अनुदान २  २५३११ १ पटक ३,००,०००.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१९ स्वपद जोस्खम न्यूस्नकरण २  २२७११ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२० स्वस्वध खचि २  २२७११ १ पटक ७४,०००.०० ७४,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

२१ संचार महसलु २  २२११२ ४ पटक १६,०००.०० १६,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२२ 
सेरेजा ईन्द्राविी आ.स्व. ििा नेखेवा 

अमलेडाुँडा बाटो ममिि 
२  ३११५१ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२३ 
सयूि स्करण आ स्व कायािलय 

व्यवथिापन 
२  २५३११ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२४ सवारी साधन ममिि खचि   २२२१३ ४ पटक ६०,०००.०० ६०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२५ थवाथ्य ईकाई शौचालय स्नमािण २  ३११५८ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२६ स्हमस्शखर युवा क्लब भवन स्नमािण २  ३११११ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ३४,००,०००.०० १४,००,०००.०० २०,००,०००.००      

 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविकािडा नं. ३ 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६२०१ याङवरक गाउुँपास्लकावडा नं. ३ 

१ 
७० % अनुदानमा प्याज उत्पादनमा युवा 

लस्क्षि कायिक्रम 
३  २७२१९ १ पटक १,२०,०००.०० ०.०० १,२०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ इन्धन (कायािलय प्रयोजन) ३  २२२१२ ३ पटक ३०,०००.०० ३०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ इन्धन (पदास्धकारी) ३  २२२११ ३ पटक ३०,०००.०० ३०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ 
ओयाम बजार गैरीगाउुँ खरस्भर गोलाई 

मोटरबाटो 
३  ३११५१ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ 
ओयाम बजार साविजस्नक शौचालय 

स्नमािण 
३  ३११५८ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

६ 
कम्प्यूटर स्प्रन्टर खररद ििा वडा 

कायािलय व्यवथिापन 
३  २२४१२ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ कायिक्रम खचि ३  २२५२२ १ पटक २०,०००.०० २०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ खेलकुद ििा अस्िररक्त कायिक्रम ३  २२५२९ १ पटक १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ 
गमु्बाडाुँडा फापरबारी सडक स्नमािण 

योजना 
३  ३११५१ १ पटक १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० 
गररव स्वपन्न वगिलाई स्वद्यिु स्मटर 

जडानमा १०० प्रस्िशि अनुदान 
३  २५३१५ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ गोगनेु खानेपानी ममिि वारेबुङ ३  ३११५६ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१२ गोगनेु स्लख्याङ जाने मोटर बाटो ३  ३११५१ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ 
नेपाल रेडक्रस सोसाघटी कायािलय 

व्यवथिापन 
३  २५३१५ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ 

स्नशलु्क औिधी कायिक्रम ििा थवाथ्य 

संथिा व्यवथिापन (६० विि मािीका 

नागरीक) 

३  २५३१२ १ पटक ४,००,०००.०० ०.०० ४,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ 
पत्रपस्त्रका, छपाई ििा सचूना प्रकाशन 

खचि 
३  २२३१५ १ पटक ७०,०००.०० ७०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ 
पश ुथवाथ्य पररक्षण ििा घमु्िी स्शस्वर 

कायिक्रम 
३  २२५२९ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ पानी ििा स्बजलुी ३  २२१११ ३ पटक १५,०००.०० १५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१८ बालमैत्री वडा घोिणा ििा कोि थिापना ३  २२७११ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१९ भ्रमण खचि ३  २२६१२ ४ पटक ८०,०००.०० ८०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२० मसलन्द ििा कायािलय सामाग्री ३  २२३११ ४ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 



66 
 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

२१ 
युवा ििा स्वपन्न समदुाय लस्क्षि स्सप 

स्वकास कायिक्रम 
३  २२५१२ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२२ स्वपद व्यवथिापन ३  २२७११ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२३ स्वस्वध खचि ३  २२७११ १ पटक १,१५,०००.०० १,१५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२४ संचार महसलु ३  २२११२ ५ पटक २५,०००.०० २५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२५ सवारी साधन ममिि खचि ३  २२२१३ ३ पटक १५,०००.०० १५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२६ 
सहकारी व्यवथिापन ििा स्वस्त्तय 

सारक्षरिा 
३  २२५१२ १ पटक १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२७ 

सामदुास्यक स्वद्यालयहरुमा मा.स्व ििा 

आ.स्व. मा प्रशासस्नक ििा व्यायथिापन 

अनुदान 

३  २५३११ १ पटक ४,५०,०००.०० ०.०० ४,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२८ सामास्जक सरुक्षा कायिक्रम ३  २७११२ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२९ 
हालसम्मका जनप्रस्िस्नस्धकी थमारीका 

पथुिक छपाई 
३  २२३१५ १ पटक ८०,०००.०० ५०,०००.०० ३०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ३४,५०,०००.०० १४,५०,०००.०० २०,००,०००.००           

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविकािडा नं. ४ 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६२०१ याङवरक गाउुँपास्लकावडा नं. ४ 

१ कुलामनुी चेिनाि डाुँडा सडक स्नमािण ४  ३११५१ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ कायािलय संचालन ४  २२३११ ४ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 
कावेली दाहालगाउुँ पछुार घाट स्नमािण 

ििा व्यवथिापन 
४  ३११५९ १ पटक ३,००,०००.०० ५०,०००.०० २,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ खेलकुद स्वकास कायिक्रम ४  २२५२२ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ 
जनकल्याण आ.स्व. भैस्िक ििा शैस्क्षक 

सधुार 
४  ३११५९ १ पटक ३,५०,०००.०० ०.०० ३,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ 
ढाडेगाउुँ स्नगरेु खानेपानी ट्याङ्की 

स्नमािण 
४  ३११५६ १ पटक २,५०,०००.०० ०.०० २,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 
नागिान गोलाई बरबुङ खोल्सा सडक 

ममिि 
४  ३११५१ १ पटक ३,००,०००.०० ०.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ 
पास्लका भवन दसे्ख फलामै धारा सडक 

सोस्लङ 
४  ३११५१ १ पटक ३,००,०००.०० ०.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ बालमैत्री वडा घोिणा ििा कोि थिापना ४  २२७११ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० भ्रमण खचि ४  २२६१२ १ पटक ८५,०००.०० ८५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ 
मगरगाउुँ ह ुँद ैिपुि क्याम्पस मोटरबाटो 

स्नमािण 
४  ३११५१ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१२ 
मेस्शनरी ििा औजार ममिि सम्भार ििा 

सञ्चालन खचि 
४  २२२२१ ४ पटक २०,०००.०० २०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ 
मस्हला, अपाङ्गिा, दस्लि, जनजािी 

लक्षीि कायिक्रम 
४  २२५२२ १ पटक २,००,०००.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ युस्नसेफ खानेपानी ममिि ४  ३११५६ १ पटक १,५०,०००.०० ०.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 



68 
 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

१५ 
लेखनाि आ.स्व., जनिा आ.स्व., 

चन्द्रोदय आ.स्व. व्यवथिापन अनुदान 
४  २५३११ १ पटक १,५०,०००.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ ल्यापटप खररद ४  २२३११ १ पटक ३१,८००.०० ३१,८००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ स्वपद व्यवथिापन ४  २७२१९ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१८ स्वस्वध खचि ४  २२७११ १ पटक १,३०,०००.०० १,३०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१९ संचार  ििा पत्रपत्रीका ४  २२११२ १ पटक ३५,०००.०० ३५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२० सवारी ईन्धन ४  २२२१२ ७ पटक ७०,०००.०० ७०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२१ सवारी साधन ममिि खचि ४  २२२१३ ४ पटक ६०,०००.०० ६०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२२ 
स्सवाखोला लघ ुजलस्वद्यिु संचालन 

अनुदान 
४  २५३१५ १ पटक ५,००,०००.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२३ स्सथन ेस्संचाई कुलो पाईप खररद ४  २५३१३ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ३६,८१,८००.०० १६,८१,८००.०० २०,००,०००.००       

 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविकािडा नं. ५ 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६२०१ याङवरक गाउुँपास्लकावडा नं. ५ 

१ 
५०% अनुदानमा कृिकहरुलाई आलुको 

स्वउ स्विरण 
५  २५३१५ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 
५०% अनुदानमा कृिकहरुलाई टनेल 

स्विरण 
५  २५३१५ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ आहाले संसारी थिल स्नमािण ५  ३११५९ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 



69 
 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 
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ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 
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ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

६ गणेश मा स्व व्यवथिापन अनुदान ६  २५३११ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 
गणेशचोक प्रहरी चौकी शौचालय 

स्नमािण 
६  ३११५८ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ 
स्पपलेधारा थवाथ्य चौकी मोटरबाटो 

ममिि 
६  ३११५१ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ 
बालमैत्री वडा घोिणा ििा कोि 

व्यवथिापन 
६  २२७११ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० बालस्वकास केन्द्र व्यवथिापन अनुदान ६  २५३११ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ बोहोरीचौर अमरपरु मोटरबाटो ममिि ६  ३११५१ १ पटक १,५०,०००.०० ०.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१२ भ्रमण खचि ६  २२६१२ १ पटक ८५,०००.०० ८५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ भोटेगडी मोटरबाटो थिरउन्निी ६  ३११५१ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ 
मकुुबुङ केस्दम्बा खानेपानी ििा 

सरसफाई 
६  ३११५६ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ मस्न्दर व्यवथिापन ६  २५३१४ १ पटक ५०,०००.०० ०.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ ममिि संभार ६  ३११५९ १ पटक १,००,०००.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ 
मेस्शनरी ििा औजार ममिि सम्भार ििा 

सञ्चालन खचि 
६  २२२२१ १ पटक २०,०००.०० २०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१८ 
मस्हला, अपाङ्गिा, दस्लि लक्षीि 

कायिक्रम 
६  २२५२२ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१९ मोटरसाइकल खररद ६  ३११२१ १ पटक ३,००,०००.०० ०.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२० स्वस्वध खचि ६  २२७११ १ पटक १,३०,०००.०० १,३०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२१ 
स्शक्षा स्नकेिन आ स्व व्यवथिापन 

अनुदान 
६  २५३११ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२२ संचार ििा पत्रपत्रीका ६  २२११२ १ पटक ३५,०००.०० ३५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

२३ सडक वस्त्त व्यवथिापन ६  २२७११ १ पटक ५०,०००.०० ०.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२४ सरथविी आ स्व व्यवथिापन अनुदान ६  २५३११ १ पटक ५०,०००.०० ५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२५ सवारी इन्धन ६  २२२१२ १ पटक ७०,०००.०० ७०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२६ सवारी साधन ममिि खचि ६  २२२१३ ४ पटक ६०,०००.०० ६०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२७ स्सडी स्नमािण नागी ६ ६  ३११५९ १ पटक २,००,०००.०० ०.०० २,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२८ स्हस्लहाङ प्रबेिार प्रस्िक्षालय सधुार ६  ३११५९ १ पटक १,५०,०००.०० ०.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ३०,००,०००.०० १०,००,०००.०० २०,००,०००.००           
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सशतय अनजर्ान तर्य  बावषयक विकास तथा काययक्रि 

क.  आवथयक विकास के्षत्र 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  उप के्षत्र : कृवष 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 

१ 

आ.व. २०७८/०७९ मा थिापना भएको 

अलैंचीबाली पकेट स्वकास कायिक्रमको 

स्नरन् िरिा 

  २७२१९ १ पटक ६,००,०००.०० ०.०० ६,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 
आ.व. २०७९/८० मा नयाुँ आलुबाली 

पकेट स्वकास कायिक्रम सञ् चालन 
  २५३१५ १ पटक १२,००,०००.०० ०.०० १२,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ इस्पडेस्मयोलोस्जकल ररपोस्टिङ्ग   २२४११ १ पटक २०,०००.०० ०.०० २०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ कृस्त्रम गभािधान स्मसन कायिक्रम   २२५२२ १ पटक ३,००,०००.०० ०.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ 
कृस्ि ििा पश ुसेवाका एक गाुँउ एक 

प्रास्वस्धकहरुको िलव भत्ता 
  २११११ १ पटक ४,००,०००.०० ०.०० ४,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ कृस्ि थनािक करार   २११११ १ पटक ५,००,०००.०० ०.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 
कृस्ि, पशपुन्छी ििा मत्थय ि्याकं 

अध्यावस्धक कायिक्रम 
  २२५२२ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ स्कसान सचूीकरण कायिक्रम   २११११ १ पटक ३,००,०००.०० ०.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ छुपी प्रवद्धिन कायिक्रम   २५३१५ १ पटक १९,५०,०००.०० ०.०० १९,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० 

पश ुसेवा स्वभाग र प्रादसे्शक स्नकायमा 

पशपुन्छी ि्यांक ििा पश ुसेवाका 

कायिक्रमको प्रगस्ि ररपोस्टिङ 

  २२५२२ १ पटक २०,०००.०० ०.०० २०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ 
पशपुन्छी रोगको अन्वेिण, नमनुा 

सङ्कलन ििा पे्रिण 
  २२७११ १ पटक १०,०००.०० ०.०० १०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ५४,००,०००.००   ५४,००,०००.००           
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आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  उप के्षत्र : उद्योग 
स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 

१ 

गररबी स्नवारणका लास्ग लघ ुउद्यम स्वकास 

कायिक्रम संचालन स्नदसे्शका, २०७७ बमोस्जम 

उद्यमीको थिरोन्निी (आवश्यकिा पस्हचानका 

आधारमा पनुिािजगी र एडभान्स सीप स्वकास 

िास्लम कायिक्रम) 

  २२५२२ १ पटक ४,८०,०००.०० ०.०० ४,८०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 

गररबी स्नवारणका लास्ग लघ ुउद्यम स्वकास 

कायिक्रम संचालन स्नदसे्शका, २०७७ बमोस्जम 

लघ ुउद्यम स्वकास मोडेलमा नयाुँ लघु उद्यमी 

स्सजिना गने 

  २२५२२ १ पटक २३,८०,०००.०० ०.०० २३,८०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 

सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार 

प्रस्िथपधाि बसृ्द्ध गनिका लास्ग कस्म्िमा ५ जनाको 

समहुमा प्रस्बस्ध हथिान्िरण 

  २५३१५ १ पटक १,४०,०००.०० ०.०० १,४०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ३०,००,०००.००   ३०,००,०००.००           

 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  उप के्षत्र : पययटन 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

१ 
गमु्से पयिटकीय पवूािधार स्नमािण याङवरक ५ 

पाुँचिर 
  ३११५९ १ पटक १०,००,०००.०० ०.०० १०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 
गमु्से पयिटकीय पवूािधार स्नमािण याङवरक ५ 

पाुँचिर 
  ३११५९ १ पटक ८,००,०००.०० ०.०० ८,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 
स्नसान कास्लका धाम ििा याङवरक पोखरी 

संरक्षण योजना 
  ३११५९ १ पटक २,०२,५६,०००.०० ०.०० २,०२,५६,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ 
स्सम्ले स्हस्टधारापयिटकीय पवूािधार स्नमािण 

याङवरक ५ पाुँचिर 
  ३११५९ १ पटक १५,००,०००.०० ०.०० १५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कुल जम्मा २,३५,५६,०००.००   २,३५,५६,०००.००           

 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  उप के्षत्र : जिश्रोत तथा वसंचाई 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 

१ कडरीया स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक ७,९८,०००.०० ०.०० ७,९८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ कडरीया स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक ११,९७,०००.०० ०.०० ११,९७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ खङुखोला सरकारी कुलो स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक २६,९६,०००.०० ०.०० २६,९६,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ खङुखोला सरकारी कुलो स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक ४०,४३,०००.०० ०.०० ४०,४३,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ टुनीबोटे स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक १५,९३,०००.०० ०.०० १५,९३,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ टुनीबोटे स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक २३,९०,०००.०० ०.०० २३,९०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ स्बरुवाखोला बरबोटे स्ठङगेपरु स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक १२,७७,०००.०० ०.०० १२,७७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ स्बरुवाखोला बरबोटे स्ठङगेपरु स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक ८,५१,०००.०० ०.०० ८,५१,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

९ भजुे स्िनदोभाने स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक १२,७२,०००.०० ०.०० १२,७२,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० भजुे स्िनदोभाने स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक ८,४८,०००.०० ०.०० ८,४८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ मेवाखोला साङखेन स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक ४८,२७,०००.०० ०.०० ४८,२७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१२ मेवाखोला साङखेन स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक ३२,८५,०००.०० ०.०० ३२,८५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ सेलेजङु स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक १३,७७,०००.०० ०.०० १३,७७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ सेलेजङु स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक ९,१८,०००.०० ०.०० ९,१८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ स्सवाखोला वारबुङ खोल्सा स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक ३०,१७,०००.०० ०.०० ३०,१७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ स्सवाखोला वारबुङ खोल्सा स्संचाइ योजना   ३११५५ १ पटक २०,११,०००.०० ०.०० २०,११,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ३,२४,००,०००.००   ३,२४,००,०००.००           

 

ख.  सािावजक विकास के्षत्र 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  उप के्षत्र : वशक्षा 
स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 

१ 

आधारभिू िहका थवीकृि दरवन्दीका 

स्शक्षक, राहि अनुदान स्शक्षकका लास्ग  

िलब भत्ता अनुदान (स्वशेि स्शक्षा पररिद 

अन्िरगिका स्शक्षक/कमिचारीहरु समेि) 

  २११११ १ पटक ७,७७,००,०००.०० ०.०० ७,७७,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 

आधारमिु िह कक्षा (६-८) मा 

अंगे्रजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वियमा स्शक्षण 

सहयोग अनुदान 

  २५३११ १ पटक ४,२६,०००.०० ०.०० ४,२६,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

३ 

आधारमिु िह कक्षा (६-८) मा 

अंगे्रजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वियमा स्शक्षण 

सहयोग अनुदान 

  २५३११ १ पटक २,०९,०००.०० ०.०० २,०९,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ 

आधारमिु िह कक्षा (६-८) मा 

अंगे्रजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वियमा स्शक्षण 

सहयोग अनुदान 

  २५३११ १ पटक ११,७७,०००.०० ०.०० ११,७७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ 

केन्द्रबाट छनौट भएका नमनुा 

स्वद्यालय,स्वशेि स्वद्यालयको क्रमागि 

भवन स्नमािण ििा कक्षा ११ थिोन्नस्ि 

भएका प्रास्वस्धक धार स्वद्यालयको ल्याव 

व्यवथिापन अनुदान 

  ३११५९ १ पटक २४,००,०००.०० ०.०० २४,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ 

केन्द्रबाट छनौट भएका नमनुा 

स्वद्यालय,स्वशेि स्वद्यालयको क्रमागि 

भवन स्नमािण ििा कक्षा ११ थिोन्नस्ि 

भएका प्रास्वस्धक धार स्वद्यालयको ल्याव 

व्यवथिापन अनुदान 

  ३११५९ १ पटक १२,००,०००.०० ०.०० १२,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 

केन्द्रबाट छनौट भएका नमनुा 

स्वद्यालय,स्वशेि स्वद्यालयको क्रमागि 

भवन स्नमािण ििा कक्षा ११ थिोन्नस्ि 

भएका प्रास्वस्धक धार स्वद्यालयको ल्याव 

व्यवथिापन अनुदान 

  ३११५९ १ पटक ६५,००,०००.०० ०.०० ६५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ 

कोस्भड-१९ बाट पगुेको शैस्क्षक क्षस्िको 

पररपरुण ििा अन्य स्वपदको समयमा 

स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्ग कायिक्रम 

  २५३११ १ पटक ४६,०००.०० ०.०० ४६,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

९ 

कोस्भड-१९ बाट पगुेको शैस्क्षक क्षस्िको 

पररपरुण ििा अन्य स्वपदको समयमा 

स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्ग कायिक्रम 

  २५३११ १ पटक २,६०,०००.०० ०.०० २,६०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० 

कोस्भड-१९ बाट पगुेको शैस्क्षक क्षस्िको 

पररपरुण ििा अन्य स्वपदको समयमा 

स्सकाइ स्नरन्िरिाका लास्ग कायिक्रम 

  २५३११ १ पटक ९४,०००.०० ०.०० ९४,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ 
िोस्कएका  स्वद्यािीको स्दवा खाजाका 

लास्ग  स्वद्यालयलाई अनुदान 
  २२७११ १ पटक १२,५७,०००.०० ०.०० १२,५७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१२ 
िोस्कएका  स्वद्यािीको स्दवा खाजाका 

लास्ग  स्वद्यालयलाई अनुदान 
  २२७११ १ पटक ६,१८,०००.०० ०.०० ६,१८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ 
िोस्कएका  स्वद्यािीको स्दवा खाजाका 

लास्ग  स्वद्यालयलाई अनुदान 
  २२७११ १ पटक ३४,६८,०००.०० ०.०० ३४,६८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ 

प्रस्ि स्वद्यािी लागिका आधारमा स्सकाइ 

सामग्री ििा स्डस्जटल स्सकाइ समाग्री 

व्यवथिाका लास्ग स्वद्यालयलाइ अनुदान 

  २५३११ १ पटक ६,३८,०००.०० ०.०० ६,३८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ 

प्रस्ि स्वद्यािी लागिका आधारमा स्सकाइ 

सामग्री ििा स्डस्जटल स्सकाइ समाग्री 

व्यवथिाका लास्ग स्वद्यालयलाइ अनुदान 

  २५३११ १ पटक १,१४,०००.०० ०.०० १,१४,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ 

प्रस्ि स्वद्यािी लागिका आधारमा स्सकाइ 

सामग्री ििा स्डस्जटल स्सकाइ समाग्री 

व्यवथिाका लास्ग स्वद्यालयलाइ अनुदान 

  २५३११ १ पटक २,३१,०००.०० ०.०० २,३१,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ 

प्रारस्म्भक बाल स्वकास  सहजकिािहरुको 

पाररश्रस्मक ििा स्वद्यालय कमिचारी 

व्यबथिापन अनुदान 

  २११११ १ पटक ११,७८,०००.०० ०.०० ११,७८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

१८ 

प्रारस्म्भक बाल स्वकास  सहजकिािहरुको 

पाररश्रस्मक ििा स्वद्यालय कमिचारी 

व्यबथिापन अनुदान 

  २११११ १ पटक २३,९८,०००.०० ०.०० २३,९८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१९ 

प्रारस्म्भक बाल स्वकास  सहजकिािहरुको 

पाररश्रस्मक ििा स्वद्यालय कमिचारी 

व्यबथिापन अनुदान 

  २११११ १ पटक ६६,४२,०००.०० ०.०० ६६,४२,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२० 

माध्यस्मक िह कक्षा (९-१०) मा 

अंगे्रजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वियमा स्शक्षण 

सहयोग अनुदान 

  २५३११ १ पटक ४,२९,०००.०० ०.०० ४,२९,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२१ 

माध्यस्मक िह कक्षा (९-१०) मा 

अंगे्रजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वियमा स्शक्षण 

सहयोग अनुदान 

  २५३११ १ पटक २,११,०००.०० ०.०० २,११,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२२ 

माध्यस्मक िह कक्षा (९-१०) मा 

अंगे्रजी,गस्णि र स्वज्ञान स्वियमा स्शक्षण 

सहयोग अनुदान 

  २५३११ १ पटक ११,८४,०००.०० ०.०० ११,८४,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२३ 

माध्यस्मक िहका थवीकृि दरवन्दीका 

स्शक्षक, राहि अनुदान स्शक्षक  लास्ग 

िलब भत्ता अनुदान (स्वशेि स्शक्षा पररिद 

अन्िरगिका स्शक्षक/कमिचारी,प्रास्वस्धक 

धारका प्रस्शक्षक समेि) 

  २११११ १ पटक २,२२,००,०००.०० ०.०० २,२२,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२४ 
स्वद्यालय सञ्चालन ििा व्यवथिापन 

अनुदान 
  २५३११ १ पटक २,८१,०००.०० ०.०० २,८१,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२५ 
स्वद्यालय सञ्चालन ििा व्यवथिापन 

अनुदान 
  २५३११ १ पटक १५,७८,०००.०० ०.०० १५,७८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

२६ 
स्वद्यालय सञ्चालन ििा व्यवथिापन 

अनुदान 
  २५३११ १ पटक ५,७२,०००.०० ०.०० ५,७२,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२७ 

स्वद्यालयमा शैस्क्षक गणुथिर सुदृढीकरण  

एवम ्कायिसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन 

अनुदान 

  २५३११ १ पटक ९,१९,०००.०० ०.०० ९,१९,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२८ 

स्वद्यालयमा शैस्क्षक गणुथिर सुदृढीकरण  

एवम ्कायिसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन 

अनुदान 

  २५३११ १ पटक ५१,६०,०००.०० ०.०० ५१,६०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२९ 

स्वद्यालयमा शैस्क्षक गणुथिर सुदृढीकरण  

एवम ्कायिसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन 

अनुदान 

  २५३११ १ पटक १८,७१,०००.०० ०.०० १८,७१,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३० 

शैस्क्षक पह ुँच ससु्नस्िििा, अनौपचाररक 

ििा वैकस्ल्पक स्शक्षा कायिक्रम 

(परम्परागि स्वद्यालय, वैकस्ल्पक 

स्वद्यालय, साक्षरिा र स्नरन्िर स्शक्षाका 

कायिक्रम समेि) 

  २५३११ १ पटक ७४,०००.०० ०.०० ७४,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३१ 

शैस्क्षक पह ुँच ससु्नस्िििा, अनौपचाररक 

ििा वैकस्ल्पक स्शक्षा कायिक्रम 

(परम्परागि स्वद्यालय, वैकस्ल्पक 

स्वद्यालय, साक्षरिा र स्नरन्िर स्शक्षाका 

कायिक्रम समेि) 

  २५३११ १ पटक ४,१६,०००.०० ०.०० ४,१६,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३२ 

शैस्क्षक पह ुँच ससु्नस्िििा, अनौपचाररक 

ििा वैकस्ल्पक स्शक्षा कायिक्रम 

(परम्परागि स्वद्यालय, वैकस्ल्पक 

  २५३११ १ पटक १,५१,०००.०० ०.०० १,५१,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

स्वद्यालय, साक्षरिा र स्नरन्िर स्शक्षाका 

कायिक्रम समेि) 

३३ 
सथिागि क्षमिा स्वकास,परीक्षा 

सञ्चालन एवम ्स्वद्यािी मलु्याङ्कन 
  २५३११ १ पटक ८२,०००.०० ०.०० ८२,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३४ 
सथिागि क्षमिा स्वकास,परीक्षा 

सञ्चालन एवम ्स्वद्यािी मलु्याङ्कन 
  २५३११ १ पटक १,६७,०००.०० ०.०० १,६७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३५ 
सथिागि क्षमिा स्वकास,परीक्षा 

सञ्चालन एवम ्स्वद्यािी मलु्याङ्कन 
  २५३११ १ पटक ४,६२,०००.०० ०.०० ४,६२,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३६ 
सामदुास्यक स्वद्यालयका छात्राहरुलाई 

स्नशलु्क थयास्नटरी प्याड धयवथिापन 
  २५३११ १ पटक १,४२,०००.०० ०.०० १,४२,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३७ 
सामदुास्यक स्वद्यालयका छात्राहरुलाई 

स्नशलु्क थयास्नटरी प्याड धयवथिापन 
  २५३११ १ पटक ७,९६,०००.०० ०.०० ७,९६,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३८ 
सामदुास्यक स्वद्यालयका छात्राहरुलाई 

स्नशलु्क थयास्नटरी प्याड धयवथिापन 
  २५३११ १ पटक २,८९,०००.०० ०.०० २,८९,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३९ 
साविजस्नक स्वद्यालयका  स्वद्यािीहरुका 

लास्ग स्नशलु्क पाठ्यपथुिक अनुदान 
  २५३११ १ पटक ६,२८,०००.०० ०.०० ६,२८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४० 
साविजस्नक स्वद्यालयका  स्वद्यािीहरुका 

लास्ग स्नशलु्क पाठ्यपथुिक अनुदान 
  २५३११ १ पटक ३,०९,०००.०० ०.०० ३,०९,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४१ 
साविजस्नक स्वद्यालयका  स्वद्यािीहरुका 

लास्ग स्नशलु्क पाठ्यपथुिक अनुदान 
  २५३११ १ पटक १७,३२,०००.०० ०.०० १७,३२,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४२ 

साविजस्नक स्वद्यालयमा अध्ययनरि 

स्वद्यािीहरुका लास्ग छात्रबसृ्त्त (आवासीय 

ििा गैरआवासीय) 

  २७२११ १ पटक १,८७,०००.०० ०.०० १,८७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

४३ 

साविजस्नक स्वद्यालयमा अध्ययनरि 

स्वद्यािीहरुका लास्ग छात्रबसृ्त्त (आवासीय 

ििा गैरआवासीय) 

  २७२११ १ पटक १,१७,०००.०० ०.०० १,१७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४४ 

साविजस्नक स्वद्यालयमा अध्ययनरि 

स्वद्यािीहरुका लास्ग छात्रबसृ्त्त (आवासीय 

ििा गैरआवासीय) 

  २७२११ १ पटक ४,८७,०००.०० ०.०० ४,८७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १४,७०,००,०००.००   १४,७०,००,०००.००      

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  उप के्षत्र : स्िास््य 
स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 

१ 
CBIMNCI कायिक्रम (कायिक्रम सस्मक्षा, 

थिलगि अनुस्शक्षण, समिा ििा पह च कायिक्रम) 
  २२५१२ १ पटक ५,००,०००.०० ०.०० ५,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 
Inj.Oxytocin भण्डारणका लागी ILR 

Refrigerator खरीद 
  ३११२२ १ पटक ४,००,०००.०० ०.०० ४,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 

आकस्थमक अवथिामा औसस्ध एवं ल्याब 

सामाग्री ढुवानी, रेकस्डिङ ििा ररपोस्टिङका 

लास्ग फमि फरमेट छपाइ,  ई-स्ट.स्ब 

रस्जथटरअध्यावस्धक,  स्वश्व क्षयरोग स्दवस 

सम्बन्धी कायिक्रम, थिलगि अनुस्शक्षण ििा 

सपुररवेक्षण, क्षयरोगका कायिक्रमको अधि 

बास्ििक सस्मक्षा ििा कोहटि स्वश् 

  २५३१२ १ पटक १,०५,०००.०० ०.०० १,०५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

४ 
आुँखा, नाक, कान, घांटी ििा मखु थवाथ्य 

सम्वस्न्ध अस्भमखुीकरण 
  २२५१२ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ 
आधारभिू ििा आकस्थमक थवाथ्य सेवाको 

लास्ग औिस्ध खररद 
  २७२१३ १ पटक ११,८०,०००.०० ०.०० ११,८०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ 

क्षयरोगका जोस्खम समहु ििा थवाथि 

सेवाको पह च कम भएका समदुायमा सकृय 

क्षयरोग खोजपडिाल कायिक्रम ।  

घरपररवारका सदथयहरूको  सम्पकि  पररक्षण, 

एवं पाुँच विि मसु्नका बालबास्लमा क्षयरोग 

रोकिाम सम्बन्धी टी.स्प.टी. कायिक्रम 

  २२५२९ १ पटक ९५,०००.०० ०.०० ९५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 
कोस्भड १९ को भ्यास्क्सनको स्डस्जटाइजेशन 

ििा क्यू आर कोड प्रमास्णकरण 
  २२७११ १ पटक ८०,०००.०० ०.०० ८०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ 

कोस्भड १९ लगायि स्वस्भन्न महामारीजन्य 

रोगहरुको रोकिाम, स्नयन्त्रण ििा स्नगरानीका 

लास्ग सरोकारवाला सुँगको अन्िरस्क्रया ििा 

RRT, थवाथ्यकमी पररचालन 

  २२५२२ १ पटक २५,०००.०० ०.०० २५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ 

कोस्भड १९ स्वरुद्ध खोप अस्भयान ििा बुथटर 

खोप समेि संचालन धयवथिापन खचि 

(पास्लकाथिररय योजना र पास्लका ििा 

थवाथ्य सथिा थिररय सपुररवेक्षण) 

  २२७११ १ पटक १,९८,०००.०० ०.०० १,९८,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० 

स्नयस्मि खोप सुदृढीकरण, पणूि खोप 

ससु्निििा र दीगोपनाको लास्ग सकु्ष्मयोजना 

अद्यावस्धक २ स्दन र सरसफाई प्रबद््रधन 

प्याकेज पनुििाजगी िास्लम १ स्दन गरी ३ स्दन 

एवं पूणिखोप न.पा., गा.पा. ससु्नस्िििाको 

  २२५२९ १ पटक १,८२,०००.०० ०.०० १,८२,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

लास्ग थिास्नय िह, वडा, खोप समन्वय 

सस्मिी ििा नवस्नवास्चिि जनप्रस्िस्न 

११ प्रजनन् रुग्णिा थवाथ्य सेवा   २२५२९ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१२ 
पररवार स्नयोजन स्कशोर स्कशोरी ििा प्रजनन् 

थवाथ्य कायिक्रम 
  २२५२९ १ पटक २,२०,०००.०० ०.०० २,२०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ 

पशपंुक्षी आदीबाट ह ने ईन्फुएन्जा, बडि फ्लु, 

AMR, स्सस्ष्टसकोस्सस, टक्सोप्लाज्मोस्सस 

आस्द स्वस्भन्न सरुवारोग सम्बस्न्ध रोकिाम 

ििा स्नयन्त्रणका लास्ग सचेिना कायिक्रम 

  २२७११ १ पटक २०,०००.०० ०.०० २०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ 

पास्लका थिरमा थवाथ्य संथिाहरुको मास्सक 

बैठक, थवाथ्य कायिक्रमहरुको डाटा 

भेररस्फकेशन एवं गणुथिर सधुार सािै 

अधिबास्ििक एवं बास्ििक सस्मक्षा 

  २२५२२ १ पटक १,५५,०००.०० ०.०० १,५५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ 

पास्लकाहरुमा थवीकृि स्नदसे्शका अनुसार  गस्ठि 

rapid response team ििा risk 

communication and community 

engagement team लाई अस्भमसु्खकरण,  

महामारी/जनथवाथ्यमा असर पने घटनाहरुको  

धयबथिापनका लास्ग कस्म्िमा बििमा दईु पटक 

सम्बन्धीि सरोकारवालाहरु समेिको सहभास्ग 

  २२५२२ १ पटक १,२५,०००.०० ०.०० १,२५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ पोिण कायिक्रम   २२५२२ १ पटक ३,१३,०००.०० ०.०० ३,१३,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ 

माि ृििा नवस्शश ुकायिक्रम अन्िगिि आमा 

सरुक्षा, गभिविी, रक्तसंचार, उत्पे्ररणा सेवा, 

न्यानो झोला र स्नशलु्क गभिपिन कायिक्रम 

  २५३१२ १ पटक १५,७५,०००.०० ०.०० १५,७५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१८ माि ृििा नवस्शश ुकायिक्रम संन्चालन   २५३१२ १ पटक १५,१२,०००.०० ०.०० १५,१२,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

१९ 

रास्ष्ट्रय मस्हला थवाथ्य थवयंसेस्वका  कायिक्रम 

(पोशाक प्रोत्साहन, यािायाि खचि, वास्ििक 

सस्मक्षा गोष्ठी र स्दवस मनाउने खचि समिे) 

  २११२१ १ पटक ११,००,०००.०० ०.०० ११,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२० 

स्वद्यालय थवाथ्य स्शक्षा/आमा समूह ििा 

मस्हला थवाथ्य थवयं सेस्वकाहरुका लास्ग 

सामास्जक धयवहार पररवििन कायिक्रम 

  २२५२२ १ पटक ७५,०००.०० ०.०० ७५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२१ 

स्वश्व औलो स्दवस मनाउने, स्कटजन्य रोग 

स्नयन्त्रण कायिक्रमको अनुगमन एवम ्मलू्याङ्कन 

ििा स्कटजन्य रोग स्नयन्त्रणका लास्ग बह स्नकाय 

अन्िरस्क्रया गने ििा Active Case Detection 

(औलो र कालाजार) 

  २५३१२ १ पटक ३०,०००.०० ०.०० ३०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२२ 

थिानीय िहका थवाथ्य चौकी, प्रा.थवा.के. र 

अथपिालहरुमा कायिरि कमिचारीहरुको 

िलव, महगी भत्ता, थिानीय भत्ता, पोिाक 

लगायि प्रशासस्नक खचि समेि 

  २११११ १२ पटक १,९२,००,०००.०० ०.०० १,९२,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२३ 
ससु्ििजन्य पदािि सेवनको न्यूस्नकरण सम्बन्धी 

सचेिना कायिक्रम 
  २२५२९ १ पटक २५,०००.०० ०.०० २५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२४ 

थवाथ्य चौकी (आधारभिु  थवाथ्य सेवा 

केन्द्र)  को न्युनिम सेवा मापदण्ड कायिक्रम  ( 

अस्भमखुीकरण, सस्मक्षा, फलो अप , 

अनुगमन ििा सदुृस्धकरण समेि ) 

  २२५२२ १ पटक १,२०,०००.०० ०.०० १,२०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२५ 
थवाथ्य सचूना सािै आइ एम यू सुदृढीकरण 

कायिक्रम 
  २२५२९ १ पटक ६५,०००.०० ०.०० ६५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा २,७५,००,०००.००   २,७५,००,०००.००       
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आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  उप के्षत्र : खानेपानी तथा सिसर्ाई   
स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 

१ 
ओयाम खानेपानी आयोजना 

याङ्गओरक ३ पाुँचिर 
  ३११५६ १ पटक ४०,००,०००.०० ०.०० ४०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 
टुस्नबोटे िपुि खानेपानी योजना, 

याङ्गबरक गा.पा.५, ४ पाुँचिर 
  ३११५६ १ पटक १०,००,०००.०० ०.०० १०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 
पास्िभरा याङरवक गा.पा. िेचम्बु वहृि 

खा.पा.आ.-िाप्लेजङ्ुग 
  ३११५६ १ पटक ५०,००,०००.०० ०.०० ५०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १,००,००,०००.००   १,००,००,०००.००           

 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  उप के्षत्र : यजिा तथा खेिकज र् 
स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 

१ 
खेलकुद पवूािधार स्नमािण वडा नं. ५ मस्ल्र 

प्रपोज कभडिहल स्नमािण 
  ३११५९ १ पटक ८,००,०००.०० ०.०० ८,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 
राष्ट्रपस्ि रस्नङ्ग स्सल्ड प्रस्ियोस्गिा (थिानीय 

िहथिरीय) 
  २२५२२ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ९,००,०००.००   ९,००,०००.००           
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आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  उप के्षत्र : िैंवगक सिानता तथा सािावजक सिािेशीकिण 
स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 

१ 

अन्य स्वस्वध खचि - आयोजना, सामास्जक 

सरुक्षा ििा घटना दिाि सम्बन्धी स्वस्भन्न 

बैंठकको स्चयापान लगायिको खचि 

  २२५११ १ पटक ३९,०००.०० ०.०० ३९,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ३९,०००.००   ३९,०००.००           

 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  उप के्षत्र : सािावजक सजिक्षा तथा संिक्षण 
स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 

१ 
एम. आइि. एस. अपरेटर र  स्फल्ड सहायक 

दसे्नक भ्रमण भत्ता/यािायाि खचि/ईन्धन 
  २२६११ १ पटक १,२०,०००.०० ०.०० १,२०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 
एम. आइि. एस. अपरेटर र  स्फल्ड सहायक 

पाररश्रस्मक, चाडपवि खिि ििा पोशाक खचि 
  २११११ १ पटक ६,२०,०००.०० ०.०० ६,२०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ 
एम. आइि. एस. अपरेटर र स्फल्ड सहायको 

लास्ग सञ्चार खचि 
  २२११२ १ पटक ७,०००.०० ०.०० ७,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ 
मेस्शनरी आजार ििा फस्निचर ममिि सम्भार 

(सेवा केन्द्र सञ्चालानािि) 
  २२३११ १ पटक ८४,०००.०० ०.०० ८४,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ 
मसलन्द सामान खररद (सेवा केन्द्र 

सञ्चालानािि) 
  २२३१९ १ पटक १,८०,०००.०० ०.०० १,८०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

६ 

स्वभागले उपलव्ध गराउने स्वस्ध/पद्दस्ि 

अनुसार वडा थिरबाट घटना दिाि सप्ताह 

अस्भयान सञ्चालन 

  २२५१२ १ पटक १,००,०००.०० ०.०० १,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 
सञ्चार सामाग्री प्रसारण ििा छपाइि (सञ्चार 

र पुँह च अस्भयान सञ्चालान) 
  २२३१५ १ पटक १,५०,०००.०० ०.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १२,६१,०००.००   १२,६१,०००.००           

 

ग.  सािावजक विकास के्षत्र 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  के्षत्र : पूिायिाि विकास 
स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 

१ 

नवीकरणीय ऊजाि प्रवस्ध जडान 

(वायोग्याुँस/स्वद्युिीय चलुो/सधुाररएको चलुो/सौयि 

ऊजाि) 

  ३११५९ १ पटक ८,००,०००.०० ०.०० ८,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ 

रस्वखोला पावरहाउस, सास्ठमरेु, लुङ्माखोला, 

स्लगस्लगे लामा स्संह झो।प ु याङवरक १, 

नुवाखोला डाडाुँ झो प ु, ढङढङे झो।पु  स्नमािण , 

लम्बा खोला मेरुन्गा, स्चंमा खोला अठ्रयारे डुम्रो, 

स्सवा खोला बांगे, अफ्यारेबाट गदवुारी जाने 

झो.प.ु, याङवारक ३ स्चङमा, वालुवानी दसे्ख नाम्र 

  ३११५१ १ पटक २९,००,०००.०० ०.०० २९,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा ३७,००,०००.००   ३७,००,०००.००           
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घ.  सजशासन तथा अन्ति सम्बवन्ित के्षत्र 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (शसतय अनजर्ान)  के्षत्र : सजशासन तथा अन्तिसम्बवन्ित के्षत्र 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५११  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (शसिि अनुदान) 

१ प्रास्वस्धक सहायकको िलव   २११११ १ पटक ३,९३,०००.०० ०.०० ३,९३,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

२ प्रास्वस्धक सहायकको पोसाक   २११२१ १ पटक १०,०००.०० ०.०० १०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

३ प्रास्वस्धक सहायकको थिानीय भत्ता   २११३१ १ पटक ९३,०००.०० ०.०० ९३,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

४ 
पोपण स्वशेि (थवाथ्य) क्षेत्रका कायिक्रम 

सञ्चालन 
  २२५२९ १ पटक १,५०,०००.०० ०.०० १,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

५ 

पोिण सधुारको लास्ग स्वपन्न समदूायका 

मस्हला समहू वा सहकारीहरूलाई स्वपन्न 

सदथयहरूको आयआजिन सधुार कायिक्रमको 

गनि अनुदान 

  २५३१५ १ पटक ६,००,०००.०० ०.०० ६,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

६ 

पोिण संवेदनशील (खानेपानी ििा 

सरसफाइ, कृस्ि, पशसेुवा, मस्हला ििा 

बालबास्लका, स्शक्षा र शासकीय प्रवन्ध) 

क्षेत्रका कायिक्रमहरू सञ्चानल) 

  २२५२२ १ पटक ३,००,०००.०० ०.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

७ 

पोिण संवेदनशील (खानेपानी ििा 

सरसफाइ, कृस्ि, पशसेुवा, मस्हला ििा 

बालबास्लका, स्शक्षा र शासकीय प्रवन्ध) 

क्षेत्रका कायिक्रमहरू सञ्चानल) 

  २२५२२ १ पटक ४,५०,०००.०० ०.०० ४,५०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

८ रोजगार संयोजकको िलव   २११११ १ पटक ४,९४,०००.०० ०.०० ४,९४,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

९ रोजगार संयोजकको पोसाक   २११२१ १ पटक १०,०००.०० ०.०० १०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१० रोजगार संयोजकको थिानीय भत्ता   २११३१ १ पटक १,४२,०००.०० ०.०० १,४२,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

११ रोजगार सेवा केन्द्रको सुँचालन खचि   २२३१९ १ पटक २,६५,०००.०० ०.०० २,६५,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 
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स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

१२ 

रोजगार सेवा केन्द्रको सदुृस्ढकरण (कम्प्यूटर, 

फस्निचर स्फक्चसि, क्यामरा, अन्य स्वद्युिीय 

उपकरण) 

  ३११२३ १ पटक ३,००,०००.०० ०.०० ३,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१३ रोजगार सहायकको िलब   २११११ १ पटक ३,९३,०००.०० ०.०० ३,९३,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१४ रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता   २११२१ १ पटक १०,०००.०० ०.०० १०,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१५ रोजगार सहायको थिानीय भत्ता   २११३१ १ पटक ९३,०००.०० ०.०० ९३,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१६ रोजगारी सजृना (आई.स्ड.ए.ì   २७११२ १ पटक २३,४३,०००.०० ०.०० २३,४३,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

१७ रोजगारी सजृना (नेपाल सरकार)   २७११२ १ पटक ५७,५४,०००.०० ०.०० ५७,५४,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १,१८,००,०००.००   १,१८,००,०००.००           

 

वबशेष अनजर्ान तर्य  बावषयक विकास तथा काययक्रि 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि (विषेश अनजर्ान) 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५१२  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम (स्विेश अनुदान) 

१ 
अस्सने बखे पधेरेमलु छ्यारछ्यारे बृहि 

खानेपानी आयोजना याङवरक ४, ५ र ३ 
  ३११५६ १ पटक १,९०,००,०००.०० ०.०० १,९०,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १,९०,००,०००.००   १,९०,००,०००.००           
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सिपजिक अनजर्ान तर्य  बावषयक विकास तथा काययक्रि 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक :  संघीय सिकािबाट हस्तान्तरित काययक्रि(सिपजिक अनजर्ान) 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको 

नाम 

कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक 

श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय हथिान्िरण 

ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 
नेपाल सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६५१३  संघीय सरकारबाट हथिान्िररि कायिक्रम(समपरुक अनुदान) 

१ 
मल्टी प्रपोज कवडि हल स्नमािण 

आयोजना याङवरक ५ 
  ३११५९ १ N/A १,००,००,०००.०० ०.०० १,००,००,०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

कज ि जम्िा १,००,००,०००.००   १,००,००,०००.००           

 

अनजसूची-७ : गैसस तथा अन्य संघ/संस्थाका काययक्रि 

याङििक गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाको कायायिय, पाँचथि 

कायािलयको कोड : ८०१०२५०६३०० 

आ.ि. : २०७९/८०  बजेट उपशीषयक : याङििक गाउँपाविका  उप के्षत्र : गैसस तथा अन्य संघ/संस्थाका काययक्रि 

स्स.नं. कायिक्रम/आयोजना/स्क्रयाकलापको नाम कायािन्वयन 

ह ने थिान 

खचि 

शीििक 

लक्ष इकाई स्वस्नयोजन स्रोि 

आन्िररक श्रोि 

अन्िर सरकारी स्वत्तीय 

हथिान्िरण 
ऋण जनसहभास्गिा बैदसे्शक 

नेपाल 

सरकार 

प्रदशे 

सरकार 

थिानीय 

िह 

८०१०२५०६१०१ याङवरक गाउुँपास्लका 
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अनजसूची-८ : याङििक गाउँपाविकाको आवथयक ऐन 

ऐन संख्या- ३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

याङििक गाउँपाविकाको आवथयक ऐन, २०७९ 

गाउँसभा बाट स्िीकृत विवतुः-२०७९/०३/२४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

याङििक गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाको कायायिय 

थपजय, पाँचथि 

प्रर्ेश नं. १, नेपाि 
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याङििक गाउँपाविकाको ऐन २०७९ 

याङििक गाउँपाविकाको अथय सम्बवन्ि प्रस्ताििाई कायायन्ियन गनय बनेको ऐन 

गाउुँसभाबाट थवीकृि स्मस्ि  २०७९/०३/२४ 

प्रस्तिाना  

याङवरक गाउुँपास्लकाको आस्ििक विि २०७९/०८० को अिि सम्बस्न्ध प्रथिावलाई कायािन्वयन गनिका स्नस्मत्त 

थिानीय कर, शलु्क, दथिरु र जररवाना संकलन गने, छुट स्दने ििा अन्य आय संकलनको व्यवथिा गनि बान्छस्नय 

भएकोल,े 

नेपालको संस्वधान धारा २२८ को उपधारा (२) ििा थिानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ९ मा 

भएको व्यवथिा र प्रदशे काननु बमोस्जम याङवरक गाउुँपास्लकाको थिानीय राजश्व परामशि सस्मस्िले स्वधेयक गाउुँ 

सभाबाट पाररन ह न प्रथिाव गररएको । 

 

१. संवक्षप्त नाि ि प्रािम्भ   

(क) यस ऐनको नाम याङवरक गाउुँपास्लकाको “आस्ििक ऐन, २०७९” रहकेो छ ।  

(ख) यो ऐन २०७९ साल श्रवण १ गिे दसे्ख याङवरक गाउुँपास्लका के्षत्र पाुँचिरमा लाग ुह नेछ ।  

२. सम्पस्त्त कर (घर जग्गा कर)  गाउुँपास्लका के्षत्र स्भत्र अनसुचूी–१ बमोस्जम सम्पस्त्त कर/ घरजग्गा कर लगाइ 

असलू उपर गररनेछ । 

३.    भसू्मकर (मालपोि कर)  गाउुँपास्लका के्षत्र स्भत्र अनसुचूी–२ बमोस्जम भसू्मकर (मालपोि) लगाइ 

 असलु उपर गररनेछ । 

४. सम्पस्त्त बहाल कर  गाउुँपास्लका के्षत्रस्भत्र कुनै व्यस्क्त वा संथिाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 

छप्पर, सवारी साधन, जग्गा वा पोखरी परैु आंस्शक िवरले सािै अन्य कुनै सम्पस्त्त आम्दानी ह ने गरी 

बहालमा स्दइएकोमा अनसुचूी–३ बमोस्जम बहाल कर लगाइ असलू उपर गररनेछ । 

५. व्यवसाय कर   गाउुँपास्लका क्षते्र स्भत्र दिाि वा इजाजि प्राप्त गरी थिास्पि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा 

र अन्य यथिै प्रकारका जनुसकैु कारोवार गने व्यस्क्त वा स्नकायलाई व्यवसायको प्रकृस्ि, आस्ििक कारोवार, 

थिान स्वशेि र लगानीका आधारमा अनसुचूी–४ बमोस्जम व्यवसाय कर लगाइ असूल उपर गररनेछ । 

त्यसरी व्यवसाय कर असूल गदाि बैंक ििा स्वत्तीय संथिा, उद्योग, हाइरोपावर र सपुर माकेटहरुको हकमा 

प्रत्येक कारोवार थिलमा कारोवारको आधारममा अलग अलग इकाई मानी असूल उपर गररनेछ । 

६. जस्डबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ुकर   गाउुँपास्लका के्षत्र स्भत्र कुनै व्यस्क्त वा संथिाले ऊन, खोटो, जस्डबटुी, 

वकस, कवाडी माल र प्रचस्लल काननुले स्निेध गररएको जीवजन्ि ुबाहकेका अन्य मिृ वा माररएका 

जीवजन्िकुो हाड, स्सङ, प्वाुँख, छाला जथिा बथिकुो व्यवसास्यक कारोवार गरेवापि अनसुचूी–५ 

बमोस्जमको कर लगाइ असलू उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कर  प्रदशे सरकारको आस्ििक ऐन २०७९ बमोस्जम ह नेछ । 

८. स्वज्ञापन कर  प्रदशे सरकारको आस्ििक ऐन, २०७९ बमोस्जम ह नेछ । 

९. मनोरञ्जन कर  प्रदशे सरकारको आस्ििक ऐन, २०७९ बमोस्जम ह नेछ । 

१०. बहाल स्वरौटी शलु्क  गाउुँपास्लका के्षत्र स्भत्र आफूले स्नमािण, रेखदखे वा सञ्चालन गरेका अनसुचूी ९ मा 

उल्लेख भए अनसुार हाट वजार वा पसलमा सोही अनुसचूीमा भएको व्यवथिा अनसुार बहाल स्वरौटी 

शलु्क लगाइ असूल उपर गररनेछ । 
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११. पास्कि ङ शलु्क गाउुँपास्लका के्षत्र स्भत्र कुनै सवारी साधनलाई पास्कि ङ ससु्वधा उपलधध गराए वापि 

अनसुचूी–१० बमोस्जम पास्कि ङ शुल्क लगाइ असलू उपर गररनेछ । 

१२. रेस्कङ, कोयोस्कङ, यानेइङ्ग, बन्जी जस्म्पङ, स्जपफ्लायर र ¥यास्प्टङ शलु्क  गाउुँपास्लकाको आफ्नो के्षत्र 

स्भत्र रेस्कङ, कोयोस्कङ, यानेइङ्ग, बन्जी जस्म्पङ, स्जपफ्लायर र ¥यास्प्टङ सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन 

गरेवापि अनसुचूी–११ बमोस्जमको शलु्क लगाइ असलू उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शुल्क दथिरु  गाउुँपास्लकाले स्नमािण, सञ्चालन वा व्यवथिापन गरेका अनसुचूी–१२ मा उल्लेस्खि 

थिानीय पवूािधार र उपलधध गराइएको अन्य सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुचूीमा व्यवथिा भए अनसुार 

शलु्क लगाइ असूल उपर गररनेछ । 

१४. पयिटन शलु्क  प्रदशे सरकारको आस्ििक ऐन, २०७९ बमोस्जम ह नेछ । 

१५. घर जग्गा रस्जष्ट्रेशन शुल्क  प्रदशे सरकारको आस्ििक ऐन, २०७९ बमोस्जम ह नेछ । 

१६. दहत्तर बहत्तर शुल्क  प्रदशे सरकारको आस्ििक ऐन, २०७९ बमोस्जम ह नेछ । 

१७. जररवाना  गाउुँपास्लका के्षत्र स्भत्र स्निेध गररएको साविजस्नक सडक वा फुटपािमा सवारी साधन पास्कि ङ 

वा व्यापार व्यवसाय वा फोहोर मैलागने ििा यस ऐन र प्रचस्लि काननु स्वपररिका कायि गनेलाई अनुसचूी–

१४ बमोस्जम जररवाना गररनेछ । 

१८. कर छुट  यस ऐन बमोस्जम कर स्िने दास्यत्व भएका व्यस्क्त वा संथिाहरुलाई ऐनमा छुिै व्यवथिा भएकोमा 

बाहके कुनै पस्न स्कस्समको कर छुट स्दइने छैन । 

१९. कर ििा शलु्क संकलन सम्बस्न्ध कायिस्वस्ध  यो एनेमा भएका व्यवथिाहरुलाई कायािन्वयन गनिका लास्ग 

यस ऐनसुँग नबास्झने गरी कर ििा शलु्क संकलन सम्बस्न्ध गाउुँकायिपास्लकाले आवश्यक स्नयम वा 

कायिस्वस्ध बनाउन सक्नेछ । 

२०. अन्य व्यवथिा  गाउुँपास्लका स्वियगि शाखा, वडा ििा अन्य कायािलयहरुबाट सेवा प्रवाह गदाि 

सेवाग्राहीले बुझाउन ुपने कर, शलु्क, दथिरु ििा जररवानालाई आवद्ध गरी अस्नवायि असलू उपर गरी सेवा 

प्रवाह गनुि पनेछ । िर नागररकिाको स्सफाररस ििा व्यस्क्तगि घटना दिाि गदाि प्रस्िवद्धिापत्र स्लइ सेवा 

प्रवाह गनि भने बाधा पगेुको मास्नने छैन । 

२१. यसै ऐन बमोस्जम भएको मास्नने  (१) यो ऐन जारी ह न ुअस्घ भए गरेका व्यवसायहरु यसै ऐन बमोस्जम भए 

गरेको मास्नने छ । यस ऐनमा उल्लेख नभएका स्वियको हकमा गाउुँकायिपास्लकाले करको दर िोक्ने छ । 

२२.  गाउुँपास्लकाकाले लाग ुगद ैआएका व्यवथिाहरु र संघीय ििा प्रदशे काननु, ऐनसुँग प्रस्िकुल दसे्खएमा 

प्रस्िकुल भएको हदसम्म खारेज ह नेछन ्। 

 

अनसुचूी-१ 

(दफा २ सुँग सम्बस्न्धि) 

सम्पवत्त/घिजग्गा कि 

याङवरक गाउुँपास्लका क्षेत्र स्भत्र आस्ििक विि २०७९/०८० को बास्ििक अचल सम्पस्त्त मलू्याङ्कन स्सफाररस गदाि 

घर जग्गा कर दहेाय बमोस्जम िोस्कएको छ । 

क)  सम्पस्ि कर (स्थिर सम्पस्ि मलू्याङ्कनको आधारमा )       (रुपैयामा) 

क्र.सं. स्ववरण (प्रत्येक इकाईको एकमषु्ठ, िप नलाग्ने) आ.व. २०७९/०८० को कैस्फयि 

१. ५ लाख रुपैयासम्मको १०००।००  

२. ५ दसे्ख १० लाख रुपैया सम्मको १५००।००  
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क्र.सं. स्ववरण (प्रत्येक इकाईको एकमषु्ठ, िप नलाग्ने) आ.व. २०७९/०८० को कैस्फयि 

३. १० दसे्ख२० लाख रुपैया सम्मको २०००।००  

४. २० दसे्ख ३० लाख रुपैया सम्मको २५००।००  

५. ३० दसे्ख ५० लाख रुपैया सम्मको ३०००।००  

६. ५० दसे्ख १०० लाख रुपैया सम्मको ३५००।००  

७. १ करोड दसे्ख २ करोड सम्म ४०००।००  

८. २ करोड दसे्ख १० करोड सम्म २००००।००  

९. १० करोड दसे्ख मास्ि सम्पस्ि मलू्याङ्कनको आधारमा ०.०२%  

ख)  घरधरुी कर                                                              (रुपैयामा) 

क्र.सं. स्ववरण (प्रस्ि घर िप ह ने) दर  

१ दईु वा सो भन्दा बढी िला भएको पक्की घर ५००।००  

२ एकिले पक्की घर ४००।००  

३ अधिपक्की घर २५०।००  

४ जथिा/टायल/स्झगटी/काठको छानो भएको घर १००।००  

५ खर/स्चत्रा/पराल/फुसको छानो भएको घर ५०।००  

 

अनसुचूी-२ 

(दफा ३ सुँग सम्बस्न्धि) 

भूिीकि (िािपोत कि) 

पाुँचिर स्जल्ला याङवरक गाउुँपास्लका क्षेत्र स्भत्र आस्ििक विि २०७९/०८० को मालपोि कर दहेाय बमोस्जम 

िोस्कएको छ । 

क) मध्यपहाडी पषु्ट्पलाल लोकमागि आसपास १०० स्मटर क्षेत्र स्भत्र  

क्र.सं. स्कस्सम दररेट (प्रस्ि रोपनी) जररवाना कैस्फयि 

१ अधबल १५।०० 

बास्ििक ५% 

िप ह द ै

जानेछ । 

स्वगि 

वििहरुको 

बाुँकी 

बक्यौिाको 

हकमा समेि 

यस ैअनसुार 

ह नेछ । 

२ दोयाम १३।०० 

३ स्सम ११।०० 

४ चाहार ९।०० 

५ वगि नखलेुको हकमा ६।०० 

६ 
अलैंची उत्पादन ह ने के्षत्र (स्व.सं. २०४० 

सालमा दिाि भएको क्षेत्र) 
१५।०० 

ख)  अन्य सम्पणूि के्षत्रमा (मास्ि (क) मा िोस्कएको के्षत्र बाहकेको हकमा मात्र लाग ुह ने)     (रुपैयामा) 

क्र.सं. स्कस्सम दररेट (प्रस्ि रोपनी) जररवाना कैस्फयि 

१ अधबल ८।०० 
बास्ििक ५% 

िप ह द ै

जानेछ । 

स्वगि 

वििहरुको 

बाुँकी 

बक्यौिाको 

२ दोयाम ७।०० 

३ स्सम ६।०० 

४ चाहार ५।०० 
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क्र.सं. स्कस्सम दररेट (प्रस्ि रोपनी) जररवाना कैस्फयि 

५ वगि नखलेुको हकमा ५।०० हकमा समेि 

यस ैअनसुार 

ह नेछ । 

६ अलैंची उत्पादन ह ने के्षत्र (स्व.सं. २०४० 

सालमा दिाि भएको क्षेत्र) 

१०।०० 

ग) दहेायमा उल्लेस्खि वजार के्षत्रमा घडेरीको रुपमा प्रयोग ह ने जग्गा (मास्ि (क) मा उल्लेस्खि के्षत्र भएपस्न   

(रुपैयामा) 

क्र.सं. स्कस्सम (घडेरी दररेट (प्रस्ि 

रोपनी) 

जररवाना कैस्फयि 

१ २ आना दसे्ख ४ आना सम्म २००।०० 
बास्ििक ५% 

िप ह द ै

जानेछ । 

स्वगि वििहरुको बाुँकी 

बक्यौिाको हकमा समेि 

यसै अनसुार ह नेछ । 

२ ४ आना दसे्ख ८ आना सम्म २५०।०० 

३ ८ आना दसे्ख १२ आना सम्म ३००।०० 

४ १२ आना दसे्ख मास्िको घडेरी ३५०।०० 

 
रष्टधयुः सनुवुार गोलाइ वजार, गणेश चौक बजार, मकुुबुङ बजार, मेस्दवुङ िपुि बजार, स्नशान बजार, ओयाम बजार, 

फलैंचा बजार, च्याङिाप ुबजार यसै बुुँदा नम्बर (ग) बमोस्जम ह नेछ । 

घ)  दहेायमा उल्लेस्खि बजार क्षेत्रमा मास्ि (क) मा उल्लेस्खि क्षेत्र भए पस्न  (रुपैयामा) 

क्र.सं. स्कस्सम (घडेरी दररेट (प्रस्ि रोपनी) जररवाना कैस्फयि 

१ २ आना दसे्ख ४ आना सम्म २०।०० बास्ििक ५%  स्वगि वििहरुको 

२ ४ आना दसे्ख ८ आना सम्म २५।०० प्रस्ि विि बाुँकी बक्यौिाको 

३ ८ आना दसे्ख १२ आना सम्म ३०।०० िप ह द ै हकमा समेि यसै 

४ १२ आना दसे्ख मास्िको घडेरी ३५।०० जानेछ । अनसुार ह नेछ । 

द्रष्टव्यः याङ्स्सबुङ, िपुि क्याम्पस के्षत्र, बरडाुँडा, दाहाल गाउुँ, दोभाने, सेस्लङ चौक, फलैंचा गढी, सेरेजा, टावरडाुँडा, 

चरीभन्ज्याङ बजार के्षत्र स्भत्र  यसै बुुँदा नम्बर (घ) बमोस्जम ह नेछ । 

ङ) यस गाउुँपास्लका स्भत्र सञ्चास्लि जलस्वद्यिु आयोजना र स्चया उद्योगमा दिाि भएका ििा आयोजना 

सञ्चालकहरुको नाममा रहकेो जग्गाको हकमा दहेाय बमोस्जम ह नेछ । 

जग्गा पाखा खेि अलैंची 

स्कस्सम अधबल दोयम स्सम चाहार अधबल दोयम स्सम चाहार 

कर रकम प्रस्ि रोपनी रु.                                                                          ६० ५० ४० ३५ ८० ७० ६० ५० १५० 

द्रष्टव्यः १) जररवाना बास्ििक १०% स्वगि वििको बाुँकी बक्यौिाको हकमा समेि २) स्चया उद्योगलाई ५०% 

छुट । 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

अनसुचूी-४ 

(दफा ५ सुँग सम्बस्न्धि) 

धयिसाय कि 

क) पाुँचिर स्जल्ला याङवरक गाउुँपास्लका क्षेत्र स्भत्र सञ्चास्लि व्यापार, उद्योग, पसल, पेशा, व्यवसाय 

आस्दमा दहेाय अनसुार दिाि ििा नस्वकरण र बास्ििक कर लगाइ राजश्व संकलन गने । 

क्र.सं. विििण र्ताय 

शूल्क 

आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

१ सहकािी र्ताय २००० १००० १०००  

२ बह उदे्दश्यीय सहकािी ५००० १००० १०००  

३ एर्.एि. िेवडयो र्ताय ५००० १००० १०००  

४ उद्योग र्ताय (पजँजीको आिाििा     

क) रु ३ लाख सम्मको ७०० ५०० ५००  

ख) रु १० लाख सम्मको १५०० १००० १०००  

ग) रु. २० लाख सम्मको ३५०० ३००० ३०००  

घ) रु. ३० लाख सम्मको ५५०० ५००० ५०००  

ङ) रु. ५० लाख सम्मको १०००० ७००० १२०००  

च) रु.५० लाख भन्दा मास्िको १५००० १५००० १५०००  

छ) क्रसर उद्योग ४०००० १०००० ३००००  

५ घजवम्त/रिटेविङ धयिसाय     

क) केररयर/स्पकअप माफि ि मस्दरा व्यवसाय ३००० २००० २०००  

ख) रक माफि ि मस्दरा व्यवसाय १२००० ८००० ८०००  

ग) केररयर/स्पकअप माफि ि खाद्यान्न ििा 

स्कराना व्यवसाय 

२००० १००० १०००  

घ) रक माफि ि खाद्यान्य ििा स्कराना व्यवसाय ८००० ४००० ४०००  

ङ) केररयर/स्पकअप माफि ि िरकारी ििा 

फलफूल व्यवसाय 

१८०० ९०० ९००  

च) रक माफि ि अन्य व्यवसाय ८००० ४००० ४०००  

छ) केररयर/स्पकप/भेन माफि ि श्रगृारका 

सामाग्रीको व्यवसाय 

१५०० ८०० ८००  

ज) मेस्सनको प्रयोग गरर स्सरक डसना 

बनाउने 

१००० ५०० ५००  

झ) स्वना मेस्सनको प्रयोग स्सरक डसना 

बनाउने 

२०० १०० १००  

ञ) पोकामा बोस्क व्यवसाय गने ३०० १५० १५०  

६ िवक्स िवर्िा / सूवतयजन्य पसि २००० २०० १०००  

७ ज्िेििी २००० २५० १०००  
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क्र.सं. विििण र्ताय 

शूल्क 

आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

८ िोिाईि िियत तथा विवक्र १००० १५० १५०  

९ घडी, चस्िा विवक्र पसि १००० ५० ५००  

१० पजस्तक पसि १००० २०० ३००  

१२ कम््यूटि, विज पसि १००० १०० ५००  

१३ कििल्याि १००० ५० ५००  

१४ र्वनयचि १००० २०० ५००  

१५ तयािी िजगा िेवडिेट  १००० २०० ५००  

१६ हाडयियि पसि १००० २०० ५००  

१७ ऐना तथा वससा पसि १००० ३० ५००  

१८ वबद्यजतीय सािान पसि १००० २०० ५००  

१९ सिािी सािन िकय सप चाि चक्के २००० २०० १५००  

२० श्रृगाँि पसि कस्िेवटक १५०० १०० ५००  

२१ पेिोि पम्प २५००० १००० १५०००  

२२ खाद्य पर्ाथय तथा वकिाना पसि १००० १५० ५००  

२३ सजवत कपडा उनी पसि १००० १५० ५००  

२४ िोटिसाइकि िकय सप १५०० १५० १०००  

२५ पजँजा सािाग्री विक्री पसि ३०० ३० १००  

२६ र्जि, र्ही विक्री पसि तेि, घ्यज, सख्खि 

विवक्र पसि 

५०० ५० १५०  

२७ भाँडाकज डा पसि ५०० १५० २००  

२८ वचयापवत्त विके्रता पसि ३०० १०० २००  

२९ वगफ्टसप तथा खेिौना पसि ५०० १०० २००  

३० जजत्ता पसि ५०० २०० २००  

३१ िोटिसाइकि विवक्र सोरि १०००० १००० ५०००  

३२ विठाइ पसि (हिजिाइ) ५०० १०० २००  

३३ पेिोिपम्प बाहेक पेिोवियि पर्ाथय 

विवक्र गने 

५००  २००  

३४ ग्यास वसविन्डि पसि ५००  २००  

३५ विशेषज्ञ पिािशय सेिा तथा अन्य 

धयिसाय सजवचकिण शजल्क  

    

क) स्चस्कत्सक  ३०० ५००  

ख) कस्वराज  २०० ५००  

ग) काननु व्यवसायी  २०० २००  

घ) लेखा परीक्षक  २०० ३००  
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क्र.सं. विििण र्ताय 

शूल्क 

आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

ङ) दन्ि स्चस्कत्सक  २०० २००  

च) अनसुिन्धानकिाि ििा परामशिदािा  २०० ३००  

छ) संथिागि पेन्टर  २०० २००  

ज) कन्सल्टेन्सी  २०० १०००  

झ) वीमा एजेन्ट  २५० २५०  

ञ) पश ुस्चस्कत्सक  २०० २००  

ट) अन्य स्वशेिज्ञ परामशि ििा व्यवसाय 

मास्ि नखलेुका 

 २०० २००  

ठ) इस्न्जस्नयररङ दिाि शलु्क  ६०० ६००  

३६ उत्पार्न िजिक साना उद्योग     

क) मल प्रर्शोधन गने उद्योग  १००० २०० ५००  

ख) पाउरोटी केक उद्योग ५०० ५० २००  

ग) डेरी उद्योग ५०० २०० ३००  

घ) स्डथटीलरी उद्योग १००० ५०० ५००  

ङ) खाद्यन्न सामाग्री उद्योग ५०० २०० २००  

च) ढाका कपडा उद्योग ५०० २०० ००  

छ) घरेल ुउद्योग ३०० १०० १००  

ज) नेपाली कागज उद्योग १००० २०० ५००  

झ) खाद्यान्न स्मल (कुटानी स्पसानी) १००० २०० ५००  

ञ) स्चज उद्योग १००  ५००  

ट) अन्य उत्पादन मलुक मास्ि नखलेुका 

साना उद्योग 

५०० २०० २००  

३७ कृवष िन तथा िन पैर्ािाििा 

आविरित धयिसाय 

    

क) गोस्लयाको कारोवार गने व्यवसाय १०००० २५०० ५०००  

ख) स्ज्डबसु्ट व्यवसाय २००० १००० १०००  

ग) स्चया प्रशोधन उद्योग कारोवारको 

आधारमा 

    

अ. ५ लाख सम्म वास्ििक कारोवार भएका 

उद्योग 

२५००  १०००  

आ. ५लाख देखी १० सम्म वास्ििक कारोवार 

भएका उद्योग 

३५००  १५००  

इ. १० लाख दखेी ५० सम्म वास्ििक कारोवार 

भएका उद्योग 

८०००  ३०००  
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क्र.सं. विििण र्ताय 

शूल्क 

आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

ई. ५० लाख दखेी मािी कारोवार गने 

उद्योग 

१५०००  ७०००  

घ) बाुँसको नाङ्लो, डोको, कुचो स्वस्क्र 

पसल 

१०० ५० ५०  

ङ) स्चया नसिरी ५०० २०० २००  

च) अलैंची नसिरी ५०० २०० २००  

छ) अन्य नसिरी ५०० ७५ २००  

ज) िरकारी ििा फलफुल पसल ५०० १०० २००  

झ) फुल र अन्य स्वरुवा स्वके्रिा नसिरी ५०० ७५ २००  

ञ) कृस्ि फमि दिाि ५००  २००  

ट) पशपुन्छी व्यवसाय फमि ५०० २५० २००  

३८ खवनज उत्खनन ्िा प्रशोिन गने 

उद्योग धयिसाय 

गा.पा.ले कायिस्वस्ध बनाइ लाग ुगने छ । 

३९ पययटन उद्योग तथा धयिसाय     

क) व्यवसास्यक फोटो सेसन ५०० ३०० ३००  

ख) बेिारे होटल १००० १०० ५००  

ग) रेष्ट रेन्ट १००० १५० ५००  

घ) मादक पदािि स्वक्री / खाना खवुाउने 

होटल 

१००० २०० ५००  

ङ) फाथटफुड पसल ५०० १५० २००  

च) लज गेष्ट हाउस १००० १५० ५००  

छ) स्पस्क्नक थिल प्रस्ि ग्रपु ० २०० २००  

४० सेिा धयिसाय     

क) सस्टिङ ससु्टङ पसल १००० ५०० ५००  

ख) साधारण टेलररङ ५०० १०० २००  

ग) फोटो थटुस्डयो ५०० १५० २००  

घ) भोजनालय ििा सामान्य खाजा घर ५०० १५० २००  

ङ) फे्रस हाउस १००० २०० ५००  

च) कोल्ड थटोर, स्शि भण्डार ५०० २०० २००  

छ) छापाखाना ५०० १५० २५०  

ज) खाद्यन्य होलसेल पसल ५०० १५० २५०  

४१ संचाि सेिा धयिसाय     

क) कुररयर सेवा ३०० १५० १५०  

ख) फ्याक्स, फोटोकपी, इमेल, इन्टरनेट ५०० १०० २००  
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क्र.सं. विििण र्ताय 

शूल्क 

आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

ग) साइबर ५०० १५० २५०  

घ) पत्रपस्त्रका प्रकाशन ५०० १०० २००  

ङ) मोवाइल टावर ठुलो ५००० ५००० ५०००  

च) मोवाइल टावर सानो ३००० ३००० ३०००  

४२ विवत्तय सेिा धयिसाय      

क) वास्णज्य बैंक शाखा १५००० १०००० १२०००  

ख) स्वकास बैंक शाखा १०००० ७००० १००००  

ग) आस्ििक कारोवार समेि गने लघसु्विीय 

कम्पनी शाखा 

८००० ५००० ५०००  

घ) मस्न रान्र्सफर  ५००० १००० १०००  

ङ) बीमा कम्पनी शाखा/उपशाखा १००० ५०० ५००  

च) अन्य स्वस्िय कारोवार गने ५०० १०० १००  

४३ स्िास््य सेिा धयिसाय     

क) सामदुास्यक गैरसरकारी अथपिाल ५०० २०० २००  

ख) स्क्लस्नक, औिस्ध पसल ५०० ५०० ५००  

ग) स्क्लस्नक, औिस्ध पसल ल्याप सस्हि १००० १००० १०००  

घ) भेटेरीनरी स्क्लस्नक/एग्रोभेट ५०० २०० २५०  

४४ ताविि तथा अनजसन्िान धयिसाय     

क) स्नस्ज स्वद्यालय कक्षा १–८ ५००० १००० २०००  

ख) टाइस्पङ, कम्प्यटुर ििा भािा प्रस्शक्षण ५०० १५० २५०  

ग) छात्र/छात्रा बास १५०० १५०० १५००  

४५ अन्य सेिा     

क) धयटुीपालिर केश श्रगृ्रार  ५०० २०० २००  

ख) सैलनु २००  १००  

ग) पश ुवधशाला २०० १०० २००  

घ) स्टकट काउण्टर सवारी साधान ५०० १०० २००  

४६ वनिायण धयिसाय/उद्योग     

क) स्नमािण व्यवसाय फमि दिाि/नस्वकरण घ 

वगि 

१५००० ३००० ५०००  

ख) प्रस्िस्लस्प घ वगि – – २००  

४७ भािी िेवसन तथा उपकिण सञ्चािन 

र्स्तजि 

    

क) १२० हसि पावर सम्मको ३००० २५०० २५००  

ख) २०० हसि पावर सम्मको ५००० ४००० ४०००  
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क्र.सं. विििण र्ताय 

शूल्क 

आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

ग) २०० हसि पावर भन्दा मास्िको ८००० ६००० ६०००  

४८ उजायिूिक उद्योग     

क) हाइड्रोपावरको व्यवसाय दिा     

अ. १ मेगावाट दसे्ख ५ मेगावाट सम्म ३०००० १०००० १५०००  

आ. ६ मेगावाट दसे्ख १० मेगावाट सम्म ७०००० ३५००० ४००००  

इ. ११ मेगावाट दसे्ख २० मेगावाट १२०००० ६०००० ८००००  

ई. २१ मेगावाट दसे्ख ३० मेगावाट २००००० १००००० १५००००  

उ. ३१ मेगावाट दसे्ख मास्ि २५०००० १५०००० १७००००  

ख) सोलार उत्पादन ििा स्वस्क्र ५०० १५० २५०  

ग) बायो ग्याुँस कम्पनी ५०० १५० २५०  

 

अनसुचूी-५ 

(दफा ६ सुँग सम्बस्न्धि) 

(जवडबजटी, किाडीिाि वजिजन्तज कि) 

क्र.सं. विििण एकाइ आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

१. कागजजन्य सामान के.जी ०.२५ ०.२५  

२. फलामजन्य समान के.जी ०.५० ०.५०  

३. स्थटलजन्य समान के.जी ०.५० ०.५०  

४. स्ससाजन्य समान के.जी ०.५० ०.५०  

५. प्लास्थटकजन्य समान के.जी ०.५० ०.५०  

६. अस्म्लसो कुचो के.जी ०.७५ ०.७५  

७. अस्म्लसो डाुँठ 
प्रस्ि रक १५० १५०  

प्रस्ि रयाक्टर १०० १००  

८. बाुँस 
प्रस्ि रक २५० २५०  

प्रस्ि रयाक्टर १०० १००  

९. खयर बोक्रा स्वना 
प्रस्ि रक १५०० १५००  

प्रस्ि रयाक्टर १००० १०००  

१०. खयर बोक्रा सस्हि 
प्रस्ि रक १००० १०००  

प्रस्ि रयाक्टर ६०० ६००  

११. गोस्लया 
प्रस्ि रक ५०० ५००  

प्रस्ि रयाक्टर २०० २००  

१२. फेन्टा स्चरान प्रस्ि क्यसू्फट २.५ २.५  
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क्र.सं. विििण एकाइ आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

१३. लोट सल्ला के.जी १ १  

१४. जस्डबसु्ट के.जी १ १  

१५. ढुंगा/रुखको झ्याउुँ के.जी २ २  

१६. अगेली/काग्िे लोक्ता के.जी १.५० १.५०  

१७. दाउरा व्यवसाय प्रयोजनको लागी 
प्रस्ि रक २०० २००  

प्रस्ि रयाक्टर १०० १००  

१९. ढुंगा प्रस्ि घनस्मटर ७५ ७५  

२०. स्गिी प्रस्ि घनस्मटर १०० १००  

२१. बालवुा प्रस्ि घनस्मटर १०० १००  

 

 

अनसुचूी-१० 

(दफा ११ सुँग सम्बस्न्धि) 

(पावकय ङ शजल्क) 

क ) गणेश चोक, मेस्दबुङ िपुि बजार ओयाम बजार च्याङिाप ुबजार फलैचा बजार के्षत्र वरीपरी थवदशेी सवारी 

साधन पास्कि ङ गरे वापि प्रस्ि स्दनः 
क्र.सं. विििण आ.ि. 

२०७८/०७९ 

को बावषयक र्ि 

चािज 

आ.ि.२०७९/०८० 

को प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

१. बस, रक, लरी अन्य हभेी गाडी ५० ५०  

२. माईक्रो, ल्यान्ड रोभर, स्मस्नबस २५ २५  

३. स्जप, कार, मारुिी भ्यान अन्य सान गाडी १५ १५  

४. मोटरसाइकल ५ ५  

 

ख) स्वदशेी सवारी साधन पास्कि ङ गरे वापि प्रस्ि स्दनः 

क्र.सं. विििण आ.ि. 

२०७८/०७९ 

को बावषयक र्ि 

चािज 

आ.ि.२०७९/०८० 

को प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

१. बस, रक, लरी अन्य हभेी गाडी ८० ८०  

२. माइक्रो, ल्याण्ड रोभर, स्मस्नबस ३५ ३५  

३. स्जप, कार, मारुिी भ्यान अन्य सान 

गाडी 

२५ २५  

४. मोटरसाइकल १० १०  
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अनसुचूी-१२ 

(दफा १३ सुँग सम्बस्न्धि) 

(सेिा शजल्क र्स्तजि) 

क्र.सं. विििण आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

१. वनिेर्न र्स्तजि १० १०  

२. धयवक्तगत घटना र्ताय शजल्क संघीय सरकारको काननु बमोस्जम 

ह नेछ । 

 

३. अस्थायी बसोबास वसर्ारिस १०० १००  

४. स्थायी बसोिास वसर्ारिस २०० २००  

५. एकासंगोि परििाि प्रिाणीत वसर्ारिस १०० १००  

६. संिक्षक वसर्ारिस धयवक्तगत ५० ५०  

७. संिक्षक वसर्ारिस संस्थागत १०० १००  

८. वजवित िहेको वसर्ारिस १०० ५००  

९. जन्ि विवत ससंोिन वसर्ारिस १०० १००  

१०. धयवक्तगत विििण प्रिावणत वसर्ारिस १०० १००  

११. जन्ि विवत प्रिावणत १०० १००  

१२. वििाह प्रिावणत १०० १००  

१३. अवििावहत प्रिावणत १०० ५००  

१४. सम्बन्ि विच्छेर् भएको वसर्ारिस १०० १००  

१५. िृत्यज प्रिावणत १०० १००  

१६. सम्बन्ि भए/नभएको वसर्ारिस १०० १००  

१७. घि पाताि प्रिावणत १०० १००  

१८. र्िक र्िक नाि, थि वसर्ारिस/प्रिावणत १०० २००  

१९. र्िक र्िक जन्ि विवत वसर्ारिस/प्रिावणत १०० २००  

२०. चािचिन िाम्रो, वतनपजस्ते वसर्ारिस नेपािी २०० २००  

२१. चािचिन िाम्रो, वतनपजस्ते वसर्ारिस अगे्रजी ५०० ५००  

२२. कागज िञ्जजिीनािा प्रिावणत १०० १००  

२३. िैर्ेवशक िोजगाि प्रिावणत खाडी िजिक, 

ििेवसया ि अन्य 

२०० २००  

२४. बैर्ेवशक िोजगाि प्रिावणत अिरिका, 

क्यानडा, अस्िेविया, जापान, कोरिया, 

िकाउ, हङकङ वसंगापजि यजिोवपयन िजिजक 

२००० २०००  

२५. बैर्ेवशक िोजगाि प्रिावणत इिाक, 

अर्गावनस्तान, इजिायि िेिनान 

१००० १०००  
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क्र.सं. विििण आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

२६. बैर्ेवशक भज.पज. सैवनक/प्रहरिको हकिा नाि 

थि एउटै भएको / संसोिन प्रिावणत 

वसर्ारिस (विवटस, वसँगापजि) 

३००० ३०००  

२७. बैर्ेवशक भज.पज. सैवनक/प्रहरिको हकिा नाि थि 

एउटै भएको / संसोिन प्रिावणत वसर्ारिस (भाित) 

२००० २०००  

२८ पेन्सन पट्टा सम्बवन्ि वसर्ारिस    

क) नेपालमा सेवारि २०० २००  

ख) भारिमा सेवारि ५०० ५००  

ग) अन्य मलुकुमा सेवारि २००० २०००  

२९ नाता प्रिावणत वसर्ारिस नेपािी १०० १००  

३० नाता प्रिावणत वसर्ारिस अगे्रजी ५०० ५००  

३१ सजयविन गिी नाता प्रिावणत नेपािी ३०० ३००  

३२ विपन्न विद्याथी छात्रबृवत्त प्रिावणत वसर्ारिस स्नःशुल्क स्नःशुल्क  

३३ छात्रबृवत्त प्रिावणत वसर्ारिस १०० १००  

३४ छात्रबृवत्त प्रिावणत वसर्ारिस (बैर्ेवशक) ५०० ५००  

३५ अपाङ्गता प्रिावणत वसर्ारिस स्नःशुल्क स्नःशुल्क  

३६ जेष्ठ नागरिक, एकि िवहिा वसर्ारिस स्नःशुल्क स्नःशुल्क  

३७ नाबािक वसर्ारिस    

क) अमेररका, क्यानडा, अष्ट्रेस्लया, जापान, कोररया, 

मकाउ, स्संगापरु हङकङ, ब्रनुाई र यरुोस्पयन मलुकु 

२५०० २५००  

ख) खाडी मुलकु र अन्य ५०० ५००  

ग) भारि २०० २००  

घ) नेपालको लास्ग १०० १००  

३८ स्िास््य उपचाि वसर्ारिस स्नशलु्क स्नशलु्क  

३९ अन्य कायायियको िाग अनजसाि विििण 

खजिाइ पठाउने 

१५० १५०  

४० अन्य कायायियको िाग अनजसाि िोहिििा बसी 

विििण खजिाउने 

५०० ५००  

४१ जग्गा सम्बवन्ित वसर्ारिस    

क) मोस्ह नामसारी स्सफाररस ५०० ५००  

ख) मोस्ह लगि किा स्सफाररस ५०० ५००  

ग) घर कायम स्सफाररस (व्यापाररक प्रयोजन) १००० १०००  

घ) घर कायम स्सफाररस (अन्य) १०० १००  

ङ) स्कत्ताकाट स्सफाररस प्रस्िस्कत्ता ५०० १००  
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क्र.सं. विििण आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

च) जग्गा नामसारी १५० १५०  

छ) अंशवण्डा स्सफाररस  ५० ५०  

ज) जग्गाको हक सम्बस्न्ध स्सफाररस २०० २००  

झ) सरकारको नाममा बाटो कायम स्सफाररस स्नशलु्क स्नशलु्क  

ञ) घरबाटो प्रमास्णि (राजमागि) २०० २००  

ट) घरबाटो प्रमास्णि (सहायक स्पच सडक) १५० १५०  

ठ) घरबाटो प्रमास्णि (कच्ची मोटरबाटो, बाटो 

नभएको) 

१०० १००  

ड) बजार क्षेत्रको घडेरी प्रयोजनका लागी चार स्कल्ला 

प्रमास्णि चार आन सम्म 

१५० २००  

ढ) बजार क्षेत्रको घडेरी प्रयोजनका लागी चार स्कल्ला 

प्रमास्णि चार आन दसे्ख मास्ि प्रस्ि आना िप 

१० १५  

ण) अन्य जग्गा चार स्कल्ला स्सफाररस १ रोपनी सम्म ५० १००  

ि) अन्य जग्गा चार स्कल्ला स्सफाररस १ रोपनीदसे्ख 

मास्ि प्रस्ि रोपस्न िप 

१० १०  

ि) हकदार भएको स्सफाररस २०० २००  

द) हकदार नभएको स्सफाररस १०० १००  

ध) जग्गा रेखाङ्कन सम्बस्न्ध रोहबरमा बथने ३०० ३००  

न) जग्गा धनीपजूाि हराएको स्सफाररस २०० २००  

प) पजूािमा घर कायम गने स्सफाररस १०० १००  

४२ घि साने वसर्ारिस     

क) अन्िर स्जल्ला १५०० १५००  

ख) अन्िर थिानीय िह १००० १०००  

ग) अन्िर वडा २०० २००  

४३ छज ट जग्गा र्ताय वसर्ारिस    

क) पाखा प्रस्ि रोपनी १०० १००  

ख) खेि प्रस्ि रोपनी १२० १२०  

ग) अलैची प्रस्ि रोपनी १५० १५०  

घ) घडेरी प्रयोजनको लास्ग प्रस्ि आना ५० ५०  

४४  घि नक्शा पास तथा घि अवभिेख कायि    

क) घर नक्शा प्रस्िस्लस्प १ सेट ५०० ५००  

ख) घर नक्शा अन्य काजगाि प्रस्िपाना नक्कल दथिरु १५ १५  

ग) सम्पन्न प्रमाणपत्र र प्रस्िस्लस्प (फोटो टाुँसेको) ५०० ५००  
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घ) घर नक्शा स्नवेदन दथिरु ७०० ७००  

ङ) १००० वगि स्फट सम्म रड स्समेन्ट जोडाई प्रस्ि वगि फुट १ १  

च) १५०० वगि स्फट सम्म रड स्समेन्ट जोडाई प्रस्ि वगि स्फट १.५ १.५  

छ) २५०० वगि स्फट सम्म रड स्समेन्ट जोडाई प्रस्ि वगि स्फट  २ २  

ज) २५०१ वगि स्फट भन्दा मािी रड स्समेन्ट जोडाई प्रस्ि वगि 

स्फट 

२.५ २.५  

झ) स्समेन्ट जोडाई कम्पाउड प्रस्ि वगि स्फट ०.५ ०.५  

ञ) ढुंगा माटो जोडाइ प्रस्ि वगि स्फट ०.५ ०.५  

ट) काठै काठको घर प्रस्ि वगि स्फट ०.५ ०.५  

ठ) स्टनको छानो स्समेन्ट ईटा जोडाइ प्रस्ि वगि स्फट ०.५ ०.५  

ड) फलामको खम्बा भई स्टनको छानो (रथट) बाट बनेको 

प्रस्ि वगि स्फट 

१ १  

ढ) म्याद िप दथिरु प्रस्िशि ५ ५  

ण) भवन स्नमािण थवीकृिी व्यवसास्यक प्रयोजनको 

लागी प्रस्ि वगि स्फट 

२ २  

ि) भवन स्नमािण थवीकृिी आवशीय प्रयोजनको लागी 

प्रस्ि वगि स्फट 

०।५ ०।५  

ि) भवन नक्सा नामसारी दथिरु ५०० ५००  

द) भवन स्नमािण अनमुस्ि दथिरु ५०० ५००  

ध) नक्सा पास नक्कल दथिरु १०० १००  

न) घरको थिलगि सजिस्मन दथिरु ५०० ५००  

प) घरको थिलगि दथिरु (प्रास्वस्धक लेआउट) कच्ची १०० १००  

फ) घरको थिलगि दथिरु (प्रास्वस्धक लेआउट) पक्की ५०० ५००  

ब) घर नामसारी स्सफाररस ५०० ५००  

भ) घरको अवथिा प्रमास्णि प्रस्ि वगिस्फट २ २  

४५ आवथयक अिस्था सम्बवन्ि वसर्ारिस    

क) स्नम्न अवथिा ५ लाख सम्मको सम्पस्ि भएको स्नशलू्क १००  

ख) मध्यम अवथिा ५ दसे्ख ५० लाख सम्मको सम्पस्ि २०० ५००  

ग) उच्च ५० लाख भन्दा मास्ि सम्पस्ि १००० १०००  

४६ बावषयक चि आय प्रिावणत वसर्ारिस    

क) १ दसे्ख ५ लाख रुपैया सम्म २०० २००  

ख) ५ लाखदसे्ख १० लाख रुपैयासम्म ५०० ५००  

ग) १० लाखदसे्ख २० लाख रुपैयासम्म १५०० १५००  
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घ) २० लाखदसे्ख ५० लाख रुपैयासम्म २००० २०००  

ङ) ५० लाखदसे्ख १ करोड रुपैयासम्म ३००० ३०००  

च) १ करोड रुपैयादसे्ख मास्ि ५००० ५०००  

४७ बाहाि कि िेखाजोखा वसर्ारिस १०० १००  

४८ नागरिकता वसर्ारिस    

क) वंशज ५० ५०  

ख) प्रस्िस्लपी १०० २००  

ग) अंस्गकृि ५०० ५००  

घ) नागररकिा स्ववरण संसोधन स्सफाररस ३०० ३००  

ङ) नागररकिा स्ववरण संसोधन स्सफाररस अंस्गकृि ५०० ५००  

च) नयाुँ नागररकिा सस्जिस्मन मचुुल्का ३०० ३००  

४९ िािा, विद्यजत, टेविर्ोन जडान वसर्ारिस    

क) स्बद्यिु जडान नक्शापास नभएको ३०० ३००  

ख) स्बद्यिु जडान नक्शापास भएको १०० १००  

ग) धारा जडान नक्शापास नभएको २०० २००  

घ) धार जडान नक्शापास भएको १०० १००  

ङ) टेस्लफोन जडान २०० २००  

च) टेस्लफोन नामसारी, ठाउुँसारी १०० १००  

५० उद्योग, धयिसाय सम्बवन्ि वसर्ारिस    

क) व्यवसाय दिाि सजिस्मन स्सफाररस ५०० ५००  

ख) उद्योग ठाउुँसारी स्सफाररस १००० १०००  

ग) उद्योग थिापना स्सफाररस    

अ. ठुला उद्योग १००० १०००  

आ. मझौला उद्योग ३०० ३००  

इ) साना ििा घरेल ूउद्योग १५० १५०  

घ) व्यपार व्यवसाय नभएको स्सफाररस १०० १००  

ङ) व्यवसाय बन्दको  स्सफाररस १०० १००  

च) व्यवसाय संचालन नभएको स्सफाररस १०० १००  

छ) प्यान ििा भ्याट दिाि स्सफाररस २०० २००  

ज) प्यान ििा भ्याट  बन्द स्सफाररस २०० २००  

झ) व्यवसाय ठाउुँसारी स्सफाररस २०० २००  

५१ सघं सस्थां सम्बवन्ि वसर्ारिस    

क) गैह्रनाफामखुी नयाुँ दिाि स्सफाररस १००० १०००  
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ख) गैह्रनाफामखुी नस्वकरण स्सफाररस ५०० ५००  

ग) क्ष्ल्नइ् सम्बस्न्ध स्सफाररसि ५००० ५०००  

घ) संघ संथिा शाखा खोल्ने स्सफाररस ५०० ५००  

५२. उजजिी तथा िजद्दा सम्बवन्ि    

क) उजरुी ििा मदु्दा दिाि ५०० ५००  

ख) जरुी ििा मदु्दा दिाि (जेष्ठ नागररक, नावालक, एकल 

मस्हला, स्वपन्न दस्लि, अपाङ्गिा भएका व्यस्क्त, 

अस्ि स्वपन्न वडाबाट स्सफाररस भई आएका) 

स्नशलु्क स्नशलु्क  

ग) स्मलापत्र कागज गराउने १००-५०० प्रकृस्ि हरेी)  

घ) कुनै व्यस्क्त उपर स्नवेदन दथिरु ५० ५०  

ङ) न्यास्यक सस्मस्िबाट आदशे/फैसला भएको 

कागजािको प्रमास्णि प्रस्िस्लस्प 

स्नशलु्क स्नशलु्क  

५३ अर्ाित शजल्क विनाहा वसर्ारिस स्नशलु्क दसे्ख ५०० सम्म  

५४ क) गाउँपाविकाको ऐन, वनयिाििी, 

काययविवि संग्रह शजल्क 

५०० ५००  

ख) गाउुँपास्लका पाश्र्वस्चत्र, आवस्धक योजना शलु्क ५०० २००  

५५ रख कटान वसर्ारिस    

क) खयर, चाुँप, ओख, साल प्रस्ि रुख २५० ३००  

ख) खोटे सल्ला, स्चलाउने, उस्त्तस र अन्य  २०० २००  

५६ हातहवतयाि नविकिण वसर्ारिस    

क) परम्मपरागि १००० १०००  

ख) आधसु्नक २००० २०००  

५७ IEE परिक्षण वसर्ारिस कज ि िागतको आिाििा    

क) लागि रु २० लाख सम्मको ५०० ५००  

ख) रु. २० लखादसे्ख रु. ३० लाखसम्म १००० १०००  

ग) रु.३० लाखदसे्ख रु. ५० लाखसम्म ३००० ३०००  

घ) रु. ५० लाखदसे्ख रु. ७० लाखसम्म ५००० ५०००  

ङ) रु. ७० लाखदसे्ख रु. १ करोडसम्म ८००० ८०००  

च) रु. १ करोडदसे्ख रु. २ करोडसम्म १०००० १००००  

छ) रु. २ करोडदसे्ख मास्ि १५००० १५०००  

५८ हि तथा सािाग्री भाडा    

क) गाउुँपास्लका हल भाडा प्रस्िस्दन १५०० १५००  

ख) वडा कायािलय हल भाडा प्रस्िस्दन १००० १०००  



110 
 

क्र.सं. विििण आ.ि. 

२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

५९ र्ोहोि िैिा धयिस्थापन    

क) फोहोर मैला व्यवथिापन प्रस्ि घर मास्सक ५० ५०  

ख) साविजस्नक शौचालय प्रस्ि व्यस्क्त प्रस्ि पटक ५–१० ५–१०  

६० जि उपभोक्ता सविवत र्ताय नविकिण ५०० ५००  

६१ अन्य प्रिावणत, वसर्ारिस (अगे्रजी) िावथ 

उल्िेख नभएको 

५०० ५००  

६२ अन्य प्रिावणत, वसर्ारिस (नेपािी) िावथ 

उल्िेख नभएको 

२०० २००  

६३ कृवष तर्य     

क) मल ििा कृस्ि स्वउस्वजन स्सफाररस २०० २००  

ख) कृस्ि नसिररवाट उत्पास्दन स्वरुवा स्वस्क्र नेपाल सरकारले िोकेको रकमको ५०%  

ग) कृस्ि वथि ुअगािस्नक प्रमास्णकरण २०० २००  

घ) कृिक समहु दिाि १०० १००  

ङ) कृिक समहु नस्वकरण १०० १००  

च) आवेदन दथिरु (साना स्सचाई, प्लास्ष्टक पोखरी स्नमािण, 

अन्य आयोजना 

१० १०  

छ) अन्य स्सफाररस मास्ि उल्लेख नभएका १०० १००  

६४ पशजपन्छी सेिा    

क) पशपुन्छीजन्य व्यवसाय दिाि स्सफाररस १०० १००  

ख) समहु दिाि १०० १००  

ग) समहु नस्वकरण १०० १००  

६५ पशज बिशािा सेिा शजल्क प्रवतगोटा    

क) खस्स, बाख्रा, भेडा, बङ्गरु प्रस्िगोटा १०० १००  

ख) भैस्स, राुँगा प्रस्िगोटा २०० २००  

६६ पोस्टिाटयि प्रवतगोटा    

क) गाई, भैसी २०० २००  

ख) भेडा, बाख्रा, सगुरु, बङ्गरु १०० १००  

ग) कुखरुा, हाुँस १० १०  

६७ पशज ल्याि टेस्ट (गोिि, वपसाि) प्रवतगोटा    

क) भेडा, बाख्रा १० १०  

ख) गाई, भैसी, गोरु २० २०  

६८ बन्ध्याकिण सेिा प्रवतगोटा    

क) वोका, िमुा, सगुरु, बङ्गरु २० २०  
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२०७८/०७९को 

बावषयक र्ि 

चािज आ.ि. 

२०७९/०८०को 

प्रस्तावित र्ि 

कैवर्यत 

ख) गोरु, राुँगा ५० ५०  

ग) कुकुर, स्वरालो १०० १००  

६९ पशज स्िास््य परिक्षण प्रवतगोटा    

क) भेडा, बाख्रा २५ २५  

ख) गाई भैसी, गोरु ५० ५०  

७० वबिावि पजजाय    

क) भेडा, बाख्रा आस्द १० १०  

ख) गाई भैसी, गोरु आस्द २० २०  

७१ कृवति गभायिान गा.पा.को कायिस्वस्ध बमोस्जम  

७२ गभय पिीक्षण गाई, भैसी ५० ५०  

७३ पशू स्िास््य प्रिाणीकिण वनकावसको िागी    

क) गाई, गोरु, राुँगा, भैसी प्रस्िगोटा १५० २००  

ख) भेडा, बाख्रा, बङगरु,  ७५ १००  

ग) कुखरुा हाुँस र अन्य पंछी १० १०  

घ) कुकुर, स्वरालो वा अन्य घरपालवुा जनवार १०० १००  

 
वशक्षासँग सम्बवन्ित किका र्िहरुः 

क्र.सं. स्ववरण आ.व. 

२०७८/०७९को 

बास्ििक दर 

चाल ुआ.व. 

२०७९/०८०को 

प्रथिास्वि दर 

कैस्फयि 

७४ संस्थागत (वनवज) विद्यािय खोल्ने अनजिवत    

क) वाल स्शक्षा (मन्टेश्वरी) स्नस्ज १००० २०००  

ख) अस्भभावक स्शक्षा स्नस्ज ५०० ५००  

ग) अनौपचारीक स्शक्षा स्नस्ज ५०० ५००  

घ) गठुी स्वद्यालय स्नस्ज १००० १०००  

ङ) सहकारी स्वद्यालय स्नस्ज १००० १०००  

च) प्रास्वस्धक स्शक्ष स्नस्ज १००० २०००  

छ) व्यवसास्यक िास्लम केन्द्र ५०० १०००  

ज) स्वद्यालय ठाउुँसारी स्सफाररस स्नस्ज १००० २०००  

झ) स्वद्यालय नामसारी स्सफाररस स्नस्ज २००० २०००  

ञ) स्वद्यालय कक्षा बसृ्द्ध स्सफाररस स्नस्ज १००० ३०००  

ट) स्शश ुथयाहार केन्द्र खोल्ने अनुमस्ि स्नस्ज ३०० ५००  

ठ) अधारभिू स्वद्यालय खोल्ने अनमुस्ि स्नस्ज १५०० ५०००  
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क्र.सं. स्ववरण आ.व. 

२०७८/०७९को 

बास्ििक दर 

चाल ुआ.व. 

२०७९/०८०को 

प्रथिास्वि दर 

कैस्फयि 

ड) कोठा खोल्ने रोहवरमा बथने  २०० २००  

७५ सामदुास्यक स्वद्यालय खोल्ने अनमुस्ि    

क) आधारभिू स्वद्यालय १–५  २०००  

ख) आधारभिू स्वद्यालय १–८  ३०००  

ग) माध्यस्मक स्वद्यालय ९–१०  ३५००  

घ) माध्यस्मक स्वद्यालय ११–१२  ४०००  

ङ) कक्षा िप प्रस्िकक्षा  १०००  

७६ सािजर्ावयक विद्यािय वशक्षकहरको सेिाको 

म्यार् थप 

   

क) आधारभिू िह प्रािस्मक स्शक्षक ३०० ३००  

ख) आधारभिू िह स्न.मा. स्शक्षक ५०० ५००  

ग) माध्यस्मक स्शक्षक (९–१०) ६०० ६००  

घ) माध्यस्मक स्शक्षक ( ११–१२) ७०० ७००  

७७ सािजर्ावयक विद्याियका वशक्षक सरिा सहिवत 

अन्ति वजल्िा 

   

क) आधारभिू प्रा.स्व. िह सबै    

अ. आउदा २००० २०००  

आ. जाुँदा ३००० ३०००  

ख) स्न.मा. िह सबै    

अ. आउदा २५०० २५००  

आ. जाुँदा ३५०० ३५००  

ग) माध्यस्मक िह मा.स्व. िसृ्िय र िस्िय    

अ. आउदा ३००० ३०००  

आ. जाुँदा ५००० ५०००  

घ) माध्यस्मक िह मा.स्व. प्रिम    

अ. आउदा ३५०० ३५००  

आ. जाुँदा ५५०० ५५००  

७८ अन्ति स्थानीय तह सरिा सहिवत    

क) आधारभिू प्रा.स्व. िह सबै    

अ. आउदा १००० १०००  

आ. जाुँदा १५०० १५००  

ख) स्न.मा. िह सबै    

अ. आउदा १५०० १५००  
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क्र.सं. स्ववरण आ.व. 

२०७८/०७९को 

बास्ििक दर 

चाल ुआ.व. 

२०७९/०८०को 

प्रथिास्वि दर 

कैस्फयि 

आ. जाुँदा २००० २०००  

ग) माध्यस्मक िह मा.स्व. िसृ्िय र िस्िय    

अ. आउदा २००० २०००  

आ. जाुँदा २५०० २५००  

घ) माध्यस्मक िह मा.स्व. प्रिम    

अ. आउदा २५०० २५००  

आ. जाुँदा ३००० ३०००  

७९. आिािभजत वशक्षा उवतणय पिीक्षा (कक्षा-८) को गे्रड 

वसटको प्रवतविवप 

१०० २००  

८०. धयवक्तगत र्ायि बजझाउँर्ाको शजल्क    

क) आ.स्व. १–३   २००  

ख) आ.स्व. १–५  ५००  

ग) आ.स्व. १–८  ८००  

घ) मा.स्व. ९–१०  १०००  

ङ) मा.स्व. ९–१२  १५००  

८१. पिीक्षा शूल्क    

क) का.स./ह.स.चा/श्रेणी स्वस्हन  ३००  

ख) सहायक थिर  ७००  

ग) अस्धकृि थिर  १५००  

८२. सािजर्ावयक भिन भाडा प्रवतवर्न  १५००  

८३. प्रोजेक्टि जेनेिेटि भाडा प्रवतवर्न  १५००  

८४. अनजभिको प्रिाण–पत्र  ५००  
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अनजसजची-९ : याङििक गाउँपाविकाको वबवनयोजन ऐन 

 

ऐन संख्या- २ 

  

 

 

 

 

 

 

याङििक गाउँपाविकाको विवनयोजन ऐन, २०७९ 

गाउँसभा बाट स्िीकृत विवतुः-२०७९/०३/२४ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

याङििक गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाको कायायिय 

थपजय, पाँचथि 

प्रर्ेश नं. १, नेपाि 
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याङििक गाउँपाविकाको विवनयोजन सम्बवन्ि प्रस्ताििाई कायायन्ियन गनय बनेको वििेयक 

 

प्रस्तािनाुः याङवरक गाउुँपास्लकाको आस्ििक विि २०७९/८० को सेवा र कायिहरुको लास्ग सस्ञ्चि कोिबाट 

केही रकम खचि गने अस्धकार स्दन र सो रकम स्वस्नयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संस्वधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोस्जम याङवरक गाउुँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

संवक्षप्त नाि ि प्रािम्भुः 

(१)  यस ऐनको नाम "याङवरक गाउुँपास्लकाको स्वस्नयोजन ऐन, २०७९" रहकेो छ । 

(२)  यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ ह नेछ । 

आवथयक िषय २०७९।८० को वनवित्त सवञ्चत कोषबाट िकि खचय गने अविकािुः 

(१) आस्ििक विि २०७९।८० को स्नस्मत्त गाउुँकायिपास्लका, वडा सस्मस्ि, स्वियगि शाखाले गने सेवा र 

कायिहरुका स्नस्मत्त अनसुचूी १ मा उस्ल्लस्खि चाल ुखचि, पूुँजीगि खचि र स्वत्तीय व्यवथिाको रकम समेि 

गरी जम्मा रु ५२,३९,४४,८४५.८९ (अक्षरेपी रु. बाह न्न करोड  उस्न्िस लाख चौहास्लस हजार आठसय 

पौिास्लस रुपैया उनानधबे पैसा ) मा नबढाई स्नस्दिष्ट गररए बमोस्जम सस्ञ्चि कोिबाट खचि गनि सस्कनेछ । 

विवनयोजनुः  

(१)  यस ऐनिारा सस्ञ्चि कोिबाट खचि गनि अस्धकार स्दईएको रकम आस्ििक विि २०७९।०८० को स्नस्मत्त 

याङवरक गाउुँपास्लकाको गाउुँ कायिपास्लका, वडा सस्मस्ि र स्वियगि शाखाले गने सेवा र कायिहरुको 

स्नस्मत्त स्वस्नयोजन गररनेछ । 

(२) उपदफा १ मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भए िापस्न कायिपास्लका, वडा सस्मस्ि र स्वियगि शाखाले गने सेवा 

र कायिहरुको स्नस्मत्त स्वस्नयोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचि ह ने र कुनैमा अपगु ह ने दसे्खन आएमा 

गाउुँकायिपास्लकाले बचि ह ने शीििकबाट अपगु ह ने शीििकमा रकम सानि सस्कनेछ । यसरी रकम सादाि एक 

शीििकबाट सो शीििकको जम्मा रकमको १० प्रस्िशिमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी 

शीििकहरुबाट अको एक वा एक भन्दा बढी शीििकहरुमा रकम सानि ििा स्नकासा र खचि जनाउन सस्कनेछ 

। पूुँजीगि खचि र स्वत्तीय व्यवथिािफि  स्वस्नयोस्जि रकम साुँवा भकु्तानी खचि र धयाज भकु्तानी शीििकमा 

बाहके अन्य चाल ुखचि शीििकिफि  सानि र स्वत्तीय व्यवथिा अन्िगिि साुँवा भकु्तानी खचििफि  स्वस्नयोस्जि 

रकम धयाज भकु्तानी खचि शीििकमा बाहके अन्यत्र सानि सस्कने छैन । 

िर चाल ुििा पूुँजीगि खचि र स्वत्तीय व्यवथिाको खचि व्यहोनि एक स्रोिबाट अको स्रोिमा रकम साउन 

सस्कनेछ । 

(३) उपदफा २ मा जनुसकैु कुरा लेस्खएको भएिा पस्न एक शीििकबाट से शीििकको जम्मा थवीकृि रकमको १० 

प्रस्िशि भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीििकहरुमा रकम सानि गाउुँसभाको थवीकृस्ि 

स्लनपुनेछ । 
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अनजसूची-१ 

( दफा २ सुँग सम्बस्न्धि) 

नेपालको सस्म्बधानको धारा २२९ (२) बमोस्जम संस्चि कोिबाट स्वस्नयोजन ह ने रकम 

क्र. 

स. 

स्शििकको 

नाम 

चाल ु

खचि 

पुुँस्जगि 

खचि 

स्वस्त्तय 

व्यवथिा 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ 

१ गाउुँ 

कायिपास्लका 

३२४१४१४४६।० १७९६५१५९९।८९ राजश्व बाुँडफाुँड, 

आन्िररक आय, 

समपरुक, स्विेश, 

समास्नकरण र 

सशिि 

५०३७९३०४५।८९ 

२ वडा ३००००००।० १७१५१८००।० राजश्व बाुँडफाुँड र 

समास्नकरण 

२०१५१८००।० 

३ ऋणको सावा 

व्याज भकु्तानी 

० ० - ० 

४ लगानी (शेयर/ 

ऋण) 

० ० - ० 

 जम्िा ३२७१४१४४६।० १९६८०३३९९।८९  ५२३९४४८४५।८९ 
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अनजसूची-१० : बजेट बक्तब्य 

 

२०७९ साि असाि १० गते शजक्रबाि  याङििक गाउँपाविकाकी उपाध्यक्ष 

श्री बाबा िेयाङिो ज्यूिे गाउँसभािा प्रस्तजत गनजयभएको 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आवथयक िषय २०७०/०८० को बजेट िक्तधय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

याङििक गाउँपाविका 

गाउँ काययपाविकाको कायायिय 

थपजय, पाँचथि 

प्रर्ेश नं. १, नेपाि 
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याङििक गाउँपाविकाको आ.ि. २०७९।०८० को बावषयक बजेट िक्तधय । 

 

आगामी आस्ििक विि २०७९।०८० को लागी अनुमान गरीएको खचि व्यहोने स्रोि मध्ये आन्िररक आयबाट रू. ४६ 

लाख ५० हजार अनमुान गरीएको छ भने चाल ुआ.व.वाट संस्चि कोिमा स्फिाि जाने अनमुास्नि रकम रू. २७ लाख 

३ हजार ६ सय ७२ रुपैया छ । नेपाल सरकारबाट स्बत्तीय समास्नकरण स्शििकमा प्राप्त अनदुान रु. ९ करोड ९१ 

लाख,  सशिि अनदुान स्शििकमा प्राप्त अनदुान रु. २४ करोड ६३ लाख, समपरुक अनदुान स्शििकमा प्राप्त अनदुान 

रु. १ करोड र स्वशेि अनदुान स्शििकमा प्राप्त अनदुान रु. १ करोड ९० लाख रहकेो छ भने राजश्व वाुँडफाुँड बाट रु. 

८ करोड ५३ लाख ४० हजार प्राप्त ह ने भएको छ । प्रदशे नं. १ सरकारवाट स्वत्तीय समास्नकरण स्शििकमा रु. ५१ 

लाख ६६ हजार, समपरुक अनदुानमा रु. १ करोड, सशिि अनदुानमा रू. ८ लाख ४७ हजार ३ सय २० रुपैया प्राप्त 

ह ने अनमुान रहकेो छ । त्यसै गरी सवारी साधन करको राजश्व वाुँडफाुँडवाट रू. ४० लाख ७८ हजार ८ रुपैया प्राप्त 

ह ने भएको छ  । यसरी आगामी आ.व. २०७९।०८० को लास्ग कूल रु. ४८ करोड ९० लाख बजेट स्वस्नयोजन 

गरेकी छु । स्वस्नयोजन मध्ये गाउुँपास्लका ििा वडा कायािलयको प्रशासस्नक खचि िफि  रू. ६ करोड ७५ लाख र 

स्बकास स्नमािणका योजना/कायिक्रम िफि  ४२ करोड १५ लाख  स्बस्नयोजन गरेकी छु।  

सशिि अनदुान अन्िगिि सङ् घीय सरकारबाट प्राप्त ह ने रु. २४ करोड ६३ लाख र प्रदशे नं. १ सरकारबाट प्राप्त ह ने रु. 

८ लाख ४७ हजार ३ सय २० रुपैया लाइ सोही योजना/कायिक्रममा खचि ह ने गरी स्बस्नयोजन गरेकी छु ।  

समपरुक अनदुान अन्िगिि सङ् घीय सरकारबाट प्राप्त ह ने रु. १ करोड र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त ह ने रु. १ करोडमा 

स्नयमानसुार गाउुँपास्लकाको समेि लागि साझेदारीमा संबस्न्धि स्शििकको योजनामा नै कायािन्वयन गने गरी 

स्बस्नयोजन गरेकी छु ।  

सङ्घीय सरकारले उपलधध गराएको स्वशेि अनदुान बापिको १ करोड ९० लाख बजेटलाई सोही आयोजनामा 

कायािन्वयन गने गरी स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

प्रदशे नं. १ सरकारले िजुिमा गरेकी थिानीय िहको पदास्धकारीको सेवा ससु्वधा संवस्न्ध ऐनमा उल्लेख भएको सेवा 

ससु्वधा पाउने गरी जनप्रस्िस्नस्धको सेवा ससु्वधाको लास्ग आवश्यक बजेटको स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

सङ् घीय ििा प्रादसे्शक सरकारले उपलधध गराएको समपरुक अनदुान, सहयोगी दाि ृ स्नकायहरु संग पेश भएका 

प्रथिावना ििा कायिपास्लकाको स्नणिय बमोस्जम साझेदारी कायिक्रमहरु संचालन गनिको समपुरक कोि (Matching 

Fund) को लास्ग  एकमषु्ट रु ४० लाख  स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

स्बियगि के्षत्रमा कायिक्रम अनसुार छुट्याइएको बजेट अनुससु्चमा उल्लेख गरेकी छु । यहाुँ म स्शििक अनसुार 

स्वस्नयोस्जि रकम मात्र प्रथििु गने अनमुस्ि चाहन्छु । 

आवथयक वबकासुः- 

कृवष 

यस गाउुँपास्लकाको आस्ििक स्बकासको मेरुदण्डको रुपमा कृस्ि, पश,ु पयिटन रहकेा छन ्। गाउुँपास्लकाले 

यस आ.ब. मा कृस्ि ििा पशपुालन के्षत्रमा स्वगि आ.ब. मा थिापना भएका पकेट के्षत्रलाई स्नरन्िरिा स्ददं ै

कृस्ि के्षत्रमा िप एक िटा नयाँ पकेटको थिापना गद ैकृिकहरुलाई आय आजिन ििा स्जस्वकोपाजिनमा 

सहजिा ल्याउने लक्ष रास्खएको छ । 

“कृवषिाई याङििकको आकषयण, कृवषिा आिारित पययटन” भन्ने स्दघिकास्लन सोचलाई साििक 

बनाउन कृस्ि व्यवसायलाई आधसु्नकीकरण ििा यान्त्रीकरण सस्हि उत्पादकत्व वसृ्द्ध ििा आय स्रोिको 
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मखू्य आधार वनाउन आगास्म आस्ििक वििमा कृस्िक्षेत्रका लास्ग स्वस्भन्न योजना ििा कायिक्रमहरुका 

लास्ग एकमुष्ट र ३५ िाख  रकम स्वस्नयोजन गरेकीछु । 

गणुथिरीय, थवच्छ र स्दगो पशपुन्छीजन्य उत्पादन, सरुक्षासस्हिको खाद्य सम्प्रभिुा कुपोिणको समथया 

न्यनूीकरण, थवच्छ एवम ्गणुथिरीय पशपुन्छीजन्य उत्पादनका माध्यमबाट याङवरकलाई आस्ििक, खाद्य 

ििा पोिणमा आत्मस्नभिर बनाउने उद्दशे्यका साि पशपुन्छी के्षत्रका लास्ग वडा ििा गाउुँपास्लका थिरमा 

स्वस्भन्न योजना ििा कायिक्रम ििा वडामा कायिरि पश ुप्रास्वस्धकहरुको िलबभत्ता समेिका लास्ग एकमषु्ट 

र ३५  िकि स्वस्नयोजन गरेकीछु । 

 

पययटन 

याङवरक गाउुँपास्लकाको समग्र पयिटकीय क्षेत्रको स्वकास ििा स्नमािणस्धन स्नशान कास्लकाधाम ििा 

याङवरक पोखरी संरक्षणको  लास्ग एकमुष्ट  र ६० िाख स्वस्नयोजन गरेकीछु । 

 

सहकािी  

गाउुँपास्लका स्भत्रका सहकारी संथिाहरुको सवािङ्गीण स्वकासको लास्ग एकमुष्ट र १० िाख स्वस्नयोजन 

गरेकी छु । 

 

सािावजक वबकासुः 

वशक्षाुः 

स्वद्यालयहरुको शैस्क्षक गणुथिर सधुारकालास्ग स्शक्षक, कमिचारी ििा स.का. हरुको क्षमिा स्वकास गनि 

िास्लम कायिक्रमका लास्ग आवश्यक रकम स्वस्नयोजन गरेकी छु । स्वद्यालय कमिचारी ििा स.का. हरुलाई 

श्रम ऐनले िोके बामोस्जमको मास्सक न्यनूिम पाररश्रस्मक पयुािउनको लास्ग सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त 

रकममा िप गरेकी छु । समथि गाउुँपास्लका स्भत्र स्वद्यालय र स्शक्षा के्षत्रको सधुार, राष्ट्रस्पि रस्नङ स्शल्ड, 

कक्षा ८ को आधारभिू िहको परीक्षा व्यवथिापन लगायि स्शक्षा के्षत्रको लागी एकामषु्ठ र १ किोड ३३ 

िाख बजेट स्वस्नयोजन गरेकीछु । 

 

स्िास््युः 

नेपाल सरकारले स्नःशलु्क रुपमा उपलधध गराउने भनी िोस्कएका औिधी थवाथ्य संथिा माफि ि 

जनिालाई स्नःशुल्क उपलधध गराउन, बस्ििङ सेन्टरमा सतु्केरी गराउने दर बसृ्द्द गनि, थवयमसेस्वकाको सेवा 

ससु्वधा लगायि गाउुँपास्लका स्भत्रका सबै थवाथ्य संथिा ििा पोिणको सधुार र स्वकासको लास्ग एकमुष्ट  

रु ९८ िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु ।  

त्यथिै यस गाउुँपास्लकामा आयवेुद थवाथ्य संचालन को लास्ग र ५ िाख, बह के्षत्रीय पोिण प्रवद्धनको 

लास्ग रु ५ िाख र यस गाउुँपास्लका स्भत्र थवाथ्य स्वमा कायिक्रम संचालनको लास्ग रु ५ िाख २५ 

हजाि स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

 

खानेपानी 

गाउुँपास्लका स्भत्र केही नयाुँ खानेपानी आयोजना स्नमािण र स्वगि आ.ब. हरुबाट स्नमािण गनि शरुु गरीएको 

खानेपानी आयोजनालाई स्नरन्िरिा स्दई यो आ.ब. मा सम्पन्न गररनेछ ।  
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गाउुँपास्लकाको स्वकास स्नमािणको कारण पाईप टुटफुट भई अवरोध ह ने खानेपानी आयोजनाहरुको 

सन्दभिमा एकमषु्ट पाईप खररद गरी आबश्यकिा अनुसार स्विरण गररनेछ ।  

खानेपानी मलु ममिि, अधरुा आयोजनाको स्नरन्िरिा,  आवश्यक थिानमा पाईप खररद, स्बस्भन्न मलु ममिि 

लगायि खानेपानीको के्षत्रमा एकमषु्ट रु. १५ िाख वबवनयोजन गरेकी छु । 

 

खेिकज र्ुः 

खेलकुद कायिक्रम प्रवििन गद ैयस गाउुँपास्लकाका यवुा ििा खेलाडीहरुको क्षमिा स्वकास, थवाथ्य सधुार 

ििा खेलमैदान स्वथिारको लागी एकमषु्ट रु. १५ िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

 

संस्कृवत प्रिद्धयन  

गाउुँपास्लका के्षत्र स्भत्रका धमि संथकृस्ि भािा कला सास्हत्यहरुको उत्िान र स्वकासको लास्ग एकमषु्ठ रु ५ 

िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

 

िैंवगक सिानता तथा सािावजक सिािेवशकिणुः 

लैंस्गक समानिा ििा सामास्जक समावेस्शकरण अन्िगिि मस्हला, दस्लि, अपाङ्ग, बालबास्लकाहरुको 

सशस्क्तकरण ििा सीप, क्षमिा स्बकासमा जोड स्दइनेछ । राज्यले प्रदान गने सेवा ससु्वधा प्राप्त गने अवसर 

प्रदान गररनेछ । लैंस्गक समानिा ििा सामास्जक समावेस्शकरण स्शििकमा र प्रदशे नं. १ सामास्जक स्वकास 

मन्त्रालयसुँगको साझेदारीमा अपाङ्गिा रोकिाम र पनुथिापनको लास्ग समेि गरी जम्मा रू. १२ िाख ि 

मस्हला बालबास्लक सम्बन्धी स्वस्भन्न गिस्वस्ध संचालन गनिको लास्ग र ५ िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

 

पूिायिाि वबकास 

भिन तथा शहिी वबकास 

गाउुँपास्लकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहकेो  "गाउुँपास्लका कायािलयको प्रशासस्नक भवन" 

स्नमािणको लास्ग एकमषु्ट रु. २ किोड ९१ िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

याङवरक गाउुँपास्लकाको गौरवको आयोजना “मस्ल्ट प्रपोज कभड हल” स्नमािणको लास्ग रु ५० िाख 

स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

सामदुास्यक भवनमा िला िप गरी हल स्नमािणको लास्ग रु २८ िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु । यस हलमा 

गाउुँपास्लकाको स्बस्भन्न गोष्ठी, िास्लम, बैठक ििा अन्य स्वस्भन्न कायिक्रमहरु समेि संचालन गने सोच 

रास्खएको छ । 

चन्द्रोदय आ.स्व. भवन स्नमािणको लास्ग चाल ुआ.व. मा राष्ट्रपस्ि शौस्क्षक सधुार कायिक्रमबाट अपगु 

भएकोले  आगामी आ.ब. मा गाउुँपास्लकाबाट रु २५ िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

 

वसंचाईुः 

यस गाउुँपास्लका र साना स्संचाई कायिक्रम स्वचको साझेदारीमा संचालीि स्संचाई योजनाहरु संचालन गनिको 

लास्ग एकमषु्ठ रु १ किोड स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

 



121 
 

अन्य पूिायिाि  

यस गउुँपास्लकाको सवािङ्गीण पवूािधार स्वकासको लास्ग अध्यक्ष उपाध्यक्षबाट बाुँडफाुँड ह ने गरी रु ६५ 

िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

 

बन, बाताििण तथा वबपर् ब्यबस्थापनुः 

िन बाताििण, भू – संिक्षण ि जिबायज परिितयन, र्ोहोििैिा धयिस्थापन, विपर्् धयस्थापन 

वन, वािावरण ििा भ ू संरक्षणको कायिक्रमलाई स्नरन्िरिा स्दएकी छु । स्वपद धयबथिापनको लागी 

आबश्यक ियारी गरेकी छु । बाढी पस्हरो भ-ूक्षय जथिा प्राकृस्िक प्रकोप रोकिामको लागी वकृ्षारोपण 

कायिक्रम गनि टोि विकास ससं्थालाई पररचालन गने सोच राखेकी छु ।  

भौगोस्लक स्वकटिाको कारण जान सक्ने पस्हरोलाई मध्यनजर गद ैआवश्यक थिानमा िार जाली लगाई 

सडकको संरक्षण गररनेछ । 

बन बािावरण, हररयाली भसंूरक्षण र नदी स्नयन्त्रण, जलवाय ुपररवििनको रोकिाम, वािावरण संरक्षण र 

फोहोरमैला व्यवथिापनको लास्ग एकमषु्ट र. १८ िाख स्बस्नयोजन गरेकी छु । 

यस गाउुँपास्लकामा ह न सक्ने स्वपद बाढी पस्हरो आगलागी जथिा स्वपदलाई उद्दार ििा राहि र 

न्यसु्नकरणको लास्ग एकमषु्ठ र १६ िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

 

सूशासन तथा संस्थागत वबकास 

थिानीय सरकारको रुपमा हाल सम्म गरेका उल्लेखनीय, महत्वपुणि कामहरु जनिालाई सनुाउने ििा 

जनिाका पीर मकािहरु सनु्ने गरी सविजस्नक सनुवुाई, सामास्जक पररक्षण, सस्मक्षा लगायि गाउुँपास्लकाको 

सशुासनको लास्ग एकमषु्ठ र ५ िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

गाउुँपास्लकाको सेवा प्रवाहलाई चथुि दरुुथि प्रभावकारी, सूचना प्रस्वस्ध मैत्री, जवाफदहेी ििा सरुस्क्षि 

बनाउनको लास्ग एकमषु्ट र ४३ िाख ५० हजाि स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

सङ्घीय सरकारले िोके बमोस्जमको यस गाउुँपास्लकामा कायिरि सम्पणूि राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुले खाइपाइ 

आएको िलव भत्तामा २०७९ श्रावण ०१ गिे दसे्ख लाग ुह ने गरी १५ प्रवतशतिे बसृ्द्ध गररनेछ । जसको 

लास्ग आवश्यक बजेटको व्यवथिा गरेकी छु ।  

कमिचारी कल्याण कोिलाई स्नरन्िरिा स्दएको छ । जनुकोिको लास्ग आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन गरेकी 

छु । 

दरबस्न्द अनसुारका कमिचारीहरुको अभावका कारणले गाउुँपास्लकामा रहकेा स्सस्मि कमिचारीहरुबाट सेवा 

प्रवाह गनुि पने भएकाले कायिबोझलाई समेि मध्यनजर गद,ै कमिचारीहरुको सामास्जक सरुक्षालाई समेि 

ससु्चस्िि गनि ििा कमिचारीहरुलाई प्रोत्साहन गनि वास्ििकरुपमा खाइपाई आएको एक मस्हनाको पाररश्रस्मक 

बराबरको रकम एकमषु्ठ औिधी उपचार खचि बापि उपलधध गराइनेछ । सो का लास्ग आवश्यक रकम 

स्वस्नयोजन गरेकीछु । 

गाउुँपास्लकामा कायिरि िोस्कए बमोस्जमका इस्न्जस्नयररङ सेवाका प्रास्वस्धकहरुलाई सास्वक बमोस्जमनै 

आगास्म आ.व.मा स्फल्ड भत्ता उपलधध गराउन आवश्यक बजेटको स्वस्नयोजन गरेकी छु । सािै सवारी 
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चालकलाई कायिपास्लकाले िोके बमोस्जमको स्फल्ड भत्ता उपलधध गराउन आवश्यक बजेट स्वस्नयोजन 

गरेकी छु । 

जनप्रस्िस्नधी, करार र अथिाई कमिचारीहरुको स्जवन स्वमा कायिलाई स्नरन्िरिा स्दइनेछ । यसका लास्ग 

जनप्रस्िस्नस्ध ििा करार र अथिाई कमिचारीहरुले व्यस्क्तगि स्जवन स्वमा गरी स्वमा पोस्लस्स र स्प्रस्मयम 

स्िरेको रस्सद पेश गरेमा वास्ििक स्प्रस्मयमको अस्धकिम रु ९६००।– (नौ हजार छ सय मात्र) एकमषु्ट 

सोधभनाि स्दइने छ । सो को लास्ग आवश्यक रकम स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

अन्य 

गाउुँ बस्थि थिरका नागररकहरुको स-साना समथया समाधानको लास्ग स्नजहरुले नै छनोट गरेका योजना 

ििा कायिक्रमहरु संचालन गनिको लास्ग प्रत्येक वडामा रु २५ लाखको दरले वडा थिरको आयोजना 

संचालनको लास्ग एकमुष्ट र १ किोड ५० िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

न्यास्यक सस्मस्िको काम कारबास्हलाई चथुि दरुुथि ििा प्रभावकारी बनाउुँद ैथिानीय नागरीकको स्ववाद 

समाधान सहज रुपले गनि सस्चवालय ििा मेलस्मलाप कक्ष व्यवथिापनको लास्ग र. ३ िाख स्बस्नयोजन 

गरेकी छु । 

गाउुँपास्लका क्षेत्र स्भत्रको अव्यवस्थिि बसोवास ििा भमूी व्यवथिापनको लास्ग र १५ िाख स्वस्नयोजन 

गरेकी छु । 

सङ्घीय सरकार सुँगको साझेदारीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रम ििा वेरोजार व्यस्क्तहरुको सरुक्षाका 

सरसमान खररद गनि र अस्भमसु्खकरण कायिक्रम संचालन गनिका लास्ग एकमषु्ट  र ५ िाख स्वस्नयोजन 

गरेकीछु । 

गाउुँपास्लकामा ह ने स्वस्भन्न प्रकारका आकस्थमक स्वपत्तीहरुको समाधान गनिको लास्ग आकस्थमक कोि 

खडा गरीएको छ । उक्त आकस्थमक कोिको लास्ग र ३० िाख स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

गाउुँपास्लका के्षत्र स्भत्रका सडकहरुको आपिकास्लन ममिि गरी आवागमनको व्यवथिा गनि ममिि संभार 

कोिको लास्ग एकमषु्ट रु २४ िाख ७५ हजाि स्वस्नयोजन गरेकी छु । 

 

सम्िावनत सभाका सभाध्यक्ष िहोर्य, 

यस बजेटको कायािन्वयनबाट यस गाउुँपास्लकाको भस्वष्ट्य उज्वल ह नकुो सािै समिृ ििा स्वकस्सि बन्नेछ र 

याङवरकवासी िमाम दाज ुभाई स्ददी स्बहानीको आय आजिनमा वसृ्ि ह दं ैनेपाल सरकारले स्लएको "सिृर्द् नेपाि 

सजखी नेपािी" भन्ने नारा र याङवरक गाउुँपास्लकाले स्लएको “कृवष, िन, पययटन प्रिर्द्यन ि सिािेशी सिाजको 

सृजना सिाजिार् उन्िजख, वर्गो विकाश ि सिृवद्ध याङििकको चाहना” नारा साकार ह नेछ भन्ने अपेक्षा 

स्लएकी छु । बजेटको कायािन्वयनको लास्ग समग्र सरकारी, गैरसरकारी संघ संथिा, आम जनसमदुाय, वसु्िस्जस्व, 

नागरीक समाज, राजनीस्िक दल लगायि सबैले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो भसु्मका स्नवािह गनुि ह नेछ भन्ने आशा, 

स्वश्वास स्लएकी छु । 

अन्त्यमा प्रथििु बजेट िजुिमा गनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गनुिह ने सम्पणुिमा हास्दिक धन्यवाद स्दन चाहन्छु। 

 

िन्यिार् ।       सेिािो !! 
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अनजसजची – ११ 

प्रिानिन्त्री िोजगाि काययक्रि अन्तगयत आ.ब. २०७९।०८० िा संचािन ह ने आयोजनाको विििण 

कािका िावग पारिश्रविकिा आिारित आयोजना 

क्र.स. योजना/कायिक्रमको नाम रकम रु. वडा  कैस्फयि 

१ ओसे लामपोखरी पयिटस्कय पदमागि स्नमािण योजना ९,२०,०००।- १  

२ फलैचा सडक ममिि योजना ९,२०,०००।- २  

३ याङवरक ३ ओयाम गोरेटो बाटो ममिि योजना ७,००,०००।- ३  

४ याङवरक ४ सडक ममिि योजना ९,२०,०००।- ४  

५ दाररम्बा स्सररसे लमु्बाङ्गो सनुवुार गोलाई सडक ममिि 

योजना  

८,२०,०००।- ५  

६ याङवरक ६ नास्ग सडक ममिि योजना ६,००,०००।- ६  

७ गोगनुे समास्धथिल जाने बाटो ममिि योजना ४५४०००।- ३  

८ सरथविी आ.स्व. ममिि योजना ३२००००।- ६  

९ भान ुआ.स्ब. वाल; स्नमािण  १०००००।- ५  

 जम्मा  ५७५४,०००।   

 

यजिा िोजगािीको िावग रपान्तिण पहि आयोजना 

 

क्र.स. योजना/कायिक्रमको नाम रकम रु. वडा  कैस्फयि 

१ च्याङिाप ुबजार सकुाढाप मोटर बाटो ममिि योजना ३९०५००।- १  

२ याङवरक २ फलैचा स्संचाई कुलो ममिि योजना ३९०५००।- २  

३ ओयाम स्संचाई कुलो ममिि योजना ३९०५००।- ३  

४ िपुि क्याम्पस चन्द्रोदय आ स्व गोरेटो बाटो ममिि योजा ३९०५००।- ४  

५ स्सररसे मा . स्व. वडा कायािलय सामदुास्यक भवन वाल 

स्नमािण योजना 

३९०५००।- ५  

६ परेवाडाुँडा ठाुँडापाखा नेवारगाुँउ मो.बो. ममिि योजना ३९०५००।- ६  

 जम्मा  २३,४३,०००।   
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अनजसजची – १२ 

आ.ब. २०७९।०८० िा संचािन ह ने गौििको आयोजनाहर 

 

१. याङवरक गाउुँपास्लकाको प्रशासकीय भवन स्नमािण योजना 

२. याङवरक गाउुँपास्लकाको १५ शैयाको अथपिाल स्नमािण योजना 

३. स्नशान कास्लका धाम ििा याङवरक पोखरी संरक्षण योजना (पयिटन उपज पवूािधार स्वकास साझेदारी 

कायिक्रम) 

४. याङवरक गाउुँपास्लकाको मस्ल्ट प्रपोज कभिड हल स्नमािण योजना 

५. िपुि नमनुा माध्यस्मक स्वद्यालय स्नमािण योजना 
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अनजसजची – १३ 

आ.ब. २०७९।०८० िा संघ, प्रर्ेश सिकाि तथा वबवभन्न सिकािी, गैि सिकािी संघ संस्था संग 

साझेर्ािीिा संचािन गनय प्रस्तावित आयोजनाहर 

1. नागी थवाथ्य चौकी भवन स्नमािण 

2. इलाका प्रहरी चौकीको भवन स्नमािण 

3. साना स्संचाई कायिक्रम 

4. स्वपद व्यवथिापन, स्वपद जोस्खम न्यसू्नकरण, वािावरण संरक्षण 

5. स्शक्षामा नव प्रवििनकारी स्सप, क्षमिाको स्वकास, शैस्क्षक गुणथिर सधुार 

6. माि ृििा नवजाि स्शशकुो थवाथ्य पोिण सरुक्षा 

7. गाउुँपास्लकामा भरपदो सचूना प्रस्वस्धको पह ुँच 

8. जनप्रस्िस्नस्ध ििा कमिचारीको क्षमिा स्वकास 

9. कृस्ि ििा ग्रास्मण सडक स्वथिार ििा सदुृढीकरण 

10. मनोसामास्जक परामशि ििा सविसाधारणमा काननूी ज्ञानको दायरामा पह ुँच 

11. व्यस्क्तगि घटना दिाि ससु्द्धढृकरण ििा पणूि घटना दिाि गाउुँपास्लका घोिणा कायिक्रम 

12. कुष्ठरोग मकु्त गाउुँपास्लका घोिणा कायिक्रम 

13. अपाङ्गिा रोकिाम ििा न्यसू्नकरण कायिक्रम 

14.  याङवरक ५ स्हस्टधारा प्रहरी चौकी  थिापना 

15.  याङवरक गाउुँपास्लका स्चथयान केन्द्र थिापना 

16. गपु्तेश्वर महादवे थिान धास्मिक ििा पयिटन प्रवद्धिन 

17. ओयाम प्रहरी चौकी थिापना 

18. बरडाुँडा सेलेजुङ स्सलस्सले सडक स्नमािण 

19. बाुँस्नयाडाडा चररभञ्ज्याङ सडक थिरउन्नस्ि  

20. लामपोखरी पयिटन प्रविद्धन 

21. स्लख्याङ चररभञ्ज्याङ सडक स्नमािण योजना 

22. स्िम्बङुपोखरी पयिटन प्रविद्धन 

23. फलैचा प्रहरी चौकी भवन स्नमािण योजना 

24. च्याङिाप ुथवाथ्य चौकी भवन स्नमािण योजना 

25. न्यायीक सस्मस्ि ििा मेलस्मलापकिािहरुको क्षमिा स्वकास 

26. बालमैत्री कायिक्रम 

 


